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 مفيـو ختـ النبوة في الكتاب والسنة
 إعداد

 سييؿ مطيع مصمح حطاب
 إشراؼ

 د. خضر سوندؾ
 الممخص

تناكلت ىذه األطركحة مكضكع ختـ النبكة في الكتاب كالسنة ، فبٌينت معنى ختـ النبكة في المغة ، 
كدالالت الختـ المعتمدة عند الطكائؼ كالمذاىب المختمفة ، كتطرقت إلى مكاضيع ليا عبلقة كثيقة 

نتظر، كقضية عكدة المسيح عميو السبلـ بيذا المفيكـ كمكضكع ادعاء النبكة ، كقضية الميدم الم
في آخر الزماف ، ثـ تـ تكضيح ىذا المفيكـ  كالتأكيد عمى أف المعنى الصحيح  لو ىك اإلغبلؽ 

إلى قياـ الساعة ، كتـ ذلؾ مف خبلؿ الرجكع  كاإلقفاؿ المطمؽ بحيث ال يأتي نبي بعد محمد
مى اختبلؼ أزمانيـ كمشاربيـ ، كمناقشة  إلى كتب المغة ككتب التفسير كالحديث كآراء العمماء ع

اآلراء المخالفة كتفنيدىا ، كما تـ التنكيو بأىمية ىذه العقيدة كضركرة االىتماـ بترسيخيا لدل عمـك 
المسمميف لممحافظة عمى كيانيـ العقدم قكيا كسميما كخاليا مف الشكائب ؛ كلتحصيف أمة اإلسبلـ 

ى فتح اآلفاؽ أماميا لبلنطبلؽ كاإلبداع في أداء ميمتيا مف التمزؽ كالتشتت كالضعؼ ، إضافة إل
 . صمى اهلل عميو كسمـفي إعمار الككف اعتمادا عمى كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو األكـر 
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 المقدمة

الحمد هلل الرحمف الرحيـ ، اليادم عباده إلى الصراط المستقيـ ، منزؿ الكتاب عمى عبده 
، خاتـ األنبياء كالمرسميف ، عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ ،  القكم األميف ، محمد بف عبد اهلل

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ النبي األٌمٌي الذم قاؿ فيو جؿ ك عبل : 

  .  ]٠٤األحزاب: [ چۆئۆئ  

 كبعد : 

فقد عشت حينا طكيبل مف الزمف كأنا أقرأ ىذه اآلية الكريمة دكف أف يخطر لي عمى باؿ 
ا مف المتشابو الذم يمكف أف يختمؼ عمى المقصكد فييا اثناف . لكف سؤاال مف أحد األشخاص أني

عف ختـ النبكة كالتكفيؽ بيف سيدنا محمد آخر األنبياء ، حسب منطكؽ اآلية الكريمة ، كبيف عكدة 
ى المسيح عميو السبلـ ، كىك نبي ، في آخر الزماف جعمني أجد أف األمر يحتاج إلى تكضيح ؛ حت

ال يحدث اشتباه لدل الكثيريف بكجكد تناقض بيف اآلية الكريمة كأحاديث ختـ النبكة الكاردة في كتب 
الحديث كبيف أحاديث عكدة المسيح عميو السبلـ ، ثـ اكتشفت بعد البحث أف معظـ مٌدعي النبكة 

 سكاء كاف ذلؾ في الماضي أك في الحاضر ، قد اعتمدكا في  بعد مبعث النبي الكريـ 
ادعاءاتيـ عمى تأكيبلت مختمفة ألدلة ختـ النبكة مف آيات كأحاديث ، كعمى ما تحتممو المغة العربية 

كمجاز كاستعارة ...إلخ . بؿ إنيـ أحيانا يشتطكف في دعاكييـ كيغرقكف في تأكيبلت  مف معانيى 
 عجيبة غريبة .

ي قناتيـ الفضائية كقد ازداد اىتمامي بالمكضكع بعد أف تابعت ما يقكلو القاديانيكف ف
كمنشكراتيـ بخصكص ختـ النبكة ، كتركيزىـ عمى فيـ أدلتيا بطريقة غير معيكدة كصادمة إلثبات 

 دعكل متنبئيـ .

كقد بحثت كثيرا في كتب العقائد كفي الرسائؿ العممية فكجدت أف عقيدة ختـ النبكة ، عمى 
كأف ىناؾ جكانب كأمكرا ال بد مف تجميتيا  أىميتيا  لـ تنؿ االىتماـ الكافي مف الدارسيف كالباحثيف ،

كتكضيحيا لجميكر المسمميف ، كلطالبي الحؽ أينما كانكا ؛ لكي يتمكنكا مف تحديد مكاقفيـ مف 
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قامتو عمى أسس راسخة ال تيزىا فكرة مف ىنا  حركات ادعاء النبكة ، كاالطمئناف إلى معتقدىـ ، كا 
 أك دعكل مف ىناؾ .

مسة فصكؿ كخاتمة ، تناكلت في الفصؿ األكؿ تعريفات تتككف ىذه الرسالة مف  خ
كمصطمحات البحث األساسية في المغة كاالصطبلح ، كفي الفصؿ الثاني استقصيت أدلة ختـ 
النبكة في الكتاب كالسنة كالكتب المقدسة السابقة ككتب التفسير قديما كحديثا ، أما في الفصؿ 

ديما كحديثا ، كتناكلت في الفصؿ الرابع مفيـك الثالث فقد عرضت لبعض حركات ادعاء النبكة ق
ختـ النبكة عند الفرؽ كالطكائؼ كالمذاىب السنية المختمفة ، كأخيرا تتبعت أسباب ادعاء النبكة 
كأىميتيا مف خبلؿ الفصؿ الخامس الذم سميتو ) ما كراء ادعاء النبكة ( ، ثـ أجممت نتائج البحث 

 في خاتمة قصيرة .

 الدراسات السابقة

إف مادة ىذه الدراسة ترتكز عمى ما جاء بخصكص مكضكعيا في القرآف كالسنة ككتب 
 التفسير ككتب العقائد ككتب الفرؽ ، إضافة إلى كتب التاريخ كالفكر كالكتب المغة .

كقد تتبعت ما كتب في المكضكع بشكؿ مستقؿ فمـ أجد إال القميؿ القميؿ ، مثؿ كتيب يحمؿ 
فسر فيو اآلية } ما كاف  " ء الكتاب كالسنة ( " ألبي األعمى المكدكدمعنكاف ) ختـ النبكة في ضك 

محمد أبا أحد مف رجالكـ كلكف رسكؿ اهلل كخاتـ النبييف { ، كرٌد فيو عمى المتنبئ القادياني الذم 
قامت دعكتو عمى تأكيؿ ىذه اآلية مدعيا أف كممة الخاتـ ىنا ال تعني اآلخر ، كقد ناقش المكدكدم 

عبلمات الساعة المتعمقة بالمكضكع مف ظيكر الدجاؿ كخركج الميدم كعكدة المسيح  في كتيبو
 .( 1) عميو السبلـ 

                                                 
 الرياض . ترجمة : خميؿ أحمد الحامدم  –. مكتبة الرشد  ختـ النبوة في ضوء القرآف والسنة المكدكدم , ابك األعمى .  ( 1) 

 ـ ( . 1983 -ىػ  1403ط ) 
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أدلة عمى فييا  قدـكىناؾ دراسة أخرل لمدكتكر " محمد المسعرم " بعنكاف ) ختـ النبكة ( 
كذلؾ عف عى النبكة ، عمى القادياني الذم ادٌ  ىك آخر األنبياء كالمرسميف كردٌ  أف سيدنا محمد 

 .( 1) طريؽ جمع النصكص المتعمقة بالمكضكع كمناقشتيا 

لمباحث السعكدم  رسالة ماجستير بعنكاف ) عقيدة ختـ النبكة بالنبكة المحمدية ( قرأتكقد 
"أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم" تحدث فيو عف عقيدة ختـ النبكة كأكضح أف ىذه العقيدة مف 

في دراستو عمى الشبيات المثارة حكؿ ىذه العقيدة مف قبؿ  ردد المعمكـ مف الديف بالضركرة . كق
أعداء اإلسبلـ ، كاستعرض الباحث مقاالت بعض المتنبئيف عبر التاريخ اإلسبلمي ، كرد عمييـ ، 

 .  ( 2) كبيف كاجب المسمميف تجاىيـ

مكضكع مف كما قرأت كتابا بعنكاف ) ختـ النبكة ( لمكاتب الشيعي "مرتضى مطيرم" تناكؿ فيو ال
زاكية أخرل ، حيث ركز عمى عبلقة ختـ النبكة باالجتياد إضافة إلى إشارتو إلى أف انقطاع النبكة 

 .  ( 3) التبميغية ال يعني انقطاع عبلقة السماء بالبشر

كذلؾ قرأت كتابا " لميرزا طاىر أحمد " الخميفة الرابع لئلماـ الميدم كالمسيح المكعكد عند 
) خاتـ النبييف .. المعنى الحقيقي ( عرض فيو كجية نظر الجماعة القاديانية  القاديانييف عنكانو

 األحمدية في عقيدة ختـ النبكة مف خبلؿ الرد عمى بياف لحككمة باكستاف بتكفير ىذه 
 .( 4) الجماعة

تناكلت المكضكع بشكؿ جزئي مثؿ كتاب ) مدعك النبكة في التاريخ  كتبو قراءتي لىذا إضافة إلى 
لمكاتب "كليد طكغاف " ككتاب ) النبكة كاألنبياء بيف حقائؽ الديف كشبيات  (5) مي ( اإلسبل

                                                 
 لندف .  –. لجنة الدفاع عف الحقكؽ الشرعية  ختـ النبوة المسعرم , محمد بف عبد اهلل .  ( 1) 
 ـ ( .  1983 -ىػ  1422)  1ط 
. رسالة ماجستير منشكرة . دار طيبة . شبكة عقيدة ختـ النبوة بالنبوة المحمدية الغامدم ، أحمد بف سعد بف حمداف .  (2) 

 www.antiahmadiyya.netضد االحمدية . 
 alfeker.net.شبكة الفكر .  . دار المحجة البيضاء كدار الرسكؿ األكـر ختـ النبوة مطيرم ، مرتضى .  (3) 
المممكة المتحدة . ترجمة : عبد  –.الشركة اإلسبلمية المتحدة  خاتـ النبييف .. المفيـو الحقيقيأحمد ، ميرزا طاىر .  ( 4) 

 ـ ( 2005 -ىػ  1426)  1يد أمير . ط المج
 ـ ( . 2004)  1مصر .ط –. دار الخياؿ  مدعو النبوة في التاريخ اإلسالميطكغاف ، كليد .  ( 5) 
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كىك رسالة دكتكراة لمباحث السكرم " محمد بف عبد الرحمف حسف حبنكة الشيير  ( 1) العممانييف ( 
 لمدكتكر " محمد ( 2) بالميداني ". ككتاب ) الفكر اإلسبلمي الحديث كصمتو باالستعمار الغربي (

 البيي " . 

دراسات في المجبلت كالصحؼ المقاالت ك اٌطبلعي عمى كثير مف الإلى ىذا باإلضافة 
عنكانيا ) كممة خاتـ في كبلـ غبلـ  ( 3) كمف ذلؾ مقالة " لفؤاد العطار "  كالمكاقع اإللكتركنية .

نما تعني قادياف ( رد فييا عمى مقكلة القادياني اف كممة الخاتـ في آية األحزاب ال تعني اآل خر كا 
بعنكاف ) الحجة الدامغة في  ( 4) الزينة كاألفضؿ . ككذلؾ قرأت مقاال لكاتب يدعى " أبا تراب " 
 . إثبات النبكة الخاتمة ( تناكؿ فييا أدلة ختـ النبكة كاقفاليا بعد محمد

كتب كبناء عمى ما تقدـ فإف مجاؿ البحث في ىذه الدراسة ىك كتاب اهلل تعالى ككتب الحديث ك 
التفسير القديمة كالحديثة ككتب التاريخ ، إضافة إلى كتب المغة العربية التي تشكؿ محكرا ىاما في 
المكضكع ، كذلؾ ال بد مف االلتفات إلى الكتب التي تحمؿ كجيات النظر المختمفة في القضية 

 مكضكع البحث كعرض أقكاؿ أصحابيا كحججيـ .

كقبكؿ ىذا العمؿ كاحتسابو في ميزاف حسناتنا إنو ىك السميع أسأؿ اهلل العمي القدير التكفيؽ لمحؽ 
 المجيب .

 أىمية الدراسة 

 تنبع أىمية الدراسة مف األمكر التالية : 

                                                 
. رسالة دكتكراة  النبوة واألنبياء بيف حقائؽ الديف وشبيات العممانييف حبنكة ، محمد بف عبدالرحمف حسف الميداني .  ( 1) 

 ( . 2001 -ىػ  1422مد بف محمد مزركعة .جامعة أـ القرل . ط) بإشراؼ الدكتكر مح
 ـ ( 1964)  4القاىرة . ط  –. مكتبة كىبة  الفكر اإلسالمي الحديث وعالقتو باالستعمار الغربيالبيي ، محمد .  ( 2) 
 http://alhafeez.org/rashid/arabic/arabic.htm. كممة خاتـ في كالـ غالـ قادياف  العطار ، فؤاد . ( 3) 
كأخيو عيسى عميو السبلـ .  . مكقع الجامع .منتديات محمد  الحجة الدامغة في اثبات النبوة الخاتمةأبك تراب .  ( 4) 

رابط اليكتركني : 
http//aljame3.net/ib/index.php?s=997029dbcb6cf3c297d57cd402fc92a6@showtopic=4768&st

=40 
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ككنيا دراسة متعمقة بمصطمح قرآني مرتبط بقضية عقدية ميمة يتكقؼ عمييا الكثير مف  .1
دئي في قضية النبكة يبني عمى ىدييا مكقفو المب، النتائج التي تحدد معايير لممسمـ 

 كالرسالة .
تعدد حركات ادعاء النبكة في عصرنا الحاضر كضركرة معرفة مكقؼ اإلسبلـ منيا بشكؿ  .2

 جمي .
التحديات الخطيرة التي يكاجييا المسممكف المؤمنكف بنبييـ كالتي تفرضيا ثكرة االتصاالت  .3

المسمـ حتى يككف  ككسائؿ اإلعبلـ كالنشر ، كالحاجة إلى تكضيح ىذه العقيدة لئلنساف
 عمى بينة مف أمره كال يقع فريسة لمشؾ كاالرتياب .

 أسباب اختيار الموضوع

 لقد اخترت الكتابة في ىذا المكضكع لؤلسباب التالية : 

خطكرة ىذا المكضكع كأىميتو كخاصة في زماننا الذم يكاجو فيو اإلسبلـ ىجمات مف كؿ  .1
 تتعمؽ بالعقائد. حدب كصكب ، كلعؿ أخطر ىذه اليجمات تمؾ التي

الميؿ الشخصي لمتعرؼ عمى المفيكـ الحقيقي لمصطمح ختـ النبكة كالكصكؿ إلى قكؿ  .2
 تطمئف إليو النفس كيسيؿ الدفاع عنو .

لممكتبة قمة الدراسات المتخصصة في ىذا المكضكع مما يجعؿ ىذه الدراسة إضافة  .3
 . بإذنو تعالى اإلسبلمية أرجك أف تككف مفيدة 

 أىداؼ الدراسة

 تيدؼ ىذه الرسالة إلى ما يمي :

 تكضيح المعاني المغكية ليذا المفيـك . .1
 حصر كعرض ما جاء في الكتاب كالسنة بخصكص ختـ النبكة . .2
 تبييف المذاىب المختمفة في تفسير ختـ النبكة . .3
 تبييف اآلثار المختمفة لبلعتقاد بختـ النبكة حسب المفاىيـ المختمفة . .4
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 رؤل المختمفة لمفيكـ ختـ النبكة .المكازنة بيف المذاىب كال .5
 تكضيح العبلقة بيف عقيدة ختـ النبكة كعكدة المسيح كعقيدة الميدم المنتظر . .6
 تأكيد الرؤية الكاضحة لعقيدة ختـ النبكة في ضكء األدلة النصية كالعقمية . .7

 منيجية الدراسة

قة مرتبة ، كاستعراض لقد كاف دكر الباحث ىك جمع المادة العممية مف مصادرىا ، كعرضيا بطري
   اآلراء المختمفة في المكضكع ، كالمكازنة بينيا ، كالتكصؿ إلى نتيجة مقنعة في مدلكؿ مصطمح 

 ) ختـ النبكة ( ، كنتائج اعتماد ىذا المفيكـ كآثاره عمى كاقعنا الذم نعيشو .

اريخي مف خبلؿ كقد اتبعت في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي التحميمي كالمنيجيف الكصفي كالت
 الخطكات اآلتية :

 بحثت في كتب المغة عف المعاني المحتممة لمخاتمية كالنبكة كالرسالة كالكحي . .1
 جمعت أدلة ختـ النبكة في الكتاب كالسنة . .2
عرضت أقكاؿ مجمكعة ممثمة مف المفسريف عمى مختمؼ اتجاىاتيـ كعصكرىـ فيما يتعمؽ  .3

 باآليات كاألحاديث مكضكع البحث .
 اآليات القرآنية في مكانيا في النص بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية .كثقت  .4
بالنسبة لتكثيؽ األحاديث الشريفة فقد نسبتيا إلى مصادرىا كخرجتيا كذكرت الحكـ عمييا  .5

مف قبؿ المختصيف إذا كانت في غير الصحيحيف . أما إذا كردت في الصحيحيف فاكتفيت 
 قـ الحديث ، ككؿ ذلؾ في الحاشية السفمية .بذكر الكتاب كالباب كالجزء كالصفحة كر 

اتبعت المنيج العممي في تكثيؽ المصادر كالمراجع ، حيث كثقت المرجع كامبل عند ذكره  .6
ألكؿ مرة ، كذلؾ بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ في البداية ثـ اسمو كامبل كتاريخ الكفاة إف كجد  

ا ، إف كجدا ، ثـ ذكر الجزء كدار النشر كمكانيا كاسـ المحقؽ كرقـ الطبعة كتاريخي
ذا تكرر المرجع مرة أخرل بعد ذلؾ اكتفيت بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ كاسـ  كالصفحة . كا 

 الكتاب كرقـ الجزء كالصفحة.
 التكثيؽ مف التكراة كاإلنجيؿ بذكر السفر أك اإلصحاح أك المزمكر كرقـ الفقرة . .7
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 .كتبت ممخصا لمبحث كعرضا مكجزا لما تـ التكصؿ إليو  .8
 .في الحاشيةاأللفاظ كالمصطمحات  غريب تشرح .9

 .الذيف رأيت ضركرة لمتعريؼ بيـ  لؤلعبلـ تترجم .10
 خطة البحث

 لقد قسمت الدراسة الى مقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة ، كىي عمى النحك التالي :

 : التعريؼ بمصطمحات البحث  لفصؿ األوؿا

 ويتكوف مف أربعة مباحث :

 في المغة ختـ النبوة المبحث األوؿ : 

 لغة والخاتـ المطمب األوؿ : الختـ 

 المطمب الثاني : النبوة لغة 

 المطمب الثالث : الرسالة لغة 

 النبوة والرسالة شرعا:  المبحث الثاني 

 شرعاالرسالة معنى النبوة و المطمب األوؿ : آراء العمماء في معنى 

 ؿبيف النبي والرسو لتفريؽابالمطمب الثاني : أدلة القائميف 

 المطمب الثالث : أدلة القائميف بعدـ التفريؽ بيف النبي والرسوؿ 

 : النبوة اكتساب اـ اصطفاء المبحث الثالث

 المطمب األوؿ : القائموف باف النبوة اصطفاء

 المطمب الثاني : القائموف باف النبوة مكتسبة 



8 
 

 المطمب الثالث : موازنة بيف القوليف 

 : الوحي والنبوة  بحث الرابعالم

 المطمب األوؿ : الوحي لغة

 المطمب الثاني : الوحي شرعا

 المطمب الثالث : الوحي والنبوة 

 ختـ النبوة : النصوص الواردة في الفصؿ الثاني

 ويحتوي عمى ثالثة مباحث : 

 المبحث األوؿ : النصوص الواردة في الكتاب والسنة بشأف ختـ النبوة

 المطمب األوؿ : ختـ النبوة في القرآف

 طمب الثاني : ختـ النبوة في الحديث الشريؼالم

 المبحث الثاني  : ختـ النبوة في الكتب السماوية السابقة 

 المطمب االوؿ : ختـ النبوة في التوراة 

 المطمب الثاني : ختـ النبوة في االنجيؿ 

 المطمب الثالث : ختـ النبوة في الكتب األخرى 

 يرالمبحث الثالث : ختـ النبوة في كتب التفس

 المطمب األوؿ : ختـ النبوة في كتب التفسير قديما

 المطمب الثاني : ختـ النبوة في كتب التفسير حديثا
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 الفصؿ الثالث : أدعياء النبوة 

 ويتكوف مف أربعة مباحث :

 والخمفاء الراشديف   المبحث األوؿ : أدعياء النبوة في عصر الرسوؿ 

 المطمب األوؿ : دعوى مسيممة 

 ني : دعوى االسود العنسي المطمب الثا

 المطمب الثالث : دعاوي سجاح التميمية وطميحة االسدي 

 المبحث الثاني : أدعياء النبوة في العيد األموي والعيد العباسي 

 المطمب األوؿ : نماذج مف مدعي النبوة في العيد االموي 

 المطمب الثاني : نماذج مف مدعي النبوة في العيد العباسي

 لث : أدعياء النبوة في العصر الحديث . المبحث الثا

 المطمب األوؿ : أدعياء النبوة ... سمسمة متصمة 

 المطمب الثاني : ادعاء الباب والبياء النبوة 

 المطمب الثالث : ادعاء ميرزا غالـ احمد القادياني النبوة 

 المطمب الرابع : مدعوف لمنبوة في أمريكا 

 ف لمنبوة المبحث الرابع : مدعوف عرب معاصرو

 المطمب األوؿ : مدعوف لمنبوة مف مصر 

 المطمب الثاني : مدٍع لمنبوة في السوداف 
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 المطمب الثالث : مدعوف لمنبوة مف تونس 

 المطمب الرابع : المتنبئة اليمنية ثريا منقوش  

 ختـ النبوة : الفصؿ الرابع 

 ويتكوف مف خمسة مباحث :

 ة بختـ النبوة المبحث األوؿ : تصحيح مفاىيـ ليا عالق

 المطمب األوؿ : عودة المسيح عميو السالـ وختـ النبوة 

 المطمب الثاني : الميدي المنتظر وختـ النبوة 

 المبحث الثاني : أىؿ السنة وختـ النبوة ) الختـ يعني االخر ( 

 المطمب األوؿ : األدلة عند أىؿ السنة والجماعة عمى ختـ النبوة بمعنى إقفاليا

 لث : اإليماف بإغالؽ باب النبوة قوال ال فعال  المبحث الثا

 المطمب األوؿ : الشيعة وختـ النبوة 

 المطمب الثاني : الصوفية وختـ النبوة 

 المبحث الرابع : شبيات وردود

 المطمب الرابع : البيائية وختـ النبوة 

 المطمب الخامس : القاديانية وختـ النبوة 

 تـ النبوة المبحث الخامس : مفاىيـ معاصرة لخ

 الفصؿ الخامس : أسباب ودوافع القوؿ بإجراء النبوة 
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 ويتكوف مف مبحث واحد :

 المبحث األوؿ :أسباب ودوافع القوؿ بإجراء النبوة

 الخاتمة 
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 الفصؿ األوؿ

 التعريؼ بمصطمحات البحث

 ختـ النبوة في المغة المبحث األوؿ : 

 النبوة والرسالة شرعا:  المبحث الثاني 

 : النبوة اكتساب اـ اصطفاء ث الثالثالمبح

 : الوحي والنبوة  بحث الرابعالم
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 المبحث األوؿ
 ختـ النبوة في المغة

ال بد مف الرجكع إلى كتب المغة كاستخراج الدالالت المغكية التي ، لتحرير أم مفيكـ 
عبلقة كثيقة ، كأم باحث يحمميا ىذا المفيـك ، فالعبلقة بيف الداللة المغكية كالداللة االصطبلحية 

 ينبغي أف ينحى ىذا المنحى ليصؿ إلى نتائج ذات قيمة . 

 مف ثبلثة مطالب :  يتككف ىذا المبحث
 المطمب األكؿ : عٌرفتي فيو الختـ في المغة . 

 المطمب الثاني : تناكلت فيو تعريؼ النبكة في المغة . 
 المطمب الثالث : تطرقت فيو إلى تعريؼ الرسالة لغة . 

 التي سيقـك عمييا مفيـك ختـ النبكة برأم الباحث . المغكية كىذه ىي األسس 

 ـ والخاتـ لغةتْ المطمب األوؿ الخَ 
 :نجد أف مادة ختـ ليا عدة معاف ىي ، بالعكدة إلى المصادر المغكية  

 ع بْ الطّ 
 بحيث ال يدخمو شيء كال يخرج منو شيء  ستيثاؽ منوتغطية الشيء واال
 ‘يتوآخر الشيء ونيا

 التي تكضع في اإلصبع الحمية
 جاء في لساف العرب  : 

ًف المٍّْحيىاًنيّْ  ٍتمان كًختامان؛ األىخيرة عى تىمىو يىٍخًتميو خى ختـ: خى
تَّـه، شيدّْد  َطَبَعو،: ( 1)  فىييكى مىختكـ كميخى

مىى القىٍمب:  ٍتـ عى ، كالخى ـي الفاًعؿي  .َواَل َيخُرج ِمْنُو َشْيٌء كَأنو َطْبعٌ  َأف اَل َيفَيـ َشْيًئاًلٍمميبىالىغىًة، كالخاًت

                                                 
 حياني ، كاف مف أكابر أىؿ المغة ، كاف  أحفظ الناس لمنكادر . انظر ترجمتو : أبك الحسف عمي بف حاـز الم  ( 1) 

نزىة األلباء ىػ( . 577االنبارم ، عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم )المتكفى: 
.  1ـ ( . ج  1985 -ىػ  1405) 3ىيـ السامرائي . ط األردف . تحقيؽ : إبرا –الزرقاء  -. مكتبة المنارفي طبقات األدباء 

 .  137ص 
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ًفي التٍَّنًزيًؿ اٍلعىًزيًز:      چہ  ہ  ہ  ہ  چ  ىيكى كىقىٍكًلًو: ] 7البقرة :  [چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ كى
 ، فىبلى تىٍعًقؿي كىالى تىًعي شىٍيئنا .] 16محمد :  [ك  ] 108النحؿ :  [

ٍعنىى ( 1)  قىاؿى أىبك ًإسحاؽ  ـَ وَطَبعَ : مى ِفي المَُّغِة واحٌد، َوُىَو التَّْغِطَيُة َعَمى الشَّْيِء واالسِتيثاُؽ  َخَت
مى قيميكبو أىٍقفالييا؛ ....ِمْف َأف اَل َيدخمو َشيْ  ـٍ عى : أى ؿَّ كىعىبلى ا قىاؿى جى  ءه كىمى

.َما ُيوَضع َعَمى الطيّْنةكالخاتىـي:   ، كىىيكى اٍسـه ًمٍثؿي العالىـً

ـي:    ؛ ....ي ُيْختـَ ِبِو َعَمى اْلِكتَابِ الطّْيُف الَّذِ كالًختا

ـي  ٍت  : اْلَمْنُع.كالخى

ٍتـ أىيضان    : حْفُظ َما ِفي اْلِكتَاِب بَتْعِميـ الطّْيَنة. كالخى

ًديًث:آًميفى خاتىـي رىبّْ اٍلعىالىًميفى  ًفي اٍلحى كى
ٍؤًمًنيفى ( 2)  مىى ًعبىاًدًه اٍلمي ٍعنىاهي  ،عى : مى َطاَبُعو، وعالمُتو   ًقيؿى

ـَ اْلِكتَاِب َيُصونُو ويمَنُع النَّاِظِريَف َعمَّا ِفي َباِطِنِو، الَّ  ـُ اأَلعراَض َواْلَعاَىاِت، أَلف خاَت  ِتي تدَفُع َعْنُي
، ليغىتاف. تيٍفتىحي تىاؤيهي كتيٍكسىري  كى

ـي   ٍيتا ـي كالخى ـي كالخاتىـي كالخاتا تىـي كالخاًت ـى بً  : ِمَف الَحْميكالخى ًت ؿى ًبذىًلؾى ًفي بىاًب كأىنو أىٌكؿ كىٍىمة خي ًو، فىدىخى
ف أيًعدَّ الخاتىـي ًلغىٍيًر الطٍَّبع .... اليوي ًلذىًلؾى كاً   الطابىع ثيَـّ كىثيرى اٍسًتٍعمى

مىٍيؾى بابىوي  تىـى عى فه خى : فيبلى ييقىاؿي   َأعَرض َعْنَؾ. كى

فه لؾى بابىو تـى فيبلى  .ِإذا آَثَرَؾ َعَمى َغْيِرؾَ  كخى

                                                 
ـ( ،  مف  898 - 815ىػ =  285 - 198إبراىيـ بف إسحاؽ بف بشير بف عبد اهلل البغدادم الحربي، أبك إسحاؽ)  ( 1) 

ريب الحديث ( أعبلـ المحدثيف.أصمو مف مرك، كاشتير كتكفي ببغداد، كنسبتو إلى محمة فييا . صنؼ كتبا كثيرة منيا )غ
ككاف عنده اثنا عشر ألؼ جزء، في المغة كغريب الحديث، كتبيا بخطو . انظر ترجمتو : الزركمي ، خير الديف بف محمكد بف 

  1ـ ( . ج 2002) 15. دار العمـ لممبلييف . ط   األعالـىػ( . 1396محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى: 
 .  32ص 

. قاؿ  203. باب التأميف عمى الدعاء .  حديث رقـ  كتاب الدعاءىػ ( .   360, سميماف بف احمد ) الكفاة : الطبراني  ( 2) 
 األلباني : ضعيؼ 
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فه القرآف  تـى فيبلى  .قرَأه ِإلى آِخرِهِ ًإذا  كخى

ٍتمان ( 1)  قاؿ اٍبفي ًسيدىهٍ   تـى الشٍَّيءى يىٍخًتميو خى ـي كيؿّْ شىٍيءو َبَمَغ آخَره. خى ير. كخاًت تىـى المَّوي لىوي بخى ، كخى
 . َنقيض افَتَتْحُتو. كاٍختىتىٍمتي الشٍَّيءى: َعاِقَبُتُو وآِخُرهكخاًتمىتو: 

 .... آخُرىا؛كخاًتمىةي السُّكرىًة: 

ـي كيؿّْ مىشركب:    آخُره.كًختا

ًفي التٍَّنًزيًؿ اٍلعىًزيًز:   :  ....آخُره ، أىم  ] 26المطففيف :  [چۋ  ۅۅ  چ كى قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو كى
قىاؿى اٍلفىرَّاءي الِمسؾ عاِقبُتو َطْعـُ  : أىما رأىيتى ( 2)  ، كى قىاؿى ـي، خاًتميو ًمسؾ؛ كى مىٍيًو السَّبلى ، عى ًميّّ المرأىةى  : قرأى عى

ـي اٍلكىاًدم ؟ ....ُتِريُد آخَرهتىقيكؿي لمعطَّار اٍجعىٍؿ ًلي خاًتمىو ًمسكان،   .: َأقصاهكًختا

ـي القىٍكـ كخاًتميييـ كخاتىميييـ:   ؛ آخُرىـكًختا ًف المٍّْحيىاًنيّْ  ؛ عى

مَّده،  ميحى ـي. كى ةي كىالسَّبلى ـي الصَّبلى مىٍيًي مىٍيًو كىعى ـي األىنبياء، عى  ، خاًت

لًكٍف  ِمْف َأسماء النَِّبيّْ الخاًتـ كالخاتـى ك  ـٍ كى دو ًمٍف ًرجاًلكي مَّده أىبا أىحى ًفي التٍَّنًزيًؿ اٍلعىًزيًز: مىا كافى ميحى . كى
،أىم  ، ] 40االحزاب :  [رىسيكؿى المًَّو كىخاتىـى النًَّبيّْيفى  ـْ .... آِخَرُى قىٍد قيًرئى كخاتىـى : كى  قىاؿى

ًمٍف أىسمائو اٍلعىاقً   . َوَمْعَناُه آِخُر اأَلنبياء بي أىيضان كى

ٍتمي أىم  ًؿ َحْسبيكأىعطاني خى ٍسبى الرَّجي   آخُر َطَمِبِو.، .... كحى

                                                 
ـ( .  إماـ في المغة  1066 - 1007ىػ =  458 - 398عمي بف إسماعيؿ، المعركؼ بابف سيده، أبك الحسف )  ( 1) 

تقؿ إلى دانية فتكفي بيا. كاف ضريرا )ككذلؾ أبكه( كاشتغؿ بنظـ الشعر ، كنبغ في كآدابيا. كلد بمرسية )في شرؽ األندلس( كان
 ية ، كلو كتب اخرل . انظر ترجمتوآداب المغة كمفرداتيا، فصنؼ " المخصص " سبعة عشر جزءا، كىك مف أثمف كنكز العرب

 . 264. ص  4. ج   . االعالـالزركمي 
 - 144زكرياء، المعركؼ بالفراء )  كر الديممٌي، مكلى بني أسد )أك بني منقر( أبكيحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظ  ( 2) 

ـ( .  إماـ الككفييف، كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب ، كاف يقاؿ: الفراء أمير المؤمنيف في  822 - 761ىػ =  207
. ص  8. ج   . االعالـا . انظر ترجمتو : الزركمي النحك ، ككاف مع تقدمو في المغة فقييا متكمما، عالما بأياـ العرب كأخبارى

145  . 
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مىٍيًو:  تـى عى ٍتمان كخى ٍرعىوي يىٍخًتميو خى تـى زى ٍتـ، كالًختاـ اٍسـه لىوي ألىنو ًإذا سيًقيى َسَقاُه َأوَؿ َسْقَيةٍ كخى ، كىىيكى الخى
ًتـ بالرَّجاء، .. ٍتـخي ٍتـ اٍلبىٍذرً التَّْغِطَيُة،   .. كأىصؿ الخى رَّاع كىاًفره ألىنو ييغٌطي تغطيُتو كخى ًلذىًلؾى ًقيؿى لمزَّ ،  كى
ٍتـ:   اٍلبىٍذرى ًبالتُّرىاًب.   ( 1) . .َأفواه َخاليا النَّْحؿكالخى

حيث أنيا جميعيا تدؿ عمى االنتياء مف  ـى تى يبلحظ أف ىناؾ تقاربا بيف معاني الفعؿ خى 
ـ " ، فمعنى اآلخر ر عنو بيذا الفعؿ . ككذلؾ الحاؿ لمعنى اسـ الفاعؿ " خاتً عبَّ الشيء الذم يي 

أك ، عف معنى الخاتـ   الرسكؿ مف الصحابة سؤاؿي  حدو أنو لـ يرد عف أحتى ، ف فيو كاضح بيٌ 
 بشأنو .  تكضيحو  بي مى طى 

 اآليةاء ككسرىا ، كفي فإف اسـ الفاعؿ مف ختـ يأتي عمى صكرتيف بفتح الت، ككما رأينا 
قراءتاف متكاترتاف بالفتح كبالكسر ، كالصكرتاف كما رأينا  [  40] االحزاب : چۇئ  ۆئۆئ  چ 

 في كتب المغة تشتركاف في المعاني التالية : 

 آخر الشيء وعاقبتو  – 1

 لَحْمي المعروؼ الذي يوضع في اإلصبع ا – 2

 الطابع  – 3

                                                 
بيركت .   -. دار صادر  لساف العرب( .  711ابف منظكر ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم . )الكفاة:   ( 1) 
ىػ ( . 175: ( . كانظر أيضا : الفراىيدم ، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم . ) الكفاة 165 -  163. ص )   12. ج  1ط 

،  241. ص)  4السامرائي . ج  مج .  دار كمكتبة اليبلؿ . تحقيؽ : د ميدم المخزكمي ، د إبراىيـ 8.  كتاب العيف
.  دار إحياء   تيذيب المغةىػ ( . 370( . كانظر أيضا : االزىرم ، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم ) الكفاة: 242

( . كانظر  138، 137. ص)   7ـ ( . ج 2001)  1محمد عكض مرعب   . ط بيركت . تحقيؽ :  -التراث العربي  
 -.  مكتبة لبناف ناشركف  مختار الصحاح( .  721أيضا : الرازم ، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم . )  الكفاة: 

: األصفياني ، أبك . كانظر ايضا  71. ص  1ـ ( .  ج  1995 -ىػ  1415)  1بيركت  .  تحقيؽ : محمكد خاطر . ط 
لبناف .  -.  دار المعرفة  المفردات في غريب القرآفىػ ( . 502القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب . ) الكفاة: 

 ( . كأيضا : الحربي ، إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ  143،  142. ص )  1تحقيؽ : محمد سيد كيبلني . ج 
 مكة المكرمة .  تحقيؽ : د. سميماف إبراىيـ محمد العايد .  -جامعة أـ القرل .   ديثغريب الح( .   285) الكفاة: 

. دار الدعكة .  تحقيؽ :  المعجـ الوسيط . كأيضا : مصطفى ، إبراىيـ كآخركف . 557.  ص  2ىػ ( .ج  1405)  1ط 
  .218.  ص  1مجمع المغة العربية .  ج 
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فطابع الشيء ىك الذم يدفع عنو األعراض  ،  كالمنعكالمعاني الثبلثة تؤكد االنتياء 
 ي المسمى بالخاتـ ككذلؾ الحمٍ  ،كخاتـ الكتاب يصكنو كيمنع الناظريف عما في باطنو   ، كالعاىات

قفاليا  ثـ استخدـ لغير ذلؾ . قاؿ ابف ، فما سمي بذلؾ إال الستخدامو في الختـ عمى الكتب كا 
تً " منظكر :  ف أيًعدَّ كأىنو أىٌكؿ كىٍىمة خي اليوي ًلذىًلؾى كاً  ؿى ًبذىًلؾى ًفي بىاًب الطابىع ثيَـّ كىثيرى اٍسًتٍعمى ـى ًبًو، فىدىخى
 ( 1) . " الطٍَّبع  الخاتىـي ًلغىٍيرً 

 النبوة لغةً :  المطمب الثاني

 معافو كىي : لكممة " نبي " في المغة ثبلثةي بالعكدة لكتب المغة كجدت     

، فيككف اشتقاؽ الكممة مف الفعؿ نىبىأى ، كنىبَّأى ، كأنبأ أم  الخبر: أم  النبأمعنى  - 1 
اؿ ابف فارس: " النكف كالباء كاليمزة قياسو اإلتياف مف مكاف إلى مكاف ، .... كمف ىذا ق  .أخبر

ر ئ المخًبر ، كمىٍف ىىمىزى النبيَّ فؤلنَّو أخببّْ القياس النبأ : الخبر ألنَّو يأتي مف مكاف إلى مكاف ، كالمنى 
كقاؿ الجكىرم : " النبأ : الخبر ، تقكؿ : نىبىأى ، كنىبَّأى : أم أخبر ، كمنو أيخذ  . ( 2) عف اهلل تعالى " 

كقاؿ ابف األثير: " النبيء : فعيؿ بمعنى فاعؿ لممبالغة مف النبأ :  . ( 3) النبيء ألنَّو أنبأ عف اهلل " 
  ( 4) يؽ اليمز كتخفيفو . كنقؿ عف " سيبكيو " الخبر ألنَّو أنبأ عف اهلل أم أخبر ، كيجكز فيو تحق

قكلو : " ليس أحده مف العرب إالَّ كيقكؿ : تنبَّأ مسيممة باليمز ، غير أنَّيـ ترككا اليمز في النبيء ، 

                                                 
 . مصدر سابؽ .163. ص  12. ج  لساف العربابف منظكر .   ( 1) 
دار .  معجـ مقاييس المغة  ىػ( .395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  ابف فارس، ( 2) 

 . 385. ص   5ج  ـ ( .1979 -ىػ 1399) 1بيركت . تحقيؽ : عبد السبلـ ىاركف . ط  - الفكر
.   الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ىػ( .393لجكىرم الفارابي )المتكفى: الجكىرم ، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ا  ( 3)

. كانظر أيضان :  2500. ص  6ـ ( .  ج 1987)  4بيركت . تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار . ط  –دار العمـ لممبلييف 
محمد بف يعقكب  .  ككذلؾ الفيركزابادم ، مجد الديف أبك طاىر 162. ص  1.  ج   لساف العربابف منظكر .  

: قيؽلبناف . تح -بيركت  -. مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  القاموس المحيطىػ(.  . 817الفيركزآبادل )المتكفى: 
 ـ ( .  2005 -ىػ  1426)  8مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة باشراؼ محمد نعيـ عرقسكسي . ط 

 . 1336. ص  1ج
الحارثي أبك بشر الممقب " بسيبكيو " إماـ النحاة ، كلد بشيراز ، كقدـ البصرة ، كلـز الخميؿ بف  ىك عمرك بف عثماف  ( 4) 

أبك بكر أحمد بف ىػ . انظر ترجمتو : الخطيب البغدادم ، 180أحمد ففاقو كصنؼ كتابو المسمى " كتاب سيبكيو " تكفي عاـ 
بيركت .  –دار الغرب اإلسبلمي .  تاريخ بغداد .  ىػ(463عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى: 

 . 99. ص 14. ج ـ (  2002 -ىػ  1422) 1تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ . ط 
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يعني لقمة استعماليا ال ألفَّ  رديئةة كالخابية ... كاليمز في النبيء لغة يَّ رً كما ترككه في الذريَّة كالبى 
  . كنقؿ صاحب " القامكس المحيط " الركاية التي فييا " أٌف النبي (1) نع مف ذلؾ " القياس يم

  .( 2) ىمز "  قاؿ لؤلعرابي الذم ناداه بيا نبيء اهلل : " ال تنبر باسمي ، فإٌنما أنا نبي اهلل أم بغير

 الفعؿ " نىبىا " بدكف ىمز ، فيككف اشتقاؽ الكممة مف  العمو واالرتفاع: أم  الَنْبوة والنََّباوةمعنى  - 2
 أصؿ صحيح يدؿ عمى ارتفاع الشيء عف ، بتسكيف الباء، ػك بٍ قاؿ ابف فارس :" نى  أم عبل كارتفع

كة كالنباكة : ما ارتفع مف األرض ، فإف جعمت النبي مأخكذان بٍ . كقاؿ الجكىرم  : " النَّ  ( 3) غيره "
اليمز ، كىك فعيؿ بمعنى مفعكؿ ، كتصغيره رّْؼ عمى سائر الخمؽ ، فأصمو غير منو أم أنَّو شن 

. كقاؿ  ابف منظكر: " كقيؿ النبي : مشتؽ مف النباكة كىي الشيء ( 4) ي ، كالجمع أنبياء " بى ني 
فعة ، كة أم الرّْ بٍ . كقاؿ الراغب األصفياني  : " كقاؿ بعض العمماء ىك مف النَّ  ( 5) المرتفع " 

   57مريـ :  [چڍ  ڍ  ڌ    چ  س ، المدلكؿ عميو ، بقكلو :كسيٌمي نبيان لرفعة محمو عف سائر النا
 .(6) فالنبي بغير ىمز أبمغ مف النبيء باليمز" 

 . ( 7) قاؿ  ابف منظكر  : " النبي : الطريؽ الصحيح "  . الطريؽ الواضحمعنى  - 3

                                                 
النياية في غريب  ىػ ( .  606ابف االثير ، المبارؾ بف محمد بف محمد الشيباني الجزرم أبك السعادات ) تكفي   ( 1) 

.  كانظر أيضان : الراغب  3. ص  5ـ ( . ج 1997-ىػ1418)  1بيركت . ط  -مية . دار الكتب العم الحديث واألثر
.   المفردات في غريب القرآف ىػ(. 502أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى: االصفياني ، 

 .   790. ص  1. ج  ىػ ( 1412) 1دمشؽ بيركت . تحقيؽ : صفكاف عدناف الداكدم . ط  -دار القمـ، الدار الشامية 

.  كىذه الركاية أخرجيا الحاكـ  في المستدرؾ مف حديث أبي ذر  53. ص   1.  ج القاموس المحيطالفيركز ابادم .   ( 2) 
كقاؿ عمى شرط الشيخيف ، كلـ يخرجاه ، كتعقبو الذىبي كقاؿ : بؿ منكر لـ يصح ، فيو حمراف أحد ركاة الحديث ليس بثقة 

انظر : الحاكـ ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني  كىك كاه .
بيركت . تحقيؽ :  –. دار الكتب العممية  المستدرؾ عمى الصحيحيفىػ( . 405النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

 .  2906. حديث رقـ  251. ص  2ـ ( . ج  1990 –ىػ  1411) 1مصطفى عبد القادر عطا . ط 
 . مصدر سابؽ . 385. ص  5. ج  معجـ مقاييس المغةابف فارس .  ( 3) 
 . مصدر سابؽ . 2500. ص 6. ج  الصحاحالجكىرم .    ( 4) 
 .. مصدر سابؽ 163. ص  1. ج  لساف العربابف منظكر .   ( 5) 
 . مصدر سابؽ. 790.  ص  1. ج  المفردات في غريب القرآفالراغب األصفياني .   ( 6) 
 . مصدر سابؽ . 164.  ص  1. ج   لساف العربابف منظكر .   ( 7) 
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ءه عنو ، كما أنَّو رفيع كىذه المعاني كميا تصح في حؽ " النبي " ألنَّو مينىبَّأه مف اهلل تعالى ، كمينًبي 
  القدر عالي المنزلة ، كىك الطريؽ الكاضح المكصؿ إلى اهلل تعالى .

كرجَّح شيخ اإلسبلـ  ابف تيميَّة  ككف " النبي " مشتقان مف النبأ أم الخبر ، ذلؾ ألفَّ اإلنباء 
اخؿ فيو ، دالرفعة عف اهلل تعالى ىك الذم يمٌيز األنبياء عمييـ السَّبلـ عف غيرىـ ، كمعنى العمك ك 

كالرفعة فبل يدؿ عمى  كٌ مي ألفَّ " مف أنبأه اهللي  تعالى ال يككف إالَّ رفيع القدر عاليان ، أمَّا لفظ العي 
 .( 1) خصكص النبكة  " 

بأنَّو ميمكز ، كىذا بالتالي يردُّ  قاطعةه  ،ككاف يقرأ نبيء  ،( 2) ككذلؾ فإفَّ قراءة " نافع " 
أفَّ اليمز في النبي لغة رديئة لقمة استعماليا ، فقراءة نافع متكاترة ، أمَّا عمى " سيبكيو " زعمو ب

أنَّو قاؿ : " أنا نبيُّ اهلل ، كلست بنبيء اهلل " فيقكؿ عنيا    بالنسبة لمركاية التي فييا أفَّ النبي
"  –كالنبيء  بيٌ الن -كما أفَّ المفظيف  ،شيخ اإلسبلـ " ابف تيمية " إنَّيػا ركايػة ال ييعتمد عمييا 

فكبلىما فيو النكف كالباء ، كفي ىذا اليمزة ، كفي ىذا الحرؼ  ،كاف في االشتقاؽ األكبرمشترً 
 .  ( 3) المعتؿ ، لكف اليمزة أشرؼ فإنَّيا أقكل " 

نَّما يقاؿ :  ينبّْئكأيضان : " فػإفَّ تصريفو : أنبأ كنبَّأ   باليمزة ، كلـ يستعمؿ فيو نبا ينبك ، كا 
 .  ( 4) عنَّا : أم مجانبة "  كةه بٍ كة ، كفي فبلفو نى بٍ النٌ 

 

                                                 
ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية   ( 1) 

الرياض . تحقيؽ : عبد العزيز بف صالح الطكياف .  -. أضكاء السمؼ النبواتىػ( .728متكفى: الحراني الحنبمي الدمشقي )ال
 . 882. ص  2ـ ( . ج 2000 -ق1420) 1ط 
ىك نافع بف عبد الرحمف الميثي : أحد القراء السبعة المشيكريف أصمو مف " أصبياف " ، كاشتير في المدينة ، كانتيت   ( 2) 

ىػ . انظر ترجمتو : ابف العماد ، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد 169فييا ، كتكفي بيا سنة إليو الرياسة بالقراءة 
بيركت .  –دمشؽ  -. دار ابف كثير  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ىػ( . 1089العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )المتكفى: 

 .  312. ص  2 ـ ( .  ج 1986 -ىػ  1406) 1تحقيؽ : محمكد األرناؤكط . ط 
 ( . 883-882. ص )  2.  ج  النبواتابف تيمية .   ( 3) 
 .  688.  ص 2المصدر نفسو  : ج   ( 4) 



21 
 

كليذه األسباب يذىب  ابف تيميَّة إلى أنَّو " يجب القطع بأفَّ النبي : مأخكذه مف اإلنباء ال مف 
 .  ( 1) "كةبٍ النن 

 ، الذم نىبَّأه اهلل بمعنى مفعكؿ أم : مينىبَّأ اهللً   (النبيٌ )كبناءن عمى ذلؾ يرل ابف تيمية أفَّ  
فيذه الصفة ىي التي تمٌيز بيا عف غيره ، ال بككنو منبًئان لمناس ، ذلؾ ألفَّ الدعاة كالمصمحيف 

  .الستناده إلى المغة كالمنطؽ السميـىذا الرأم صائب  أف. كيرل الباحث  يشارككنو في ىذه الصفة 

 الرسالة لغةً :  المطمب الثالث
أخذا مف  ًؿ بمعنى التتابعسى ، أك مف الرَّ  تكجيوبمعنى ال الرسكؿ في المغة مأخكذ مف اإلرساؿ

 ه . إذا تتابع درُّ ، المبف  ؿى سى قكليـ: رى 
 :جاء في لساف العرب

ـي الرّْسىالىة كالرَّ  قىٍد أىٍرسىؿى ًإليو، كىااًلٍس ٍسمىة: الرٍّْفؽ كالتُّؤىدة  ، كاإًلٍرسىاؿ: التٍَّكًجيوي، كى سىالىة " كالرٍّْسؿ كالرّْ
نَّثي كييذكَّر . ًسيؿكالرَّسيكؿ كالرَّ    ...  كالرَّسكؿ. الرّْسالة كالميٍرسىؿ.. . . كالرَّسيكؿ: ًبمىٍعنىى الرّْسالة، ييؤى

اءىًت اإًلبؿ رىسىبلن أىم ك  ـٍ جى ٍعنىاهي ًفي المُّغىًة الًَّذم ييتاًبع أىخبار الًَّذم بىعىثىوي أىخذان ًمٍف قىٍكًلًي  ميتىتىاًبعىةن الرَّسيكؿ: مى
كىذىًلؾى . . . . كسيمّْ  ٍمتي كى ي الرَّسكؿ رىسيكالن ألىنو ذيك رىسيكؿ أىم ذيك ًرسالة. كالرَّسكؿ: اٍسـه ًمٍف أىٍرسى
 .   ( 1) الرّْسىالة " 

كىك ، التكجيو  مأخكذا مف اإلرساؿ بمعنى إما أف يككفى ، في المغة  كعمى ذلؾ فالرسكؿ  
ما أف يككف ، ظاىر مف حيث المعنى  عميو  فيككف الرسكؿ ىك مف تتابع،  مأخكذا مف التتابع  كا 

  ( 2) الكحي
قاؿ الجكىرم  : " أرسمت فبلنان في رسالة فيك ميرسىؿ كرسيكؿ ، كالجمع ريٍسؿ كريسيؿ "

 (3 )  . 
 .( 4) ؿ : االنبعاث عمى التؤدة " كقاؿ  الراغب  : " أصؿ الرّْسٍ  

                                                 
 . مصدر سابؽ .  688. ص  2. ج النبوات ابف تيمية .   ( 1) 
 . مصدر سابؽ .284 - 283. ص  11. ج  لساف العرب ابف منظكر  .  ( 2) 
 ف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي األسفراييني، أبك منصكر االسفراييني ، عبد القادر ب ( 3) 

 .  154ىػ ( . ص  1401)  3بيركت . ط  –دار الكتب العممية  اصوؿ الديف .ىػ( . 429)المتكفى: 
 ( . مصدر سابؽ . 1709-1708. ص ) 4. ج الصحاح  الجكىرم .    ( 4) 

 . مصدر سابؽ .  352.  ص  1. ج    المفردات في غريب القرآفالراغب األصفياني .    ( 4) 
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عالى ، ككجيو إلى عباده فيك الذم بعثو اهلل ت، كىذه المعاني كميا تصح في معنى الرسكؿ 
لمدعكة إليو كحده ، كىك الذم يتابع األخبار عف اهلل تعالى ، كيسردىا لقكمو . كًممَّا يشيد لذلؾ في 

                                چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  چ القرآف الكريـ قكلو تعالى : 

ـٍ ًباٍلبىيّْنىاًت{ . كقكلو تعالى : } ثيَـّ بى   ] 36النحؿ :  [ اءيكىي ـٍ فىجى   نسيك  [عىٍثنىا ًمٍف بىٍعًدًه ريسيبلن ًإلىى قىٍكًمًي
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    چ. كقكلو تعالى : ] 74

 .] 67المائدة :  [چژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    
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 المبحث الثاني

 صطالحالنبي والرسوؿ في اال

 يتككف ىذا المبحث مف ثبلثة مطالب : 
 شرعا . الرسالة معنى النبكة ك المطمب األكؿ : آراء العمماء في معنى 

  ؽ بيف النبي كالرسكؿ .أدلة القائميف بعدـ التفري :المطمب الثاني 

 بيف القكليف . كمكازنة أدلة القائميف بالفرؽ بيف النبي كالرسكؿ  : المطمب الثالث 

 شرعاً الرسوؿ معنى النبي و في معنى والمفسريف األوؿ آراء العمماء  المطمب

، كبياف الفرؽ بينيما  ،  في تعريؼ النبي كالرسكؿ شرعا بٌينان اختمؼ العمماء اختبلفان 
كانقسمكا إلى فريقيف : الفريؽ األكؿ يذىػب إلى عػدـ الفرؽ بينيمػا ، كيضُـّ  أغمب المعتزلة كبعض 

لى ىذا ذىب أغمب عمماء ، كالفريؽ الثاني يذىب إلى أفَّ ىناؾ فرقان بينيما األشاعرة كالسمؼ ،  كا 
السمؼ كبعض المعتزلة كاألشاعرة . كىذا يدؿ عمى أنَّو ليس لبلتجاه المذىبي تأثير فيما ذىب إليو 

 .  ( 1) عمماء كؿ فريؽ 
حديد مفيكـ ختـ ا لمتعريؼ مف أىمية في تمى لً  ، كسنعرض لنماذج مف آراء الفريقيف كأدلتيما

 النبكة كختـ الرسالة  . 
: " فأعمـ أنَّو ال فرؽ في االصطبلح ( 2) مف آراء الفريؽ األكؿ قكؿ القاضي عبد الجبار 

 .( 3) بيف النبي كالرسكؿ" 
                                                 

 .  15ىػ ( .  ص1414) 1. مكتبة القدس .  ط  النبي والرسوؿالحمد ، احمد بف ناصر .  انظر :   ( 1) 
القاضي عبد الجبار : ىك أبك الحسف عبد الجبار بف أحمد اليمذاني ، أحد رؤساء المعتزلػة في زمانػو ، مػف مؤلفاتو "   ( 2) 

" ، ك " فضؿ االعتزاؿ " ، ك " طبقات المعتزلة " ، تكفي سنة  شػرح األصكؿ الخمسػة " ، ك " المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ
. كانظر ايضا : الذىبي ،  78. ص  5. ج   شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ىػ . انظر ترجمتو في : ابف العماد . 415

جزءا .  25. ـ النبالء . سير أعالىػ( 748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى : 
ـ ( . ج  1985 -ىػ  1405)  3مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط . ط 

 .  244. ص   17

شرح األصوؿ ىػ ( .  415اليمذاني ، أبك الحسف عبد الجبار بف أحمد  المعركؼ بالقاضي عبد الجبار ) المتكفى   ( 3) 
 . 567ـ ( . ص 1996 –ق  1416) 3القاىرة .  تحقيؽ : د. عبد الكريـ عثماف . ط   –مكتبة كىبة .  الخمسة 
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إلى  حيث قاؿ : " النبكة ترجع  ( 1) كًممَّف كافقو عمى ذلؾ مف األشاعرة اإلماـ  الجكيني   
 .( 2) طفيو أنت رسكلي " قكؿ اهلل تعالى لمف يص

 .  ( 4) "مف قاؿ لو اهلل أرسمتؾ ، أك بمغيـ عني"الػذم قػاؿ عف  النبي أنَّو :  ( 3) كاإليجي 

ۆ  ۈ  ۈ   چ   : كمف السمؼ ايضا ابف جرير الطبرم حيث قاؿ في تفسير قكلو تعالى

ا أرسميـ بو عنو لمف أم يقتمكف رسؿ اهلل الذيف ابتعثيـ إلنباء م :" ] 21آؿ عمراف :  [چٴۇ    
 .  ( 5) أرسمكا إليو "

دة يدعك فمف أمثمتو قكؿ البيضاكم: "الرسكؿ: مىف بعثو اهلل بشريعة مجدّْ  ، أما الفريؽ الثاني
بيف مكسى  كمف بعثو لتقرير شرع سابؽ كأنبياء بني إسرائيؿ الذيف كانكا، كالنبي يعمُّو  الناس إلييا،

فالنبي أعُـّ مف الرسكؿ...  ، ( 6)عمماءى أمتو بيـ و النبيُّ كلذلؾ شبَّ  ، كعيسى عمييـ السبلـ
مىف ال كتاب لو، ،  ، كالنبي غير الرسكؿ المعجزة كتابنا منزالن عميو كقيؿ: الرسكؿ مىف جمع إلى

                                                 
الجكيني : أبك المعالي عبد الممؾ بف اإلماـ أبي محمد عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ثـ النيسابكرم الشافعي كلد سنة   ( 1) 

يايػة في الفقػو " ، " الشامؿ في أصكؿ الديف " ، " اإلرشاد في ىػ إماـ مبرز في عمـ الكبلـ كالفقو ، مف تصانيفػو " الن419
 .  468. ص  18، ج  سير أعالـ النبالءىػ . انظر ترجمتو في : الذىبي . 478أصكؿ الديف ، تكفي سنة 

 يالجكيني ، أبك المعالي عبد الممؾ بف اإلماـ أبي محمد عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ثـ النيسابكرم الشافع   ( 2) 
مكسى  مصر . تحقيؽ : محمد يكسؼ –. مكتبة الخانجي   اإلرشاد إلى قواطع األدلة في االعتقادىػ ( .  478) المتكفى:  

 .  355ـ ( .  ص 1950 -ىػ  1369)  1ك عمي عبد المنعـ عبد الحميد . ط 

اآليجي : عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار اآليجي قاضي قضاة المشرؽ ، كاف إمامان في عمـك متعددة ، لو   ( 3) 
ىػ ، كقاؿ ابف العماد 756مات سنة تصانيؼ كثيرة في عمـ الكبلـ ، كفي أصكؿ الفقو ، كاختمؼ في سنة كفاتو فقاؿ السبكي 

 .   298. ص  8. ج   شذرات الذىبىػ . انظر ترجمتو : ابف العماد . 753سنة 

 .   المواقؼ في عمـ الكالـىػ ( .   753االيجي ، عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار اآليجي المتكفى )  ( 4) 
 .  337بيركت . ص –عالـ الكتب 

جامع البياف في ىػ( . 310ف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: الطبرم ، محمد ب  ( 5) 
 .  140. ص  2ـ ( .ج  2000 -ىػ  1420) 1مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : أحمد محمد شاكر . ط  . تأويؿ القرآف 

حديث " عمماء أمتي كأنبياء بني إسرائيؿ " قاؿ عنو األلباني : حديث ال أصؿ لو باتفاؽ العمماء . انظر : األلباني .  (  6)
 . 466. حديث رقـ  679. ص  1. ج  سمسمة االحاديث الضعيفة والموضوعة 
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ى إليو في  :كقيؿ  الرسكؿ مف يأتيو الممىؾي بالكحي، كالنبي: يقاؿ لو كًلمىف يكحى
 .   ( 1)  "المناـ 

كقدّْـ الرسكؿ  ي: "الرسكؿ كالنبي اسماف لمعنيىٍيف؛ فإف الرسكؿ أخصُّ مف النبي،كقاؿ القرطب
ال فمعنى النبكة ىك المتقدـ؛ اىتمامنا بمعنى عمى البراء حيف  كلذلؾ ردَّ رسكؿي اهلل  الرسالة، كا 

 (2) الصحيح  جو في، خرٌ  (قؿ: آمنتي بنبيؾ الذم أرسمت )فقاؿ لو:   (كبرسكلؾ الذم أرسمت) :قاؿ
ا فإف في قكلو:  فيككف كالحشك الذم  ، كىك معنى كاحد، الرسالة رتكري (برسكلؾ الذم أرسمت)كأيضن

ال تكرار فييما، كعمى ىذا فكؿ رسكؿ  ، فإنيما(كنبيؾ الذم أرسمت)ال فائدة فيو، بخبلؼ قكلو: 
ترقا في أمر كالنبي قد اشتركا في أمر عاـ ىك النبأ، كاف نبي، كليس كؿ نبي رسكالن؛ ألف الرسكؿى 

تضمف ذلؾ أنو نبي كرسكؿ اهلل، ككذلؾ  ، فإذا قمت: محمد رسكؿ مف عند اهلل خاص كىي الرسالة،
كقاؿ النسفي: "كالفرؽ بينيما أف الرسكؿى مىف  .  ( 3)   "مف األنبياء  صمكات اهلل كسبلمو عمييـ غيره

نما أيمر أف يدعك إلى عميو، كالنبي مف لـ يينزؿ عميو ك جمع إلى المعجزة الكتابى المنزؿ ، كا  تابه
  ( 4)  " . قبمو، كقيؿ: الرسكؿ: كاضع شرع، كالنبي: حافظي شرع غيره شريعة مىف

مؽ، بإرساؿ جبريؿ إليو كقاؿ الشككاني: " ًعياننا، كمحاكرتو  قيؿ: الرسكؿ الذم أيرسؿ إلى الخى
بتبميغو،  بشرع، كأيمر كقيؿ: الرسكؿ مىف بعث  .شفاىنا، كالنبي الذم يككف إليامنا أك منامنا

                                                 
أنوار التنزيؿ ىػ( . 685البيضاكم ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفى:   ( 1) 

.  4ىػ ( . ج  1418) 1بيركت . تحقيؽ : محمد عبد الرحمف المرعشمي . ط  –. دار إحياء التراث العربي وأسرار التأويؿ 
 .  75ص 

. دار إحياء   صحيح مسمـىػ( . 261كرم ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: انظر : النيساب ( 2) 
بيركت . تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي .كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار .  باب ما يقكؿ عند النـك  –التراث العربي 

 .  2710. حديث رقـ  2081. ص  4ج كأخذ المضجع .  
القرطبي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى:   ( 3) 

براىيـ أطفيش  –. دار الكتب المصرية  الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبيىػ( . 671 القاىرة . تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .   298. ص  7( . ج  1964 -ىػ 1384) 2. ط 

. تفسير النسفي )مدارؾ ىػ( 710النسفي ، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى:   (  4)
( . ج   ـ 1998 -ىػ  1419) 1بيركت . تحقيؽ : يكسؼ عمي بديكم . ط  –. دار الكمـ الطيب  التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ(

 .  447. ص  2
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،كالنبي منأيمر أف يدعك إلى شريعة مف قبمو، كلـ يينزَّ  ليما جميعنا مف  كال بد ؿ عميو كتابه
 .( 1) " المعجزة الظاىرة

 كؿ منيما :  إليوكيرل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أف الفرؽ بينيما في القكـ المرسؿ 
بأ اهلل بو ، فإف أيرسؿ مع ذلؾ إلى مف خالؼ أمر اهلل أن " فالنبي: ىك الذم يينبئو اهلل ، كىك ينبئ بما

 إليو  فيك رسكؿ ،  كأما إذا كاف إنما يعمؿ بالشريعة قبمو ،  كلـ يرسؿ ىك إلى ليبمغو رسالة مف اهلل
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  : فيك نبي كليس برسكؿ ، قاؿ تعالى ، أحد يبمغو عف اهلل رسالتو

 [... فذكر إرساالن يعـ 52الحج: [ چگ  گ  ڳ   ک     ک  ک       ک      گ   گ 
ىذا ىك الرسكؿ المطمؽ ، الذم أمره بتبميغ رسالتو  النكعيف ،  كقد خص أحدىما بأنو رسكؿ ،  فإف

أنو أكؿ رسكؿ بيعث إلى أىؿ األرض ،  كقد  ( 2) كقد ثبت في الصحيح  إلى مف خالؼ اهللى  كنكح ،
دريس، كقبم كاف قبمو أنبياء  . ( 3) ."يما آدـ كاف نبيِّا مكمَّمناكشيث  كا 

كالٌنبي مف أكحي إليو  كىناؾ مف قاؿ : إف  " الرسكؿ مف أكحي إليو بشرع كأمر بتبميغو،
 .  ( 4) بشرع كلـ يؤمر بتبميغو " 

كسنعرض في المطمبيف الثاني كالثالث ادلة ،  كلكؿ فريؽو منيما أدلة استدؿ بيا عمى رأيو
 . كؿ مف الفريقيف كنكازف بيف ىذه االدلة 

 

 

                                                 
. دار ابف كثير،  . فتح القديرىػ( 1250مد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى: الشككاني ،  مح  ( 1) 

 .  546. ص  3ق ( . ج  1414) 1دمشؽ، بيركت . ط  -دار الكمـ الطيب 
 .  194. حديث رقـ  184. ص  1. كتاب االيماف . باب ادنى اىؿ الجنة منزلة فييا . ج  صحيح مسمـ مسمـ .   ( 2) 
 . مصدر سابؽ . 715 – 714. ص  2. ج  النبواتابف تيمية.   (3) 
. دار التدمرية . اعداد: عبد الرحمف  شرح العقيدة الطحاويةالبراؾ ، عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ .   (4) 

ريني ، شمس الديف، أبك العكف . كانظر ايضا : السفا 87. ص  1ـ ( . ج  2008 -ىػ  1429)  2بف صالح السديس . ط 
.  لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ىػ( 1188محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى: 

   49. ص  1ـ ( . ج  1982 -ىػ  1402) 2دمشؽ . ط  –. مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا  المضية في عقد الفرقة المرضية 
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 ؽ بيف النبي والرسوؿ يفر تأدلة القائميف بال:  المطمب الثاني
يستند القائمكف بأف مصطمح النبي يختمؼ عف مصطمح الرسكؿ إلى العديد مف اآليات 

 يو ، كمف ذلؾ :كاألحاديث التي يعٌدكنيا تؤيد ما ذىبكا إل

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  :قكلو تعالى -1

 .]    52الحج :  [چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ    

" عطؼ النبي عمى الرسكؿ كذلؾ يكجب المغايرة في المعنى ، كىك مف باب عطؼ العاـ : قالكا 
 . ( 1) عمى الخاص " 

كقكلو ،  ]  51مريـ :  [چحت      خت  مت  ىتيت  جث  مث             ىث  يث  حج  مج  چ قكلو تعالى :   -2
. ففي ىاتيف  ] 54مريـ :  [چٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    چ تعالى : 

عنى ، اآليتيف الكريمتيف جاءت الكممتاف صفتيف لشخصو كاحد ، كىذا يدؿ عمى اختبلفيما في الم
ال كاف تكراران يخؿُّ بالفصاحة .  كا 

ف ؟ قػاؿ : مائة ألؼ كأربعػة كعشركف ألؼ ك حديػث أبي ذر كفيػو : فقمت : يا رسكؿ كـ النبيَّ  -3
 نبي . قمت : كـ المرسمكف منيـ ؟ قاؿ : ثبلثمائة كثبلثة عشر .

 الرسؿ مف ، عة كعشركف ألفان ة األنبياء ؟ قاؿ : مائة ألؼ كأربدَّ ى عً فى كفي ركاية أبي أمامة : كـ كى 

 .  ( 2) "  جمان غفيران ، ذلؾ ثبلثمائة كخمسة عشر 

                                                 

رازم ، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم ال  ( 1) 
 .   23ىػ ( .  ج  1420)  3بيركت . ط  –. دار إحياء التراث العربي    التفسير الكبيرىػ( .   606)المتكفى: 

 .  236ص 

. مسند االماـ احمد بف ىػ( 241ابف حنبؿ ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:   ( 2)
ـ ( . مسند ابي  2001 -ىػ  1421) 1عادؿ مرشد، كآخركف . ط  -األرنؤكط  . مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : شعيب حنبؿ

.  652. ص  2. ج  المستدرؾ عمى الصحيحيف. كركاه ايضا : الحاكـ .  22288. حديث رقـ  619. ص  36امامة .ج 
 . كقاؿ عنو عمى شرط مسمـ ككا فقو الذىبي كصححو األلباني . 4166حديث رقـ 
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كقد ذىب بعض العممػاء إلى أفَّ الحديث ضعيؼ لعدـ ثقة ركاتو ، كلكف اإلماـ األلكلسي 
ًبر بالمتابعة  أحمد كابف  –كما قاؿ السيكطي  –فقاؿ : " كقد أخرج ذلؾ  ذكر أفَّ ىذا الضعؼ جي

ندييما مف حديث أبي أمامة ، كأخرجو ابف حباف في صحيحو ، كالحاكـ في مستدركو راىكية في مس
مف حديث أبي ذر ، كزعـ " ابف الجكزم " أنَّو مكضكع ، كليس كذلؾ ، نعـ قيؿ في سنده ضعؼ 

ًبر بالمتابعة   .( 1)  "جي

 إذ لك اتفقا في، كىذا الحديث دليؿ عمى اختبلؼ المعنى االصطبلحي لمنبي كالرسكؿ 
 المعنى لتساكل عددىما .

كممة النبكة  لمدكتكر محمد سعيد رمضاف البكطي أف كجاء في "كبرل اليقينيات الككنية" 
الكحي إلى مف اختاره مف  "مأخكذة مف النبإ بمعنى الخبر، كمعناىا كصكؿ خبر مف اهلل بطريؽ

لو، كىي الكحي كاإلنباء. أما كالخالؽ جؿ جبل تفسير لمعبلقة بيف النبي عباده لتمقي ذلؾ. فالكممة إذان 
تفسير لمعبلقة  . فيي إذان  اآلخريف بشرع أك حكـ معيف غعباده بإببل الرسالة فتعني تكميؼ اهلل أحد

 .( 2) كسائر الناس، كىي عبلقة البعث كاإلرساؿ"  بيف النبي

ة أساسيا بيف النبك  فرقان   ( 3) "مصدؽ الجميدم"كبحسب ىذيف التعريفيف ، يتبيف الدكتكر 
بينما النبي غير مطالب بذلؾ . كيدلؿ عمى ذلؾ ، ، كىك أف الرسكؿ مكمؼ بتبميغ شرع  كالرسالة

بأف الفرؽ العددم الكبير بيف عدد الرسؿ كعدد األنبياء  يعطينا فكرة أكلية عف دكر األنبياء مقارنة 

                                                 
روح المعاني في تفسير القرآف ىػ( . 1270ب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي )المتكفى: االلكسي ، شيا  ( 1) 

. ص  9ىػ ( .  ج 1415) 1بيركت . تحقيؽ : عمي عبد البارم عطية . ط  –.  دار الكتب العممية  العظيـ والسبع المثاني
164 . 

 .  182ىػ ( . ص  1402)  2دمشؽ . ط –. دار الفكر  كبرى اليقينيات الكونية البكطي ، محمد سعيد  .  ( 2) 
كاتب كباحث تكنسي. رئيس تحرير مجمة الفاعؿ التربكم. شارؾ في العديد مف االتحادات األدبية كالفكرية مف بينيا  ( 3) 

ث الفكرم منتدل الجاحظ/تكنس، كجمعية تطكير التربية المدرسية/قابس، كالجمعية التكنسية لمدراسات كالبحكث حكؿ الترا
التكنسي. صدر لو العديد مف المؤلفات: في عمـك التربية منيا: "مقاربات إبستمكلكجية كسيككلكجية" ك"ختـ النبكة: إبستيمية 

( . رابط  مؤمنوف بال حدودمكلد العقؿ العممي الحديث" ك" في إصبلح العقؿ الديني". انظر : المكقع االليكتركني ) 
-http://www.mominoun.com/arabic/ar: اليكتركني

sa/articles/authors/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A/106/posts 
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عمى الكظيفة  يدؿكىذا  ، الرسؿ. فمف المؤكد أف الرسؿ تأتي بعد قدـك عدد كبير مف األنبياء بدكر
مف ربو يعقبو عدد مف األنبياء  التمييدية التي يضطمعكف بيا. كما أنو بعد قدـك رسكؿ بشرع ما

ًبمكا عمى إجيد تركيزه في أقكاميـ، إذ  عندما يحيدكف عنو، كلمكاصمة لتذكير الناس بو ف الناس قد جي
پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   چ تعالى  : التمٌكؤ في متابعة أعماؿ المصمحيف. قاؿ  كعمى، مقاكمة كؿ جديد 

[ . 44]المؤمنكف: چٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ    
ىئ  ىئ   ی  ی  چ كالجمكد بالتعريض بقكليـ :  ىك الكحي يستنكر عمييـ نزكعيـ إلى التقميد كىا

التمييد لؤلنبياء كظيفتاف أساسيتاف: ،  إذان  [22]الزخرؼ: چی ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
كيمكف أف نجمع ىاتيف الكظيفتيف في كظيفة  .كالتذكير بالرساالت السابقة، لمرساالت القادمة 

ي ىالنبكة تكعية كتربية لمجنس البشرم، ك فاالرتقاء بكعييـ.  أساسية كاحدة كىي مساعدة البشر عمى
 كمكعظة كتبصرة كنصح . عمكـ كحكمة

بيا في ىذه  تو العقمية فإف الشرائع التي كمؼكنظرا لبساطة تفكير اإلنساف في مراحؿ طفكل
 رسالة نكح أبي األنبياء:   المرحمة شرائع في غاية البساطة، كدعكتو إلى مجرد االستغفار في

ككمما تدرج بيـ األنبياء إلى مراحؿ أرقى مف ] 10نكح :[  چی  ی   ی  ی       جئ           حئ  چ 
، فإف الفرائض لـ  ىذا أمر نمحظو حتى في الرسالة الخاتمةشيئا فشيئا. ك  زاد تعقيد الشرائع الكعي
سيبمغيا عف ربو  ؾ أف الرسكؿ يقكـ بالتمييد لشرائعو التيل. ذ ، بؿ عمى التدٌرج دفعة كاحدة تفرض
الرسالة ك فالرسكؿ يجمع بيف كظيفتي النبكة   .ثـ يشرع في تمقي األمر بتنزيميا في الكاقع تاليا، أكال 

ک  ک  چ نبي رسكال. قاؿ اهلل تعالى عمى لساف نكح:  سكؿ نبي كليس كؿمعا. كلذا فكؿ ر 

 ، كبتبميغو . فبنصحو لقكمو ىك نبي] 62األعراؼ: [چک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  
  أخبلقية، ثـ شممت رساالت ربو ىك رسكؿ. ككانت الشرائع في البداية مجرد شعائر دينية كمبادئ

كاالجتماع)كأحكاـ الزكاج كالطبلؽ  أحكاـ اإلرث كالبيكع كالقركض(تدريجيا مجاالت االقتصاد )ك
 .( 1)  كالحرب كالمعاىدات كالمكاثيؽ(...الخ كاإلنفاؽ( كالعبلقات الدكلية)أحكاـ السمـ

 
                                                 

-. جريدة الصحافة اليـك ختـ النبوة، بديال عف موت اإللو حتى نبني الحداثػػػة إسالمياالجميدم ،مصدؽ بف عمي .   ( 1) 
 ـ 2002بريؿ أ 16تكنس . عدد يـك  الثبلثاء 
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 ؽ بيف النبي والرسوؿ يفر تأدلة القائميف بعدـ ال: المطمب الثالث
إفَّ لفظي النبكة كالرسالة يثبتاف  "ة منيا : يحتج القائمكف أٍف ال فرؽ بيف النبي كالرسكؿ بأدل    

لك أثبت أحدىما ، كنيفي اآلخر لتناقض الكبلـ ، كىذا ىك  معان ، كيزكالف معان في االستعماؿ حتَّى
    . ( 1) المفظتيف المتفقتيف في الفائدة "   أمارة إثبات كمتي

ىذا دليؿ : إف رسكؿ ، كقالكا بلن مف النبي كالفييا كي  كاستدلكا باآليات التي يشمؿ اإلرساؿي 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  چ  : عمى أنيما معنى كاحد مثؿ قكلو تعالى

الحج :  [چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ    
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  ككذلؾ قكلو تعالى:، ]   52

فَّ اهلل تعالى خاطب محمدان مرة بالنبي ، كمرة بالرسكؿ كذلؾ فإ.   ] 94عراؼ  : اال [چىئ    
فَّ اشتقاؽ لفظ النبي إمَّا مف النبأ كىك الخبر ، أك مف ا  ك  ( 2) فدؿَّ عمى أنَّو ال منافاة بيف األمريف" 

 .( 3) قكليـ ) نبا ( إذا ارتفع ، كالمعنياف ال يحصبلف إالَّ بقبكؿ الرسالة 

قة بيف مفيكمي النبي كالرسكؿ كختـ النبكة عبلقة كثيقة . فمف اعتقد بالفرؽ بينيما كالعبل
 ف النبي غير الرسكؿ ، ال يمـز نفسو بككف معنى خاتـ النبييف يشتمؿ عمى معنى خاتـ أك 

 المرسميف . 

خاتـ ف خاتـ النبييف تعني أف النبي كالرسكؿ ال فرؽ بينيما فيمزمو االعتراؼ بأأما القائمكف ب  
غكم ككظيفي كأف كؿ رسكؿ نبي ككؿ نبي ىك أف الفرؽ بينيما لي  يرجحو الباحثالمرسميف . كالذم 

رسكؿ . فالنبكة ىي تعبير عف عبلقة الشخص المصطفى باهلل ، كالرسالة ىي تعبير عف عبلقتو 
أك ،  يجئبالبشر الذيف أرسؿ إلييـ . إذف فيك نبي اهلل المرسؿ إلى البشر سكاء جاء بمعجزة أك لـ 

بكتاب أك لـ يأت . فالمنطؽ يتطمب ككف كؿ نبي رسكال  أتىأك  ، بعث إلى كافريف أك إلى مؤمنيف

                                                 
 . مصدر سابؽ . 568. ص  شرح األصوؿ الخمسة لمقاضي عبد الجبارالقاضي عبد الجبار .   ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 276. ص  23. ج التفسير الكبير الرازم .   ( 2) 

 : نفس الجزء كالصفحة المصدرنفسو  ( 3) 
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كال يمكف أف ال يطمؽ اسـ نبي عمى مف يحمؿ رسالة إليية إلى قكـ مف األقكاـ ، كال ، إلى البشر 
نسبو رأم الكىذا  . لغيرهؼ برسالة مَّ كى معنى لمقكؿ باف اهلل تعالى قد بعث نبيا لنفسو فقط دكف أف يي 

كذكره ايضا الدكتكر " البكطي " في  ، ( 1) القاضي عياض كالسعد التفتازاني مصطفى الخف الى  
 . ( 2) كتابو ) كبرل اليقينيات الككنية ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -ىػ   1414)  8دمشؽ . ط  –. منشكرات جامعة دمشؽ  مبادئ العقيدة االسالمية انظر : الخف ، مصطفى .   ( 1) 

 .    197ـ  ( . ص  1994
 . مصدر سابؽ . 183 . ص كبرى اليقينيات الكونية البكطي.  ( 2) 
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 المبحث الثالث
 النبوة ... اكتساب أـ اصطفاء

يمكف لئلنساف بمكغيا كاكتسابيا   مف الميـ أف يتـ تحديد طبيعة النبكة : ىؿ ىي مىٍرتبةه 
بالعمؿ كالجد كاالجتياد ، أـ ىي اختيار كاصطفاء مف اهلل تعالى ال دٍخؿ لئلنساف كعممو في إضفاء 
ىذه الصفة عمى احدو أيَّان كاف ؟ . كتحديد طبيعة النبكة ضركرم في بحثنا ىذا ؛ ألف ككف النبكة 

كة مف قبؿ المكلى جؿ كعبل ، أما ككف النبكة اصطفاء مف اهلل ال يتناقض مع القكؿ بختـ النب
 عمى العمؿ  امكتسبة بالعمؿ كاالجتياد فيمـز منو استمرارىا طالما بقي إنساف قادر 

 كاالجتياد . 

 يتككف ىذا المبحث مف ثبلثة مطالب :  

 المطمب األكؿ : القائمكف باف النبكة اصطفاء 

 . مكتسبة النبكة أفالمطمب الثاني : القائمكف ب
 . المطمب الثالث : مكازنة بيف القكليف 

 القائموف باف النبوة اصطفاء: المطمب األوؿ

عمماء أىؿ السنة أف النبكة اصطفاء مف اهلل تعالى لبعض عباده ، كتكميفيـ بميمة  يجمع
 ىداية الناس إلى الحؽ ، كيستدلكف ليذا الرأم بأدلة نصية مف الكتاب كالسنة . 

تيمية : " كالذم عميو جميكر سمؼ األمة كأئمتيا ككثير مف النظار يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف   
ختص مف المبلئكة رسبلن كمف الناس، كاهلل أعمـ حيث يجعؿ رساالتو، فالنبي يي  يأٌف اهلل يصطف

و اهلل بفضمو كرحمتو، كما ، كفي عقمو كدينو كاستعٌد بيا ألٌف يخصَّ  بصفات ميزه اهلل بيا عمى غيره
﮾    ھ  چ  قاؿ تعالى: ﮽   ﮻﮼  ﮸    ﮹  ﮺   ﮷   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶ 

                  ﯁   ﯀    كقاؿ تعالى:   ] 32- 31الزخرؼ:  [چ﮿ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  چ 

، كقاؿ تعالى لٌما ذكر  ] 105: البقرة  [چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  لو :األنبياء بقك 

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ            ک  ک  ک   ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

األنعاـ:  [چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
 .  ( 1) فأخبر أٌنو اجتباىـ كىداىـ "    ] 84-87

ف ذلؾ يقتضي استمرارىا مما يخالؼ أل؛  ف النبكة مكتسبة بالزندقةأكيتيـ السفاريني القائميف ب
 ،أم الفبلسفة ،كابف سينا منيـ ، النص القرآني كاألحاديث المتكاترة : "كعند التحقيؽ فبل فرؽ عندىـ

 بيف الفيض عمى نفس الٌنبي كسائر النفكس إال مف جية ككنيا أصفى كأكمؿ"  

ال  ه أفٍ و كاعتقادي يقتضي كبلمي  كيتابع :" مف زعـ أٌنيا مكتسبة فيك زنديؽ يجب قتمو، ألٌنو 
 خاتـ الٌنبييف عمييـ  ، كىك مخالؼ لمٌنص القرآني كاألحاديث المتكاترة بأٌف نبينا  تنقطع

 .  ( 2) السبلـ" 

 القائموف باف النبوة مكتسبة:  المطمب الثاني

 يمكف عرضك أف النبكة مكتسبة ، أما الفبلسفة كبعض مف سار عمى نيجيـ فإنيـ يركف 
مف خبلؿ ما كتبو الشيخ الرئيس ابف سينا في مكضكع النبكة  الرأم في فيـ طبيعة النبكة ىذا 

يعرّْؼ الرسالة بقكلو: "ىي ما قيبؿ مف اإلفاضة المسماة كحيان عمى أم عبارة  ، إذٍ كالرسالة كالكحي 
 .  (3) البقاء كالفساد عممان كسياسة "  عالميٍ  بت لصبلحً صكً استي 

غ ما استفاد مف اإلفاضة المسماة كحيان عمى عبارة ىك" المبمى  : قكلوب كيعرّْؼ الرسكؿى   
 "  ( 4) العالـ الحي بالسياسة، كالعالـ العقمي بالعمـ  استصكبت ليحصؿ بآرائو صبلحي 

                                                 
ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية   ( 1) 

. جامعة اإلماـ محمد بف  منياج السنة النبوية في نقض كالـ الشيعة القدريةىػ( . 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 . 417 – 414. ص  2ـ ( . ج  1986 -ىػ  1406) 1إلسبلمية . تحقيؽ : محمد رشاد سالـ . ط سعكد ا

 . مصدر سابؽ .268.  ص  لوامع األنوار البييةالسفاريني .     ( 2) 
مصر   -ىندية . مطبعة ضمف مجموعة تسع رسائؿ في الحكمة –رسػالة في إثبػات النبوات وتأويؿ رموزىـ ابف سينا ،   ( 3) 
 .124ـ ( . ص1908 -ق1326)  1ط 
 المصدر نفسو : نفس الصفحة  ( 4) 
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،  ( 1) كالمراد باإلفاضة في قكؿ ابف سينا : ما فاض عمى نفس الٌنبي مف المعاني مف العقؿ الفٌعاؿ   
ـٌ فاض مف ذلؾ العقؿ عمى النفس الناطقة الزكية المستعدة لذلؾ .  ، كىك الممؾ جبريؿ  كقكلو ث

بالفيض يعني عدـ إثبات حقيقة الرسالة ، كالنبكة عنده فيض مف جنس المنامات، كىذا الجنس مكجكد 
فأم ميزة أك فضؿ . لعمكـ الناس ، كيشترؾ فيو المسممكف كالكفار مف المشركيف كأىؿ الكتاب 

 . ( 2)  ؟!لؤلنبياء

 : ، كأٌف مف كجدت فيو كاف نبيان، كىي النبكة ليا ثبلث خصائص" لقد زعـ ابف سينا أٌف  
كقد ذكر في تفسيره لكؿ منيا كبلمان طكيبلن، يتفؽ .  القكة القدسية كالقكة النفسانية، كقكة التخيؿ

كنظرياتيا الخيالية، كأصكلو الفمسفية كمنيجو الفمسفي، المتأثر فيو إلى حد بعيد بالفمسفة اليكنانية 
 . ( 3)  "كمنيا نظرية الفيض

كالكحي عند ابف سينا مرتبط بمعنى الرسكؿ كالٌنبي، كيفسّْره بأٌنو:" إفاضة العقؿ الكمي عمى 
، كفيضاف العمكـ منو عمى لكح قمب الٌنبي  نفس الٌنبي الذم ينتيي إليو التفاضؿ في الصكر المادية

 . ( 4) بكاسطة العقؿ الفٌعاؿ " 

                                                 
العقؿ الفٌعاؿ عند الفبلسفة: ىك جكىر بسيط مجرد مف المادة كعبلئقيا،المخرج لنفكس اآلدمييف في العمـك مف القكة إلى   (1) 

رة، إذ بيا يخرج اإلبصار مف القكة إلى الفعؿ،كنسبتو إلى المعقكالت كالقكة العاقمة، نسبة الشمس إلى المبصرات كالقكة الباص
. كانظر ايضا:  289. دار المعارؼ بالقاىرة .  تحقيؽ د. سميماف دنيا . ص .  معيار العمـأبك حامد الغزالي ،الفعؿ. انظر 

 (.85 -84. ص )  2ـ( . ج 1973)  1بيركت . ط  –. دار الكتاب المبناني  المعجـ الفمسفيصميبا ، جميؿ .  
. دراسة . الجامعة  موقؼ الفيمسوؼ ابف سينا مف النبوة واألنبياءعرض ونقضظر : الرقب ، صالح حسيف . ان  ( 2) 

 .  5فمسطيف  . ص  -اإلسبلمية غزة
. كالمقصكد بنظرية الفيض أف  33. ص  موقؼ الفيمسوؼ ابف سينا مف النبوة واألنبياء عرض ونقضانظر : الرقب.   ( 3) 

لؼ منيا العالـ تفيض عف مبدأ كاحد أك جكىر كاحد مف دكف اف يككف في فعؿ ىذا المبدأ أك جميع المكجكدات التي يتأ
الجكىر تراخ أك انقطاع ، لذلؾ كاف القكؿ بفيض العالـ عف اهلل مقاببل لمقكؿ بخمقو مف العدـ ، كالفيض بيذا المعنى يتضمف 

مستمرا . كىذا المذىب يطمؽ عمى البراىمانية كعمى معنى الصيركرة كما يتضمف معنى الحدكث في الزماف حدكثا متعاقبا 
األفبلطكنية الحديثة . ... كجممة القكؿ إف مذىب الفيض ىك القكؿ إف العالـ يفيض عف اهلل كما يفيض النكر عف الشمس أك 

      لبناف   – بيركت –. دار الكتاب المبناني  المعجـ الفمسفي الحرارة عف النار فيضا متدرجا . انظر : صميبا ، جميؿ . 
 .  172. ص  2ـ ( . ج 1982)   1لبناف . ط  –بيركت  –ك مكتبة المدرسة 

 .مصدر سابؽ124-123. ص موقؼ الفيمسوؼ ابف سينا مف النبوة واألنبياء عرض ونقضالرقب.   ( 4) 
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مف  بقكلو:" إلقاء الخفيّْ  ( 1) كيعًرؼ ابف سينا الكحي في رسالة لو بعنكاف ) الفعؿ كاالنفعاؿ(         
األمر العقمي بإذف اهلل تعالى في النفكس البشرية المستعدة لقبكؿ ىذا اإللقاء. إٌما في حالة اليقظة 

ٌما في حالة النكـ كيسمى النفث في الركع ".  كيسمى الكحي  ، كا 

يضاح كيفية الكحي يقكؿ ابف سينا : " إٌف الٌنبي بما لو مف قكة قدسية يستطيع أف يتصؿ كإل
بالممؾ، كألٌف الممؾ عقؿ مجرد، كالعقؿ ال يستطيع أف يدرؾ األشياء إاٌل مجردة عف الزماف، فإٌف الكحي 

فتأتي قكة  في ىذه الحالة يككف عبارة عف إلقاء الشيء إلى الٌنبي ببل زماف، كذلؾ بكاسطة الممؾ،
، كتتصكره بصكرة الحركؼ كاألشكاؿ المختمفة.  مة في الٌنبي فتتمقى ىذا الغيب عف العقؿ الفٌعاؿالمخيَّ 

كما تتصكر الممؾ بصكرة بشرية. كالٌنبي ال يصؿ إلى ىذه الحالة إال بعد استعداده كصفاء نفسو إلى 
 .  درجة تجعميا أىبلن لذلؾ

، مة ، البد مف التفريؽ بيف العبارة المقارنة لتصكر قكة المخيٌ كلتمييز ككف الكحي قرآنان أك سنةن 
 .في العمـ بصكرة الحركؼ كاألشكاؿ، كبيف العبارة النقشية التي يصكغيا الٌنبي بعد ذلؾ ، الٌنبي  في

 بعبارة قد اقترنت بنفس التصكر فذلؾ ىك آيات  ، أم الٌنبي، " ككمما عبر:  يقكؿ ابف سينا في ذلؾ
 .  ( 2) مما عبر عنو بعبارة نقشية فذلؾ ىك إخبار النبكة " ، كك الكتاب

إٌف ابف سينا يصٌرح ىنا بأٌف عبارات الكحي ما ىي إال ألفاظ استصكبيا الرسكؿ لمتعبير بيا 
 عٌبر عنيا بألفاظ مف  يى عٌما أكحي إليو ، أم أٌف الرسكؿ قد تمقى بالفيض عف العقؿ الفٌعاؿ معان

  ( 3) عنده . 

                                                 
ـ ( . 1972-ق1392) 1القاىرة  . ط -. مجمع البحكث اإلسبلمية ابف سينا بيف الفمسفة والديفغرابة ، حمكدة .  ( 1) 

 .133ىامش ص
الرسالة العرشية في حقائؽ ( .   ىػ428ابف سينا، الشيخ الرئيس ابك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سينا ) تكفي :   ( 2) 

ثبات النبوة  ـ ( .    1980 -ىػ  1400)  1القاىرة . تحقيؽ : ابراىيـ ىبلؿ . ط  –. دار النيضة العربية التوحيد وا 
 .12ص

ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية   ( 3) 
بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة والقرامطة والباطنية أىؿ اإللحاد البف ىػ( . 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 .  72ـ (  . ص 1995 –ىػ 1415)  3الرياض. تحقبؽ : مكسى الدكيش  . ط – . مكتبة العمـك كالحكـ  تيمية
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ٌف فالنبكة    ، كخٌمصيا مف األكصاؼ الذميمة إلى مف  راض نفسو" عند ابف سينا مكتسبة ، كا 
خبلء نفسو مف الشكاغؿ العائقة عف  األكصاؼ الحميدة ، كالـز الخمكة كالعبادة، كداكـ المراقبة ، كا 

 . ( 1) ألفٌ  الٌنبكة فيض يفيض عمى نفس الٌنبي إذا استعدت لذلؾ " ؛المشاىدة  قد يصبح نبيا  

بحسب االستعداد، كزكاؿ  ، ـ العقؿيقصد العالى  ، ـيقكؿ ابف سينا : " كلنفسؾ أف تنتقش بنفس ذلؾ العالى 
 .  ( 2) مو"الحائؿ ،  قد عممت ذلؾ فبل تستنكرف أف يككف بعض الغيب ينتقش فييا مف عالى 

مف الكسب  ، كقد تحصؿ بضرب كيقكؿ أيضا : " كىذه القكة رٌبما كانت لمنفس بحسب المزاج األصمي 
 ة بمّْ كالذم يقع لو ىذا في جً ،  كما تحصؿ ألكلياء اهلل األبرار يجعؿ النفس لشدة الزكاة 

ـٌ يككف خيران رشيدان مزكٌ  ، النفس يان لنفسو، فيك ذك معجزة مف األنبياء أك كرامة مف األكلياء، ككمما ث
 . ( 3) يبمغ المبمغ األقصى"  ، كزاد عمى مقتضى جبمتو إلى أف زٌكى المرء نفسو، رقي في ىذا الباب

، فالكثير   كقد كاف آلراء ابف سينا كغيره مف الفبلسفة كجكد في حجج مف اٌدعى النبكة بعد محمد
كأنو قد استطاع الكصكؿ إلييا بأفعالو . كعند دراسة ، ف الرسالة مكتسبة باألفعاؿ أب: ى القكؿ منيـ تبنٌ 

. كقد قاؿ بيذا الرأم في ىذا المجاؿ مكقؼ الفبلسفة  نو قريب مفأمكقؼ الصكفية مف النبكة سنجد 
 غيره كما سنرل في فصؿ "مدعك النبكة"  . بعض مدعي النبكة ك  ( 4)  "ميرزا غبلـ أحمد القادياني" أيضا

 موازنة بيف القوليف:  المطمب الثالث

يستقيـ في عند التحقيؽ في طبيعة النبكة يتبيف لنا أف قكؿ ابف سينا كغيره بأنيا مكتسبة ال 
   ان ف عمى أف النبكة اصطفاء كليست اكتسابيمقابؿ النصكص القطعية الداللة ، حيث يتفؽ معظـ المفسر 

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  چ  : فمثبل قاؿ الطبرم في تفسير اآلية

يرسميما إلى  اهلل يختار مف المبلئكة رسبل كجبرئيؿ كميكائيؿ المذيف كانا: "  [ 75]الحج: چڎ    

                                                 
 . مصدر سابؽ . 267. ص  2. ج  لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثريةانظر : السفاريني ،    ( 1) 
.  دار  شارات والتنبيياتاإل(  .    ىػ428ابف سينا ، الشيخ الرئيس ابك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سينا ) تكفي :   ( 2) 

 . 243. ص  3القاىرة . تحقيؽ :  سميماف دنيا . ج  -إحياء الكتب العربية
 .   220. ص  3المصدر نفسو : ج   ( 3) 
 –. مطبعة رياض اليند  توضيح المراـ -فتح االسالـ ـ ( .  1908انظر : القادياني ، ميرزا غبلـ احمد ) تكفي  ( 4) 

 كما بعدىا .  100ىػ ( .  ص  1308)  1امريتسار . ط 
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أنبيائو، كمف شاء مف عباده كمف الناس، كأنبيائو الذيف أرسميـ إلى عباده مف بني آدـ. كمعنى الكبلـ: 
 ٌا تساءؿكقد قيؿ: إنما أنزلت ىذه اآلية لم، اهلل يصطفي مف المبلئكة رسبل كمف الناس أيضا رسبل 

،   ليـ: ذلؾ إلي كبيدم دكف خمقي، فقاؿ اهلل؟    ]٨ص:[چڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  چ المشرككف: 
  ( 1) أختار مف شئت منيـ لمرسالة " .

ألنو حسب النبكة اكتسابا    كيرد المكلى جؿ كعبل عمى مف طمب أف يؤتى النبكة كمحمد
ۉ  ې   ې  چ بقكلو تعالى : ، ف فيو مف الصفات ما يؤىمو الكتسابيا أكالجاه كالسمطاف ، كحسب 

وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 [ . 124]األنعاـ: چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ           حئ    

ۇئ   ۆئ   ۆئ  چ ؛ ألف  يقكؿ الشعراكم : " كيقكؿ اهلل ليـ ردان عمييـ: ال تقترحكا ذلؾ عمى اهلل

اء، فما [ .... كىذا القكؿ يدؿ عمى مجرد المعارضة المقترنة بالغب124]األنعاـ: چۈئ  ۈئ  
 ( 2) دمتـ تعرفكف أف هلل رسبلن يصطفييـ، فكيؼ تحاكلكف أنتـ تحديد إرادة اهلل في االختيار؟  " 

]آؿ عمراف: چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ    چكاصطفى في قكلو تعالى : 
ٍفكىةً 33 ، اٍفتىعىؿى ًمفى الصَّ اًلصي ًمٍف كيؿّْ  [ " تعني " اٍختىارى  .( 3) شىٍيءو "  ، كىًىيى اٍلخى

 التاريخ عمى ذلؾ ، شيادة ،  االنبكة اصطفاء كليست اكتساب أفعمى  دلة العقميةكمف األ
كلـ يأت كال كاحد  " فقد أدعى النبكة كثير مف الناس ، لكف اهلل تعالى خذليـ ك لـ ينصرىـ ،

                                                 
. كانظر ايضا : الثعمبي ، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ  687. ص  18. ج  تفسير الطبريالطبرم .  ( 1) 

. تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف  بيركت -. دار إحياء التراث العربي الكشؼ والبياف عف تفسير القرآفىػ( . 427)المتكفى: 
 . 34. ص  7ـ ( . ج  2002 -ىػ  1422)  1. ط  عاشكر

 
.  ىػ(1418المقصكد في اآلية الكليد بف المغيرة المخزكمي كابك جيؿ انظر : الشعراكم ، محمد متكلي )المتكفى:   ( 2) 

 .  3922. ص  7ـ ( . ج  1997جزءا . مطابع أخبار اليـك . )  20.  الخواطر –تفسير الشعراوي 
معالـ ىػ( . 510يي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : البغكم ، مح ( 3) 

 بيركت . تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم .–. دار إحياء التراث العربي  التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغوي
 . 431. ص  1ىػ ( . ج  1420)  1ط  
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لنبي الكريـ ، كلـ يحقؽ كال كاحد منيـ ما حققو ىذا امنيـ بمثؿ ما أتى بو رسكلنا محمد 
 . (1 )الصادؽ األميف 

 آخرعمى خطأ القائميف باف النبكة مكتسبة ، كىك تكبة ابف سينا في  آخرثـ إف ىناؾ دليبل 
ـٌ بو مرض المكت " اغتسؿ كتاب ، أابف سينا عندما  أف " ابف خمكاف"كرد أفكاره ، فقد أيامو عف أ ل

عرفو ، كأعتؽ مماليكو ، كجعؿ يختـ في كؿ  كتصٌدؽ بما معو عمى الفقراء ، كرٌد المظالـ عمى مف
دليؿ دامغ عمى أف الرجؿ كاف ىذه ، اعتراؼ صريح منو ، ك ، كتكبتو  (2) ثبلثة أياـ ختمة ثـ مات " 

ال مَـّ   منحرفا فكرا كسمككا ،  .تاب؟ ! كا 

 يستطيع اإلنساف ان اكتساب تكليس، فالنبكة اصطفاء كاختيار مف اهلل تعالى لمف شاء مف عباده 
 ، يدؿ عمى ذلؾ العقؿ كالنقؿ .بجيكده أف يصؿ إلييا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 28ـ ( . ص  2008. دار المحتسب . ط )  ومة أىؿ السنة لمفمسفة اليونانيةمقاعبلؿ ، خالد كبير.  (1) 
وفيات ىػ ( .  681ابف خمكاف ، ابكالعباس شمس الديف احمد بف محمد بف ابراىيـ بف ابي بكر بف خمكاف ) المتكفى :  ( 2) 

 .  160. ص  2ـ ( . ج  1994 ) 1بيركت . تحقيؽ : احساف عباس . ط –. دار صادر  االعياف وانباء ابناء الزماف 
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 الرابع بحثالم
 الوحي والنبوة

الكحي كالنبكة مرتبطاف ارتباطا عضكيا ؛ ألف النبي ال يمكف أف يككف نبيا إال إذا تمقى 
يؿ ختـ كحيا مف اهلل تعالى ، كبالتالي فالعبلقة بيف مفيكـ الكحي كمفيكـ ختـ النبكة عبلقة كثيقة ، ف

 النبكة يعني انقطاع الكحي؟  أـ أف الكحي مستمر كال تأثير الختتاـ النبكة عميو ؟؟

 سنناقش ىذا المكضكع في ىذا المبحث مف خبلؿ ثبلثة مطالب : 

 المطمب األكؿ : الكحي لغة .
 المطمب الثاني الكحي شرعان . 

 المطمب الثالث : عبلقة الكحي بالنبكة . 
 لغةً  الوحي: المطمب األوؿ 

ارى  ًلذىًلؾى صى فاء، كى ـه ًفي خى جاء في لساف العرب  : " كأىصؿ اٍلكىٍحًي ًفي المُّغىًة كيمّْيىا ًإٍعبلى
كىذىًلؾى اإًلشارةي كاإًليماءي ييسىمَّى كىٍحيان كىاٍلًكتىابىةي تيسىمَّى كىٍحينا "  ....اإًللياـ ييسىمَّى كىٍحيان؛  كى

 (1 ) 
،  كقاؿ الراغب األصفياني : " أصؿ الكحي: اإلشارة الٌسريعة، كلتضٌمف الٌسرعة قيؿ: أمر كىٍحيه

كذلؾ يككف بالكبلـ عمى سبيؿ الٌرمز كالٌتعريض، كقد يككف بصكت مجٌرد عف الٌتركيب، كبإشارة 
 ( 2) ببعض الجكارح، كبالكتابة "

كقاؿ الزمخشرم : " أكحي إليو كأكمي بمعنى، ككحيت إليو كأكحيت إذا كٌممتو بما تخفيو 
ككحى كحيا: كتب. قاؿ   ]٨٨النحل:[چڎ  ڈ  ڈ      ژ   چ عف غيره، كأكحى اهلل إلى أنبيائو. 

: في االستعجاؿ،  كالكحاؾ الكحاؾ، حاه الكاحي . كيقاؿ: الكحا الكحا : لقدرو كاف كى ( 3)  رؤبة
 .  ( 4) "  كتكٌحى: أسرع

                                                 
 . مصدر سابؽ . 381. ص  15. ج  لساف العرب ابف منظكر .   ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 858. ص  1. ج  المفردات في غريب القراف الراغب االصفياني .  ( 2) 
اًج التًَّمٍيًميُّ الرَّاًجزي ًمٍف أىعرىاًب البىٍصرىًة. سىًمعى: أى  ( 3)  ٍؤبىةي بفي العىجَّ ، كىالنٍَّضري بفي ري كىل عىٍنوي: يىٍحيىى القىطَّافي . كىرى بىاهي، كىالنَّسَّابىةى البىٍكًرمَّ

كىافى أىبيٍكهي قىٍد  كىافى رىٍأسان ًفي المُّغىًة، كى طىاًئفىةه. كى ، كى ٍيدو النٍَّحًكمُّ ، كىأىبيك عيبىٍيدىةى، كىأىبيك زى ٍيرىةى. شيمىٍيؿو فّْيى سى سىًمعى ًمٍف أىًبي ىيرى نىةى خىٍمسو تيكي
مائىةو   .  162. ص  6. ج   سير أعالـ النبالء. انظر ترجمتو : الذىبي .  كىأىٍربىًعٍيفى كى

. دار   . أساس البالغةىػ( 538الزمخشرم ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )المتكفى:  ( 4) 
  324. ص  2ـ (. ج  1998 -ىػ  1419) 1ف السكد . ط لبناف . تحقيؽ: محمد باسؿ عيك  –بيركت  -الكتب العممية
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: المغكممعنى الكحى  في كيجمع محمد رشيد رضا ىذه المعاني بقكلو : "  فالقكؿ الجامع
 أنو اإلعبلـ الخفي السريع الخاص بمف يكجو إليو بحيث يخفى عمى غيره.

لياـ الخكاطر بما يمقيو اهلل  الغريزمكمنو اإللياـ   ركع اإلنساف السميـ  فيكالكحى إلى النحؿ، كا 
 كالكحى إلى أـ مكسى،  ،  الطاىر الركح، الفطرة 

چژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  چ  : ؿ تعالىكمنو ضده كىك كسكسة الشيطاف، قا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ : تعالى ، كقاؿ [121]األنعاـ: 

ككحي اهلل تعالى إلى أنبيائو قد ركعي فيو المعنياف   [،112]األنعاـ: چڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ    
 .كىما: الخفاء كالسرعة. فيذا معنى المصدر،  األصمياف ليذه المادة

، كىك ما أنزلو تعالى عمى أنبيائو  ، أم: اسـ المفعكؿ قو كىك ما كقع بو الكحيعمى متعمّْ  ؽي طمى كيي  
كمنيـ مف  ، أم: تشريعا يكتب ؛ـ، كمنيـ مف أعطاه كتاباكى كعرفيـ بو مف أنباء الغيب كالشرائع كالحً 

 ( 1) لـ يعطو. " 

كالرسالة ، كاإللياـ . ككؿ ما ألقيتو عمى : اإلشارة ، كالكتابة ،  ؽي مى طٍ فالكحي في المغة اذف يي 
كىك ال يختص باألنبياء كال بككنو مف عند اهلل تعالى  ، عمى غيرؾ حتى عممو فيك كحي كيؼ كاف 

 . لكنو يحمؿ صفتيف ىما الخفاء كالسرعة
 كالكحي بمعناه المغكم يتناكؿ : 

 چٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ     ٺ  ٺ  چ  كالكحي ألـ مكسى . قاؿ تعالى :اإللياـ الفطري لإلنساف  - 1
إيقاع شيء في القمب يطمئفُّ لو الصدر، كيخص بو بعض  . كاإللياـ ىك" ]7القصص :  [

 كىذا خاصّّ بالبشر. ( 2)  "أصفيائو

                                                 
رضا ، محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف مبل عمي خميفة القممكني الحسيني  ( 1) 

 .  25ـ ( . ص  2005 -ىػ  1426) 1بيركت . ط  –. دار الكتب العممية  الوحي المحمديىػ( . 1354)المتكفى: 
بيدم )المتكفى:   ( 2)  تاج .  ىػ(1205الزبيدم ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 .  461. ص  33. دار اليداية . تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف . ج  العروس مف جواىر القاموس
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ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ  كالكحي إلى النحؿ . قاؿ تعالى :اإللياـ الغريزي لمحيواف  - 2

يقاؿ: كحى كأكحى،  چڎ  ڈ  ڈ      ژ   چ  : " قكلو . قاؿ الرازم: ] 68النحؿ :  [چک  ک  
ر في أنفسيا ىذه األعماؿ العجيبة التي تعجز عنيا  كىك اإللياـ، كالمراد مف اإللياـ أنو تعالى قرَّ

 .  ( 1) العقبلء مف البشر" 

ۅ  ۉ  چ : ، كإيحاء زكريا لقكمو . قاؿ تعالى  اإلشارة السريعة عمى سبيؿ الرمز واإليحاء - 3

اإلشارة بالشفة : . كالرمز ىك  ]11مريـ : [چې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ۉ
 .( 2) كالصَّكت الخفي 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        چ . قاؿ تعالى :  وسوسة الشيطاف وتزييف الشر في نفوس أوليائو - 4

 . ]121األنعاـ : [چک  کک     

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ قاؿ تعالى :  . ما يمقيو اهلل تعالى إلى مالئكتو مف أمر ليفعموه - 5

 . ]12األنفاؿ : [چک  ک  ک  ک  گگ     

 -4الزلزلة:  [چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  كما في قكلو تعالى : األمر – 6
5[  . 

ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ     چكما يتضح في قكلو تعالى :  اإلرساؿ  -7

ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ، كقكلو تعالى :] 163النساء: [چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . ]19األنعاـ:  [چٿٹ

 . ]10النجـ: [  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ چ  كما في قكلو تعالى : القوؿ والكالـ المباشر – 8

ىئ  ىئ          ىئ   ی    چ كىك خاص باألنبياء كما في قكلو تعالى :،  عالـ باإللقاء في الروعاإل – 9

  . ]51الشكرل:  [چ ی  ی  ی    جئ  

                                                 
 . مصدر سابؽ . 236. ص  20. ج  مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرالرازم .  ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 366. ص  المفردات في غريب القرافالراغب االصفياني .  ( 2) 
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 الوحي شرعاً :  المطمب الثاني

ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب    چقاؿ تعالى :  

 .  ] 51الشكرل :  [چ   جتحت  خت     مت  ىت  يت

 المتمثمة في :الخاص باألنبياء تبيف ىذه اآلية مراتب الكحي 

  إليوحى ما يقذفو اهلل في قمب المك  – 1

 التكميـ مف كراء حجاب  – 2

 الكحي بكاسطة ممؾ  – 3

كسيتـ تفصيؿ ىذه المراحؿ بعد استعراض التعريفات االصطبلحية لمكحي .  فالكحي   
استغراؽ  بقكلو: "الكحي عبَّر ابف خمدكف عف مفيكـ  الشرعي  تناكلو أكثر مف عالـ ، فقدبمعناه 

، ثـ يتنزؿ إلى  الخارج عف مدارؾ البشر بالكمية ، المناسب ليـ لقاء الممؾ الركحاني بإدراؾ األنبياء
 .  ( 1) ، كؿ ذلؾ في لحظة كاحدة، بؿ في أقرب مف لمح البصر "  المدارؾ البشرية

: " أما الكحي فمعناه في لساف الشرع أف يعمـ اهلل تعالى مف اصطفاه فقاؿ فو الزرقاني كعرٌ  
ألكاف اليداية كالعمـ كلكف بطريقة سرية خفية غير معتادة مف عباده كؿ ما أراد إطبلعو عميو مف 

 لمبشر . كيككف عمى أنكاع شتى : 

 .ـ اهلل مكسى تكميما كما كمٌ ، ما يككف مكالمة بيف العبد كربو  منو

ال يستطيع لو ، ما يككف إلياما يقذفو اهلل في قمب مصطفاه عمى كجو مف العمـ الضركرم  ومنو 
 . ان كٌ شى  نفسوكال يجد في  دفعان 

                                                 
ىػ( .  808ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي )المتكفى:   ( 1) 

بيركت . تحقيؽ : خميؿ  –. دار الفكر ذوي الشأف األكبر ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف 
 . 124 – 123. ص  1ـ ( . ج  1988 -ىػ  1408)  1ط  شحادة .
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  .ما يككف مناما صادقا يجيءفي تحققو ككقكعو كما يجيء فمؽ الصبح في تبمجو كسطكعوومنو  
كىك ممؾ كريـ ذك قكة عند ذم العرش ، ما يككف بكساطة أميف الكحي جبريؿ عميو السبلـ  ومنو
ف ىذا القبيؿ أشير األنكاع كأكثرىا ، ككحي القرآف كمو م كذلؾ النكع ىك، أميف  َـّ مطاع ثى ، مكيف 

 ( 1)  .كىك المصطمح عميو بالكحي الجمي " 

مف أنبيائو ما يشاء مف كبلـ  مف رسمو أك نبيان  " ىك إعبلـ اهلل تعالى رسكالن : بقكلو  " حبنكة" وفعرٌ ك 
  ( 2) أعممو اهلل بو "  اأك معنى بطريقة تفيد النبي أك الرسكؿ العمـ اليقيف القاطع بم

 إف الكحي ىك   :األستاذ في جامعة األزىر "احمد المسير محمد سيد"كيقكؿ الدكتكر 
خمقو لتحمُّؿ أمانة التبميغ عف الخالؽ إلى  يصطفيو مف " صمة بيف الرب  سبحانو كتعالى  كبيف مىفٍ 

، كيصاحبيا ظكاىري نفسية  العبلقة يصحبيا عمـه ضركرم بمصدرىا الخمؽ، كىذه الصمة أك تمؾ
 ( 3) ره تكجييية، يعمنيا المصطفى لمناس حكلو "  كيتبعيا آثا ، كبدنية لممصطفى

كىذه المعاني جميعيا تتضمف كصؼ الكحي بأنو صمة لممصطفى بعالـ الغيب كتمقيو عممان 
 مف اهلل تعالى بطريقة سرية كخفية ، يتبعيا تيقف مف المكحى إليو مف مصدر الكحي كمف فحكاه . 

 الوحي والنبوة:  المطمب الثالث

بالكحي إلى النبييف   يـأف ييدي، إلى األرض  الناس بعد ىبكط ،تعالى  لقد شاء اهلل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  قاؿ تعالى : ، كالمرسميف

 .   عمى لساف النبييف كالمرسميف ىك الذم جاء (اليدل)كذلؾ  ، [38]البقرة: چٺ  ٺ  ٿ    
أسمفنا . فالنبي ىك الذم يأتيو الخبر أف الخبر كما سبؽ  ككممة النبكة مأخكذة مف معنى النبأ أم

كمف جاءه الكحي باألنباء كاألحكاـ مف رب  .كحيا بأمر مف اهلل. كالنبكة أمر بيف العبد كبيف اهلل
  .العالميف فيك نبي

                                                 
 1لبناف . ط –. دار الفكر  مناىؿ العرفاف في غمـو القراف ىػ (  .  1367الزرقاني ، محمد عبد العظيـ الزرقاني) تكفي  ( 1) 
 . 47، 46ـ ( .  ص  1996 -ق  1416) 
 بيركت . –دمشؽ  –. دار القمـ  العقيدة االسالمية وأسسيا حبنكة  ، عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني .   ( 2) 
 .  528ـ ( . ص  1979 -ىػ  1399)  2ط  
 .  237ـ ( . ص  1987)  1بيركت . ط  –. دار ابف كثير  الرسوؿ والوحي المسير ، محمد سيد احمد .  ( 3) 
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أما كممة الرسالة فتشير إلى تكميؼ اهلل أحد عباده بإببلغ الناس أمرا تشريعيا أك حكما أك 
 فالرسالة تصؼ العبلقة بيف األنبياء كالرسؿ كبيف الناس.  . خبرا

ؾ مف اهلل سبحانو كتعالى باألحكاـ مى عف طريؽ المى  افالنبي ىك مف يأتيو النبأ كحين 
قاؿ ابف حـز : " كىالنُّبيكَّةي ًىيى  .الناس يككف نبيا كرسكال  ىبإببلغيا إل كالتشريعات، كعندما يكمؼ

ـٍ يىكيٍف يىٍعمىميوي قىٍبؿي ٍلكىٍحيي ًمٍف المًَّو تىعى ا ا يىٍعمىميوي لى ى إلىٍيًو ًبأىٍمرو مى ـى اٍلميكحى كىالرّْسىالىةي ًىيى النُّبيكَّةي  . الىى ًبأىٍف يىٍعمى
ا ًبأىٍمرو مىا  ٍمؽو مى ًزيىادىةه، كىًىيى بىٍعثىتيوي إلىى خى ؼى ًفيًو"، كى ىىذىا مىا الى ًخبلى

 (1 ) . 

كف بأمر اهلل الذم عبر عنو تعالى بالكحي في قكلو تعالى : أما النظاـ الذم يسير عميو الك
ككذلؾ اإللياـ الغريزم الذم يجعؿ كؿ حيكاف اك ،   ] 12:  فصمت [چپ  پ  پ      پ  ڀڀ     چ 

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  أيضانبات يقكـ بدكره المرسكـ لو كصفو القرآف بالكحي 

كىك مستمر ال فيذا الكحي تنظيمي كليس كحيا نبكيا . ،   ] 68:  النحؿ [چک  ک    گ  گ    
 ينقطع .

ـي ا  ك   أكمكسى  أـالذم حصؿ مع  أكالتكجيو الذم يطمبو المستخير في صبلة االستخارة  ليا
                                            ، ] 111:  المائدة [چہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ      چ الحكارييف   أكمريـ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  ،  ] 7:  القصص [چٺ  ٺ     ٺ     ٺ   چ 

. ىذا   ] 30:  فصمت [چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ    
، اما الكحي ، كىك مستمر كال ينقطع أيضا كحيا تكجيييا كليس كحيا خاصا باألنبياء  يعدُّ  اإللياـ

  ك عؿ مراتب . الخاص باألنبياء في

 

 

                                                 
 المحمى باآلثار   .  ىػ(456ك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: أبالظاىرم ،  ( 1) 

 .  1. ج نشربيركت .  بدكف طبعة كبدكف تاريخ  –كتاب التكحيد . مسالة اف النبكة ىي الكحي . دار الفكر 
 . 71ص 
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 مراتب الوحي الخاص باألنبياء:

 :  لمػوحي الخػاص باألنبيػاء ثالثػة مراتبمف سكرة الشكرل  51 اآليةحددت كما أسمفنا فقد 
ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت    چ

 .  ] 51: الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل[ چىتيت

لمجرد كىك ما يقذفو اهلل في قمب المكحى إليو مما أراد بحيث ال يشؾ فيػو :  الكحي ا ىاألول المرتبة

. كمثػػػاؿ ذلػػػؾ مػػػا جػػػاء فػػػي   ] 51الشػػػكرل :  [چی    جئ    چأنػػػو مػػػف اهلل . كدليمػػػو قكلػػػو تعػػػالى : 

ث فػي فى " إف ركح القدس نى   أنو قاؿ :   عف النبي، رضي اهلل عنو ، حديث عبد اهلل بف مسعكد 
 . ( 1) تمكت حتى تستكمؿ رزقيا فاتقكا اهلل كأجممكا في الطمب . "  ركعي أف نفسا لف 

بعض أىؿ العمـ بيذا القسـ رؤل األنبياء في المناـ كرؤيا إبراىيـ عميو السػبلـ عمػى  ؽى كألحى  
.    ] 102الصػػػػافات :  [چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  چ مػػػػا أخبػػػػر اهلل عنػػػػو فػػػػي قكلػػػػو : 

ف حػػديث عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا البعثػػة عمػػى مػػا ركل الشػػيخاف مػػ فػػي بدايػػة    ككػػرؤل النبػػي
مف الكحي الرؤيا الصػالحة فػي النػـك فكػاف ال يػرل رؤيػا إال    " أكؿ ما بدئ بو رسكؿ اهلل: قالت

 .( 2) جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح" 

                                                 
، ك أخرجو ابف  779لقضاعي ، ك أخرجو ابف أبي شيبة ، ا 2726،  2725، كأخرجو ابف ماجو  2902أخرجو مالؾ  ( 1) 

،  25،  25،  24، ك أخرجو الحاكـ   8166، ك أخرجو الطبراني   834،  833، ك أخرجو ابف حباف  1144الجاركد 
، ك أخرجو القضاعي ، محمد بف  11462، ك أخرجو أبك يعمى  5265،  5265،  5264، ك أخرجو البييقي  4361

بيركت . تحقيؽ : حمدم بف عبد المجيد السمفي  –. مؤسسة الرسالة  مسند الشيابأبك عبد اهلل القضاعي .  سبلمة بف جعفر
.   صححو الحاكـ ككافقو الذىبي . كصححو  1151. حديث رقـ  185. ص  2ـ ( . ج  1986 -ىػ 1407)   2. ط 

ـ ( .  1988 -ىػ  1408)  3بيركت . ط  –مي . المكتب االسبل صحيح الجامع الصغير االلباني . محمد ناصر الديف .  
 .   2085. حديث رقـ  419. ص  1مج 

الجامع الصحيح المختصر= صحيح ( .  256البخارم ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ) الكفاة:   ( 2) 
ق ( . كتاب بدء الكحي .  1422)  1بيركت  . تحقيؽ : محمد زىير بف ناصر الناصر . ط  -. دار طكؽ النجاة  البخاري

.  كركاه مسمـ ، ابف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  3. حديث رقـ  7. ص  1باب بدء الكحي . ج 
. دار  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ = صحيح مسمـىػ( .  261

بيركت .تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب االيماف. باب بدء الكحي الى رسكؿ اهلل صمى اهلل  –إحياء التراث العربي 
 .  160. حديث رقـ  139. ص  1عميو كسمـ . ج 



45 
 

ميـ اهلل : التكميـ مف كراء حجاب ببل كاسطة كما ثبت ذلؾ لبعض الرسؿ كاألنبياء كتك ةالثانيالمرتبة 
 كسػػػػػػػى عمػػػػػػػى مػػػػػػػا أخبػػػػػػػر اهلل بػػػػػػػو فػػػػػػػي أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف مكضػػػػػػػع مػػػػػػػف كتابػػػػػػػو . قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى : متعػػػػػػػالى 

 چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  چ . كقاؿ :  ]164النساء :  [چڃ  ڃ  چ  چ   چ    چ 

.  ] 37البقىرة :   [چی  ی  جئ  حئ  مئچ . ككتكميـ اهلل آدـ . قاؿ تعالى :  ]143األعراؼ :  [
ليمة اإلسراء عمى ما ىك ثابت في السنة . كدليؿ ىذه المرتبة    نبينا محمدككتكميـ اهلل تعالى 

 . ] 51الشكرل :  [چحئ  مئ  ىئ  يئ   چمف اآلية قكلو تعالى : 
جب  حب   خب  مب  ىب   يب    چؾ . كدليمو قكلو تعالى : :  الكحي بكاسطة الممى المرتبة الثالثة 

 لسبلـ بالكحي مف اهلل عمى األنبياء . كىذا كنزكؿ جبريؿ عميو ا ] 51الشكرل :  [چجتحت  
تكمـ اهلل بو ، كسمعو جبريؿ عميو السبلـ مف اهلل عز ، كالرسؿ . كالقرآف كمو نزؿ بيذه الطريقة 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  چ . قاؿ تعالى :    ان غو جبريؿ محمدكجؿ ، كبمٌ 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  : . كقاؿ تعالى ]194 -192الشعراء :  [چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 . ]102النحؿ :  [چۈئ  ېئ     

الرؤيا  إالكلـ يبؽ مف صكره  .  قد انقطع بمكت الرسكؿ  لؤلنبياءو كجٌ كىذا الكحي المي 
: سىًمٍعتي  أبيفعف ،   الرسكؿ خبرنا بذلؾ أالصالحة يراىا العبد الصالح فتتحقؽ ،  ٍيرىةى، قىاؿى ىيرى

: " لى    رىسيكؿى المَّوً  : « ـٍ يىٍبؽى ًمفى النُّبيكًَّة ًإالَّ الميبىشّْرىاتي يىقيكؿي ؟ قىاؿى ا الميبىشّْرىاتي مى ٍؤيىا »قىاليكا: كى الرُّ
ةي "  اًلحى في حاشية البخارم عمى الحديث بقكلو : " لـ يبؽ ،  أم  "مصطفى البغا"كعمؽ  ( 1) الصَّ
ر السركر كالفرح عمى المبشَّ  رة مف التبشير كىك إدخاؿبشّْ )المبشرات( جمع مي  ، إال  بعد نبكتو 

 . ( 2) " كال يبقى ما يعمـ منو ما سيككف إال الرؤيا   كالمراد أف الكحي ينقطع بمكتو 

نما ىي جزء مف ستة كأربعيف جزءا مف النبكة  فقد أكرد ، كالرؤيا الصالحة ليست نبكة كا 
اًمًت، عىًف النًَّبيّْ  ٍزءنا قىاؿى    البخارم عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ ٍزءه ًمٍف ًستَّةو كىأىٍربىًعيفى جي ٍؤيىا الميٍؤًمًف جي :  " ري

                                                 
 . 6990. حديث رقـ  31. ص  9. كتاب التعبير . باب المبشرات .ج  صحيح البخاريالبخارم .  ( 1) 
 صفحة .المصدر نفسو : نفس الجزء كال  ( 2) 
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فبل يمكننا اعتبار الطكاؼ  كالجزء ال يمكف أف يككف الكؿ بحاؿ مف األحكاؿ ،.  ( 1) ًمفى النُّبيكًَّة " 
كليس   لذلؾ فالنبكة انقطعت بعد الرسكؿ  كحده حجا اك اعتبار السجكد كحده صبلة ...الخ . 

 ي بعده يكحى إليو .ثمة نب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. ص  9. كتاب التعبير . باب الرؤيا الصالحة جزء مف ستة كاربعيف جزءا مف النبكة . ج  صحيح البخاريالبخارم .   ( 1) 

 .   6987. حديث رقـ  30
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 الفصؿ الثاني

 ختـ النبوة النصوص الواردة في

 ويحتوي عمى ثالثة مباحث : 

 المبحث األوؿ : النصوص الواردة في الكتاب والسنة بشأف ختـ النبوة

 المبحث الثاني  : ختـ النبوة في الكتب السماوية السابقة 

 لتفسيرالمبحث الثالث : ختـ النبوة في كتب ا
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 المبحث األوؿ

 النصوص الواردة في الكتاب والسنة بشأف ختـ النبوة

 المتعمقة البداية استقصاء اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة  مف الضركرم في
مادتو  ، فييبمفيكـ ختـ النبكة التي سيتـ العمؿ مف خبلليا لمكصكؿ إلى تحرير ىذا المفيـك 

مناقشة اآلراء ك يرل الباحث أف عرض ىذه اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة  األساسية .  ك 
يسيـ في الكصكؿ إلى ىدؼ الدراسة المنشكد ، كسيتـ تقسيـ ىذا المبحث الى المختمفة بشأنيا 

 مطمبيف : 

 المطمب األكؿ : ختـ النبكة في القرآف .

 .  ختـ النبكة في الحديث الشريؼكالمطمب الثاني: 

 ختـ النبوة في القرآف:  األوؿ لمطمبا

 الى قسميف : القرآنية ذات العالقة بختـ النبوة  اآلياتنو يمكف تقسيـ أيرى الباحث 

 .وقفؿ باب النبوة بعد محمد خاتمية الرسالة المحمدية عمى  تدؿ آياتوال : أ

 لة عمى دعاوييـ. فاستخدميا القائموف بإجراء النبوة كأدالشبيات حوؿ داللتيا  أثيرت آياتثانيا : 

كسكؼ نعرض القسميف في ىذا المطمب ، كفي الفصؿ الرابع المسمى ب " مفيـك ختـ النبكة " 
 سنناقش ما كرد في ىذا المطمب كنفصؿ في ذلؾ .

 قرآنية عمى قفؿ باب النبوة بعده صمى اهلل عميو وسمـال األدلةأوال : 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ         ې  ى  چ اآلية لقد صرحت تصريح بالختـ :آيات ال – 1 

؛ بككف التي تشكؿ محكر البحث ك  ] 40األحزاب :   [چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     
، كال يستطيع احد إنكار ىك خاتـ النبييف   (، فمحمد  خاتـ النبييف) محمد صمى اهلل عيو كسمـ 
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ك ما يسعى الباحث الشبيات، كى أصحابذلؾ ، لكف معنى الختـ ىك مجاؿ األخذ كالرد عند 
 لمكصكؿ إلى تجًمية حقيقتو في الصفحات القادمة بإذف اهلل .  

مكجية لجميع البشر في كؿ زماف  اإلسبلميةالرسالة ف: عمـو الرسالة المحمدية آيات تقرر   – 2
 الرساالت كككف محمد آخريمكف اعتباره دليبل عمى ككنيا ، كىذا  كمكاف بعد مبعث محمد 

لكؿ إنساف كجد عمى اهلل ىك رسكؿ  فما الداعي إلرساؿ نبي جديد إذا كاف محمد الرسؿ ،  آخر
يتضح معنى عمكـ الرسالة في آيات كثيرة ك األرض منذ مبعثو عميو السبلـ إلى قياـ الساعة ؟؟ 

،  ] 158األعراؼ :  [چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ تعالى :  منيا قكلو
  ، ] 79نساء : ال [چىث  يث   حجمج  چ كقكلو تعالى : 

  ، ] 107األنبياء :  [چک  ک  گ         گ  گ         چ كقكلو جؿ كعبل : 

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  چ كقكلو تبارؾ اسمو : 

 . ] 28سبأ :  [چۓ

 حجة عمى كؿ مف بمغو نذيرا لمعالميف و كوف القراف آيات تبيف  – 3

 ، ] 19األنعاـ :  [چٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ    ٺ  چ :  أيضاتعالى  قاؿ

 . ] 1الفرقاف :  [چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     چ كقكلو جؿ جبللو : 

 إلرساؿ ـ ، فما الحاجةعمييمستمرة حجة نذيرا ليـ جميعا ك البشر  كاف القراف الذم بيف يدم فإذا
 نبي جديد ؟

 باكتماؿ الديف اإلخبارآيات  – 4

   3 المائدة :  [چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ : تعالى قاؿ 
ى الكامؿ بعد يفيـ منيا أف ال شيء يمكف إضافتو إلالديف قد تـ كاكتمؿ ، ك  إف اآليةتخبرنا ىذه 

، فيك كامؿ بشكؿ مطمؽ كال حاجة  األخيرىك الديف  اإلسبلـ أفكمالو كتمامو ، كىذا دليؿ عمى 
 لى ىذا الكامؿ شيئا .لنبكة جديدة لف تضيؼ ا
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 بحفظ القرآفالمولى جؿ وعال فييا تعيد آيات ي – 5

كقكلو جؿ في عبله  ،] 9الحجر :  [چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ :  أسماؤهقكلو تقدست إف 
ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  چ : 

يبل ، كيؤكد ، يجعؿ مف تصكر الحاجة إلى نبكة جديدة مستح ] 42،  41:  فصمت [چں  ڻ    
 لنا أف ىذا الكبلـ سيبقى كما ىك ف اهلل تعالى حيف تعيد بحفظ كبلمو أكد، ألإغبلؽ باب النبكة 

فيك كتاب عزيز كىك يحمؿ الرسالة ، أك اإلنقاص منو فيوكلف يستطيع احد تحريفو أك الزيادة 
 لى نبي جديد .إحاجة ، دكف  كؿ زماف كمكافالكاممة لمبشر في 

 عمىاآليات التي تحتوي عمى لفظة " ختـ " أو أحد مشتقاتيا ودالالتيا  في كؿ مواضعيا  – 6
 :  أف معنى الخاتـ ىو اآلخر

  في كؿ مشتقات ة مكجكد  اإلغبلؽ أكالقفؿ  أك اآلخر معاني أفيركف المفسركف ف
حزاب األف الختـ في سكرة الذيف في قمكبيـ مرض أبعض مماذا يرل , ف) الختـ ( الكاردة في القرآف  

 : ىيفي القرآف في سبع مكاضع مؿ ىذه المعاني ؟ لقد كردت لفظة ختـ أك مشتقاتيا ال يح

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ قاؿ تعالى:   - 1

الختـ: الطٍَّبع. كالخاتـى ىك الطَّابع.  " كأصؿي  ، قاؿ الطبرم في تفسير ىذه االية:  ] 7البقرة :    [
، إذا طبىٍعتىو. التي بيا  -كعمى األسماع  ى القمكبفمعنى الختـ عم ....يقاؿ منو: ختمتي الكتابى

ؿ إلى معرفة حقائؽ األنباء عف الميغىيَّبات  نظيري معنى الختـ  -تيدرىؾ المسمكعات، كمف ًقبىميا يكصى
  ( 1) عمى سائر األكعية كالظركؼ." 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    چ كقاؿ تعالى :  – 2

" يقكؿ تعالى ذكره لنبيو . قاؿ الطبرم : "  ] 46االنعاـ :  [چڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    
ـى، المكذبيف بؾ:  محمد صمى اهلل عميو كسمـ: قؿ، يا محمد، ليؤالء العادليف بي األكثافى كاألصنا

                                                 
 . 258. ص  1. ج  جامع البياف في تأويؿ القرآفالطبرم ،   ( 1) 
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وختـ ، أييا المشرككف باهلل غيرىه، إف أصمَّكـ اهلل فذىب بأسماعكـ، كأعماكـ فذىب بأبصاركـ، أرأيتـ
ا "عمى قموبكـ فطبع عمييا، حتى ال تفقيوا قوال وال تبصروا حجة ، كال تفيمكا مفيكمن

 (1 )  

           چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ  چكقاؿ جؿ ذكره : – 3

نطبع عمى أفواه ذكر ابف جرير اف معنى ) اليكـ نختـ عمى أفكاىيـ (  " اليكـ ،  ] 65يس :  [
   ( 2) ، كذلؾ يـك القيامة "المشركيف

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   چ كقاؿ تعالى :  – 4

تعالى ذكره: أـ يقكؿ " يقكؿ ، قاؿ الطبرم :   ] 24الشكرل :   [چڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ   
مىى المًَّو كىًذبنا( فجاء بيذا الذم يتمكه عمينا اختبلقا مف قبؿ  ىؤالء المشرككف باهلل: )اٍفتىرىل( محمد )عى

 . ( 3) ، فتنس ىذا القرآف الذم أينزؿ إليؾ " يطبع عمى قمبؾنفسو. كقكلو: )فىًإٍف يىشىًأ المَّوي( يا محمد 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ٱ  ٻ  ٻ   ٻچ كقاؿ تعالى :  – 5

قىٍمًبًو( ، قاؿ الطبرم : " ] 23الجاثية :  [چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ     مىى سىٍمًعًو كى تىـى عى كقكلو )كىخى
كتابو، فيعتبر بيا كيتدبرىا، كيتفكر  مأف يسمع مكاعظ اهلل كآ وَطَبع عمى سمعويقكؿ تعالى ذكره: 
 يا مف النكر كالبياف كاليدل.فييا، فيعقؿ ما في

قىٍمًبًو( يقكؿ:    ( 4)، كال يعي بو حقا " وطبع أيًضا عمى قمبو، فال يعقؿ بو شيئاكقكلو )كى

  ] 25المطففيف :  [چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     چ كقاؿ تقدست أسماؤه :  – 6

يعرض  ، ] 26المطففيف :  [چۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې        چ كقاؿ تعالى :  – 7
يقكؿ : " كأما  .كيرجح في النياية معنى اآلخر كالعاقبة ، كاال في معنى مختكـ كختاـ الطبرم أق

( فإف أىؿ التأكيؿ اختمفكا في تأكيمو ، فقاؿ بعضيـ: معنى ذلؾ: ممزكج  قكلو: )مىٍختيكـو ًختىاميوي ًمٍسؾه
بمسؾ يجعؿ ، ًمزاجو كًخمطو ًمسؾ.... كقاؿ آخركف: بؿ معنى ذلؾ: أف آخر شرابيـ ييٍختـ  مخمكط

                                                 
 .  365. ص  11: ج جامع البياف في تأويؿ القرآفالطبرم ،   ( 1) 
 . 544. ص  20المصدر نفسو : ج  ( 2) 
 . 531. ص  21المصدر السابؽ : ج   ( 3) 
 .  77،  76. ص  22المصدر السابؽ . ج   (  4 )
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( طينو مسؾ....  ( ميطىيَّف )ًختىاميوي ًمٍسؾه وأولى األقواؿ في فيو.... كقاؿ آخركف: عيًني بقكلو: )مىٍختيكـو
مسؾ: أم ىي طيبة الريح، إف ريحيا  ذلؾ عندنا بالصواب قوؿ مف قاؿ: معنى ذلؾ: آخره وعاقبتو

نما قمنا: ذلؾ أولى األفي آخر شربيـ يختـ ليا بريح المسؾ.  قواؿ في ذلؾ بالصحة؛ ألنو ال وجو وا 
 . ( 1) "  لمختـ في كالـ العرب إال الطبع والفراغ، كقوليـ: ختـ فالف القرآف: إذا أتى عمى آخره

ال يعدك المعاني المغكية التي تدكر كميا حكؿ معنى  يةيات القرآنىذه اآلنبلحظ أف معنى الختـ في 
 . اك االنتياء اك القفؿ اآلخر 

 أثيرت حوؿ داللتيا شبيات تتعمؽ بختـ النبوة آياتثانيا : 

 فٍ د مى مى ثـ اعتى  ، ياتو بعض الشبيات قد أثيرت حكؿ داللة بعض اآلىناؾ مف المبلحظ أف 
، كيرل الباحث أف عرض ىذه اآليات  عمى ىذه الشبيات  قاؿ باستمرار النبكة بعد محمد 

كساب  كمف ىذه . البحث المصداقية كالشمكؿ كاآلراء بشأنيا كمناقشتيا ضركرم إلغناء المكضكع كا 
 الشبيات المثارة : 

التي تتحدث عف ارساؿ  اآلياتشبية حكؿ داللة استخداـ الفعؿ المضارع  في بعض  – 1
داللتو المغكية ، كىك في  الحاؿ واالستقباؿيفيد  الفعؿ المضارع  إف يناؾ مف يقكؿ :فالرسؿ ، 

ـْ  )ىك الحاؿ في كممة  اآليات القرآنية كمابالتالي يفيد ذلؾ في  ھ    ھ  ے  چ  اآليةفي  (َيْأِتَينَُّك

﮼     ﮽  ﮾     ﮹     ﮺  ﮻  ﮸    ،  [ 35]األعراؼ: چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶   ﮷ 
چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  چ   اآليةفي   ( َيْصَطِفي )كممة في كأيضا 

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  چ اآلية في  (ي َيْجَتبِ  )[ ، ككذلؾ في كممة 75]الحج: چڎ  ڎ    

 [ .179]آؿ عمراف: چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې    

ـْ  )كقد فيـ ىؤالء أف  لككنيا أفعاال مضارعة  (َيْجَتِبي  )ك  ( َيْصَطِفي )ك   (َيْأِتَينَُّك
 ف ف اهلل تعالى سيظؿ يصطفي رسبل كيجتبي منيـ مأك ، تتضمف أف الرسؿ سيظمكف يأتكف 
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آخر األنبياء كلف يأتي  ، كأف ىذه العممية مستمرة كلف تتكقؼ ، كأف القكؿ باف محمدا يشاء 
 بعده نبي يتعارض مع مدلكؿ ىذه اآليات . 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ  ىناؾ شبية اثيرت حكؿ داللة اآلية ك  – 2

  ڤ  ڤچ  كاآلية[  69]النساء: چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ    

استدؿ بعضيـ عمى استمرار النبكة فقد ،  [7]الفاتحة: چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
 أففاهلل تعالى مستمر في إنعامو عمى مطيعي اهلل كالرسكؿ كعمى الذيف يطمبكف ،  اإلنعاـبداللة 
 . جعميـ أنبياء أك صديقيف أك شيداءكىذا اإلنعاـ قد يتضمف ، نعـ عمييـ أصراط الذيف  إلىييدييـ 

ا في بعض المدعيف دليبل سالب شبية عدـ معاقبة مدعي النبكة في الدنيا ، حيث اعتبرىا  – 3  
ف اهلل تعالى ال بد أك  ،الكاذبيف ال يفمحكف أف ، فالثابت الذم ال جداؿ فيو إثباتيـ الستمرار النبكة 
ڦ            ڦ  ڦ  ڦ    ڤ      ڤ  ڤ  چ كما يفيـ عمى حد زعميـ مف اآليات  يو ، أف يعاقب مف يفترم عم

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     

[ ككذلؾ 47 - 40]الحاقة: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    
 [ . 69كنس: ]يچەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ    چ   اآليةفي 

، يـ باليميف كلـ يقطع منيـ الكتيفمن يأخذفمـ ، أف اهلل تعالى لـ يعاقبيـ عمى دعاكييـ  بماك 
 باعيـ  . كما يظنكف ، فيـ يعتبركف أنفسيـ قد أفمحكا ، لذلؾ فقد كجب عمى الناس تصديقيـ كاتّْ 

 مثبل مف جممة فقد فيمكا  ،  عونوبعيدة في ظاىرىا عما يدّ اليات اآلبعض التأويؿ ل – 4
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  چ في اآليات   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ    چ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         

 .   [  أف أنبياء آخريف سيأتكف بعد محمد 3، 2]الجمعة: چ     چ

ڳ  ڳ               ڱ  ڱ  ڱ   چ في اآلية :  چں  ں  ڻ    چ كما فيمكا ذلؾ أيضا مف عبارة 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

[   17]ىكد: چۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        
 يأتي بعده.   لكىا نبيا مف أمة محمد فكممة شاىد منو أكٌ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  چ بعض المدعيف يربط بيف الميثاؽ في اآلية   كرأينا

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾      ﮷  ٱ  چ [  كالميثاؽ في اآلية  81]آؿ عمراف: چ﮴﮵   ﮶ 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     

 أففييـ محمد عميو السبلـ  فخذ ميثاقا مف النبييف جميعا بمأأف اهلل  يف[  زاعم7حزاب: ]األ
 ينصركا ىذا المدعي كيؤمنكا بو ألنو المقصكد في ىذا المقاـ . 

لقد كجد الباحث أف ىذه اآليات الكريمة كانت األكثر تناكال مف قبؿ الميتميف بمكضكع ختـ 
فيا إلى أدلة إثبات النتياء بعث األنبياء كختـ النبكة بمعنى ، كىي كما رأينا يمكف تصنيالنبكة 

لذا اقتضى عرضيا  كعرض ممخص إغبلقيا ، كالى أدلة نفي لمختـ كالقكؿ باستمرار النبكة ، 
 . حيث يتطمب ذلؾ لمقكالتيـ كآرائيـ في دالالتيا قبؿ تناكليا بالتفصيؿ 

 ختـ النبوة في الحديث الشريؼ:  لمطمب الثانيا

اديث الشريفة التي ليا عبلقة بمفيكـ ختـ النبكة  كثيرة ، ال يكاد كتاب مف كتب األح
الحديث يخمك مف العشرات منيا ، كىي تتنكع بيف الصحيح كالحسف كالضعيؼ كالمكضكع ، لذلؾ 

نتائج البحث مزيدا  صحيحة إلكساب  أحاديثعرض فقد رأل الباحث أف يقتصر في بحثو عمى 
أف عقيدة بخطكرة ختـ النبكة ال يمكف إثباتيا أك نفييا اعتمادا عمى  ، خاصةن مف القكة كالمصداقية 

 حديث ضعيؼ أك مكضكع أك حتى حسف في نظر الباحث.
 كمف ىذه األحاديث :  

ـْ اأْلَْنِبَياُء قاؿ : "  عىٍف النًَّبيّْ ، رضي اهلل عنو ،  أبي ىريرةعف -1 كانت َبُنو ِإْسرَاِئيَؿ َتُسوُسُي
نَُّو اَل َنِبيَّ َبْعِدي َوَسَيُكوُف ُخَمَفاُء َفَيْكُثُروَف قالوا ُكمََّما  : قاؿ ؟ فما تَْأُمُرَنا : َىَمَؾ َنِبيّّ َخَمَفُو َنِبيّّ َواِ 

ـْ َعمَّا اْسَتْرَعاُىـْ  ـْ فإف المََّو َساِئُمُي ـْ َحقَُّي ِؿ َأْعُطوُى ِؿ َفاأْلَوَّ  .  ( 1) "  ُفوا ِبَبْيَعِة اأْلَوَّ

                                                 

. حديث رقـ  169. ص  4عف بني اسرائيؿ . ج .كتاب احاديث االنبياء . باب ما ذكر  صحيح البخاري البخارم .  ( 1) 
.  1471. ص  3. كتاب االمارة . باب الكفاء ببيعة االكؿ  فاألكؿ  . ج  صحيح مسمـ . كانظر ايضا : مسمـ .  3455

 .   1842حديث رقـ 
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لحديث بيف بني إسرائيؿ الذيف كاف يتعاقب عمى حكميـ األنبياء كبيف األمة يقارف ا
. ك " ال  " في   اإلسبلمية الذيف سيحكميـ الخمفاء كليس األنبياء؛ ألنو ال نبي بعد محمد 

 داللتيا المغكية تنفي الجنس . كالنفي عاـ يشمؿ الزماف كالمكاف جميعيما إذا لـ يتـ التخصيص . 

ْمُت َعَمى اأْلَْنِبَياِء ِبِستٍّ قىاؿى :    أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، رضي اهلل عنو ،  ي ُىَرْيَرةَ َأبِ عىٍف -2 : ُفضّْ
ـُ ، َوُنِصْرُت ِبالرُّْعِب  ، ُأْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكِمـِ  ، اأْلَْرُض َطُيورًا َوَمْسِجًدا َوُجِعَمْت ِليَ ، َوُأِحمَّْت ِلَي اْلَغَناِئ

ـَ ِبَي النَِّبيُّوفَ ، َلى اْلَخْمِؽ َكافًَّة َوُأْرِسْمُت إِ   . ( 1) "  َوُخِت

 عمى غيره مف النبييف ككنو ختـ بو   يشير الحديث إلى أف إحدل ميزات محمد 
النبيكف ، كال شؾ أف ذكر ذلؾ بعد اإلشارة إلى إرسالو إلى الخمؽ كافة لو داللة . فالنبي الذم أرسؿ 

 بعده فيك النبي اآلخر . إلى الناس كافة ال حاجة لنبي

في حديث الشفاعة العظمى :" فىيىقيكؿي ًعيسىى ًإفَّ رىبّْي قىٍد ، رضي اهلل عنو ،  أبي ىريرةعف -3 
لىٍف يىٍغضىبى بىٍعدىهي ًمٍثمىوي  ٍب قىٍبمىوي ًمثمىوي قىطُّ كى ـٍ يىٍغضى بنا لى مَّدو فىيىٍأتيكفى  ....غىًضبى اٍليىٍكـى غىضى  اٍذىىبيكا ًإلىى ميحى

مَّدنا فىيىقيكليكفى  مَّدي : ميحى ـُ اأْلَْنِبَياءِ يىا ميحى مىا  َأْنَت َرُسوُؿ المَِّو َوَخاِت ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى ا تىقىدَّ قىٍد غىفىرى المَّوي لىؾى مى كى
ا نىٍحفي ًفيًو"  بّْؾى أىالى تىرىل ًإلىى مى رى اٍشفىٍع لىنىا ًإلىى رى تىأىخَّ

 (2 )  
ـْ َيْبَؽ ِمْف النُُّبوَِّة ِإالَّ  : يىقيكؿي   قىاؿى : " سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو اهلل عنو ،  ، رضي أبي ُىَرْيَرةَ عف -4 َل

اِلَحةُ  ْؤَيا الصَّ   ( 3) "  اْلُمَبشّْرَاُت َقاُلوا َوَما اْلُمَبشّْرَاُت َقاَؿ الرُّ
 كىذا الحديث نص صريح في انتياء النبكة بشكؿ عاـ ،  كببقاء جزءو مف النبكة كىك

 المبشرات التي ىي الرؤيا الصالحة ، كمف اٌدعى غير ذلؾ يصطدـ ادعاؤه بالنص .
                                                 

 .  1ج  . كتاب المساجد كمكاضع الصبلة . باب جعمت لي االرض مجدا كطيكرا .  . صحيح مسمـمسمـ  ( 1) 
 .  523. حديث رقـ  371ص 

  4712. حديث رقـ  84. ص  6. كتاب تفسير القراف . باب ذرية مف حممنا مع نكح . ج  صحيح البخاري البخارم .   ( 2) 
. حديث رقـ  184. ص  1. كتاب االيماف . باب ادنى اىؿ الجنة منزلة فييا.  ج  صحيح مسمـ كانظر ايضا : مسمـ . 

194  . 
. كركاه مسمـ .  6990.  حديث رقـ   31. ص  9. كتاب التعبير . باب المبشرات . ج  صحيح البخاري  البخارم.  (3) 

.   479حديث رقـ   348. ص  1. كتاب الصبلة . باب النيي عف قراءة القراف في الرككع كالسجكد . ج  صحيح مسمـ 
 كالمفظ لمبخارم
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مَّؼى رىسيكؿي المًَّو  ، رضي اهلل عنو ، َسْعِد ْبِف َأِبي َوقَّاصٍ عىٍف -5 ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو   قىاؿى : " خى عى
مّْفيًني ًفي ا ٍبيىافً ًفي غىٍزكىًة تىبيكؾى فىقىاؿى يىا رىسيكؿى المًَّو تيخى ى أىٍف تىكيكفى ًمنّْي : فىقىاؿى  ؟ لنّْسىاًء كىالصّْ ا تىٍرضى أىمى

كفى ًمٍف ميكسىى غىٍيرى أىنَّوي  ٍنًزلىًة ىىاري    ( 1) "  اَل َنِبيَّ َبْعِديًبمى
 ككممة ) بعدم ( في ىذا الحديث مطمقة الداللة لعدـ كجكد ما يقيدىا أك يحددىا بزماف أك مكاف. 

: "  عىٍف النًَّبيّْ  رضي اهلل عنو ،،  َجاِبرٍ عىٍف -6 َمَثِمي َوَمَثُؿ اأْلَْنِبَياِء َكَمَثِؿ َرُجٍؿ َبَنى َدارًا قىاؿ ى
ُبوَف ِمْنَيا َوَيُقوُلوَف  َلْواَل َمْوِضُع : َفَأَتمََّيا َوَأْكَمَمَيا ِإالَّ َمْوِضَع َلِبَنٍة َفَجَعَؿ النَّاُس َيْدُخُموَنَيا َوَيَتَعجَّ

 . ( 2) "  َفَأَنا َمْوِضُع المَِّبَنِة ِجْئُت َفَخَتْمُت اأْلَْنِبَياءَ   َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  المَِّبَنةِ 
ٍنوي ،  َأِبي ُىَرْيَرةَ عىٍف ك  -7 مىثىؿى اأٍلىٍنًبيىاًء ًمٍف   أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، رىًضيى المَّوي عى ثىًمي كى : " ًإفَّ مى قىاؿى

ؿو بىنى  ثىًؿ رىجي عىؿى النَّاسي يىطيكفيكفى ًبًو قىٍبًمي كىمى مىوي ًإالَّ مىٍكًضعى لىًبنىةو ًمٍف زىاًكيىةو فىجى ى بىٍيتنا فىأىٍحسىنىوي كىأىٍجمى
يىقيكليكفى  بيكفى لىوي كى يىٍعجى ًضعىٍت ىىًذًه المًَّبنىةي قىاؿى فىأىنىا المًَّبنىةي : كى ـُ النَِّبيّْيفَ ىىبلَّ كي   ( 3) "  َوَأَنا َخاِت

كاضح الداللة في أنو ال   دار النبكات بالمبنة األخيرة التي تحدث عنيا  فاكتماؿ بناء
 . مكاف لنبي آخر في ىذا البناء بعد أف كضعت المبنة األخيرة ببٍعث محمد 

مَّده : قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ ، رضي اهلل عنو ،  ُجَبْيِر ْبِف ُمْطِعـٍ عف  -8 ٍمسىةي أىٍسمىاءو أىنىا ميحى أىنىا كى ، ًلي خى
ك المَّوي ًبيى اٍلكيٍفرى ، أىٍحمىدي  مىى قىدىًمي ، كىأىنىا اٍلمىاًحي الًَّذم يىٍمحي اًشري الًَّذم ييٍحشىري النَّاسي عى َوَأَنا ، كىأىنىا اٍلحى
مَّده :كفي ركاية لمسمـ : " ًإفَّ ًلي أىٍسمىاءن  (4) اْلَعاِقبُ  ك المَّوي كىأىنىا اٍلمىاًحي ، كىأىنىا أىٍحمىدي ، أىنىا ميحى الًَّذم يىٍمحي

مىى قىدىًمي، ًبيى اٍلكيٍفرى  اًشري الًَّذم ييٍحشىري النَّاسي عى  ".حدأ هَوَأَنا اْلَعاِقُب الَِّذي َلْيَس َبْعد ، كىأىنىا اٍلحى
                                                 

  4416. حديث رقـ  3. ص  6اب غزكة تبكؾ كىي غزكة العسرة . ج . كتاب المغازم . ب صحيح البخاري البخارم.   ( 1) 
. حديث  1870. ص  4. كتاب فضائؿ الصحابة .  باب فضائؿ عمي بف ابي طالب . ج  صحيح مسمـ كركاه  مسمـ . 

 . كالمفظ لمبخارم 2404رقـ 
.حديث رقـ  186. ص  4يو كسمـ . ج . كتاب المناقب . باب خاتـ النبييف صمى اهلل عم صحيح البخاري البخارم .  ( 2) 

. ص  4. كتاب الفضائؿ . باب ذكر ككنو صمى اهلل عميو كسمـ خاتـ النبييف . ج  صحيح مسمـ . كركاه مسمـ .  3534
 كالمفظ لو. 2287. حديث رقـ  1790

. حديث رقـ  186. ص  4.كتاب المناقب . باب خاتـ النبييف صمى اهلل عميو كسمـ  . ج  صحيح البخاري البخارم .   ( 3) 
. كتاب الفضائؿ . باب ذكر ككنو صمى اهلل عميو كسمـ خاتـ النبييف .  ج  صحيح مسمـ كالمفظ لو  . كركاه كمسمـ .  3535

 .  2286.  حديث رقـ :  1791. ص  4
. ص  4مـ . ج . كتاب المناقب . باب ما جاء في اسماء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس صحيح البخاري  البخارم . ( 4) 

 . كتاب الفضائؿ  . باب في اسمائو صمى اهلل عميو كسمـ .  صحيح مسمـ : كركاه مسمـ .   3532.  حديث رقـ  185
 .  كالمفظ لمبخارم 2354حديث رقـ  1828. ص  4ج 



57 
 

 لمعنى كممة العاقب ال يحتاج إلى تعقيب .  كلعؿ تكضيح النبي 
ييسىمّْي لىنىا نىٍفسىوي   قىاؿى : " كىافى رىسيكؿي المًَّو  و ،، رضي اهلل عن َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريّْ عىٍف -9

مَّده كىأىٍحمىدي  :" أىنىا ميحى ًة"  َواْلُمَقفّْيأىٍسمىاءن فىقىاؿى نىًبيُّ الرٍَّحمى نىًبيُّ التٍَّكبىًة كى اًشري كى كىاٍلحى
 (1 ) . 

ىك بمعنى :  "رشمٌ "قاؿ  "فقاؿ : في كتابو المنياج كممة  )اٍلميقىفّْي(  النككمكقد شرح 
 ةكقافي، قفكتو أقفكه كقفيتو أقفيو إذا اتبعتو  :يقاؿ، بع لؤلنبياء ىك المتٌ :  "ابف األعرابي"العاقب كقاؿ 

 . (2) كؿ شيء آخره " 

الي   عىٍف النًَّبيّْ ، رضي اهلل عنو ،  َأِبي ُىَرْيَرةَ عىٍف -10 تَّى ييٍبعىثى دىجَّ : " الى تىقيكـي السَّاعىةي حى كفى قىاؿى
ـي أىنَّوي رىسيكؿي المًَّو "  ان كىذَّابيكفى قىًريب ـٍ يىٍزعي ًثيفى كيمُّيي ًمٍف ثىبلى

 (3 ) . 
، كيذكر عددىـ ، كيصفيـ بالدجاليف ،    كىذا الحديث  يشخص مٌدعي النبكة بعده 

عكف النبكة كيدعك إلى الحذر في حديث جابر بف سمرة التالي يتحدث عف كذابيف يد  كىك 
  . منيـ
ًإفَّ بىٍيفى يىدىٍم : يىقيكؿي   سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : قىاؿى  ، رضي اهلل عنو ، َجاِبِر ْبِف َسُمَرةَ عىٍف -11

ًة كىذَّاًبيفى كفي ركاية :"    ( 4) "  َفاْحَذُروُىـْ السَّاعى
فَّ مىٍسًجًدم  اأْلَْنِبَياءِ  آِخرُ " فىًإنّْي :   قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، رضي اهلل عنو ،  أبي ُىَرْيَرةَ عف -12 كىاً 

إف عبارة  " آخر األنبياء " ال يفيـ منيا الباحث إال انو لف يككف بعده نبي      ( 5)  .آًخري اٍلمىسىاًجًد "

                                                 
حديث رقـ  . 1828. ص  4. كتاب الفضائؿ  . باب في اسمائو صمى اهلل عميو كسمـ . ج  صحيح مسمـركاه مسمـ .   ( 1) 

2355  . 
المنياج في شرح صحيح مسمـ بف ق (  .  676النككم  ، محيي الديف ابك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم ) المتكفى  ( 2) 

ـ ( .  كتاب الفضائؿ . باب في اسمائو  2000 -ىػ  1421)  1الرياض . ط  –عماف  –. بيت االفكار الدكلية  الحجاج
 .  2355 - 126حديث رقـ  . 1442صمى اهلل عميو كسمـ . ص 

.  3609. حديث رقـ  200. ص  4البخارم . كتاب المناقب. باب عبلمات النبكة في االسبلـ . ج صحيح البخارم .   ( 3) 
 . كتاب الفتف كاشراط الساعة . باب ال تقـك الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ .  صحيح مسمـكركاه مسمـ. 

 . متفؽ عميو 157. حديث رقـ :  2239. ص  4ج 
. ص  4. كتاب الفتف كاشراط الساعة .  باب ال تقـك الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ . ج  صحيح مسمـمسمـ .   ( 4) 

 .  2923. حديث رقـ  2239
. حديث رقـ  1012. ص  2. كتاب الحج . باب فضؿ الصبلة في مسجدم مكة كالمدينة .  ج  صحيح مسمـمسمـ .   (5) 

1394 . 
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فيك عميو السبلـ اآلخر في ترتيب بعثة االنبياء ، كعبارة " آخر المساجد"  التي قد تثار حكؿ 
 باحث إال اآلخر أيضا كال يرل حاجة لتأكيميا ، فمسجد الرسكؿ داللتيا الشبيات ال يفيـ منيا ال

ىك آخر المساجد التي تشد إلييا الرحاؿ كجكدا بعد المسجد الحراـ كالمسجد األقصى، كىذا ثابت 
 تاريخيا .

ًغيرنا  :  كقد سئؿ عف إبراىيـ ابف النبي ، رضي اهلل عنو ،  ابف أبي أوفىقىاؿى -13 " مىاتى صى
لىٍك قيضً  مَّدو كى لىًكٍف ، نىًبيّّ عىاشى اٍبنيوي   يى أىٍف يىكيكفى بىٍعدى ميحى  .  ( 1) " اَل َنِبيَّ َبْعَدهُ كى

كيتضح مف ىذا الحديث أف الصحابة ، رضي اهلل عنيـ ،  فيمكا أف آخر األنبياء ىك 
ترؾ مجاال أبناء ذككرا يعيشكف حتى ال ي كأف اهلل تعالى أراد تأكيد ىذا بأٍف لـ يرزقو  محمد 

لمتفكير بمجيء نبي آخر بعده ، فقد كاف مف السنف المعركفة أف يبعث اهلل األنبياء مف نسؿ 
كلد ذكر لككنو آخر   األنبياء . كقد أنيى اهلل تعالى ىذه السنة بأف قضى أف ال يعيش لمنبي 

 األنبياء . 
كىل ًلي اأٍلى : "  عف ثكباف قاؿ رسكؿ اهلل   – 14  ....َفَرأَْيُتَمَشاِرَقَهاَوَمَغاِرَبَهاٍرضى ًإفَّ المَّوى زى

نََّما َأَخاُؼ َعَمى ُأمَِّتي اأْلَِئمََّة اْلُمِضمّْيفَ  ٍنيىا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة  َواِ  ـٍ ييٍرفىٍع عى ذىا كيًضعى السٍَّيؼي ًفي أيمًَّتي لى كىاً 
ؽى قىبىاًئؿي ًمٍف أيمَّ  تَّى تىٍمحى تَّى تىٍعبيدى قىبىاًئؿي ًمٍف أيمًَّتي اأٍلىٍكثىافى كىالى تىقيكـي السَّاعىةي حى نَُّو ًتي ًباٍلميٍشًرًكيفى كىحى َواِ 

ـُ النَِّبيّْيَف اَل َنِبيَّ بَ  ـُ َأنَُّو َنِبيّّ َوَأَنا َخاَت ـْ َيْزُع ْعِدي َواَل َتزَاُؿ َسَيُكوُف ِفي ُأمَِّتي َكذَّاُبوَف َثاَلُثوَف ُكمُُّي
ـْ َحتَّى َيْأِتَي َأْمُر قىاؿى اٍبفي ًعيسىى  َعَمى اْلَحؽّْ َطاِئَفٌة ِمْف ُأمَِّتي  ـْ َمْف َخاَلَفُي َـّ اتََّفَقا اَل َيُضرُُّى َظاِىِريَف ُث

  .( 2) " المَّوِ 
                                                 

.   6194. حديث رقـ  43. ص  8. كتاب االدب . باب مف سمي بأسماء االنبياء . ج  صحيح البخاري البخارم .  ( 1 )
فتح قاؿ ابف حجر كمثؿ ىذا ال يقاؿ بالرأم .  انظر : ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي . 

ت  . ترتيب : محمد فؤاد عبد الباقي  . اشراؼ : محب الديف الخطيب . بيرك  –. دار المعرفة  الباري شرح صحيح البخاري
 .  6194. حديث رقـ :  578. ص  10ىػ ( . ج  1379)  1تعميؽ : عبد العزيز بف باز  . ط 

كتاب بيركت .  –. دار الفكر  سنف ابي داود . ىػ (  275سميماف بف األشعث السجستاني االزدم ) تكفي أبك داكد ،  ( 2) 
. ص    4( ج 2176. أخرجو الترمذم رقـ )  4252. حديث رقـ  499ص  0 2لفتف . باب الفتف كأشراط الساعة . ج ا

.  15. كابف حباف رقـ( ج 278. ص  5( ج 22505، كرقـ )  278. ص  5( ج 22448، كاخرجو أحمد رقـ )  472
، كالبييقي في  496. ص  4( ج 8390 . كالحاكـ رقـ ) 311. ص  6( ج  31694. كابف ابي شيبة رقـ )  109ص 

 . 181. ص  9( ج 18398السنف الكبرل رقـ ) 
. برنامج  صحيح وضعيؼ سنف ابي داودىػ ( .  1420قاؿ األلباني : صحيح . األلباني . محمد بف ناصر الديف ) ت 

 .  2. ص  1درية , ج اإلسكن –منظكمة التحقيقات الحديثية . انتاج : مركز نكر االسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة 
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 عبارات مثؿ :  لكف مما يمفت النظر كيبعث عمى الدىشة أف
ـى ًبيى النًَّبيُّكفى و،  الى نىًبيَّ بىٍعًدم   ًت ـي اأٍلى ،  خي اًت تىٍمتي اأٍلىٍنًبيىاءى ،  ٍنًبيىاًء كىخى ـي النًَّبيّْيفى ، فىخى اًت ، كىأىنىا خى

  فىًإنّْي آًخري اأٍلىٍنًبيىاًء ،  كىاٍلميقىفّْي،  كىأىنىا اٍلعىاًقبي الًَّذم لىٍيسى بىٍعًدم نىًبيّّ ،  كىأىنىا اٍلعىاًقبي ، فىأىٍتمىٍمتي ًتٍمؾى المًَّبنىةى 
 . الى نىًبيَّ بىٍعدىهي 

ف المسػػممك منيػا  فيػـ   التػػي صػدرت عػف الرسػكؿ الكػريـ الصػريحة فػي خػتـ النبػكة العبػارات ىػذه 
 كمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػك الحػػػػػػػػػػػاؿ بالنسػػػػػػػػػػػبة آليػػػػػػػػػػػات ، اآلخػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػػيس بعػػػػػػػػػػػده نبػػػػػػػػػػػي إطبلقػػػػػػػػػػػا  معنػػػػػػػػػػػى

متخػذا مػف فيمػو ىػذا ذريعػة الدعػاء النبػكة كالقػكؿ إال أف ىناؾ مف فيـ غير ىذا المعنػى ، الكتاب ، 
انػت ىػػذه األحاديػث كاآليػػات  المػادة التػػي شػكمت مجػػاال لؤلخػذ كالػػرد كاالجتيػػاد باسػتمرارىا  . لػػذلؾ ك

 . مباحث التالية بإذف اهلل في ال و سنستعرض ، كىك ماكالتأكيؿ لتشكيؿ مفاىيـ ختـ النبكة المختمفة 
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 نيالثا بحثالم

 السابقة لسماويةختـ النبوة في الكتب ا

 في الكتب السماكية   عف كركد البشارة بالنبياآليات القرآنية التي تتحدث إف 
كحصر ىذه اآليات كمناقشتيا يحتاج إلى  .كعمى لساف األنبياء كالرسؿ السابقيف كثيرة ، السابقة 

لى مجيكد كبير . كيستخمص مف ذلؾ أف ىذه البشارة مف حقائؽ القرآف المؤكدة التي ا  بحث طكيؿ ك 
  البشارة برسكؿ اهلل رى نستطيع القكؿ بكؿ ثقة : إف خب مما يجعمنا، ال يخالجيا  أم ريب أك شؾ 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ :  قاؿ تعالى  .  في الكتب المقٌدسة معمكـه مف الٌديف بالضركرة

 . ] 157األعراؼ [چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

  ىذه اآلية كعشرات مثميا تقتضي مف المسمـ التسميـ  بكجكد ىذه البشارة بشكؿ جميٌ  إف  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چف اهلل تعالى صادؽ يستحيؿ عميو الكذب فقد قاؿ تعالى :  أل؛ ضح ككا

 . ] 122النساء:  [چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  : ك قاؿ أيضا،  ]٨٨النساء:[چٿ

ف البشارات قد أخفيت ، فاف ذلؾ يعني أف اهلل تعالى يتحدث ، إف ىذه الكتب حرفت : فإذا قيؿ  كا 
ف مطالبتو ألىؿ الكتاب باإليماف بمحمد بناء عمى ىذه ا  ك ، الكاقع  عف شيء غير مكجكد عمى أرض

فيك ليس عاجزا عف حفظ  ، البشارات ال معنى ليا .  كذلؾ أمر مستحيؿ أف يقاؿ بحؽ اهلل تعالى 
زالة ىذه البشارات منيا لك كانكا  ، البشارات كىك ليس جاىبل بتحريؼ الييكد كالنصارل لكتبيـ كا 

ليس ظالما حتى يطالب أىؿ الكتاب باإليماف بنصكص ليست مكجكدة بحكزتيـ  فعمكىا ، كىك تعالى
 . ] 46فصمت :  [چجح  مح  جخ  حخ چ  بعد تحريفيا

إذف فبل بد أف ىذه البشارات كالنصكص المتعمقة بيا كانت مكجكدة بيف أيدم الييكد  
كالسؤاؿ المنطقي تبعا يكمنا ىذا .  إلىكأنيا مكجكدة  ، كالنصارل في اليكـ الذم نزؿ فيو القرآف 

ذا كجدت فمماذا لـ يؤمف أىؿ الكتاب بمحمد  لذلؾ ىك : رغـ ما   أيف ىي ىذه النصكص ؟ كا 
 بيف أيدييـ مف أدلة ؟ . 
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في التكراة كاإلنجيؿ مفيكـه ميسكره حسب الكاتب   إف الًسٌر في حفظ صفة الرسكؿ 
" ىك أٌف الييكد كانكا يعتقدكف ىذا السر حيث يقكؿ : إف الجزائرم األستاذ الشريؼ بف حمزة الجبكرم

كالنصارل  …مف نسؿ داككد كليس مف نسؿ إسماعيؿ عمييما السبلـ  بو منيـ ، رى شَّ بى كال زالكا أٌف المي 
بو ىك عيسى عميو السبلـ . لذلؾ فقد احتفظ الفريقاف بالبشارات  رى شَّ بى ٌأف المي ، بدكف بٌينةو ، يعتقدكف 

 .( 1) عمى أمره كلكٌف أكثر الٌناس ال يعممكف " اهلل غالب ك   في كتبيما ،

كعمى ذلؾ فالنبكءات التي كردت في التكراة كاإلنجيؿ كثيرة ، سنستعرض بعضيا بما يكفي  
 قد بشرت بو الكتب السماكية السابقة كآخر األنبياء .  لمتدليؿ عمى أف محمدا 

 يحتكم ىذا المبحث عمى ثبلثة مطالب :
 . التكراةكالبشارة بو في  لنبكةختـ ا المطمب االكؿ :

 اإلنجيؿ .نبكءات المطمب الثاني :  
 في كتب اليندكس ككتب المجكس  البشارة بمحمد المطمب الثالث : 

 التوراةوالبشارة بو في  ختـ النبوة:  المطمب األوؿ

،  جد الرسكؿ الخاتـ إسماعيؿ ، أـعميو السبلـ  إبراىيـتركم التكراة قصة ىاجر زكجة 
 عميو السبلـ في برية فاراف ، كبرية فاراف ىذه ، ىي منطقة  إسماعيؿسكف  إلىشير كت

ف اهلل ال تخافي أل ..... جاء في سفر التككيف  : " كنادل مبلؾ اهلل ىاجر مف السماء  ( 2) مكة  

                                                 
 .  11ـ ( . ص  2006)  1. ط   بيف اإلشكاؿ و الجحود البشارة برسوؿ اهلل الجبكرم ، الشريؼ بف حمزة .   ( 1) 
ىناؾ خبلؼ بيف الييكد كالنصارل كالمسمميف في تحديد المقصػكد بفػاراف فالنصػارل كالييػكد يقكلػكف انيػا المنطقػة الشػرقية   ( 2) 

سػػمميف يػػركف اف المنطقػػة المقصػػكدة فػػي التػػكراة ىػػي مكػػة . انظػػر : المكقػػع االليكتركنػػي برىػػانكـ . رابػػط : مػػف سػػيناء لكػػف الم
http://www.burhanukum.com/article1181.html   كانظػػر ايضػػا : التطيمػػي ، الرابػػي بنيػػاميف بػػف الرابػػي يكنػػة

 2002)   1أبك ظبػي . ط  -. المجمع الثقافي رحمة بنياميف التطيميىػ( . 569ي النبارم اإلسباني الييكدم )المتكفى: التطيم
.  كانظػػػر ايضػػػا : اليمػػػداني ، أبػػػك بكػػػر محمػػػد بػػػف مكسػػػى بػػػف عثمػػػاف الحػػػازمي اليمػػػداني، زيػػػف الػػػديف  99. ص  1ـ ( . ج 
. دار اليمامػة لمبحػث كالترجمػة كالنشػر . تحقيػؽ :  رؽ مسماه مف األمكنػةاألماكف أو ما اتفؽ لفظو وافتىػ( . 584)المتكفى: 

شػياب الػديف أبػك عبػد اهلل يػاقكت بػف  . كايضا : الحمػكم ،  731. ص  1ق ( . ج  1415)  1حمد بف محمد الجاسر . ط 
. ص  3ـ ( . ج  1995)   2بيػػركت . ط  –دار صػػادر .   معجػػـ البمػػداف.  ىػػػ(626عبػػد اهلل الركمػػي الحمػػكم )المتػػكفى: 

الػروض المعطػار .  ىػػ(900الحميػرم ،  أبػك عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل بػف عبػد المػنعـ الًحميػرل )المتػكفى: . كايضا :  171
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػركت . تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ :  إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػاس .  –مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػة ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػر لمثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػة .   فػػػػػػػػػػػػػػػػػي خبػػػػػػػػػػػػػػػػػر األقطػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 .   433. ص  1ـ ( . ج  1980)  2ط 

http://www.burhanukum.com/article1181.html
http://www.burhanukum.com/article1181.html
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ككاف اهلل مع الغبلـ فكبر كسكف في  ... امة عظيمة  سأجعمو ...ـ حيث ىك قد سمع لصكت الغبل
" . (1) زكجة مف ارض مصر" أمولو  أخذتكسكف في برية فاراف ك  ،ية ككاف ينمك رامي قكس  البر 

كقد تكمـ مكسى عميو السبلـ بعد ذلؾ عف  . ( 2)  " في المنطقة منيـ قيدار  اانتشرك كأنجب أكالدا 
 إسماعيؿ عميو السبلـ الذيف ىـ إخكة آؿ إسحاؽ عميو السبلـ  فقاؿ : " قاؿ لي آؿبشارة تخص 

جعؿ كبلمي في فمو أك  ،  الرب قد أحسنكا فيما تكممكا . أقيـ ليـ نبيا مف كسط إخكتيـ مثمؾ
 ."   ( 3) فيكمميـ بكؿ ما أكصيو بو

 كتكررت بشارة مكسى في نفس السفر مع اإلشارة إلى مبعث النبي اآلخر مف فاراف : 
تى مف ربكات القدس كعف مف جباؿ فاراف كأ أل" جاء الرب مف سيناء كأشرؽ ليـ مف سعير ك تؤل

ىذا النبي القادـ مف فاراف ، المار بربكات القدس حامبل بيمينو شريعة . (4) " ،يمينو نار شريعة ليـ 
؛ ينسخ بيا شريعة مكسى عميو السبلـ ،  ال يمكف أف يككف المسيح عيسى بف مريـ عميو السبلـ 

نما جاء ليكمؿ، ألف المسيح عيسى  لـ يأت بشريعة جديدة  شريعة مكسى كاألنبياء عمييـ السبلـ  كا 
ا ًجٍئتي ما نصو :  "متى "إنجيؿ،حيث جاء في  " الى تىظينُّكا أىنّْي ًجٍئتي ألىٍنقيضى النَّاميكسى أىًك األىٍنًبيىاءى. مى

كؿى السَّمىاءي كىاألىٍرضي الى  : ًإلىى أىٍف تىزي ـٍ ؽَّ أىقيكؿي لىكي ٍرؼه كىاًحده أىٍك  ألىٍنقيضى بىٍؿ أليكىمّْؿى . فىًإنّْي اٍلحى كؿي حى يىزي
تَّى يىكيكفى اٍلكيؿُّ "  . ( 5)  نيٍقطىةه كىاًحدىةه ًمفى النَّاميكًس حى

 تحدث عنيا داكد عميو السبلـ في مزاميره ما جاء في  التيكمف صفات ىذا النبي 
َمُة َعَمى َشَفَتْيَؾ، ِلذِلَؾ َباَرَكَؾ اهلُل َأْنَت َأْبَرُع َجَمااًل ِمْف َبِني اْلَبَشِر. اْنَسَكَبِت النّْعْ  :"  45"المزمكر " 

 ( 6)" .َأْذُكُر اْسَمَؾ ِفي ُكؿّْ َدْوٍر َفَدْوٍر. ِمْف َأْجِؿ ذِلَؾ َتْحَمُدَؾ الشُُّعوُب ِإَلى الدَّْىِر َواأَلَبدِ  ....ِإَلى اأَلَبدِ 

                                                 
 .  21 – 17:  21سفر التككيف :  ( 1) 
قبيمة جرىـ التي سكنت مكة ، . كىناؾ مف قاؿ اف اـ قيدار بف اسماعيؿ عميو السبلـ مف  13:  25سفر التككيف :  (2) 

مسالؾ األبصار في .  ىػ(749: العمرم ، أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشي العدكم العمرم، شياب الديف )المتكفى: انظر
 . 268. ص  4ق ( . ج  1423)  1ط .  أبك ظبي -يالمجمع الثقاف .  ممالؾ األمصار 

 . 18 - 17:  18سفر التثنية :  ( 3) 
 . 3 -1:  33سفر التثنية :  ( 4) 
 . 18 – 17:  5انجيؿ متى :  (5) 
 . 17-1:  45الكتاب المقدس . مزمكر  ( 6) 
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كل ، بشر ألنو ال ينطؽ عف الي؛ تفيض النعمة عمى المستمعيف لكبلمو ، ىذا النبي جميؿ 
بو كؿ األنبياء في كؿ األدكار كاألكقات ،  يحمد إلى األبد ألنو آخر األنبياء .  كىذه الصفات ال 

 .   تنطبؽ إال عمى محمد 

في نبكءتو التي يتحدث فييا عف النبي اآلتي  "أشعيا"كجاءت البشارة أيضا عمى لساف النبي 
كالذم يعطيو اهلل تعالى المجد كال يعطيو ـ ، بف اسماعيؿ عميو السبلمف الديار التي سكنيا قيدار 

مة كاحدة ، ىذا النبي أآلخر بعده  ، ىذا النبي المختار الذم يخرج الحؽ إلى األمـ كليس إلى 
" باألغاني كاألىازيج ، ىذا النبي الذم يحفظ اهلل دينو ،  ( 1) الذم يستقبمو أىؿ يثرب " جبؿ سمع

. جاء في سفر  ملسو هيلع هللا ىلص اخمؽ عظيـ . ىذا النبي ليس إال محمدىذا النبي الصبكر المتصؼ بأنو عمى 
ديهي، ميٍختىاًرم الًَّذم سيرٍَّت ًبوً  شعيا : " ىيكأ ٍبًدم الًَّذم أىٍعضي مىٍيًو فىييٍخًرجي  ذىا عى كًحي عى ٍعتي ري نىٍفًسي. كىضى

ـً  ؽَّ ًلؤليمى ٍكتى   .اٍلحى اْسِمي، َوَمْجِدي اَل أىنىا الرَّبُّ ىذىا ....وي الى يىًصيحي كىالى يىٍرفىعي كىالى ييٍسًمعي ًفي الشَّاًرًع صى
ًمٍمؤيهي  ....ُأْعِطيِو آلَخرَ  كفى ًفي اٍلبىٍحًر كى ًدري سيكَّانييىا ، أىيُّيىا اٍلميٍنحى زىاًئري كى ٍكتىيىا،  كىاٍلجى ميدينييىا صى يَّةي كى ًلتىٍرفىًع اٍلبىرّْ
ـٍ سي  الدّْيىاري الًَّتي نَّ . ًلتىتىرى ؤيكسً َساِلعَ  كَّافي سىكىنىيىا ًقيدىاري كا  .اٍلًجبىاًؿ ًليىٍيًتفيكا . ًمٍف ري ييٍخًبري ًلييٍعطيكا الرَّبَّ مىٍجدنا كى

زىاًئرً   .( 2) " .ًبتىٍسًبيًحًو ًفي اٍلجى

كيدعي الييكد أف ىذه النبكءة تتعمؽ بالمسيح الذم لـ يأت بعد  ، كيدعي النصارل أنيا 
كقد رأينا أف ادعاء الطرفيف ىك تحميؿ لمنص ما ال  متعمقة بالمسيح عيسى الناصرم عميو السبلـ ،

 .    ث عنو في النبكءة ال يمكف أف يككف إال محمدان يحتمؿ . كاف المتحدَّ 

 " :  ابف القيـ ، رحمو اهلل ، في مناقشة إحدل نبكءات اشعيا حيث يقكؿكيتحدث 

ٍبًد المًَّو أىٍظيىري ًمٍف  مًَّد ٍبًف عى مىى ميحى لىتييىا عى مىى فىدىالى مىى اٍلمىًسيًح، فىًإنَّوي ىيكى الًَّذم ًرئىاسىتيوي عى لىًتيىا عى دىالى
مىى بىٍعًض كىًتفىٍيًو، كىىيكى ًمٍف  اتىـى النُّبيكًَّة عى ٍنًكبىٍيًو ًمٍف ًجيىتىٍيًف: ًمٍف ًجيىًة أىفَّ خى بىٍيفى مى اًتًقًو كى ـً النُّبيكًَّة عى أىٍعبلى

                                                 
  .لمعالـ األثيرة في السنة والسيرةاشيرَّاب . جبؿ سمع يقع في المدينة المنكرة  . انظر : شراب ،   محمد بف محمد حسف   ( 1) 

 .  245. ص  1ىػ ( . ج  1411)   1بيركت . ط  -دمشؽ -دار القمـ، الدار الشامية 
 . 12 – 1:  42اشعيا :  ( 2) 
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َوُىَو الَِّذي ُسْمَطاُنُو َكاِمٌؿ َلْيَس َلُو َفَناٌء ِإَلى آِخِر  .... َوَعاَلَمُة َخْتـِ ِديَواِنِيـْ ءي، الًَّتي أىٍخبىرىٍت ًبًو اأٍلىٍنًبيىا
 . ( 1) " الدَّْىر

صريحة بختـ النبكة كظيكر الرسالة األبدية ، كتشػتمؿ ىػذه  كنبكءة كيشتمؿ سفر دانياؿ عمى بشارات
 ؤيػػػػػػػػػا . كمػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػنعرض تأكيميػػػػػػػػػا : النبػػػػػػػػػكءة عمػػػػػػػػػى أرقػػػػػػػػػاـ مثيػػػػػػػػػرة لمجػػػػػػػػػدؿ كىػػػػػػػػػذه ىػػػػػػػػػي الر 

  نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوءة دانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى: 
، اسػػتدعى السػػحرة كالعػػرافيف لبيانيػػا كتأكيميػػا  " رؤيػػا أزعجتػػو بختنصػػرأك " نبكخػػذ نصػػررأل الممػػؾ " 

كشػرح ذلػؾ قػائبلن:  .... فأليمػو الرؤيػا كتفسػيرىا ،  ، كلكف دانياؿ تضرع إلى اهلل تعالى فعجزكا كميـ
ذا بتمثػاؿ عظػيـ التػي تتحػدث عػف اربعػة ممالػؾ النبػكءة  آخػر إلػى..) ..أنت أييا الممؾ كنت تنظر كا 

 تختػػػػػػتـ بمممكػػػػػػة خامسػػػػػػة ىػػػػػػي مممكػػػػػػة  اآلتػػػػػػيي بابػػػػػػؿ كفػػػػػػارس كاليكنػػػػػػاف كالركمػػػػػػاف فػػػػػػي الػػػػػػزمف ىػػػػػػ
 . ( 2)  "(. اهلل

في تأكيؿ ىذه الرؤيا : " ىذا نص الرؤيا التي تكصؼ دائمان  (3) " سفر الحكالي"يقكؿ الشيخ 
ىذا  لـ يكف أحد مف أىؿ الكتاب يشؾ في....ك ، بأنيا أشير كأصدؽ الرؤل الكتابية التاريخية

، التي تدمر  ينتظركف المممكة الخامسة )مممكة اهلل( ،لشدة إيمانيـ بو  ،إطبلقان، بؿ كانكا جميعان 
،  وكانوا يعمموف يقينًا أنيا ستقـو عمى يد نبي آخر الزماف.... ممالؾ الشرؾ كالكفر كالظمـ

 .... األنبياء كميـ ، كالذم بشَّر بو الذم عمى كتفو خاتـ النبكة "أركوف السالـ"،المسمى عندىـ 
، كأيقف بذلؾ  : قد ظير ممؾ أمة الختاف "ىرقؿ"الذم قاؿ فيو االمبراطكر المتعبد العالـ بدينيـ 

                                                 
في ىداية الحيارى ىػ( . 751ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  ( 1) 

 -ىػ 1416) 1السعكدية . تحقيؽ : محمد أحمد الحاج . ط  –جدة  -. دار القمـ، دار الشامية  أجوبة الييود والنصارى
 . 517 – 516. ص  2ـ ( . ج 1996

 2انظر :  سفر دانياؿ :  ( 2) 
بػف الينػكء بػف األزد  حكالػةعالـ ديف سعكدم معاصر، كىك سفر بف عبد الرحمف بف أحمد بف صالح آؿ غانـ الحػكالي مػف  (3) 

ىػػ / 1375كلػد فػي حكالػو قريػة سػناف / بمنطقػة الباحػة عػاـ القحطانية ك التي ىي مف بطف األنصار ) األكس ك الخزرج (  . 
عمػػؿ رئيسػػان لقسػػـ العقيػػدة كالمػػذاىب المعاصػػرة بجامعػػة أـ القػػرل لفتػػرتيف رئاسػػيتيف ) مككنػػة مػػف ثمػػاف سػػنكات ( .  ـ . 1955

اختير حاليان أمينان عامان لمحممة العالمية لمقاكمة العدكاف ، إضافة إلى مشاركتو في العديد مف الييئات كالمجػاف الدعكيػة كالعممٌيػة 
بػػيف الكعػػد  القػػدسممانيػػة نشػػأتيا كتطكرىػػا كأثرىػػا ككتػػاب ظػػاىرة اإلرجػػاء فػػي الفكػػر اإلسػػبلمي ككتػػاب كتػػاب الع :. مػػف مؤلفاتػػو 

 . رابػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػي : موقػػػػػػػػػػػػع ممتقػػػػػػػػػػػػى اىػػػػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػػػديث  الحػػػػػػػػػػػػؽ.. كالكعػػػػػػػػػػػػد المفتػػػػػػػػػػػػرل. انظػػػػػػػػػػػػر : 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40659  

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000287
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000287
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000096
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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بأف ممكو سيبمغ مكضع )  أبي سفيافؾ حينذا يٌ كشيد كىك زعيـ الكفر الكتابي لزعيـ الكفر األمٌ 
 . ( 1) كما ثبت في الحديث الصحيح المشيكر ( قدميَّ 

كىك  الشاـ، كغادر  ىرقؿ، كممكت مكضع قدمي  كفعبلن! قامت المممكة الربانية الخامسة
 ، سبلـ ال لقاء بعده!!' سكريةيقكؿ: سبلـ عميًؾ يا 

بالعدؿ كالسبلـ، ككانت   ، كسيطرت عمى معظـ المعمكرة الكثنيةقامت فسحقت ممالؾ 
طكائؼ عظيمة،  ، د عمى مساحة القمر. كدخؿ تحت لكائيا مف كؿ شعكب األرضمساحتيا تزي

چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    چ كىنا فقط! تفرؽ أىؿ الكتاب كاختمفكا!! . 

چچ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ  [ .4]البينة:

آمف كاىتدل، كمنيـ مف كفر كذىبكا في كفرىـ شيعان مف  ، كىـ كثير جدان ، [!! . فمنيـ 17]الجاثية:
 . ( 2) ال حصر ليا " 

، كيرل الباحث أنو مف غير  ىذا التأكيؿ يبدك منطقيا جدا كقد صدقتو الكقائع التاريخية 
. بعد قكلو لو : إف إليكـ إلو اآللية كرب الممكؾ ؟  "دانياؿ"لديف  "نبكخذ نصر" المبرر عدـ اتباع 
 التساؤؿ أف ىذه إضافة مف ناقؿ حادثة الرؤيا كليست حقيقة .  كيجاب عمى ىذا

 حيث يقكؿ: بصراحة ختـ النبكة فييا دانياؿ ذكريكالنبكءة التالية 
سبعكف أسبكعا قضيت  ....مني كتكمـ معي كقاؿ: يا دانياؿ، إني خرجت اآلف ألعممؾ الفيـكفيٌ "  

وليؤتى بالبر ،  ـ الخطايا، كلكفارة اإلثـعمى شعبؾ كعمى مدينتؾ المقدسة لتكميؿ المعصية كتتمي
 . (3)  " ، ولختـ الرؤيا والنبوة، ولمسح قدوس القدوسيف األبدي

 أففي النبكءة سيعمف  إليوقدكس القدكسيف المشار  أف إلىسياؽ النبكءة كفحكاىا يشير إف 
بعد  ؼٍ عرى نقطع . كلـ يي ف الكحي بعده سيأك ، نو خاتـ النبييف أك ،  كاألبدية األخيرةرسالتو ىي الرسالة 

 .   ان محمد إال األكصاؼشخصا جاء بيذه  أفدانياؿ 
                                                 

 .  1773. كتاب المغازم كالسير . باب كتاب النبي الى ىرقؿ . حديث رقـ  صحيح مسمـمسمـ .  ( 2) 
. مكقع فضيمة الشيخ الدكتكر سفر الحكالي . رابط اليكتركني :  نبوءة دانياؿ العظمى الحكالي ، سفر .  ( 2)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&contentID=61#9990469  
 . 24 – 22:  9سفر دانياؿ :  ( 3) 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000160
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000096
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000022
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000108
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000071
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كينتيي   األصناـكفي سفر زكريا يتحدث الكتاب المقدس عف اليكـ الذم تنقطع فيو عبادة 
يىكيكفي ًفي ذًلؾى  يقكؿ زكريا "  كاذبا . دع، ككؿ مف يدعي النبكة بعد ذلؾ اليكـ يي  األنبياء إرساؿ كى
ْنِبَياَء َأْيًضا َأْقَطُع َأْسَماَء اأَلْصَناـِ ِمَف اأَلْرِض َفاَل ُتْذَكُر َبْعُد، َيُقوُؿ َربُّ اْلُجُنوِد، َأنّْي، اٍليىٍكـً   َوُأِزيُؿ اأَل
ِباْلَكِذِب  َتَكمَّْمتَ  َواِلَدْيِو، َيُقواَلِف َلُو: اَل َتِعيُش أَلنَّؾَ  َوَيُكوُف ِإَذا َتَنبََّأ َأَحٌد َبْعُد َأفَّ َأَباُه َوُأمَُّو،  ....

ا يىتىنىبَّأي  . فىيىٍطعىنيوي أىبيكهي كىأيمُّوي،ِباْسـِ الرَّبّْ  ىك يكـ بعث ، ذلؾ اليكـ ببل شؾ  .  ( 1) " .كىاًلدىاهي، ًعٍندىمى
 .نو خاتـ النبييف أالذم أنيى عبادة األصناـ كأعمف   محمد

 اإلنجيؿنبوءات  :لمطمب الثاني ا

مة يكنانية تعني بشارة أك بشرل، كلعؿ ىذا الذم نستفيده مف سيرة كممة إنجيؿ كم " إف
الذم  ( 2)  ياسً سيدنا عيسى عميو السبلـ، أنو كاف بشرل مف اهلل لمرحمة، كبشرل بتبشيره عف المى 

كيرل  الميتدم .     " (3 )سيأتي لمعالميف ىدل كرحمة، أال كىك الرسكؿ الكريـ سيدنا محمد 
كرسكلو خاتـ  باإلسبلـكمو عبارة عف تصديؽ لمتكراة كبشارة  أف اإلنجيؿ ( 4)  "داكد األحدعبد "

   .النبييف
نما ىو تعاليـ وبشارة ، فاإلنجيؿ ليس كتاًبا لديف وشرع غير ديف موسى وشريعة التوراة " يقكؿ: وا 

، رسولو إلى جميع البشر ،   اً بديف اإلسالـ العاـ الذي يبعث اهلل بو خاتـ النبييف محمد
قامة الحؽ والعدؿ بالمساواة بيف الناس مع ، تقرير اإلخاء اإلنساني العاـ بعبادة اهلل وحده ل وا 

                                                 
 . 3 -2:  13سفر زكريا :  ( 1) 

التي تعني  Mashiachأم  משיחאلمكممة اليكنانية "مىًسياس" المأخكذة مف الكممة اآلرامية "مشيحا"  العربيةىي الصيغة   ( 2) 
יחַ كىي كممة عبرية   .مسيح قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارؼ الكتابية معناىا "ممسكح" أم "مسيح". انظر :  ָמשִׁ

-http://st-takla.org/Full-Free-Copticتركني : .  رابط اليك شرح كممة َمِسيَّا  المسيحية
Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_150.html  

 . 125ـ ( . ص  1989 -ىػ  1409. دار المنار . ط ) محمد في التوراة واإلنجيؿ والقرآفراىيـ خميؿ . أحمد ، اب ( 3) 
عبد االحد داكد ، اسمو االصمي ىك بنجاميف كمداني ، كاف استاذا في البلىكت كقسيس طائفة الكمدانييؿ الكاثكليكية ، لو  ( 4) 

كاؼ قارف خبللو الكتب السماكية ببعضيا كتكصؿ الى اف ديف الحؽ ىك اطبلع كاسع في المغات ، كقد اعمف اسبلمو بعد اعت
محمد صمى اهلل عميو االسبلـ . ككاف لنبكءات الكتاب المقدس اثر كبير في قناعتو باالسبلـ . انظر : داكد ، عبد االحد . 

 السعكدية .  – . ترجمة : محمكد فاركؽ الزيف . مكتبة العبيكاف وسمـ كما ورد في كتاب الييود والنصارى 
 .  5ـ ( .  ص  1997 -ىػ  1418)  1ط 

http://st-takla.org/Learn_Languages/01_Learn_Arabic-ta3leem-3araby/Learn-Arabic_00-index_El-Fehres.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_150.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_150.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_150.html
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مف غير جمود عمى ظواىره ، أمر أتباعو مف بني إسرائيؿ بالتزاـ ناموس موسى )شريعة التوراة( 
 .   ( 1) عنو بممكوت اهلل ." رُ إلى أف يأتي ذلؾ الديف المعبَّ ، الحرفية 

 في قكلو جاء بو القرآف  فيك منسجـ مع ما، ف يحظى باالىتماـ أنبغي كرأم كيذا ي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ تعالى : 

 .  ] 6الصؼ :    [چٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    

المسيح  في أف مسمميف  ءمماالى رأم لعالكاتب الجزائرم الشريؼ بف حمزة الجبكرم  شيريك 
ذلؾ  ىكدلؿ عم، كليس عيسى عميو السبلـ ،  ىك محمد  تكراة كاإلنجيؿالمنتظر المذككر في ال

بعد استعراضو لمنبكءات الكاردة في الكتابيف  بشأف النبي أك المسيح القادـ في آخر الزماف ، التي 
 :   بقكلويٌدعي النصارل أنيا متعمقة بشخص عيسى عميو السبلـ 

غير شخصية  ٌنو ال تكجد شخصيةه في الكتاب المقٌدس تتناسب مع مقاـ رسكؿ اهلل إ  : " أكال
 المسيح.

 .ال يكجد نبيّّ كصؼ نفسو بجميع صفات المسيح غير رسكؿ اهلل  : ثانيا

ٌنو بأ، ٌممف عاصره  كال إقراره كاحده منو كال، ال تكجد شيادةه كاحدة مف عيسى عميو السبلـ  : ثالثا
 . ( 2) ىك المسيح!." . ليذه األسباب فإٌننا نفترض أٌف محمدا رسكؿ اهلل  المسيح

اسـ " ف المسيح ىك إ : ف عيسى ىك المسيح فانو يقكؿأتبريره لما جاء في القرآف مف  أما
كيسكع لـ يكف ، فكممة المسيح تعني الممؾ "  . ( 3) "  كظيفتو  أككليس صفتو ، لعيسى بف مريـ 

أٌما سيدنا عيسى عميو ، كالمسيح كما جاءت صفاتو في الكيتيب تيعطي لو األمـ الجزية  ، كماممكا ي
، السبلـ فكاف يدفع الًجزيةى لقيصر ،  كالمسيحي كما في الكيتب يحكـ مف النير إلى أقاصي األرض 

لد كريفع زماف    و الناصرةكلـ يحكـ حتى في بمدت ، الركماني االستعماركسيدنا عيسى عميو السبلـ كي

                                                 
 . 113ىػ ( . ص  1351)   1القاىرة ، ط   االنجيؿ والصميب .داكد ، عبد االحد .  ( 1) 
 . 44ـ( . ص  2006. ط )  بيف اإلشكاؿ و الجحود البشارة برسوؿ اهلل الجبكرم ، الشريؼ بف حمزة .   ( 2) 
 . 72المرجع السابؽ : ص  ( 3) 
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كيىقتؿي  ، كيككف الظالمكف أمامو كالعيصافة، كيبيد الكثنيػػيف كالكفرة  االنتقاـكالمسيح يحمؿ سيؼ 
كعيسى عميو السبلـ حٌرـ عمى أصحابو حتى  الظمـ كالطغياف ، يمممكتػ( 1) تٌنيف البحر كالكياثاف 
 في  كالمسيح في الكيتب يقضي بيف األمـ كييزًىر العدؿ، حمؿ العٌصػػي 

لـ يقض حتى بيف شقيقيف تخاصما  االحتياط ،مبالغة في ، كسٌيدنا عيسى عميو السبلـ ، زمانو 
ميكيما قىاضيا أك ميقٌسمان " عنده في الميراث كقاؿ : " يا إنساف مف أقىامىًني عى

. كالمسيح في الكيتب  ( 2) 
كسيدنا عيسى عميو السبلـ ريفع إلى  يىًذٌؿ الًشرؾي أمامو كيعٌز التكحيد، كتمحىسي الدنيا غبار نعميو ،

 كالمسيح يتزٌكج بنات األشراؼ كاألعياف ، السماء كالسمطاف في أيدم الكثنييف 
كسٌيدنا عيسى عميو السبلـ كاف ميمتنعا عف الزكاج ألٌنو كاف ناذران هلل تعالى مثؿ السيد ، كالسبلطيف 

أمٌي كما تنبأ الذم تتحدث عنو النبكءات  كالمسيح، يحيى بف زكريا كأٌمو السيدة مريـ عمييـ السبلـ 
 ، الثانية عشرة مف عمره ةٌ كاف ييفحـي األحبار كىك في السنفقد عيسى عميو السبلـ ، أما بذلؾ أشعيا 

مف شماؿ األرض المقدسة  كليس ، كالمسيح كما تنٌبأ األنبياء يأتي مف الجنكب مف بٌرية العرب
  ( 3)  " " الناصرة"

الىتماـ كالدراسة ، كحصران لممكاقع التي كردت فييا كممة المسيح  في ستحؽ اكىذا كبلـ ي
 التكراة كاإلنجيؿ ، كالبحث في مدلكالتيا في كؿ مكقع ، كمف ثـ الكصكؿ إلى نتيجة مقنعة . 

، فسكؼ نستعرض بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال  بمحمد  اإلنجيؿأما فيما يتعمؽ ببشارات       
ـٍ يىسيكعي: متى  إنجيؿفي  جاء ما الحصر . كمف ذلؾ حكؿ الحجر الذم رفضو البناءكف:  "  فىقىاؿى لىيي

. ًمفى الرَّبّْ أَلَساِسيَّ اَصاَر َحَجَر الزَّاِوَيِة  اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُو اْلُبَناُة ُىَو َنْفُسوُ تىٍقرىأيكا ًفي اٍلًكتىاًب:  أىلىـٍ 
: ًإفَّ مىمىكيكتى اهللً    !اعىًجيبه ًفي أىٍنظىاًرنى  كىىيكى ، كىافى ىىذىا  ـٍ ـٍ  ٍف ى مً سىييٍنزىعي  ًلذًلؾى أىقيكؿي لىكي مَّـي ًإلىى ، ٍيًديكي ييسى كى

ًر يىتىكىسَّري  ، شىٍعبو ييؤىدّْم ثىمىرىهي  جى مىى ىىذىا اٍلحى ٍف يىقىعي عى ري ، فىأىمُّ مى جى ٍف يىقىعي اٍلحى مى قيوي سىٍحقان  كى مىٍيًو يىٍسحى   ( 4) "عى

                                                 
التنيف كحش اسطكرم بعدة رؤكس ، كالكياثاف حيكاف اسطكرم ايضا كىػك الحيػة الممتكيػة  التػي ليػا عػدة رؤكس كىمػا رمػز  ( 1) 

لمشر في التكراة  ، كاعتبرىما البعض رمزا لمشيطاف . انظر : مكقع الدعكة االسبلمية االليكتركني . ابحاث الشيخ عػرب حفظػو 
. رابػػػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػي :   لوياثػػػػػػػػػػػػػػاف - تحريػػػػػػػػػػػػػػؼ الكتػػػػػػػػػػػػػػاب المقػػػػػػػػػػػػػػدسعمػػػػػػػػػػػػػػـ الميثولوجيػػػػػػػػػػػػػػا يثبػػػػػػػػػػػػػػت اهلل . 

http://www.eld3wah.net/html/3arab/9_mythology.htm 
 14:  12انجيؿ لكقا :  ( 2) 
 .77 - 76. . ص  بيف اإلشكاؿ و الجحود البشارة برسوؿ اهلل الجبكرم .   ( 3) 
 . 44 – 42:  21انجيؿ متى :  ( 4) 
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يـ منيا أف اهلل تعالى سينزع النبكة مف بني إسرائيؿ ، كسكؼ يبعث النبي كىذه النبكءة يف
الخاتـ مف أمة أخرل ، حيث يييمف دينو عمى األدياف األخرل ، كقد يستطيع أم باحث ، دكف 

كحديث المبنة األخيرة في بناء النبكة التي تكمـ عنيا الحاجة إلى كبير جيد ، الربط بيف ىذه النبكءة 
 .   ة التي تكمـ عنيا سيد الخمؽ المبنالتي ك 

، ك  ايىامى كىأىنىا  جاء في إنجيؿ يكحنا عمى لساف يسكع : " ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكنىًني فىاٍحفىظيكا كىصى
ـٍ  ـْ ِإَلى اأَلَبدِ أىٍطميبي ًمفى اآلًب فىييٍعًطيكي ًيا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُك ؽّْ الًَّذم الى يىٍستىطً  ،  ُمَعزّْ كحي اٍلحى يعي اٍلعىالىـي ري

ـْ َوَيُكوُف ِفيُكـْ ألىنَّوي  ألىنَّوي الى يىرىاهي كىالى يىٍعًرفيوي، كىأىمَّا أىٍنتيـٍ فىتىٍعًرفيكنىوي  أىٍف يىٍقبىمىوي، كىأىمَّا   .... َماِكٌث َمَعُك
، الًَّذم سىييٍرًسميوي اآلبي  كحي اٍلقيديسي ـْ كُ ًباٍسًمي،  اٍلميعىزّْم، الرُّ ا أىٍتريؾي .... ، ؿَّ َشْيءٍ َفُيَو ُيَعمُّْمُك ـٍ .  سىبلىمن لىكي

ـٍ  تَّى مىتىى كىافى تيٍؤًمنيكفى  .... سىبلىًمي أيٍعًطيكي ، حى ـي اآلفى قىٍبؿى أىٍف يىكيكفى قيٍمتي لىكي اًني   .…كى ا أىٍكصى كىمى كى
 .   ( 1) اآلبي ىكىذىا أىٍفعىؿي "

سماه ،  آخرعده نبي ب سيأتيانو  ، الكصية التي طمب المسيح مف تبلميذه حفظيا إف
، لذلؾ لف   (ف رسالتو ىي خاتمة الرساالت أأم  ، ) األبد إلىالمعزم كركح الحؽ الذم سيبقى 

 يأتي نبي بعده فيك سيعمميـ كؿ شيء . 

ف المعزم أيؤكد المسيح عمى تبلميذه ، يكحنا انجيؿ السادس عشر مف  اإلصحاحكفي 
كسيرشد العالـ الى طريؽ الحؽ ، ـ عمى الذنكب بعد ذىابو ، كىذا المعزم سيبكت العال سيجيئ

كسيدافع عف عيسى المسيح كيمجده كينصفو . يقكؿ ، ليو مف ربو جؿ كعبل إبالكبلـ الذم يكحى 
اءىًت السَّاعىةي  يكحنا : "  تَّى ًإذىا جى ـٍ ًبيذىا حى . لًكنّْي قىٍد كىمٍَّمتيكي ـٍ كفى أىنّْي أىنىا قيٍمتيوي لىكي أىقيكؿي  لًكنّْي ...تىٍذكيري

ـٍ أىٍف أىٍنطىًمؽى، ٍيره لىكي ؽَّ: ًإنَّوي خى ـي اٍلحى لًكٍف ًإفٍ  لىكي ـي اٍلميعىزّْم، كى ـٍ أىٍنطىًمٍؽ الى يىٍأًتيكي ـٍ  ألىنَّوي ًإٍف لى ذىىىٍبتي أيٍرًسميوي ًإلىٍيكي
اءى ذىاؾى  . مىتىى جى ًطيَّةو  ، كى مىى خى ـى عى مىى ًبرٌ ، ييبىكّْتي اٍلعىالى كحي  ...كعؿ دينكنة . كىعى ، ري اءى ذىاؾى كىأىمَّا مىتىى جى

ـٍ ًإلىى ؽّْ، فىييكى ييٍرًشديكي ا اٍلحى ؽّْ، ألىنَّوي الى يىتىكىمَّـي ًمٍف نىٍفًسًو، بىٍؿ كيؿُّ مى ًميًع اٍلحى ـٍ  جى ييٍخًبريكي يىٍسمىعي يىتىكىمَّـي ًبًو، كى
ذي ًممَّا لً  .ًبأيميكرو آًتيىةو  ديًني، ألىنَّوي يىٍأخي ييٍخًبريكيـٍ ذىاؾى ييمىجّْ  . ( 2)  "  ي كى

                                                 
 30- 15:  14انجيؿ يكحنا :  ( 1) 
 . 14 – 4:  16انجيؿ يكحنا :  ( 2) 
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أف ما جاء في  بينما يعتقد المسممكف ( 1)  ىذا المعزم ىك ركح القدس أفيعتقد النصارل 
  أف "  لفظة  : ، كذلؾ يظير مف أمكر منيا ، إنما ىك بشارة المسيح بنبينا  يكحنا عف المعزم

يد، فيما كانت التراجـ العربية القديمة التراجـ الجديدة لمعيد الجد ) المعزم (  لفظة حديثة استبدلتيا
( ك ) ؼ ( متقارباف في   pاك )الفارقميط( ؛ )الف حرفي ) تضع الكممة اليكنانية )البارقميط( 

 مف التراجـ العالمية .  كما ىي ، كىك ما تصنعو كثيرالباحث ( ،  رأمالمىخرىج حسب 

فػظ اليكنػاني األصػؿ، ال يخمػك مػف الم نقػكؿ: إف ىػذا ةكفػي تفسػير كممػة ) بػارقميط ( اليكنانيػ
 أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليف : 

 فيكػػػػػػػػػكف بمعنػػػػػػػػػى: المعػػػػػػػػػزم كالمعػػػػػػػػػيف كالككيػػػػػػػػػؿ . (   paracletos) األكؿ أنػػػػػػػػػو )بػػػػػػػػػاراكمي تػػػػػػػػػكس (
 محمد كأحمد :، فيككف قريبان مف معنى(   periklutos) كالثاني أنو ) بيرككمكتكس (

السػبلـ،  ذم بشر بو مكسػى عميػو، كىك النبي ال البارقميط صفات لنبي يأتي بعد عيسى فكؿ صفات
بشر بو مكسى ، أجعػؿ كبلمػي  فالبارقميط  ال يتكمـ مف نفسو بؿ كؿ ما يسمع يتكمـ بو ، ككذا الذم

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ فػي القػرآف :   النبػي  في فمو فيكمميـ بكؿ مػا أكصػيو بػو ، كىػك كصػؼ

 .  ] 5 -3الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجـ :  [چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      
ىػك صػاحب   لو شكاىد في القػرآف كالسػنة تقػكؿ بػأف الرسػكؿ ، ف كؿ ما ذكر عف البارقميط ؿ إب

، الػذم ال نبػي بعػده، كقػد ارتضػى اهلل  بػالغيكب ، كىػك المخبػر إذ ىػك الشػاىد لممسػيح ؛ ىػذه النبػكءة
 . ( 2) دينو إلى قياـ الساعة دينان " 

ا بى  مى شَّرى ًبًو اٍلمىًسيحي أىٍمره عىًظيـه، يىٍأًتي بىٍعدىهي كعمؽ ابف تيمية عمى ىذه البشارة فيقكؿ : " كى
نَّمىا تينىاًسبي رىجيبلن يى  ٍقًميطى ًبًصفىاتو الى تينىاًسبي ىىذىا، كىاً  ا فىًإنَّوي كىصىؼى اٍلفىارى ـي ًمٍف ىىذىا، كىأىٍيضن ٍأًتي بىٍعدىهي أىٍعظى

: )ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكًني فى  ـٍ نىًظيرنا لىوي، فىًإنَّوي قىاؿى ، كىأىنىا أىٍطميبي ًمفى اأٍلىًب أىٍف ييٍعًطيىكي ايىامى  اٍحفىظيكا كىصى
مىى أىنَّوي ثىافو  ( دىؿَّ عى رى ٍقًميطى آخى ـٍ ًإلىى اأٍلىبىًد(. فىقىٍكليوي: )فىارى ، يىٍثبيتي مىعىكي رى ٍقًميطى آخى ؿو كىافى ) معزيا ( فىارى أًلىكَّ

                                                 
 . 4-1:  2انظر :  اعماؿ الرسؿ : االصحاح  ( 1) 
 ـ ( .  1989 -ىػ  1409. دار المنار . ط ) محمد في التوراة واالنجيؿ والقراف انظر : احمد ، ابراىيـ خميؿ .  ( 2) 

. ترجمة : محمكد فاركؽ الزيف .  ييود والنصارى كما ورد في كتاب ال محمد كانظر ايضا : عبد االحد .  . 51ص 
 . 183ـ ( . ص  1997 -ىػ  1418)  1السعكدية . ط  –مكتبة العبيكاف 
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يىاةً  ـٍ ًفي حى ـٍ يىكيٍف مىعىيي لى ـى أىفَّ الًَّذم يىٍأًتي بىٍعدىهي نىًظيرنا  قىٍبمىوي، كى ، فىعىًم كحه ـٍ ري مىٍيًي ـٍ تىٍنًزٍؿ عى ، لى اٍلمىًسيًح ًإالَّ ىيكى
 لىوي، لىٍيسى أىٍمرنا ميٍعتىادنا يىٍأًتي ًلمنَّاًس.

ا يى  ـٍ ًإلىى اأٍلىبىًد( ، كىىىذىا ًإنَّمىا يىكيكفي ًلمى : )يىٍثبيتي مىعىكي ا، فىًإنَّوي قىاؿى ـٍ ًإلىى آًخًر كىأىٍيضن يىٍبقىى مىعىيي ديكـي، كى
ـى أىفَّ اٍلفى  ًرًه، فىعيًم ـى أىنَّوي بىقىاءي شىرىًعًو كىأىمى ـٍ ييًرٍد بىقىاءى ذىاًتًو، فىعيًم ٍعميكـه أىنَّوي لى مى ـٍ الدٍَّىًر. كى ؿى لى ٍقًميطى اأٍلىكَّ َيْثُبْت ارى

ـْ َشْرُعُو َوِديُنُو ِإَلى اأْلََبدِ  ًؿ، كىىىذىا ًإنَّمىا ، كىىىذىا يي َمَعُي ًؼ اأٍلىكَّ اًحبي شىٍرعو الى ييٍنسىخي ًبًخبلى بىيّْفي أىفَّ الثَّاًني صى
مَّدو  مىى ميحى  .  "  (1 )يىٍنطىًبؽي عى

رى ًليىٍمكيثى  النص " أف  داكد األحدعبد  األستاذكيرل  ينا آخى ـٍ ميعىزّْ كىأىنىا أىٍطميبي ًمفى اآلًب فىييٍعًطيكي
ـٍ ًإلىى األى  يكوف " وسوؼ اذىب  أفينبغي  األصميف النص أو ، ؼ يكحنا محرٌ  إنجيؿبىًد " في مىعىكي

 إلىسيككف اسمو البرقميطكس كيبقى معكـ  ،األخيرالرسوؿ  أو آخر،اآلِب وسيرسؿ لكـ رسوال  إلى
 حتى يتضح المعنى المراد . ( 2)  "األبد 

، انكا ينتظركف ىذا الفارقميط النصارل في القركف األكلى لمنصرانية ك أف ثـ إنو مف الثابت
 .نو البارقميط  أاٌدعى  " مكنتانكس " حدىـ كيدعىأحتى أف 

 ، أف الكحي ال ينقطع مف العالـ فيمنحصرة  أفكارهحد مدعي النبكة ككانت أىك  "مكنتانكس"" ك
الذم ىك البارقميط أك المعزم الذم  الكحيىك  "نتانكسك م"أم أف ، الكحي مستمر في شخصو  كأف
كأف المسيح قريب عمى األبكاب كعمى الكنيسة أف تبتعد عف  ، تكمـ الركح القدس مف خبللو لمكنيسةي

 . ( 3) العالـ كتترقب قدـك المسيح  

                                                 
ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية  ( 1) 

السعكدية . تحقيؽ:  –. دار العاصمة  الجواب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيحىػ( . 728: الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى
 .  5ـ ( . ج  1999 -ىػ  1419)  2حمداف بف محمد . ط  -عبد العزيز بف إبراىيـ  -عمي بف حسف 

 . 291ص 
 . مصدر سابؽ . 194.   ص   كما ورد في كتاب الييود والنصارى . محمد انظر :  داكد ( 2) 
. مكقع مكسكعة تاريخ اقباط مصر االليكتركني . رابط اليكتركني :   البدعة المنتانيةاندراكس ، عزت .  ( 3) 

http://www.coptichistory.org/new_page_1266.htm   نقبل عف : الخضرم، حنا. تاريخ الفكر المسيحي. ص .
517 . 
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 ك .... نو البارقميط المكعكدأفي القرف الثالث الميبلدم  ( 1) "ماني"اٌدعى " ككذلؾ               
لمسيحية، كشدد عمى الثنكية بيف الخير كالشٌر، بيف النكر تعاليمو مزيج مف البكذية كالزرادشتية كا

 . ( 2)  كالظممة، كعمى رجكع جميع عناصر الظممة إلى النكر"

كأف اسمو ، عميو السبلـ قادـ ال محالة  خر غير عيسىآفيذه األمثمة تثبت أف ىناؾ رجبلن 
 بؽ عميو صفات البرقميط أك الفرقميط أك البركميت أك البركميتكس . كىذا القادـ تنط

 . محمد

ذا ما استعرضنا إنجيؿ برنابا الذم ال يعترؼ النصارل بو كإنجيؿ مقدس ، رغـ انو ،  ( 3) كا 
أكثر األناجيؿ صدقا كبعدا عف التحريؼ ، سنجد اإلشارة  فيو كاضحة جدا إلى ككف محمد خاتـ 

 مسيح عميو السبلـ : عمى لساف ال "برنابا"كاف مف يدعي النبكة بعده كاذب . يقكؿ ، النبييف 
سيأتي مف الجنوب الذم ،  حينئذ يرحـ اهلل العالـ ويرسؿ رسولو الذي خمؽ كؿ األشياء ألجمو" 

وسيأتي ، وسينتزع مف الشيطاف سمطتو عمى البشر ، وسيبيد األصناـ وعبدة األصناـ ، بقوة 
ؿ الذي سيبيد كؿ ولكف تعزيتي ىي في مجيء الرسو ....، برحمة اهلل لخالص الذيف يؤمنوف بو 

ف ما ا  و ، إبراىيـ   أباناىكذا وعد اهلل  ؛ ألنووسيمتد دينو ويعـ العالـ بأسره  ،  رأي كاذب فيّْ 
ال يأتي بعده أنبياء صادقوف  .... ال نياية لدينو الف اهلل سيحفظو صحيحا أفيعزيني ىو 

 اصبر يا محمد: اهلل قاؿ  ....،  الكذبة األنبياءولكف يأتي عدد غفير مف ، مرسموف مف اهلل 

                                                 
، ظير اياـ سابكر بف أردشير ممؾ الفرس .... زعـ انو اتاه الكحي ماني بف فتؽ بابؾ ، صاحب القكؿ بالنكر كالظممة   ( 1) 

كعمره اثنتا عشرة سنة ، كزعـ انو الفارقميط الذم بشر بو عيسى عميو السبلـ . كقد قتمو كسرل كصمبو . انظر : الشيرستاني  
ىػ  1413)  2لبناف . ط  –. بيركت  .  دار الكتب العممية الممؿ والنحؿ ىػ ( .  548ابك الفتح محمد بف عبد الكريـ ) تكفي 

 . 268. ص  2ـ ( . ج  1992 -
لى المرتجىشاىيف ، جيرـك .  ( 2)  . مقالة . مكقع كنيسة القديسة تيريزيا بحمب .            وحدة الكنائس.. مف الواقع وا 

 http://www.terezia.org/section.php?id=763رابط اليكتركني : 
برنابا : حكارم مف أنصار المسيح عميو السبلـ كىك أحد الذيف كتبكا سيرة المسيح عميو السبلـ كسماىا انجيبل الشتماليا  ( 3) 

بكلس عمى مابشر بو المسيح . كمف اىـ ماكرد في ىذا االنجيؿ تصريحو باف االناجيؿ المعركفة اليـك محرفة تحمؿ تعاليـ 
كليس تعاليـ المسيح . كفيو تبشير بظيكر نبي اخر الزماف باسـ احمد كما كرد في القرآف . كقد عدت الكنيسة لذلؾ انجيؿ 

 – 27( . ص  1908القاىرة . ترجمة : خميؿ سعادة  . ط )  –. دار البشير انجيؿ برنابا  برنابا غير صحيح . انظر : .
30 . 

http://www.terezia.org/section.php?id=763
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ومتى أرسمتؾ  ....أريد أف أخمؽ الجنة كالعالـ كجما غفيرا مف الخبلئؽ التي أىبيا لؾ  ألجمؾ ألني
 . ( 1)  "إلى العالـ أجعمؾ رسولي لمخالص

 ف نبكة محمدأما ىك مطمكب لحسـ الجدؿ بش ككؿ، تعميؽ  إلىىذا الكبلـ ليس بحاجة 
 برنابا كتابا مقدسا لمنكرم ىذه الحقيقة . إنجيؿكككنو خاتما لمنبييف إثبات ككف 

 في كتب اليندوس وكتب المجوس البشارة بمحمد  المطمب الثالث
بؿ إننا ، لـ تكف النبكءات كالبشارات بخاتـ النبييف مقتصرة عمى كتب الييكد كالنصارل 

الشيخ عبد  دهأكر ما ، عمى سبيؿ المثاؿ ، نجدىا في كتب اليندكس ككتب المجكس . كنذكر منيا 
 المجيد الزنداني في مقالة لو : 

جاء في كتاب )السامافيدا( كىك كتاب مقدس عند البراىمة في اليند ، في الفقرة السادسة  كالثامنة " 
 ".  وىي ممموءة بالحكمة، حمد تمقى الشريعة مف ربو أمف الجزء الثاني ما نصو : " 

يبعث : " أييا الناس أسمعكا كعكا  ،ند اليندكس كىك كتاب مقدس ع، كجاء في كتاب )ادركافيدـ( 
، كىك المحامد " )المحامد  محمد( بيف أظير الناس ، وعظمتو تحمد حتى في الجنة أيالمحمد )

 محمد( .  أم

كجاء في كتاب )بيكش برانـ( مف كتب اليندكس المقدسة : " في ذلؾ الحيف يبعث أجنبي مع 
رسكؿ لمعالميف( كالممؾ  أم) العالـ بأستاذالممقب تحريؼ( محمد كلكنو ال أمأصحابو باسـ محامد )
  .الصمكات الخمس(  أم) يطيره بالخمس المطيرة

سيبعث رسكال ىذا كصفو : رحمة  زندا أفستا ( أف اهلل كفي كتب المجكس جاء في كتاب )       
 :  القائؿ " . كصدؽ اهلل الو واحد إلى ويدعو، ليب أبا ى ويتصدى لو عدو يسمّ ، لمعالميف  

 أىؿكالنصارل ىـ  كالييكد  ]146البقرة : [چپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ 

                                                 
. دار   انجيؿ برنابا ودراسات حوؿ وحدة الديف عند موسى و عيسى ومحمد عمييـ السالـ. فاضؿ ، سيؼ اهلل احمد  ( 1) 

 .    161 – 160. ص   1ـ ( . ج  1983 -ىػ  1403)  2الككيت . ط  –القمـ 
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الكتاب ، غير آكمي ذبائحيـ  أىؿأف نسف بيـ سنة  الكتاب ، كاليندكس كالمجكس أمر الرسكؿ 
قد تطاكؿ العيد عمى كتبيـ ، ككثر فييا التحريؼ ، كلقد  ، كاهلل أعمـ ، ناكحي نسائيـ ، ألنو كال

 الكثير مف أسبلؼ الييكد ،  إسبلـالبشارات كغيرىا سببا في  ىذه كانت
نسف بيـ سنة  أفالرسكؿ  أمركككف اليندكس  ممف .   ( 1)  ". كالمجكس ، كاليندكس كالنصارل ،

 لكف ذلؾ  ال يقمؿ مف قيمة ىذه البشارات .، لـ أجد عميو دليبل ، الكتاب   أىؿ

،  قد بشركا بالنبي محمد ،  آثارىـ إليناالذيف كصمت  األنبياء،جميع  أفنتبيف مما عرضناه 
ف دينو ىك الديف الخاتـ الذم اعتمده المكلى عز كجؿ لمبشرية أك ،  األنبياءنو خاتـ أ أمميـكاخبركا 

 األدياف آخركدينو  األنبياء آخرىك  خرية  ، فمحمد جمعاء . كمعنى الخاتمية المقصكد ىك اآل
 قبؿ قياـ الساعة . 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ـ االليكتركني . رابط مكقع دار السبل. البشارات عف خاتـ األنبياء في الكتب السابقة . الزنداني ، عبد المجيد  ( 1) 
 : اليكتركني

ttp://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=1633 



75 
 

 المبحث الثالث

 ختـ النبوة في كتب التفسير

يمثؿ حجر االساس في فيـ المقصكد بيذا ما كرد في كتب التفسير بشأف ختـ النبكة إف 
المصطمح . لذلؾ ارل اف مف الضركرم االطبلع عمى ما اعتمده المفسركف في كتبيـ عبر االزماف 

 بخصكص ىذا المكضكع .

 :  مطمبيفيتككف ىذا المبحث مف 

 ختـ النبكة في كتب التفسير قديما:  مطمب األكؿال

  ختـ النبكة في كتب التفسير حديثا: المطمب الثاني

 ختـ النبوة في كتب التفسير قديما  األوؿالمطمب 

كالتي تشكؿ المحكر ، إف اآلية التي تطرقت إلى ختـ النبكة بشكؿ صريح في القرآف 
 ،كالتي لجأ الكثير ممف ادعكا النبكة إلى تأكيميا، األساسي الذم يعتمده كؿ باحث في ختـ النبكة 

ې  ى         ى  چ  ىي آية سكرة األحزاب :، كتأكيؿ اآليات كاألحاديث األخرل بناء عمى تأكيميـ ليا 

. كقد  ] 40األحزاب :  [چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ميتىبىٌناه  مطمَّقةب بنت جحش رضي اهلل عنيا مف زين كاف سبب نزكليا في الغالب زكاج الرسكؿ 

 ، كما سبؽ أف أشرنا . زيد بف حارثة رضي اهلل عنو قبؿ البعثة ،

 الرسكؿ محمد  آخريةمعنى فيمكا مف ىذه اآلية كحديثا  قديما ف يالمفسر يزعـ الباحث أف ك 
 ا ىذا المعنى .كقد حممت معظـ التفاسير المختمفة قديم، بعده   و ال نبينٌ أك ، قة مى طٍ المي 

{  أف : " قىٍكلى  "ابف سبلـ"فقد جاء في تفسير  ـٍ ػاًلكي ػدو ًمػٍف ًرجى مَّػد أىبىػا أىحى ػا كىػافى ميحى : }مى ػؿَّ وي عىزَّ كىجى
ٍيده دىًعيِّا لىوي. نَّمىا كىافى زى ٍيدو كىاً  ـٍ يىكيٍف ًبأىًبي زى مَّدنا لى : ًإفَّ ميحى ، إلى حديث عائشة  "ابف سبلـ"كيشير  ...يىقيكؿي

: " ال تىقيكليػكا: ال  نػزكؿ عيسػى عميػو السػبلـ بعػد الرسػكؿ  إلػىالذم أشارت فيػو ، ضي اهلل عنيار 
ػػػػػػػػػػػا  كىمن ـى حى ػػػػػػػػػػػٍريى ػػػػػػػػػػػى اٍبػػػػػػػػػػػفي مى ، فىًإنَّػػػػػػػػػػػوي يىٍنػػػػػػػػػػػًزؿي ًعيسى ػػػػػػػػػػػاتىـي النًَّبيّْػػػػػػػػػػػيفى قيكليػػػػػػػػػػػكا: خى ، كى ػػػػػػػػػػػدو مَّ  نىبًػػػػػػػػػػػيَّ بىٍعػػػػػػػػػػػدى ميحى
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ليف الذيف يظيركف قبؿ قيػاـ السػاعة : " بي ىريرة عف الدجاأثـ يكرد ابف سبلـ حديث ،  ( 1) عىٍدال " 
ـي أىنَّوي نىًبيّّ  ـٍ يىٍزعي اليكفى كىذَّابيكفى قىًريبه ًمٍف ثىبلًثيفى كيمُّيي تَّى يىٍخريجى دىجَّ كىال نىًبيَّ بىٍعًدم كىأىنىا ، ال تىقيكـي السَّاعىةي حى

اتىـي النًَّبيّْيفى  مكجكد عمى كتؼ النبي عمى شكؿ شامة . ثـ يشير ابف سبلـ الى  خاتـ النبكة ال ( 2) "  خى
ػػاتىـى   قكلػػو : " أىتىٍيػػتي النَّبًػػيَّ  "مػػرة المزنػػي"عػػف حديثػػو ينقػػؿ ف ، فىاٍسػػتىٍأذىٍنتيوي أىٍف أيٍدًخػػؿى يىػػًدم فىػػأىمىسَّ اٍلخى

نىعىػوي كىأى  ػا مى نَّػوي لىيىػٍدعيك ًلػي فىمى بَّػاًف قىًميًصػًو، كىاً  ري ٍمتي يىًدم ًفي جي : فىأىًذفى ًلي. فىأىٍدخى ػا ًلػي، قىػاؿى نىػا أىٍلمىسيػوي أىٍف دىعى
ٍمعىةً  ًتًفًو ًمٍثؿى السّْ مىى نيٍغًض كى ٍدتي عى فىكىجى

 (3) " (4 ) . 

 . (5) " وختـ بو نبوتو، رحمتو  فتح بو : " كأنو سبحانو كتعالى  "الشافعي"كقاؿ 

با زيد بف : ما كاف أييا الناس محمد أ في تفسير اآلية :  " يقكؿ تعالى ذكره "الطبرم"كقاؿ 
؛ فيحـر عميو نكاح زكجتو بعد فراقو إياىا،  حارثة، كال أبا أحد مف رجالكـ  الذيف لـ يمده محمد

ختـ النبوة فطبع عمييا، فال تفتح ألحد بعده إلى قياـ كلكنو رسكؿ اهلل كخاتـ النبييف، الذم 
  ( 6) كبنحك الذم قمنا في ذلؾ قاؿ أىؿ التأكيؿ. " .... ، الساعة

                                                 
ابف سبلـ  ،  يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، مف تيـ ربيعة، البصرم ثـ اإلفريقي القيركاني )المتكفى:   ( 1) 

 ة ىند شمبي . لبناف . تحقيؽ: الدكتكر  –بيركت  دار الكتب العممية،. تفسير يحيى بف سالـ .  ىػ(200
 .  723. ص  2ـ( . ج  2004 -ىػ  1425)  1ط 
 . 64سبؽ تخريجو صفحة   ( 2) 
. كاخرجو ابف حنبؿ حديث رقـ  3562. حديث رقـ  سنف ابي داودىػ ( .  275ابك داكد ،  السجستاني )  تكفي  ( 3) 

.  1155الطيالسي حديث رقـ  . كاخرجو 7986. كاخرجو النسائي حديث رقـ  19888،  19887،  15275،   15274
. قاؿ احمد شاكر : اسناده صحيح . كالسمعة  243. كاخرجو البييقي حديث رقـ  24206كاخرجو ابف ابي شيبة حديث رقـ 

المعجـ تعني زيادة تحدث في الجسد في العنؽ كغيره ، تككف قدر الحمصة اك اكبر . انظر : مصطفى ، ابراىيـ كآخركف . 
. ص  2ـ ( . ج  1972 -ىػ  1392)  2تركيا . ط –استانبكؿ  –السبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع . المكتبة ا الوسيط
443  . 

 ( . مصدر سابؽ .  724،  723. ص)  2ج  . تفسير يحيى بف سالـ .  ابف سبلـ  ( 4) 
بف عبد مناؼ المطمبي  الشافعي .  أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب  ( 5) 

المممكة العربية السعكدية .  جمع  -اجزاء . دار التدمرية 3.  . تفسير اإلماـ الشافعي  ىػ(204القرشي المكي )المتكفى: 
 .  1201. ص  3ـ ( . ج  2006 - 1427)  1كتحقيؽ كدراسة: د. أحمد بف مصطفى الفرَّاف )رسالة دكتكراه( . ط 

 . مصدر سابؽ . 279،  278. ص  20. ج  24.  ياف في تأويؿ القرآفجامع البالطبرم .   ( 6) 
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{ "قتادة"عف  "لطبرما"كنقؿ  ـٍ اًلكي دو ًمٍف ًرجى مَّد أىبىا أىحى قاؿ: نزلت في زيد،  قكلو : " }مىا كىافى ميحى
براىيـ كالطيب كالمطيرلً إنو لـ يكف بابنو، كلعمرم كلقد كي   د لو ذككر؛ إنو ألبك القاسـ كا 
اتىـى النًَّبيّْيفى { أم:  لىًكٍف رىسيكؿى المًَّو كىخى    ( 1) . آخرىـ} كى

 :  "عمي بف الحسيف "عف  مكضحا القراءات الكاردة في اآلية نقبله  "الطبرم" اؼكأض
 والرفع،  بمعنى تكرير كاف رسكؿ اهلل   في رسكؿ اهلل والنصب " نزلت في زيد بف حارثة ، 

 بمعنى االستئناؼ؛ كلكف ىك رسكؿ اهلل ، كالقراءة النصب عندنا.

اتى رٌ كاختمفت القي  ( فقرأ ذلؾ قراء األمصار سكل الحسف كعاصـ اء في قراءة قكلو )كىخى بكسر ـى النًَّبيّْيفى
تىـى أنو ختـ النبييفمف خاتـ النبييف، بمعنى:  التاء لىًكفَّ نىًبيِّا خى . ذيكر أف ذلؾ في قراءة عبد اهلل )كى

( فذلؾ دليؿ عمى صحة قراءة مف قرأه بكسر التاء، بمعنى: أنو الذم ختـ األنبياء    النَّبيّْيفى
( بفتح التاء، بمعنى: أنو  الحسف وعاصـ، كقرأ ذلؾ فيما يذكر  عمييـك  اتىـى النًَّبيّْيفى ، آخر النبييف)خى

اتىمىوي ًمٍسؾه( بمعنى: آخره مسؾ مف قرأ ذلؾ كذلؾ "  كما قرأ )مىٍختيكـه خى
 (2 )  . 

  ( 3) "  آخر نبيفي تفسير " خاتـ النبييف " "  "ابف ابي حاتـ"كذكر

نفس المعاني السابقة فقاؿ بعد ذكره لسبب نزكؿ االية : " قكلو عز كجؿ:  ر العمـوصاحب بحكأكرد 
ـٍ يعني: بالتبني. كليس بأب لزيد بف حارثة  دو ًمٍف ًرجاًلكي مَّده أىبا أىحى لًكٍف رىسيكؿى المًَّو ، مَّا كافى ميحى كى

ا صغاران، كلك كاف ، كيقاؿ: لـ يكف أب الرجاؿ ألف بنيو ماتك  يعني: كلكنو محمد رسكؿ اهلل 
المًَّو بضـ  فذلؾ قكلو: كىخاتىـى النًَّبيّْيفى قرأ بعضيـ كلكف رىسيكؿي ، وال نبي بعده. الرجاؿ بنيو لكانكا أنبياء

 البلـ، كمعناه:

                                                 
 . 729: ص المصدر نفسو   ( 1) 
 . 729: ص  المصدر نفسو  ( 2) 
الرازم ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى:   ( 3) 

تحقيؽ : اسعد محمد الطيب . ط .  المممكة العربية السعكدية -. مكتبة نزار مصطفى الباز  ـتفسير القرآف العظيىػ( . 327
. كانظر ايضا : الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد بف  17699. حديث رقـ  3138. ص  9ىػ ( . ج  1419)  3

. دار  الماوردي = النكت والعيوف تفسيرىػ( .     450محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم )المتكفى: 
 .409.  ص  4بيركت . تحقيؽ : السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ . ج –الكتب العممية 
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كقرأ عاصـ في إحدل الركايتيف كىخاتىـى النًَّبيّْيفى بنصب ، كلكف ىك رسكؿ اهلل ككاف خاتىـى النًَّبيّْيفى 
معنى فيك عمى  بالنصب. كمف قرأ آخر النبييفيعني:  بالكسر الباقكف: بالكسر. فمف قرأ التاء. كقرأ

    ( 1) .."إضافة الفعؿ إليو. يعني: أنو ختميـ وىو خاِتـ

لكف اهلل تعالى نبيا ،  ابف ذكر لكاف  نو لك كاف لمحمدأفي تفسيره لآلية أيضا  "الثعمبي" كيكرد
 . قاؿ :  ؿ لو أبناء ذكوراجعؿ محمدا آخر األنبياء فمـ يجع

لًكٍف رىسيكؿى المًَّو  ـَ النَِّبيّْيَف أي آخرىـ" كى  ختـ اهلل بو النبٌكة فبل نبٌي بعده، كلك كاف لمحٌمد  َوخاَت
  ( 2) ابف لكاف نبٌيا. " 
يقكؿ لنا : " لـ يكف مضافا  أفاهلل تعالى يريد  أف "لطائؼ اإلشارات"في  "القشيري"كيشير
ما يعرؼ بي ال إنّ . كيقاؿ نسبو ظاىر.. كلكف  كلكف ليس بأبيكـ ،  عميكـ شفقة اآلباءإلى كلد فمو 

: محمد بف عبد اهلل، ولكف إلى أبد األبد يقاؿ: محمد رسوؿ اهلل. وشعار  فقّمما يقاؿ بنسبو
    ( 3)"محمد رسوؿ اهلل. -بعد ال إلو إال اهلل -اإليماف وكممة التوحيد

 ما كرد عف ابف عباس أف إلىفكرة نفسيا بطريقة أخرل مشيرا فقد صاغ ال "الواحدي"أما 
قاؿ : كلكف ....،  اهلل لو أراد أف يبعث نبيا بعد محمد لجعؿ لو ولدا مف صمبو يقـو بيذه الميمة

، قاؿ ابف عباس: يريد لك لـ أختـ بو النبييف  وخاتـ النبييف آخرىـ فال نبي بعده،  كاف رسكؿ اهلل
  ( 4) بعد نبيا." لجعمت لو كلدا يككف 

                                                 
. ص 3. ج  بحر العمـوىػ( . 373السمرقندم ،  أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:   ( 1) 

64  . 
البمخي ، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف . كانظر ايضا :  50. ص  8. ج  لبياف عف تفسير القرآفالكشؼ واالثعمبي .   ( 2) 

بيركت . تحقيؽ : عبد اهلل  –دار إحياء التراث .  تفسير مقاتؿ بف سميمافىػ( . 150بف بشير األزدم البمخى )المتكفى: 
الخازف ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ كانظر ايضا :  .498. ص   3ج   ق ( ػ 1423)     1. ط  محمكد شحاتو

 –. دار الكتب العممية  لباب التأويؿ في معاني التنزيؿىػ( .  741بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: 
 . 429. ص 3( . ج 1415)  1بيركت . تحقيؽ : محمد عمي شاىيف . ط 

.  لطائؼ اإلشارات = تفسير القشيريىػ( . 465عبد الممؾ القشيرم )المتكفى: القشيرم ، عبد الكريـ بف ىكازف بف   ( 3) 
 .  164. ص  3. بدكف سنة طبع . ج  3مصر . تحقيؽ : ابراىيـ البسيكني . ط  –الييئة المصرية العامة لمكتاب 

الوسيط في ىػ( . 468تكفى: الكاحدم ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )الم  (4) 
لبناف . تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد،  –اجزاء . دار الكتب العممية، بيركت  4.  تفسير القرآف المجيد

) 1الشيخ عمي محمد معكض، الدكتكر أحمد محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ، الدكتكر عبد الرحمف عكيس . ط 
 .  474. ص  3ـ ( .  ج  1994 -ىػ  1415
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ما كاف  }أشاركا إلى أف العبلقة بيف شقي اآلية  "السمعاني" كىناؾ مفسركف آخركف منيـ
لـ يكف أبا لزيد باف رسكؿ اهلل  {كلكف رسكؿ اهلل كخاتـ النبييف  }ك  {حد مف رجالكـ أ أبامحمد 

أو انو وقت نزوؿ ، كالحسف كالحسيف   " أكالده  لغيره الذي ىو مف رجاليـ رغـ انو كاف أباً 
، رضي اهلل ، ثـ يذكر السمعاني رأم ابف عباس   رجاؿ مف صمبو أوالداآلية لـ يكف لو 

لـ يكف كى عنيما مَّد أىبىا أحد مف رجالكـ{ أىم: أىبىا رجؿ لـ يمده، كى زيد بف  دى لى : " قىٍكلو: }مىا كىافى ميحى
د  قد كىافى لىوي أىٍكالى اًرثىة؛ فىمـ يكف أىبىاهي، كى ٍبرىاًىيـ رىًضي حى ذيكيكر كلدىـ كىـ: اٍلقىاًسـ، كىالٌطيب، كالطاىر، كىاً 
ٍنييـ كىجعؿ بىعضيـ بدؿ الطَّاًىر المي   ر.يَّ طى اهلل عى

كىاب الثَّاًني:  كركل  َأنو َقاَؿ: }مف رجالكـ{ َوَىُؤاَلء َكاُنوا صَغارًا، َوالرَّْجاؿ اْسـ يَتَناَوؿ اْلَباِلغيف.كىاٍلجى
لىك عىطاء عىف اٍبف عى  بَّاس أىف اهلل تىعىالىى لما حكـ أىنو الى نىًبي بعده لـ ييٍعطو كلدا ذكرا يصير رجبل، كى

   ( 1) أعطىاهي كلدا ذكرا يصير رجبل لجعمو نىبيا."
 إجماع األمة عمى أفنفس األفكار مع سرده لؤلحاديث التي تكضح  "البغوي" نقؿكقد 

 . ( 2) آخر األنبياء    الرسكؿ 

ما كاف محمد أبا أحد مف  }إلى معنى أبكة الرسكؿ ألمتو في اآلية  "مخشريالز "كيشير 
حيث ينبغي عمييـ احترامو كتكقيره كاألب كعميو الشفقة كالنصيحة ليـ ، ثـ أكضح كيؼ   {رجالكـ 

 الزماف .  آخريككف معنى "خاتـ النبييف " آخرىـ مع حقيقة مجيء عيسى عميو السبلـ 
مَّ  }قاؿ :  ـٍ ما كافى ميحى دو ًمٍف ًرجاًلكي ، حتى يثبت بو  لـ يكف أبا رجؿ منكـ عمى الحقيقة أم {ده أىبا أىحى

                                                 
السمعاني ، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي   ( 1) 

السعكدية . تحقيؽ : ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف  –الرياض  -. دار الكطف  تفسير القرآف ىػ( .  489)المتكفى: 
. كانظر ايضا : ابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف  290. ص  4ـ ( . ج 1997 -ىػ1418) 1غنيـ . ط 

بيركت . تحقيؽ : عبد  –. دار الكتاب العربي  زاد المسير في عمـ التفسيرىػ( . 597بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 
 . 469. ص  3ىػ ( . ج  1422)  1الرزاؽ الميدم . ط 

معالـ التنزيؿ ىػ( . 510: البغكم ،  أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : انظر   ( 2) 
 بيركت . تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم .–اجزاء . دار إحياء التراث العربي  5.  في تفسير القرآف

لديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد . كانظر ايضا : البيضاكم ، ناصر ا 645. ص  3ىػ ( . ج  1420)  1ط  
بيركت  . تحقيؽ :  –. دار إحياء التراث العربي   أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿىػ( .  685الشيرازم البيضاكم )المتكفى: 

. كانظر ايضا : القمي ، نظاـ الديف الحسف بف  233. ص   4ىػ ( . ج  1418)  1محمد عبد الرحمف المرعشمي .  ط 
بيركت .  -. دار الكتب العمميو  غرائب القرآف ورغائب الفرقافىػ( .  850د بف حسيف القمي النيسابكرم )المتكفى: محم

 .463. ص   5( . ج 1416)  1تحقيؽ : الشيخ زكريا عميرات . ط 
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لًكٍف كاف رىسيكؿى المًَّو  ، كبينو ما يثبت بيف األب ككلده مف حرمة الصير كالنكاح ككؿ رسكؿ أبك ،  كى
عميو، ال في  ككجكب الشفقة كالنصيحة ليـ ، أٌمتو فيما يرجع إلى كجكب التكقير كالتعظيـ لو عمييـ

سائر األحكاـ الثابتة بيف اآلباء كاألبناء، كزيد كاحد مف رجالكـ الذيف ليسكا بأكالده حقيقة، فكاف 
. ... كيضيؼ الزمخشرم : " فإف قمت: كيؼ كاف آخر األنبياء كعيسى ينزؿ   ( 1) حكمو حكمكـ " 

قبمو ،  نبئده كعيسى ممف أنو ال ينبأ احد بع ، في آخر الزماف؟ قمت: معنى ككنو آخر األنبياء
  ( 2) قبمتو ، كأنو بعض أمتو "  إلى، مصميا  ينزؿ عامبل عمى شريعة محمد  ، كحيف ينزؿ

كاف ذلؾ ثابت ،   هعمى انو ال نبي بعد عمماء األمة مجمعوفأف "  ابف عطية  كيؤكد"
عمماء األمة كاف مف يرل غير ذلؾ ممحد ، حيث يقكؿ :  " كىذه األلفاظ عند جماعة ، بالنص 

 .   (3 )مقتضية نصا أنو ال نبي بعده ، خمفا كسمفا متمقاة عمى العمـك التاـ 

لشأف  ان حيث يبيف أف فييا تعظيم، في تفسيره الكبير اآلية مف زاكية أخرل  "الرازي"كيتناكؿ 
 منيف مما يجعمو أىبل لمتعظيـ مف جانب المؤ ، بإثبات ككنو خاتـ النبييف بمعنى آخرىـ   الرسكؿ 

 بالمؤمنيف مف أكلىنو إحيث ، كاألكثر شفقة كرحمة بأمتو مف جميع األنبياء
، قاؿ : " ًإنَّوي تىعىالىى لىمَّا نىفىى كىٍكنىوي أىبنا  وىو مطالب باستيفاء الشرع ألنو ال نبي بعده  ، أنفسيـ 

ٍكـً اأٍليبيكًَّة مً  مىى ثيبيكًت مىا ىيكى ًفي حي ا يىديؿُّ عى لًكٍف رىسيكؿى المًَّو فىًإفَّ رىسيكؿى عىقَّبىوي ًبمى : كى كًه فىقىاؿى ٍف بىٍعًض اٍلكيجي
ـٍ  ًفًي ًفي التٍَّعًظيـً ًمٍف طىرى اًنًبًو، كى فىًإفَّ النًَّبيَّ أىٍكلىى ، بىٍؿ أىٍقكىل ، المًَّو كىاأٍلىًب ًلؤٍليمًَّة ًفي الشَّفىقىًة ًمٍف جى

، كىاأٍلىبي  ـٍ ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي اًنًبًو كىالتٍَّعًظيـً ًمٍف  ًباٍلمي ، ثيَـّ بىيَّفى مىا ييًفيدي ًزيىادىةى الشَّفىقىًة ًمٍف جى لىٍيسى كىذىًلؾى
ـٍ ًبقىٍكًلًو: ًة ، كىخاتىـى النًَّبيّْيفى  ًجيىًتًي ذىًلؾى أًلىفَّ النًَّبيَّ الًَّذم يىكيكفي بىٍعدىهي نىًبيّّ ًإٍف تىرىؾى شىٍيئنا ًمفى النًَّصيحى كى

ًتًو كىأىٍىدىل لىييـٍ كىاٍلبىيى  مىى أيمَّ ٍف يىٍأًتي بىٍعدىهي، كىأىمَّا مىٍف الى نىًبيَّ بىٍعدىهي يىكيكفي أىٍشفىؽى عى  كىأىٍجدىل، ًإٍذ اًف يىٍستىٍدًركيوي مى
مً  كافى المَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى قىٍكليوي: كى دو كى لىًدًه الًَّذم لىٍيسى لىوي غىٍيريهي ًمٍف أىحى يمان يىٍعًني ًعٍممىوي ًبكيؿّْ شىٍيءو ىيكى كىكىاًلدو ًلكى

                                                 
ؼ عف حقائؽ الكشاىػ( . 538الزمخشرم ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )المتكفى:   ( 1) 

 .  544. ص  3ىػ( .  ج  1407)  3بيركت . ط  –اجزاء . دار الكتاب العربي  4.  غوامض التنزيؿ
 المصدر السابؽ : نفس الجزء  كالصفحة ( 2) 
ىػ( . 542ابف عطية ، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى:   ( 3) 

 بيركت . تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي محمد .  –. دار الكتب العممية  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر
 .   387. ص  4ىػ ( . ج  1422)  1ط 
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مَّدو  ًة ًإٍكمىاؿى شىٍرًع ميحى ـى أىفَّ ًمفى اٍلًحٍكمى ؿى ًفيًو أىٍف الى نىًبيَّ بىٍعدىهي فىعيًم ًة دىًعيًّْو تىٍكًميبلن   دىخى ٍكجى كًُّجًو ًبزى ًبتىزى
 . ( 1) ًلمشٍَّرًع 

كبيف نزكؿ  األنبياء آخر ليس ىناؾ تناقض بيف ككف محمد  أف إلى "النسفي" كيشير
نو سكؼ ينزؿ عامبل بشريعتو أك  ، قبؿ محمد نبئالزماف الف عيسى  آخرعيسى عميو السبلـ في 
نزؿ عامبل يكعيسى ممف نبئ قبمو كحيف ، : " ال ينبأ أحد بعده  "النسفي"كأحد أفراد أمتو . يقكؿ 

  ( 2) كأنو بعض أمتو " .  عمى شريعة محمد 

د إيراده األفكار السابقة عف خاتمية النبكة ككجكه إعراب كممة خاتـ في بع "حياف واب"كيرل 
ؿي ًمفى النًَّبيّْ  اآلية أف " مىٍف ذىىىبى ًإلىى أىفَّ النُّبيكَّةى ميٍكتىسىبىةه الى تىٍنقىًطعي  ًليَّ أىٍفضى ، فىييكى  ، أىٍك ًإلىى أىفَّ اٍلكى

 . ( 3) ًزٍنًديؽه يىًجبي قىٍتميوي." 

عبلقة نفي النبكة بنفي الرسالة حيث يقكؿ : إف " ىىًذًه اآٍليىةي نىصّّ ًفي   "ثيرابف ك"كيناقش 
ـَ الرَّْساَلِة أىنَّوي الى نىًبيَّ بىٍعدىهي،  َذا َكاَف اَل َنِبيَّ َبْعَدُه َفاَل َرُسوَؿ َبْعَدُه ِبَطِريِؽ اأْلَْوَلى َواأْلَْحَرى؛ أِلَفَّ َمَقا َواِ 
اًديثي اٍلميتىكىاًترىةي عىٍف رىسيكًؿ ُبوَّةِ َأَخصُّ ِمْف َمَقاـِ النُّ  ًبذىًلؾى كىرىدىًت اأٍلىحى . كى ، كىالى يىٍنعىًكسي ، فىًإفَّ كيؿَّ رىسيكؿو نىًبيّّ

ابىًة "  المًَّو  حى مىاعىةو ًمفى الصَّ ًديًث جى مف حى
 (4 ) . 

ت الدالة كيكرد األحاديث كاآليا، مسألة ختـ النبكة طكيبل في تفسيره  "ابف كثير"كيتناكؿ 
، كاف  ؿٌ ضً مي  كيقرر اف كؿ مدع لمنبكة بعده أفاؾ دجاؿ ضاؿٌ ، آخر األنبياء  عمى أف محمدا 

                                                 
 . مصدر سابؽ . 171. ص   25. ج  مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرالرازم .   ( 1) 
مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ ىػ( . 710بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى: النسفي ،  أبك البركات عبد اهلل بف أحمد    ( 2) 

.  3ـ ( . ج  1998 -ىػ  1419)  1بيركت . تحقيؽ : يكسؼ عمي بديكم . ط  -اجزاء . دار الكمـ الطيب  3.  التأويؿ
.  الدر المنثور ىػ( . 911.  كانظر ايضا : السيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  34ص 
 ( . 615 – 611. الصفحات )  6بيركت . ج  –اجزاء .  دار الفكر  8
البحر ىػ(  . 745ابك حياف ،  أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي )المتكفى:   ( 3) 

 . 485. ص   8ىػ (  . ج   1420)  1. ط  بيركت . تحقيؽ : صدقي محمد جميؿ –. دار الفكر  المحيط في التفسير
تفسير القرآف ىػ( . 774ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:   ( 4) 

 ـ ( .  1999 -ىػ 1420)  2اجزاء . دار طيبة لمنشر كالتكزيع  . تحقيؽ : سامي بف محمد سبلمة . ط  8.  العظيـ
تفسير أبي ىػ( . 982. كانظر ايضا : ابك السعكد ، محمد بف محمد بف مصطفى العمادم )المتكفى:  427ص .  6ج  

 .  106. ص  7بيركت . ج  –. دار إحياء التراث العربي  السعود = إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ



82 
 

ًة المًَّو تىعىالىى   ،ما يجيء بو ال بد أف يدؿ عمى كذبو  اًديثي ًفي ىىذىا كىًثيرىةه، فىًمٍف رىٍحمى فيقكؿ : " كىاأٍلىحى
مىكىاتي ا ، صى مَّدو ًميفى ًباٍلًعبىاًد ًإٍرسىاؿي ميحى ـي اأٍلىٍنًبيىاًء كىاٍلميٍرسى ٍت ، ثيَـّ ًمٍف تىٍشًريًفًو لىييـٍ خى ـٍ مىٍيًو، ًإلىٍيًي ميوي عى سىبلى لمًَّو كى

قىٍد أىٍخبىرى تىعىالىى ًفي ًكتىاًبًو، كىرىسيك  ًنيًؼ لىوي. كى ٍكمىاؿي الدّْيًف اٍلحى ٍنوي: أىنَّوي الى  ليوًبًو، كىاً   ًفي السُّنًَّة اٍلميتىكىاًترىًة عى
لى  ، كى اؿّّ ميًضؿّّ اؿه ضى ، دىجَّ ًف اٌدعى ىذا المقاـ بعده فىييكى كىذَّابه أىفَّاؾه ٍك نىًبيَّ بىٍعدىهي؛ ًليىٍعمىميكا أىفَّ كيؿَّ مى

ًسـً كالنىيرجيَّات  شىٍعبىذى، كىأىتىى ًبأىٍنكىاًع السٍّْحًر كىالطَّبلى رَّؽى  كى تىخى
ؿه ًعٍندى أي  ( 1)  بلى اؿه كىضى كًلي ، فىكيمُّيىا ميحى

ٍيًممىةى اٍلكى  ميسى ًد العىٍنسي ًباٍليىمىًف، كى مىى يىًد اأٍلىٍسكى تىعىالىى، عى انىوي كى ذَّاًب اأٍلىٍلبىاًب، كىمىا أىٍجرىل المَّوي، سيٍبحى
فىٍيـو كًحجىاًباٍليىمىامىًة، ًمفى  ـى كيؿُّ ًذم ليبٍّ كى ًم ا عى أىنَّييمىا  أٍلىٍحكىاًؿ اٍلفىاًسدىًة كىاأٍلىٍقكىاًؿ اٍلبىاًردىًة، مى

تَّى ييٍختىميكا ًباٍلمىًسيًح الدَّ ضكىاًذبىاًف ى  كىذىًلؾى كيؿُّ ميدَّعو ًلذىًلؾى ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة حى ا المَّوي. كى ًف، لىعىنىييمى اًؿ، االَّ جَّ
ا يىٍشيىدي  ًء اٍلكىذَّاًبيفى يىٍخميؽي المَّوي مىعىوي ًمفى اأٍليميكًر مى اءى  فىكيؿُّ كىاًحدو ًمٍف ىىؤيالى اٍلعيمىمىاءي كىاٍلميٍؤًمنيكفى ًبكىًذًب مىٍف  جى

كؼو  كفى ًبمىٍعري كرىًة اٍلكىاًقًع الى يىٍأميري ري ٍمًقًو، فىًإنَّييـٍ ًبضى اـً ليٍطًؼ المًَّو تىعىالىى ًبخى  كىالى يىٍنيىٍكفى عىٍف ًبيىا. كىىىذىا ًمٍف تىمى
مىى سىًبيًؿ ااًلتّْفىاًؽ، أىٍك ًلمىا كًر  ميٍنكىرو ًإالَّ عى ٍفًؾ كىاٍلفيجي ايىًة اإٍلً يىكيكفي ًفي غى ٍيًرًه، كى قىاًصًد ًإلىى غى ـٍ ًفيًو ًمفى اٍلمى لىيي

ا قىاؿى تىعىالىى:  ، كىمى ـٍ ـٍ كىأىٍفعىاًلًي چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  چ ًفي أىٍقكىاًلًي

ًؼ اأٍلىٍنًبيىاًء، عى 222، 221]الشُّعىرىاًء: ٍدًؽ  كىالرٍُّشًد [ . كىىىذىا ًبًخبلى ـي، فىًإنَّييـٍ ًفي غىايىًة اٍلًبرّْ كىالصّْ ـي السَّبلى مىٍيًي
يّْدي  ا ييؤى ٍنوي، مىعى مى يىٍنيىٍكفى عى كفى ًبًو كى يىٍأميري يىٍفعىميكنىوي كى ا يىقيكليكنىوي كى ًة كىاٍلعىٍدًؿ  ًفيمى كىاًرًؽ كىااًلٍسًتقىامى كفى ًبًو ًمفى اٍلخى

اًت، كىاٍلبىرىاًىيًف اٍلبىاًىرىاًت،" ًلٍمعىادىاًت، كىاأٍلىًدلَّ  ًة اٍلكىاًضحى
 (2 ) . 

أف ىناؾ إجماعا عند المفسريف المتقدميف عمى أف معنى خاتـ النبييف ىك  سبؽمما  يتبيف 
 آخرىـ  الذم ليس بعده نبي ، كأف مف ال يعتقد ىذه العقيدة ىك عندىـ كافر بدكف شؾ .  

 لتفسير حديثاختـ النبوة في كتب ا:  نيالمطمب الثا
كعند النظر في كتب التفسير عند المتأخريف نجدىـ تناكلكا اآلية بنفس الطريقة 

ف اعتقد مى  ـى كٍ حي  " الخمكتي"  أكرد، فقد  كعبركا عف نفس المعاني التي عبر عنيا المتقدمكف
لك ككذلؾ ، أنكر النص  ألنو ؛ يكفر نبيّّ مف قاؿ بعد نبينا فقاؿ :  "  بكجكد نبي بعد محمد 

                                                 
ذه تشبو السحر، كليست بحقيقتو ، كال كالسحر ، ( 1)  . ج  لساف العربانما ىك تشبيو كتمبيس . انظر: ابف منظكر .  النيرج أيخي
 . 276. ص  2
 . مصدر سابؽ .  431،  430. الصفحات   6.ج   تفسير القرآف العظيـابف كثير .   ( 2) 
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 إالالحجة تبيف الحؽ مف الباطؿ. كمف اٌدعى النبكة بعد مكت محمد ال يككف دعكاه  ألفشؾ فيو 
  ( 1) باطبل " 

لك عاش لكاف   بف النبي  إبراىيـ أفما ركم عف بعض المتقدميف  " لكسياأل "كيستنكر
ؿ كجسػارة عمػى نبيا فيقػكؿ : "  كأمػا مػا ركل عػف بعػض المتقػدميف لػك عػاش إبػراىيـ لكػاف نبيػا فباطػ
ف بالصػػحابي ظىػػالكػػبلـ عمػػى المغيبػػات كمجازفػػة كىجػػكـ عمػػى عظػػيـ ...." كيتػػابع االلكسػػي  : " ال يي 

فالظػاىر أنػو لػـ يخبػر إال عػف تكقيػؼ مػف رسػكؿ ، عف مثؿ ىذا األمر بػالظف  األخباراليجكـ عمى 
ذا صح حديث  .اهلل  لكػف ، فػع الخصػاـ المرفػكع ارت، رضي اهلل تعالى عنيمػا  ، ( 2) عباس ابفكا 

بأف يككف قد سبؽ في عمـ اهلل تعالى أنو لك عاش لجعمو ، الظاىر أف ىذا األمر في إبراىيـ خاصة 
 بػػػػػػػػػػػػػؿ ألمػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػأنو بػػػػػػػػػػػػػو  ال لككنػػػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػػػف النبػػػػػػػػػػػػػي ، جػػػػػػػػػػػػػؿ كعػػػػػػػػػػػػػبل نبيػػػػػػػػػػػػػا 

  ( 3) ."  عمـأ

تحمؿ   كاف الرسكؿ  ، ىدفت إلى إبطاؿ نظاـ التبني" ف اآلية أ "سيد قطب" شيركي
قادرا عمى القياـ بيذا األمر   ئا ثقيبل بزكاجو مف مطمقة ابنو بالتبني ، كلـ يكف غير الرسكؿ عب

الشاؽ المخالؼ لمألكؼ العرب كتقاليدىـ العنيفة ، كيؤكد أف ىذا األمر ينسجـ مع ككف رسالة 
كبيف جميع   فالعبلقة بيف محمد  ، " "  ( 2) .األرض إلىاإلسبلـ آخر رساالت السماء 

لًكٍف } ، كليس ىك أبا ألحد منيـ:  ىي عبلقة النبي بقكمو ، كمنيـ زيد بف حارثة ، لمسمميفا كى
لتسير عمييا البشرية كفؽ آخر  ..كمف ثـ فيك يشرع الشرائع الباقية {رىسيكؿى المًَّو كىخاتىـى النًَّبيّْيفى 

                                                 
. دار   . روح البيافىػ( 1127الخمكتي ، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي المكلى أبك الفداء )المتكفى:   ( 1) 

 . 188. ص  7بيركت . بدكف طبعة كبدكف تاريخ نشر . ج  –الفكر 
كقاؿ : إف لو مرضعا في الجنة كلك عاش  صمى عميو رسكؿ اهلل  نص الحديث " لما مات إبراىيـ ابف الرسكؿ  ( 2) 

.  1511. حديث رقـ  جة سنف ابف مالكاف صديقا نبيا كلك عاش لعتقت أخكالو القبط كما استرؽ قبطي "   ركاه ابف ماجة . 
 . 3202. حديث رقـ  سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعةقاؿ االلباني :  اسناده ضعيؼ جدا . 

. دار إحياء   روح المعاني ىػ( . 1270االلكسي ، أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم  ) الكفاة:   ( 3) 
 .33 .  ص  22ج .   بيركت –التراث العربي 

 -دار الشركؽ  في ظالؿ القرآف.ىػ( . 1385انظر :  قطب ، سيد سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:   ( 4)
 . 2865. ص  5. ج  17القاىرة . ط  -بيركت
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ك} رساالت السماء إلى األرض التي ال تبديؿ فييا بعد ذلؾ كال تغيير.  ًميمان كى   {افى المَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى
 .  ( 1) ، كما يصمحيا "  فيك الذم يعمـ ما يصمح ليذه البشرية

كبيف ككف ، التناسب بيف ككف محمد عميو السبلـ آخر النبييف  الىالنظر  "قطبمفت " كي
بمسانيـ ،  لقد شاء اهلل سبحانو أف يرسؿ كؿ رسكؿ إلى قكموفي قكلو :"   الناس كافة إلىالرسالة 

فيك آخر رسكؿ  ،خاتـ النبييف لمناس كافة   حتى إذا كانت الرسالة األخيرة أرسؿ اهلل محمدان 
 .  ( 2) مف اهلل لمبشر، فناسب أف يككف رسكالن إلييـ أجمعيف " 

اهلل  أرادحيث  ؛إلى الحكمة مف إيراد صفة خاتـ النبييف في اآلية  "ابف عاشور"كينبو 
اتـ  ألحد أبابعدـ ككنو   نزلة الرسكؿ تعالى بياف رفعة م مف الرجاؿ ، يقكؿ : " كىعىٍطؼي ًصفىًة كىخى

قىاًمًو  ًزيىادىةه ًفي التٍَّنًكيًو ًبمى مىى ًصفىًة رىسيكؿى المًَّو تىٍكًميؿه كى تًو ،  النًَّبيًئيفى عى يمىاءه ًإلىى أىفَّ ًفي اٍنًتفىاًء أيبيكَّ كىاً 
اًؿ ًحٍكمى  دو ًمفى الرّْجى ًميع أًلىحى ؿى ًفي جى ةن قىدَّرىىىا المَّوي تىعىالىى كىًىيى ًإرىادىةي أىٍف الى يىكيكفى ًإالَّ ًمٍثؿى الرُّسيًؿ أىٍك أىٍفضى

اًئصو. ـٍ ًمٍف نىًبيءو  خىصى ـٍ يىٍخؿي عىميكدي أىٍبنىاًئًي ذ قىٍد كىافى الرُّسيؿي لى اتىـى النًَّبيًئيفى ميٍقتىًضينا أىٍف ، كىاً  كىافى كىٍكنيوي خى
فىاًتوً  ٍمعىةي النبكءة أًلىٍجًؿ  ؛ الى يىكيكفى لىوي أىٍبنىاءه بىٍعدى كى ـٍ خي مىٍيًي ـٍ تيٍخمىٍع عى لى فىاًتًو كى ـٍ لىٍك كىانيكا أىٍحيىاءن بىٍعدى كى أًلىنَّيي

ذىًلؾى مىا الى ييًريديهي المَّ  ا ًفيًو ديكفى سىاًئًر الرُّسيًؿ كى ٍتـً النُّبيكًَّة ًبًو كىافى ذىًلؾى غىضِّ وي ًبًو. أىالى تىرىل أىفَّ المَّوى لىمَّا خى
كًُّج." رىؼى ًعيسىى عىًف التَّزى ـي صى مىٍيًو السَّبلى أىرىادى قىٍطعى النُّبيكءىًة ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى بىٍعدى ًعيسىى عى
(3 )   

مَّدنا  أف "ابف عاشكر" ؤكدكي اتىـى النًَّبيًئيفى كى   " اآٍليىةي نىصّّ ًفي أىفَّ ميحى أىنو الى نبيء بىٍعدىهي خى
ـٍ ًفي ًصفىًة النُّبيكءىًة " لذلؾ فاف مف ، عاّـّ لفظ النًَّبيًئيفى لفظ أًلىفَّ ، ًفي اٍلبىشىًر  اتىمييي اتىـي النًَّبيًئيفى ىيكى خى فىخى

مى : أكدليمو في ذلؾ  .تردد  أكاٌدعى النبكة اك مف صدقو كافر ببل ريب  ابىةي عى حى ى نو " قىٍد أىٍجمىعى الصَّ
مَّدنا  اتىـي الرُّسيًؿ كىاأٍلىٍنًبيىاءً   أىفَّ ميحى ـٍ  ، خى ًفي اأٍلىٍجيىاًؿ ًمٍف بىٍعًدًى تىكىاتىرى بىٍينىييـٍ كى ًلذىًلؾى ، كىعيًرؼى ذىًلؾى كى كى

ًد اٍلعىٍنًسيّْ  ـٍ يىتىرىدَّديكا ًفي تىٍكًفيًر ميسىٍيًممىةى كىاأٍلىٍسكى ا ًمفى الدّْيًف بً  ،  لى ٍعميكمن ارى مى ٍف أىٍنكىرىهي فىييكى فىصى كرىًة فىمى ري الضَّ

                                                 
 . 2870. ص  5. مصدر سابؽ . ج  في ظالؿ القرآفقطب .   ( 1) 
 .  1238. ص  3المصدر نفسو :  ج   ( 2) 
التحريػر والتنػوير .  ىػػ(1393محمد الطاىر بف محمد بف محمػد الطػاىر بػف عاشػكر التكنسػي )المتػكفى : ر ، ابف عاشك   ( 3) 
 جػػػػػػػػػػػزءا .  30.   «تحريػػػػػػػػػػر المعنػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػديد وتنػػػػػػػػػػػوير العقػػػػػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف تفسػػػػػػػػػػػير الكتػػػػػػػػػػػاب المجيػػػػػػػػػػػد»
 . 45. ص  22( . ج  1984. ط )  تكنس –الدار التكنسية لمنشر  
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مَّدنا  لىٍك كىافى ميٍعتىًرفنا ًبأىفَّ ميحى ـً كى ٍسبلى ًف اإٍلً اًرجه عى ًلذىًلؾى الى يىتىرىدَّدي  كىاًفره خى .... كى ـٍ رىسيكؿي المًَّو ًلمنَّاًس كيمًّْي
مَّ  دو بىٍعدى ميحى ـً " دو ميٍسًمـه ًفي تىٍكًفيًر مىٍف ييٍثًبتي نيبيكءىةن أًلىحى ٍسبلى ًظيرىًة اإٍلً ًفي ًإٍخرىاًجًو ًمٍف حى كى

 (1 ) . 

تبميغ الرسالة أىـ مف أبكة الرسكؿ ألحد   أفإلى المكضكع مف زاكية  "الشعراوي "كينظر
ـٍ }قاؿ سبحانو : " يقكؿ :  حيث اًلكي دو مّْف رّْجى مَّده أىبىآ أىحى ألف عبلج قضية التبني أىُـّ مف  {مَّا كىافى ميحى
؛ ألف أبكتو آلخر ال تنفعو بشيء، إنما ينفعو الببلغ  ألحد منكـ أف يككف أبكه رسكؿ اهلل و أيبكت

عف اهلل، كأف يحمؿ لو منيج ربو الذم يسعده في دينو كدنياه. إذف : ففرحكـ برسكؿ اهلل كرسكؿ 
الَّ فما أكثر مف ليـ آباء، كىـ أشقياء في الحياة ال قيم أىٍكلىى مف فرحكـ بو كأب  ة، كا 

 . ( 2) ليـ "  

اتىـى النبييف" الشعراكم "كيضيؼ  { أم: الرسكؿ ..: " ليس ىذا فحسب، كلكف أيضان }كىخى
  ( 3) " والنبي الذي يختـ الرساالت، فال يستدرؾ عميو برسالة جديدة

شبية بعض مدعي النبكة كالمستشرقيف التي تفترض التناقض بيف ككف  "الشعراكم"كأكرد 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ لنبييف كبيف ما جاء في اآلية الرسكؿ محمد خاتـ ا

[ ، حيث 81]آؿ عمراف: چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  
ٱ  ٻ  ٻ  چ ذى عمييـ ىذا العيد، بدليؿ: مف ضمف األنبياء الذيف أيخً   يقكلكف : إف محمدا 

 العيد عمى األنبياء أنو مف ذ اهلل[ ، كيستنتجكف اف أخٍ 7]األحزاب: چ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ
، كأٍف  ضمف مبادئيـ أٍف ييبمّْغكا قكميـ بمقدـ رسكؿ جديد، كأنو إذا جاءىـ عمييـ أف يؤمنكا بو

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ فقاؿ:   ينصركه، كما بشَّر مثبلن عيسى عميو السبلـ برسالة محمد 

 بييف كىك كاحد منيـ؟ .أنو خاتـ الن  [ . فكيؼ يخبر اهلل عف محمد 6]الصؼ: چٹٹ  

                                                 
 الجزء كالصفحة .  المصدر نفسو : نفس   ( 1) 
. كانظر ايضا : الشربيني . شمس الديف، محمد بف  12056. ص  19.  ج  الخواطر –تفسير الشعراوي .  الشعراكم  ( 2) 

السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ ىػ(  .  977أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 
 .314. ص  3ىػ ( . ج 1285)  1القاىرة . ط  –)األميرية(  . مطبعة بكالؽ الخبير

 .  12057. ص  19. مصدر سابؽ . ج  الخواطر –تفسير الشعراوي الشعراكم .  ( 3 )
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الشبية بقكلو : " نعـ ىك كاحد منيـ، لكف إٍف كانكا قد أيًمركا بأٍف ييبشّْركا كأٍف ييبمغكا  "الشعراكم"ثـ رد 
 أف يىبمّْغ قكمو أنو خاتـ األنبياء كالرسؿ .   ر مً ، فقد أي  أقكاميـ برسكؿ يأتي

[ كما داـ أف 40]األحزاب: چېئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ ثـ يختـ الحؽ سبحانو ىذه المسألة بقكلو: 
؛ ألنو سبحانو ىك الذم يضع الرسكؿ المناسب  اهلل تعالى عميـ بكؿ شيء فميس ألحد أٍف يعترض

، كقد عمـ سبحانو أف رسالة محمد تستكعب كؿ الزماف ككؿ  في المكاف المناسب كالزماف المناسب
 .( 1) المكاف 

كيحتمؿ عند البعض أف يككف ، د يككف اآلخر اف معنى الخاتـ ق "فتح القدير"كجاء في 
قىرىأى عىاًصـه  "الشوكاني"الحمية التي يتختمكف بيا لمزينة ، قاؿ  ـى ًبكىٍسًر التَّاًء. كى اًت ٍمييكري خى : " كقرأ اٍلجي

تىمىييـٍ  ،ًبفىٍتًحيىا ٍعنىى اٍلًقرىاءىًة اأٍليكلىى: أىنَّوي خى مى مىٍعنىى  . َجاَء آِخَرُىـْ ، أىٍم:  كى ارى كى اٍلًقرىاءىًة الثَّاًنيىًة: أىنَّوي صى
ـُ الَِّذي َيَتَختَُّموَف ِبِو َوَيَتَزيَُّنوَف ِبَكْوِنِو ِمْنُيـْ  يىا ليغىتىاًف. قىاؿى أىبيك  َكاْلَخاَتـِ َلُي فىٍتحي : كىٍسري التَّاًء كى ًقيؿى . كى

تىمىييـٍ  : اٍلكىٍجوي اٍلكىٍسري أًلىفَّ التٍَّأًكيؿى أىنَّوي خى ، كىأىنَّوي قىاؿى  عيبىٍيدو اًتميييـٍ ـي النًَّبيّْيفى : )فىييكى خى اًت ـي  ( أىنىا خى اًت كىخى
اًتميوي اٍلًمٍسؾي  : خى ـٍ ًمٍنوي قىٍكلييي الشٍَّيًء: آًخريهي كى

 (2 ) . 

زينة االنبياء مع معنى ككنو خاتميـ فيك زينتيـ ألنو  كال يتناقض معنى ككف الرسكؿ 
 قة بيف المعنييف عبلقة تكامؿ ال عبلقة تناقض .بو اكتمؿ بناء النبكة ، فالعبل

ألقكاؿ المفسريف قديما كحديثا في ما يتعمؽ بختـ النبكة ، نتبيف أف  ضبعد ىذا االستعرا
جميع  المفسريف ، عمى اختبلؼ مشاربيـ كأزمانيـ ، فيمكا أف الخاتـ تعني اآلخر ، كأف المعاني 

ا المعنى  . كيبدك أف مدعي النبكة الذيف سنتناكؿ المحتممة األخرل مرتبطة ارتباطا كثيقا بيذ
أك قرأكىا كلـ يفيمكىا ، أك فيمكا منيا أمكرا لـ  ،كا كتب التفسيرمقكالتيـ في الفصؿ التالي لـ يقرؤ 

 تستطع جماىير عمماء األمة عبر التاريخ فيميا ، أك أف ىناؾ أشياءى أخرل !!!

 

                                                 
 . 12058.  19. مصدر سابؽ . ج الخواطر –تفسير الشعراوي الشعراكم .   ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 329. ص  4. ج   فتح القديرالشككاني .   ( 2) 
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 الفصؿ الثالث

 أدعياء النبوة

 والخمفاء الراشديف   ؿ : أدعياء النبوة في عصر الرسوؿ المبحث األو

 دعياء النبوة في العيد األموي والعيد العباسي المبحث الثاني : أ

 دعياء النبوة في العصر الحديث . المبحث الثالث : أ

 مدعوف عرب معاصروف لمنبوة المبحث الرابع : 
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 لثالفصؿ الثا
 أدعياء النبوة

في  كؿ مف التكراة كاإلنجيؿعنيا  تالنبكة قديمة قدـ تاريخ النبكات ، كقد تحدث ظاىرة ادعاء
، كمف ذلؾ ما كرد في سفر ف " باألنبياء الكذبة "ك النبكة الكذاب كمدع ؼى صً أكثر مف مكضع حيث كي 

ـٍ أيٍرسً  .رميا :  " فىقىاؿى الرَّبُّ ًلي: ًباٍلكىًذًب يىتىنىبَّأي األىٍنًبيىاءي ًباٍسًميإ ٍؤيىالى . ًبري ـٍ ـٍ كىالى كىمٍَّمتييي ـٍ كىالى أىمىٍرتييي  ٍميي
ـٍ يىتىنىبَّأيكفى  ـٍ ىي ٍكًر قيميكًبًي مى بىاًطؿو كى ـٍ  كىاًذبىةو كىًعرىافىةو كى لىكي

كما يحدثنا الكتاب المقدس عف أسماء ىؤالء .( 1) 
  ( 3) .الكحى كذبناالذل اٌدعى « باريشكع»، ك ( 2) فضحو النبى إرميا  الذل« حنينا»الكذبة كمنيـ 

اءي كىذىبىةه كىأىٍنًبيىاءي  كقد حذرنا المسيح عميو السبلـ مف ىؤالء الكذابيف فقاؿ : " سىيىقيكـي ميسىحى
ييٍعطيكفى آيىا اًئبى ًلكىٍي ييًضمُّكاكىذىبىةه كى اٍلميٍختىاًريفى أىٍيضا" ن  ،لىٍك أىٍمكىفى  ،تو كىعىجى

 (4 )  
دكر شبيو بدكر  ، أيضاحسب الكتاب المقدس  ، إسرائيؿبني كقد كاف لمكينة في تاريخ        
جؿ أالكينة حرفكا الشريعة مف  أففقد كرد في سفر حزقياؿ عمى لساف الرب ، الكذبة  األنبياء
نىجَّسيكا أىٍقدىاًسي. لىـٍ  ،  الكسب الىفيكا شىًريعىًتي كى كا بىيٍ  فكضعكا عمى لسانو ما لـ يقمو : " كىيىنىتييىا خى يّْزي فى ييمى

ـٍ يىٍعمىميكا لى مًَّؿ، كى بيكا عيييكنىييـٍ عىفٍ  اٍلميقىدًَّس كىاٍلميحى جى سيبيكًتي فىتىدىنٍَّستي ًفي  اٍلفىٍرؽى بىٍيفى النًَّجًس كىالطَّاًىًر، كىحى
سىًطيىا ؤىسىاؤيىىا ًفي كى . ري ـٍ سىًطًي ، إًلٍىبلىًؾ النُّفيكسً  كى ٍطفان ًلسىٍفًؾ الدَّـً اًطفىةو خى . الً  كىًذئىابو خى ٍكًتسىاًب كىٍسبو

ـٍ كىًذبان، كىأىٍنًبيىاؤيىىا قىٍد طىيَّنيكا لىييـٍ  اًرًفيفى لىيي : ىىكىذىا قىاؿى السَّيّْدي الرَّبُّ  بًػالطُّفىاًؿ، رىاًئيفى بىاًطبلن كىعى  ، قىاًئًميفى
"  كىالرَّبُّ لىـٍ  ـٍ يىتىكىمَّ

ۇ  ۆ   چ . كالقرآف يصكر ىذا الكضع خير تصكير :   ( 5) 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ۆ  ۈ  

 .  ] 31التكبة :  [ چى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ     

ليست  األنبياء،كاختصاصات  أعماؿك ممارسة أظاىرة ادعاء النبكة  أفنتبيف مما سبؽ 
مدعكف  دى جً ، لكف ما يعنينا في دراستنا ىذه ىك كيؼ كي   محصكرة بعيد ما بعد محمد  أكجديدة 

                                                 
 ( 14:  14الكتاب المقدس : ارميا )   ( 1) 
 ( 17 – 15:  28الكتاب المقدس : ارميا ) ( 2) 
 ( 6:  13أعماؿ )  الكتاب المقدس :  ( 3) 
 ( 22:  13الكتاب المقدس  : مرقس )   ( 4) 
 ( 28 – 26:  22الكتاب المقدس :  حزقياؿ )   ( 5) 
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 اه النبي محمد أفمف بيف المسمميف مع كجكد النصكص التي تتحدث عف  اإلسبلـبكة في عيكد لمن
 كبـ برركا ادعاءىـ لمنبكة ؟ ختـ النبكة  ككيؼ تعاممكا مع  ؟ نو ال نبي بعده أك   ىك خاتـ النبييف
 . ؟ ! بعده 

عصر  آخر كمف إلىطبيعة دعاكم ىؤالء المدعيف كتأكيبلتيـ اختمفت مف شخص  أفكمع 
. كيرل الباحث أف استعراض   يشترككف في اإلقرار بنبكة  محمد جميعا نيـ إال أ ،إلى آخر

، ىـ مقكالتيـ أك  ،  ظاىرة ادعاء النبكة عبر تاريخ اإلسبلـ مف خبلؿ عرض نماذج ليؤالء المدعيف
مقي كسي، سيساعد في سبر غكر ىذه الظاىرة ، كردكد العمماء كالميتميف عمى ىذه االدعاءات 

 الضكء بشكؿ اكبر عمى المفيـك الصحيح لختـ النبكة في الكتاب كالسنة . 

 كقد تناكلت ىذه الدعاكم مف خبلؿ المباحث االربعة اآلتية : 

 كالخمفاء الراشديف .  المبحث االكؿ : أدعياء النبكة في عصر الرسكؿ 

 المبحث الثاني : أدعياء النبكة في العيد األمكم كالعيد العباسي .

 المبحث الثالث : أدعياء النبكة في العصر الحديث . 

 المبحث الرابع : مدعكف عرب معاصركف لمنبكة .
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 األوؿالمبحث 
 الراشديفالخمفاء و   اء النبوة في عصر الرسوؿ يدعأ

ظير مدعك النبكة باكرا في تاريخ اإلسبلـ ، كأخبار األسكد العنسي كمسيممة الحنفي 
يحة األسدم ال يكاد يخمك منيا كتاب في تاريخ العيد النبكم كالعيد الراشدم كسجاح التميمية كطم

كقد استعرض الباحث أىـ دعاكم النبكة في عصر الرسكؿ  التراجـ كغيرىا . أكك كتب الحديث أ
 كالخمفاء الراشديف ، رضي اهلل عنيـ ، في ثبلثة مطالب :   الكريـ 

 ة الكذاب في اليمامة .المطمب األكؿ : تحدثت فيو عف دعكل مسيمم

 المطمب الثاني : عرضت لدعكل األسكد العنسي في اليمف .

 المطمب الثالث : تطرقت إلى دعاكم سجاح التميمية كطميحة األسدم في شماؿ الجزيرة العربية . 

 دعوى مسيممة:  المطمب االوؿ
، لتاسع لميجرة بعد أف أسمـ في العاـ ا،  في عيد النبيالنبكة  "مسيممة بف حبيب"اٌدعى 

كسمى نفسو رحمف اليمامة ، كقد اتخذ ىذا  ككاف زعيما في قكمو بني حنيفة في اليمامة فاتبعكه ،
 ف رسكؿ اهلل كاف يدعكأل، يدعك لو كيطمب منو   ألتباعو أف رسكؿ اهلل  االسـ حتى يظير

في  ؾى شرً انو أي  كاٌدعى،  باسـ اهلل الرحمف ،  كنسب لنفسو المعجزات ، كاعترؼ  بنبكة محمد 
كلكف قريشا قكـ يعتدكف . كقد ، كأف لقكمو نصؼ األرض كلقريش نصؼ األرض  ،النبكة معو 

فقد ركل ابف ىشاـ عف ابف إسحاؽ أف  " ميسىٍيًممىةي ٍبفي ، مسيممة بالكذاب   كصؼ الرسكؿ 
، قىٍد كىتىبى إلىى رىسيكًؿ المًَّو  ًبيبو ، : ًمٍف ميسىٍيًممىةى رىسيكًؿ المَّ حى مىٍيؾى ـه عى مَّدو رىسيكًؿ المًَّو: سىبلى ًو، إلىى ميحى

ٍيشو ًنٍصؼى اأٍلىٍرًض،  ًلقيرى فَّ لىنىا ًنٍصؼى اأٍلىٍرًض، كى ، كىاً  لىًكفَّ أىمَّا بىٍعدي، فىًإنّْي قىٍد أيٍشًرٍكتي ًفي اأٍلىٍمًر مىعىؾى كى
ٍيشنا قىٍكـه يىٍعتىديكفى . "  قيرى

 (1  ). 

                                                 
ىػ( . 213اـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )المتكفى: انظر :  ابف ىشاـ ، عبد الممؾ بف ىش  ( 1) 

جزء .  شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر تحقيؽ: مصطفى السقا  2. السيرة النبوية البف ىشاـ
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي .  ط   . 600. ص  2ـ ( . ج  1955 -ىػ 1375)  2كا 
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مَّدو رىسيكًؿ المَّوً بً  " :  كقد أجابو الرسكؿ  ، ًمٍف ميحى ٍيًممىةى اٍلكىذَّاًب:  ٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ، إلىى ميسى
ثييىا مىٍف ييشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه، كىالٍ  مىى مىٍف اتَّبىعى اٍلييدىل. أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ اأٍلىٍرضى لمَّو ييكرى ـي عى . السَّبلى عىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيفى

ذى  . " كى  .   ( 1) ًلؾى ًفي آًخًر سىنىًة عىٍشرو

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى ـى ميسىٍيًممىةي الكىذَّابي عى : ًإٍف   كركل البخارم في صحيحو : " قىًد عىؿى يىقيكؿي ، فىجى
قىًدمىيىا ًفي بىشىرو كىًثيرو ًمٍف قىٍكًموً  مَّده األىٍمرى ًمٍف بىٍعًدًه تىًبٍعتيوي، كى عىؿى ًلي ميحى   ، فىأىٍقبىؿى ًإلىٍيًو رىسيكؿي المًَّو جى

ًفي يىًد رىسيكًؿ المًَّو  مىعىوي ثىاًبتي ٍبفي قىٍيًس ٍبًف شىمَّاسو كى مىى ميسىٍيًممىةى ًفي  كى قىؼى عى تَّى كى ، حى ًريدو ًقٍطعىةي جى
اًبًو، فىقىاؿى  لى : »   أىٍصحى ا أىٍعطىٍيتيكىيىا، كى لىًئٍف أىٍدبىٍرتى لىٍك سىأىٍلتىًني ىىًذًه الًقٍطعىةى مى ، كى ٍف تىٍعديكى أىٍمرى المًَّو ًفيؾى

ا ىرىاؾى الًَّذم أيًريتي ًفيؾى مى نّْي ألى نَّؾى المَّوي، كىاً  "  ليىٍعًقرى رىأىٍيتي
 (2)  . 

بيف أمبلؾ  تخصيص أرض خصبة تقع كفي السنة الحادية عشرة لميجرة أقدـ مسيممة عمى
 كأعمف أنو ال يصح القتؿ فييا ، أك عضد، مقدسا   بني حنيفة كأمبلؾ بني تميـ ، كجعميا حرمان 

نا ، ككضع ألتباعو تشريعات كثيرة كإباحة آكاٌدعى انو يكحى إليو كأسمى ما جاء بو قر  .شجرىا
 . ( 4 ) ىجرية  11. كانتيت قصة مسيممة بقتمو في معركة اليمامة عاـ   ( 3) الخمر كالزنا ...الخ 

سيممة يتعمؽ بمفيكمو لختـ النبكة ، غير أف الكاقع كلـ يجد الباحث أم نص مأثكر عف م
ال لما اٌدعى النبكة بعده ،  ككؿ ما ، آخر النبييف   يشير إلى انو لـ يكف يعتقد باف محمدا  كا 
ؾ ، كأنو كاذب في مٍ نو كاف ينظر إلى النبكة عمى أنيا مي أيمكف أف نستخمصو مف قصة مسيممة 

كلزكـ ىذا المقب لو ، فيؿ نستطيع كصؼ كؿ ، الكذاب لو ب  لكصؼ الرسكؿ  ، ادعاء النبكة
 مدع لمنبكة بعد الرسكؿ الكريـ بالكذاب قياسا ؟ 

 ىذا ما سنتكصؿ اليو في نياية الدراسة .

 
                                                 

 .  601. ص  2المصدر السابؽ : ج  ( 1) 
   3620.  حديث رقـ  203. ص  4. ج . كتاب المناقب . باب عبلمات النبكة في االسبلـ صحيح البخاري  البخارم   ( 2) 
 . مصدر سابؽ . 577. ص 2. ج  السيرة النبوية ابف ىشاـ .   ( 3) 
تاريخ الطبري = ىػ( . 310اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: الطبرم . محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب   (4) 

 .  290. ص  3ىػ (  . ج  1387)  2بيركت . ط  –جزءا .  دار التراث  11. تاريخ الرسؿ والمموؾ، وصمة تاريخ الطبري
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 دعوى األسود العنسي:  المطمب الثاني

" اٌدعى ، كاشتير "باالسكد العنسي" ،  كقد  "عبيمة بف كعب بف عكؼ العنسي" اسمو
، ككاف أكؿ أمره كاىننا يشعكذ،  نفسو ذا الخمار ألنو كاف يقكؿ: يأتيني ذك الخمارالنبكة، كلقب 

، كأخرجكا " نجراف"ك "كاعدك" "مذحج"، فكاتبتو   فيظير األعاجيب، فخرج في أكاخر حياة النبي 
شير "، كصفا لو اليمف، كقاتؿ صاحبي رسكؿ اهلل ،  ( 2) ، كخالد بف سعيد  ( 1) عمرك بف حـز 

، كباف لمعقبلء  فقتمو، كتزكج ابنتو ، فأعانت عمى قتمو، فيمؾ في حياة رسكؿ اهلل  ( 3)  "اذاـبف ب
 .  ( 4) أنو كاف يشعبذ " 

  آخر  لـ يعتقد أيضا أف محمدان  ،مثؿ مسيممة ، ف األسكد إ : كيمكننا أف نقكؿ
  عمى تكذيب الرسكؿ  يى نً بي ، ف مكقؼ المسمميف منو كتكذيبو : إ، كيمكننا أيضا أف نقكؿ النبييف

قد تنبأ   ككاف الرسكؿ  .ىك خاتـ النبييف   جادلو في أف الرسكؿ  ، فمـ يثبت أف أحدان لو
بظيكر مسيممة كالعنسي ككصفيما بالكذابيف  فقاؿ : " بينما أنا نائـ، رأيت في يدم سكاريف مف 

 فيٍ ابى لتيما كذٌ فطارا، فأكٌ  نفخيما، فنفختيماأفأىمني شأنيما، فأكحي إلي في المناـ: أف  ذىب،
كقد . ( 5)  "فكاف أحدىما العنسي، كاآلخر مسيممة الكذاب، صاحب اليمامة، يخرجاف مف بعدم 

عمى أنيما ييقتبلف  ليما يدؿ  إف نفخو " ه الرؤيا عمى ىذه الصكرة فقالكا:بالتعبير ىذ فسر أىؿ العمـ

                                                 
ية . انظر : البستي ، ىػ" في خبلفة معاك 51عمرك بف حـز بف زيد بف لكذاف األنصارم ، كنيتو ابك الضحاؾ تكفي سنة "  ( 1) 

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  مشاىير ىػ( . 354محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
المنصكرة . تحقيؽ : مرزكؽ عمى ابراىيـ . ط  –. دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  عمماء األمصار وأعالـ فقياء األقطار

 . 45. ص  1ـ ( . ج  1991 -ػ ى 1411) 1
سير ىػ" يـك اجناديف. انظر : الذىبي . 14خالد بف سعيد بف العاص األمكم، الصحابي مف الكالة الغزاة، استشيد سنة "  ( 2) 

 . مصدر سابؽ . 259. ص  1. ج أعالـ النبالء 
 و كسمـ؛ فمما مات تزكج العنسي امرأتو كاف "باذاف" اك "باذاـ" أميرنا عمى صنعاء مف قبؿ النبي صمى اهلل عمي  ( 3) 

المرزبانة، التي سقتو الخمر حتى سكر، فدخؿ عميو "فيركز"، كاحتز رأسو. انظر : ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر أبك 
بيركت . رقـ كتبو كأبكابو  –جزءا .  دار المعرفة  13.  فتح الباري شرح صحيح البخاريالفضؿ العسقبلني الشافعي . 

 . 93. ص  8ىػ ( . ج  1379)  1ثو: محمد فؤاد عبد الباقي . ط كأحادي
دار .  صيد الخاطر . ىػ(597ابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:   ( 4) 

بالياطؿ . ص ـ ( . بعناية : حسف المساحي سكيداف . فصؿ الحؽ ال يشتبو  2004 -ىػ 1425) 1دمشؽ . ط  –القمـ 
416    . 

  3621. حديث رقـ  203. ص  4. ج . كتاب المناقب . باب عبلمات النبكة في االسبلـ  صحيح البخاري البخارم ،   ( 5) 
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ٌف كصفو ليما بأ، بريحو  ألف شأنيما ، داللة عمى كذبيما  نيما مف ذىبألنو ال يغزكىما بنفسو، كا 
، كداٌل بككنيما  ألف األساكرة ىـ الممكؾ ، ، كما دؿ لفظ السكاريف عمى أنيما ممكاف زخرؼ كتمكيو

 عمى  الككف السكار مضيقن ، فترة  أف أمرىما يشتد عمى المسمميف، يحيطاف باليديف 
  ( 1)  ."  الذراع

 ميحةدعاوى سجاح وط : ثالمطمب الثال

ثـ أكذبا  ،النبكة  "طميحة األسدم"ك "سجاح التميمية"اٌدعى كؿ مف   بعد كفاة الرسكؿ 
كلـ يؤثر عنيما أم نص يشير إلى فيـ معيف لختـ ، نفسييما كعادا إلى اإلسبلـ كحسف إسبلميما 

 كالممؾ كحبا لمزعامة ، النبكة ، بؿ إف مف الكاضح أف ادعاءىما لمنبكة كاف ناجما عف عصبية قبمية 
 ا يدخؿ اإليماف قمكبيـ .كأنيما كانا مف األعراب الذيف لمٌ 

 ككانت مف نصارل ،  شاعرة كعالمة باألخبار مف بني يربكع " كىي ، "سجاح"أما  
، فاستجاب ليا جماعة مف قكميا ، كتزكجت  فقد ادعت النبكة بعد مكت رسكؿ اهلل   ،العرب 

، كىاجرت إلى البصرة كحسف  كبعد قتمو عادت إلى اإلسبلـ ، مسيممة كأقرت بنبكتو كأقر بنبكتيا 
 .  ( 2)  ىػ " 55إسبلميا، تكفيت سنة 

  ،ىػ كأسمـ9سنة  عمى النبي  دى فى النبكة ، كقد كاف كى  "طميحة بف خكيمدو األسدم"كاٌدعى 
يىاًة النًَّبيّْ  ـى ًبمي   ، فىمىمَّا مىاتى رىسيكؿى المًَّو ثـ " اٍرتىدَّ ًفي حى ًتًو قىا رى ،   ( 3)  " نة بف حصفيٍ يى عي "ؤىازى

ـً  "بىٍدرو  " مف ٍسبلى قىاؿى ًلقىٍكًمًو: كىالمًَّو ًلنىًبيّّ ًمٍف بىًني أىسىدو أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف نىًبيٍّ ًمٍف بىًني  كىاٍرتىدَّ عىًف اإٍلً ، كى

                                                 
.  المكقع الرسمي لفضيمة الشيخ الدكتكر ناصر بف محمد االحمد .  (  1حركة الردة ) االحمد ، ناصر بف محمد .   ( 1) 

 http://alahmad.com/node/738رابط اليكتركني :  
. مصدر سابؽ . كانظر ايضا : ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف  417. ص  صيد الخاطر انظر : ابف الجكزم .   ( 2) 

 1جزءا .  دار الفكر . ط  15.   البداية والنيايةىػ( . 774عمر بف كثير   القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 . 97. ص  4(. ج  ـ 1986 -ىػ  1407)
مَّى ا  ( 3)  ًب، اٍستىٍألىفىوي النًَّبيُّ صى نىاًديًد اٍلعىرى ذىٍيفىةى ٍبًف بىٍدرو اٍلفىزىاًرمُّ ًمٍف صى كىافى عييىٍينىةي ٍبفي ًحٍصًف ٍبًف حي ، كى ـً ٍسبلى مىى اإلًٍ مَّـى عى سى مىٍيًو كى لمَّوي عى

لَّفىًة . انظر : ابك نعيـ ، أحمد بف عبد ا ىػ( . 430هلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: ًمفى اٍلميؤى
 1998 -ىػ  1419) 1الرياض . تحقيؽ : عادؿ بف يكسؼ العزازم  . ط  -اجزاء . دار الكطف لمنشر 7.  معرفة الصحابة

 .  2247. ص  4ـ ( . ج 
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، كنزؿ  و عكاـكطميحة مف الفصحاء الشجعاف، كخرج بعد دعكل مسيممة ، كتبع" .  ( 1) ىىاًشـو " 
كىي منطقة في ديار بني أسد عمى طريؽ مكة ، فتسمى بذم النكف، ككاف يقكؿ: إف  ،سميراء 

، ككاف مف كبلمو: إف اهلل ال يصنع بتعفير كجكىكـ، كال قبح أدباركـ  الذم يأتيو يقاؿ لو: ذك النكف
د الصكاـ، ليبمغف ممكنا العراؽ كمف قرآنو: كالحماـ كاليماـ، كالصر ، شيئنا، فاذكركا اهلل أعفة قيامنا! 

كالشاـ . قاتمو خالد ففر إلى الشاـ، ثـ رجع إلى اإلسبلـ، كبايع عمر في المدينة، كحسف إسبلمو، 
 ػ    ( 3) ( " ق21)سنة   ( 2) كاستشيد بنياكند ،  كشيد القادسية، كأبمى فييا ببلء حسننا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . مصدر سابؽ . 318. ص  6. ج   البداية والنيايةابف كثير.   ( 1) 
نياكند : ىي معركة حدثت بيف المسمميف كالفرس في عيد امير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كاغمب الظف   ( 2) 

ىػ ، كحدثت المعركة في منطقة تسمى نياكند تقع في ايراف بيف مدينتي حمكاف كىمزاف .  انظر  : الببلذرم  21انيا حدثت في 
( ـ 1988بيركت . ط)  -مكتبة اليبلؿ.  دار ك  فتوح البمدافىػ( . 279ذيرم )المتكفى: أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىبلى 

 . 296. ص  1ج 
 . مصدر سابؽ . 418. ص  صيد الخاطرانظر : ابف الجكزم .   ( 3) 
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 المبحث الثاني

 وي والعيد العباسياء النبوة في العيد األميدعأ

، كيبلحظ في ىذيف العصريف شيد العيداف األمكم كالعباسي حاالت كثيرة مف المتنبئيف 
ظيكر كشيكع  فكرة الميدكية كاتخاذىا ستارا الدعاء النبكة مف ًقبىًؿ الكثير مف أصحاب األغراض 

 كالنكايا الخبيثة  . كسكؼ نتناكؿ ىذا المكضكع مف خبلؿ مطمبيف :

 لنبكة في العيد األمكم .ا نماذج مف مدعيكؿ : المطمب اال

 دعي النبكة في العيد العباسي . نماذج مف مالمطمب الثاني :  

 نماذج مف مّدعي النبوة في العيد األموي:  المطمب األوؿ

الذم غمب " "المختار بف ابي عبيد الثقفي  النمكذج األكؿ الذم سنعرض دعكاه ىك "  
، كدعا الناس إلى طمب قتمة  ابف الزبير، فأظير محبة أىؿ البيتعمى الككفة في أكؿ خبلفة 

 ، ثـ زيف لو  ، أك أعاف عميو، فأحبو الناس الحسيف، فتتبعيـ، فقتؿ كثيرا ممف باشر ذلؾ
 . ( 1) ، فاٌدعى النبكة، كزعـ أف جبريؿ يأتيو  الشيطاف

نىًفيًَّة  ) محمد بف عمي بف أبي طالب بدأ المختار دعكتو بأنو جاء   " ًمٍف ًقبىًؿ الميدم محمد بف اٍلحى 
ارى مىعىوي طىاًئفىةه ًمفى الشّْيعىًة "  كىك بذلؾ زج  بالميدكية إلى ميداف ،  ( 2) مف زكجتو الحنفية ( ، فصى

 ادعاء النبكة .

                                                 
ىػ( . 1122الزرقاني ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد بف شياب الديف بف محمد الزرقاني المالكي )المتكفى:   ( 1) 

ـ ( . ج 1996 -ىػ1417)  1جزءا .  دار الكتب العممية . ط  12.  شرح الزرقاني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمدية
السيرة الحمبية في سيرة األميف ( .  1044. كانظر ايضا : الحمبي ، عمي بف برىاف الديف الحمبي )الكفاة:  173. ص  10

 . 285. ص  1ىػ ( . ج 1400)  1ت .ط بيرك  -. دار المعرفة   المأموف
 . مصدر سابؽ . 598. ص  2. ج تاريخ اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ الذىبي .   ( 2) 
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الكذاب في دمشؽ الذم اٌدعى النبكة في  "الحارث بف سعيد"كتكالى ظيكر المدعيف ، فظير 
نو مف أكذلؾ  ـى يً ، كاتُّ   بكضع األحاديث عمى لساف الرسكؿ  ـى يً كاتُّ  ،كاف زمف عبد الممؾ بف مر 

 .( 1) ىجرية  99، كقتمو عبد الممؾ عاـ   الدجاليف الثبلثيف الذيف أخبر عنيـ رسكؿ اهلل 

الذم  "المغيرة بف سعيد"كمنيـ ، كىناؾ مف استغؿ السحر كالحيؿ كالشعكذة فاٌدعى النبكة 
" المغيرة بف سعيد أبك عبد اهلل الككفى رافضى كذاب اٌدعى النبكة فقتمو خالد بف  قاؿ عنو ابف عراؽ
ىجرية في عيد ىشاـ بف عبد الممؾ كقيؿ انو  119كقد حصؿ ذلؾ عاـ   ( 2)عبد اهلل القسرل " 

 .  (3) كاف ساحرا ، ككاف اٌدعى اف لديو القدرة عمى إحياء المكتى كانو يعمـ الغيب 

تأكيبلت غريبة لبعض آيات  إلىقد لجأ  في ىذا العصر  ى النبكةككاف بعض مف اٌدع
 : ؿ قكؿ اهلل عز كجؿ " كىك رجؿ مف سكاد الككفة تأكٌ  " ،بياف بف سمعاف"القرآف الكريـ ، مثؿ 

أنو ىك ، ككاف يقكؿ  ]  138عمراف :  آؿ [چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ 
 .  ( 4) سرم " فقتمو خالد بف عبد اهلل الق، بالتناسخ كالرجعة 

 نماذج مف مدعي النبوة في العيد العباسي:  المطمب الثاني

استمر ظيكر أدعياء النبكة في العصر العباسي عمى امتداد الزماف كالمكاف ، كقد شكؿ 
ق (  " ظير بباسند مف  322سنة )  فيبعضيـ خطران ال يستياف بو عمى الخبلفة االسبلمية ،  ف

كحارب مف خالفو  ، كاتبعو خمؽ كثير، فقصده فكج بعد فكج ، ى النبكة رجؿ اٌدع أعماؿ الصغانياف

                                                 
( . مصدر سابؽ . كانظر ايضا : القارم  ، نكر الديف  35 – 34. ص ) 9. ج  البداية والنياية انظر : ابف كثير :  (1) 

شرح نخبة الفكر في ىػ ( . 1014القارم اليركم المعركؼ "بمبل عمى القارم" ) الكفاة:  أبك الحسف عمى بف سمطاف محمد
بيركت .  تحقيؽ : محمد نزار تميـ كىيثـ نزار تميـ  . بدكف  طبعة .  قدـ لو:  -.  دار األرقـ   مصطمحات أىؿ األثر  

 .  446.  ص  1الشيخ عبد الفتح أبك غدة . ج 
تنزيو الشريعة المرفوعة عف ىػ ( .  963محمد بف عمي بف عراؽ الكناني أبك الحسف ) الكفاة:  ابف عراؽ ، عمي بف  ( 2) 

بيركت . تحقيؽ : عبد الكىاب عبد المطيؼ ك  عبد اهلل محمد الصديؽ  -. دار الكتب العممية   األخبار الشنيعة الموضوعة 
 . 119. ص  1ىػ ( . ج  1399) 1الغمارم . ط 

 . مصدر سابؽ .  128. ص 7. ج  تاريخ الطبري .  انظر : الطبرم (3) 
بكر  -اجزاء . مكتبة الثقافة الدينية  6.  البدء والتاريخىػ( . 355المطير بف طاىر المقدسي )المتكفى: نحك المقدسي ،  ( 4)

 . 130. ص  5. بدكف طبعة . بدكف سنة نشر . ج  سعيد
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ككاف صاحب حيؿ ،  خصكصان   ( 1)  فكثر أتباعو مف أىؿ الشاش، بو ف كذٌ ممٌ  كثيران  فقتؿ خمقان 
إلى غير ذلؾ مف  ، فيخرجيا مممكءة دنانير، ماء  لككاف يدخؿ يده في حكض مؤل، كمخاريؽ 
فحاربكه كضيقكا عميو كىك  ذ إليو أبك عمي بف محمد بف المظفر جيشان فكثر جمعو فأنف، المخاريؽ 

كقتمكا خمقا كثيرا ممف اتبعو ، كحممكا رأسو إلى أبي عمي ، فكؽ جبؿ عاؿ حتى قبضكا عميو كقتمكه 
فبقي بتمؾ الناحية جماعة كثيرة عمى ما ، ككاف يدعي أنو متى مات عاد إلى الدنيا ، كآمف بو 

 ( 2) يمة ثـ اضمحمكا كفنكا " دعاىـ إليو مدة طك 

 إلى القكؿ برجعة بعض األنبياء أك بعض الشخصيات  بعض مدعي النبكة كلجأ 
أنا : تي "  بأسكد قد اٌدعى النبكة كقاؿ أف الخميفة العباسي المأمكف أي : القرآنية ، كمف أمثمة ذلؾ 

فأخرج يدؾ ، و بيضاء إف مكسى بف عمراف أخرج يده مف جيب: مكسى بف عمراف فقاؿ لو المأمكف 
، أنا ربكـ األعمى : فقاؿ األسكد إنما جعؿ ذلؾ لمكسى لما قاؿ لو فرعكف ، بيضاء حتى أكمف بؾ 

ال لـ تبيض ، فقؿ أنت كما قاؿ فرعكف حتى أخرج يدم بيضاء  أف المأمكف قاؿ ما  كأخرج أيضان ، كا 
 " ( 3) انفتؽ عمي فتؽ إال كجدت سببو جكر العماؿ

ق ( " ظير بسامرا رجؿ يقاؿ لو محمكد بف الفرج النيسابكرم فزعـ أنو  235كفي سنة ) 
 كخرج مف أصحابو ببغداد رجبلف بباب العامة ، كتبعو سبعة كعشركف رجبل ،  "ذك القرنيف"نبي كأنو 

 ؿى مً كحي ،  شديدان  ب ضربان رً فأمر بو فضي ، المتككؿ إلى بو كبأصحابو  يى تً فأي ، كآخراف بالجانب الغربي 
 .  ( 4) فأكذب نفسو "  ، ب العامةإلى با

                                                 
يياطمة .  انظر :  الحمكم ،  شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل صغانياف : ببلد بما كراء النير مف ببلد ال  ( 1) 

 .  144. ص  2ـ ( . ج  1995)   2بيركت . ط  –.  دار صادر   معجـ البمدافىػ( . 626الركمي الحمكم )المتكفى: 
كراء نير سيحكف تقع .  كببلد الشاش   322. ص  1. ج  معجـ البمدافك"باسند" مدينة مف أعماؿ صغانياف . انظر : 

قميـ الشاش اليـك ىك إقميـ "طشقند"  308. ص  3. ج  معجـ البمداف. انظر :  متاخمة لببلد الترؾ كأىميا شافعٌية المذىب . كا 
قميـ "الصغانياف" بالقرب مف "بخارل" في "اكزبكستاف" .   في "تركستاف" ، كا 

الكامؿ في ىػ ( . 630بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني )الكفاة: ابف األثير ، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد   ( 2) 
 . 102. ص  7ىػ ( . ج  1415)  2بيركت . تحقيؽ : عبد اهلل القاضي . ط  -.  دار الكتب العممية  التاريخ

صر .  م –.  مطبعة السعادة   تاريخ الخمفاء( . 911السيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )الكفاة:     (3) 
 ( .  327،  326. ص )  1ـ ( . ج 1952 -ىػ 1371) 1: محمد محي الديف عبد الحميد . ط تحقيؽ

 . 105. ص  6.  ج.    الكامؿ في التاريخابف األثير  .   ( 4) 
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نو " إنما قيؿ لو المتنبي ألنو اٌدعى النبكة أكىناؾ مف يقكؿ عف الشاعر أبي الطيب المتنبي 
 . (1) في بادية السماكة كتبعو خمؽ كثير مف بني كمب " 

 ، صاحب مخاريؽ ىجرية " ظير بنياكند رجؿ اٌدعى النبكة ككاف ساحران  499كفي سنة 
  ( 2) ؿ كهلل الحمد " تً ذ كقي خً فأي  ، ككاف ال يدخر شيئا، ككثرت عمييـ األمكاؿ ، فتبعو خمؽ 

لكثة في  كأغمب الظف أف ىؤالء بيـ . التراث العديد مف قصص أدعياء النبكة الظرفاء كتب كفي
 .  العقؿ قادتيـ إلى ىذا االدعاء السخيؼ

ادعاء النبكة لـ تتكقؼ طكاؿ  إف حركات: كقد تكالى ظيكر المتنبئيف حتى انو يمكف القكؿ 
 كاف آخر األنبياء    بمعنى أف محمدا، عيكد اإلسبلـ ، كىذا قد يفيـ منو أف مفيكـ ختـ النبكة 

كأف عقيدة ختـ النبكة بيذا المفيكـ لـ تكف ذات داللة  ، لـ يكف كاضحا في أذىاف بعض المسمميف 
، خاتـ النبييف آخرىـ الذم ال نبي بعده ال تعني عبارة  أفٍ  ف ىناؾ احتماؿى أك ، قطعية جازمة 

 إذا جاء بما يثبت ذلؾ . كبالتالي ظؿ احتماؿ ظيكر نبي جديد ممكناه 
كرفضيـ لفكرة ، كمف ناحية أخرل  فقد يدؿ مكقؼ الخمفاء كالحكاـ كالعمماء مف المتنبئيف  

معنى اآلخرية كاف عمى أف مفيكـ عقيدة ختـ النبكة ب، كقياميـ بمعاقبة أصحابيا ، ادعاء النبكة 
كمعتديا عمى ، ف كؿ مف يخالفيا كاف يعتبر مارقا مف الديف أك ،  معمكما مف الديف بالضركرة 

كأف األمر مف الكضكح بحيث ال يحتاج ، يستحؽ العقاب الذم قد يصؿ إلى القتؿ ، مات األمة مَّ سى مي 
 إلى نقاش  .
ف يككف كراء القضية مف أك ، ياسي س ده عٍ ىك أف يككف ليذه الظاىرة بي : كىناؾ احتماؿ آخر  

  محاربة المسمميف بسبلح الشبيات كالتشكيش عمى المعتقدات دى كقصى ، يضمر العداء لدكلة اإلسبلـ 
كلجأ إلى التأكيؿ كالخداع إلضفاء المعقكلية عمى طركحاتو ،  كأف يككف ، كاستغؿ جيؿ العامة 

 راجعان ، العمماء لمكاجية ىذه الظاىرة  رفض الحكاـ كاستخداميـ لسبلح البطش إلى جانب تكميفيـ
 لما تشكمو مف خطر سياسي مغمؼ بقالب ديني . 

                                                 
 -ب . عالـ الكت   معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيصىػ ( . 963العباسي ، عبد الرحيـ بف أحمد العباسي )الكفاة:   ( 1)

 27.  ص  1ـ ( . ج 1947 -ىػ 1367) 1بيركت  .  تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد . ط 
 . 409. ص  3. ج شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ابف العماد  .  ( 2)
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 المبحث الثالث

 اء النبوة في العصر الحديثيدعأ

في انتشرت ظاىرة ادعاء النبكة  لـ ينحصر ادعاء النبكة في الماضي فحسب ، بؿ إف
ف الظاىرة يمكف أل ،خطيرجد  ، حسب رأم الباحث، العصر الحديث بشكؿ كبير . كىذا األمر 

 أبعاده يككف ليا  أفإدراجيا تحت أكثر مف مسمى ، فيي ظاىرة دينية في المقاـ األكؿ ، لكف يمكف 
 ...الخ  ةكنفسي ةكسياسي ةاجتماعي

اطا مميزا في حركات ادعاء كقد شيدت الفترة التي سبقت سقكط الخبلفة العثمانية نش
كظيرت الحركات البابية كالبيائية كالقاديانية في ببلد ، العربية في الببلد  ره ثي ، فظير مدعكف كي النبكة

ىذه الحركات أدلى بدلكه  ممف اتبعككؿ  ، كظيرت حركات ادعاء النبكة في ببلد الغرب ، الشرؽ 
عمى  عي العمؿى دَّ ب مف المي . كمف المبلحظ أف ادعاء النبكة تطمَّ   فيما يتعمؽ بختـ النبكة بمحمد 

 جبيتيف ىما : 

 تأكيؿ مفيـك ختـ النبكة بحيث ينسجـ التأكيؿ مع دعكاه .ألكلى : ا

 إثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات نبكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخرل . كالثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 
 كالظػػػػػاىرة فػػػػػي تكسػػػػػع كانتشػػػػػار مػػػػػع التقػػػػػدـ المطػػػػػرد فػػػػػي شػػػػػتى العمػػػػػـك ككسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ    

ات ككضػعيا فػي إطارىػا كاالتصاؿ ، لذلؾ يرل الباحث انو ال بد مف التكقؼ عند مقكالت ىذه الحرك
كحسػػـ مكقػػؼ اإلسػػبلـ تجاىيػػا لمػػا تشػػكمو مػػف تحػػديات عمػػى السػػاحة اإلسػػبلمية ، الشػػرعي الصػػحيح 

المعاصرة ، كيعتقد الباحث أف الميمػة المحكريػة المطمػكب إنجازىػا لمكصػكؿ إلػى نتيجػة فاعمػة مػؤثرة 
كىك ما بب أك آلخر ، لمف تشكشت رؤيتو أك اضطربت أفكاره لسمفيـك ختـ النبكة (  كضيحىي ) ت

 سنحاكؿ القياـ بو بعد عرض مختمؼ اآلراء بشأنو .

 ىذا كقد تناكلت ىذا المكضكع في ىذا المبحث مف خبلؿ المطالب التالية : 

  اء النبكة ...سمسمة متصمةيدعأالمطمب األكؿ : 
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 .ادعاء الباب كالبياء لمنبكة المطمب الثاني : 

 حمد القادياني . أدعكل ميرزا غبلـ المطمب الثالث : 

 المطمب الرابع  : حركات ادعاء النبكة في أمريكا . 

 اء النبوة ...سمسمة متصمةيدعأ:  األوؿ المطمب

كمف  ...،نستطيع القكؿ إف سمسمة ادعاء النبكة بيف المسمميف طكيمة ،  كتكاد ال تنقطع 
عينة كتكاد تختفي تماما في النبكة تكثر ىذه األياـ في بمداف م ادعاءات" المبلحظات الغريبة أف 

العراؽ ظير  كفي ، أخرل . ففي باكستاف مثبل يكاد يظير مدعي نبكة جديد كؿ شير تقريبا بمداف
حاالت  6لبناف ظير بيف الدركز  كفي ، مدعيان بيف حربي الخميج األكلى كالثانية فقط 23أكثر مف 

الجزائر تفاجئنا الصحؼ بيف الحيف كالسكداف ك  كفي مصر ،في المناطؽ التي تحتميا إسرائيؿ فقط 
 . ( 1) "  جديد أك ميدم منتظر كاآلخر بالقبض عمى مدعي نبكة

مثبل حيث شكؿ ادعاء النبكة ظاىرة ال يمكف تجاىميا ، كىذه الظاىرة ( 2) نأخذ السكداف  
 –1504يمكف اعتبارىا مككنا تاريخيا ىناؾ حيث تـ رصد أربعيف حالة ادعاء لمنبكة في الفترة ) 

 كقد كانت نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف أكثر الفترات التي ظير . ( 3) ـ(  1821
 . ( 4) فييا ادعاء النبكة 

                                                 
ـ ( .  2007السعكدية .  )  -. مقالة . جريدة الرياض ادعاء النبوة.. الظاىرة والتاريخانظر : االحمدم ، فيد عامر .  ( 1) 

 . 14230العدد 
اسماء المدف كالبمدات الكاردة  في المطمب مثؿ " تقمي " ك سنار " ك " سنجة " ك " كاد مدني " ك " برقك " ك " سككتك "   ( 2) 

 ك " كسبل " ك " نياال " كميا تقع في السكداف . 
دراسة . مكقع : سكداف فكر اكؿ . النبوة .  داف: ادعاءقراءة في أحواؿ المزاج الديني في السو البشير ، عبد اهلل الفكي .  ( 3) 

رابط اليكتركني :  
http://sudanforall.org/forum/viewtopic.php?p=62365&sid=5d4846e2776123ffb2a6b55af09fd   

.9 
. ترجمة ىنرم رياض كآخريف . الدار  ـ1969-ـ1900تاريخ الحركة الوطنية في السوداف  . بشير ، محمد عمر  ( 4) 

 . 70ص   .الخرطـك . بدكف طبعة اك تاريخ نشر -السكدانية لمكتب

http://sudanforall.org/forum/viewtopic.php?p=62365&sid=5d4846e2776123ffb2a6b55af09fd%20%20%20.9
http://sudanforall.org/forum/viewtopic.php?p=62365&sid=5d4846e2776123ffb2a6b55af09fd%20%20%20.9
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، كىك ابف عـ الميدم السكداني ، كاٌدعى أنو  "عمي عبد الكريـ"ففي تمؾ الفترة ظير "
عمي "ب جكً كلما استي  " ( 1)  كانشأ جمعية سماىا "جمعية عباد اهلل " ، المسيح عميو السبلـ 

السكداف  كفي تكقع نزكؿ النبي عيسى إلنقاذ، كأتباعو لـ ينكركا اعتقادىـ في الميدم  "عبدالكريـ
فقد كاف عمييـ الكقكؼ في  ، كاعترفكا بأنو أكحي إلييـ بشيء مف ذلؾ ، كالعالـ اإلسبلمي قاطبة

ككاف لجمعية عباد اهلل خمس شعائر  ،د رى يي  ألف ذلؾ يككف إليامان قدسيان ال؛ مكاجية الحككمة 
  :لئليماف ىي

 نو )بفعؿ اهلل( .إكؿ ما يعمؿ باألقكاؿ أك األفعاؿ يككف صحيحان إذ  - 1
  .ف يؤمف بوكأنو لف يتخمى عمٌ  وإف اهلل ساىر عمى كؿ خمق - 2
  .فيك مف إرادة اهلل كؿ ما يحدث مف خير أك شرٌ   - 3
  .أك الخير. كعمينا أف نسبح باسـ اهلل كقكع الشرٌ  بحمد اهلل عند حى بّْ سى لني   - 4
 . (  2)  " ل إلى إلياـ مف اهللزى عٍ كؿ األفعاؿ تي   - 5

، كاٌدعى  "البرنك"، كىك مف " الفكي محمد الحريف"، ظير في جنكب دارفكر  ـ1902 كفي عاـ "
 . ( 3) "أنو الميدم، فاعتقؿ كأعدـ 

الحج، كذىب إلى  ، ....، مف أداء فريضة" د األميفمحم"، عاد رجؿ يدعى  ـ 1903كفي عاـ  "
 . ( 4) "كأنو نبي اهلل عيسى،  أعمف أنو مف سبللة الرسكؿ  "تقمي"كفي  ،جنكب دارفكر

 كأعمف أنو يتمقى ، أنو النبي عيسى "سنار"في  "محمد كد آدـ الدنقبلكم"ـ اٌدعى 1904كفي عاـ " 
 . ( 5)  "الكحي

                                                 
 اإلسكندرية -ارؼ الحديثة. مكتبة المعـ(1924-ـ1900المقاومة لإلدارة البريطانية ) دياب ،أحمد إبراىيـ . ( 1) 
 . 21ص   ).ـ2006) 
 . مرجع سابؽ . 71 – 70. ص  ـ1969-ـ1900تاريخ الحركة الوطنية في السوداف  انظر : بشير .    ( 2) 
 . مرجع سابؽ . كانظر ايضا : القداؿ ، محمد سعيد . 24. ص  تاريخ الحركة الوطنية في السوداف انظر : بشير .   ( 3) 

 .  411ص  ).ـ2002أـ درماف)  -. مركز عبدالكريـ ميرغني الثقافي  ـ1955-ـ1820ف الحديث تاريخ السودا
 . مرجع سابؽ . 72. ص  ـ1969-ـ1900تاريخ الحركة الوطنية في السوداف  بشير .   ( 4) 
 72المرجع نفسو : ص   (5) 
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، فقتؿ بعد  أنو نبى اهلل عيسى" الفكنج"بمديرية " سنجو"في  "آدـ محمكد"ـ أعمف 1904كفي عاـ 
 . ( 1) مقاكمة عنيفة مف أتباعو 

، أنو نبي " كاد مدني"خياطان في  ، الذم كاف يعمؿ" سميماف كد البشير"ـ اٌدعى 1906كفي عاـ "   
في  "كممكسى أحمد البرقا"ـ اٌدعى 1906كلكف سرعاف ما اعتقؿ. كفي ديسمبر  ، اهلل عيسى

 كتـٌ  ، اهلل عيسى نبيٌ أنيما  اهلل عيسى كاعتقؿ . كفي العاـ التالي اٌدعى أثناف أنو نبي " كسبل"
، اٌدعى أنو نبي اهلل " بالقضارؼ" " برقك"قبض عمى رجؿ مف أىؿ  ـ1907.  كفي عاـ  ( 2) نفييما

رجؿ في  نفسيا الدعكلبدعكتو كلـ ينضًك أناس تحت لكائو. كما اٌدعى  عيسى، كلكنو لـ يبشر
 .  ( 3) " غير أف دعكتو لـ تدـ طكيبلن كقبض عميو ط" مدني"

 أنو الميدم، فاعتقؿ كسجف في "النكبة"في جباؿ  "عبداهلل فضؿ"ـ اٌدعى 1909كفي عاـ "
 .  (4)  "الخرطكـ. ثـ أثبت التقرير الطبي أنو مختؿ العقؿ

 فاعتقؿ .، اهلل عيسى  عيان أنو نبيمد "الفكي مدني"ـ  ظير في النيؿ األبيض 1910كفي عاـ " 

، أنو الميدم " عبدالقادر كد حبكبة"، كىك مف أتباع " أحمد الفكي عكاشة"ـ أعمف 1912كفي عاـ 
 الحككمة قكة فصادميا كقتؿ في الصداـ.  إليوفأرسمت  ، األتباع كجمع حكلو عددان مف

أنو نبي اهلل عيسى، كبدأ دعكتو ، " سككتك"، كىك مف " أحمد عمر الفبلتي"أعمف  ـ1915كفي عاـ 
 . ( 5) " فاعتقؿ كأعدـ  ، دارفكر في
بشرؽ  "كسبل"الذم اٌدعى أنو الميدم في  "محمد الحاج سانبك"ـ كانت حركة 1918كفي عاـ " 

 . (6) "  "كسبل"كىاجـ قمعة  السكداف ، جمع بعض األتباع

                                                 
 سابؽ . مرجع . 23ص ـ( . 1924-ـ1900المقاومة لإلدارة البريطانية )دياب .   ( 1) 
 . مرجع سابؽ . 411. ص ـ 1955-ـ1820تاريخ السوداف الحديث القداؿ .   ( 2) 
 . مرجع سابؽ . 23ص ـ( . 1924-ـ1900المقاومة لإلدارة البريطانية ) دياب ، احمد ابراىيـ . .  ( 3) 
 . مرجع سابؽ .  412. ص ـ 1955-ـ1820تاريخ السوداف الحديث القداؿ  .   ( 4) 
 .  412جع نفسو :  ص المر   (5) 
  81. ص  ـ1969-ـ1900تاريخ الحركة الوطنية في السوداف  .  . كانظر ايضا : بشير 344المرجع نفسو : ص   ( 6) 

 مرجع سابؽ .
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كلكف ما  " ،الفكنج"عيسى بمديرية أنو النبي  "محمد السيد حامد"اٌدعى  ـ  1919 كفي عاـ"     
 . ( 1)" القبض عميو كأعدـ شنقان  القي لبث أف

مدعيان أنو نبي اهلل  "الفكي عبداهلل السحيني"في جنكب دارفكر  "ياال"ن ـ ظير في1921كفي عاـ " 
كقتؿ ، كتجمع حكلو األتباع فشف ىجكمان عمى مركز نياال ،  كأعمف الجياد ضد الحككمة، عيسى

 "ببلؿ رزؽ"بقيادة الضابط  أرسمت الحككمة قكة عسكريةف ،البريطاني كالضابط ككتبة المركزالمفتش 
السكؽ، ككاصمت الحككمة مبلحقة  في ساحة ـى عدً كأي  "السحيني"فاعتقؿ  ،كمعو خمسكف جنديان 

 . ( 2) "أتباعو
ناقشكا أك يبلحظ في حركات ادعاء النبكة في السكداف في تمؾ الفترة أف معظـ المدعيف لـ ي   

ف ادعاءاتيـ تنسجـ مع األحاديث أآخر النبييف ، ك   كأنيـ يعتبركف محمدا ، يتأكلكا ختـ النبكة 
نو الميدم الذم سيمؤل األرض عدال بعد أالنبكية المتعمقة بالميدم كالمسيح ، حيث اٌدعى معظميـ 

كيقتؿ ، الصميب كالذم سيكسر ، نو المسيح الذم ينزؿ في آخر الزماف أأك ، أف ممئت جكرا 
 . كلـ يأت أم منيـ بشرعو   محمد  رسكلناكما أخبر ، كيقتؿ الدجاؿ  ، كيضع الجزية ، الخنزير
نما كاف جؿ اىتماميـ مي ، جديد   يا لمثكرة ضد االحتبلؿ االنجميزم الذم قتؿ معظميـ  . كجٌ كا 

كاف ليا ك  ، ظيرت حركات الدعاء النبكة في الشرؽ كالغرب، كفي نفس الفترة تقريبا 
التالية  طالبسيتناكؿ الباحث بعضيا بشيء مف التفصيؿ في الم، ك ختـ النبكة لتأكيبلت مختمفة  

بسبب كضعيا الذم الزاؿ لو تأثير ممحكظ عمى الساحة اإلسبلمية . كمف ىذه الحركات البابية 
العرب كالبيائية كاألحمدية القاديانية . كمف ثـ سيتطرؽ الباحث إلى مقكالت بعض المدعيف 

 كالمسمميف الذيف كاف ليـ تأكيبلت مختمفة فيما يتعمؽ بختـ النبكة . 

:  ادعاء الباب والبياء لمنبوة المطمب الثاني  

،  ىجرية  1260النبكة عاـ الباب الممقب ب " محمد بف المرزا رضى البٌزاز الشيرازم"عمي عى ادّ     
، " بشيراز" كلد  ، كىك " إيراني ، ة " ىك: مؤسس " البابيىجرية  1235د عاـ كالباب  الذم كل

التاجر، كنشأ في " أبي شير " فتعمـ مبادئ " المرزا سيد عمي " كمات أبكه كىك رضيع فرباه خالو 

                                                 
 . 81ص  .المرجع نفسو  ( 1) 
 . مرجع سابؽ . 413 -  412. ص ـ 1955-ـ1820تاريخ السوداف الحديث القداؿ .   ( 2)
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س ساعات كتقشؼ، فكاف يمكث في الشم ارسية، كتمقى شيئا مف عمكـ الديف ،القراءة بالعربية كالف
ىػ جاىر بعقيدة ظاىرىا  1260كالعشريف  سنة  كلما بمغ الخامسة عديدة. كأثر ذلؾ في عقمو ،

مدعيا أنو المقصكد بعمٌي في الحديث ، كقكاميا تمفيؽ ديف جديد . كلقب نفسو بالباب  تكحيد األدياف
كتبعتو جماعة كبيرة، فأذاع ،  ( 1) " أنا مدينة العمـ كعميّّ بابيا "   عف الرسكؿ  الذم لـ يصح

عمماء ببلده يفندكف أقكالو كيظيركف مخالفتيا لئلسبلـ. كخشيت كقاـ ، أنو " الميدم المنتظر " 
فحماه  "أصبياف"، ثـ إلى "شيراز"حككمة إيراف الفتنة فسجنت بعض أصحابو. كانتقؿ ىك إلى 

كتكفي ىذا، فتمقى خمفو أمرا بالقبض عمى " الباب " ، حاكميا " معتمد الدكلة منكجير خاف " 
ذربيجاف، ثـ انتقؿ إلى قمعة " جيريؽ " عمى أيثر فتنة بسببو، فاعتقؿ كسجف في قمعة " ماكك " بأ

كمنيا إلى " تبريز " كحكـ عميو فييا بالقتؿ، فأعدـ رميا بالرصاص. كألقي جسده في خندقيا، فأخذه 
ـ نقمكا إليو جثة " كفي حيفا بفمسطيف قبر ضخـ لمبيائية يقكلكف إني ." طيراف"بعض مريديو إلى 

صؿ أ" كيعكد . ( 2)  "  ، منيا كتاب " البياف  " بالعربية كالفارسية دة مصنفاتلو ع الباب " خمسة ،
ارتبطت في نشأتيا باالستعمار الركسي ....ػ ففي عاـ قد ك  ( 3) لبابية الى المذىب الشيعي الشيخيا

                                                 
مسند عمي( كالطبراني  105( كابف جرير الطبرم في تيذيب اآلثار )ص2/242حرز في معرفة الرجاؿ )أخرجو ابف م  ( 1) 

 11/48( كابف عبدالبر في االستيعاب ، كالخطيب )126/3-127( كالحاكـ )5/67( كابف عدم )66-11/65في الكبير )
( كأخطب خكارـز في 30األربعيف المنتقاة )( كأبكالخير الطالقاني في 124ك 123ك 121( كابف المغازلي في المناقب )49ك

( كابف األثير في أسد 1/351( كابف الجكزم في المكضكعات )380/4( كابف عساكر )24( كفي مقتؿ الحسيف )69المناقب )
( كالمزم في تيذيب 10/181( كابف حمكيو الجكيني في فرائد السمطيف )كما في نفحات األزىار كحاشيتو 4/109الغابة )
:  سمسمة االحاديث الضعيفةقاؿ االلباني في  ( مف طرؽ عنو.4/1231( كالذىبي في تذكرة الحفاظ )18/77)الكماؿ 

 .  2955مكضكع . حديث رقـ 
 .  17. ص  5. ج  األعالـ انظر ترجمتو : الزركمي .  ( 2) 
د رجاؿ الديف الشيعة ، كىي ليست الشيخية مدرسة فكرية شيعية اثنا عشرية، أكجدىا "أحمد بف زيف الديف اإلحسائي" أح ( 3) 

مذىبان أك طائفة مستقمة عف التشٌيع ، كيينسب ليذه المدرسة االعتقاد بقرب ظيكر الميدم ، كيقكؿ أصحاب ىذا اإلٌدعاء بأف 
"األحسائي" كاف يدعك النتظار الميدم ، كيبشر بقرب ظيكره بمناسبة انقضاء ألؼ سنة عمى غيبتو، كقاـ بجكلة عمى أتباعو 

إيراف ، فكاف يقكؿ ليـ في كؿ قرية يمر بيا: إفّْ الميدم عمى كشؾ الظيكر. كعندما قربت كفاتو أكصى بأف يتسمـ "كاظـ  في
الرشتي" قيادة أتباعو مف بعده، حيث كاصؿ "الرشتي" ما أكصاه بو أستاذه مف التبشير بقرب ظيكر الميدم، كقبؿ شيكر مف 

ـ(  1844ىػ )كاف يصادؼ بداية عاـ  1260"األحسائي" لظيكر الميدم كىك عاـ حمكؿ المكعد الذم نسبو البعض إلى تكقع 
 .مىًرضى "الرشتي" المرض الذم مات فيو ، فرفض الكصية إلى أحد بقيادة الشيخية مف بعده، كاعتذر لذلؾ بقرب ظيكر الميدم

ا ييكٌذبكف ىذا اإلدعاء ، كيستبعدكف أف كتيعىدُّ المدرسة الشيخية أساسا لمدعكة البابية رغـ أف الشيعة عامنة كالشيخية خ صكصن
. فرؽ معاصرة تنتسب إلى يككف "لؤلحسائي" أك "الرشتي" أٌم دكرو في الدعكة البابية كمف بعدىا البيائية . انظر : عكاجي

 1987.مرجع سابؽ . كانظر ايضا : ظيير ، احساف اليي ) الكفاة  643. ص  2ج .   اإلسالـ وبياف موقؼ اإلسالـ منيا
. دار  البابية والبيائية ( . مرجع سابؽ . كانظر ايضا : سمؾ ، عبد اهلل عمي . 61 - 53. ص) . البابية عرض ونقدـ (  

 كما بعدىا . 13ـ ( . ص  2006)  1شبرا الخيمة . ط  –التقكل لمنشر كالتكزيع 
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إلى بغداد كبدأ يرتاد مجمس إماـ الشيخية في زمانو  الميرزا عمي محمد الشيرازيـ ذىب  1259
الجاسوس الروسي الرشتي كيدرس أفكاره كآراء الشيخية. كفي مجالس الرشتي تعرؼ عميو كاظـ 

" ، كالذم بدأ يمقي في ركعيـ أف "الميرزا "عيسى النكرانيكالمدعي اإلسبلـ باسـ  "كينازد الغوركي"
عمي محمد الشيرازم" ىك الميدم المنتظر كالباب المكصؿ إلى الحقيقة اإلليية كالذم سيظير بعد 

 كفاة الرشتي كذلؾ لما كجده مؤىبلن لتحقيؽ خطتو في تمزيؽ كحدة المسمميف.
ـ أعمف أنو الباب نسبة إلى ما 1844مارس  23ػ   ىػ 1260جمادل األكلى  5كفي ليمة الخميس  

، كأنو رسكؿ كمكسى كعيسى  ىػ 1259يعتقده الشيعة الشيخية مف ظيكره بعد كفاة الرشتي المتكفى 
فآمف بو تبلميذ الرشتي كانخدع بو  ،أفضؿ منيـ شأنان  ،بؿ كعياذان باهلل  ،سبلـ كمحمد ػ عمييـ ال

  ىػ 1266كفي عاـ ....." الحي"كاختار ثمانية عشرة مبشران لدعكتو أطمؽ عمييـ حركؼ ، العامة 
" بدأ الباب دعكتو بيذا كقد  .( 1) ادعى الباب حمكؿ اإلليية في شخصو حمكالن ماديان كجسمانيان 

"يا أىؿ األرض اسمعكا نداء اهلل ... لقد جاءكـ النكر مف اهلل بكتاب ىذا عمى الحٌؽ بالحٌؽ : اءالند
 .  ( 2) مبينان لتيتدكا إلى سبؿ السبلـ." 

كبٌيف أف مجيئو لـ يكف إاٌل مدخبلن تىعبيره اإًلنسانٌية نحك ذلؾ الظيكر اإلليٌي الذم ينتظره البشر في  
كىك أـ الكتاب بالنسبة لمظيكر البابي   ، (البياف)ئيس الذم تناكلو كتاب كؿّْ مكاف. أما المكضكع الر 

، كيحمؿ  ، يككف أعظـ شأنان مف حضرة الباب نفسو فكاف الظيكر الكشيؾ لرسكؿ ثافو يبعثو اهلل
، كىك ما كعد بو كؿّّ مف الديف اإلسبلمي كالييكدم  رسالةن جديدة لبدء عيد مف العدؿ كالسبلـ

إلى ذلؾ  "الباب"حيف أشار ك  . ( 3) " ضافة إلى كٌؿ ديف عالمي آخر اعتنقو البشر، باإل كالمسيحي
فىٍتوي بأٌنو "مىٍف ييٍظًيريه اهلل"، الرسكؿ القادـ  كأىٌكد استقبللية ذلؾ الرسكؿ  ،استخدـ عبارة رمزٌية كىصى
كما كٌضح  . ( 4 ) " (البياف)فصٌرح "بأٌنو ال يستشار بإشارتي كال بما نزؿ في  ، كسيادتو الكاممة

                                                 
. دار الندكة  اف والمذاىب واألحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في األديانظر : الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي .  ( 1) 

. ص  1ىػ ( . ج  1420) 4العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع . إشراؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني . ط 
411 .  

 –. مؤسسة ممي مطبكعات امرم  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولى.   الباب،  ميرزا عمي محمد الشيرازم ( 2) 
 .ُْك ّّبديع . ص ُّْطيراف .

 649. ص  2.   ج  فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـ وبياف موقؼ اإلسالـ منياانظر : عكاجي .   ( 3) 
. دانداس مؤسسة معارؼ صادرة از قمـ حضرت ولي امر اهلل نظـ جياني بيائي: منتخباتي از آثارافندم ، شكقي .   ( 4) 

 .ٕٖ( .  ترجمة كاقتباس ىكشمند فتح اعظـ . ص ُٖٗٗبيائي .  ط) 
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مف "ىك اإلعبلف عف مجيء ك الباب أيضان اليدؼ الرئيس لرسالتو كرساالت جميع األنبياء السابقيف 
ليس إاٌل  فقاؿ: "إفَّ اليدؼ مف ىذا الظيكر، ككٌؿ ما سبقو مف الظيكرات األخرل  "يظيره اهلل

بما أفَّ جكىر اإلنجازات اإًلنسانية ك .  ( 1) "  رسالتو ثً عٍ كبى  " مىٍف ييٍظًيريه اهلل"اإلعبلف عف مجيء 
فإفَّ "الديف كٌمو يكمف في نصر ذلؾ الظيكر ، كافة مكجكد في تعاليـ ىذا الظيكر اإلليي المكعكد 

 .  (2) كدعمو." 

فقد كلد عاـ  الذم خمؼ الباب في دعكتو "  بياء اهللاك  الَبَياءبعي المعركؼ المدٌ   أما
إيرانٌي مستعرب. ، كىك " م بف عباس بف بزرؾ، الميرزاحسيف عمي نكر " ىجرية ، كاسمو 1233

لييا نسبتو. مف أسرة ظير فييا كزراء كعمماء. كلد بيا  " بمازندرافنكر " أصمو مف بمدة  كقيؿ:  -كا 
الغتياؿ  ، اتيـ باالشتراؾ في مؤامرةبعد قتمو  خمفو في دعكتو، ك  البابكاعتنؽ دعكة  -بطيراف 

سنة قضى  12فنزؿ ببغداد، كأقاـ  فاعتقؿ، كأبعد ، ف انتقاما لمبابممؾ إيرا" ف شاه ناصر الدي"
يبٌشر ببدعتو. كضج منو عمماء العراؽ، فأخرجتو حككمة بغداد.  "السميمانية"بعضيا في أطراؼ 

حيث أقاـ نحك خمس سنيف، أرسؿ بعدىا إلى " أدرنة "فقصد اآلستانة، كقاكمو شيكخيا، فنفي إلى 
مف قرل عكة كالتٌؼ حكلو  " البيجة" ـ، ثـ أفرج عنو، فانتقؿ إلى  1868سجف عكة بفمسطيف عاـ 

 "اإليقاف "كتبو بالعربية، ك   "الكتاب األقدس" مريدكه، كتكفي بيا كدفف في حيفا. مف آثاره ما سماه 
مجمكعة  "األلكاح "أكثره بالعربية، ك  " الييكؿ"بالفارسية كقد ترجـ إلى العربية كالمغات األجنبية، ك 

 .  ( 3) سائؿ بالعربية كالفارسية ر 

خبلفة الباب كأعمف في بغداد أماـ مريديو أنو المظير الكامؿ الذم  الباب ادعى البياء " إعداـكبعد 
، كأنو رسكؿ اهلل الذم حٌمت فيو الركح اإلليية لتنيي العمؿ الذم بشر بو الباب ، أشار إليو الباب 

، ككاف عمى " صبح أزؿ". حاكؿ قتؿ أخيو  ة العقائديةكأف دعكتو ىي المرحمة الثانية في الدكر 
في تركيا كالتي يطمؽ عمييا البيائيكف أرض السر التي أرسؿ  "بسالكنيؾ " "أدرنة"عبلقة بالييكد في 

ـ قتمو بعض األزلييف كدفف 1892منيا إلى عكا فقتؿ مف أتباع أخيو صبح أزؿ الكثير. كفي عاـ

                                                 
 بؽ . . مرجع سا 76. ص  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولىالباب ،   ( 1) 
 . 58المصدر نفسو : ص  ( 2) 
 ( . مرجع سابؽ . 249 – 248. ص )  2. ج  االعالـ انظر : الزركمي .  ( 3)
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خ بو البياف كاإليقاف ككانت كتبو تدعك لمتجمع الصييكني عمى بالبيجة بعكا كلو األقدس الذم نس
  .( 1) أرض فمسطيف

بعد ادعائو النبكة الديانات السابقة جميعيا بما فييا الديانة البابية ، قاؿ  "البياء"كقد نسخ 
 يشيد بذلؾ كٌؿ منصؼ  ، بارتفاع أمرم قبؿ أمره اآليةقد صٌرح نقطة البياف في ىذه  ":  "البياء"
 . "الباب"ىي  "البياء". كنقطة البياف عند  ( 2) " ميـع

فَّ الدكر الذم قاـ بو الباب تجاه ظيكر بياء اهلل يشبو في بعض كجكىو ما أكيرل البيائيكف 
، ككانت  . كاف  الباب المبٌشر  ببياء اهلل قاـ بو يكحنا المعمداف تجاه تأسيس الديف المسيحي

بقان لذلؾ، فإفَّ تأسيس الديف البابي ليك في الحقيقة مرادؼ كظيفتو تمييد السبيؿ لمجيئو . كط
قَّؽى عندما أعمف  بياء اهلل في عاـ  لتأسيس الديف البيائي فَّ ىدؼ رسالة الباب تىحى بأنَّو  ُّٖٔ، كا 

. كأٌكد بياء اهلل فيما بعد ىذا الرأم في أحد ألكاحو حيف  المكعكد المنتظر الذم أعمف عنو الباب
بأنو كاف "]مناديان[ باسمو ك]مبٌشران[ بظيكره األعظـ الذم ارتعدت لو فرائص األمـ  "كصؼ  الباب 

فقد سٌجؿ ظيكر الباب في التاريخ الديني ختاـ "ككر النبٌكة"   ، كسطع النكر بو مف أفؽ العالـ
 .  (3) سكؼ تتحٌقؽ فيو كؿ النبكءات." الذم كبداية" الككر"

 ـ زماف النبكات إلى أككار لؤلنبياء الذيف يحممكف رساالت هلل تعالى قساالنبكة يعني أف  كككر
فيناؾ ككر نكح كككر ىكد كككر صالح كككر إبراىيـ كككر مكسى كككر عيسى كككر محمد ثـ 

 .جاء ككر البياء 

كيحاكؿ البيائيكف اإليحاء أٌف ظيكر البياء كاف سببا في التقدـ الذم حصؿ في العالـ في 
، إفَّ فترة الٌسنكات السٌت القصيرة التي عاشتيا رسالة  الباب " بيائيكف : يقكؿ الجميع المجاالت ، 

                                                 
. دار الندكة  الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرةانظر : الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي .  ( 1) 

. ص  1ىػ ( . ج  1420) 4ؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني . ط العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع . إشرا
411 .  

 . 83كندا .ص  –. منشكرات بيت العدؿ . طباعة  ككيبي ككر جاسبر  الكتاب االقدسالبياء ،  ( 2) 
.  دار النشر البيائية في بمجيكا .  مجموعة مف ألواح حضرة بياء اهلل، نزلت بعد الكتاب األقدسانظر : بياء اهلل .    ( 3) 

 .ْـ ( .  ص َُٖٗط )  
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كالسرعة التي حققت فييا أىدافيا رمزت في بعض أكجييا إلى الٌطٍفرة المفاجئة التي حٌث حضرة 
ـٌ  ـى عمييا حتى يت إلى حالة مف الكعي كاإلحساس بالكحدة العالمية. فمنذ  االنتقاؿالباب العالـ ًلييقًد

تحٌقؽ تقدُّـ قٌؿ  ) القرف التاسع عشر:الباحث ( عبلنو الجرمء لدعكتو في منتصؼ القرف الماضيإ
نظيره في العديد مف المجاالت العممية كالتقنية. كسٌجؿ ىذا التقدـ انبثاؽ التباشير األكلى لميبلد 

" عثان لدكرة جديدة مف با( 2)  "مجتمع عالمي مكٌحد". فكاف دكره كػ "النقطة التي ذيٌكتى بيا مف ذيٌكتى
ٌمقت األركاح في السمكات ، الكشؼ كاإلبداع البشرم. لقد ىٌبت نسائـ العرفاف فاغتنت العقكؿ  كحى

 ( 1) ." العيمىى
أف البابية كانت قيامة ، انتيت عندىا الرسالة  المحمدية ، كبدأت رسالة البياء دعي كي

ًمٍف قىٍبًمًو ، رٍَّحمىفى يا مىؤلى البىيىاًف اتَّقيكا ال ى " :البياء حيث يقكؿ مَّده رىسيكؿي اهلًل كى ىىذىا ىيكى الًَّذم ذىكىرىهي ميحى
ـي  ًمٍف قىٍبًمًو الكىًمي كحي كى ًمٍقتيـٍ ًلًذٍكًر ىىذىا النَّبىًأ   ، الرُّ يىقيكؿي تىاهلًل قىٍد خي ـى العىٍرًش كى ا كىىىذىا نيٍقطىةي البىيىاًف يينىاًدم أىمى

ـً الًَّذم كىافى مىٍكنيكنىان ًفي أىٍفًئدىًة األىٍنًبيىاءً  رىاطً كىىىذىا الصّْ ، األىٍعظىـً  ديكرً  ،األىٍقكى كنىان ًفي صي مىٍخزي  كى
اًلًؾ األىٍسمى   ، األىٍصًفيىاءً   بّْكيـ مى مىٍسطيكرىان ًمٍف القىمىـً األىٍعمىى ًفي أىٍلكاًح رى عىمىوي اهللي ًنٍعمىةن  .ءآكى ىىذىا يىٍكـه جى

نىٍقمىةن  .  ًإنَّوي ظىيىرى ًبسيٍمطىافو ًمٍف ًعٍنًدهً  ًلؤلىٍبرىاًر كى ٍنًكًريفى كىاٍلميٍعًرًضيفى بىان ًلٍممي ٍقًبًميفى كىغىضى  ًلؤلىٍشرىاًر كىرىٍحمىةن ًلٍممي
اًئًو.  اتَّقيكا الرٍَّحمىفى يىا مىؤلى اٍلبىيىاًف كىال تىٍرتىًكبيكا مى  سىمى اٍرتىكىبىوي أيكليكا  اكىأىٍنزىؿى مىا ال ييعىاًدليوي شىٍيءه ًفي أىٍرًضًو كى

كا ًإلىى أىٍف أىٍفتى كٍ اٍلفيٍرقىاًف الًَّذيفى ادَّعى  كىفىري كا كى اًلؾي األىنىاـً أىٍعرىضي .  فىمىمَّا أىتىى مى ا كٍ ا اإًليمىافى ًفي المَّيىاًلي كىاألىيَّاـً
كا ثيَـّ اٍنظيري  مىٍيًو ًبظيٍمـو نىاحى ًبًو أيُـّ اٍلًكتىاًب ًفي اٍلمىآًب.  اٍذكيري اًلًيـ كىأىٍقكىاًلًيـعى قىامىاًتًيـ كا ًفي أىٍعمى مى مىرىاًتًبًيـ كى ، كى

ـٍ  مىا ظىيىرى ًمٍنيي وِر.  َواْنَصَعَؽ َمْف ِفي السََّمواِت َواأَلْرِض إِ كى ـُ الطُّوِر َوُنِفَخ ِفي الصُّ ـَ ُمَكمّْ الَّ ِإْذ َتَكمَّ
مف مظاىر اهلل ، فيك يكٌجو  ىذا  ره يى ظٍ مى  ، حسب دعكاه ،البياء ك .   ( 2)  "ِعدََّة َأْحُرِؼ اْلَوْجوِ 

، مف مظاىر أمرؾ  ران يى ظٍ " فمما أردتى عرفاف نفسؾ أىظيرتى مى  الدعاء إلى اهلل سبحانو كتعالى فيقكؿ:
  ( 3) غيبؾ بيف خمقؾ..."  رى يى ظٍ كجعمتو آية ظيكرؾ بيف برٌيتؾ كمى 

                                                 
 . مرجع سابؽ .ُْ.  ص  منتخبات آيات از أثار حضرت نقطة اولى  الباب . ( 1) 

انظر : مكقع الجامعة البيائية االليكتركني  . رابط اليكتركني  :    ( 1)   http://info.bahai.org/arabic/the_bab.html 
 . مرجع سابؽ . 5، 4. ص  اهلل مجموعة مف ألواح حضرة بياءالبياء .  ( 2) 
 .َٗ(ص1ُٖٗ. دار النشر البيائية في البرازيؿ) مجموعة أذكار وأدعية مف آثار حضرة بياء اهلل :مناجاةبياء اهلل .  ( 3) 
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ثىؿ ، م كفي شرحو لمعبلقة القائمة بيف المظير اإلليي كالخالؽ السماك  استخدـ البياء مى
، تمامان كما تعكس المظاىر اإلليٌية نكر اهلل، ككما أٌنو ال يمكف  ، فالًمرآة تعكس نكر الشمس الًمرآة

: "إفَّ ىذه ، يقكؿ  ، كذلؾ ال يمكف مقارنة المظير اإلليي بالحقيقة اإلليٌية مقارنة الشمس بالًمرآة
ـي ىؤالء مثبلن مف المرايا القيديسية... كٌميا تحكي عف شمس ا لكجكد تمؾ، كذلؾ الجكىر المقصكد، فىًعٍم

  ( 1) عممو ىك، كقدرتيـ مف قدرتو، كسٍمطنتيـ مف سٍمطنتو، كجماليـ مف جمالو." 

عكب، ىك اٌلذم كيعد بظيكره يعيتبر حضرة بياء اهلل مكعكد األمـ كالشٌ " كباعتقاد البيائٌييف 
جانب الحٌؽ تبارؾ كتعالى كبإرادتو لكي يحٌقؽ ىذا اليدؼ ؿ مف في جميع الكتب المقٌدسة، كقد أيرسً 

كىك استمرارٌية ، ىامِّا إلى معتقداتيـ  امي كىك كحدة العالـ اإلنسانٌي....كيضيؼ البيائٌيكف مبدأن السٌ 
اليداية اإلليٌية لمعالـ البشرٌم، كاستمرارٌية الفيض الٌسماكٌم لمعالـ الكجكدٌم. أم أٌف ىذه اليداية كانت 

حيث إٌف الٌرحمة اإلليٌية لبني اإلنساف  ، كستستمٌر ما دامت البشرٌية ليا كجكد، كدة منذ القدـ مكج
 ف ىذه سٌنة اهلل اٌلتي خمت مف قبؿ كلف تجد لسٌنة اهللأك  ، ال حدكد ليا كال تقييد

   ( 2) تبديبل". 

 مف عند كممخص الدعكة البيائية أنيا رسالة جديدة بشريعة جديدة ، كأف البياء رسكؿ 
 اهلل  ، كأف رسالتو ناسخة لكؿ الرساالت السابقة بما فييا اإلسبلـ . 

 النبوة  ميرزا غالـ أحمد القاديانيادعاء :  الثالث المطمب

أحمد بف مرتضى بف محمد القاًدياني  القرف التاسع عشر "  أكاخرفي  ادعى النبكة في اليند
كدفف فييا. قرأ شيئا مف األدب العربٌي، كاشتغؿ بعمـ  كلد "بنجاب"مف قرل  "قادياف " إلىنسبتو  ....
مدة عمؿ بيا كاتبا في المحكمة االبتدائية  ، خدـ الحككمة االنكميزية أياـ احتبلليا لميند،  الكبلـ

ليجرٌم نعت نفسو بمجٌدد المئة. ثـ أعمف الما تـ القرف الثالث عشر ك  " ،سيالككت"النكميزيد بمدينة 

                                                 
 . مرجع سابؽ .ّٖ. ص منتخباتي از آثار حضرت بياء اهللبياء اهلل .  ( 1) 
.   المحفؿ الركحاني المركزم لمبيائييف بالقطر المصرم  يائيةدورة بياء اهلل: ممحؽ االدارة البانظر : افندم ، شكقي .  ( 2) 

أُصوُؿ الَعَقاِئد البَيائّية ُمنتخبات مف آثار حضرة بياء . كانظر ايضا : البياء . ُٓ( . صُْٕٗاالسكندرية . )  –كالسكداف 
 قدمة .الم.  ـ ( 2001)  1جمعيا : ركحي ناطؽ . ط اهلل . دار الّنشر البيائية في البرازيؿ . 
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الحمد لمَّو اٌلذم جعمؾ المسيح بف مريـ، أنت شيخ "فادعى أف اهلل أكحى اليو: كزاد  ، أنو الميدم
كآمف بو جميكر مف الينكد، عمى انو نبي  " ،المسيح اٌلذم ال يضاع كقتو، كمثمؾ در ال يضاع..

،   ]٨الصف:[چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ     چتابع لمشريعة اإلسبلمية، كانو احمد المعنٌي بآية 
حمامة البشرل الى أىؿ مكة "  مثؿ ية. منيا، مما تغمب عميو العربيةبالعربية كاالرد ككضع كتبا

ـٌ القرل  ، في ـ 1903سنة  "مكاىب الرحمف "ك  "حقيقة الكحي "ك "ترياؽ القمكب "ك  "كصمحاء أ
إنني امرؤ يكممني ربي، كيعممني مف لدنو، كيحسف أدبي كيكحي إلٌي رحمة "، جاء فيو: " قادياف"

كأكحي إلٌي مف اهلل  ،إني أنا المسيح المكعكد كاالماـ المنتظر المعيكد "ك "فأتبع ما يكحيمنو 
ال يزاؿ لو أتباع إلى اليكـ في . ك  كلكلده محمكد أحمد كتاباف في مناصرة أبيو.  "الساطعة كاألنكار

 .( 1) اليند كباكستاف. 

 أسرتو يتضاربكفي نسبة  ،  ، كاسـ أمو جراج بي بي كالده غبلـ مرتضىاسـ 
: إف أسرتو  كمرة قاؿ ، " برالس"؛ فيك يزعـ أنو ينتمي إلى أسرة أصميا مف المغكؿ مف فرع  قكلو 

،  نو مف بني فاطمة بنت الرسكؿ أ، كمرة  ، كمرة زعـ أف أسرتو صينية األصؿ  ( 2) فارسية 
  .(3)  ، كزعـ مرة أنو يرجع إلى بني إسحاؽ  كأخرل قاؿ بأنيا جاءت مف سمرقند

 كبعد كؿ ىذا الخمط كاالضطراب زعـ أف اهلل أكحى إليو أف نسبو يرجع إلى فارس فقاؿ: 
، كلكف اآلف ظير عمي مف كبلـ اهلل تعالى أف أسرتي حقيقة أسرة  لظاىر أف أسرتي مف المغكؿ" كا

 ."  ( 4)  فارسية، كأنا أؤمف بيذا؛ ألنو ال يعرؼ أحد حقائؽ األسر مثؿ ما يعرفيا اهلل تعالى

                                                 
 . ىػ(1396خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ) المتكفى: انظر ترجمتو : الزركمي ،   ( 1) 

( . كانظر ايضا : ثابت ، مصطفى .  256 – 255ص) .  1( . ج  2002)  15دار العمـ لممبلييف . ط .   االعالـ
.كانظر  23ـ ( .  ص 2006 -ىػ  1427)  1المممكة المتحدة . ط  -دكدة  . الشركة االسبلمية المح السيرة المطيرة 

  416. ص  1. ج  الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرةايضا : الندكة العالمية لمشباب االسبلمي . 
 3جدة . ط  –. الدار السعكدية لمنشر  القادياني والقاديانية دراسةوتحميؿ انظر : الندكم ، ابك الحسف عمي الحسني .   (2) 
 .  142 – 141. ص  1.    نقبل عف : القادياني ، يعقكب . حياة النبي . ج  22ـ ( . ص  1967  -ىػ  1387) 
ىػ ( . ص   1386المدينة المنكرة . ط )  –. الجامعة االسبلمية  القاديانية دراسات وتحميؿظيير ، احساف اليي .  (3) 

، تحفة ككلرة 77، ضميمة حقيقة الكحي ص17حاشية أربعيف ص 134ف كتب الغبلـ كتاب البرية صنقبلن ع.   126
 .29ص

 (2رقـ ) 27حاشية أربعيف ص. نقبل عف :  125المرجع نفسو  : ص  ( 4) 
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كىذا التناقض مرده إلى محاكلتو جعؿ نسبو متفقا مع األحاديث التي كردت في الميدم كفي 
 المسيح عميو السبلـ . 

كنستطيع تمخيص دعكاه بأنو بدأ بادعاء أنو المجدد لمديف عمى رأس القرف الرابع عشر 
لمنتظر كالمسيح اليجرم ، ثـ اٌدعى أنو الميدم المنتظر ، كتطكر بعد ذلؾ فقاؿ: إنو الميدم ا
 المكعكد ، ثـ اٌدعى النبكة صراحة ، ككصؿ بو األمر أف قاؿ بحمكؿ ذات اإللو فيو .

قاؿ ميرزا غبلـ : " حيف أمرني اهلل تعالى بتبميغ الحؽ كاإلصبلح ، بعد أف نظر إلى حالة العصر 
كا القرف الثالث الراىف ككجد األرض مميئة بأنكاع الفسؽ كالمعصية ، كذلؾ حيف كاف الناس قد اجتاز 

عشر ككصمكا إلى رأس القرف الرابع عشر ، بدأت أنادم ، تنفيذا لذلؾ األمر ، بيف الناس عف 
طريؽ النشرات كالخطب : إنني أنا ذلؾ الشخص الذم سيبعث مف عند اهلل عز كجؿ عمى رأس ىذا 

ذب العالـ ، بعكف القرف لتجديد الديف ؛ ألعيد إلى األرض اإليماف الذم كاف قد ارتفع منيا ، كأج
اهلل كبجذب يده ىك سبحانو كتعالى ، إلى اإلصبلح كالتقكل كالصدؽ ، كأصحح أخطاءىـ العقدية 
كالعممية . كلما مضت عمى ذلؾ بضع سنكات ، كيًشؼى عمٌي صراحة بالكحي اإلليي أف المسيح 

اؿ اليدل مباشرة مف الذم كاف مكعكدا ليذه األمة منذ البداية ،  كأف الميدم األخير الذم كاف سين
اهلل تعالى في زمف انحطاط اإلسبلـ كانتشار الضبلؿ ،كالذم كاف مقٌدرا عند اهلل أف يقدـ تمؾ المائدة 

قرنا ما ىك إال أنا  . لقد تمقيت  13قبؿ   السماكية لمناس مف جديد ، كالذم بشر بو رسكؿ اهلل 
" . كيتابع ( 1) ا مجاال لمشؾ كالريب في ذلؾ مكالمات إليية كمخاطبات رحمانية لـ تترؾ بكضكحي

 ميرزا أف اهلل خاطبو مبمغا إياه أنو مرسؿ مف عنده قائبل :
" كيقكلكف لست مرسبل قؿ عندم شيادة مف اهلل فيؿ انتـ مؤمنكف ؟ أنت كجيو في حضرتي ،  

اخترتؾ لنفسي ، إذا غضبتى غضبتي ، ككؿ ما أحببتى أحببتي ، يحمدؾ اهلل مف عرشو ، يحمدؾ 
اهلل كيمشي إليؾ ، أنت مني بمنزلة ال يعمميا الخمؽ ، أنت بمنزلة تكحيدم كتفريدم ، أنت مف مائنا 
 كىـ مف فشؿ ، الحمد هلل الذم جعمؾ المسيح بف مريـ ، كعممؾ ما لـ تعمـ .... يا 

                                                 
المممكة المتحدة  -باكستاف ، تمفكرد  –اسبلـ اباد  –. الشركة االسبلمية  تذكرة الشيادتيف القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  ( 1) 

 .  2 -1ـ ( . ص  2011 -ىػ  1432الطبعة الحديثة ) 
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 أحمدم ، أنت مرادم كمعي ، سرؾ سرم ، شأنؾ عجيب كأجرؾ قريب ، إني أنرتؾ 
 . ( 1) كاخترتؾ " 

كؿ ىذا الغزؿ اإلليي في ميرزا لـ يكفو ، فأعمف أنو رأل أف اهلل تعالى حؿ فيو ، فأصبح ك 
ىك ىك ، كأصبح بذلؾ خالقا ، يقكؿ : " كرأيتني في المناـ عيف اهلل كتيقنت أني ىك .... فرأيت أف 

مىٌي ....ككجدت قدرتو كقكتو تفكر في نفسي كألكىيتو تتمكج في ركحي ....  كبينما ركحو قد أحاط عى
أنا في ىذه الحالة كنت أقكؿ : إنا نريد نظاما جديدا ، سماءن جديدةن كأرضان جديدة ، فخمقتي 
السماكات كاألرض أكال بصكرة إجمالية ال تفريؽ فييا كال ترتيب ، ثـ فرقتيا كرتبتيا بكضعو ىك مراد 

: إنا زٌينا السماء الدنيا الحؽ ككنت أجد نفسي عمى خمقيا كالقادريف ، ثـ خمقتي السماء الدنيا كقمت 
 ( 2) بمصابيح . ثـ قمت : اآلف نخمؽ اإلنساف مف سبللةو مف طيف .... الخ" 

كاٌدعى ميرزا أف لو معجزاتو منيا أف اهلل تعالى كىبو معرفةن بالمغة العربية بأٍف عممو أربعيف 
 ألفان مف المغات العربية !

مع قمة جيكدم كقصكر طمبي ، آية كاضحة مف فقاؿ ما نصو : " إف كمالي في المساف العربي ، 
ني مع ذلؾ  ربي ليظير عمى الناس عممي كأدبي . فيؿ مف معارض في جمكع المخالفيف ؟ كا 

ٌممتي أربعيف ألفان مف المغات العربية ، كأيعطيتي بسطةن كاممةن في العمكـ األدبية ."      ( 3) عي

 ، لـ يعمـ بيا إال ميرزا .  ككجكد ىذا العدد مف المغات العربية معمكمة عجيبة

كاٌدعى ميرزا أف السبب الذم جعمو اهلل ألجمو المسيح المكعكد ىك " أف اهلل كجد في ىذا 
الزماف غمبة المتنصريف كضبلالتيـ إلى االنتياء ، كرأل أنيـ ضمكا كأضمكا خمقا كثيرا .... ففارت 

الغيكر كممتىو كنبيَّو مف فتف أٌمتو كمما  غيرة اهلل تعالى عند رؤية ىذه الفتنة العظمى ، فأنبأ الرب
أفسدكا في األرض كمما يصنعكف صنعا . ككاف ىذا اإلخبار مف سنف اهلل كلف تجد لسنف اهلل تحكال 

                                                 
 .  4: ص   تذكرة الشيادتيف ميرزا غبلـ احمد .   ( 1) 
المممكة المتحدة . الطبعة -باكستاف ، تمفكرد  –اسبلـ اباد  –. الشركة االسبلمية  التبميغ القادياني، ميرزا غبلـ احمد .  ( 2) 

 . 127 – 126ـ ( . ص  2004 -ىػ  1425الحديثة ) 
 .  234. ص  11المرجع نفسو : المقدمة  . نقبل عف أنجاـ اتيـ . الخزائف الركحانية . مج  (3) 
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كال تبديبل . كلما سمع المسيح أف أمتو أىمكت أىؿ األرض .... فكثر كربيو كقمقيو حسرة عمى أمتو، 
كىٍجده كمثؿ الذم  ٍزفه كى ذىه حي ييٌمو إغاثة المميكفيف ، أك يجب عميو إعانة المظمكميف، كاستدعى كأىخى

مف اهلل نائبا ، كقضى بأف يككف نائبو متحدا بحقيقتو كمتشابيا بجكىره كمقيما في مقاـ جكارحو 
إلتماـ مراداتو كمظيرا لظيكر إراداتو ، فصرؼ ليذه المينية عناف التكجو إلى الثرل . فاقتضى تدبيري 

و نائبا تنطبع فيو صكرتو المثالية كما تنطبع في الحياض صكر النجكـ مف الحؽ أف ييب ل
راحة لركح  السماكات العمى ، فأنا النائب الذم أرسمني اهلل في زماف غمبة التنصر غيرة مف عنده ، كا 

 ( 1) المسيح ، كرأفة بعامة خمقو  ، كترحما عمى حاؿ الكرل " 

يبل لو ، استجابة لرجاء المسيح عميو السبلـ ، بعد أف بدا لو فاهلل تعالى جعؿ ميرزا نائبا لممسيح كمث
 ظمـ المتنصريف . كعقيدة البداء ىذه ال يقكؿ بيا إال مف كاف في عقيدتو خمؿ .

كيدعي ميرزا أنو ظيرت عمى يديو أكثر مف مائتي ألؼ معجزة  ، كأنو صٌدقو قرابة عشرة 
ميرزا مف المسمميف تصديقو بناء عمى ىذه . كيريد  ( 2) آالؼ رسكؿ مف رسؿ اهلل في الرؤيا 

المعجزات التي صدقو بيا آالؼ األنبياء الذيف رآىـ في المناـ ، عمى حد زعمو ، كيعتبر ىذا دليبل 
 قكيا عمى نبكتو ، كفي مكضع آخر مف الكتاب يدعي أنو ظيرت عمى يديو أكثر مف مميكف 

نعة ، كال يستطيع الباحث تخٌيؿ الزمف البلـز لكنو لـ يذكر منيا معجزة أك آية كاحدة مق ( 3) آية 
 لظيكر ىذا العدد مف اآليات ، كىؿ تتسع حياة الميرزا ليذا الظيكر ؟ ! .

 كسكؼ نعرض لكجية النظر القاديانية في ما يتعمؽ بختـ النبكة في الفصؿ التالي إف شاء اهلل  . 

 مدعو النبوة في أمريكا:  الرابع طمبالم

كية حركات ادعاء لمنبكة بيف المسمميف كالسكد منيـ خاصة . كقد شيدت القارة األمري
اتصفت معظـ ىذه الحركات بالتعصب لمعرؽ األسكد بشكؿ عاـ . كىي أيضا لـ تعترؼ بككف 

أك إلى القكؿ بالتناسخ  ،آخر األنبياء ، كقد لجأ البعض منيا إلى التأكيؿ   الرسكؿ محمد 
                                                 

 . مرجع سابؽ . 43 – 42. ص  التبميغ القادياني .   ( 1) 
 .مرجع سابؽ . 49. ص  تذكرة الشيادتيف انظر : القادياني .  ( 2) 
 . 61المرجع نفسو : ص  ( 3) 
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الحديث في مكضكع ختـ النبكة . كلـ يمجأ مدعك النبكة  كالحمكؿ ، في حيف تجاىؿ بعضيا اآلخر
نما ركزكا دعكتيـ عمى تخميص السكد مف، في أمريكا إلى ادعاء القدرة عمى المجيء بالمعجزات   كا 

 فكانت الغالبية العظمى مف أتباعيـ مف السكد . ،  مظمكميتيـ

.  كسكؼ يستعرض إسبلمي أككما شيدت القارة األمريكية مدعيف لمنبكة مف أصؿ عربي 
إلعطاء فكرة عف أىـ المعتقدات التي تبنتيا فيما يتعمؽ  ، الباحث نماذج ليذه الحركات باختصار

 بالنبكة كختميا . 

 المورية العمميةاواًل : 

 – 1886)  "نكبؿ درك عمي"رؼ فيما بعد باسـ الذم عي  "تيمكثي درك"فرقة أسسيا  " 
لكف بعد إدخاؿ بعض ، بلـ كحؿ لمشاكؿ السكد ( . كىك أمريكي اسكد اقتنع باإلس 1929

أنيا مكتسبة " . كرأيو في النبكة ( 1)  " "نكبؿ درك عمي"كانتحؿ لنفسو اسـ النبي  ،التعديبلت عميو 
اكتسابا كليست ىبة كاصطفاء مف اهلل ألحد مف خمقو، فاإلنساف يستطيع أف يصبح نبيا بعد 

 . ( 2)  " االرتياض كالمجاىدة

كاعتبركا شريعة محمد حمقة مف حمقات ، "  لمكريكف بعدـ ختـ النبكة بمحمد كقد اعتقد ا
ف أكؿ أك  ، خ مف سابقونسى ف كؿ كاحد منيـ يي أك  ، حيث ادعكا التناسخ بيف األنبياء ؛ تتابع النبكة

كتابا  " عمي درك "ألؼ" . كقد ( 3)  "شخص تناسخ فيو ركح عيسى عميو السبلـ ىك محمد الفاتح
 . (4)  " ) القرآف المقدس ( كىك في معظمو منسكخ مف األناجيؿ مقدسا سماه

 

 

                                                 
. رسالة  . أشير الفرؽ األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالـ وأثرىا العقدي فيد بف عبد العزيز بف عبد اهلل السنيدم ،  ( 1) 

(  51 – 50ىػ ( .  ص  ) 1426 – 1425السعكدية . ط )  –ماجستير . جامعة الممؾ سعكد   
 . 59 – 58المرجع نفسو :  ص  ( 2) 
 . مرجع سابؽ . 59. ص  رؽ األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالـ وأثرىا العقدي . أشير الف السنيدم ( 3) 
  61المرجع نفسو :  ص  ( 4) 
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 ليجية الفرضية واإل  ثانيًا :

كمف بعده ،  " فرض محمد " الذم أصبح فيما بعد  "كاالس فرض " تنسب إلى مؤسسيا"
ثـ  ، مف أتباع المكرية "فرض محمد" . كقد كاف  1930الذم ظير عاـ  " اليجا محمد" خميفتو 

كبعد اختفائو ىاربا مف ".  ( 1)   "نو  يسعى إلى نشر اإلسبلـ كتحرير السكدأا كاٌدعى انفصؿ عني
. كيعتقد ( 2)  "خميفة لو في إدارة الفرقة "إليجا محمد"العدالة نتيجة لجريمة قتؿ اتيـ بيا أصبح 

يعتقدكف بختـ ال  "لكنيـ ،  الفرضية أف األنبياء ال انقطاع ليـ مع أنيـ ال ينكركف األنبياء السابقيف
نما انتحؿ،   النبكة عمى يد محمد  ككصؼ نفسو بأنو   المسيح ، لنفسو لقب نبي  "فرض "كا 

كانو يعمـ كؿ ما جرل في العصكر الخالية مف ، كىك الميدم المكعكد عند المسمميف ، المنتظر 
ؿ مكسى كعيسى إف األنبياء قسـ منيـ أرسؿ إلى البيض مث: " . كقالكا  ( 3)  "عيد ادـ إلى اليكـ
كمنيـ مف أرسؿ إلى السكد مثؿ يعقكب ،  كقسـ أرسؿ إلى العرب مثؿ محمد ، عمييما السبلـ 
جعؿ ".  كقد ( 4)  "كيعتقدكف أف عيسى عميو السبلـ ابف زنا كانو مات عمى الصميب عميو السبلـ ، 

 .  (5)  " العمـ إلىالجيؿ  فأكلكا يـك القيامة مثبل بالخركج مف، الفرضية سبيميـ التأكيؿ في عقيدتيـ 

 " اليجا"أم ، كأنو ، إلو  "فرض محمد"أف  "اليجا محمد"اٌدعى  "فرض محمد"كبعد اختفاء " 
عاـ  "اليجا"تكفي " .  ( 6)  "كانشأ معبد اإلسبلـ في شيكاغك فعرفت طائفتو بأىؿ المعبد، رسكؿ لو 
 .  ( 7)  "جنازتو كأرسؿ الرئيس االمريكي فكرد كفدا رسميا لممشاركة في 1975

                                                 
   –. مكتبة الشركؽ الدكلية  االسالـ في امريكا منقكؿ عف : حتحكت ، حساف كآخريف .  69المرجع نفسو : ص  (1) 

 (. 2003)  1القاىرة .  ط     
 . مرجع سابؽ . 73.   ص  لفرؽ األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالـ وأثرىا العقدي أشير ا السنيدم .  ( 2)
 .75المرجع نفسو  : ص  ( 3) 
 . مرجع سابؽ .87. ص  أشير الفرؽ األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالـ وأثرىا العقدي السنيدم .  ( 4) 
 . 76المرجع نفسو :  ص  ( 5) 
 . 78المرجع نفسو :  ص   ( 6) 
 . 84المرجع نفسو :  ص  ( 7) 
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 بؿ إف السكد ىـ الذيف، ليست مف عند اهلل " في الكتب المقدسة أنيا  "اليجا"كمعتقد 
فقد جعؿ كتابيـ المقدس ىك  مقاالت ، كبما انو آخر األنبياء المرسميف لزنكج أمريكا ، كتبكىا  

 . ( 1)" كخطبو  الليجا

أما الببللية " كالفرخانية .  لسايمسية كا كقد تكلد عف االليجية حركات أخرل مثؿ الببللية 
كقاؿ بالحمكؿ كاالتحاد ، لو إف الرجؿ األسكد أك ، نو مجدد القرف أ "كاالس محمد"فقد اٌدعى مؤسسيا 

ف كممة نبكة كانت تشير إلى نقصاف عمـ اإلنساف أل؛ نو ال حاجة إلى األنبياء اليكـ ا  ك ، مع اهلل 
الف العقؿ اإلليي يرل الطريؽ كمو مما جعؿ ؛  تنبؤ كعجزه عف معرفة الطريؽ ، أما اليكـ فبل

  ألنيـ ال يحتاجكف ؛ ف الببللييف ليس لدييـ كتب سماكيةإأتباعو أعظـ مف األنبياء ، كبالتالي ف
 .  ( 2)  " إلييا ، فيـ يتمقكف اليداية مف اهلل مباشرة

" أنو  ،السايمسية كابنو الركحي كمؤسس  "اليجا محمد"أحد أتباع  ، "سايمس محمد"كاٌدعى 
ىك النبي مكسى الذم كرد ذكره في القرآف بأنو كميـ  "اليجا محمد"ف أك ، نبي مثؿ النبي مكسى تماما 

بؿ إف القرآف ، إف مكسى الذم كرد في القرآف لـ يكجد بمصر منذ أربعة آالؼ سنة  :اهلل ، كقاؿ
اليجا "لو الذم تكمـ مع ىك اإل "فرض محمد"ف أك  ، كاف يتحدث عف تاريخ السكد في أمريكا 

  ( 3) . "كجيا لكجو ،أم مكسى  "،محمد

اعتقد أف " لكنو  ، فمـ يدع النبكة، كمؤسس الفرخانية  "اليجا"أحد أتباع  ، "لكيس فرخاف"أما 
ىك ،  "فرخاف"كأنو أم ،نو سيعكد قريبا أك ، كأنو رفع إلى مقاـ رب العالميف ، ىك المسيح  "اليجا"

 ( 4) يتكمـ بكاسطتو . "اليجا محمد"كأف  ، حكارم المسيح بطرس

أسسيا رجؿ اسكد مػف أصػؿ نػكبي  " التي، أك أنصار اهلل ، كىناؾ الحركة المسماة بالنكبية 
كمػا تعػرؼ عمػى  ، ية فػي السػجفجـ . تعرؼ عمى مبادئ االلي 1945كلد عاـ "دكايت يكرؾ "اسمو 

، كأسس جماعة سماىا جماعة النكبييف ، دم نو السيد اإلماـ عيسى اليادم الميأكاٌدعى ، الييكدية 
                                                 

 .90 – 89ص  أشير الفرؽ األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالـ وأثرىا العقدي السنيدم .  (1) 
 .109 – 106المرجع نفسو  : ص   ( 2)
 .  مرجع سابؽ  . 112. ص  المرجع نفسو ( 3) 
 . 118المرجع نفسو :  ص  (4) 
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كفػي عػاـ  ،كاتخػذ نجمػة داكد شػعارا لفرقتػو ، الرابطػة النكبيػة اإلسػبلمية العبرانيػة  إلػىثـ غير اسميا 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح المكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ، نػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف أـ اٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  1979
 .( 1)  1980عاـ 
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118 
 

 الرابع المبحث

 نبوةلم عرب معاصروف مدعوف

كمدعك النبكة لـ ينحصركا في غير العرب ، بؿ إف ىناؾ مف ادعاىا مف العرب 
 المعاصريف ، كسأتكمـ عف ىؤالء األدعياء مف خبلؿ المطالب اآلتية :

 منبكة مف مصر . ل مدعكف معاصركف:  األكؿالمطمب 

 مدعو لمنبكة في السكداف .المطمب الثاني : 

 تكنس .مدعكف لمنبكة مف المطمب الثالث : 

 متنٌبئة يمنية ثريا منقكش . الالمطمب الرابع : 

 مّدعوف معاصروف لمنبوة مف مصر :  المطمب األوؿ

مما يمفت النظر كثرة مدعي النبكة في مصر في العصر الحديث ، كربما ييعزل ذلؾ 
رادعة النتشار الجيؿ كاألمية ، ككثرة الطرؽ الصكفية في تمؾ الببلد ، كعدـ كجكد عقكبات قانكنية 

لمف يقكمكف بيذا الفعؿ الشنيع ، إضافةن إلى أيادم أعداء األمة الخفية التي ما فتئت تحاكؿ العبث 
نىعىًتيا .  كممف اٌدعى النبكة مف   :  مصربمعتقدات األمة كمصادر قكتيا كمى

 : صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح شعيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  اوال
فػي  تخػرج، ك  ( 1922عػاـ )  اإلسػكندريةفػي مدينػة  كلػدالػذم  "شعشػيع صػبلح"كاٌدعػى          

، إجيػاض النسػاء  تخصػص فػي عمميػاتك  ، الصػحة المدرسػية كرفػض التعيػيف فػي، كميػة الطػب 
، حيػث  نشػاطو الػديني فقػد بػدأ فػي أكائػؿ السػتينيات بالصػدفة البحتػةالعمؿ  . أمػا  ير في ىذاكاشتي 

أ جماعػػة ثػػـ اتجػػو إلػػى الصػػكفية كأنشػػ ، اىػػتـ بتحضػػير األركاح، كااللتقػػاء بمػػف يعممػػكف مػػع الجػػاف
. كدنيػا  ، لكف أنصاره انفضػكا مػف حكلػو ، راح مف خبلليا يدعك إلى طريقتو كيركج ليا خاصة بو

فالممؾ ىك الشخص الػذم آمػف إيمانػا مطمقػان  ،  ال تضـ سكل الممكؾ كالصعاليؾ "صبلح شعيشع"
   مره كطمباتوكيذعف ألكا ، كيرضخ تمامان لكؿ أقكالو كأفعالو ، ىك النبي محمد " الشيخ صبلح" بأف 
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، كيزعمػكف   ـ1960ممف دخمكا في نطاؽ دعكتو منذ سػنكاتيا األكلػى، عػاـ  ،كىؤالء في معظميـ 
فػػػي منػػػاميـ، كىػػػـ مبشػػػركف بالجنػػػة كمػػػا بشػػػر النبػػػي   أنيػػػـ رأكا النبػػػي محمػػػدان  ،تبعػػػا لتعاليمػػػو 
 العشرة الكراـ!.

 "الشيخ صبلح"ة فيك مف دخؿ الطريؽ لكنو لـ يزؿ غير مقتنع بنبك  ، أما الصعمكؾ
، كيحتفؿ بو جميع األتباع في  كيستمع إليو أكثر، حتى يؤمف بو تماما، فيرقى إلى درجة الممكؾ

 ." الشيخ و حفؿ يؤمٌ 

ف حضرة النبي مات كدفف في أ: )المعركؼ لعامة الناس  كيقكؿ في فتكاه عف الحج
فيعممكف أف النبي لـ  ،كىـ أصحاب الطرؽ  ،. كىذا ظاىر لمجيبلء، أما خكاص الناس  المدينة

. طيب "  الدكتكر صبلح" المي ىـ إحنا عارفيف إنو عاد في صكرة  )يمت، كأحباب حضرة النبي 
ما فائدة الحج كحضرة النبي مكجكد في جسد الشيخ باإلسكندرية؟! الكبلـ ده كاضح كالممكؾ 

القديـ..  عمى محمد  أسيادم رأكني في المناـ، كقالكا إني سيدنا محمد.. إذف بدؿ ما تركح تدكر
الناس المي بتركح تحج دكؿ  ، قدامي أنا قدامؾ أىك، المي عايزيف يزكركا حضرة النبي يقعدكا 

صبلة إلى يكـ  ؿٍ طَّ : لك كؿ كاحد يتذكر شيخو في قمبو كيبى  كيقكؿ عف الصبلة.  بيزكركا حديد ( 
 . ( 1)  .!!! فيك داخؿ الجنة بإذف اهلل كشعيشع ، القيامة
 ( 2) رشاد خميفة :  ثانيا

ألب اشتير بأنو شيخ طريقة  1935كلد رشاد خميفة في كفر الزيات في مصر عاـ 
أما أمو فيي زينب سميماف دكيدار ... كعرؼ رشاد في ، صكفية اسمو عبد الحميـ محمد خميفة 

                                                 
ق   1425محـر  14. الجمعو 13041. نقبل عف : جريدة الرياض السعكدية . عدد  288.  ص  النور الغائبالسادة .  ( 1) 
 لمكاتب أسامة فكزم . مجمة عرب تايمزـ.. كمصادر أخرل مختمفو، مثؿ: 2004مارس  5
دار ـ(  1995 – 1977ىػ ()  1415 –1397تكممة معجـ المؤلفيف وفيات ): يكسؼ ، محمد خير رمضاف . انظر  ( 2) 

عف مدعي ( . كانظر ايضا: فكزم ، اسامة. 182 – 181ـ ( . ص)  1997 -ىػ  1418)  1بيركت . ط  –ابف حـز 
 : . مقالة  . مجمة عرب تايمز االليكتكنية . رابط اليكتركنيالنبوة رشاد خميفة 

      http://www.arabtimes.com/osama2/doc29.html   تعريؼ برشاد خميفة . كانظر ايضا : جرار ، بساـ .
. كانظر  http://www.islamguiden.com/islam/rashad/index.htmمقالة . مكقع اسبلـ نكف . رابط : وبحثو . 

. دراسة . مكقع العرب نيكز . رابط :  مسيممة أمريكا األفاؽ رشاد خميفة رسوؿ الميثاؽ ايضا : عكض ، ابراىيـ .
http://alarabnews.com/alshaab/2005/01-07-2005/awad.htm 

http://www.arabtimes.com/osama2/doc29.html
http://www.islamguiden.com/islam/rashad/index.htm
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 كحصؿ، يا بتفكؽ فييمتحؽ بجامعة عيف شمس التي تخرج  أفبالكرع كالتصكؼ قبؿ  األكلىسنكاتو 
يعمؿ بكظيفة ميندس بالييئة العامة لئلصبلح الزراعي عاـ  أفقبؿ  عمى بكالكريكس الزراعة

حصؿ عمى بعثة دراسية لدراسة الدكتكراة في أمريكا حيث حصؿ عمى  1959...كفي عاـ 1957
عاد الدكتكر رشاد إلى مصر  1966، كفي عاـ  درجة الدكتكراة في الكيمياء مف جامعة أريزكنا

نو ىرب مف أإال ، ا في جامعة القاىرة كرئيسا لقسـ البحكث البستانية في كمية الزراعة ليعمؿ مدرس
قبؿ أف  كمنيا إلى الكاليات المتحدة لمعمؿ كخبير في األمـ المتحدة   كظيفتو عبر الحدكد الميبية

 كرئيسا لممركز اإلسبلمي في "تكساف"يترؾ عممو كيعكد إلى أريزكنا إماما لمسجد مدينة 
 دينة .الم 

ككاف رئيسا لممركز اإلسبلمي ، كاف رشاد خميفة معركفا لدل العرب كالمسمميف في الكالية   
جبريؿ عميو السبلـ  أف 1980كظؿ زعيما لممسمميف فييا إلى أف أعمف في مطمع عاـ ، في المدينة 

كبدأ يدعك ، بأنو رسكؿ اهلل  1988ف جبريؿ أمره باإلعبلف عف رسالتو في عاـ أك  ،قد أتاه بالكحي 
نو قد حصؿ عميو مف إحدل إكيقاؿ ، " مسجد تكساف " مفالناس إلى الدخكؿ في دينو الجديد 

 الجمعيات الييكدية الخيرية دكف مقابؿ .

، مف ابرز دعاكل رشاد خميفة حض المسمميف عمى رفض ما جاء في السنة النبكية 
ف القرآف ال ينفي كجكد ،  مف عند اهلل كىك يقكؿ إنو رسكؿ، كاالكتفاء بما كرد في القرآف الكريـ  كا 

نما ينفي كجكد األنبياء،الرسؿ بعد محمد   .كما يزعـ كىناؾ فرؽ بيف النبي كالرسكؿ  ،كا 

نما ، يقكؿ رشاد خميفة في بياناتو إف معجزة القرآف الكريـ ال تكمف بفصاحتو كما يشاع ك  كا 
 . ( 1) كمضاعفاتو 19 ف القرآف الكريـ كمو مركب مف رقـا  ك ،  19تكمف في الرقـ 

عبلنات رشاد خميفة رسكؿ اهلل أثارت الرأم العاـ المصػرم بعػد أف نشػر الصػحافي  بيانات كا 
أشػػار فييمػػا إلػػى ، مقػػاليف فػػي جريػػدة األخبػػار المصػػرية  1988فػػي عػػاـ  "احمػػد بيػػاء الػػديف"الكبيػػر 

إف نشػرات  :كقػاؿ، زىػر كتيجمو عمػى األ ،  خطكرة ما ينادم بو أستاذ الكيمياء الدكتكر رشاد خميفة
                                                 

. مقالة . مجمة آخر ساعة . العدد رقـ   يكا بالعقوؿ االلكترونية يفّسروف القرآف الكريـفي أمر انظر :  خميفة ، رشاد .  ( 1) 
 . 31/12/1972الصادر بتاريخ  2149
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ككاف رشاد خميفػة أكؿ مػف ارتػدل  ، تبدك ممكلة تمكيبل جيدا التي يكزعيا عمى الصحؼ رشاد خميفة
 .لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكخ دالب

لػػى جانػػب إعجػػاز الػػرقـ           فيػػك يقػػكؿ : ، لمجػػدؿ ةلمػػدكتكر رشػػاد خميفػػة آراء كثيػػرة مثيػػر  19كا 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف . طاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كاجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

ىنػاؾ   أفنو يدعي إ. ثـ كليس كما حددىا الرسكؿ ، الصبلة تككف كما صبلىا إبراىيـ         
      كىػػػي ليسػػػت منػػػو مثػػػؿ اآليتػػػيف األخيػػػرتيف مػػػف سػػػكرة التكبػػػة ، آيػػػات شػػػيطانية أقحمػػػت عمػػػى القػػػرآف 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    چ 

           چ﯁                                     ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀

أمػػا لمػػاذا يعتبرىػػا مدسكسػػة عمػػى القػػرآف فيقػػكؿ : " إف كممػػة اهلل تتكػػرر ،  ] 129،  128التكبػػة :  [
كلػك جمعػت أرقػاـ اآليػات التػي نجػد ،  19كىػذا الػرقـ مػف مضػاعفات الػرقـ  ، مرة في القػرآف 2298

فإذا قبمنا ىاتيف اآليتيف  19كىذا الرقـ أيضا مف مضاعفات الرقـ  118123يا فييا كممة اهلل تجد أن
 لكجػػػػػػػػػػػدنا اف النظػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػددم لمقػػػػػػػػػػػراف سػػػػػػػػػػػكؼ ينيػػػػػػػػػػػار " .، األخيػػػػػػػػػػػرتيف مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػكرة التكبػػػػػػػػػػػة 

الف البخػػػارم ال يتبػػػع قػػػكؿ اهلل ، كمػػػف أرائػػػو أيضػػػا أف كػػػؿ مػػػف اتبػػػع البخػػػارم لػػػيس مسػػػمما         
ف اإلخػكاف المسػمميف ال أك ،جميعػا فػي النػار  "كالخميني"ؾ أف الشيعة سبحانو كتعالى . كىك يرل كذل

نػو رسػكؿ أك  كلذا فيػـ إخػكاف الشػياطيف .؛ النار  أىؿكمف ال يمتـز بالقرآف ىك مف ، يمتزمكف بالقرآف 
ف ابف باز كابف عثيمػيف كمتػكلي الشػعراكم كشػيخ أك  ،مرة  19في القرآف  "رشاد"كقد كرد اسمو ، اهلل 

ف جميع األنبيػاء مػف قبمػو لػـ يؤتػكا معشػار مػا أك  ،كدكف المبلييف إلى جينـ كبئس المصير األزىر يق
قػػاؿ عميػو السػػبلـ  ف جبريػػؿأك  ،كاف األنبيػاء ثبلثػػة فقػط ىػػـ إبػػراىيـ كمحمػد كرشػػاد خميفػة  ، ربػػو  آتػاه
ف أك ، نو ال يكجد لمزكاة نصػاب أك ، : إف كؿ مف يمكت قبؿ سف األربعيف سكؼ يذىب إلى الجنة لو
أمػا ، ف الحػج عنػد المسػمميف باطػؿ ألنيػـ جعمػكه ثبلثػة أيػاـ أك  ، حد معو يعطي لمف ليس معػو أ أم

، إلػى غيػر ذلػؾ مػف تخػاريؼ كخػزعببلت مػا انػزؿ اهلل بيػا مػف في القرآف فيك أربعة أشير معمكمات 
 سمطاف .
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 ثالثا : مناؿ وحيد مناع 

 إف بيتيػػا مسػػػجده  : التػػي قالػػت  منػػاؿ كحيػػػد منػػاع "الشػػيخة  1990عػػت النبػػكة عػػاـ كادٌ 
مػف  ككػبلن ،  الحسف كالحسيف عمييمػا السػبلـ كمكالنا، جبرائيؿ عميو السبلـ  فا  ك  ،لمصحابة كاألكلياء 
الذم  كانت  ، يتجمكف ليا بصحبة عميا الشيخ عمر  ، الزىراء عمييما السبلـ السيدة زينب كفاطمة

كاعتقؿ كمات فػي السػجف ،   يا في إشيار النبكةف عميا ىذا سبقأك  أسبغت عميو جبلؿ النبكة  ، قد 
مدعية  كعميو فبل داعي أف يحجكا،  مناسؾ الحج نيابة عف أتباعو يؤدم كادعت انو ، بسبب إيمانو
 ، عمػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػد  ، فقػػػػػػػػػػػد خاطػػػػػػػػػػػب الرسػػػػػػػػػػػكؿ  ىػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػذم أخبرىػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػذلؾ  أف الرسػػػػػػػػػػػكؿ 

مقػؾ القػرآف، كأنػؾ أشػيد بػأف خي )باسـ نكر الذات كالصفات كباسػـ ذات الػذات،  عمر قائبلن:  ، زعميا
ف كػػاف اهلل كمبلئكتػػو يصػػمكف عمػػيٌ  مػػؽ عظػػيـعمػػى خي   افػػإف اهلل كمبلئكتػػو كعبػػده كرسػػكلو محمػػد ، كا 

يصمكف عميؾ يا مف ىك أنا ( . كقالت : إف بيتيا مػزار لممبلئكػة كفػي مقػدمتيـ سػيدنا جبرائيػؿ عميػو 
جناحيو عمى المكاف، كأخبرىا شيخيا أف  البيضاء، كفرد السبلـ، الذم زعمت أنو ظير ليا بمبلبسو 

رت منػاؿ لمريػدييا اختيػار الشػيخ عمػر مف أظمو جناحاه فقد ضمف مظمة الحساب يكـ القيامػة.. كبػرٌ 
إنيػا فػي البػاطف )سػيدة نسػاء العػالميف فاطمػة الزىػراء،  : إياىا بالتجمي ليا دكف أفراد جماعتو بالقكؿ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األركاح عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كأف زكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أب ، كزكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب(
 . ( 1)  "الشيكات 

 رابعا : رامي عبد الفتاح 
، طالب في كمية اليندسة  كىك "  عبدالفتاحأيضا في مصر " رامي عكا النبكة كممف ادٌ 

كاف الكحي طمب منو ،  آلخر الزماف السماء الختيار نبيو  خبر نبكتو مؤكدا ىبكط كحي مف أذاع
االنصياع  كضركرة، بدعكل اهلل  باقي أبناء الرساالت األخرلكالييكد ك  المسمميف كالمسيحييف تبشير

 عاـ  كالعشريف مف شير آذار يكـ القيامة الذم حدده بالحادم ألمر اهلل قبؿ حمكؿ
 .  ( 2) ـ ( 2000) 

                                                 
ىػ  المكافؽ 1421محـر  17.  1100. عدد  مجمة زىرة الخميج. نقبل عف :  79. ص   النور الغائبالسادة .   ( 1) 

 ـ .  دكلة اإلمارات العربية .22/4/2000
ىػ 1425محـر  14.  الجمعو  13041. عدد   جريدة الرياض السعوديةنقبل عف :  78. ص  النور الغائبالسادة .   ( 2) 
 ـ .  كمصادر أخرل مختمفو، مثؿ: مجمة عرب تايمز لمكاتب أسامة فكزم . 2004مارس  5
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 : سيد ُطْمَبة  خامسا

كىي ، نو نبي مٌف عميو اهلل بنعمة المشاىدة " أبة مٍ سيد طي " اٌدعى مكظؼ حككمي يدعى ك  
نبكتو  كاستدؿ عمى صحة ،ى درجات التصكؼ، كاٌدعى قدرتو عمى عبلج األمراض كالشمؿ أقص

كعندما جادلو ،   ]١١٨البقرة:[چۅ  ۅ  چ كسر كممة ، الشفاء بالقرآف  بأف اهلل أيده بمعجزة
 ، : نعـ ىك آخر األنبياء " بةمٍ طي "و ، أجاب  ىك آخر األنبياء  محمدا األفراد باف سيدنا  احد
 ( 1) . في المعصية  يغرقكا أفكألدراؾ المسمميف قبؿ  ؿ لتثبيت الديفزَّ نى ني مي لكن

 : أحمد يمني سادسا

ميندس  كىك،  ( منصكر ذم القرنيف ) الممقب نفسو بػ " احمد يمني احمد"كاٌدعى النبكة 
نبي نو البعث الثاني لمأك  ،  نو نبي ىذا الزمافأ رى بشَّ ، ك كتكييؼ  مصرم يعمؿ في شركة تبريد

 . ( 2) العرب كييدم العالـ لئلسبلـ  ليكحد محمد

 : محمد إبراىيـ محفوظ  سابعا

مف سابؽ ألحدل شركات المبلحة في أ، كىك مدير " محمد إبراىيـ محفكظ "كاٌدعى النبكة  
كتتمخص دعكتو في أف النبي  ،  نو نبي اهلل كانشأ ) الطريقة الركحية (أأعمف ، اإلسكندرية 

نما يتجسد فيو  لـ   ان محمد كقد أباح الربا ثـ اخذ ينفرد بزكجات أتباعو ممف يمجأف إليو ، يمت كا 
  . ( 3) لمعبلج الركحي 

 

 
                                                 

 صصية في االماـ الميدم. دار الرسكؿ. مركز الدرا سات التخ  .  النور الغائب اإلماـ الميدي السادة ، مجتبى ( 1) 
 . نقبل عف : جريدة الرياض  80لبناف . بدكف طبعة اك تاريخ نشر . ص  -بيركت   - األكـر لمطباعة كالنشر كالتكزيع   
 ـ . السعكدية12/3/2004ىػ المكافؽ 1425محـر  21. يـك الجمعة 13048عدد    
 . رابط اليكتركني :  اسماء مدعي النبوة قائمة بشبكة كمنتديات التاريخ العاـ .  ( 2) 

    http://www.eltareekh.com/vb/post42965-16/ 
 ـ .10/8/2004ىػ المكافؽ 24/6/1425. يـك الثبلثاء 11379عدد  جريدة اليـو السعودية  ( 3) 
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 مّدٍع لمنبوة في السوداف:  المطمب الثاني

في   تخرج كالذم  ، كىك الممقب بغاندم السكداف،  النبكة  " محمد طو محمكد "اٌدعى" 
كأصبح رئيسا لمحزب ، السكؾ الحديدية  كعمؿ بمصمحة، رية التذكا "غردكف"قسـ اليندسة بكمية 
 ل.  أما دعكاه فيي قريبة مف دعكل البياء كدعك المرسؿ  نو المسيح، كقاؿ إالجميكرم السكداني 

الباطنية مف قبميـ فيما يتعمؽ بختـ النبكة ، كمضمكنيا أف الساعة قد أزفت كبالتالي فاف ختـ نبكة 
 دعكاه في لقاءو  ؿي جمً أبكاب النبكة لممرحمة النيائية في تاريخ البشرية ، كىك يي  تحى تً كفي ، ر سً محمد قد كي 
 ليس في ىذا إشكاؿ كال ، و إلى قياـ الساعةثً عٍ فيقكؿ : " ال نبي بعد محمد مف لدف بى  ، صحفيو 
الساعة  كلكف اإلشكاؿ في أمر الساعة ، كذلؾ بأف، ألف النص في القرآف صريح  ، خبلؼ

" أما يكـ اهلل   اهلل في السماء يكـ اهلل في األرض" كساعة يبدأ بيا "يـك يبدأ بيا "ساعتاف: ساعة 
األرضي مف المحـ كالدـ فتمؤل األرض  في األرض فذلؾ حيف تبمغ اإلنسانية الكماؿ كىي في إطارىا

محمد ليعدكا حياة  ىلا  اهلل جميع الرسؿ مف لدف آدـ ك  كقد أرسؿ، عدال كحرية كمحبة بيف الناس 
 العظيـ بتعميـ الناس األخبلؽ التي تستقيـ مع معاني العدؿ كالحرية كالمحبة، األحياء ليذا اليـك

اإلعداد الخاص  إنما أشار إلى ىذا ( 1) "بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ": كحيف قاؿ الصادؽ األميف 
سطا يمؤل ابف مريـ حكما مق كحيف قاؿ "كيؼ أنتـ إذا نزؿ فيكـ، الذم اشترؾ فيو جميع الرسؿ 
كاليو اإلشارة ، اليكـ "يكـ اهلل في األرض"  إنما أشار إلى ىذا ( 2) األرض عدال كما ممئت جكرا"

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  : لساف المصطفيف فيو أيضا في القرآف الكريـ حيف قاؿ عف

تمؾ جنة اهلل  ] 74الزمر :  [     چوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ      ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ

                                                 
.  مسند البزار = البحر الزخار. ىػ (  292البزار ، ابك بكر احمد بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد العتكي ) المتكفى :  ( 1) 

المدينة المنكرة . تحقيؽ : محفكظ الرحمف زيف اهلل ك عادؿ بف سعد كصبرم الشافعي . مسند ابي حمزة  –مكتبة العمـك كالحكـ 
.  2. اخرجو الشياب القضاعي في مسنده ج  8949. حديث رقـ  364. ص  15( . ج  2009)  1انس بف مالؾ . ط 

. صححو  20782. حديث رقـ  323. ص  10كاخرجو البييقي في السنف الكبرل ج  1165ـ . حديث رق 192ص 
ىػ ( . مج  1408)  3بيركت . ط  –. المكتب االسبلمي   صحيح الجامع الصغير وزياداتواأللباني . محمد ناصر الديف .  

 .  2833. رقـ الحديث  546. ص  1
ـى لقد خمط المدعي بيف حديثيف شريفيف : ا ( 2)  ٍريى ـٍ اٍبفي مى ؿى ًفيكي ألكؿ يتعمؽ بعكدة المسيح عميو السبلـ كنصو " كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا نىزى

ـٍ " كالثاني يتعمؽ بالميدم المنتظر كنصو " " ـٍ ًمٍنكي الميدم ، أجمى الجبية، أقنى األنؼ، يمؤل األرض قسطان كعدال ن كما  فىأىمَّكي
 مف ىذه الدراسة . 190كالحديث الثاني صفحة  172حديث االكؿ صفحة ميمئت جكران كظممان " كقد تـ تخريج ال
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تكقيت  فإذا ابتدأ ىذا اليكـ فقد ابتدأت الساعة التي بيا نياية، اهلل في األرض"  "يـك في األرض في
كمع  ى ، كىك عيس،  كجاء كقت المبعكث الذم بشر بو محمد كالرسؿ مف قبمو، ختـ النبكة بمحمد 

ىذا اليكـ يصح أف تككف ىناؾ  في ،عيسى يبعث جميع األنبياء كالصديقيف كاألكلياء كأصحاب لو 
فإف ذلؾ قد  ،  كاف الشأف بيف محمد كجبريؿ كما، بكة ال بمعني كحي محسكس يجيء بو الممؾ ن

بمعني إلقاء رحماني عمى قمكب عباد تطيرت مف شكائب  كلكف، انقطع باستقرار القرآف باألرض 
فمف كانت لو بصيرة يبصر يعرؼ أف ، ال تعرؼ إال بأنكار البصائر  كليذا اليكـ عبلمات، الشرؾ 

ال يبصر شيئا كيظف أف ، كمف كاف ال يرم إال بعيني رأسو كما ترم الدكاب  ، كقت قد حافال
كقد  ،  .. إف ىذا اليكـ قد أظمنا اآلف كالناس عنو في عماية عمياء.. ىك الكقت منذ األزؿ الكقت

 في سميتو أعبله بيكـ اهللأ مد ليـ في عمايتيـ عنو التباس صكرتو في أذىانيـ باليكـ اآلخر الذم
كىك امتداد ليـك ،المكت بتجربتو كاجتيازه  ىعم فإف ذلؾ ال يجيء إال حيف تنتصر الحياة، السماء

ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ : ى ذلؾ اإلشارة بقكلو تعال ىلا  ك  ، اهلل في األرض ك ليس مغايرا لو

دا مكف أف محميعرفكف القرآف يعم الذيفكيتابع طو : " ،  ] 72اإلسراء :  [چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  
نما ىك النبي كخاتـ األنبياء، ليس نبيا نما ىك الرسكؿ كخاتـ الرسؿ، عيسي ليس رسكال كأف، كا    ( 1) كا 

 مّدعوف لمنبوة مف تونس:  المطمب الثالث

 ككاف،   "بنبي صفاقس"كىك يعرؼ ، النبكة  "عبد الرحمف التونسي"كفي تكنس اٌدعى "
 أكحيت يحمؿ كيحـر بآيات إليية نفسو مشرعا كأعمف، بالنبكة  أعرج يتكئ عمى عكازة ، قاؿ

أمكاال كثيرة  جمع ،المشرفة إلى مدينة صفاقس  ألتباعو منيا تحكيؿ الكعبة أعطى كعكدا ،  إليو 
كثيركف بفضؿ اهلل  كقد تكفؽ كأصبح لو أتباع، ديني ركحي لجماعتو  إلى زعيـ كتحكؿ، مف الزكاة 
 .  ( 2) "حسب قكلو

                                                 
. مكقع الفكرة الجميكرية االليكتركني. رابط اليكتركني :   ساعة مع األستاذ محمود محمد طوالنقا ، صالح باف .  ( 1) 

ttp://www.alfikra.org/talk_page_view_a.php?talk_id=6&page_id=1&keywords=%D8%A7%D8%
A8%D9%88%20%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1 

 ـ.25/11/2006 جريدة الشروؽ التونسيو. نقبل عف  259، ص  النور الغائبالسادة .  ( 2) 
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بؿ اتصؿ بيا ىاتفيان ! ، نو لـ ينزؿ عمييا الكحي أكىي تدعي " ، "زىرة التونسية"  عت النبكةكادٌ 
اضطربت  إنيا: تقكؿ ك كأنيا رسكلة كما تزعـ . ، يأمرىا بادعاء النبكة  ىاتفيه  اتصاؿه  حيث كرد ليا

لكف لما استمرت االتصاالت  ،  غير مقتنعة كمتخكفة مف ىذه الحالة بداية الدعكة ككانت في
كىي تطالب بنشر ، كأسمت نفسيا أـ األنبياء ، اقتنعت انو كحي  الياتفية مف جبريؿ عميو السبلـ

رسالتيا كالتحضير لعقد مؤتمر عالمي حسب ادعائيا لعرض ما أسمتو )قرآنيا الجديد( الذم ستنشره 
 .( 1) "زاؿ الكتاب ينزؿ عمييا تباعان كما تزعـ فما ، عند اكتمالو 
 المّدعية اليمنية ثرّيا منقوش:  المطمب الرابع
، ككاف ليا تأكيؿ 1982عت النبكة عاـ ثريا منقكش مثقفة يمنية ذات خمفية يسارية ادٌ " 

السابقة جاءت في  : " كالنبيكف جمع مذكر سالـ ألف كؿ الرساالت عجيب لختـ النبكة حيث تقكؿ
لئلناث حتى قياـ الساعة  كيفتح اآلف الرساالت ،    فختميا اهلل بالرسكؿ الكريـ محمد ،ذككر

كمف ، اإلناث  ىالذككر إل ؿ الرسالة مفف اهلل تعالى "  حكٌ أكتتابع   " .  التي ال يعمـ بيا إال اهلل
كىي   . أتني بومعو كبلـ آخر فمي كمف ،  األعاجـ كالبربر ىكمف العرب إل، المغرب  ىالمشرؽ إل

حينما تختؿ   : تقكؿ . ثـ ] 67المائدة :  [چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ    چ تبدأ بيانيا باآلية :
، الشركر كتتداخؿ القيـ المتناقضة  كتنتشر، األرض كيعبث اإلنساف بأخيو اإلنساف  ىالمكازيف عم

حينيا تتدخؿ السماء ليصطفي  ،  كتتحكـ بحياتيـ كيمسي الفجكر كالظمـ كالجبركت قيما تحكـ الناس
 .   اهلل رسكال مف الناس
: إف الكاقع أثبت عجز كؿ ما ىك كائف مف قكانيف  ثريا منقكش في بيانيا كتكاصؿ

 ىنا، ك إيقاؼ التدىكر في القيـ الشخصانية كالجماعية االجتماعية  ىكأفكار كعقائد عم كتشريعات
 .  كؿ الرساالت السماكية السابقةيأتي تدخؿ رب العباد برسالة تكحيد امتدادا ل

يكثؽ ، " المكثؽ الجديد" (  –أليميا كأنزؿ عمييا كتاب ) الجمعاف الجميؿ  اهلل إف :كتقكؿ
 .  ( 2) "  الكريـ كيمغي كؿ الكتب السماكية بما فييا القرآف" األحكاـ كالتشريعات الجديدة  كؿ

                                                 
 مدكنة كيؼ المستضعفيف . رابط اليكتركني : . المدعية لمنبوة التونسية الممقبة زىرة اـ االنبياء . البحراني  ( 1) 

     http://ansar10000.blogspot.com/2012/11/blog-post_4204.html 
. لقاء صحفي . شبكة محيط  يمنية تدعي النبوة وتقوؿ ؿ"محيط" اف وحيا أنزؿ إلييا بكتاب جديدعمي ، الياـ محمد .   (2) 

 http://www.masress.com/moheet/305149( . رابط اليكتركني :   2012 – 3 – 4االليكتركنية . ) 
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 تعقيب

نستدعي كالذيف ما زالكا عمى قيد الحياة ، ،  باستقراء أحكاؿ مدعي النبكة ، الذيف خمكا منيـ
 بشأنيـ : أبك الحسف الندكم  ما كتبو

الممبوس أك  صنيعة لغيرهكمنيـ مف ىك  المحترؼ بدينوكمنيـ   المغبوف في عقمو" منيـ إف 
أك الحككمات أك ، ة كلعبة كقد اتخذه الشيطاف مطيٌ ،  عميو في عبادتو لقمة عممو وكثرة مجاىدتو

 ، غير ذلؾ مف اإلمكانات التي ال ينكرىا العقؿ إلى ، غراض السياسية كسيمة كذريعةأصحاب األ
 .    ( 1) "  كال تنفييا التجربة كال يكذبيا الكاقع

شخص الظاىرة تشخيصا دقيقا ، كىك بذلؾ الندكم ، الذم الباحث ىك نفس رأم كرأم 
 كضع اإلصبع عمى مكاف األلـ كسببو ، كيبقى تحديد الدكاء  .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
بيركت .  –دمشؽ ك الدار الشامية  –. دار القمـ  النبوة واالنبياء في ضوء القرآفالندكم  ، ابك الحسف عمي الحسني .   ( 1) 
 . 141ـ ( . ص  2000 -ىػ  1420)  7ط 
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 الفصؿ الرابع

 ختـ النبوة

 المبحث األوؿ : تصحيح مفاىيـ ليا عالقة بختـ النبوة 

 أىؿ السنة وختـ النبوة ) الختـ يعني االخر ( المبحث الثاني : 

   اإليماف بإغالؽ باب النبوة قوال ال فعال:  الثالثالمبحث 

 : شبيات وردود الرابعالمبحث 

 اصرة لختـ النبوة : مفاىيـ مع الخامسالمبحث 
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 الفصؿ الرابع

 ختـ النبوة

عمى امتداد التاريخ اإلسبلمي أف النبكة كغيرىـ كثير  السنة كالجماعة أىؿجمع عمماء ألقد 
آخر  ف معنى اإليماف بختـ النبكة يعني " االعتقاد الجاـز أف محمدا أك ،  ختمت بمحمد 

   ف الكحي اإلليي قد انقطع بعد نبينا محمد أك ، ساالت ف اإلسبلـ آخر الر أك ، األنبياء كالمرسميف 
ف القكؿ بكجكد أنبياء أك ، ف اإلسبلـ ىك الديف الحؽ الذم لف يقبؿ اهلل تعالى مف أحد دينا غيره أك 

، صريحة  ةه دٌ عف جادة الحؽ كرً  أك رساالت أخرل بعد رسالة اإلسبلـ خركجه   آخريف بعد محمد 
نو يستظؿ أف مف يزعـ مثؿ ىذا كافر كلك اٌدعى أك ، ا صرفا كال عدال كال يقبؿ اهلل ممف يقكؿ ىذ

 .  ( 1) باإلسبلـ " 

، مف أتباع بعض الفرؽ كالمذاىب القديمة كالمعاصرة ، غير أف ىناؾ ممف يدعكف اإلسبلـ 
عمى درجة  بقضيتيفكىذا اإلشكاؿ في الفيـ يعكد أك يتستر في اغمب حاالتو  مف فيـ غير ىذا ،

الميدم  كقضيةعكدة المسيح عيسى عميو السبلـ ،  قضيةاألىمية في اإلسبلـ ، كىما  كبيرة مف
، ثـ سأنتقؿ إلى تكضيح مفيكـ ختـ  أتناكؿ تحرير ىذيف المكضكعيفكفي ىذا الفصؿ س ، المنتظر

 ىذه الفرؽ كالمذاىب كالحركات المعاصرة لقضية ختـ النبكة . مفاىيـ النبكة باستعراض 

في المبحث األكؿ  تكعدة مطالب . عرض خمسة مباحثصؿ في كقد جاء ىذا الف
نة لختـ تناكلت مفيكـ أىؿ السلقضيتي عكدة المسيح ، كالميدم المنتظر ، كفي المبحث الثاني 

مف  النبكة بمعنى إقفاليا كأدلتيـ عمى ذلؾ كفي المبحث الثالث عرضت مكقفي الشيعة كالمتصكفة 
القاديانييف كالبيائييف حكؿ ختـ النبكة ثـ عرضت في المبحث ختـ النبكة كفي الرابع ناقشت شيات 

  الخامس ألفكار بعض عمماء المسمميف المعاصريف حكؿ ختـ النبكة .

                                                 
مراتب اإلجماع في العبادات ىػ ( .  456انظر : ابف حـز ، عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي الظاىرم ) تكفي  ( 1) 

. كانظر :  القرطبي، ابك عبد اهلل محمد بف احمد بف   176بيركت . ص  –. دار الكتب العممية  امالت والمعتقدات  والمع
 1. مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : عبداهلل بف عبد المحسف التركي . ط   الجامع ألحكاـ القرآف ىػ ( .  571ابي بكر ) المتكفى 

 .  166. ص .  17ـ ( . ج  2006) 



131 
 

 المبحث األوؿ

 مفاىيـ ليا عالقة بختـ النبوةتصحيح 

لقد سبؽ أف ذكرت أف مف أسباب اإلشكاؿ في قضية ختـ النبكة ما يعكد إلى قضيتيف 
 يميما بشكؿ صحيح يقكد إلى الكقكع في ىذه المتاىة العقدية . أساسيتيف ، كعدـ ف

 كسأتناكؿ ىاتيف القضيتيف مف خبلؿ مطمبيف : 

 المطمب األكؿ : عكدة المسيح عميو السبلـ بختـ النبكة .

 ختـ النبكة .ك المطمب الثاني : الميدم المنتظر 

 عودة المسيح عميو السالـ وختـ النبوة: المطمب األوؿ 

أف اهلل تعالى لـ يمكٍّْف الييكد كأنصارىـ مف صمب المسيح أك قتمو ، الكريـ  قد صرح القرآفل      
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹچ يو إل تعالىبؿ رفعو 

، ] ١٥٨النساء:[چڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  
مف عبلمات الساعة كأشراطيا   ف ىذه العكدة أأنو سيعكد آخر الزماف ، ك ، كبيؤمف المسممكف بذلؾ ك 

 المتكاتر .  ثابتة بأدلة نصية  مف القرآف الكريـ ،  كمف الحديث الشريؼ الصحيح العكدةكىذه 

الكثير مف الشبيات كالجدؿ حكؿ خاتمية رسالة  أثارت كال تزاؿ تثير لكف ىذه العكدة الثابتة   
لسبلـ كككنو آخر األنبياء ، ال سيما أف المسيح أحد األنبياء المسمـ بنبكتيـ ، كعكدتو محمد عميو ا

بعد محمد خاتـ النبييف  نبيٍّ  تعني بالضركرة كجكدى ، كما فيًيمىت مف البعض ،   بعد كفاة محمد 
 سيـ بالمسيح عكا النبكة كصفكا أنفزمانيا، فكيؼ يتـ التكفيؽ بيف األمريف ؟ كلماذا نرل الكثير ممف ادٌ 

 أك زعمكا أف ركح المسيح حمت في أجسادىـ ؟.  ،  أك بالمسيح المكعكد

في السطكر التالية سكؼ نحاكؿ استعراض النصكص الثابتة  المتعمقة بمكضكع  رفع         
 كمف ثـ نعرض اآلراء المختمفة بشأنيا كعبلقة ذلؾ بختـ النبكة  .، المسيح كعكدتو 
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كقبؿ قياـ  في آخر الزماف،عميو السبلـ آنية المتعمقة بنزكؿ سيدنا عيسى مف اآليات القر        
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ   :الساعة قكلو تعالى

 [چڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  
، كمعنى الرفع كالتطيير ، فاة .  ىذه اآلية تثير أسئمة محكرية عف معنى الك   ] 55آؿ عمراف 

ؿَّ ًفي  "كترتيب حدكث ىذه األمكر. كقد  فىاًة الًَّتي ذىكىرىىىا المَّوي عىزَّ كىجى ٍعنىى اٍلكى اٍختىمىؼى أىٍىؿي التٍَّأًكيًؿ ًفي مى
مىى مىٍذىىًبيً  ـً عى كىافى مىٍعنىى اٍلكىبلى ، كى فىاةي نىٍكـو : ًىيى كى ـٍ يي ، كىرىاًفعيؾى ًفي ىىًذًه اآٍليىًة، فىقىاؿى بىٍعضي : ًإنّْي ميًنيميؾى ـٍ

مىٍعنىى اٍلكى  ، قىاليكا: كى : ًإنّْي قىاًبضيؾى ًمفى اأٍلىٍرًض، فىرىاًفعيؾى ًإلىيَّ : مىٍعنىى ذىًلؾى كفى ري قىاؿى آخى فىاًة: نىٍكًمؾى .... كى
ٍعنىى: قىبى  مىٍيًو، ًبمى ا ًلي عى فو مى فٍَّيتي ًمٍف فيبلى : تىكى ا ييقىاؿي ، ًلمى ٍعنىى قىٍكًلًو: }ًإنّْي اٍلقىٍبضي ٍضتيوي كىاٍستىٍكفىٍيتيوي، قىاليكا: فىمى

 ، ا ًعٍنًدم ًبغىٍيًر مىٍكتو كىاًرم، كىآًخذيؾى ًإلىى مى يِّا ًإلىى جى {  أىٍم قىاًبضيؾى ًمفى اأٍلىٍرًض حى فّْيؾى كىرىاًفعيؾى ميتىكى
فىاةى مىٍكتو ....  كىرىاًفعيؾى ًمٍف بىٍيًف اٍلميٍشًرًكيفى كىأىٍىًؿ اٍلكيٍفًر ًبؾى  فّْيؾى كى : ًإنّْي ميتىكى ٍعنىى ذىًلؾى : مى كفى ري قىاؿى آخى  كى

ميطىيّْريؾى ًمفى الًَّذيفى  ، كى : ًإٍذ قىاؿى المَّوي يىا ًعيسىى، ًإنّْي رىاًفعيؾى ًإلىيَّ ٍعنىى ذىًلؾى : مى كفى ري قىاؿى آخى كا، .... كى كىفىري
فّْيؾى بىٍعدى ًإٍنزىاًلي ًإيَّاؾى ًإلىى الدُّ  ميتىكى ٍعنىاهي كى ًر الًَّذم مى ، كىاٍلميؤىخّْ ٍعنىاهي التٍَّأًخيري : ىىذىا ًمفى اٍلميقىدَّـً الًَّذم مى قىاؿى ٍنيىا. كى

ـي. "  التٍَّقًدي
 ( 2) عف مالؾ قكلو : " مات عيسى كىك ابف ثبلث كثبلثيف سنة "  ابف عطيةكنقؿ ،  ( 1) 

فّْي ابف كثيركنقؿ  فَّاهي المَّوي عف ابف عباس قكلو : " }ًإنّْي ميتىكى { أىٍم: ميًميتيؾى . كعف ابف منبو قكلو : تىكى ؾى
فىعىوي المَّوي ًإلىٍيًو. كعف ابف إسحاؽ  ثى سىاعىاتو ًمفى النَّيىاًر ًحيفى رى فَّاهي : ثىبلى ارىل يىٍزعيميكفى أىفَّ المَّوى تىكى أف النَّصى

نَّو رىاًجع   لمًَّو سىٍبعى سىاعىاتو ثيَـّ أىٍحيىاهي . كعف الحسف : قىاؿى رىسيكؿي ا ـى يىميٍت، كىا  ًلٍميىييكًد: "إفَّ ًعيسىى ل
ًة  ـٍ قىٍبؿى يىٍكـً اٍلقىيامى إلىٍيكي

 (3 ) " (4 ) . 

                                                 
الكشاؼ عف حقائؽ . كانظر ايضا : الزمخشرم  .  458 – 455. ص  6. ج جامع البياف في تأويؿ القرآف لطبرم . ا ( 1) 

. ص  8. ج  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير. كانظر ايضا  : الرازم  .  367 – 366. ص  1. ج  غوامض التنزيؿ
237  . 

ىػ( . 542الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: ابف عطية ، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد  ( 2) 
 بيركت . تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي محمد .   –. دار الكتب العممية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .  444. ص  1ىػ ( . ج  1422) 1ط 
عػف الحسػف ك ىػك الحسػف بػف  6232تفسيره حػديث رقػـ  ك ابف أبى حاتـ فى  448. ص  5أخرجو الطبرل فى تفسيره ج ( 3) 

 أبى الحسف البصرل مرسبل عػف النبػى صػمى اهلل عميػو ك سػمـ. ك مراسػيمو مػف شػر المراسػيؿ. ك اإلرسػاؿ مػف أقسػاـ الضػعيؼ.
. رابػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػي :  366. ص  67. ج   أرشػػػػػػػػػػػػيؼ أىػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػديثانظػػػػػػػػػػػػر : برنػػػػػػػػػػػػامج المكتبػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػاممة . 

http://www.ahlalhdeeth.com 
تفسير ىػ( . 774انظر : ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:   ( 4) 

. ص  2ـ ( . ج  1999 -ىػ 1420) 2. دار طيبة لمنشر كالتكزيع . تحقيؽ : سامي بف محمد سبلمة . ط القرآف العظيـ 
47  . 
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، ال كفاة مكت، ك  الكفاة في إف: كيستشيد الذيف قالكا        ف عيسى عميو السبلـ لـ ا  اآلية كفاة نـك
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ٹ  ٹ   ٹ     چ نو حي في السماء باآلية  : ا  يمت  ك 

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

"  أفكيرل الطبرم  . فكممة الكفاة تحتمؿ معنى النكـ كما تحتمؿ معنى المكت . ]42الزمر : [ 
،  إني قابضؾ مف األرض ورافعؾ إلّي""معنى ذلؾ:  : أكلى ىذه األقكاؿ بالصحة .... قكؿي مف قاؿ

أنو قاؿ: ينزؿ عيسى ابف مريـ فيقتؿ الدجاؿ، ثـ يمكث في   اتر األخبار عف رسكؿ اهلل لتك 
 األرض مدة ذكىرىا، اختمفت الركاية في مبمغيا، ثـ يمكت فيصمي عميو المسممكف 

، ففي تسنده   كىذا الرأم يبدك منطقيا مف كجية نظر الباحث لقكة األدلة التي  . ( 1) كيدفنكنو." 
. أما ذككر يتقرر أف عيسى عميو السبلـ سينزؿ كيمكت كيدفنو المسممكف ، فيك لـ يمت الحديث الم

 اآلراء األخرل فتعتمد في غالبيا عمى االجتياد أك مصادر أىؿ الكتاب . 

مف  ف مف قالكا بأمو إف، كسكاء كانت الكفاة كفاة نكـ أك كفاة مكت أك قبضا مف األرض حيا 
 دة المسيح في آخر الزماف  . ىذه اآلراء لـ يختمفكا عمى عك 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  چ  تافأما اآلي

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

نص ال يقبؿ التأكيؿ في نفي قتؿ المسيح أك صمبو  مافي  ]158-157النساء :  [چڱ  ں   

السبلـ .  كىي نص أيضا في رفع المسيح إلى اهلل تعالى  . كالرفع قد يككف ماديا كقد يككف عميو 
ىك الرفع  يجعؿ المعنى األكثر قبكالن  يومعنكيا بمعنى رفع منزلتو ، لكف اقتراف ىذا الرفع  بالحرؼ إل

خصيص عيسى كال معنى لت، المادم . فالرفع المعنكم حاصؿ ال محالة لكؿ األنبياء عمييـ السبلـ 
فقد رفع اهلل تعالى منزلتو بمجرد اختياره نبيا ، ثـ إف مقابؿ الرفع المادم في المغة ، عميو السبلـ بو 

ىك اإلنزاؿ كسكؼ نرل أف جميع النصكص الصحيحة تتحدث عف إنزاؿ كنزكؿ المسيح عميو 
 السبلـ . 

                                                 
 . مصدر سابؽ 458. ص  6. ج  أويؿ القرآفجامع البياف في تالطبرم .   ( 1)
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ھ  ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  چ كيفيـ مف قكلو تعالى :  

عمى أنو  أف المسيح سيعكد إلى األرض ، كسيؤمف بو أىؿ الكتاب،  ]159النساء :  [چے    
يعزز فكرة رفعو حيا  "قبؿ مكتو  "كتحديد زمف  الكريـ . نبيه مف األنبياء الذيف كرد ذكرىـ في القرآف

لو عميو السبلـ بجسده . فاف أىؿ الكتاب لـ يؤمنكا بو جميعا لغاية اآلف ، لذلؾ فبل بد مف نزك 
يماف جميع أىؿ الكتاب بو قبؿ أف يمكت .، بجسده   كا 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ    چ  :كاآلية الكريمة 

ىذه العكدة إحدل عبلمات الساعة ،  أفتحدد زمف عكدتو عميو السبلـ ، كتقرر  ]61:الزخرؼ [
نو( يعكد عمى المسيح عميو السبلـ  فأغمب المفسريف يركف أف الضمير في )  . ( 1) كا 

 46آؿ عمراف: [چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ     چ  :آؿ عمراف آية  أما       
كىك عند حادثة الرفع لـ يكف قد بمغ الكيكلة بعد ،   فيي تقرر أف المسيح سيكمـ الناس كيبل ،.]

 .  ( 2)  في كيكلتو  لدنيالذلؾ ال بد أف يعكد كيعيش كيبمغ الكيكلة كيكمـ الناس في ا
، كسنكرد في ىذه  ( 3)  أما األحاديث التي تناكلت عكدة المسيح فقد بمغت حد التكاتر

الدراسة األحاديث التي كردت في الصحيحيف بيذا الشأف ألنيا كما نرل كافية إلعطاء فكرة كاضحة 
 ـ التطكيؿ  .عف مكضكع عكدة المسيح ، كقد راعينا عدـ ذكر األسانيد لبلختصار كعد

ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  - 1 ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى : " أيرىاًني المٍَّيمىةى ًعٍندى الكىٍعبىًة،   عف عى قىاؿى
ا أىنٍ  اًؿ، لىوي ًلمَّةه كىأىٍحسىًف مى ا أىٍنتى رىاءو ًمٍف أيٍدـً الرّْجى ، كىأىٍحسىًف مى ـى ـً قىٍد فىرىأىٍيتي رىجيبلن آدى تى رىاءو ًمفى المّْمى

مىٍيًف، يىطيكؼي ًباٍلبىٍيًت، فىسىأىلٍ  مىى عىكىاًتًؽ رىجي مىٍيًف، أىٍك عى مىى رىجي مىيىا، فىًييى تىٍقطيري مىاءن، ميتًَّكئنا عى : مىٍف رىجَّ تي

                                                 
 . مصدر سابؽ . 236. ص  7. ج  جامع البياف في تأويؿ القرآفانظر : الطبرم .   ( 1) 
  . مصدر سابؽ .  1468. ص  3ج  . الخواطر –تفسير الشعراوي .  الشعراكم  ( 2) 
 التصريح بما تواتر في نزوؿ المسيح ..  .  ىػ(1353الكشميرم ، محمد أنكر شاه بف معظـ شاه اليندم )المتكفى:   ( 3) 

 كدار القرآف الكريـ بيركت . تحقيؽ : عبد الفتاح أبك غدة .  -مكتبة المطبكعات اإلسبلمية بحمب 
 .  89. ص  1ـ( . ج  1981 -ىػ 1401)  3ط 
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ًر ال ، أىٍعكى ٍعدو قىطىطو ؿو جى ذىا أىنىا ًبرىجي ، كىاً  ـى ٍريى : المىًسيحي اٍبفي مى عىٍيًف الييٍمنىى، كىأىنَّيىا ًعنىبىةه طىاًفيىةه، ىىذىا؟ فىًقيؿى
اؿي " : المىًسيحي الدَّجَّ : مىٍف ىىذىا؟ فىًقيؿى  . ( 1)  فىسىأىٍلتي

ٍيرىةى   - 2 :"  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ،  عف أىبىي ىيرى ٍنوي، قىاؿى  َنَزَؿ اْبُف َمْرَيـَ : كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا  رىًضيى المَّوي عى
، كىا ً  ـٍ ـٍ "ًفيكي ـٍ ًمٍنكي  . ( 2)  مىاميكي

ٍيرىةى  – 3 : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، عف أىبىي ىيرى ٍنوي، قىاؿى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييكًشكىفَّ  : »  رىًضيى المَّوي عى
ـَ َحَكًما َعْداًل أىٍف  ـْ اْبُف َمْرَي ، َيْنِزَؿ ِفيُك يىٍقتيؿى الًخٍنًزيرى ، كى ًميبى يىًفيضى المىاؿي ، فىيىٍكًسرى الصَّ عى الًجٍزيىةى، كى يىضى كى

مىا ًفييىا" ، ثيَـّ يىقيكؿي أى  ٍيرنا ًمفى الدٍُّنيىا كى تَّى تىكيكفى السٍَّجدىةي الكىاًحدىةي خى ده، حى تَّى الى يىٍقبىمىوي أىحى ٍيرىةى: " حى بيك ىيرى
 :  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ كىاٍقرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيـٍ

 .  ( 3) " ]159النساء :  [چ    ے

ٍيرىةى  - 4 : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ،  عىٍف أىًبي ىيرى ٍنوي، قىاؿى َأَنا َأْوَلى النَّاِس ِبِعيَسى اْبِف : "   رىًضيى المَّوي عى
ـَ ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخَرةِ  ، أيمَّيىاتيييـٍ شىتَّى كى َمْرَي تو ًدينيييـٍ كىاًحده ...." ، كىاأٍلىٍنًبيىاءي ًإٍخكىةه ًلعىبلَّ

 (4) . 

                                                 
. كركاه أيضا في :   5902. حديث رقـ  161. ص  7. كتاب المباس . باب الجعد . ج   . صحيح البخاريالبخارم   ( 1) 

.  كتاب  صحيح مسمـ.  كانظر ايضا : مسمـ.   6999. حديث رقـ  33. ص  9كتاب التعبير . باب رؤيا الميؿ  ج 
 . 169. حديث رقـ  154. ص  1االيماف . باب ذكر المسيح بف مريـ كالمسيح الدجاؿ . ج 

.   168. ص  4باب نزكؿ عيسى بف مريـ عمييما السبلـ . ج  . كتاب أحاديث األنبياء .  . صحيح البخاريالبخارم   ( 2) 
. كتاب اإليماف . باب نزكؿ عيسى بف مريـ حاكما بشريعة نبينا صمى اهلل صحيح مسمـ . كركاه مسمـ .  3449حديث رقـ 

 . متفؽ عميو 155. حديث رقـ  136. ص  1عميو كسمـ . ج 
.  168. ص  4األنبياء . باب نزكؿ عيسى بف مريـ عمييما السبلـ . ج . كتاب أحاديث   . صحيح البخاريالبخارم   ( 3) 

.   2222. حديث رقـ  82. ص  3. كركاه البخارم أيضا في : كتاب البيكع . باب قتؿ الخنزير . ج  3448حديث  رقـ 
  2476ديث رقـ . ح 136. ص  3كركاه البخارم أيضا في : كتاب المظالـ كالغصب . باب كسر الصميب كقتؿ الخنزير. ج 

.  1. كتاب االيماف . باب نزكؿ عيسى بف مريـ حاكما بشريعة نبينا صمى اهلل عميو كسمـ . ج  صحيح مسمـكركاه مسمـ .  
 كالمفظ لمبخارم . . 242. حديث رقـ  135ص 

اذ انتبذت مف اىميا  . ج . كتاب احاديث االنبياء . باب قكؿ اهلل :  كاذكر في الكتاب مريـ   . صحيح البخاريالبخارم   ( 4) 
  4. كتاب الفضائؿ . باب فضائؿ عيسى عميو السبلـ . ج  صحيح مسمـ. كركاه مسمـ .  3443. حديث رقـ  167. ص  4

 . كالمفظ لمبخارم 145. حديت رقـ  1837ص 
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ٍيرىةى  - 5 ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ، عى ٍنوي، أىنَّوي قىاؿى  َلَيْنِزَلفَّ اْبُف َمْرَيـَ : " كىاهلًل،   رىًضيى المَّوي عى
عىفَّ اٍلجً  لىيىضى ، كى لىيىٍقتيمىفَّ اٍلًخٍنًزيرى ، كى ًميبى ، فىمىيىٍكًسرىفَّ الصَّ اًدالن كىمنا عى صي حى لىتيٍترىكىفَّ اٍلًقبلى ٍزيىةى، كى

فىبلى ييٍسعىى  ( 1)
اسيدي، لىتىٍذىىبىفَّ الشٍَّحنىاءي كىالتَّبىاغيضي كىالتَّحى مىٍييىا، كى ده "  عى اًؿ فىبلى يىٍقبىميوي أىحى فَّ ًإلىى اٍلمى لىيىٍدعيكى

(2 )  

ٍيرىةى  - 6 : قىاؿى رىسيكؿي ،  عف أىبىي ىيرى ٍنوي، يىقيكؿي  َنَزَؿ اْبُف َمْرَيـَ :" كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا  اهلًل  رىًضيى المَّوي عى
 . ( 3) ؟" َوَأمَُّكـ ِفيُكـْ 

ٍيرىةى   - 7 ٍنوي، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل ، عىٍف أىًبي ىيرى : " كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا   رىًضيى المَّوي عى ـى  َنَزؿَ قىاؿى ـٍ اٍبفي مىٍريى ًفيكي
؟ ، فىقيٍمتي اًل  ـٍ ـٍ ًمٍنكي ٍيرىةى، فىأىمَّكي ٍف أىًبي ىيرى ، عى ، عىٍف نىاًفعو دَّثىنىا عىًف الزٍُّىًرمّْ ، حى : ًإفَّ اأٍلىٍكزىاًعيَّ ٍبًف أىًبي ًذٍئبو

ـٍ ًمٍنكيـٍ » مىاميكي ـٍ ًبًكتىاًب « كىاً  : " فىأىمَّكي : تيٍخًبريًني، قىاؿى ؟"  قيٍمتي ـٍ ـٍ ًمٍنكي ا أىمَّكي : " تىٍدًرم مى قىاؿى اٍبفي أىًبي ًذٍئبو
بّْكي  ـٍ رى سينًَّة نىًبيّْكي تىعىالىى، كى  .    " (4 )ـٍ تىبىارىؾى كى

ٍبًد اهللً  - 8 اًبرى ٍبفى عى ٍنوي، قاؿ: سىًمٍعتي النًَّبيَّ ،  عف جى : " الى تىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف   رىًضيى المَّوي عى يىقيكؿي
ؽّْ ظىاًىًريفى ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً  مىى اٍلحى : "  أيمًَّتي ييقىاًتميكفى عى ـَ َصمَّى اهلُل " ، قىاؿى َفَيْنِزُؿ ِعيَسى اْبُف َمْرَي

ـْ َعَمى َبْعٍض ُأَمرَاُء َتْكرِ  : َتَعاَؿ َصؿّْ َلَنا، َفَيُقوُؿ: اَل، ِإفَّ َبْعَضُك ـْ ، َفَيُقوُؿ َأِميُرُى ـَ َمَة اهلِل َىِذِه َعَمْيِو َوَسمَّ
 . ( 5) "  اأْلُمَّةَ 

ٍنيي رىًضيى ، عىبَّاسو  عف اٍبفً  - 9 : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ما المَّوي عى مىى   ، قىاؿى ٍرتي لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبي عى : " مىرى
اًؿ شىنيكءىةى،  ٍعده كىأىنَّوي ًمٍف ًرجى ـي طيكىاؿه جى ؿه آدى ـي، رىجي مىٍيًو السَّبلى ـَ ميكسىى ٍبًف ًعٍمرىافى عى َورََأْيُت ِعيَسى اْبَف َمْرَي

اؿى ًفي آيىاتو  "ُحْمَرِة َواْلَبَياِض، َسْبَط الرَّْأِس َمْرُبوَع اْلَخْمِؽ ِإَلى الْ  اًزفى النَّاًر، كىالدَّجَّ اًلكنا خى ، كىأيًرمى مى
                                                 

اًريىًة الفىتىاة ًمفى النّْسىاًء،  ( 1)  ٍنًزلىًة اٍلجى : ًىيى كيؿُّ القىميكص: الفىًتيَّة ًمفى اإًلبؿ ًبمى ًقيؿى اًض، كى : ًىيى اٍبنىةي اٍلمىخى ًقيؿى : ًىيى الثًَّنيَّة، كى ًقيؿى كى
ف كىانىٍت ًبٍنتى لىبيكفو أىك ًحقَّةن ًإلى أىف تىًصيرى بىٍكرة أىك تىٍبزيؿ، زىادى التٍَّيذً  : سيمّْيىٍت قىميكصان ًلطيكًؿ قىكىاًئًميىا أينثى ًمفى اإًلبؿ ًحيفى تيٍركىبي كاً  يبي

لىـٍ  : القىميكص أىكؿ مىا ييٍركىب ًمٍف ًإناث اإًلبؿ ًإلى أىف تيٍثني،  كى قىاؿى اٍلعىدىًكمُّ ا سىمَّكيا النَّاقىةى الطًَّكيمىةى اٍلقىكىاًئـً قىميكصان، تىٍجسيـ بىٍعدي، كى بَّمى كىري
ٍمعي ًمٍف كيؿّْ ذىًلؾى قىبلًئص كًقبل ع، كىاٍلجى قىٍد تيسىمَّى قىميكصان ساعىةى تكضى : كى . ج لساف العرب ص كقيميص . انظر : ابف منظكر : قىاؿى
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: كىافى قىتىادىةي " ييفىسّْريىىا أىفَّ نىًبيَّ اهلًل  [23]السجدة: چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  چ أىرىاىيفَّ اهللي ًإيَّاهي،  ، قىاؿى
   ٍمىي " قىٍد لىًقيى ميكسىى عى ـي ًو السَّبلى

 (1 ) . 

ًف النًَّبيّْ ، عف ابي ىريرة  – 10 ٍنوي،عى : " كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه،   رىًضيى المَّوي عى ـَ قىاؿى َلُيِيمَّفَّ اْبُف َمْرَي
ا َأْو ُمْعَتِمرًا، َأْو َلَيْثِنَينَُّيَما ْوَحاِء، َحاجِّ  . ( 2)  " ِبَفجّْ الرَّ

ٍيرى   - 11 ٍنوي، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل ،  ةى عىٍف أىًبي ىيرى تَّى يىٍنًزؿى   رىًضيى المَّوي عى : " الى تىقيكـي السَّاعىةي حى ، قىاؿى
ئً  ٍيشه ًمفى اٍلمىًدينىًة، ًمٍف ًخيىاًر أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض يىٍكمى ـٍ جى كـي ًباأٍلىٍعمىاًؽ أىٍك ًبدىاًبؽو، فىيىٍخريجي ًإلىٍيًي ، فىًإذىا الرُّ ذو

افُّكا، قىالى  ، كىاهلًل الى ني تىصى : الى ، فىيىقيكؿي اٍلميٍسًمميكفى ـٍ بىٍيفى الًَّذيفى سىبىٍكا ًمنَّا نيقىاًتٍميي مُّكا بىٍينىنىا كى كـي: خى مّْي ًت الرُّ خى
ييٍقتىؿي  ـٍ أىبىدنا، كى مىٍيًي ، فىيىٍنيىًزـي ثيميثه الى يىتيكبي اهللي عى ـٍ بىٍيفى ًإٍخكىاًننىا، فىييقىاًتميكنىيي ـٍ كى ؿي الشُّيىدىاًء بىٍينىكي ، أىٍفضى ثيميثيييـٍ
ـٍ يىٍقتىًسمي  ، الى ييٍفتىنيكفى أىبىدنا فىيىٍفتىًتحيكفى قيٍسطىٍنًطيًنيَّةى، فىبىٍينىمىا ىي يىٍفتىًتحي الثُّميثي مَّقيكا ًعٍندى اهلًل، كى ، قىٍد عى ـى كفى اٍلغىنىاًئ

: ًإفَّ  احى ًفيًيـً الشٍَّيطىافي ٍيتيكًف، ًإٍذ صى ـٍ ًبالزَّ ،  سيييكفىيي ذىًلؾى بىاًطؿه ، كى ، فىيىٍخريجيكفى ـٍ ـٍ ًفي أىٍىًميكي مىفىكي اٍلمىًسيحى قىٍد خى
ةي،  ، ًإٍذ أيًقيمىًت الصَّبلى فيكؼى ـٍ ييًعدُّكفى ًلٍمًقتىاًؿ، ييسىكُّكفى الصُّ ، فىبىٍينىمىا ىي رىجى ـى خى اءيكا الشٍَّأ َفَيْنِزُؿ ِعيَسى فىًإذىا جى

ـَ  تَّى ، ، َفَأمَُّيـْ   اْبُف َمْرَي ٍنذىابى حى كىوي الى اًء، فىمىٍك تىرى ا يىذيكبي اٍلًمٍمحي ًفي اٍلمى فىًإذىا رىآهي عىديكُّ اهلًل، ذىابى كىمى
ٍربىًتًو " ـٍ دىمىوي ًفي حى لىًكٍف يىٍقتيميوي اهللي ًبيىًدًه، فىييًريًي ، كى   ( 3)  يىٍيًمؾى

ذىٍيفىةى ٍبًف أىًسيدو اٍلًغفىاًرمّْ   - 12 : اطَّمىعى النًَّبيُّ رىًضيى المَّ ، عىٍف حي ٍنوي، قىاؿى ،   وي عى نىٍحفي نىتىذىاكىري مىٍينىا كى عى
 : ؟»فىقىاؿى كفى ا تىذىاكىري ٍكفى قىٍبمىيىا عىٍشرى آيىاتو « مى تَّى تىرى : " ًإنَّيىا لىٍف تىقيكـى حى  -قىاليكا: نىٍذكيري السَّاعىةى، قىاؿى
، كىالدَّابَّ  -فىذىكىرى  اؿى ، كىالدَّجَّ افى ٍغًرًبيىا، الدُّخى طيميكعى الشٍَّمًس ًمٍف مى ـَ َصمَّى اهلُل ةى، كى َوُنُزوَؿ ِعيَسى اْبِف َمْرَي

 .  (4)  ، "َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

                                                 
. ص  1. باب االسراء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الى السماكات كفرض الصمكات . ج  صحيح مسمـمسمـ .   ( 31) 
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: ذىكىرى رىسيكؿي اهلًل ، عىًف النَّكَّاًس ٍبًف سىٍمعىافى   - 13 ٍنوي، قىاؿى اؿى ذىاتى غىدىاةو،   رىًضيى المَّوي عى الدَّجَّ
، َفَيْنِزُؿ ِعْنَد اْلَمَناَرِة اْلَبْيَضاءِ كى كىذىًلؾى ًإٍذ .... فىبىٍينىمىا ىي  ـَ شىٍرًقيَّ ًدمىٍشؽى، بىٍيفى  َبَعَث اهلُل اْلَمِسيَح اْبَف َمْرَي

كدىتىٍيفً  دَّرى ( 1)  مىٍيري فىعىوي تىحى ذىا رى ، كىاً  مىكىٍيًف، ًإذىا طىٍأطىأى رىٍأسىوي قىطىرى ًة مى مىى أىٍجًنحى مىافه  ، كىاًضعنا كىفٍَّيًو عى ًمٍنوي جي
ٍيثي يىٍنتىًيي طىٍرفيوي، فى  نىفىسيوي يىٍنتىًيي حى ، كى تَّى كىالمٍُّؤليًؤ، فىبلى يىًحؿُّ ًلكىاًفرو يىًجدي ًريحى نىفىًسًو ًإالَّ مىاتى يىٍطميبيوي حى

مىيي  ـى قىٍكـه قىٍد عىصى ٍريى ـٍ ييٍدًركىوي ًببىاًب ليدٍّ، فىيىٍقتيميوي، ثيَـّ يىٍأًتي ًعيسىى اٍبفى مى كًىًي ـي اهللي ًمٍنوي، فىيىٍمسىحي عىٍف كيجي
نًَّة، فىبىٍينىمىا ىيكى كىذىًلؾى ًإٍذ  ـٍ ًفي اٍلجى اًتًي ـٍ ًبدىرىجى دّْثييي ييحى : ًإنّْي قىٍد أىٍخرىٍجتي ًعبىادنا ًلي، َأْوَحى اهلُل ِإَلى ِعيَسىكى
ٍز ًعبىاًدم ًإلىى الطُّك  رّْ ، فىحى ـٍ دو ًبًقتىاًلًي دىبو الى يىدىاًف أًلىحى ـٍ ًمٍف كيؿّْ حى ، كىىي مىٍأجيكجى يىٍبعىثي اهللي يىٍأجيكجى كى ًر ، كى

: ـٍ فىيىقيكليكفى يىميرُّ آًخريىي ا ًفييىا، كى بيكفى مى ٍيرىًة طىبىًريَّةى فىيىٍشرى مىى بيحى ، فىيىميرُّ أىكىاًئميييـٍ عى لىقىٍد كىافى ًبيىًذًه مىرَّةن  يىٍنًسميكفى
ري نىًبيُّ اهللً  ييٍحصى ـي  مىاءه، كى ًدكي ٍيرنا ًمٍف ًمائىًة ًدينىارو أًلىحى ـٍ خى ًدًى تَّى يىكيكفى رىٍأسي الثٍَّكًر أًلىحى ابيوي، حى ًعيسىى كىأىٍصحى

، فىييٍصًبحيكفى  ـٍ ـي النَّغىؼى ًفي ًرقىاًبًي مىٍيًي ابيوي، فىييٍرًسؿي اهللي عى ، فىيىٍرغىبي نىًبيُّ اهلًل ًعيسىى كىأىٍصحى  فىٍرسىى اٍليىٍكـى
ٍكًت  ابيوي ًإلىى اأٍلىٍرًض، فىبلى يىًجديكفى ًفي اأٍلىٍرًض مىٍكًضعى كىمى نىٍفسو كىاًحدىةو، ثيَـّ يىٍيًبطي نىًبيُّ اهلًل ًعيسىى كىأىٍصحى

ابيوي ًإلىى اهلًل، فىييٍرًسؿي اهللي طى  ، فىيىٍرغىبي نىًبيُّ اهلًل ًعيسىى كىأىٍصحى نىٍتنيييـٍ ىهي زىىىميييـٍ كى كىأىٍعنىاًؽ ٍيرنا ًشٍبرو ًإالَّ مىؤلى
ٍيثي شىاءى اهللي، ثيَـّ ييٍرًسؿي اهللي مىطىرنا الى يىكيفُّ ًمٍنوي بىٍيتي مىدىرو كىالى  ـٍ حى يي ـٍ فىتىٍطرىحي ، فىيىٍغًسؿي اٍلبيٍخًت فىتىٍحًممييي بىرو  كى

تىًؾ، كىريدّْ  لىفىًة، ثيَـّ ييقىاؿي ًلؤٍلىٍرًض: أىٍنًبًتي ثىمىرى تَّى يىٍتريكىيىا كىالزَّ ابىةي اأٍلىٍرضى حى ًئذو تىٍأكيؿي اٍلًعصى م بىرىكىتىًؾ، فىيىٍكمى
ًبًؿ لىتىٍكفً  ةى ًمفى اإٍلً تَّى أىفَّ المٍّْقحى ٍسًؿ، حى ييبىارىؾي ًفي الرّْ يىٍستىًظمُّكفى ًبًقٍحًفيىا، كى ـى ًمفى ًمفى الرُّمَّانىًة، كى ي اٍلًفئىا

ةى ًمفى اٍلبىقىًر لىتىٍكًفي اٍلقىًبيمىةى  ةى ًمفى اٍلغىنىـً لىتىٍكًفي اٍلفىًخذى ًمفى النَّاًس، فىبىٍينىمىا النَّاًس، كىالمٍّْقحى ًمفى النَّاًس كىالمٍّْقحى
كيؿّْ مي  كحى كيؿّْ ميٍؤًمفو كى ، فىتىٍقًبضي ري ـٍ ـٍ تىٍحتى آبىاًطًي ذيىي ا طىيّْبىةن، فىتىٍأخي ـٍ كىذىًلؾى ًإٍذ بىعىثى اهللي ًريحن يىٍبقىى ىي ، كى ٍسًمـو

ـٍ تىقيكـي السَّاعىةي"النَّاًس يىتىيى  ًشرىاري  ميًر، فىعىمىٍيًي ارىجيكفى ًفييىا تىيىاريجى اٍلحي
 (2 ) . 

ك - 14 ٍبدى اهلًل ٍبفى عىٍمرو ٍنيي ، عف عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل مارىًضيى المَّوي عى اؿي ًفي   ، قىاؿى : " يىٍخريجي الدَّجَّ
َفَيْبَعُث اهلُل يىٍكمنا، أىٍك أىٍربىًعيفى شىٍيرنا، أىٍك أىٍربىًعيفى عىامنا ، الى أىٍدًرم: أىٍربىًعيفى  -أيمًَّتي فىيىٍمكيثي أىٍربىًعيفى 

ـَ َكَأنَُّو ُعْرَوُة ْبُف َمْسُعو ، فىيىٍطميبيوي فىييٍيًمكيوي، ثيَـّ يىٍمكيثي النَّاسي ِعيَسى اْبَف َمْرَي ، لىٍيسى بىٍيفى َسْبَع ِسِنيفَ دو
                                                 

ده: مىٍصبيكغه أىصفر بالييٍرد ان  ( 1)  كده كمييىرَّ ثىٍكبه مىٍيري : ىيكى الكيٍركيـ. كى ًقيؿى ظر : ابف منظكر . الييٍردي: العيركؽ الًَّتي ييٍصبىغي ًبيىا، كى
 . مصدر سابؽ . 435. ص  3. ج  لساف العرب
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ده ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي  اٍثنىٍيًف عىدىاكىةه، ثيَـّ ييٍرًسؿي اهللي  مىى كىٍجًو اأٍلىٍرًض أىحى ، فىبلى يىٍبقىى عى ا بىاًردىةن ًمٍف ًقبىًؿ الشٍَّأـً ًريحن
ٍتوي، ...." ٍيرو أىٍك ًإيمىافو ًإالَّ قىبىضى  . ( 1)  ذىرَّةو ًمٍف خى

عودة نبي اهلل عيسى ف : إاستنادا إلى ىذه اآليات كاألحاديث الصحيحة ، يمكننا القكؿ 
ىذه العكدة كصفات السيد المسيح   تفاصيؿف ا  ، ك عميو السالـ  في آخر الزماف ثابتة نصا 

كاألعماؿ التي سيقكـ بيا كالزمف الذم سيمكثو في األرض يمكف تصكره إذا أخذنا بظاىر ىذه 
بأنو المسيح ، بالصدؽ أك بالكذب ، مف  عو النصكص ، كمف ثـ فإننا نستطيع الحكـ عمى أم مدٌ 

ظر في مدل تطابؽ دعكاه مع الصكرة التي رسمتيا اآليات كاألحاديث الشريفة لممسيح خبلؿ الن
 كعكدتو .  

  .فالمسيح عميو السبلـ سينزؿ في زمف تككف فيو فتنة الدجاؿ 
  .كسيككف مكاف نزكلو شرقي دمشؽ عند المئذنة البيضاء 

ا كفيو عمى أجنحة كسكؼ يككف المسممكف يخكضكف حركبا ، كسيككف مرتديا ميركدتيف كاضع
 .ممكيف  كرأسو يقطر ماء 

ـٌ بإماميـ ، أك يأٌميـ    .كسيصمي مع المسمميف كيأت

كيكسر الصميب ، كىذه األفعاؿ دالالتيا ، كيقتؿ الخنزير ، كيضع الجزية ، كسكؼ يحكـ بالعدؿ  
 ألف جميع أىؿ الكتاب سيؤمنكف بو ؛كاضحة ، فيك سييـز النصارل كالييكد كينيي كجكدىـ 

  .كيتبعكف الديف اإلسبلمي 

  .كسكؼ يحج إلى مكة مرة أك مرتيف 

 .  (2) دٌ كسيقتؿ الدجاؿ عند باب لي  

                                                 
.   2258. ص  4. كتاب الفتف كاشراط الساعة . باب خركج الدجاؿ كمكثو في االرض . ج  صحيح مسمـمسمـ .   ( 1) 

 . 116حديث رقـ 
. ج معجـ البمدافمكم . قرية قرب بيت المقدس مف نكاحي فمسطيف ببابيا يدرؾ عيسى بف مريـ الدجاؿ فيقتمو. انظر: الح ( 2)
 . 15.  ص  5
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كبعد ذلؾ سيمجأ بالمسمميف إلى جبؿ الطكر تحرزا مف يأجكج كمأجكج الذيف  يخرجكف ، كال طاقة  
 لممسمميف بيـ ، كيشربكف بحيرة طبريا ، كفي ذلؾ الكقت ستنتشر المجاعات كضنؾ 

كيقضى عمى ىذا العدك المخيؼ برحمة كعكف ، لعيش ، ثـ ينتصر عيسى عميو السبلـ كمف معو ا
  . مف اهلل تعالى

 بحيث يفيض الماؿ كتخصب؛ كسيمكث بعد ذلؾ سبع سنيف يسكد فييا الرخاء كالسبلـ  
 األرض ، كسيمكت بعد ذلؾ خيار الناس كيبقى األشرار الذيف تقـك القيامة في زمنيـ .  

ىؿ السنة يؤمنكف  بيذه الركاية عمى ظاىرىا ، في حيف  أكَّؿ آخركف ىذه الصفات إف أ
ف األخذ بظاىر ىذه النصكص يمـز منو كذبيـ فيما ذىبكا أل ،كاألحداث حتى تنسجـ مع دعاكييـ 

كلـ نر الدجاؿ ، إليو ، حيث لـ نر أحدا منيـ نزؿ مف السماء كاضعا كفيو عمى جناحي ممكيف 
كتجاىؿ بعضيـ النصكص تماما كما رأينا في الفصؿ الثالث   ،المسيح  ه نزكؿى دي الذم يسبؽ كجك 
 مف ىذه الدراسة .

عكدة المسيح في آخر الزماف  مف نصكص الكتاب كالسنة أف عامة المسمميف يفيمكف إف
، كمكتو   ف المسيح عميو السبلـ بعث قبؿ محمد أل ؛  خاتمية نبكة محمد ال تتعارض مع 
فالبعثة  إذفال يعني انو جاء بعده ، فالثابت انو جاء قبمو كسيمكت بعده ،    مد بعد مكت مح

، كالمسيح كعكدتو   ، كالديف األخير ىك ما جاء بو محمد   األخيرة ىي بعثة محمد 
، لذلؾ ال إشكاؿ في   اإلعجازية كالدكر الذم سيقـك بو في آخر الزماف جزء مما جاء بو محمد 

ف مف يدعي أنو إفكبناء عمى ما سبؽ .   كال تناقض مع القكؿ بخاتمية محمد ،  ىذه العكدة 
نو ممتـز باإلسبلـ ، ثـ يتكقؼ عند ىذا االدعاء ، ال يمكننا كصفو بالمنكر لختـ النبكة ، أسيح ، ك الم

كتبقى قضيتو إثبات مدل كذبو أك صدقو في ما ذىب إليو مف خبلؿ عرضو عمى النصكص 
 كمدل انطباقيا عميو زمانا كمكانا كصفات ، لمسيح كعكدتو المتعمقة بمكضكع ا

 كأحداثا .

كيجيء بما يخالؼ ما جاء بو اإلسبلـ ، كما فعؿ كثيركف مف ، ف يدعي انو المسيح أما مى 
ألف المسيح  ؛) لمفيـك ختـ النبكة بمعنى اآلخر (  مناقضمدعي النبكة  ، فبل ريب أف ادعاءه ىذا 



141 
 

كلف ، أخبرنا بيا سيد الخمؽ ، سبلـ ، كسيقكـ بميمات محددة لو سمفا عميو السبلـ سيعمؿ باإل
 يأتي بديف جديد . كبالتالي سيككف ىذا المدعي كاذبا ال محالة كال يمكف قبكؿ ادعاءه إسبلميا .  

ذا رفضنا  كسممنا باف الختـ يعني اآلخر الذم ليس بعده نبي ، مقكلة عكدة المسيح جدال كا 
ىذا اإلطبلؽ يشمؿ كؿ مف لو صفة النبكة  ، سكاء كلد قبؿ محمد أك بعده ،  كأف ، عمى اإلطبلؽ 

لكف  ، يعتبر ادعاؤه مناقضا لختـ النبكة كيعتبر كاذبا ، فإف كؿ مف يدعي أنو عيسى عميو السبلـ 
ذلؾ يمـز منو رد جميع األحاديث التي تتناكؿ عكدة المسيح  أك تأكيميا ، كتأكيؿ اآليات المتعمقة 

كع لتنسجـ مع ىذا االدعاء ، كىك أمر ال يمكف القياـ بو إال لمف أصيب بمكثة في عقمو أك بالمكض
ف إنكار أحاديث صحيحة بمغت حد التكاتر كالتبلعب بتفسير آيات ألفاظيا كاضحة أل ؛معتقده 

 الداللة  ال يجرؤ عميو مف في قمبو مثقاؿ ذرة مف إيماف أك إسبلـ.

شخصية المسيح تشكؿ  فإف ، ذه اآليات كاألحاديث نو مع كجكد كؿ ىأكمف المبلحظ 
، كقد رأينا في فصؿ ) مدعك النبكة ( مف ىذه الدراسة نماذج مف ىؤالء ! إغراء لمكثيريف النتحاليا 
كانتيت دعاكييـ كذىبت أدراج الرياح بعد ىبلكيـ ، لكنا رأينا أيضا أف ، المدعيف الذيف ثبت كذبيـ 

دعكاىـ كجكد كتأثير في بعض خمؽ اهلل . كىؤالء سنناقش دعكاىـ بعض ىؤالء المدعيف ال يزاؿ ل
 في ىذا الفصؿ إف شاء اهلل .    

 الميدي المنتظر وختـ النبوة : المطمب الثاني 

المدخؿ الثاني الذم استخدمو مدعك النبكة لمكصكؿ إلى مبتغاىـ ىك ادعاء الميدكية . 
يشيد لذلؾ ،   محمد   لمفيكـ خاتمية مناقضك ، كادعاء الميدكية ىك في الكاقع ادعاء لمنبكة 

معظـ مف ادعكا ، في عرؼ . فالميدم استقراؤنا ألحكاؿ مدعي الميدكية كمقكالتيـ كتصرفاتيـ  
أك ، عمى صمة بالسماء ، ككؿ الذيف ادعكا الميدكية نظركا إلى أنفسيـ معصكـ رجؿ مميـ ،  النبكة 

 ميزات األنبياء .  نظر إلييـ أتباعيـ عمى أنيـ أنبياء أك ليـ

كادعاء الميدكية ظاىرة بارزة في التاريخ اإلسبلمي منذ فجر اإلسبلـ إلى يكمنا ىذا ، كأكؿ 
مف كصؼ بالميدم، بمفيكـ اإلماـ المعصكـ الذم يحمؿ صفات األنبياء ، في تاريخ اإلسبلـ ىك 
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 بمحمد بف عمي بف أبي طالب المعركؼ بابف الحنفية حيث أطمقت عميو ىذا المق
 بفا المختار "مكلى عمي بف أبي طالب ، يتزعميا "كيساف" إلى نسبة  ))الكيسانية تسمى " فرقة 

 نقؿ كلكنو ، الميدم كىك اإلماـ ىك الحنفية بف  امحمد أف كفرقتو ىك زعـ، ك  "الثقفي  عبيد أبي
نما ،  يمت لـ الميدم ىذا أف كىك اليـك ،  إلى لزميا آخر معنى إلى كممة الميدم كأصحابو  ىك كا 

 كأصحابو أحياء كأنو . المدينة مف مراحؿ سبع عمى الحجاز في كىك ،" رضكل جبؿ" في يقيمكف
... .فيممؤىا عدالن  الدنيا إلى يرجع ألنو ؛ كماءن  عسبلن  تجرياف نضاختاف عيناف كعنده ، يرزقكف

مؾ باسـ مي ، فكانكا مف حيف آلخر يخرجكف ثائريف يطمبكف ال كشاعت ىذه العقيدة بيف الشيعة
 . ( 1) الميدم" 

 إفعمى الحركات الشيعية ، بؿ في رأم " احمد أميف" كلـ يقتصر ادعاء الميدكية 
استغؿ  "  شيكع كممة الميدم عند الناس كاعتقادىـ فييا فمقب  ثانيالخميفة العباسي ال منصكرال

يحيط الخبلفة بالسمطاف ابنو بالميدم عمى أساس ىذه الفكرة ، كدعا إليو عمى أنو الميدم المنتظر ل
كىذا كبلـ ال دليؿ عميو ألنو ال يمكننا القكؿ : .  (2) عيده."  الدنيكم كالتقديس الديني، كجعمو كليٌ 

إف كؿ مف سمى كلده " الميدم " قصد بذلؾ إضفاء صفة الميدكية بمفيكميا العقدم عمى ىذا 
 الكلد .

ككضعت ، كية فأذاعكا " فكرة الميدم الفكرة الميد ( 3) "الفاطميكف االسماعيميكف"كاستغؿ 
يدعك لمميدم المنتظر كيبث فييـ  " ،أبك عبد هلل الشيعي"الكممة عمى لساف رجؿ ماىر اسمو 

، كيحمسيـ لمحرب، فقاتمكا قتاالن شديدنا، كأخيرنا تغمبكا عمى عماؿ العباسييف  مذىب اإلسماعيمية
 هلل الممقب بالميدم اظير عبيد كطردكىـ، كأخضعكا  أكثر ببلد المغرب لحكميـ .... ك 

                                                 
 . 10( . ص  2012. مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة . ط )  الميدي والميدوية انظر : أميف ، أحمد .   ( 1) 
 . 11المرجع نفسو : ص   ( 2) 
المشرؽ العربي ,  الفاطميكف اسـ لدكلة قامت في أكاخر القرف الثالث اليجرم في المغرب العربي كامتدت بعد ذلؾ إلى ( 3)

كينتسب خمفاؤىا إلى عمى بف أبي طالب كفاطمة الزىراء رضي اهلل عنيما ، كقد قامت ىذه الدكلة عمى فكرة تقديس اإلماـ 
كعصمتو ، كأصبح اإلماـ في نظر الناس ظؿ اهلل في األرض ، كما أصبح مقدسا . كىـ فكريا ينتسبكف إلى  اإلسماعيمية 

. مكتبة  تاريخ اإلسالـ السياسي والديني والثقافي واالجتماعي. انظر : حسف ، إبراىيـ حسف .  إحدل طكائؼ الشيعة الغبلة
 . 320. ص  4ـ ( . ج 1982)  2القاىرة . ط  –النيضة المصرية 
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كاعتبر خمفاؤىا أنفسيـ أئمة ، ، كىكذا تأسست الدكلة الفاطمية عمى فكرة الميدكية  ( 1) المنتظر " 
 حد الشعراء يخاطب أحد خمفائيـ بقكلو : أكغمكا في ىذا االدعاء حتى رأينا ، ميدييف معصكميف 

  ( 2) أنت الكاحد القيار " " ما شئت ال ما شاءت األقدار            فاحكـ ف

 كقكلو :

 " مف ييتدم دكف المعز خميفة         إف اليداية دكنو تضميؿ 

  ( 3)مف يشيد القرآف فيو بفضمو          كتصدؽ التكراة كاإلنجيؿ " 

) آؿ رسكؿ اهلل كأكلياؤه ( : " أئمة اإلسماعيمية كالمعز كالحاكـ  صاحب كتابيقكؿ 
ـ الغيب ككشؼ باطف الشريعة كعمك الدرجة أعظـ مما تدعيو اإلثنا عشرية كأمثاليما يدعكف مف عم

فيقكلكف لو: قد أسقطنا  ،  ، كيضمنكف ليـ ىذا مع استحبلؿ المحرمات كترؾ الكاجبات ألصحابيـ
 كنحف قاطعكف  ، عنؾ الصبلة كالصكـ كالحج كالزكاة، كضمنا لؾ بمكاالتنا الجنة

 .  ( 4) لتعطيؿ " كحقيقة قكؿ اإلسماعيمية ا.  بذلؾ

يفيض مف نكره عمى مف يشاء مف  اهلل" نظرية الفيض اإلليي، كأف  ( 5) كتبنى إخكاف الصفا    
، .... كقالكا: إف ليذا الفيض مظاىر دكرية ظيرت في  عباده كأف فيضو عمى األئمة أقكل فيض

براىيـ كمكسى كعيسى كمحمد عمييـ السبلـ ، كاختتمت باإلماـ .... ك  تتجمى الركح اإلليية نكح كا 

                                                 
 . مصدر سابؽ . 13 -12: ص  الميدي والميدوية أميف .   ( 1) 
. دار بيركت . تحقيؽ :  ديواف ابف ىانئ األندلسيىػ ( .  362) تكفي محمد بف ىاني األزدم األندلسيابف ىانئ ،   ( 2) 

 . 80ـ ( . ص  1980 -ىػ  1400كـر البستاني . ط ) 
 . 145المصدر نفسو : ص   ( 3) 
العاصمي ، محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي )المتكفى:   ( 4) 

 . 142. ص  1ىػ ( .  ج   1407. المكتبة الشاممة . ط )  هلل وأولياؤه آؿ رسوؿ اىػ( .  1421
إخػػكاف الصػػفا : مػػف أىػػـ  الفػػرًؽ الباطنيػػة  التػػي نشػػأت منتصػػؼ القػػرف الرابػػع اليجػػرم، كتنتمػػي فػػي معظػػـ أفكاًرىػػا لطائفػػة   ( 5) 

مطػامعيـ السياسػية فػي االسػتيبلًء عمػى الحكػـ. اإلسماعيمية" الباطنيػة؛ كالػذيف ادَّعػكا التشػيع كحػبَّ آًؿ البيػت، فػي سػبيؿ تحقيػؽ 
رسالة جامعة سمَّكىا بػ"رسائؿ إخكاف الصفا كخػبلف الكفػا"، جمعػكا فييػا مػذىبىيـ البػاطني فػي اإللييػات  52عرضكا  مذىبيـ في 

  2مصػػػػػػػػػػر .  ط  –. دار المعػػػػػػػػػػارؼ  إخػػػػػػػػػػواف الصػػػػػػػػػػفاكالنفسػػػػػػػػػيات كاألخبلقيػػػػػػػػػػات . انظػػػػػػػػػػر : عبػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػكر ، جبػػػػػػػػػػكر . 
 .   25. ص  ـ ( 1983) 
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، حتى  ، كتظير لئلنسانية منذ بدء خمقيا متدرجة نحك الكماؿ في درجات مختمفة كمراحؿ متكالية
جاءت إلى محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كبيذا المعنى يأتي الميدم برسالة تفكؽ مف قبمو حتى 

 . ( 1) رسالة محمد " 
ا في المغرب ككاف مف أكبر الدكؿ التي نجحت باسـ المي         دكلة المكحديف، " دم أيضن

ا " ،محمد بف تكمرت"كزعيميـ  نو أك ، اٌدعى أنو مف نسؿ عمي بف أبي طالب  ، كىك شيعي أيضن
الميدم ، كقد رحؿ إلى المشرؽ ، كتمقى عمكمو بالعراؽ، كلقي ىناؾ الغزالي كالكيا اليراسي 

 . ( 2) " يف ، كأخذ عنيـ الحديث كأصكؿ الفقو كالد كالطرطكشي كغيرىـ
كفػػي بػػبلد الشػػرؽ قامػػت دعكتػػا القرامطػػة  كالحشاشػػيف كغيرىمػػا مػػف الحركػػات المتمػػردة عمػػى 
فكػػرة الميػػدم المنتظػػر أيضػػا ، أمػػا القرامطػػة فقػػد " كػػاف ظيػػكر ىػػذه الطائفػػة سػػنة سػػت كسػػبعيف بعػػد 

ؿ لكؿ آيػة ككاف يجع، المجكسية كيظير اإلسبلـ  رُّ سً .... ككاف يي "ميمكف بف ديصاف "المائة بظيكر
شارات، ككاف يخدـ إسماعيؿ  كلكؿ حديث تأكيبل تفسيرا بف جعفر، ا، كجعؿ الفرائض كالسنة رمكزا كا 

مكا بالقرامطػػػة، ، فاجتمعػػػا كتسػػػاعدا عمػػػى نشػػػر ىػػػذا المػػػذىب ....، فسيػػػ" حمػػػداف قػػػرمط"كظيػػػر أيػػػاـ 
صػػػابئة "كحمػػػداف قػػػرمط" كػػػاف مػػػف ال، ...."كميمػػػكف بػػػف ديصػػػاف" كػػػاف مجكسػػػيا مػػػف سػػػبي األىػػػكاز 

إلػى زعمػائيـ ،  االتصاؿ باهلل والػوحي الخفػي، ككاف ليـ تعاليـ دينية مؤسسة عمى   ( 3) الحرانية " 
كقػد نشػأ بكاسػط ، كىػك فارسػي األصػؿ ،   "الحسيف بف منصكر الحبلج"ككاف مف زعمائيـ الفكرييف 

كقد قتمو الخميفة .  ( 4) ، كقاؿ بكحدة الكجكد كصحب أبا القاسـ الجنيد المتصكؼ كغيره، في العراؽ 

                                                 
:  . كانظر أيضا 329. ص  1.  ج  . بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة والقرامطة والباطنية انظر : ابف تيمية  ( 1) 

 . 15. ص  الميدي والميدويةأحمد أميف .  
لمعجب في تمخيص .   اىػ( 647انظر : المراكشي ، عبد الكاحد بف عمي التميمي المراكشي، محيي الديف )المتكفى:   ( 2) 

بيركت . تحقيؽ : الدكتكر صبلح -. المكتبة العصرية، صيدا أخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر الموحديف
. كانظر أيضا : الذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد  136. ص  1ـ ( . ج 2006 -ىػ 1426) 1الديف اليكارم . ط 

جزءا .  37.    .  تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـىػ( 748ذىبي )المتكفى: بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ال
 74. ص  36القاىرة . ج  –المكتبة التكفيقية 

التحفة الميدية شرح العقيدة ىػ( . 1392الدكسرم ، فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم، الدكسرم )المتكفى:   ( 3) 
 ػ 39. ص  1ق ( . ج 1413)  3ط.  اإلسبلمية بالمدينة المنكرة. مطابع الجامعة   التدمرية

تعالى  –كحدة الكجكد مذىب فمسفي ال ديني يقكؿ بأف اهلل كالطبيعة حقيقة كاحدة، كأف اهلل ىك الكجكد الحؽ، كيعتبركنو   ( 4)
يي تعمف عف كجكد اهلل دكف أف يككف صكرة ىذا العالـ المخمكؽ، أما مجمكع المظاىر المادية ف –اهلل عما يقكلكف عمكان كبيران 

. مكقع صيد الفكائد االليكتركني . رابط :  الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي  انظر : ليا كجكد قائـ بذاتو.
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/87.htm 
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 .   ( 1) " فقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػػػػػػػػحابو : إنػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػيعكد بعػػػػػػػػػػػػػػػد أربعػػػػػػػػػػػػػػػيف يكمػػػػػػػػػػػػػػػا، العباسػػػػػػػػػػػػػػػي المقتػػػػػػػػػػػػػػػدر 
الذم اٌدعى أنو الباب إلى الميدم المنتظر ببغداد  "محمد بف عمي الشمغماني"كمف زعمائيـ         

ح المػػادم عػػف . كيػػرل احمػػد أمػػيف أف الحركػػة القرمطيػػة " كانػػت دعػػكة إلػػى اإلصػػبل ( 2) " تػػؿ حرقػػاكقي 
يمػاف بالميػدم المنتظػر" ؛ . كىػذا الػرأم ألحمػد أمػيف غريػب  (3)  طريؽ ركحاني مف إيمػاف باإلمػاـ كا 

جراء النبكة ال يمكف أف يدعك إلى اإلصبلح المادم أك الركحاني .أل  ف مف يعمف تعطيؿ الشرائع كا 
المشيكر الذم   "الحسف بف الصباح"فرؽ اإلسماعيمية ،  كزعيميـ  لكأما الحشاشكف،  احد

د لدعكتو بالتشنيع عمى الخمفاء كالحكاـ السنييف ككبر مظالميـ، كتحدث بقرب ظيكر الميدم ميٌ 
فيـ بميمة فقد كاف يقكؿ ألتباعو حيف يكمٌ  ؛ككاف يدعي أف لو مبلئكة  ، الذم يمؤل األرض عدالن 

ذا مي قتؿ احد الزعماء : " قـ إلى فبلف فاقتمو كمتى رجعت تحممؾ مبلئكتي إلى  مف  تَّ جنة النعيـ، كا 
 .  (4)  دكف ذلؾ أرسؿ مبلئكتي إليؾ يذىبكف بؾ إلى جنة الخمد "

ىؤالء الحشاشكف تمتقي معتقداتيـ مع معتقدات اإلسماعيمية عامة مف حيث ضركرة كجكد " 
 "رشيد الديف سناف بف سميماف"إماـ معصكـ كمنصكص عميو ....  قاؿ إماـ الحشاشيف بالشاـ 

،  فضبلن عف عقائد اإلسماعيمية التي يؤمنكف بيا، كما اٌدعى أنو يعمـ الغيب ، ناسخ  بفكرة الت
 ، كألغى الشريعة  ، كأسقط التكاليؼ. أحد زعمائيـ قياـ القيامة "الحسف الثاني بف محمد"كأعمف 

 . (5) " مستكرنا كحقيقتو إلى إماـ الزماف ظاىران أك، كالحج لدييـ ظاىره إلى البيت الحراـ 

كاستمرت الفكرة الميدكية في الظيكر كحركات ثكرية ضد أنظمة الحكـ باسـ الديف كحب 
أعمف " الذم  "محمد بف عمي الشيرازي"آؿ البيت كأحقيتيـ في اإلمامة ، فظيرت البابية  عمى يد 

ثـ ، الذم ىك مصدر لكؿ خير في العالـ ، انو الباب الذم يدخؿ منو الناس إلى الميدم المستكر 

                                                 
  153 – 152.  ص  1ياض . ج الر  – مكتبة الرشد.   حقيقة البدعة وأحكامياانظر : الغامدم ، سعيد بف ناصر .   ( 1) 
الجناف   .  مرآةىػ( 768اليافعي ، أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي )المتكفى:   ( 2) 

بيركت . كضع حكاشيو: خميؿ المنصكر  . ط   -. دار الكتب العممية  وعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حوادث الزماف
 . 214. ص  2ـ ( . ج  1997 -ىػ  1417)  1
 . مصدر سابؽ . 31. ص  الميدي والميدوية احمد اميف .   (3) 
 . 35المرجع نفسو : ص   ( 4) 
. دار الندكة العالمية   الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرةالندكة العالمية لمشباب االسبلمي .   ( 5) 

 .   1ىػ ( .  ج  1420)  4ع . إشراؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني . ط لمطباعة كالنشر كالتكزي
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األمر عنده فاعتقد أنو فكؽ أف يككف مدخبلن لئلماـ المستكر، بؿ ىك نفسو الذم ييدم العالـ  تطكر
لمحؽ، كييدييـ إلى سبيؿ الرشاد. كأعمف أنو الميدم الجديد المنتظر، كأف الميدم المنتظر حؿ فيو 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چ  ر المقصكد في اآليةكٍ نو الذّْ أثـ تطكر أمره فاٌدعى ،  حمكالن ماديٍّا جسمانيٍّا 

بعد أف كاف يقكؿ : إف الذكر ىك عمي بف أبي طالب ، كلكي ال  ] 43]النحل:چٺ               ٺ  ٺ    
كر كقد حؿ في حمت في جسمو فقاؿ : " أنا الذّْ  اٌدعى أف ركح عميٌ ، يحصؿ تناقض بيف القكليف 

بلؼ األسماء باختبلؼ جسمي ركح عمي بف أبي طالب كاف شمس الحقيقة ال تزاؿ كاحدة مع اخت
ككتابو المنزؿ عميو ، نو اإلنساف إ : فقاؿ، نو نبي يكحى إليو صراحة أاألياـ " . كاٌدعى بعد ذلؾ 

 -3] الرحمف : چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    چ كىما المقصكداف بقكلو تعالى ،  "البياف"ىك 
د عميو السبلـ الذم كاف يقكؿ :  إف أركاح األنبياء السابقيف حمت في محم "الباب". ككاف     [ 4

نو نقطة البياف ،  فيك أك  ، أما ىك فقد حمت فيو أركاح جميع األنبياء بما فييـ محمد،نقطة الفرقاف 
براىيـ في يكـ إبراىيـ  ،في يكـ نكح  ان كاف نكح كمكسى في يكـ مكسى كعيسى في يكـ عيسى ، كا 
كفي ، مف يظيره اهلل  مف يظيره اهلل  كسيككف في يكـ، في يكـ عمي  ان كعمي، في يـك محمد  ان كمحمد

قبؿ أكؿ  ، يكـ مف يظيره مف بعد مف يظير اهلل مف بعد مف يظيره اهلل إلى آخر الذم ال آخر لو
" كتطكر أمره بعد ذلؾ فاٌدعى . الذم ال أكؿ لو . فيك كاف في كؿ ظيكر حجة اهلل عمى العالميف 

كأف كتابو المنزؿ عميو أعظـ مف ، قريف كال مثاؿ أف اهلل ما خمؽ لو مف شبو كال كفؤ كال عدؿ كال 
ؿ القرآف عمى اإلنجيؿ . ككاف ؿ البياف عمى القرآف كفضٍ الكتب السماكية بما فييا القرآف ، ففضٍ 

 .  ( 1) "ثـ استحدث شريعة جديدة، ة تفسيرنا رمزيٍّا، كيتأكؿ نصكصويفسر القرآف عمى عقيدة باطني

يتمسؾ بالدعكة  "صبح أزؿ"ككاف  ،"بياء اهلل "و "صبح أزؿ"كبعد مكت الباب خمفو 
هلل، كأف اإف الباب ليس إال مميدنا لبياء " الدعكة فقاؿ :  "بياء اهلل"ر كالتعاليـ البابية في حيف طكٌ 

هلل ىك الذم حؿ فيو النكر اإلليي كالقبس اإلليي ، كاعتمد البياء عمى نص جاء في كبلـ ابياء 
ر يى ظٍ ) مى بً هلل اي يـك مف األياـ مف ىك أعظـ مني " . كتمقَّب بياء الباب، كىك قكلو : " سيظير ف

هلل كما تتجمى طمعة اإلنساف في المرآة، كاعتقد فيو اهلل ( كقاؿ: إنو ىك الذم تتجمى في طمعتو ذات ا

                                                 
البابية عرض ـ (.  1987. كانظر ايضا : ظيير ، احساف اليي ) المتكفى  409. ص  1انظر: المرجع السابؽ : ج  ( 1) 

 . 186 – 176ـ ( . ص  1984)  6الىكر ، باكستاف . ط  –ادارة ترجماف السنة ونقد . 
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ر بو األنبياء مف قبؿ كما بشر المسيح بمحمد، كأنو لو أصحابو أنو فكؽ البشر، كزعـ أنو قد بشَّ 
كما كاف لمنبي محمد تعاليـ خاصة لـ ، اصة ال يبكح بيا إال لمف قدر عمييا مف الخاصة تعاليـ خ

كأف رسالتو نسخت رسالة ، ، كباح عمي بيا لخاصتو حتى كصمت إلى األئمة  يبح بيا إال لعمي
ا: إف خير الناس مف جعؿ  ،الباب  كلكنو اتفؽ معو عمى معنى اإلنسانية كالدعكة  إلييا، كقاؿ أيضن

 . ( 1) " الـ كمو كطننا لوالع

عمى ادعاء ميرزا غبلـ احمد أنو الميدم المنتظر كالمسيح  األحمدية القاديانيةكقامت 
عيسى عميو السبلـ قد "  فجمع بذلؾ الميدم كالمسيح في شخص كاحد ، كأعمف أف  ؛ المكعكد

راؼ بني إسرائيؿ مات في اليند بعد أف ذىب إلييا عقب حادثة الصمب ليكمؿ إيصاؿ رسالتو إلى خ
 .  ( 2) " الضالة في تمؾ الببلد

ٿ  ٿ  ٿ  چ أحمد الذم بشر بو عيسى عميو السبلـ في اآلية " انو ىك  "ميرزا أحمد"كيقكؿ      

بؿ اعتبر أف  ، كأنكر االعتقاد باف ال نبي بعد محمد" ،  ( 3) " ] ٨الصف:[چٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    
ب النبكة مفتكح، كالديف الذم يغمؽ باب النبكة ديف ميت . كبا،   ذلؾ قمة أدب في حضرة النبي 

ف المسجد األقصى الذم كرد ذكره في القرآف في أك ، خبره أف قادياف ىي أـ القرل أف اهلل أ:  زعـك 
                                          چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ اآلية 

] كأعمف غبلـ أحمد بأف مف لـ يطعو كلـ  ،ىك الذم بناه غبلـ أحمد في قادياف   ]١اإلسراء:
  ( 4) " كمصيره إلى جينـ.، هلل كعصى رسكلو ، كتعدل الطريؽ افقد عصى   يبايعو

                                                 
 . مصدر سابؽ . 43انظر : احمد اميف . الميدم كالميدكية . ص   ( 1) 

. رابط اليكتركني :             وفاة عيسى بف مريـ عميو السالـ  المكقع الرسمي لمجماعة االسبلمية االحمدية .   ( 2) 
http://new.islamahmadiyya.net/inner/1674/index.asp#372 

 -. الشركة االسبلمية المحدكدة    المسيح الناصري عميو السالـ في اليندكانظر ايضا : القادياني ، ميرزا غبلـ أحمد . 
 . 18ـ ( . ص  2002 -ىػ 1423بريطانيا . ترجمة : القسـ العربي بالجماعة االسبلمية االحمدية . الطبعة الحديثة ) 

 . 494. مطبعة رياض اليند .  ص  إزالة االوىاـ ـ ( .   1908القادياني ، ميرزا غبلـ احمد . ) تكفي   ( 3) 
 . مرجع سابؽ . 48. ص  الميدي والميدويةانظر :  احمد اميف .   ( 4) 

http://new.islamahmadiyya.net/inner/1674/index.asp#372
http://new.islamahmadiyya.net/inner/1674/index.asp#372
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ا محمد الميدي "السيد  " كربما كاف مف أشير دعاة الميدكية في العصكر الحديثة أيضن
، ظير في المغرب في أكاسط القرف الثالث عشر اليجرم،  "السنوسي ابف الشيخ محمد السنوسي

في مصر ، كقد أنشأ زكايا كثيرة في أماكف  "سيكه"في ليبيا عمى مقربة مف كاحة  "جغبكب"كنزؿ 
ح قبؿ ا تكفي لمٌ ، كلمٌ  ، كانتشرت طريقتو انتشارنا عظيمنا متعددة يبمغ عددىا نحك ثبلثمائة زاكية

 .  ( 1) "اليجرم ر قريبنا،كأف ظيكره سيككف ختاـ القرف الثالث عشركفاتو أف الميدم المنتظر سيظي

عي أسرتو االنتساب إلى األسرة الذم تدٌ  " محمد بف عبد اهلل" واّدعى الميدوية في السوداف "    
النبكية الشريفة ، كقد نشأ في بيئة صكفية . ككاف لميدم السكداف تأثير كبير في تاريخ السكداف 

كاتبعو  ،كنجح في حكـ السكداف كمو ، اد ثكرة عارمة ضد االنجميز كالمصرييف حيث ق، الحديث 
عبد اهلل " حاكؿ خميفتو ، خمؽ كثير باعتبار انو الميدم الذم سيمؤل األرض عدال . كبعد مكتو 

التكسع كغزك مصر إال انو فشؿ ككانت النياية لبلمبراطكرية الميدكية في السكداف عمى  " التعايشي
 . ( 2)  "1896عاـ   " كتشنر" د االنجميزم يد المكر 

نو أكاٌدعى  ،  " محمد عبد اهلل حسف"ظير في الصوماؿ " كفي أكاخر القرف التاسع عشر          
حتػػى إذا رجػػع ، كىنػػاؾ تصػػكؼ كاعتنػػؽ فكػػرة الميدكيػػة ،  ُٖٓٗكقػػد حػػج إلػػى مكػػة سػػنة ، الميػػدم 

، كلكػف الحككمػة البريطانيػة  ا كبيػرنا فػي قبيمتػو، كسرعاف مػا اكتسػب نفػكذن  إلى كطنو دعا إلى طريقتو
قضػػت عميػػو سػػريعنا باكتسػػابيا لػػو، كاسػػتخداميا إيػػاه فػػي تيدئػػة الثػػكرات التػػي تقػػكـ حكليػػا. كأخيػػرنا فػػي 
،  أثناء الحرب العالمية األكلى استطاع اإليطاليكف ىناؾ أف يقضكا عمى سمطتو في شماؿ الصكماؿ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػػػػػػػرار تعػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ بعػػػػػػػػػػػػػػػػد أف بػػػػػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػػػػي أتبا َُِٗكمػػػػػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػػػػػنة 
 . (3) " الميدم

 

 

                                                 
 .  51: ص  الميدي والميدويةانظر :  احمد اميف .   ( 1) 
 كما بعدىا . 53المرجع نفسو : ص   (2) 
 .  55المرجع نفسو: ص   (3) 
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 حجج مثبتي الميدوية ومنكرييا
إف الذيف يؤمنكف بمجيء الميدم  ، مف أىؿ السنة أك غيرىـ ، يستندكف في إيمانيـ إلى 
أحاديث كثيرة كردت في كتب الحديث المختمفة ، كىذه األحاديث بمغت حد التكاتر حسب بعض 

، كاحمد أميف  حيف شكؾ في صحتيا عمماء آخركف أمثاؿ ابف خمدكف ، في ( 1)  ىؤالء العمماء
 كغيرىـ .  

 كعمى العمـك فإننا سنسمؾ مساريف في مناقشة مكضكع الميدم :  
المسار األكؿ : سنرسـ فيو صكرتو كما يراىا المثبتكف لكجكده ، كىـ كثر ، كسنكضح عبلقة ىذه 

 الصكرة بعقيدة ختـ النبكة .
انسجاـ ىذا اإلنكار مع مدل ك ، ني : فسنناقش فيو كجيات نظر منكرم كجكده أما المسار الثا

 اإليماف بختـ النبكة .

،  مف خبلؿ مف أىؿ السنة كغيرىـ يمكف رسـ صكرة لمميدم حسب المثبتيف لكجكده 
 :ليذا الغرض بما يكفي فيما يمي التي سنستعرض بعضيا ك األحاديث الكاردة بشأنو 

لو لـ يبَؽ مف الدُّنيا إال نو قاؿ  : "  أ  ي داكد مف طرؽ عدة عف النبي : جاء في سنف اب أكال
ؿ اهلل ذلؾ اليوـَ  -قاؿ زائدة في حديثو-يوـٌ  حتى يبعَث اهلُل فيو رُجاًل مني أو  -ثـ اتفقوا-لطوَّ

 َيمأل األرَض ِقسطاً  -زاد في حديث فطر-مف أىِؿ بيتي، يواطُئ اسُمو اسمي، واسـُ أبيو اسـَ أبي 
الُدنيا حتى  -أو ال تنقضي-وَعداًل، كما ُمِمَئت ظممًا وَجْوراً". وقاؿ في حديث سفياف: " ال تذىب 

 .  (2) " يممؾ العرَب رجٌؿ مف أىؿ بيتي، يواطُئ اسُمو اسمي

                                                 
. محاضرة . مجمة الجامعة اإلسبلمية   عقيدة أىؿ السنة واألثر في الميدي المنتظرانظر : العباد ، عبد المحسف .   ( 1) 

ؿ كالمسيح( في المدينة المنكرة . السنة األكلى . العدد الثالث . نقبل عف ) التكضيح في تكاتر ما جاء في المنتظر كالدجا
لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة لمشككاني . كلنظر ايضا : السفاريني . 

 . مرجع سابؽ . 84. ص  2. ج  المرضية
سنف ىػ( . 275أبك داكد ، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني )المتكفى:   (2) 

بيركت  . تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد . بدكف طبعة اك سنة نشر . كتاب -صيدا –. المكتبة العصرية  أبي داود
، ك أخرجو ابف أبي  199، ك أخرجو أحمد بف حنبؿ  4107،  4107، 4282. حديث رقـ 106. ص  4الميدم  .  ج 

،  ك أخرجو  9176،  1135، ك أخرجو الطبراني  15236خرجو ابف حباف ، ك أ 2275، ك أخرجو أبك يعمى  7513شيبة 
. مصدر سابؽ. كصححو  254. ص  8. صححو ابف تيمية في منياج السنة ج 215، ك أخرجو الطبراني  4600الحاكـ 

مكتب االسبلمي . الصحيح الجامع الصغير وزياداتو ىػ ( .   1420األلباني ، ابك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ) المتكفى 
 .  5305،  5304. حديث رقـ  938. ص  2ج 
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  ( 1) ."الميدي منا أىؿ البيت، يصمحو اهلل في ليمة : "  قكلو  جاء في سنف ابف ماجة ثانيا : 
 كالعترة  . ( 2)  "فاطمة الميدي مف عترتي مف ولد: "   ي سنف ابي داكد قكلو ثالثا :  جاء ف

 
 . ( 3)  الخٌطابي و كما قاؿ اإلماـبً مٍ ىـ أكالد الرجؿ مف صي 

، الميدم  قاؿ : "  رضي اهلل عنو، أف رسكؿ اهلل  داكد عف أبي سعيد الخدرم أبكرابعا : ركل 
 . ( 4)  " قسطًا وعدالً  كما ُممئت جورًا وظمماً األرض  أجمى الجبية، أقنى األنؼ، يمأل

 عبايَ يُ  : قاؿ  ، أف رسكؿ اهلل  رضي اهلل عنو،  أبي قتادة عف أيضا: كركل ابف حنبؿ  خامسا
تسأؿ عف ىمكة العرب، ثـ  ، كلف يستحؿ البيت إال أىمو، فإذا استحٌمكه فبللرجٍؿ بيف الركف والمقاـ

 .  ( 5) كنزه " ىـ الذيف يستخرجكف  يعمر بعده أبدان،تجيء الحبشة فيخٌربكنو خرابان ال

أف  " العجب  :قاؿ  أف رسكؿ اهلل  ،رضي اهلل عنيا ، مسمـ عف عائشةاإلماـ  كأكرد:  سادسا
ؼ كانوا بالبيداء ُخسِ  حتى إذاناسان مف أمتي يؤٌمكف ىذا البيت لرجؿ مف قريش قد لجأ بالبيت، 

كقد  " .  (6)  يبعثيـ اهلل عز كجؿ عمى نٌياتيـ ركف مصادر شٌتى،، ييمككف ميمكان كاحدان، كيصدبيـ
 فيـ البعض أف المقصكد بيذا القرشي ىك الميدم .

                                                 
بيركت  . تحقيؽ : محمد فؤاد عبد  -. دار الفكر  . سنف ابف ماجوابف ماجة ، محمد بف يزيد أبك عبداهلل القزكيني   ( 1) 

 ،  184. أخرجو أحمد بف حنبؿ  4084. حديث رقـ 1367. ص 2الباقي  . كتاب الفتف . باب خركج الميدم . ج
 ، قاؿ األلباني : حسف كصححو احمد شاكر. 7513،  ك أخرجو ابف أبي شيبة  1359،  ك أخرجو أبك يعمى  199

. قاؿ  21368. كأخرجو ابف ماجو  4284. حديث رقـ  107. ص  4. كتاب الميدم. ج  سنف ابي داود أبك داكد .   ( 2) 
 األلباني : صحيح .

غريب ىػ ( . 388محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )المتكفى:  الخطابي ، أبك سميماف حمد بف  ( 3) 
 . 191. ص  2ـ ( . ج 1982 -ىػ 1402) 1أجزاء . دار الفكر . تحقيؽ : عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم . ط  3.   الحديث

 . قاؿ األلباني : صحيح . 4285. حديث رقـ  107. ص 4. كتاب الميدم . ج  سنف أبي داود ابك داكد .   (4) 
. قاؿ شعيب  8114. حديث رقـ  474. ص  13. مسند أبي ىريرة . ج مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ .   ( 5) 

 . كصحح إسناده احمد شاكر . إسناده صحيح رجالو ثقات رجاؿ الصحيح غير سعيد بف سمعافاألرناؤكط : 
.  2210. ص  4أشراط الساعة . باب الخسؼ بالجيش الذم يـؤ البيت . ج كتاب الفتف ك .   صحيح مسمـ. مسمـ  ( 6)

 . 2884حديث 
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يخرج  " : قاؿ  رضي اهلل عنو، أف رسكؿ اهلل  ، : ركل الحاكـ عف أبي سعيد الخدرم سابعا
ماؿ صحاحًا، وتكثر ، وُيعطى ال في آخر أمتي الميدي يسقيو اهلل الغيث، وتخرج األرض نباتيا

 . ( 1)  " يعني ِحَججا -يعيش سبعًا أو ثمانيًا  .  الماشية، وتعظـ األمة

َيْخُرُج اْلَمْيِديُّ ِفي ُأمَِّتي َخْمًسا َأْو انو قاؿ : "   : كجاء في مسند ابف حنبؿ عف النبي  ثامنا
ٍيده الشَّاؾُّ  -"  َسْبًعا َأْو ِتْسًعا : قيٍمنىا : أىمُّ  -زى : "  قىاؿى ؟ قىاؿى : "  ِسِنيفَ شىٍيءو ُيْرِسُؿ السََّماَء "، ثيَـّ قىاؿى

ـْ ِمْدرَارًا، َواَل َتدَِّخُر اأْلَْرُض ِمْف َنَباِتَيا َشْيًئا، َوَيُكوُف اْلَماُؿ ُكُدوًسا : "  َعَمْيِي َيِجيُء الرَُّجُؿ ِإَلْيِو " قىاؿى
  ( 2) " َفَيْحِثي  َلُو ِفي َثْوِبِو َما اْسَتَطاَع َأْف َيْحِمؿ   َفَيُقوُؿ: َيا َمْيِديُّ َأْعِطِني َأْعِطِني، َقاَؿ:

تزاؿ طائفة مف أمتي يقاتموف عمى الحؽ  ال"  :   قكلو : كرد في صحيح مسمـ   تاسعا
بف مريـ عميو السالـ فيقوؿ أميرىـ: تعاؿ صّؿ بنا،  ظاىريف إلى يـو القيامة، فينزؿ عيسى

كاألمير عند البعض ىك .  ( 3)    " أمراء، تكرمة اهلل ىذه األمة بعض فيقوؿ: ال، إف بعضكـ عمى
 الميدم . 

ـُ الرَّاَياِت السُّوَد َقْد َجاَءْت ِمْف ِقَبِؿ قاؿ : "   احمد بف حنبؿ أف الرسكؿ  ركل:  عاشرا ِإَذا رََأْيُت
 ( 4) " ُخرَاَساَف، َفْأُتوَىا؛ َفِإفَّ ِفيَيا َخِميَفَة اهلِل اْلَمْيِديَّ 

خميفة ثـ ال  ابف: " يقتتؿ عند كنزكـ ثبلثة كميـ   خرج ابف ماجة الحديث عف ثكباف قكلو أك 
ثـ ، قتمو قكـ ثـ تطمع الرايات السكد مف قبؿ المشرؽ فيقتمكنكـ قتبل لـ يي ، يصير إلى كاحد منيـ 

 (5) "   الميديفإنو خميفة اهلل ، ذكر شيئا ال أحفظو فقاؿ فإذا رأيتمكه فبايعكه كلك حبكا عمى الثمج

                                                 
. صححو  8673. حديث رقـ   601. ص  4. كتاب الفتف كالمبلحـ . ج  . المستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ  ( 1) 

 الذىبي .
كأخرجو الترمذم .  11163رقـ  . حديث 254. ص  17. مسند أبك سعيد الخدرم . ج  مسند أحمد ابف حنبؿ .   ( 2) 

، كالحاكـ 1057. ص 3. كابف عدم في "الكامؿ" ج4083. كأخرجو بنحكه أبف ماجو حديث رقـ 2232مختصران حديث رقـ 
 .. قاؿ شعيب األرناؤكط : إسناده ضعيؼ  558. ص  4في "المستدرؾ" ج 

 . 171سبؽ تخريجو  . ص   ( 3) 
. قاؿ شعيب  4547. اخرجو الحاكـ  22387. حديث رقـ  70. ص  37كباف . ج. مسند ث مسند احمدابف حنبؿ .   (4) 

 االرناؤكط : ضعيؼ 
 . قاؿ األلباني : ضعيؼ  8432. ركاه الحاكـ في المستدرؾ  4084.  حديث رقـ  سنف ابف ماجةابف ماجة .  ( 5) 
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اًلؾو  حادم عشر : "  ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  : كجاء في سنف ابف ماجة عىٍف أىنىًس ٍبًف مى اَل َيْزَداُد قىاؿى
ا، َواَل َتُقوـُ السَّاَعُة ِإالَّ عَ  اِر النَّاِس، َواَل َمى ِشرَ اأْلَْمُر ِإالَّ ِشدًَّة، َواَل الدُّْنَيا ِإالَّ ِإْدَبارًا، َواَل النَّاُس ِإالَّ ُشحِّ

 . ( 1) "  اْلَمْيِديُّ ِإالَّ ِعيَسى اْبُف َمْرَيـَ 

نو أنجد  ما كرد فييا ، حاكلنا كصؼ الميدم حسب كلك سممنا بصحة ىذه األحاديث ، ك 
، وىو أجمى الجبية أقنى األنؼ، رجؿ مف أىؿ البيت مف نسؿ فاطمة اسمو محمد بف عبداهلل 

جيش  يأتي ، ويبايع بيف الركف والمقاـ، ف خراساف برايات سوداء يصمحو اهلل في ليمة ، يأتي م
يمأل األرض  ،فيخسؼ بذلؾ الجيش وييمؾ مف فيو  ، لحربو في مكة وىو عائذ بالبيت العتيؽ

ويصبح  اإلسالـ ،وتعظـ دولة ، ويكثر الخير في عيده  ، قسطًا وعداًل كما ممئت ظممًا وجوراً 
يقاتؿ الكفار ويخوض حروبا ينزؿ خالليا عيسى عميو  ،الماؿ  إلىغير محتاجيف  أغنياءالناس 
وتكوف تمؾ ، ويأتـ بو في الصالة ، ثـ يتسمـ القيادة منو ، فيذىب إلى الدجاؿ فيقتمو ، السالـ 

مدة حكـ الميدي ال تتجاوز عشر ، المعركة آخر الحروب بيف المسمميف والييود تنتيي بيالكيـ 
 سنيف .

 حد احتماليف :أتعني  " في ليمةيصمحو اهلل " كعبارة 
كيييئ لو مف  األكؿ: أف يييئو اهلل تعالى لمخبلفة كاستبلـ زماـ األمكر في ليمة كاحدة،   

  يصمح أمره" :المبل عمي القارم األعكاف مف ينصركنو، كيقيمكف سمطانو، كيشيدكف أركانو، يقكؿ

                                                 
 -. دار احياء الكتب العربية  سنف ابف ماجو ىػ( .273ابف ماجة ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى:   ( 1) 

. 1340. ص  2بيركت . تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي . بدكف طبعة اك سنة نشر. كتاب الفتف . باب شدة الزماف . ج 
.  قاؿ الذىبي عف محمد بف خالد الجندم احد ركاة الحديث : "  قاؿ ابك الفتح االزدم : منكر الحديث   4039حديث رقـ 

قمت: ىك صاحب ذاؾ الحديث المنكر: "ال ميدٌم إال عيسى ابف مريـ " انظر : الذىبي ، شمس الديف قاؿ الحاكـ مجيكؿ  ك 
.  اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ تاريخ  . ىػ(748أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

. كانظر ايضا : الذىبي ،  1193. ص  4ـ ( . ج  2003)  1ار عٌكاد معركؼ . طدار الغرب اإلسبلمي . تحقيؽ :  بش
.  . ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿىػ( 748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

. ص  3ـ ( . ج  1963 -ىػ   1382) 1بيركت . تحقيؽ : عمي محمد البجاكم . ط   -دار المعرفة لمطباعة كالنشر 
. كقاؿ األلباني عف الحديث :  ضعيؼ جدا إال جممة الساعة فصحيحة انظر :  األلباني ، أبك عبد الرحمف محمد   535

سمسمة األحاديث الضعيفة ىػ( . 1420ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
.  176. ص  1ـ ( . ج  1992 -ىػ  1412)   1الرياض .  ط  –. دار المعارؼ  سيئ في األمةوالموضوعة وأثرىا ال

 .77حديث رقـ 
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حيث يتفؽ عمى خبلفتو أىؿ الحؿ  ; ، أك في ساعة كاحدة مف الميؿ كيرفع قدره في ليمة كاحدة
   ( 1) ."كالعقد فييا

الثاني: أف يككف متمٌبسان بشيء مف النقائص كاقعان في التقصير، فييديو اهلل تعالى كيرشده في ليمة 
يصمحو اهلل في ليمة كاحدة، أم: يتكب عميو، كيكفقو، يميمو رشده،  " :ابف كثير ، يقكؿ اإلماـ كاحدة

مف ذلؾ أنو ال بد مف كجكد طريقة يعمـ بيا أنو البعض يفيـ قد . ك  ( 2)  "يكف كذلؾ  بعد أف لـ
بؿ قد ، كأنو قبؿ ذلؾ يككف إنسانا عاديا ، تو الميدم عند إصبلحو ، كأف يتمقى كحيا يعممو بميديٌ 

يككف مقصرا في بعض أمكر الديف . كىذا اإلصبلح كاليداية المستمرة طكاؿ فترة خركجو يحمؿ في 
،  انبي بيذا المفيكـ يككففالميدم  اذا تضٌمف ذلؾ تمٌقيو كحيا مباشرا ، النبكة ، باطنو معنى

 خاتـ األنبياء .  لمقكلة أف محمدان  مخالفاكنستطيع اعتبار خركجو 

نو في غيبة أك ، ف بالذات كجد في زمف سابؽ فشخص معيٌ  أما الميدي في الفكر الشيعي     
كيعتبر الشيعة اإلمامية أف اإليماف بالميدم المنتظر ركف  سيعكد منيا ليمارس ميامو الميدكية .

أساسي في عقيدتيـ ، كىـ "  يزعمكف أٌف الثٌاني عشر مف أئٌمتيـ كىك محٌمد بف الحسف العسكرٌم 
، كتغٌيب حيف اعتقؿ مع أٌمو كغاب ىنالؾ ، كيمٌقبكنو الميدٌم دخؿ في سرداب بدارىـ في الحٌمة 

 األرض عدال ، يشيركف بذلؾ إلى الحديث الكاقع في كتاب الٌترمذٌم كىك يخرج آخر الٌزماف فيمؤل
، كيقفكف في كٌؿ ليمة بعد صبلة  كىـ إلى اآلف ينتظركنو كيسٌمكنو المنتظر لذلؾ، ( 3) في الميدٌم 

 المغرب بباب ىذا الٌسرداب كقد قٌدمكا مركبا فييتفكف باسمو كيدعكنو لمخركج حٌتى تشتبؾ 
ـٌ ينف ،  الٌنجكـ  .   ( 3) ٌضكف كيرجئكف األمر إلى الٌميمة اآلتية كىـ عمى ذلؾ ليذا العيد " ث

                                                 
. دار الكتب  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحىػ( . 1014، عمي بف سمطاف محمد القارم ) الكفاة: القارم  ( 1) 

 .91. ص  10ـ ( . ج 2001 -ىػ 1422) 1بيركت . تحقيؽ : جماؿ عيتاني . ط   -العممية
 -. دار الكتب العممية  النياية في المالحـ والفتفىػ ( . 774ابف كثير ، أبك الفداء الحافظ ابف كثير الدمشقي ) الكفاة:   ( 2) 

 .  26.  ص   1ـ ( . ج 1988 -ىػ 1408)  1بيركت . تحقيؽ : عبد الشافعي. ط 
لك لـ يبؽ مف الدنيا إال يـك لطكؿ اهلل ذلؾ اليـك  نبي صمى اهلل عميو كسمـ:عف ال عبد اهلل بف مسعكد نص الحديث : عف ( 3) 

حتى يبعث رجبل مني أك مف أىؿ بيتي يكاطىء اسمو اسمي كاسـ أبيو اسـ أبي، يمؤل األرض قسطا كعدال كما ممئت ظمما 
  5304، الصفحة أو الرقـ:  صحيح الجامعكصححو األلباني .  حديث حسف صحيح. كقاؿ: أبك داكد كالترمذم. ركاه كجكرا.

 .  1ج   .  ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف األكبرابف خمدكف .   ( 3) 
 .مصدر سابؽ . 249ص  

http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1
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في سامراء كليس  " محمد بف الحسف العسكرم"السرداب الذم غاب فيو ميدم الشيعة  أفكالمشيكر 
 .  ( 1)  لحمةا في

ع وال سيحكـ بعممو وال يراجفيك ، كصفات الميدم في الفكر الشيعي تقتضي نبكتو ببل شؾ       
ىك   ( 2)  فقد ذكر العبلمة الشيعي جعفر السبحاني " أٌف اإلماـ الميدم ) عج (،  يسأؿ عف بينة

كيقكؿ  ، كذلؾ كما حكـ نبي اهلل داكد عميو السبلـ، الذم يحكـ بيف الناس بعممو حيف ظيكره فقط 
 ؿ عف ال يسأ، حكـ بحكـ داكد عميو السبلـ ، إذا قاـ قائـ آؿ محمد  )اإلماـ الباقر

 .  ( 3)  "  (نة بيٌ 

كسكؼ نرل عند عرضنا لمفيكـ ختـ النبكة عند الشيعة ، كالميدم في الفكر الشيعي إماـ 
 لمنبكة ببل شؾ  عو فمدعي الميدكية ىك مدٌ  ،ال فرؽ عندىـ بيف اإلماـ كالنبي مف حيث المضمكف  فٍ أ

 كىذا يتنافى مع ختـ النبكة بمفيـك إغبلقيا .

 " ابف عربي" فيقدـ لو  ة الصوفيبعض غالة الميدي في فكر عند  ة المعالـكالنبكة كاضح     
ىـ المتصكفة فيك : " خميفة يخرج كقد امتؤلت  أنصارهف أك ، نو نبي أكصفا متكامبل  يفيـ منو 

....  يسدده مف حيث ال يراه ؾٌ مَ لو مَ  ،  ال يخطئاألرض جكران كظممان فيممؤىا قسطان كعدالن .... 
يفتح المدينة الركمية بالتكبير في سبعيف ألفان مف ، كيعمـ ما يشيد ، كؿ كيقكؿ ما يعمـ يفعؿ ما يق

يقيـ ، يبيد الظمـ كأىمو ، مأدبة اهلل بمرج عكا ، المسمميف مف كلد إسحاؽ ، يشيد الممحمة العظمى 
، يضع الجزية ك  ،  كيحيا بعد مكتو، بو بعد ذلو  اإلسبلـي  زُّ عى يي ، ينفخ الركح في اإلسبلـ ، الديف 

يظير مف الديف ما ىك الديف عميو في ، ؿ ذً ؿ ، كمف نازعو خي تً فمف أبى قي  ، كيدعك إلى اهلل بالسيؼ
يرفع المذاىب مف األرض فبل يبقى إال الديف الخالص  ، لحكـ بو   نفسو ما لك كاف رسكؿ اهلل 

فيدخمكف ، ذىبت إليو أئمتيـ  لما يركنو مف الحكـ بخبلؼ ما، أىؿ االجتياد  أعداؤه مقمدة العمماء 
                                                 

المنار المنيؼ في الصحيح ىػ ( .   751أبي بكر الحنبمي الدمشقي ) الكفاة: الحنبمي ، أبك عبد اهلل محمد بف   ( 1) 
 .  1ىػ ( . ج  1403)  2حمب . تحقيؽ : عبد الفتاح أبك غدة  . ط  –. مكتب المطبكعات اإلسبلمية  والضعيؼ

 . 152ص 
 ثاختصار لدعاء يستخدمو الشيعة بخصكص الميدم ، كنصو " عجؿ اهلل فرجو " . الباح  ( 2) 
 . 456. ص  3ايراف . ج  –.  مؤسسة اإلماـ جعفر السبحاني . قـ  مفاىيـ القرافالسبحاني ، جعفر .   ( 3) 
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مميف أكثر مف سيفرح بو عامة الم، فيما لديو  ةن كرغب، كرىان تحت حكمو خكفان مف سيفو كسطكتو 
لو رجاؿ  ،  يبايعو العارفكف باهلل مف أىؿ الحقائؽ عف شيكد ككشؼ بتعريؼ إليي، خكاصيـ 

ينزؿ عميو ، عينكنو عمى ما قمده اهلل يحممكف أثقاؿ المممكة كي، يقيمكف دعكتو كينصركنو ىـ الكزراء 
عف يمينو  ممؾو ، عمى ممكيف  أن ئكً تَّ عيسى بف مريـ بالمنارة البيضاء بشرقي دمشؽ بيف ميركدتيف مي 

كالناس في ، ( 2) ديماس  يتحدر كأنما خرج مف، ( 1) يقطر رأسو ماء مثؿ الجماف ، عف يساره كممؾو 
   يؤـ الناس بسنة محمد ، فيتقدـ فيصمي بالناس ، فينحني لو اإلماـ مف مقامو ، صبلة العصر 

ؿ قتى كفي زمانو يي ، طاىران مطيران  كيقبض اهلل الميدم إليو ، يكسر الصميب كيقتؿ الخنزير 
ؼ بجيشو في البيداء بيف المدينة كمكة حتى ال يبقى خسى كيي ، عند شجرة بغكطة دمشؽ  "السفياني"

، ثبلثة أياـ ثـ يرحؿ   بيح ىذا الجيش مدينة الرسكؿ مف الجيش إال رجؿ كاحد مف جيينة ، يست
، فمف كاف مجبكران مف ذلؾ الجيش مكرىان يحشر عمى نيتو ، يطمب مكة فيخسؼ اهلل بو في البيداء 

 . ( 3) كلذلؾ كرد في الخبر أف اهلل يزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف. " ، كالسيؼ مبيد ، القرآف حاكـ 

، يممؾ قدرات عجيبة  ، كال يستعيف بالعرب في حكمو ، دكف  "ابف عربي "كالميدم ،  عند     
 ،  إبداء األسباب ، مما يمقي عمى ىذا التصكر شبيات التعصب كالشعكبية .  فيك " خميفة مسدد

استوزرىـ اهلل  مف أسرار عمـ وزرائو الذيف، يسير عدلو في اإلنس كالجاف  ، يفيـ منطؽ الحيواف
كىـ عمى أقداـ رجاؿ مف [،  47] الركـ : چھ  ھ  ھ  ے   ے     چ: قكلو تعالى  لو

لكف ال يتكممكف إال ،  وىـ مف األعاجـ ما فييـ عربي، الصحابة صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو 
 ىو أخص الوزراء وأفضؿ ، ليـ حافظ ليس مف جنسيـ ما عصى اهلل قط ، بالعربية 
 . (4) " األمناء

                                                 
ًة أىمثاؿ المٍُّؤليًؤ . انظر : ابف منظكر .   ( 1)  : حىبّّ ييتَّخذ ًمًف اٍلًفضَّ ًقيؿى ، كى غاري   لساف العرب . الجيماف :  ىيكى المؤلؤي الصّْ
 ابؽ .. مصدر س 92. ص  13ج 
ًديًث ميفىسَّرنا   ( 2)  قىٍد جاءى ًفي اٍلحى ا، .... كى ـٍ يىرى شىٍمسنا كىالى ًريحن دَّران لى ؛ أىراد أىنو كىافى ميخى مَّاـالدّْيماسي : الًكفُّ يىٍعًني ًفي  .... أىنو الحى

ٍصًفًو:  رىجى ًمٍف ًكفٍّ ألىنو قىاؿى ًفي كى كىٍثرىًة مىاًء كىٍجًيًو كأىنو خى ًتو كى  . 6: ج  المصدر السابؽانظر : كأىفَّ رٍأسىو يىٍقطيري مىاءن.نىٍضرى
 . 88ص  
الفتوحات المكية في معرفة األسرار ىػ ( . 638ابف عربي ، محيي الديف بف عمي بف محمد الطائي الخاتمي) الكفاة:   (3) 

 . 319ص .   3ـ (  .  ج 1998 -ىػ1418)  1لبناف  . ط  -.  دار إحياء التراث العربي  الممكية 
 . 320. ص  3المصدر السابؽ :  ج   ( 4) 
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كيمثؿ  ، يتصؼ بصفات األنبياء ، المثبتيف لخركجوبعض كر كالنتيجة أف الميدم في تص
 .  خركجو بالتالي نقضا لمفيـك ختـ النبكة بمعنى انقطاعيا بعد محمد 

أف ىذه األحاديث ضعيفة أك مكضكعة  اه : أما المسار الثاني المنكر لوجود الميدي فمؤدّ 
بعد  قاؿ ابف خمدكف،  افال يعتد بيا لتأسيس عقيدة بخطكرة عقيدة خركج ميدم آخر الزم

استعراضو لؤلحاديث الكاردة بخصكص الميدم : " فيذه جممة األحاديث اٌلتي خٌرجيا األئٌمة في 
 شأف الميدٌم كخركجو آخر الٌزماف. كىي كما رأيت لـ يخمص منيا مف الٌنقد إاٌل القميؿ كاألقٌؿ 

 كالتالي :   ابف خمدوف مدعي الميدوية. كبناء عمى ذلؾ  يصنؼ  ( 2) منو" 

 فبل عبلج ليـ إال التنكيؿ بالقتؿ كالضرب إف أحدثكا ،  أو مجانيف فيْ سِ وَ سْ وَ مُ إما أف يككنكا 
ال يسخر بيـ كتذاع السخرية بيـ  . ، كيصفعكف في الطرؽ أك األسكاؽ فتنة ، كا 

ما أف يككنكا مف   . فيجعموف ىذه الدعوى وسيمة لذلؾ، طالبي الرياسة والممؾ كا 

ما أف يكك  كيتخيؿ أحدىـ أنو ىك الميدم،  الصالحيف ويريدوف إظيار الحؽنكا مف كا 
 .  ( 2)  "فيخطئ ظنو

حمد أميف ذلؾ الطرح بقكلو : " كأنا ممف يرل رأم ابف خمدكف في ضعؼ ىذه األحاديث أكيؤيد  
، إنما نجح لكثرة أتباعو كقكتيـ، كفشؿ مف فشؿ لقمة  ، كفي أف مف نجح مف الميدييف الميدكية

 . ( 3) اعو كضعفيـ " أتب

، كاعتبر الميدكية مأساة ،  ان يٌ مّْ بؿ لقد بمغ األمر عند أحمد أميف أف أنكر كجكد الميدم كي       
فإف ىذه  ،  حيث يقكؿ : " عمى كؿ حاؿ، ف انتباه الرأم العاـ  سكؼ يقمؿ مف ىذه الظاىرة أك 

 إنساف يعرؼ كأمُّ ؟ معصكـ  خميفةو  العقيدة في الميدكية كصفاتيا ال تتفؽ كطبيعة األشياء، فأمُّ 
 هلل حكـ المكت ايختفي كيبقى مختفينا مئات السنيف مف غير أف يجرم عميو  إنسافو  ، كأمُّ ؟  الغيب 

ىذه األشياء كميا ال تجكز إال عمى … ثـ يككف عنده دائمنا عيناف نضاختاف فييما عسؿ كماء؟ 
                                                 

 .  1. ج  ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف األكبرابف خمدكف .    ( 1) 
 . 401ص 

 . 202. ص  1انظر : المصدرنفسو . ج   ( 2) 
 . 69( . ص  2012عميـ كالثقافة . ط ) . مؤسسة ىنداكم لمت الميدي والميدوية أميف ، أحمد .   ( 3) 
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أم العاـ كتعقمو يقمبلف في المستقبؿ مف تكرار كأظف أف انتباه الر …. السذج الذيف فقدكا عقكليـ 
 . ( 1) مأساة الميدكية  " 

مما سبؽ يتبيف لنا مدل تغمغؿ عقيدة الميدم المنتظر في الفكر اإلسبلمي ، كعظيـ 
ني آنو لـ يرد أم نص قر أرغـ ، استغبلليا مف قبؿ الطامعيف في السمطة ، أك أعداء امة اإلسبلـ 

 .الذم يحمؿ صفات األنبياءيث في الصحيحيف بخصكص ىذا الميدم أك أم حد، كاضح الداللة 
كصكرة الميدم ، كما ظيرت كاقعيا  في التاريخ ف فكرة الميدكية يتضح مما سبؽ أ         

اإلسبلمي ، بعيدة عف مفيكـ أىؿ السنة الذيف يركف في الميدم خميفة راشدا ، ال نبيا معصكما  ، 
كتأثر  باألحداث ، جاء مف تأثير الديانات كالعقائد السابقة  ا إنماكيبدك أف تصكر ككف الميدم نبي

في اإلساءة لئلسبلـ كأىمو ،  ؿُّ غى تى سٍ يي زاؿ يكال  ؿَّ غً كاستي ، السياسية التي حصمت في ببلد المسمميف  
يا معظمى  ، ألفعمييا في إثبات ىذه العقيدة  عتمدي إعادة تحقيؽ كدراسة األحاديث التي يي ينبغي  لذلؾ

 تاريخية كميكؿه  كتنعكس في ثناياىا أحداثه  ،  فيو رائحة الكضع لصالح ىذه الفرقة أك تمؾ ُـّ تى شٍ يي 
الصحيحة الكاردة في  األحاديثكتشتمؿ عمى تناقضات ال يمكف الجمع بينيا كبيف ، مذىبية كقكمية 

 .   تككف صادرة عف رسكؿ اهلل  أفكال يمكف ، ختـ النبكة 
كالتي ، في الميدم ، كالتي صحت عند الكثير مف العمماء المعتد بيـ أما األحاديث الكاردة 

، فإنيا تتحدث عف ميدمٍّ غير مدَّعو لمنبكة ، لو صفات  ( 2) بمغت حد التكاتر في نظر البعض 
الخمفاء الراشديف ، بؿ إف الخمفاء الراشديف الميدييف أبي بكر كعمر كعثماف كعمي رضي اهلل عنيـ 

ليس معصكما  ، كىك مجدد يحكـ بالعدؿ كيقضي عمى الظمـ ، كقد يككف كقت أفضؿ منو ،  كىك 
ظيكره في الفترة التي ينزؿ فييا المسيح عميو السبلـ ، أك قد يككف قبؿ ذلؾ ، كىذا الرأم يراه الشيخ 

، كىك رأم صائب في نظر الباحث ، مع التنكيو  ( 3) "سعيد حكل" في كتابو ) األساس في السنة ( 
 كقت الظيكر ككيفيتو بحاجة إلى بحث مستفيض لمكصكؿ إلى نتيجة مقنعة  . إلى أف 

 
                                                 

 . 62.  ص  الميدي والميدوية أميف ، أحمد .   ( 1) 
أبك عبد اهلل محمد بف أبي الفيض جعفر بف إدريس الحسني اإلدريسي الشيير بػ الكتاني )المتكفى:  انظر : الكتاني ، ( 2) 

. ص  1. ج  2مصر . تحقيؽ : شرؼ حجازم . ط  –ية . دار الكتب السمف نظـ المتناثر مف الحديث المتواترىػ( . 1345
تحفة االحوذي بشرح ىػ ( .  1353. كانظر ايضا : المباركفكرم ، محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ) المتكفى :  227

 . 402. ص  6بيركت . ج  –. دار الكتب العممية  جامع الترمذي 
 
. دار السبلـ لمنشر  العقائد االسالمية  –ألساس في السنة وفقييا اـ ( .  1989انظر : حكل ، سعيد ) المتكفى :  ( 3)

 . 1026. ص  2ـ ( . ج  1996 -ىػ  1417)  3. ط  1القاىرة . مج  –كالتكزيع كالترجمة 
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 المبحث الثاني

 أىؿ السنة وختـ النبوة ) الختـ يعني االخر (

، ٍبس الذم يعترم مكضكع ختـ النبكةبعد أف تـ تحرير القضيتيف األساسيتيف المتيف كانتا سببان في المى 
مف يتككف في المكضكع مف خبلؿ ىذا المبحث الذم سأقكـ بعرض عقيدة أىؿ السنة كالجماعة 

 :  مطمب كاحد

  األدلة عند أىؿ السنة والجماعة عمى ختـ النبوة بمعنى إقفاليا:  المطمب األوؿ

نو ال أك ، آخر األنبياء   أف محمدان ، يرل عمماء أىؿ السنة كالجماعة ككثيركف غيرىـ 
  "لنبكة بعده كذاب . فخٍتـ النبكة عندىـ يعني ف كؿ مف اٌدعى اأك ، نبي بعده إلى قياـ الساعة 

كأدلة أىؿ السنة عمى صحة عقيدتيـ في ختـ  ."   انتياء إنباء اهلل لمناس وانقطاع وحي السماء
 : منيا ، النبكة كثيرة 

،  وتفسيراتياتتعمؽ بمادة ختـ ما عرضناه في الفصؿ الثاني مف آيات قرآنية  - 1
، عمكـ كاالكتماؿ كالحفظ في اآليات ، كاف القرآف نذير لكؿ مف بمغ معاني الاآليات التي تتضمف ك 

 .ال حاجة لنبي جديد  أفكالتي تؤكد 

عرضناىا ايضا في الفصؿ التي ك  بالموضوع ةتعمقالمالكثيرة نبوية الحاديث األ  - 2
 ي بعدم.مثؿ حديث المبنة االخيرة كحديث ال نب.  منيا اف خاتـ النبييف يعني آخرىـ  يفيـالثاني ك 

تدؿ عمى إيمانيـ باف معنى خاتـ النبييف  كذلؾ فاف مواقؼ الصحابة مف المدعيف - 3
 يعني آخرىـ . 

والصحابة اخر االنبياء ،  التي تؤكد ككف محمد  نقموا لنا األحاديثفالصحابة ىـ الذيف 
بعض نا كقتاليـ دكف سؤاليـ عف األدلة ، بؿ إنا رأي عمى رفض دعاوى ىؤالء المدعيف أجمعوا

قبؿ -قد ذكر ابف كثير أف عمرك بف العاص رضي اهلل عنو ف،  الصحابة يتيكـ عمى المتنبئيف
" قابؿ مسيممة الكذاب فسألو مسيممة: ماذا أنزؿ عمى محمد مف القرآف ، فقاؿ لو عمرك:  -إسبلمو
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و )ياكبر ، ياكبر  إف اهلل أنزؿ عميو سكرة العصر ، فقاؿ مسيممة: كقد أنزؿ اهلل عميَّ مثميا ، كىك قكل
كاهلل إنؾ تعمـ أني أعمـ  :إنما أنت أذناف كصدر ، كسائرؾ حفر نقر( ، فقاؿ لو عمرك بف العاص

، كىا ىك خالد بف الكليد رضي اهلل عنو يقكؿ لبني حنيفة بعد قتؿ مسيممة : "  ( 1) "  .أنؾ تكذب
قاؿ رضي اهلل عنو عمى الصديؽ  . كلما قدمت كفكد بني حنيفة ( 2) قبحكـ اهلل عمى اتباعكـ ىذا ".

 .قرآف مسيممةليـ: أسمعكنا شيئا مف 

 فقالكا: أكتعفينا يا خميفة رسكؿ اهلل؟

 فقاؿ: ال بد مف ذلؾ.

يقكؿ: يا ضفدع بنت الضفدعيف، نقي لكـ نقيف، ال الماء تكدريف كال الشارب تمنعيف،  فقالكا: كاف
 رأسؾ في الماء كذنبؾ في الطيف.

ككاف يقكؿ: كالمبذرات زرعا، كالحاصدات حصدا، كالذاريات قمحا، كالطاحنات طحنا، كالخابزات 
ى أىؿ الكبر، كما سبقكـ أىؿ خبزا، كالثاردات ثردا، كالبلقمات لقما، إىالة كسمنا، لقد فضمتـ عم

المدر، رفيقكـ فامنعكه، كالمعتر فآككه، كالناعي فكاسكه، كذكركا أشياء مف ىذه الخرافات التي يأنؼ 
 مف قكليا الصبياف كىـ يمعبكف.

 ( 3) فيقاؿ إف الصديؽ قاؿ ليـ: كيحكـ أيف كاف يذىب بعقكلكـ، إف ىذا الكبلـ لـ يخرج مف أؿ.

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ ية بتفسير اآل لمختمفة المتعمقةسريف افالم أقواؿ - 4

جماعيـ  ] 40األحزاب :   [چۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      في عقيدة  ختـ النبكة كا 
قديما كحديثا ىذا  المعتبرة تفاسير ال جميعقد حممت ، فلكممة خاتـ  اآلخرعمى نقؿ كتقرير معنى 

و لـ يخطر تبيف لنا أن إذ  ، الفصؿ الثانيمف خبلؿ ما سبؽ عرضو في ، كقد رأينا ذلؾ المعنى 

                                                 
.  البداية والنياية ىػ( . 774ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  ( 1) 

 .  360. ص  6ـ ( . ج  1988 -ىػ  1408) 1دار إحياء التراث العربي . تحقيؽ : عمي شيرم . ط 
 . 359. ص  6المصدر نفسو . ج  ( 2) 
 .  360. ص   6المصدر نفسو  . ج  ( 3) 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A9
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الكاردة في القرآف المفسريف المسمميف عمى امتداد تاريخ اإلسبلـ أف كممة ) الخاتـ (  أحد مف بباؿ 
 . ( 1) قد تحتمؿ معنى غير معنى ) اآلخر (

، بؿ إف  لنبييف (كليس المفسركف كحدىـ مف فيـ ىذا المعنى في مصطمح ) خاتـ ا  - 5
منيـ عمى اختالؼ مشاربيـ وتوجياتيـ ، المتقدميف  العمماء المعتبريف في أمة اإلسالـ
عمر بف عبد "، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الخميفة الراشد والمتأخريف ،  اعتقدوا ىذه العقيدة 

القرآف  ال كتاب بعدىػ في خطبتو بعد تكليو الخبلفة :" أييا الناس : أنو 101المتكفى سنة  "العزيز
ني لست بقاضو  ،  عميو السالـ وال نبي بعد محمد ني لست، ذ فّْ نى مي  كلكفٍ ،  كا  ي كلكنٌ ،  بمبتدعو  كا 

ىػ ، عندما تنبأ رجؿ في زمانو ،  150، المتكفى سنة " ابي حنيفة"ككذلؾ قكؿ اإلماـ  . ( 2) ع" بً تَّ مي 
"   طمب منو عالمة فقد كفر لقولو ، مف كطمب اإلمياؿ حتى يأتي بالعبلمات عمى نبكتو  :" 

ىك "    اسيدنا محمد أفشارح العقيدة الطحاكية  قاؿ " الشيخ البراؾ"  . ك  ( 3)  " نبي بعدي ال
ماـ  فكؿ مف يدعي  ، وىوى وكؿ دعوى بعده فغيّ ، ألتقياء وسيد المرسميف اخاتـ األنبياء وا 

لمف قد يمتبس عميو ، ه إال لبياف كذبو النبوة فيو كذاب، وال نحتاج إلى أف ننظر في ما عند
وأف ال ، اهلل أف يختـ بمحمد عميو السالـ النبوة  ـِ كَ مف حِ ف " أ "الماتريدي"كيرل  . ( 4) " أمره.

إف " اٍلكىٍحيى قىٍد اٍنقىطىعى ميٍذ مىاتى   "ابف حـز األندلسي"كيقكؿ  . ( 5)  " يرسؿ إلى أمتو بعده رسوال

                                                 
. دار  ويؿمحاسف التأىػ( . 1332انظر : القاسمي ، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ  )المتكفى:   ( 1) 

. كانظر أيضا :  81. ص  8ىػ ( . ج  1418) 1بيركت . تحقيؽ : محمد باسؿ عيكف السكد . ط  –الكتب العمميو 
 -ىػ  1422)  1. لجنة الدفاع عف الحقكؽ الشرعية . المممكة المتحدة .  ط ختـ النبوة المسعرم ، محمد بف عبداهلل . 

 . 13ـ ( . ص  2002
 مصدر سابؽ . .224. ص  9. ج ية والنيايةالبداابف كثير.   ( 2) 
المممكة العربية السعكدية  .  -. دار الصميعي أصوؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفةالخميس ، محمد بف عبد الرحمف .   ( 3) 
 .487.  ص  1ج
بد الرحمف بف صالح . إعداد: ع شرح العقيدة الطحاويةالبراؾ ، عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ .   (4) 

 .97. ص  1ـ ( . ج  2008 -ىػ  1429) 2السديس . دار التدمرية . ط 
. دار الجامعات المصرية التوحيد ىػ( . 333الماتريدم ، محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )المتكفى:   ( 5) 
 .198.  ص  1اإلسكندرية . تحقيؽ : فتح اهلل خميؼ . بدكف طبعة اك سنة نشر .ج  –
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: اْلَوْحَي اَل َيُكوُف إالَّ إَلى َنِبيٍّ افي ذىًلؾى أىفَّ بيٍرىى ك  ،  النًَّبيُّ   ؿَّ قىٍد قىاؿى عىزَّ كىجى ې  ى         ى  ائ  چ ، كى

 . ( 1) ."   ] 40األحزاب :   [چائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

النبي اآلخر لكركد   عيسى عميو السبلـ مف إطبلؽ ككف محمد  "ابف حـز"كيستثني 
اتـ النًَّبييف{ النص في ذلؾ  فيق لىًكف رىسيكؿ اهلل كىخى قىكؿ ، كؿ : " ىىذىا مىعى سماعيـ قىكؿ اهلل تىعىالىى }كى كى

ـ نىبيا ًفي األىٍرض  ( ،الى نىًبي بعًدم: ) رىسيكؿ اهلل  مىٍيًو السَّبلى فىكيؼ يستجيزه ميسمـ أىف يثبت بعده عى
ـ ًفي اآٍلثىار المسن  حاشا مىا اٍستىٍثنىاهي رىسيكؿ اهلل  مىٍيًو السَّبلى كؿ ًعيسىى بف مىٍريىـ عى دة الثَّاًبتىة ًفي نزي

 .  (2)  "  ؟ًفي آخر الزَّمىاف
فقد نقؿ اإلجماع عمى أف األمة حممت الكبلـ عمى ظاىره في نصكص  "القاضي عياض"أما 

نبييف نو خاتـ الأعف اهلل تعالى  نو خاتـ النبييف ال نبي بعده كأخبرأ  الخاتمية ، يقكؿ :" أخبر 
وأف مفيومو المراد ، حمؿ ىذا الكالـ عمى ظاىره  وأجمعت األمة عمى ، نو أرسؿ كافة لمناسأك 

 . (3)   "منو دوف تأويؿ وال تخصيص
نجده يتيـ  مف يدعي إمكانية تأكيؿ النصكص بشأف خاتمية  "حامد الغزالي أبو"حتى ك 

باإلجماع مف ىذا المفظ ػ أي ال  إف األمة فيمتيقكؿ :" فبأنو منكر لئلجماع ،   رسالة محمد 
نو ليس أو ، فيـ عدـ مجيء نبي بعده أبدا وعدـ رسوؿ أبدا أنو أقرائف أحوالو  نبي بعدي ػ ومف

 . ( 4)  "فمنكر ىذا ال يكوف إال منكر اإلجماع، تأويؿ وال تخصيص  فيو
نبي بعده  فيقكؿ : رسكال الى الثقميف كىك خاتـ النبييف الذم ال   ككف محمد  "ابف تيمية"كيؤكد 

نسيـ ، عربيـ كعجميـ ،  رسكال إلى جميع الثقميف  "  كاف محمد   وىو خاتـ األنبياء جنيـ كا 
 . ( 5) " ال نبي بعده

                                                 
 مصدر سابؽ . .46. ص   1ج  . المحمى باآلثار. ابف حـز    ( 1) 
الفصؿ في ىػ( . 456ابف حـز ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:   ( 2) 

 . 138. ص  4القاىرة . ج  –. مكتبة الخانجي الممؿ واألىواء والنحؿ 
الشفا بتعريؼ ىػ( . 544عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: السبتي ،   (3) 

 .610. ص  2ىػ ( . ج  1407)   2عماف . ط  –. دار الفيحاء  حقوؽ المصطفى
بيركت  -قتيبة . دار  االقتصاد في االعتقادىػ( . 505الغزالي ،  أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:   (4) 
 . 178. ص  1ـ ( . ج  2003 -ىػ  1423)  1سكريا . تحقيؽ :  إنصاؼ رمضاف . ط  –لبناف ، دمشؽ  –
ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية   ( 5) 

السعكدية . تحقيؽ:  -. دار العاصمة  الجواب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيحىػ( . 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 .405. ص   5ـ ( . ج1999 -ىػ 1419) 2حمداف بف محمد . ط  -عبد العزيز بف إبراىيـ  -عمي بف حسف 
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بمغت  يطمؽ عمى النياية والتماـ ومنو األمر إذانو " إ : معنى الختـ فيقكؿ "ابف خمدوف"كيشرح 
 . ( 1) " تـ األمرومنو خاتـ النبييف وخا، وختمت القرآف ، آخره 

 ألنو مف  َمْف "  لـ يعرؼ أف محمدا آخر األنبياء فميس بمسمـأف عمى  "ابف نجيـ"كيحكـ 

 . ( 2) الضركريات" 

جعؿ ل اتفسير  يف في اليند ،المعاصر  العمماء المسمميفأحد ،  "أبو األعمى المودودي" قدـكي
 :بي إال ألحد األسباب الثبلثة اآلتيةنو : " ال يرسؿ نبي بعد نإ كؿخاتـ النبييف فيق   محمدو 

 أف يككف تعميـ النبي المتقدـ قد انمحى كظيرت الحاجة إلى عرضو عمى الناس مٌرة أخرل -1

 .أك يككف تعميـ النبي المتقدـ غير كامؿ، فيك بحاجة إلى إتمامو  - 2 
ئر األمـ بحاجة أك سا أك يككف تعميـ النبي المتقدـ منحصرا في أمة خاصة، كتككف أمة أخرل - 3

 . ( 3) الثبلثة اليـك "  إلى نبي مرسؿ مثمو. كقد انعدـ كٌؿ سبب مف ىذه األسباب

 " تكريـٌ  النبوة فيو بأف ختـفي بياف أىمية ختـ النبٌكة  "أبو الحسف الندوي"ككتب 
األسس كاألصكؿ،  باعتبارىا بمغت الرشد ، كأنيا انتيت إلى الديف الكامؿ الذم يضع لإلنسانية

تمؾ األصكؿ ما تحتاج إليو  يترؾ التفصيبلت لمعقؿ البشرم، الذم يكلد كيستنبط في ضكءك 
، كتمنع فكضى الدعاكل المتنبئيف الكذابيف تغمؽ الباب عمىالمجتمعات في تطكرىا المستمر، كىي 

 . ( 4) الكاذبة المفترية عمى اهلل تعالى 

 

 
                                                 

  326. ص  1.  ج  برديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف األكابف خمدكف  .   ( 1) 
اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَمى ىػ( . 970ابف نجيـ ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )المتكفى:   ( 2) 

  1. ط  بيركت . كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات -. دار الكتب العممية َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماف
 .161.  ص  1ـ ( . ج  1999 -ىػ  1419)  
 . 32. المكتب االسبلمي . بدكف طبعة اك سنة نشر . ص  مباديء االسالـ المكدكدم ، ابك األعمى .   ( 3) 
 –دمشؽ ك الدار الشامية  –. دار القمـ  النبوة واالنبياء في ضوء القرآفانظر : الندكم ، ابك الحسف عمي الحسني .   ( 4) 

 . 153ـ ( . ص  2000 -ىػ  1420)  7بيركت . ط 
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 : منيا  عمى إقفاؿ باب النبكة كثيرة ، واألدلة العقمية - 6

 أف الرسالة االسبلمية جاءت عالمية بعد سمسمة مف الرساالت القكمية .

ف اهلل تكفؿ بحفظ ىذه الرسالة كتنزيييا عف التحريؼ كالتغيير الذم لحؽ بالرساالت كأ
 .كما سبؽ كأسمفناالتحتاج لمف يزيد أك ينقص فييا رسالة كاممة  أنياك السابقة 

 لتقميد األعمىاحاربت ت باب االجتياد ، ك أنو ، كفتحش ت مف بالعقؿ كرفعت اىتمكأنيا 
كفرضت عمى المسمميف التفكر في الككف كاستعماره بالطريقة المثمى كحاربت الفساد كاإلفساد أينما 

  . كجدا 

 كال نبي بعده  ، آخر النبييف ىكأف محمدان ، ك   الكحي انقطع بعد محمد أف دلة تؤكد كؿ ىذه األ
 كذاب .  لمنبكة عو دِّ ككؿ مي 
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 الثالمبحث الث

 باب النبوة قوال ال فعال بإغالؽااليماف 

ىك آخر ملسو هيلع هللا ىلصيؤمف الكثير مف طكائؼ الشيعة كالمتصكفة في ظاىر كبلميـ بأف محمدا 
 االنبياء ، لكنيـ كاقعيا يقكلكف بإجراء النبكة ، كسنرل ذلؾ في المطمبيف اآلتييف : 

 المطمب االكؿ : الشيعة كختـ النبكة

 المطمب الثاني : الصكفية الغالية كختـ النبكة 

 الشيعة وختـ النبوة :  وؿلمطمب األ ا

ف خاتـ أآخر األنبياء ، ك  ىك  أف محمدان ، في ظاىر كبلميـ ، الشيعة معظـ يرل 
كالختـ عمى النبٌكة عبارة  " حد أئمتيـ  في ذلؾ:أيقكؿ  . النبييف تعني آخرىـ الذم ليس بعده نبي

 د باب النبٌكة كطبع عمى بابيا ، فيك مقفؿ إلى يكـ القيامة ، ال يفتح في كجو عف أٌنو أكص
 .( 1) أحد"

كقاؿ : " نعـ جاءت الرسؿ تترل ، كتكاصمت حمقات النبٌكة في األدكار الماضية إلى أف بعث اهلل 
كتابو ، فأتـ بو نعمتو كأكمؿ بو دينو ، فأصبح المجتمع البشرم في ظؿ دينو الكامؿ ك  آخر سفرائو

الجامع ، غنيان عف تكاصؿ الرسالة كتعاقب النبٌكة ، كأصبح البشر غير محتاجيف إلى إرساؿ أم 
كبكؿ ما يحتاج إليو البشر  ، جاء الرسكؿ بأكمؿ الشرائع كأتقنيا كأجمعيا لمحقكؽ رسكؿ بعده ، إذٍ 

ع األزمنة كفي الكقت نفسو فييا مركنة تتمشى مع جمي، في أدكار حياتيـ كأنكاع تطٌكراتيـ 
 ( 2) ، مف دكف أف تمس جكىر الرسالة األصمي بتحكير كتحريؼ. " األجياؿك 

القكؿ بختـ النبكة ال يستقيـ مع مفيكـ فتح اإلمامة الذم يؤمنكف بو . فيـ يركف أف  لكفٌ 
كقطع العبلقة الكحيانية ، مف سكرة األحزاب قد " حممت إعبلنا رسميا إلييا عف ختـ النبكة  40اآلية 

                                                 
 .مرجع سابؽ .  120. ص  3. ج  مفاىيـ القرأفالسبحاني .  ( 1) 
 .  117. ص  3المصدر نفسو : ج   ( 2) 



164 
 

 كبدء مرحمة جديدة مف العبلقة بيف،   كقرب رحيؿ خاتـ النبييف محمد ، كاألرض  السماء بيف
 .  ( 1) السماء كاألرض تمخصت في فتح اإلمامة المجعكلة إلييا كنبكيا " 

ركنا أساسيا مف أركاف  كفتح اإلمامة ىذا يعني في الكاقع استمرار النبكة ، فيـ يعدكف اإلمامة "  
 فة باسـ مَّ غى . كىذه اإلمامة ىي في الكاقع نبكة مي  ( 2)إيماف المسمـ إال بيا  العقيدة ال يصح

اإلمامة ، كدليؿ ذلؾ ما كرد مف صفات اإلماـ كاإلمامة في الفكر الشيعي حيث نجد : " أف اإلمامة 
ف اإلمامة خبلفة اهلل كخبلفة الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو  رث األكصياء، كا  ىي منزلة األنبياء، كا 

كميراث الحسف كالحسيف عمييما السبلـ  . إف اإلمامة زماـ ، كمقاـ أمير المؤمنيف عميو السبلـ 
، كنظاـ المسمميف، كصبلح الدنيا كعز المؤمنيف، إف اإلمامة أس اإلسبلـ النامي، كفرعو  الديف

مضاء السامي، باإلماـ تماـ الصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كالجياد، كتكفير الفيء  كالصدقات ، كا 
، كمنع الثغكر كاألطراؼ. كاإلماـ يحؿ حبلؿ اهلل، كيحـر حراـ اهلل، كيقيـ حدكد  الحدكد كاألحكاـ

،  ، كيدعك إلى سبيؿ ربو بالحكمة، كالمكعظة الحسنة، كالحجة البالغة اهلل، كيذب عف ديف اهلل
يا األيدم كاألبصار.... اإلماـ كالشمس الطالعة المجممة بنكرىا لمعالـ كىي في األفؽ بحيث ال تنال

اإلماـ واحد دىره، ال يدانيو أحد، وال يعادلو عالـ، وال يوجد منو بدؿ وال لو مثؿ وال نظير، 
 . مخصوص بالفضؿ كمو مف غير طمب منو لو وال اكتساب، بؿ اختصاص مف المفضؿ الوىاب

و و حكمو ما ال إف األنبياء واألئمة صموات اهلل عمييـ يوفقيـ اهلل ويؤتييـ مف مخزوف عمم
إماـ الحديث عند  "الكميني". كىا ىك  (3) " ، فيكوف عمميـ فوؽ عمـ أىؿ الزماف  يؤتيو غيرىـ

                                                 
 ختـ النبوة حؿ اليي قويـانظر : منتدل مركز الدراسات التخصصية في االماـ الميدم .   ( 1) 

     http://www.m-mahdi.net/forum  
. مؤسسة اإلماـ  الممؿ والنحؿ المذاىب اإلسالميةالسبحاني ، جعفر بف محمد حسيف السبحاني الخياباني التبريزم .   (2) 

 . كشؼ األسرار . كانظر أيضا :  الخميني  295. ص  1ىػ  ( .  ج  1423) 1إيراف . ط  –الصادؽ )عميو السبلـ(  . قـ 
الشيعة ىػ( . 1407ظيير ، إحساف إليي ظيير الباكستاني )المتكفى:  ط. فارسي . نقبل عف : 114،113،112ص 

 – 344. ص  1ـ ( . ج  1995 -ىػ  1415) 10باكستاف . ط  –. إدارة ترجماف السنة، الىكر  فرؽ وتاريخ -والتشيع 
345 . 

   الكافي . (   ى 329/  328سنة الكميني ، ثقة اإلسبلـ أبي جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني الرازم ) المتكفى   ( 3) 
( . مكقػع اجتيػادات : بإشػراؼ : عمػػر  204 - 200. ص)  1. كتػاب األصػكؿ . بػاب نػػادر فػي فضػؿ اإلمػاـ كصػػفاتو . ج 

رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
http://www.ijtehadat.com/subjects/nadariatalimam%20%2811%29.html 

http://www.ijtehadat.com/subjects/nadariatalimam%20%2811%29.html
http://www.ijtehadat.com/subjects/nadariatalimam%20%2811%29.html
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الذي قكلو : إف اإلماـ يتمقى الكحي فالنبي عنده ىك "  "جعفر الصادؽ"الشيعة ينسب إلى اإلماـ 
ت ويرى في المناـ ؾ، والرسوؿ الذي يسمع الصو مَ يرى في منامو ويسمع الصوت وال يعايف المَ 

  (1) "  ويعايف الممؾ، قمت: اإلماـ ما منزلتو؟ قاؿ: يسمع الصوت وال يرى وال يعايف الممؾ

فاإلماـ  ؛نو يعتبر اإلمامة أعمى المراتب إطبلقا إعند ىذا االدعاء بؿ  "الكميني"كال يقؼ 
ؾ وتعالى اتخذ إبراىيـ إف اهلل تبار أعمى مف العبد كمف النبي كمف الرسكؿ كمف الخميؿ ، يقكؿ : " 

ف اهلل اتخذه رسوال قبؿ أف ، عبدا قبؿ أف يتخذه نبيا  ف اهلل اتخذه نبيا قبؿ أف يتخذه رسوال ، وا  وا 
ف اهلل اتخذه خميال قبؿ أف يجعمو إماما، فمما جمع لو األشياء قاؿ:  ھ  ھ      چيتخذه خميال ، وا 

 عيف إبراىيـ قاؿ: قاؿ: فمف عظميا في  [ ، 124] البقرة : چے  ے  ۓۓ  
 . (2) ."  " قاؿ: ال يكوف السفيو إماـ التقي چۇ       ۆ  ۆ  ۈ     چ، قاؿ:  چڭ  ڭڭ    چ

إماـ المذىب عند الشيعة االثني عشرية بإمكانية إرساؿ نبي بعد  "الشيخ المفيد" كيصرح    
 ،س تشريعيا عمى أف يككف النبي المرسؿ لي، كال يرل مانعا عقميا يحكؿ دكف ذلؾ  محمد 
واتفقت اإلمامية عمى أف كؿ رسوؿ فيو نبي وليس كؿ نبي فيو رسوؿ، وقد كاف مف : " فيقكؿ

نما منع الشرع مف تسمية  أنبياء اهلل عز وجؿ حفظة لشرائع الرسؿ وخمفائيـ في المقاـ ، وا 
رناه أئمتنا بالنبوة دوف أف يكوف العقؿ مانعا مف ذلؾ لحصوليـ عمى المعنى الذي حصؿ لمف ذك

ف لـ ، مف األنبياء عمييـ السالـ . واتفقوا عمى جواز بعثة رسوؿ يجدد شريعة مف تقدمو  وا 
ف لـ يفرض غير ذلؾ فرضا. وأجمعت المعتزلة عمى ، يستأنؼ شرعا ويؤكد نبوة مف سمؼ  وا 

 ، ومع اإلمامية في تصحيحو جماعة مف المرجئة وكافة أصحاب  خالؼ ىذيف القوليف
 . (3) . " الحديث

أما طكائؼ الشيعة األخرل فمعظميا يتجاكز ما ذىب إليو الشيعة اإلمامية في تكصيؼ 
اإلماـ كعبلقة اإلمامة بالنبكة مما يجعمنا  نستخمص أف المذىب الشيعي بشكؿ عاـ ال يرفض ادعاء 

                                                 
 . 178: باب الفرؽ بيف الرسكؿ كالنبي كالمحدث . ص  الكافي. الكميني  ( 1) 
 .  175المصدر نفسو .  باب طبقات األنبياء كالرسؿ كاألئمة عمييـ السبلـ . ص   ( 2) 
. المؤتمر العالمي آللفية  أوائؿ المقاالتىػ ( .  413غدادم ) المتكفى الشيخ المفيد ، محمد بف محمد بف النعماف الب  (3) 

 45. بدكف تاريخ نشر . ص  1الشيخ المفيد . تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ االنصارم . ط 
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فاإلمامية اعتبركا أئمة  ؛سكاء اشترطكا أف ال يأتي بشرع جديد أـ لـ يشترطكا   ،شخص ما لمنبكة 
، ا كاف ىناؾ مانع مف فعؿ ذلؾ مكلكال أف الشرع يمنع تسميتيـ باألنبياء ، لشيعة أنبياء بالفعؿ ا

 كما يتضح مف قكؿ المفيد السابؽ. بؿ إننا رأينا بعض طكائفيـ يرتقي باألئمة إلى مرتبة اآللية .

ذم اتفقت عمى كجكد اإلماـ المعصـك ال فٍ ا  كتجدر اإلشارة إلى أف الطكائؼ الشيعية ، ك 
 تشبو صفاتو صفات النبي ، إال أف شخكص األئمة  كعددىـ فييا خبلؼ كبير عندىـ . 

مامتيـ أمر طارئ  عمى اإلسبلـ مف خارجو. يقكؿ         إف ىذا الغمك الشيعي في عمي كأبنائو كا 
" في تفسيره لكجكد ظاىرة التشيع كلمكقؼ الشيعة مف النبكة كلقكليـ باإلمامة :  "إحساف اليي ظيير"

عميو السالـ ، وكاف يقوؿ وىو عمى  كاف ييوديا فأسمـ ، ووالى عميا "عبد اهلل بف سبأ"إف 
فقاؿ في إسالمو بعد وفاة رسوؿ اهلل صمى  ، وصّي موسى بالغمو" يوشع بف نوف  "ييوديتو في

، وأظير البراءة  يّ وكاف أوؿ مف أشير القوؿ بفرض إمامة عم ، اهلل عميو وآلو في عمّي مثؿ ذلؾ
مخالفيو ، وكفرىـ . ومف ىنا قاؿ مف خالؼ الشيعة : إف التشيع والرفض  مف أعدائو ، وكاشؼ

 ". مف الييودية  مأخوذ

ر مف أبناء الييكدية يكث كتحت لكاء التشيع  "ابف سبأ  ": " فاجتمع حكلو  "ظيير"كيتابع 
 ، يف ، كالكارىيف لمعربالميزكميف ، كالبابمييف المكسكريف ، كالمكالي المقيكر  البغيضة ، كالفرس

اإلسبلـ كجيكشو  حكاميـ ، كالفاتحيف ببلدىـ ، كاآلخذيف زماـ أمكرىـ ، بعد فشميـ في محاربة
شككتيـ ، فغٌيركا أسمكبيـ في مزاحمة  المظفرة المنصكرة كجيا لكجو ، كاندحار قكتيـ ، كانكسار

اندمجكا في بيئتو ، كرٌكجكا بيف كدخمكا في صفكفو ، ك  ، اإلسبلـ جيرا ، فتسٌتركا بستار اإلسبلـ
 ييكدية كمجكسية كنصرانية ، كعقائد مدخكلة مدسكسة ، نقمة عمى اإلسبلـ  المسمميف أفكارا

جراء النبكة بعد خاتـ النبييف صمكات اهلل  كالمسمميف ، مف حمكؿ اإللو أك الجزء اإلليي في الخمؽ ، كا 
تياف المبلئكة كؿ العصمة ، ككجكد شخص في كؿ عصر كحص ، كسبلمو عميو ، كنزكؿ الكحي كا 

الكصاية كالكالية ، كاإلخفاء كالكتماف ، كالتأكيؿ ، ك انقساـ  كزماف بو قياـ األرض كثباتيا ، كعقيدة
كمسخ   الظاىر كالباطف ، كتقسيـ الناس إلى العامة كالخاصة ، كتعطيؿ الشريعة كمسخيا العمـ إلى

عبلقة ليا باإلسبلـ ، قريبة كال  ىات مما الرافات كالترٌ تعاليميا ، كرفع التكميؼ كغير ذلؾ مف الخ
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اإلسبلـ كمحكه مف الكجكد كتفريؽ كممتو ، كتشتيت  بعيدة ، كلـ يقصد مف بٌثيا كدسيا إال ضرب
 . ( 1) " . ىيبتو قكتو ، كدرء ىيمنتو ، كخرؽ

ـ النبكة مما سبؽ يتبيف لنا أف مفيكـ اإلمامة عند الشيعة اإلمامية يتعارض مع مفيكـ خت
 "عمر بف عبد العزيز الزيد"يقكؿ كفي ذلؾ بمعنى انقطاعيا بعد محمد عميو الصبلة كالسبلـ ، 

حكاز :  " فالخصائص التي يقكؿ بيا الشيعة بحؽ كاأل اإليرانيةالباحث المتخصص في الشؤكف 
تباه أك كاعتبارىـ منصكبيف مف ًقبىؿ اهلل كالقكؿ بعصمتيـ المطمقة مف كؿ خطأ أك اش، أئمتيـ 

كالذم يشمؿ بسعتو العمـ بما كاف ، ي الكىبي المصكف مف أم خطأ نّْ ، كعمميـ المدي  خطيئة أك ذنب
كاستبلـ كؿ كاحد منيـ رسالةن غيبيَّةن مف اهلل، يحدّْدي اهللي  ، ، كارتباطيـ المستمٌر بالمبلئكة كما يككف

، الككف كنظاـ العالـ كصنع المعجزات لو فييا كاجباتو كمياٌمو، كامتبلؾ القدرة عمى التصػرُّؼ في 
لـ تجعميـ  كعرض أعماؿ البشر عمييـ ك.. ك.. ، إفٍ ، كككنيـ مفترضي الطاعة عمى العالميف 

أعمى رتبة مف األنبياء فقد جعمتيـ عمى األقؿ برتبة األنبياء، فكأف نبي اإلسبلـ صمى اهلل عميو كآلو 
 .  ( 2) عشر نبيان آخر! " كسمـ لـ يكف النبٌي األخير بؿ جاء بعده اثنا 

 ، ال يبقى فرؽ بيف اإلماـ المعصـك  مف المبلحظ انو بيذه األكصاؼ التي ينسبكنيا لؤلئمة
كال معنى لقكليـ إف اإلماـ المعصكـ ليس نبيان .... إفَّ "النبٌي" معنى كمفيـك معيَّف كليس  ، كالنبيٌ 

اإلشكاؿ كانتفى التعارض بيف نظرية اإلمامة  مجرد اسـ إذا غٌيرناه إلى كممة "إماـ معصكـ" انحؿَّ 
 2الكحي  -1كقاعدة ختـ النبكة  ، فالنبكة كما يقكؿ الزيد ىي "ى منصبه إلييّّ ذك خصائص ثبلث: 

بؿ بدرجات أعمى  ،المعجزة .  كالشيعة تقكؿ بيذه الخصائص الثبلث كميا  -3الميمة اإلليية    –
نا ىك أننا بقبكلنا لؤلكصاؼ كالخصائص المذككرة بحؽ . فالسؤاؿ ى بحؽ أئمتيـ المعصكميف ،منيا

 اإف خاتـ النبييف ىك حضرة الميدم كليس سيدنا محمد :أئمة الشيعة، إذا قمنا
  ، ؟ إف مجرَّد تغيير اسـ النبٌي  فما المحظكر العقمي مف ذلؾ  ال يمكنو أف يحؿ ، إلى إماـ

                                                 
ُؼ .. المنَشأ َوالَمَصادرىػ( . 1407ظيير ، إحساف إليي ظيير الباكستاني )المتكفى:   ( 1)  سنة، . إدارة ترجماف ال التََّصوُّ

 .  137. ص  1ج  . ( ـ 1986 -ىػ  1406. )  1باكستاف . ط  –الىكر 
. مكقع اجتيادات االليكتركني . رابط  تعارض نظرية اإلمامة مع مبدأ ختـ النبوةانظر :  الزيد ، عمر بف عبد العزيز .   ( 1) 

                    http://www.ijtehadat.com/subjects/nadariatalimam%20%2811%29.htmlاليكتركني: 
 ) بتصرؼ(

http://www.ijtehadat.com/subjects/nadariatalimam%20%2811%29.html
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ذا اعتبرنا أف األئمة يمتمكك ك .  مثؿ ىذا التناقض ف فعبلن مثؿ ىذه األكصاؼ نككف في الكاقع قد ا 
اعتقدنا بمقاـ النبكة في حٌقيـ )عمى األقؿ بحدّْ النبكة التبميغية( كىذا يتعارض تمامان مع قاعدة ختـ 

 .  ( 1) النبكة 

كالمتابع لمكثير مف مدعي النبكة كأصكليـ العقدية ال يجد كبير عناء في اكتشاؼ اثر العقائد      
، دعاكييـ . كادعاء اإلمامة بمفيكميا الشيعي بحد ذاتو يمكف اعتباره ادعاء لمنبكة  الشيعية في

نكارا لختـ النبكة بمحمد  . كمف يدرس تاريخ األئمة مف الشيعة يكتشؼ ىذه الحقيقة بدكف  كا 
 أدنى شؾ . 

 الصوفية وختـ النبوة :  نيالمطمب الثا

معمـك مف الديف  تيـ أف ختـ النبكة بالنبي ال يخالؼ الصكفية بشكؿ عاـ في أدبيا          
 بالضركرة ، لكنيـ ذكركا أقكاالن تضمنت التمقي عف اهلل  تعالى كالعركج إليو سبحانو كمخاطبتو،
 . كرؤيتو متى شاءكا ، كىذه األقكاؿ ليس ليا معنى إال استمرار النبكة كتمقي الكحى

بشكؿ  ،كالسكداف كالمغرب العربي  ،الصكفية لذلؾ نرل أف حاالت ادعاء النبكة تكثر في البيئات 
 ممحكظ . 

ال يخفى ، كاالتصاؿ بعالـ الغيب  إف المغاالة في الطرح الصكفي فيما يتعمؽ بالكحي          
ثبات ذلؾ ال يتطمب كبير جيد ، كنحف ىنا سنسكؽ بعض األمثمة لتتضح ا  عمى كؿ ذم نظر ، ك 

 الصكرة كندلؿ عمى ما ذىبنا إليو . 

بعض المتصكفة االتصاؿ المباشر بالمكلى جؿ كعبل كرؤيتو كمخاطبتو بدكف  يدعي 
كسيط ، فقد ذكر أحد أئمتيـ عف أحد الصكفية أف " اهلل  تعالى أدخمو الفمؾ األسفؿ فدكره فيو، ثـ 
أدخمو في الفمؾ العمكم فطكؼ بو في السمكات ، ..... ثـ أكقفو بيف يديو، فقاؿ لو: سمني أم 

أنو قاؿ ألحد المريديف: " لك رأيت أبا يزيد، فقاؿ  "أبي تراب النخشبي"ر حكاية عف شيء،... ثـ ذك
المريد إني عنو مشغكؿ، فمما أكثر عميو أبك تراب مف قكلو لك رأيت أبا يزيد، ىاج كجد المريد، 

                                                 
 المصدر السابؽ ) بتصرؼ (  ( 1) 
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 : فياج طبعي"أبك تراب"فقاؿ: كيحؾ ما أصنع بأبي يزيد، قد رأيت اهلل فأغناني عف أبي يزيد، فقاؿ 
عز  ، كاف أنفع لؾ مف أف ترل اهلل كلـ أممؾ نفسي، فقمت لو: كيمؾ لك رأيت أبا يزيد مرة كاحدة

، بؿ ظاىر كبلميـ يدؿ  تيـا" كىذه الحكايات لـ تذكر عمى أنيا مف منام ( 1) مرة وجؿ سبعيف 
 .    ( 2) عمى أنيا كقعت في اليقظة كما في أقكاليـ بعدىا " 

مف بالنبكة نصيب آ إذاأف مف الممكف أف يككف ألم إنساف فإنو يرل  " حامد الغزالي " أبك حتىك 
ف لـ تكف نبيا ، كاف لؾ نصيب منيا بقدر قكة   منيا ، فيقكؿ : " إنؾ إذا آمنت بالنبكة ، كا 
، كتارة تطرأ كالبرؽ  إيمانؾ ، كىذه المشاىدة التي ال يظير فييا إال الكاحد الحؽ، تارة تدـك

فاذا كاف ايمانؾ كبيرا فاف لؾ نصيب كبير مف  ( 3) "   كالدكاـ نادر عزيز الخاطؼ؛ كىك األكثر ،
 النبكة .

في كتابو )المنقذ مف الضبلؿ (  النبكة فيقكؿ إنيا: "عبارة عف  "حامد الغزالي "أبككيصؼ 
ـ مف فيى . كيي   ( 4) تحصؿ فيو عيف ليا نكر يظير في نكرىا الغيب كأمكر ال يدركيا العقؿ"  طكر
كبلـ أف ىذا الطكر يمكف لمبعض بمكغو إذا اجتيدكا في الكصكؿ ، لكف الغزالي يفرؽ بيف ىذا ال

نما تحصؿ في القمب في بعض  النبكة  كبيف الكالية  فيقكؿ : " العمكـ التي ليست ضركرية كا 
األحكاؿ تختمؼ الحاؿ في حصكليا فتارة تيجـ عمى القمب كأنو ألقي فيو مف حيث ال يدرم كتارة 

: ينقسـ، الدليؿ  فالذم يحصؿ ال بطريؽ االكتساب كالتعمـ كحيمة، طريؽ االستدالؿ كالتعمـ تكتسب ب
لى ما ،  كمف أيف حصؿ، إلى ما ال يدرم العبد أنو كيؼ حصؿ لو  ع معو عمى السبب مً يطٌ  كا 

ي القمب. كاألكؿ يسمى إليامان كنفثان ف كىك مشاىدة الممؾ الممقي في، الذم منو استفاد ذلؾ العمـ 
                                                 

قوت القموب في وصؼ طريؽ المريد الى    ( .  386المكي ، محمد بف عمي الحارثي ، ابك طالب المكي ) المتكفي  ( 1) 
.  2ـ (  .  ج  2005 -ىػ  1426)  2بيركت . تحقيؽ : عاصـ ابراىيـ الكيالي . ط  –. دار الكتب العممية  وحيدمقاـ الت
 .  115ص 

      . مجموع الفتاويىػ( 728تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )المتكفى: انظر : ابف تيمية ،  ( 2) 
عبد الرحمف بف محمد بف . تحقيؽ :  المممكة العربية السعكدية -المدينة النبكية  -حؼ الشريؼمجمع الممؾ فيد لطباعة المص

 . 492 – 491. ص  5ـ ( . ج  1995 -ىػ  1416. ط )  قاسـ
اجزاء . دار المعرفة  4.   . إحياء عمـو الديفىػ( 505الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:  ( 3) 
 . 247. ص  4ركت . ج بي –
–. دار الكتب الحديثة  المنقذ مف الضالؿ. ىػ(505أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: الغزالي ،   ( 4) 

 .183. ص  1مصر . تحقيؽ : عبد الحميـ محمكد . ج 
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 األنبياء. كاألكؿ يختص بو األكلياء الركع. كالثاني يسمى كحيان كيختص بو
الذم ىك في حقيقتو ، كىذا التفريؽ ال ينفي النبكة عمف يتمقى النفث في الركع ،  ( 1) كاألصفياء". 

 صكر الكحي . إحدل

إعبلف  ف بعض ىؤالء المتصكفة  ال يترددكف  فيإف، الغزالي  إليوكعمى عكس ما ذىب       
أف  " فقد زعـ أبك طالب المكيخذ العمـ عف اهلل تعالى بكاسطة أك بدكف كاسطة ، أتمقييـ الكحي ك 

. كقاؿ:" كقاؿ  ( 2) "بعض الصكفية يأخذ عممو مف ربو عز كجؿ أم كقت شاء ببل تحفظ كال درس
 . ( 3) بعض المكاشفيف ظير لي الممؾ " 

 و مّْ سى ف لـ يي كنقؿ عمٌ  ،أف يقرأ عمى اهلل  تعالى عف بعض شيكخو أنو أمره  كنقؿ المكي أيضان 
، كذكر عف آخر أنو " رأل اهلل عز كجؿ "قكلو : " ربما رأيتو )أم الرب تعالى( ػ في ليمة سبع مرار

 ػمائة كعشريف مرة، كسألو عف سبعيف مسألة  أظير منيا أربعة فأنكرىا الناس فأخفى 
  ( 4) الباقي" 

ؿ صراحة عمى استمرار الكحي ليؤالء، كيفيـ منيا دعكل النبكة، كال شؾ أف ىذه األقكاؿ تد
، فيا ىك أحدىـ   ( 5)  كلذا فاف الكثيريف ممف جاء بعدىـ تيسر عمييـ دعكل النبكة، كصرحكا بذلؾ

 يقكؿ : " ال أمكت حتى يقاؿ لي: قـ فأنذر .( 6) السيركردم "  "كيدعى

                                                 
 . مصدر سابؽ 18. ص  3.  ج  إحياء عمـو الديفالغزالي .   ( 1) 
 .مصدر سابؽ 211. ص  1. ج   لقموبقوت االمكي .   ( 2) 
 المصدر نفسو . نفس الجزء كالصفحة . ( 3) 
 .  110. ص  2المصدر نفسو . ج  ( 4) 
مدارج ىػ( . 751انظر : ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:   ( 5) 

ياؾ نستعيف  3بيركت . تحقيؽ : محمد المعتصـ باهلل البغدادم . ط  –. دار الكتاب العربي  السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
  كما بعدىا . 230. فصؿ المعاينة. ص  3ـ ( . ج 1996 -ىػ  1416) 

السيركردم ، شياب الديف أبك الفتكح يحيى بف حبش بف أميرؾ، الفيمسكؼ المقتكؿ، نسبكا إليو فساد العقيدة، ككاف   ( 6) 
ف نبيان، ككاف يسمؾ فمسفة المشائيف، كمف كمماتو: )ال أمكت حتى ييقاؿ لي: قـ فأنذر( ، قاؿ ابف خمكاف بأف يطمب أف يكك 

عممو أكثر مف عقمو، فأفتى العمماء بإباحة دمو، فسجنو الممؾ الظاىر غازم في سجنو بقمعة حمب كخنقو، مف مؤلفاتو: )حكمة 
.  الوفيات واالحداثضك ممتقى اىؿ الحديث الباحث غفر اهلل لو . ـ( انظر ترجمتو : ع 1191ىػ =  587األشراؼ( ، )

 .   133. ص  1ىػ . ج  1431ربيع االكؿ  20كتاب مرقـ اليا غير مطبكع . المكسكعة الشاممة . اخر تحديث لو 
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بن رى زى يقكؿ: " لقد  ( 1) "ابف سبعيف""ككاف 
ابف آمنة حيث قاؿ : ال نبي بعدم ، كيقاؿ إنو  ( 2)

كاف يتحرل غار حراء لينزؿ عميو فيو الكحي " .  كابف عربي اٌدعى ما ىك أعظـ مف النبكة عنده، 
فزعـ  " أف خاتـ األكلياء أفضؿ مف خاتـ األنبياء، كأف األنبياء جميعيـ  ( 3) كىك ختـ الكالية " . 

 . ( 4) شكاة خاتـ األكلياء " إنما يستمدكف معرفة اهلل مف م
اثر كبير في التشكيش عمى  "محيي الديف بف عربي"كقد كاف لتراث إماـ الصكفية األكبر 

لمتدليؿ  ،حيث شكمت نصكصو معينا يرده مدعك النبكة في شرؽ الببلد كغربيا، مفيكـ خاتمية النبكة 
قناع المخاطبيف بدعكاىـ  أف الكالية ىي الفمؾ المحيط  "  ":ابف عربي"فقد  زعـ ، عمى صدقيـ كا 
مف قكؿ  "الشككاني". كقد فيـ الكثيركف كما فيـ  ( 5)   "العاـ، كليذا لـ تنقطع، كليا اإلنباء العاـ

 :   "الشككاني"ابف عربي انو يصرح انو كجماعتو أنبياء  بؿ أعظـ مف األنبياء ، قاؿ 
ؾ فيو، بؿ لـ يكتفكا بذلؾ حتى جعمكا " فالرجؿ كأىؿ نحمتو مصرحكف بأنيـ أنبياء تصريحان ال ش

.  كذىب غالب متأخرم الصكفية إلى تفضيؿ الكلي عمى النبي ،  ( 6) أنفسيـ أعظـ مف األنبياء" 
 . ( 7) كزعمكا أف األكلياء يتمقكف مف اهلل تعالى 

                                                 
/ 1الشعراني ىػ( طبقات  669ابف سبعيف ، أبك محمد عبد الحؽ بف إبراىيـ اإلشبيمي، صكفي مف زىاد الفبلسفة )ت   ( 1) 

اشتيرت عنو مقاالت رديئة كفره بسببيا كثير مف الناس، قاؿ ابف دقيؽ العيد: إنو جمس معو مف  184كنيؿ االبتياج  177
. 51/ 4كاألعبلـ  392/ 3الضحكة إلى قريب الظير، كىك يسرد كبلما تعقؿ مفرداتو كال تعقؿ مركباتو، انظر لساف الميزاف 

شياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف محمد بف عيسى البرنسي الفاسي، المعركؼ بػ زركؽ انظر ىذه الترجمة : زركؽ ، 
 -ىػ  1427) 1دار ابف حـز . تحقيؽ : الصادؽ بف عبد الرحمف الغرياني . ط .  عدة المريد الصادؽ.  ىػ(899)المتكفى: 

 .  55. ص  1ـ ( . ج  2006
. كالزَّ  ( 2)  ؿي : المىٍدخى ٍربي ًريبةي: حىظيرةي زرب: الزَّ ٍربي كالزَّ ًريبىةي أىيضان. كالزَّ ؛ كىىيكى الزَّ كبه ري ٍمعي ًفيًيمىا زي ، كىاٍلجى : مكضعي اٍلغىنىـً ٍربي ٍربي كالزّْ

رىب . كاٍنزى ؿي ٍرًب الًَّذم ىيكى المىٍدخى ٍربان، كىىيكى ًمفى الزَّ بييا زى ، أىٍزري ـى ٍبتي الغن رى : زى . تىقيكؿي شىبو ؿى ًفيًو. ًفي ا اٍلغىنىـً ًمٍف خى ٍرًب اٍنًزرابان ًإذا دىخى لزَّ
رىبى  اًح: قيترةي الصاًئًد. كاٍنزى حى ًفي الصّْ ٍيد؛ كى ًريبةي: ًبٍئره يىٍحتىًفريىا الصائدي، يىٍكميف ًفييىا لمصَّ ٍربي كالزَّ ًتو انظر : ابف كالزَّ الصائدي ًفي قيٍترى

 . 447. ص  1منظكر . لساف العرب . ج
ديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية ابف تيمية ، تقي ال  ( 3) 

اجزاء . جامعة اإلماـ محمد  بف سعكد  10.   . درء تعارض العقؿ والنقؿىػ( 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 .22. ص  5ـ ( . ج  1991 -ىػ  1411)  2الـ . ط المممكة العربية السعكدية . تحقيؽ : محمد رشاد س -اإلسبلمية

 . 355. ص  5المصدر نفسو : ج   ( 4) 
بيركت . تعميؽ : ابك العبلء  –. دار الكتاب العربي  فصوص الحكـ ىػ ( .  638ابف عربي ، محيي الديف ) المتكفي   ( 5) 

 . 135 – 134عفيفي . بدكف طبعة . بدكف سنة نشر . الفص العزيرم . ص 
الصواـر الحداد القاطعة ىػ( . 1250الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:   ( 6 )

 صنعاء . تحقيؽ : محمد صبحي حسف الحبلؽ .  -. دار اليجرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  لعالئؽ أرباب االتحاد
 . 52. ص  1ـ ( . ج 1990 -ىػ 1411)  1ط 
ُؼ .. المنَشأ َوالَمَصادر. ظيير  (7)   . مصدر سابؽ . 119.  ص  التََّصوُّ
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ف النبكة سارية كلـ أكمف نصكص ابف عربي التي كثر تداكليا بيف مدعي النبكة تصريحو ب
قكؿ : " كيجمع النبكة كميا أـ الكتاب كمفتاحيا ، يف الذم انقطع ىك نبكة التشريع فقط أك  تنقطع ،

، كاف التشريع قد انقطع  فٍ ا  ك ، فالنبكة سارية إلى يكـ القيامة في الخمؽ ، بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
إذ لك انقطع لـ ،  فانو يستحيؿ أف ينقطع خبر اهلل كأخباره مف العالـ، فالتشريع جزء مف أجزاء النبكة 

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         چ ، لمعالـ غذاء يتغذل بو في بقاء كجكده ؽى بٍ يى 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ ،  ] 109الكيؼ :  [چی  ی        جئ  حئ       مئ    

كقد أخبر اهلل انو ما  ،] 27لقماف :  [چمب       ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب
فيذه كممات اهلل ال تنقطع كىي الغذاء العاـ لجميع ، مف شئ يريد إيجاده إال يقكؿ لو كف 

   ( 1) ؟ فأيف أنت مف باقي األجزاء التي ليا ، فيذا جزء كاحد مف أجزاء النبكة ال ينفد ، المكجكدات 
كثر مف مكضع فتراه يؤكد أف لؤلكابر مف عباد اهلل كيكرر ابف عربي ىذا المعنى في أ

 كاف كتابو يتضمف  "  المسائؿ التي ال، ال مقاميا ، كاف الذم انقطع نبكة التشريع ، منزلة كاألنبياء 
كىي النبكة ، يعمميا إال األكابر مف عباد اهلل الذيف ىـ في زمانيـ بمنزلة األنبياء في زماف النبكة 

فبل شرع ، إنما ىي نبكة التشريع ال مقاميا  ة التي انقطعت بكجكد رسكؿ اهلل فإف النبك ، العامو 
أف الرسالة كالنبكة  : كىذا معنى قكلو  ، كال يزيد في حكمو شرع آخر، يككف ناسخا لشرعو 

بؿ إذا  ، أم ال نبي بعدم يككف عمى شرع يخالؼ شرعي، قد انقطعت فبل رسكؿ بعدم كال نبي 
أم ال رسكؿ بعدم إلى أحد مف خمؽ اهلل بشرع  ، كال رسكؿ، شريعتي  كاف يككف تحت حكـ

ثـ يصرح الشيخ أف  " األكلياء   . " ( 2) و ال مقاـ النبكةبابي  دَّ فيذا ىك الذم انقطع كسي  ،  يدعكىـ إليو
فييـ أنبياء أم خصكا بعمـ ال يحصؿ إال لنبي مف العمـ اإلليي كيككف حكميـ مف اهلل فيما أخبرىـ 

 . ( 3) حكـ المبلئكة " بو 
ر ، كيرككف الحديث بمفظ: " إف مف ثي ثيف( مكجكدكف في األمة ، كىـ كي كيرل المتصكفة أف )المحدَّ 

ف عمر منيـ"  ثيف كمكمَّ أمتي محدَّ   . ( 4) ميف، كا 

                                                 
 . 89. ص  2. ج   الفتوحات المكية في معرفة األسرار الممكية ابف عربي.   ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 6. ص  2: ج    المصدر نفسو  ( 2) 
 . 54. ص  2المصدر نفسو : ج   ( 3) 
.  إحياء عمـو الديف. مصدر سابؽ .  كانظر ايضا : الغزالي .   211. ص  1 . ج قوت القموبانظر : ابك طالب .   ( 4) 
 . 24.  مصدر سابؽ . ص  3ج 
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، كىؤالء المتصكفة  ( 1) ث بو " ث في سره كقمبو الشيء فيككف كما يحدَّ ث: ىك الذم يحدَّ كالمحدَّ 
  .، كيأخذ عف اهلل كما يشاء ث يتمقى الكحي عف اهللالمحدَّ  جعمكا

، ثػػػػػـ (2)  كلؤلكليػػػػػاء عنػػػػػد الصػػػػػكفية حككمػػػػػة باطنػػػػػة تتصػػػػػرؼ فػػػػػي الكػػػػػكف كتحفػػػػػظ عميػػػػػو نظامػػػػػو" 
 ،ميمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف حػػػػػػػػاليـ مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػبلح أك الفجػػػػػػػػكر، إف بعػػػػػػػػض الصػػػػػػػػكفية قػػػػػػػػد قطعػػػػػػػػكا لشػػػػػػػػيكخيـ 

 ؿ لػػػػبعض خمقػػػػو دكف أف يكػػػػكف ليػػػػا ، " كالكاليػػػػة عنػػػػدىـ ىػػػػي مجػػػػرد ىبػػػػة مػػػػف اهلل عػػػػز كجػػػػبالكاليػػػػة
، كاسػػػػػتدلكا بقػػػػػكؿ اهلل عػػػػػز كجػػػػػؿ:  النظػػػػػر عػػػػػف صػػػػػبلح الشػػػػػخص أك فجػػػػػكره سػػػػػبب ، بػػػػػؿ كبغػػػػػضّْ 

، أم دكف سػػػػػػػػػػػػػػػػبب حسػػػػػػػػػػػػػػػػب مفيػػػػػػػػػػػػػػػػكميـ.   [ 74] آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػراف : چک  گ      گ  گگ  چ 
 . ( 3) ، الكؿ ببل سبب ظاىر  لمكالية كمفيـك النبكة اكمعنى ىذا أنيـ يجعمكف مفيكم

معانا  جعمكا ليا ختما كختـ النبكة فقالكا : إف ىناؾ خاتما لؤلكلياء "منيـ في تشبيو الكالية بالنبكة كا 
، كيسمكنو " محمد بف عمي بف الحسيف"كما إف لمنبكة خاتما . كأكؿ مف اٌدعى ختـ الكالية بو ىك 

احب كىك غير الترمذم ص ، في آخره ، "الحكيـ الترمذم"، كقد ظير في القرف الثالث اليجرم
 .  ( 4)  "السنف. ثـ بمغ بيـ الغمك أف فضمكا خاتـ األكلياء المزعـك عمى خاتـ النبييف

                                                 
 . مصدر سابؽ . 474. ص  2. ج  مدارج السالكيفابف القيـ .    ( 1) 
ء، كيزداد كؿ صنؼ مف ىذه الحككمة المزعكمة يتزعميا القطب، كتحتو: النقباء، كاألكتاد، كاألبرار، كاألبداؿ، أك البدال  ( 2) 

ىذه األصناؼ بحسب درجة بعدىـ مف القطب، كىذا التصرؼ لمقاـ األكلياء ربما أخذتو الصكفية عف الشيعة، أك اإلسماعيمية  
كالقطب كما عٌرفو الصكفية عبارة عف رجؿ كاحد ىك مكضع نظر اهلل ػتعالى مف العمـ في كؿ زماف، كيسمى غكثان أيضان 

كيسمى بقطب األقطاب، كقطب العالـ، كالقطب األكبر،   ملسو هيلع هللا ىلص يكؼ إليو ،  كىك خٍمؽ عمى قمب محمدباعتبار التجاء المم
. دار  معجـ مصطمحات الصوفيةكقطب اإلرشاد، كقطب المدار  " إلى غير ذلؾ مف تسميات . انظر حنفي ، عبد المنعـ .  

اإلنصاؼ في حقيقة األولياء وما ليـ مف ، .  كانظر أيضا :  الصنعاني  217ىػ ( . ص 1400)  1بيركت . ط -المسيرة
.  13ىػ. ( . ص 1417) 1.  تحقيؽ: مجمكعة  مف طمبة العمـ بإشراؼ : حسف بف عمي العكاجي . طالكرامات واأللطاؼ 

كاألكتاد عند الصكفية ىـ أربعة رجاؿ منازليـ عمى منازؿ األربعة األركاف مف العالـ: شرؽ كغرب كشماؿ كجنكب . انظر : 
ىػ( . 816كانظر أيضا : الجرجاني ، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني  )المتكفى:   17در نفسو : ص المص

-ىػ 1403) 1لبناف . تحقيؽ : جماعة مف العمماء  بإشراؼ الناشر . ط –بيركت  -. دار الكتب العممية  كتاب التعريفات
افر أحدىـ عف مكضع كيترؾ جسدان عمى صكرتو فيو بحيث ال . كالبدالء  ىـ سبعة رجاؿ يس 39. ص  1ـ ( . ج 1983

.مصدر سابؽ .  كانظر أيضا : الجرجاني  18: ص  معجـ مصطمحات الصوفيةيعرؼ أحد أنو فقد . حنفي ، عبد المنعـ .  
 . مصدر سابؽ 43. ص  1ج  . كتاب التعريفات . 
. المكتبة العصرية الذىبية   وبياف موقؼ اإلسالـ منيا فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـعكاجي ، غالب بف عمي .   ( 3) 

 . 1016. ص  3ـ ( . ج  2001 -ىػ  1422) 4جدة . ط  –لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ 
 . 1018 – 1017. ص  3المصدر نفسو . ج   (4) 
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 كىذا ما ادعاه التيجاني، كانو يممي عمييـ كتبيـ  يركف الرسكؿ  أنيـكزعـ بعضيـ      
 صدر ممف يدعي رؤية اهلل عز كجؿ . إذا. كىذا االدعاء ليس غريبا  ( 1) كغيره  

كىـ أصحاب العمـ الذم ، ربي أف أكلياءىـ " يعممكف مف اهلل ما ال يعممو غيرىـ كيرل ابف ع    
ف ىينا : إكاف يقكؿ فيو عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو حيف يضرب بيده إلى صدره كيتنيد 

 . ( 2)ة فإنو كاف مف اإلفراد   " مى مى لعمكمان جمة لك كجدت ليا حى 

 رضي اهلل عنو ، كمنو انتقمت ، مي بف أبي طالبأكؿ كلٌي ىك ع" كيدعي المتصكفة أف     
كلكف ، الكالية إلى غيره مف األكلياء . . . . ىذا ككاف في أصحاب رسكؿ اهلل زىاد آخركف 

مثؿ الشيعة الذيف ، رضي اهلل عنو ، المتصكفة لـ ينيكا سمسمة سندىـ إال إلى عمي بف أبي طالب 
شيخنا في األصكؿ كالببلء  )أنو قاؿ:  "الجنيد"عف  "اليجكيرم "يجعمكنو أكؿ إماـ ليـ .  فقد نقؿ

، أم أف عمي بف أبي طالب ىك إماـ ىذه الطريقة في العمـ كالمعاممة ، فأىؿ (عمي المرتضى 
 الطريقة يطمقكف عمى عمـ الطريقة اسـ األصكؿ ، كيسمكف تحمؿ الببلء فييا

 . ( 3) " بالمعامبلت 
األزؿ إلى األبد ، كمف آدـ إلى انقراض الدنيا أف تككف كالبد لكؿ سمسمة مف سبلسؿ التصكؼ مف 

 . ( 4) متصمة بسيد العالميف كأمير المؤمنيف 
كقد غبل بعضيـ في عمي رضي اهلل عنو حتى شبيكه بالمسيح في الرفع كالنزكؿ آخر 

فقاؿ أحدىـ :" إف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو رفع كما رفع عيسى عميو السبلـ،   ، الزماف
 .   ( 5)ينزؿ كما ينزؿ عيسى عميو السبلـ." كس

                                                 
.  1ط .بيركت –مكتبة الثقافية . ال الفتح الرباني فيما يحتاج إليو المريد التجانيانظر :  التجاني ، محمد عبداهلل .   ( 1) 

نىفي، نسبو إلى محمد ابف . كانظر أيضا : الشعراني ،   170بدكف تاريخ نشر . ص  عبد الكىاب بف أحمد بف عمي الحى
مكتبة محمد  . الطبقات الكبرى = لوافح األنوار في طبقات األخيار.  ىػ(973الحنفية، الشٍَّعراني، أبك محمد )المتكفى: 

 . 5. ص  2( . ج  ىػ 1315)  بي كأخيو، مصرالمميجي الكت
 . مصدر سابؽ . 260. ص  1. ج  الفتوحات المكيةابف عربي .   ( 2) 
ُؼ .. المنَشأ َوالَمَصادرانظر : ظيير.  (3)  .   طرائؽ الحقائؽ. نقبل عف : شاه ،   معصـك عمي شاه .  149. ص التََّصوُّ

 .  251. ص  1طبعة إيراف .  ج
 . 152ر نفسو : ص المصد  ( 4) 
 . 39. ص  2. ج  الطبقات الكبرى = لوافح األنوار في طبقات األخيارالشعراني .   ( 5) 
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يحاكؿ التخفيؼ مف غمك ابف  ( 1) "الشاذلي"كمف ناحية أخرل فقد تجد بعض الصكفية مثؿ 
 عربي كأمثالو فيؤكؿ األقكاؿ الصريحة المنسكبة ليـ في تفضيؿ أكلياء الصكفية عمى 

راد بقكؿ الصكفي حدثني قمبي كيحاكؿ إعطاء تكضيح لمكحي الصكفي ،  فيدعي أف الم ،األنبياء 
عف ربي ىك : " أخبرني قمبي عف ربي مف طريؽ اإللياـ الذم ىك كحي األكلياء، كىك دكف كحي 

  ( 2) كال إنكار عمى مف قاؿ: كممني اهلل تعالى كما كمـ مكسى "  ، األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ 

 ـ:أيضا في معنى قكؿ بعضي "الشاذلي "عف   "الشعراني"كنقؿ 

 مقاـ النبكة في برزخ ... فكيؽ الرسكؿ، كدكف الكلي :

، كمقاـ الرسالة يعطي تبميغ ما أمره  " يعني أف مقاـ النبكة يعطي األخذ عف اهلل بكاسطة كحي اهلل
اهلل بو لمعباد، كمقاـ الكالية الخاصة يعطي األخذ عف اهلل باهلل مف الكجو الخاص. قاؿ: كىذه 

جكدة فيمف كاف رسكال فافيـ، كال تظف أف أحدان مف أىؿ اهلل تعالى يعتقد الحقائؽ الثبلثة كميا مك 
ابف  أقكاؿ إلى. كما قالو الشاذلي ال يقنع مف يستمع  ( 3) تفضيؿ الكالية عمى النبكة كالرسالة " 

شرح كتكضيح . لذلؾ يتيـ الدكتكر العكاجي  إلىف ما ادعكه ليس بحاجة ، أل كأمثالوعربي 
، " طرقكا مسائؿ ليست مف اإلسبلـ في شيء كلـ يقؿ بيا أحد مف المسمميف  بأنيـالمتصكفة 

ثارة الشبية كالتفنف في االستدالؿ  كأظيركا بزخرفيـ أنيا مف اإلسبلـ بما قدمكه مف تقميب األدلة كا 
، كقالكا بكحدة الكجكد كالحمكؿ كاالتحاد ككحدة الشيكد، كالكشؼ كالقطب كالغكث، كغير  كالجكاب

                                                 
سىف الشَّاًذلي ) ( 1)  ـ( . ىك عمي بف عبد اهلل بف عبد الجبار بف يكسؼ ابف  1258 - 1195ىػ =  656 - 591أبيك الحى

ط ".  -لية، مف المتصكفة، كصاحب األكراد المسماة " حزب الشاذلي ىرمز الشاذلي المغربي، أبك الحسف: رأس الطائفة الشاذ
كلد في ببلد " غمارة " بريؼ المغرب، كنشأ في بني زركيؿ )قرب شفشاكف( كتفقو كتصكؼ بتكنس، كسكف " شاذلة " قرب 

ؿ بالعرؽ. ثـ سكف تكنس، فنسب إلييا. كطمب " الكيمياء " في ابتداء أمره، ثـ تركيا، كرحؿ إلى ببلد المشرؽ فحٌج كدخ
اإلسكندرية. كتكفي بصحراء عيذاب في طريقو إلى الحج. ككاف ضريرا. ينتسب إلى األدارسة أصحاب المغرب، أخبره بذلؾ 
أحد شيكخو عف طريؽ " المكاشفة " قاؿ الذىبي: نسب مجيكؿ ال يصح كال يثبت، كاف أكلى بو تركو. كلو غير " الحزب " 

( ك 69: 1خ " في شستربتي ) -ب التصكؼ رتبيا عمى أبكاب،ك" نزىة القمكب كبغية المطمكب خ " في آدا -رسالة " األميف 
ط " كلتقٌي الديف ابف تيمية رد عمى حزبو. كألحمد بف محمد ابف عياد  -" السر الجميؿ في خكاص حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ 

  305. ص  4. ج األعالـ . انظر ترجمتو : الزركمي . ط " في سيرتو كطريقتو  -كتاب " المفاخر العمية في المآثر الشاذلية 
 . 61. ص  2المصدر نفسو : ج   ( 2) 
 . مصدر سابؽ . 61. ص  2.: ج األعالـ الزركمي .   ( 3) 
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" ابف الفارض "ك "ابف عربي"ك "الحبلج"، مثؿ:  ألمكر التي طرقيا كبار دعاتيـذلؾ مف ا
فقالكا بكجكد اهلل تعالى في كؿ شيء، ، س عمييـ إبميس ، كغيرىـ ممف لبَّ "الجيمي"ك "البسطامي"ك

ؽ بأكصاؼ الخالؽ، ال يمكف أف يعد حتى صار في عرؼ غبلتيـ أف مف ال يعتقد اتصاؼ الخمٍ 
 ذلؾ عنيـ  . "إحساف إليي"ف أكلياء اهلل، كما ذكر األستاذ صكفيان ككليان م

س إبميس عمى أتباعو خميطان مف شتى األفكار كىكذا أصبح المذىب الصكفي بعد أف لبن         
، حيث يظير فيو جميان غمك الشيعة كمبادئ الباطنية كآراء المسيحية كاليندككية  كاآلراء المنحرفة

كاألفمكطينية كسائر ما قاؿ بو ، يانات كالفمسفيات القديمة كاألفبلطكنية كالبكذية، كغير ذلؾ مف الد
 عمماء اليكناف .

لصكفية كظير شأنيا مف جديد في ىذا العصر عمى نطاؽ كاسع بسبب اكقد قامت الدعكة       
 منيا :عكامؿ عدة 

 جيؿ كثير مف المسمميف بحقيقة دينيـ ثـ الجيؿ بحقيقة الصكفية كذلؾ. -

ألنيـ يعرفكف المكاسب التي سيجنكف ثمارىا إذا  ؛ ة أعداء اإلسبلـ عمى نشر الصكفيةمساعد -
كتأثركا بآرائيا ، كانتشرت الخرافات الصكفية كخزعببلتيا ، كفشا الجيؿ  ،عبل سمطاف الصكفية

 السمبية في مفيكـ الجياد في سبيؿ اهلل كفي مفيكـ كحدة األدياف التابعة لمفيكـ كحدة 
 .  ( 1) " الكجكد 

المتصكفة كاقعيا كبشكؿ عاـ ال يعتقدكف غبلة مما سبؽ يمكننا الخمكص باطمئناف إلى أف 
نما يقكلكف باستمرار الكحي كاستمرار   بختـ النبكة بمعنى انقطاعيا بشكؿ مطمؽ بعد محمد  ، كا 

ليس  ف ختـ النبكة بمعنى اآلخر في معتقدىـ شكؿ ببل مضمكف ، لذلؾأك ، النبكة بمعنى أك بآخر 
أف نرل كثيرا مف مدعي النبكة تعكد أصكليـ العقدية إلى ىذه الطائفة . كقد الحظنا عند  مستغربان 

استعراضنا لممتنبئيف عبر التاريخ أف الجذكر الصكفية كاضحة في القكاعد التي ينطمؽ منيا كثير 
 مف ىؤالء المدعيف . 

                                                 
 . 862 – 861. ص  3. ج   فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـ وبياف موقؼ اإلسالـ منياعكاجي .   ( 1) 
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 المبحث الرابع

 شبيات وردودالنبوة :  بإجراءالقوؿ 

 كأثاركا الكثير مف الشبيات حكؿ ىذه ، ف النبكة لـ تنقطع ألكثير مف مدعي النبكة بصرح ا
، كفي ىذا المبحث سأعرض لشبيات اثارىا كؿ مف البيائييف كالقاديانييف  بيذا الخصكص القضية 

 ف شاء اهلل . إمف خبلؿ المطمبيف اآلتييف  رد عميياناقش مقكالتيـ كأأك 

 ختـ النبكةكؿ : البيائية ك لمطمب األا

 المطمب الثاني : القاديانية كختـ النبكة 

 البيائية وختـ النبوة: وؿ المطمب األ 

البيائييف في ختـ النبكة تحاكؿ إثبات صدؽ البياء في دعكاه مف خبلؿ تأكيؿ  نظرية
 النصكص كتحميميا المعاني البلزمة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ . 

 رً يٍ الذم تغمؽ بو الرسالة أك المى  رً يٍ الحمية كالمى فالبيائيكف يركف أف معاني اآلخر كاألخير ك  
كتنطبؽ ، الرسمي الذم يعطي شرعية لمكثائؽ الرسمية، كحمية اإلصبع ...الخ ، ممكنة كمقبكلة 

كيركف أف ىذه المعاني ال تتناقض مع ادعاء الباب كالبياء أنيما  ،  عمى الرسكؿ  محمد 
في  عف دعكاىـ بقكليـ :  "  إف المسمميف ليسكا منفرديف . كىـ يدافعكف ( 1) رسكالف مف عند اهلل .

 كالييكد كغيرىـ، كبناءن  فأتباع كؿ عقيدة، كمنيـ المسيحيكف ،إيمانيـ بأف دينيـ ىك آخر األدياف
كينقمكف نصكصا مف  ،  نفس النتيجة إلى ، تكصمكا أيضان  عمى آيات كنصكص في كتبيـ المقدسة

مى اعتقاد الييكد أف دينيـ آخر األدياف ، كمف ىذه النصكص مثبل :" العيد القديـ يعتبركنيا دليبل ع
  . ( 3) "  ( 2)  " كقت النياية. إلىفقاؿ اذىب يا دانياؿ الف الكممات مخفية كمختكمة 

                                                 
-http://www.bcca.org/islam. رابط اليكتركني :  موضوع ختـ النبوة بيائي . مكقع االسبلـ كالديف ال  ( 1) 

bahai/arabic/A_seal.htm 
 12:  9دانياؿ :   ( 2) 
-http://www.bcca.org/islam  ركني : . رابط اليكت موضوع ختـ النبوة انظر : مكقع االسبلـ كالديف البيائي .   ( 3) 

bahai/arabic/A_seal.htm 

http://www.bcca.org/islam-bahai/arabic/A_seal.htm
http://www.bcca.org/islam-bahai/arabic/A_seal.htm
http://www.bcca.org/islam-bahai/arabic/A_seal.htm
http://www.bcca.org/islam-bahai/arabic/A_seal.htm
http://www.bcca.org/islam-bahai/arabic/A_seal.htm


178 
 

فالييكد كانكا مخطئيف في اعتقادىـ كتأكيميـ لما كرد في التكراة بدليؿ إرساؿ عيسى  "
مخطئكف ألنيـ يؤمنكف أف دينيـ آخر األدياف بداللة نصكص  أيضاكمحمد بعد مكسى . كالنصارل 

.   بدليؿ بعثة محمد  ( 1) مف اإلنجيؿ مثؿ : " السماء كاألرض تزكالف كلكف كبلمي ال يزكؿ" 
مف سكرة األحزاب شبيو بتفسير الييكد  40كيتكصمكف بيذا المنطؽ إلى أف تفسير المسمميف لآلية  

بداللة آية األحزاب  ـَ تِ الذي خُ ير مغمكطة مف كجية نظرىـ ألف كالنصارل لنصكصيـ ،  كىي تفاس
كاف خاتـ النبييف ال  ، بيف األنبياء كالرسؿ ، كىـ يركف أف ىناؾ فرقان  ىـ النبيوف وليس الرسؿ

، كاف ختـ النبكة  قد ال يعني بالضركرة نياية الرسالة كالكحي كاليداية السمائية  ، تعني خاتـ الرسؿ
، كما داـ العباد في حاجة ليذه اليداية  ،  عز كجؿ قد كسعت السمكات كاألرض ما دامت رحمتو

نما ىما رسكالف ،  فنفي النبكة ال يعني نفي الرسالة ، ليسا نبييف  "الباب"كقبمو  "بياء اهلل"كاف  ، كا 
 الف الرسالة أعمى مقاما مف النبكة .

النبييف بالتالي ىك خاتـ الرسؿ . كؿ رسكؿ نبي كاف خاتـ  أفكىذا الطرح يتناقض مع حقيقة  
يركف  أف المفسريف  إنيـكمحصمة الطرح البيائي أف التفسير التقميدم عند المسمميف خاطئ ، بؿ 

ېئ   ىئ  چ المسمميف ليسكا أىبل لمتفسير الف اهلل كحده صاحب الحؽ في تفسير القرآف لقكلو تعالى : 

 چ     مب  ىب  يب    جت  حت   ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

ف أك  ،ال يشتغمكا بعمـ التفسير أفكىـ بذلؾ يريدكف مف المسمميف  ( 2) . " ] 19 – 16القيامة :   [
اهلل  كما أراده يحمؿ ليـ تفسير القرآف  شخصا "كالبياء" ف ينتظركا أك التفسيرم يعدمكا كؿ تراثيـ 

كلـ ، لـ يفيمكا القرآف  "البياء"مميف قبؿ جميع المس أف.  كما نستنتجو مف ىذا الطرح  تعالى 
 . !كلـ ينتيكا عما نيى عنو ، أم أنيـ لـ يككنكا مسمميف حقا ، اهلل  أمريمتزمكا بما 

  ملسو هيلع هللا ىلصلمنبكة كبيف خاتمية محمد  "البياء"كلكي تكتمؿ الصكرة كينتفي التناقض تماما بيف ادعاء 
ف ىذه القيامة ليست كما يفيميا جميكر ال يرل ىذا البياء مانعا مف إعبلف قياـ الساعة ، لك

نما ىي نياية لدكر اإلسبلـ كبدء لمدكر البيائي ، يقكؿ :  " انتيت قيامة اإلسبلـ ، المسمميف  كا 

                                                 
 21:33انجيؿ  لكقا  ( 1) 
 . رابط اليكتركني :  موضوع ختـ النبوة انظر : مكقع االسبلـ كالديف البيائي .   ( 2) 
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 ، يعني نفسو ، بمكت عمي محمد الباب، كبدأت قيامة البياف كديف الباب بظيكر مف يظيره اهلل 
. كىذه الفكرة  ( 1) يف البياء ببعثة النبي الجديد " فإذا مات انتيت قيامتو، كقامت قيامة األقدس كد

 . كما رأيناليست جديدة فقد استخدمتيا الدعكات الباطنية في الماضي 

بالحمكؿ كالرجعة لمجنس " فقد قاؿ ، يخدـ دعكتو إال طرقو  أفكلـ يترؾ البياء بابا يمكف  
 . ( 2) اإلنساني كمو في حديثو عف قصة ابني ادـ عميو السبلـ " 

البياء ىك عممية تحديث لمقكالت قديمة ، فالنبكة مستمرة كالختـ  إليوممخص ما ذىب  إف
مات عند المسمميف خاطئة كيجب نسبي خاص بكؿ دكرة مف دكرات النبكة ، كجميع المفاىيـ كالمسمَّ 

يدؼ مراجعتيا ،  ، كالنتيجة أف مف يؤمف بالديف البيائي ال بد أف يخرج مف اإلسبلـ ، كىذا ىك ال
 الباحث . في رأماألساسي مف دعكة البياء 

 القاديانية وختـ النبوة:  ثانيالمطمب ال

ة القاديانية لختـ النبكة متشعبة ، حيكت خيكطيا لتتناسب مع دعكل ميرزا غبلـ يالنظر 
 احمد، كتتمخص فيما يمي   : 

 إف محمدا ىك أفضؿ األنبياء 

 كاف االنبياء نكعاف : تشريعييف كتابعيف 

 ف محمدا ىك آخر األنبياء التشريعييف ا  ك 

 ف محمدا ىك المصدؽ لنبكات األنبياء السابقيف كالبلحقيف ا  ك 

 ، فبل نبي مف غير أمتو عميو السبلـ  يككنكا تابعيف لمحمد  أفالبلحقيف ال بد  األنبياءف ا  ك 

 كيصؼ القاديانيكف أنفسيـ بأنيـ الفرقة الميتدية مف المسمميف .
                                                 

 البرازيؿ .  –. دار النشر البيائية  كتاب االيقافـ (  .  1892البياء ، الميرزا حسيف عمي النكرم ) الكفاة :   ( 1) 
 .  71( .  ص  1997)  4ط 
 . 125 – 124ص   انظر :  المصدر نفسو :  ( 2) 
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رساؿ األنبياء غير التشريعييف مف كىذا معناه أف ال مستمراف ، لـ كلف  محمد  مةأكحي كا 
عة اإلسبلـ التي جاء بيا ، فالذم انقطع ىك نبكة التشريع  فقط  ، لذلؾ ال شريعة بعد شريينقطعا
 .محمد 

انو المسيح المكعكد كانتيى بو  فأعمفاٌدعى انو الميدم المنتظر ثـ تطكر ف بدأ ميرزا 
بصكرة ظمية  .  كىذا الطرح يتناقض  انو نبي غير تشريعي تابع لمحمد  فإعبل إلى األمر

 بكضكح مع مفيـك ختـ النبكة بمعنى اإلقفاؿ كاإلنياء بشكؿ مطمؽ .  

يقكؿ القاديانيكف  إف محمدا عميو السبلـ ىك " أفضؿ  األنبياء كزينتيـ كميـ كأعبلىـ 
ات الطيارة الباطنية كانشراح الصدر كالعصمة كأكمميـ كأرفعيـ كأجبلىـ كأصفاىـ في كافة مقتضي
ره اهلل جؿ شأنو بعطكر الكماالت لذا فقد عطٌ  ، كالحياء كالصدؽ كالصفاء كالتككؿ كالكفاء كحب اهلل

 .  ( 1) "  .الخاصة أكثر مف غيره 

كمحمد ىك النبي الذم جمع الكماالت كميا ، يقكؿ ميرزا غبلـ : " الحؽ دكف أدنى شؾ ىك 
حتى ال ، في كماالتو القدسية  مف األنبياء يمكف أف يتساكل بصكرة حقيقية مع النبي  أف ال أحد

ىك المفيكـ الحقيقي لختـ  فيذا "  ( 2) ناىيؾ عف غيرىـ " ،  مجاؿ لممبلئكة لمتساكم معو 
مما يعني أف ختـ ، ارفع منزلة مف كافة المخمكقات كمف المبلئكة أيضا  أم أف النبي ، النبكة
. ثـ يضيؼ القادياني مفاىيـ جديدة لختـ النبكة ، أال كىي  ( 3) كة كالمعراج اسماف لشيء كاحد " النب

كفيمو أكثر مف فراسة كافة األمة كفيميا  الفراسة كالقكة القدسية ، فيقكؿ : " إف فراسة رسكلنا 
كلكال أف يغضب إخكاننا المسممكف مف غير جماعتنا بسرعة فاف مسمكي الذم ، بصكرة جماعية 

،   " (4 )استطيع إثباتو بالحجة ىك أف فراسة جميع األنبياء كفيميـ ال يساكم فراسة النبي األكـر 

                                                 
 اسبلـ اباد ، لندف .  –. الشركة االسبلمية المحدكدة  خاتـ النبييف المعنى الحقيقي احمد ، ميرزا طاىر .   ( 1) 
 . 4 – 3ـ ( . ص  2005 -ىػ  1426)  1ط 
اسبلـ اباد ،  –لمحدكدة . الشركة االسبلمية ا البراىيف االحمدية ، الخزائف الروحانية القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .   ( 2) 

 . 268. ص  1بريطانيا . ج 
 . مرجع سابؽ . 7. ص  خاتـ النبييف المعنى الحقيقياحمد ، ميرزا طاىر .   ( 3) 
اسبلـ اباد ، المممكة  –. الشركة االسبلمية المحدكدة  ازالة االوىاـ ، الخزائف الروحانية القادياني ، ميرزا غبلـ احمد  .   ( 4) 

 . 307. ص  3ج  المتحدة .
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بؿ كاف خاتما مف ناحية القكة القدسية أيضا  ، لـ يكف خاتما مف ناحية الفراسة فقط "  النبي ك " 
 . (1) كاف يجمع في نفسو القكة القدسية لكافة األنبياء كالمبلئكة  لذلؾ فقد سمي خاتـ النبييف " ألنو 

ثـ لماذا  ،  كما ىي الفراسة التي يتفكؽ بيا محمد ، كال أدرم ما ىي القكة القدسية   
ة ثر فراسأك يفترض ميرزا أف إخكانو المسمميف مف غير جماعتو سيغضبكف إذا قاؿ إف الرسكؿ 

ىذا الكبلـ ال معنى لو كال دليؿ عميو ، كىك لـ يمجأ إليو إال زيادة  أف، رغـ كفيما مف جميع األنبياء
،   في التمسح برسكؿ اهلل كفضمو إلضفاء مصداقية عمى ادعائو بأنو الخادـ المخمص لمرسكؿ

ال فاف اهلل تعالى قاؿ :  كقد ،  ] 144اؿ عمراف :  [چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ كا 
أك خائف ، كلـ يترؾ مجاال لخادـ أميف ، نيا أفضؿ بياف رسالتو كأتميا عمى أكمؿ كجو كبيٌ  أدل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ ليقكؿ في ىذه الرسالة قكال قؿ أك كثر . قاؿ تعالى : 

ال  كاإلكماؿ كاإلتماـ، كاليكـ في اآلية كاضح الداللة  ، ] 3المائدة :  [چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    
 بو .  ؼي رّْ عى لمف يي  كاإلسبلـ فيمو الجميع كعرفكه كال حاجة بعد محمد ، يحتاجاف إلى شرح 

فالرسالة كصمت كما شاء ليا ، أك لـ يكف  ، كسكاء كاف حامؿ الرسالة أفضؿ المرسميف
كال يمكننا أف نقكؿ: إف رسالة مكسى أك رسالة عيسى أك غيرىما مف ، المرسؿ  جؿ كعبل أف تصؿ 

 .  ف حامميا لـ يكف أفضؿ المرسميفنبياء عمييـ السبلـ لـ تصؿ كاممة ألاأل

سكرة األحزاب بقكليـ : " لـ يكف محمد أبا زيد كال غير مف  40ية اآللقد فسر األحمديكف 
أف مؤداه كلما كاف يمكف أف ينشأ سكء فيـ مف ىذه الجممة ، س في زكاجو بمطمقة زيد أزيد فبل ب
   : انو أبتر جاء حرؼ االستدراؾ ىذا تصديقا لمف قاؿ عف الرسكؿ  أبتر، فيككف الرسكؿ 

فيك أبككـ جميعا ، ليزيؿ ىذا الكىـ المتبادر في مثؿ ىذه الحالة فقاؿ : لكنو رسكؿ اهلل  (  لكفٍ )  
 كليس ىذا ، حد فيكـ مف ناحية مادية أمف الناحية الركحية رغـ أنو ليس أبا 

ف يككف تابعا لشريعتو خادما أكالذم لف يأتي بعده نبي إال ب، تيـ فيك أفضؿ النبييف كزين، فحسب 

                                                 
 . مرجع سابؽ . 8. ص  خاتـ النبييف المعنى الحقيقياحمد ، ميرزا طاىر .   ( 1) 
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إف إقحاـ نفي صفة األبتر بمعناىا السمبي عف رسكؿ اهلل تعالى في تفسير ىذه اآلية .  ( 1) ليا . " 
كىك كىـ ال يخطر بباؿ أحد يعرؼ سبب النزكؿ ، كدكر الرسكؿ الكريـ كميمتو العظيمة في إيصاؿ 

لذلؾ ال يكجد مانع أف ، لزيد بف حارثة  تعالى ، فاآلية تقرر أف محمدا ليس أبان  آخر رساالت اهلل
يتزكج مطمقتو ، كىك يقكـ بيذه الميمة بصفتو رسكؿ اهلل كآخر أنبيائو، كمف كاجبو تبييف الشرائع 

ؾ عميو كما يأمره بيا اهلل ، كالحاجة ليذا البياف اشد ألنو خاتـ النبييف الذم لف يأتي بعده نبي يستدر 
 ما لـ يبمغ . فخاتـ النبييف ال بد أف يستكفي التشريعات قبؿ انتياء ميمتو .

إال أف يككف تابعا لشريعتو خادما ليا  ثـ إف االدعاء بأنو يفيـ مف اآلية  أف ال نبي بعد محمد  
 كال يفيـ مف اآلية مف قريب أك بعيد .، ليس لو سند 

نى المصدّْؽ إلى معنى الخاتـ فيقكؿ : " إف كممة خاتـ مع "ىاني طاىر"كيضيؼ الداعية األحمدم 
أم يصدّْؽ ، كخاتـ المفسريف ىك الذم يختـ ليـ أنيـ مفسركف ، تعني ذلؾ الذم يصدّْؽ الرسالة 

كلما كاف الذم يعطي شيادة مصدَّقة لممفسريف ، ليـ كيعطييـ شيادات معترفا بيا بأنيـ مفسركف 
كىكذا يقاؿ لخاتـ النبييف كخاتـ  ،التركيب ليعني أفضؿ المفسريف ىذا  ؿى عمً ىك أفضؿ المفسريف استي 

النبييف  ـى تى : خى أم يككف معناىا، المحدثيف كخاتـ الشعراء  . أما إذا أخذنا خاتـ النبييف بمعنى آخر 
ىك الذم  . كالمعنى أف الرسكؿ ؿ مضافة إلى مفعكليا ) النبييف (ـ ( اسـ الفاعتككف كممة )خاتً 

كىك الذم ينيي ، ف اهلل تعالى ىك الذم يرسؿ الرسؿ إإذ  ،ة ، كىذا مخالؼ ألصؿ الديفالنبك  أنيى
. فيذا المعنى فيو مخالفة عقدية كبيرة . أما حسب  كليس الرسكؿ محمد  ،  بعثيـ إذا شاء

 أفضؿ األنبياء فبل يأتي بعده نبي إال تابعا لشريعتو ممتزما إياىا ف معناىا أف النبي إف، تفسيرنا 
 . ( 2) االلتزاـ "  كؿ

كحجتو ، ىك الذم يختـ النبكة بمعنى ينيييا  يككف محمد  أفيرفض ىاني طاىر ىنا 
نياء ىذا البعث  أم  –لكنو  ، كليس محمد ، أف اهلل تعالى ىك صاحب الحؽ في بعث الرسؿ كا 

، ىك الذم يعطي شيادات لمرسؿ بالصدؽ أك بالكذب  يقبؿ أف يككف محمد  -ىاني طاىر 
                                                 

 –. الجماعة االسبلمية االحمدية  ماذا تنقموف منا ردا عمى كتاب الجماعة االحمدية في ميزاف االسالـطاىر ، ىاني .   ( 1) 
 .  152ـ ( . ص  2004 -ىػ  1425)  2الكبابير . ط –حيفا 

 . مرجع سابؽ . 154: ص ماذا تنقموف منا ردا عمى كتاب الجماعة االحمدية في ميزاف االسالـ طاىر.   (2) 
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 ككأف محمدا يفعؿ ىذا األمر بإرادتو كاجتياده الخاص . كالحقيقة التي ال يمكف معارضتيا 
كىذا أمر طبيعي ليس فيو أفضمية ، فالرسؿ ، سبقكه  لمرسؿ الذيف ف كؿ رسكؿ كاف مصدقان أىي : 

 كليس ألحد منيـ أف يزيد أك، كينيمكف مف نبع كاحد ، عمييـ السبلـ يقتبسكف مف مشكاة كاحدة 
التصديؽ لرساالت مف  ككاف مف ضمف ميمة محمد ، بتكصيميا  ؿى كً ينقص في الرسالة التي كي 

ببلغ جميع الناس بأنو آخر نبي كلف يأتي بعده نبي آخر ، سبقكه  كقد فعؿ ذلؾ ليس اجتيادا  ،كا 
نما تبميغا لمرسالة كما أرادىا اهلل تعالى ، منو  كاألنبياء فمحمد عميو السبلـ لـ ينو بعث الرسؿ ، كا 

نما ابمغنا بانتياء ىذا البعث كاإلرساؿ كما أراد المرسؿ جؿ كعبل  كىذا األمر مف الكضكح بحيث ، كا 
تكمف في تمقي الرسالة  ال يحتاج إلى سفسطة كلعب باأللفاظ . إف عبلقة أم مسمـ بمحمد 

الميمة عمى خير غ الرسالة كنصح األمة كأكمؿ كقد أدل الرسكؿ األمانة كبمٌ ، اإلليية مف طريقو 
كبقيت رسالتو التي كضعت المسمميف عمى المحجة البيضاء ليميا ، كانتقؿ إلى جكار ربو ، كجو 

 كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ . 

كىكذا يستمر األحمديكف القاديانيكف مجادليف في جميع منتدياتيـ ككتبيـ كفي مكقعيـ 
مردديف حججا  ،ادعاء ميرزا غبلـ احمد لمنبكة دفاعا عف   ( 1) الرسمي عمى الشبكة العنكبكتية 

جكىرىا التبلعب باأللفاظ  كالمعب عمى كتر استثارة العصبية عند أبناء األمة اإلسبلمية إلقناعيـ 
كيشكؿ انتقاصا  ،  باف عدـ اإليماف بميرزا غبلـ يجعؿ أمة اإلسبلـ ليست خير أمة أخرجت لمناس

 . ة كالسبلـ الصبلعميو  مف قيمة ك حب كتقدير محمدو 

مف أتـ نعمة  فالقكؿ بانقطاع النبكة مطمقا ، حسب مكقعيـ ، يعتبر حرمانا ألمة محمد  
مما يحرميا أف تككف أمة كاممة . فاألمة الكاممة يجب أف يستطيع أفرادىا الكصكؿ إلى درجة النبكة 

لـ تكف  مد ويفيـ مف مقالتيـ ىذه بالضرورة أف امة محكىذا ما حققو ميرزا غبلـ احمد . 
 .  خير امة قبؿ وصوؿ ميرزا غالـ إلى مرتبة النبوة

                                                 
خاتـ النبييف صمى اهلل عميو كسمـ . رابط  –انظر : المكقع الرسمي لمجماعة االسبلمية االحمدية .  عقائد كمفاىيـ   ( 1) 

 ) بتصرؼ (   http://ow.ly/B7lFOاليكتركني : 
 

http://new.islamahmadiyya.net/inner/1673/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
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ما يطمبو كؿ مسمـ في كؿ ركعة مف صبلتو ىك أف ييديو اهلل  فأبىذا كيعززكف رأييـ 
كاف الذيف أنعـ اهلل عمييـ ىـ الكاردكف في ، كىك صراط الذيف أنعـ اهلل عمييـ  الصراط المستقيـ،

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ اآلية : 

، [70، 69]النساء: چڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  
كاف ، كالمغزل أف كؿ مسمـ يقرأ الفاتحة فيك يطمب مف اهلل تعالى أف يككف نبيا أك صديقا أك شييدا 

يكحى إليو  طمبو قابؿ لئلجابة في الدنيا . كيفيـ مف مقالتيـ ىذه أف كؿ مسمـ يحتمؿ أف يككف نبيا
في يكـ مف األياـ إذا استجاب اهلل تعالى لدعائو ، لكف اهلل لـ يستجب خبلؿ األربعة عشر قرنا 

 الماضية إال لدعاء ميرزا غبلـ احمد !!. 

، لكا ختـ النبكة كأكَّ ، ؿ القاديانيكف  النصكص الكاردة في المسيح كفي الميدم لقد أكٌ 
 ككافية إللباس ميرزا غبلـ احمد ثكب النبكة . ، ركاف ككضعكا ركاية بدا ليـ أنيا متكاممة األ

 . كفي ركاية ميرزا إف فالميدم في الركاية التقميدية مف آؿ البيت كبكاطئ اسمو اسـ النبي 
" مكاطأة االسميف ركحانية ال جسمانية فانية ، فاف لكؿ رجؿ اسـ في حضرة الكبرياء كال يمكت  

مف األشقياء كالضاليف ، كقد يتفؽ تكارد أسماء الظاىر كما حتى ينكشؼ سر اسمو سعيدا كاف أك 
كلكف األمر الذم كجدنا أحؽ كانشد فيك أف االتحاد اتحاد ركحاني في حقيقة ، في أحمد كأحمد 

ربي كممني كخاطبني كقاؿ : "  إفاالسميف كما ال يخفى عمى عارؼ ذم العينيف " كيتابع ميرزا : " 
ليو إشارة في قكلو ، مي " فيذا ىك االسـ الذم يعطى لمركحانييف يا احمد يتـ اسمؾ كال يتـ اس كا 

تعالى : " كعمـ ادـ األسماء كميا " أم عممو حقائؽ األشياء كميا كجعمو عالما مجمبل مثيؿ العالميف  
   ( 1) يشبو أبا ميرزا في أنو حمؿ نكر النبكة ثـ مضى كالمستكريف "  ككذلؾ فاف أبا النبي محمد 

زا أف "  بعض أئمة بيت النبكة قد أليـ مف حضرة العزة أف اإلماـ محمدا قد كيظف مير 
عبلء كممة الممة كالديف ، اختفى في الغار  فيذا ، كسكؼ يخرج في آخر الزماف لقتؿ الكفار كا 

كالسر الذم  ، كنزكلو عند تمكج الفتف الصماء ، الخياؿ يشابو خياؿ صعكد المسيح إلى السماء

                                                 
بريطانيا .   –. الشركة اإلسبلمية المحدكدة  سر الخالفة ـ ( .  1908حمد )ت انظر : القادياني ، ميرزا غبلـ ا  ( 1) 

 . 73ـ ( .  ص  2007 -ىػ  1428الطبعة الحديثة ) 
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يف الطريقة ىك أف ىذه الكممات كمثميا قد جرت عمى ألسنة المميميف بطريؽ يكشؼ الحقيقة كيب
فكاف القبر الذم ىك بيت األخيار بعد النقؿ مف ، فيي مممكءة مف لطائؼ اإلشارات ، االستعارات 
، كجكىرا بخركج اإلماـ مف المغارة خركج المثيؿ المتحد طبعاعف ر نو بالغار كعبٌ عر عبٌ  ،ىذه الدار
 كىذه المحاكرات شائعة متعارفة في كبلـ رب ، عمى سبيؿ االستعارة  كىذا كمو
. كيزعـ ميرزا أف اهلل تعالى " اقتضى تدبيره الحؽ أف   ( 1) كال يخفى عمى العارفيف" ، العالميف 
لتربية المسمميف ....  احمد  يَّ مً كيجعمو سى  ، عيسى إلصبلح المتنصريف يَّ مً سى  ؿى رسى يجعؿ المي 

. كالذم يفيـ مف ىذا االستنتاج أف اهلل تعالى  ( 2)  عيسى مف جية كاحمد مف جية " فيك عند اهلل
 كلـ يمتفت إلى الييكد كبقية شعكب العالـ . ، اقتصر في إرادتو عمى تربية المسمميف كالمتنصريف

كبما أف الركاية اإلسبلمية التقميدية تتمثؿ في عكدة المسيح عيسى الناصرم عميو السبلـ آخر 
، لذلؾ نجد محاكلة و مف التعامؿ مع ىذه الركاية كدحضيا  ليثبت صدقلميرزا زماف ، فبل بد ال

كاسعا في كتابات  إلى السماء تأخذ حيزان  كعدـ رفعو بجسده حيان ، إثبات مكت مسيح بني إسرائيؿ 
لقديـ كىك يقكؿ إف اهلل تعالى قد كشؼ الحؽ عميو " بفضمو العظيـ كفيضو ا ميرزا غبلـ كأتباعو . 

كقد تكفي عيسى كاهلل يعمـ انو متكفى ، كتكفي إمامكـ احمد الذم ترقبكنو كقائـ الكقت الذم 
 . (3) تنتظركنو ، كأليمت مف ربي أني أنا المسيح المكعكد كأحمد المسعكد " 

فبل يجيء مف ، جاء مف مقاـ  كيدافع ميرزا عف ىذه النظرية بأننا " ربما نرل في المناـ أف رجبلن 
فبل  .  ( 4)أك شابيو في الحسنات أك السيئات " ، بؿ يجيء مف ضاىاه في بعض الصفات ، اه رأين

عجب أف تككف النصكص الدينية تتحدث عف الميدم محمد بف عبد اهلل الياشمي كعف عيسى بف 
 منيما شبيييما ميرزا غبلـ أحمد القادياني اليندم . فيأتي بدالن ، مريـ اإلسرائيمي 

كسيـ ال ، لو  ال أصؿى  ـه ىٍ إف القكؿ باف الميدم يخرج مف كلد فاطمة كى " : ثـ يزيد ميرزا 
نو " : إ كالبعض قاؿ، نو يككف مف كلد العباس : إألف القـك اختمفكا فيو ،  فالبعض قاؿ ، نصؿ لو 

                                                 
 . 74: ص  سر الخالفة . القادياني   ( 1) 
 .  78المرجع نفسو : ص   (2) 
 .   81المرجع نفسو : ص   ( 3) 
 .  81المرجع نفسو : ص   (4) 
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ميرزا  لكف نو مف كلد الحسف كالحسيف ، : إمنا " كيفسر الميرزا " منا " بخير الناس ، كالبعض قاؿ 
فيتحدث عف رؤيا رآىا ، اإليحاء أنو مف كلد فاطمة ىذا التصريح بشأف الميدم ، نجده يحاكؿ مع 

رضي اهلل عنيا ربما كانت أمو ، كبما أف الرأم الغالب في الفيـ التقميدم  "الزىراء"كفيـ منيا أف 
ي : " بشأف سمماف الفارس ىك أف الميدم مف أىؿ البيت فبل بأس مف اإلشارة إلى  قكؿ الرسكؿ 

ف ربو أنبأه انو مف الفارس ، كلـ ينبئو ربو بقية : إ. ثـ يقكؿ ميرزا ( 1)  سمماف منا أىؿ البيت "
 نسبو إلى الحسف كالحسيف كفاطمة الزىراء . 

كال يفكت ميرزا أف يذكر أف اهلل قسـ األزماف إلى ثبلثة ىي زمف القركف الثبلثة األكلى 
ك الزمف الذم شابو الزماف األكؿ الذم ىك زماف خير البرية كزمف البدعات كالثالث آخر الزماف كى

فيناؾ " ثمة مف األكليف كثمة مف اآلخريف " كلكؿ ثمة إماـ كليس فيو كبلـ . كىذه إشارة إلى خاتـ 
 . ( 2) األئمة الميدم المكعكد البلحؽ بالصحابة  

اإلماـ اآلتي آخر كىناؾ إشارة أخرل مف ميرزا إلى أف ككنو فارسيا عمى حد زعمو يجعمو 
" لىٍك كىافى اإًليمىافي ًعٍندى  بدليؿ قكؿ الرسكؿ  ،الزماف بدكف منافسة مف جنس آخر مف البشر 

اؿه  يَّا، لىنىالىوي ًرجى " لذلؾ فإف  ) كىؤالء في الحديث ىـ الفرس (. (3) ًمٍف ىىؤيالىًء"  -أىٍك رىجيؿه  -الثُّرى
 غيره مف نكع اإلنساف كىذا مف اهلل مميؾ كجكد اإلماـ اآلتي آخر الزماف ىك الفارسي ال 

 . عمى حد زعـ ميرزا غبلـ احمد  ( 4) كعدـ " 

                                                 
بيركت .  -. دار الكتب العممية  المستدرؾ عمى الصحيحيف، محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم .  الحاكـ ( 1) 

ـ ( . كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل عنيـ . ذكر سمماف 1990 -ىػ 1411)  1ط .   تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا
؛ كقاؿ الييثمى: فيو 6/260خرجو الطبرانى فى الكبير: أ. 6539. حديث رقـ  691. ص 3الفارسي رضي اهلل عنو . ج

؛ كعمؽ محقؽ 6/130كثير بف عبد اهلل المزنى، كقد ضعفو الجميكر كحسف الترمذل حديثو كبقية رجالو ثقات. مجمع الزكائد: 
ير القرشي البصرم الجامع فقاؿ: نسبو الشافعى كأبك داكد إلى الكذب. انظر : ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كث

 –دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت   . جامع المسانيد والسَُّنف اليادي ألقـو َسَنف.  ىػ(774ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 . 4316. حديث رقـ  495. ص  3ـ ( . ج  1998 -ىػ  1419) 2لبناف . تحقيؽ : عبد الممؾ بف عبد اهلل الدىيش . ط 

 . مرجع سابؽ . 87 – 86. ص ر الخالفة سالقادياني .   ( 2) 
{ ]الجمعة:  صحيح البخاريالبخارم ،   (3)  ـٍ قيكا ًبًي ـٍ لىمَّا يىٍمحى ًريفى ًمٍنيي .  151. ص  6ج . [3. كتاب التفسير . بىابي قىٍكًلًو: }كىآخى

 . 4897حديث رقـ 
 . 87. ص  سر الخالفة القادياني .   (4) 
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أماـ ، في رأييـ ، نو الميدم المنتظر كالمسيح المكعكد يضع المسمميف أكادعاء ميرزا 
كيتطمب منيـ " أف يحسمكا المكقؼ في أمرىـ ....ىؿ يختاركف عيسى عميو السبلـ الذم  ، خياريف
؟ أـ يختاركف مف ينتمي إلى  كال ينتمي إلى أمة محمد ، ي إلى أمة مكسى عميو السبلـ ينتم

 . ( 1) ؟ " !كىك خادمو المطيع كتمميذه المخمص  محمد 

فكؿ أمة تختار مسيحيا عمى ما يبدك .. ، كيبدك أف فكرة االختيار ىذه مستساغة عندىـ 
ليتـ اختياره كىذه الدعاية تقتضي إذكاء  تخابيةاالنكقد يحتاج ىذا المسيح إلى ما يشبو الدعاية 

العصبية الدينية عند المخاطبيف كالحط مف شأف الخصـ ، لذلؾ رأينا ميرزا يشدد عمى أف امة 
ف مسيح المسمميف أك ، ف مسيح بني إسرائيؿ نبي محدكد القيمة أك ، اإلسبلـ قادرة عمى إنجاب مسيح 

 ئيؿ الذم ىك عيسى بف مريـ عميو أفضؿ مف مسيح بني إسرا " ميرزا"الذم ىك 
 .   ( 2) السبلـ ، لذلؾ كجب عمى المسمميف التمسؾ بمسيحيـ 

 "ميرزا"المسيح سينزؿ في شرؽ دمشؽ عند المنارة البيضاء نرل  أفالركايات تذكر  أفكبما 
نما ىناؾ إمكانية لظيكر اآلالؼ ممف يمكف تسميتيـ، نو ليس المسيح المكعكد الكحيد : إيقكؿ   كا 

 ، انظر قكلو :بالمسيح المكعكد في المستقبؿ كمنيـ الذم قد ينزؿ بداية في دمشؽ 
 أؤمف بؿ ، المستقبؿ في مسيح يأتي كلف فقط المكعكد الكحيد المسيح أنا أني قط ادعيت ما " إنني 

كمف  كاحدا، مسيحا عنؾ دع مسيح آالؼ عشرة مف أكثر يأتي أف بأنو يمكف كتكرارا مرارا كأقكؿ
 في ينزؿ بداينة أف أيضا كممكف أيضا، ظاىرم كجبلؿ بشككة بعضيـ يأتي أف فالممك

 . ( 3) "  .دمشؽ 

فيك ، إف عقيدة نزكؿ المسيح التقميدية عند المسمميف تناقض الخاتمية : " كيقكلكف أيضا 
                                   ف ميمتو تتناقض مع ما جاء بخصكص المسيح عميو السبلـ في اآلية ينقض كماؿ القرآف أل

                                                 
 لندف .  –اسبلـ اباد  –. الشركة االسبلمية المحدكدة تـ النبييف المفيـو الحقيقي خااحمد ، ميرزا طاىر .   ( 1) 
 . 94ـ ( . ص  2005 -ىػ  1426)  1ط 
المممكة  –. الشركة االسبلمية المحدكدة  دعاوي سيدنا احمد عميو السالـ وشيادات االسالؼ احمد ، ميرزا طاىر .   ( 2) 

 .   5 – 4( . الصفحات  ـ  2003 -ىػ  1424)  1المتحدة . ط 
  265. ص  1ىػ ( .  ج  1308. ط ) امريتسار  –. مطبعة رياض اليند  فتح االسالـالقادياني ، ميرزا غبلـ احمد .   ( 3) 
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ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  چ 

ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

اآلية  ىذه أف[ كيركف 49]آؿ عمراف: چں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  
نو رسكؿ إلى بني إسرائيؿ كليس أف ىذه اآلية تحدد أل، كنػزكؿ عيسى بشخصو ال يمكف أف يجتمعا 

 .  ( 1)"  أك إلى أمة محمد، إلى الناس جميعا 

كىذه الدعكل باطمة الف قكؿ المسيح عميو السبلـ في اآلية : إنو رسكؿ إلى بني إسرائيؿ ال يكجد 
ع لفيـ اآلية فيو ما يدؿ عمى إرادتو الحصر، كال بد مف الجمع بيف النصكص المتعمقة بالمكضك 

قاؿ بعكدة المسيح في ميمة محددة آخر الزماف نقبل عف  فيما صحيحا ،  كقد ثبت أف محمدا 
كحي ربو جؿ كعبل ، كىذا يزيؿ التناقض المزعـك . أما إذا اتبعنا أسمكب القاديانية في فيـ 

ڇ  ڍ  چ :   اآليةحيف خاطب أىؿ مكة في  النصكص فسكؼ نتكصؿ مثبل إلى أف محمدا 

]ىكد: چڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ     
 [ . كاف رسكال إلييـ فقط كلـ يكف رسكال لمعالميف .  57

كانكا عمى معتقد خاطئ في انتظار عكدة  "ميرزا"ل كبلـ القاديانييف أف المسمميف جميعا قبؿ إف مؤدٌ 
في انتظار ميرزا آخر  ىناؾ عقائد خاطئة أخرل عند أمة محمد كربما يككف ، عيسى بف مريـ 
 ليكشؼ عكارىا . 

 إلىيمجأكف  غبلـ احمد ىك المسيح المكعكد جعؿ القاديانييف  أف إثباتمحاكلة  ثـ إف
فيـ ،  جاز التعبير إف ، األمميةعجيبة ، كمف ذلؾ محاكلتيـ المعب عمى كتر العصبية  أساليب
ال يكسر ىذه  المسيح اإلسرائيميف المسممكف التقميديكف يعتقدكف أف نزكؿ نو إذا كا:" إيقكلكف 

الخاتمية فاف مجيء شخص مف األمة ) كىك ميرزا غبلـ احمد ( ألداء نفس الميمة التي سيؤدييا 
كيجادلكف باف نزكؿ مسيح إسرائيمي  ،  عميو السبلـ ال يكسر خاتمية محمد مف باب أكلى عيسى

                                                 
 . مرجع سابؽ . 28. ص  ماذا تنقموف منا انظر : طاىر  ، ىاني .  ( 1) 
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، يبعث منيا نبي بعد محمد  أفخير أمة أخرجت لمناس ، فيي ال تستحؽ يجعؿ أمة محمد ليست 
 .( 1) " بؿ يتـ استعارة نبي مف أمة أخرل لنجدتيا 

ككأنيـ بيذا المنطؽ يكجدكف عذرا لمييكد كالنصارل عندما لـ يؤمنكا بمحمد عميو السبلـ  
ألنبياء كاف الديف عند اهلل ألنو ليس مف أمتيـ ، كىـ بذلؾ يتناسكف أف اإلسبلـ ىك ديانة جميع ا

خبار الناس ، كاف أم نبي ال يممؾ مف أمره شيئا ، اإلسبلـ  ككؿ ما يفعمو ىك تنفيذ أكامر اهلل كا 
باسمو " احمد " كليس باسـ آخر كما أمره  ر عيسى عميو السبلـ بمحمد شَّ كقد بى ، بأكامره إلييـ 

سبلـ في آخر الزماف بميمات محددة باسمو اهلل  ، كاخبر محمد عميو السبلـ بعكدة عيسى عميو ال
كما أمره اهلل ، كال استنكار كال غرابة ىنا أك ىناؾ ، كلك كاف المقصكد بالمسيح النازؿ غير عيسى 

فما الداعي إلى ىذا التمبيس عمى الناس كعدـ تسمية  ، اإلسرائيمي عميو السبلـ بشحمو كلحمو 
 األسماء بمسمياتيا . 

عقبة اٌدعى القاديانيكف أف احمد الذم بشر بو عيسى عميو السبلـ في كلمتغمب عمى ىذه ال 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ اآلية : 

[ ال بد أف يككف ميرزا غبلـ احمد . كىك قكؿ 6]الصؼ: چٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    
 ف ذا ىكل .سقيـ ال يقبمو إال مف كا

 إف المسيح إذا كاف سينزؿ ليعمؿ بشريعة محمد : كمف حجج القاديانييف أيضا قكليـ 
  ، كىذا يناقض القرآف الكريـ كأحاديث الرسكؿ ، فسيمـز منو أف تسمب نبكة المسيح  التي

  احمدمف السمؼ كالخمؼ إال ميرزا  كصفت عيسى عميو السبلـ بأنو نبي ، كىذا اإللزاـ لـ يفيمو أحد
،  كككنو يمتـز بشريعة اإلسبلـ بعد بعثة محمد  ،  ف عيسى عميو السبلـ نبي بعث قبؿ محمدأل

 كيمكت بعد مكت محمد ال يتناقض مع ككف محمد خاتـ النبييف .

ف حاؿ المسمميف اليـك أإلثبات مقكلتيـ في ختـ النبكة : أيضا كمف الحجج التي يطرحكنيا 
 شبو حاؿ بني إسرائيؿ بعد يكسؼ عميو السبلـ في قكلو تعالى : بإنكار بعثة نبي بعد محمد ي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

                                                 
 . 33: ص  ماذا تنقموف منا طاىر  ، ىاني .  انظر : ( 1) 



191 
 

ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  

چڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ               ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ    

 ثي عٍ ثـ بى ، إف اهلل لف يبعث رسكال بعد يكسؼ عميو السبلـ : فقكؿ بني إسرائيؿ  ،  [35، 34]غافر: 
،  المسمميف لف يبعث اهلل رسكال بعد محمد  قكؿى ، عمى حد زعميـ ، يشبو ، بعده  مف لرسؿى ااهلل 
عميو السبلـ كاف منيـ  و لمميرزا بعده عميو السبلـ ، كبما أف األنبياء الذيف جاءكا بعد يكسؼثى عٍ كبى 

 ، ف فإف  دعكل الميرزا صحيحة كما يعتقدكف . كىذا استدالؿ عجيب كمقارنة ال تصحك الصادق
كالذيف قالكا لف يبعث اهلل رسكال بعده ال يعتد ، نو خاتـ النبييف أف يكسؼ عميو السبلـ لـ يعمف أل

 بقكليـ . 

بأنو سفيو مستدليف  نبيا بعد محمد كيتيـ القاديانيكف مف يقكؿ باف اهلل تعالى لف يبعث 
ڄ  ڄ             ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  ڎ  چ " باآليات : 

 4]الجف: چڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    
لف يبعث اهلل  أفكاف الذيف ظنكا  ، لممبعكث ىنا ىك محمد التفسير البدىي  أف[ متجاىميف 7 -

 محمدا ليس خاتـ النبييف .  أفال يمـز مف ظنيـ  أحدا

كيدعي القاديانيكف أف ىناؾ آيات صريحة في القرآف الكريـ تؤكد بجبلء استمرار النبكة 
مكانية الحصكؿ عمييا بالكسب عف طريؽ االجتياد في طاعة اهلل كرسكلو . مني     :ا قكلو تعالىكا 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   چ 

[ . حيث 70، 69]النساء: چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ  
كبالتالي يككف باإلمكاف أف ندعك اهلل كي يجعمنا مف ، إف )مع( في اآلية تعني )مف(  : يقكلكف
 يّّ كىذا لى ، هلل لدعائنا كبعث أنبياء جدد في أم كقت كيككف باإلمكاف أيضا استجابة ا، النبييف 

 خاطئ ليا .  ـه يٍ ألعناؽ النصكص كفى 

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  چ كيفسر القاديانيكف اآلية : " 

الناس،  أنو ال يزاؿ يصطفي رسبل مف [ بأف اهلل تعالى يخبر النبٌي 75]الحج: چڎ  ڎ    
  االستمرار حيث أف كممة "يصطفي" جاءت في صيغة المضارع فيي تفيدكلـ يقؿ "كاف يصطفي " ك 
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كأف الرسؿ قد  ، كلـ ينتبيكا إلى أف المقصكد في اآلية ىك التأكيد عمى معنى االصطفاء لؤلنبياء
 .   ( 1) يككنكف مف البشر كما أنيـ قد يككنكف مف المبلئكة 

ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ چ أما اآليات التي تتحدث عف ميثاؽ النبييف 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

چ﮴﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮼   ﮽ ﮾   ﮿   ﯀ ﯁            

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   چ ، ك  [82، 81آؿ عمراف:  ]

، 7]األحزاب: چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      
أف ينصركا الرسكؿ الذم  أف اخذ الميثاؽ مف النبييف بما فييـ محمد : [ فيستنتجكف منيا 8

 محمدا  أفكعمى صدؽ ميرزا ، كبما  يبعثو اهلل تعالى دليؿ عمى استمرار النبكة بعد محمد 
كىي مكمفة بتصديؽ كؿ نبي يجيء بعده ، فاف أمتو مشمكلة في الميثاؽ المأخكذ عميو ، قد مات 

 رتو . كقد رأينا كيؼ رد الشعراكم بطريقة مقنعة عمى ىذه الشبية . كنص

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ كذلؾ يفيمكف مف اآليات 

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ       

كما داـ  ، بالصحابة في الذيف لـ يمتحقكا لمرسكؿ  [ أف اهلل تعالى ذكر بعثة ثانية3، 2]الجمعة: 
الركحانية أحد مف خدامو المتفانيف في حبو  الرسكؿ قد تكفي فبل بد أف يمثمو في ىذه البعثة الثانية

فاآلخركف المقصكدكف ، لمنص ماال يحتمؿ  كىذا تحميؿه  .، أال كىك ميرزا غبلـ أحمد  كطاعتو 
كال يفيـ مف اآليتيف ، مبعكث إلى كؿ البشر  ف الرسكؿ محمد ال (2) ىـ كؿ مف كصمو اإلسبلـ 

 أف ىنالؾ مبعكثيف آخريف سيأتكف بعد محمد عميو الصبلة كالسبلـ  . 

فقد اعتمد في ادعائو ىذا عمى آراء ابف ، ـ ىك نبكة التشريع تً أما ادعاء ميرزا باف الذم خي 
إنما ىي نبكة  عت بكجكد رسكؿ اهلل عربي كاستشيد بو في قكلو : "  فإف النبكة التي انقط

كىذا معنى ، كال يزيد في حكمو شرع آخر  يككف ناسخا لشرعو  فبل شرعى ، التشريع ال مقاميا 
                                                 

 .  16. ج  تفسير الشعراوي. كانظر ايضا : الشعراكم .  172. ص  3. ج  الكشاؼ انظر :  الزمخشرم .   ( 1) 
 . 9939ص 

 . مصدر سابؽ . 538. ص  30. ج مفاتيح الغيب الرازم .   ( 2) 
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أم ال نبي بعدم يككف عمى  ، فبل رسكؿ بعدم كال نبي، ف الرسالة كالنبكة قد انقطعت : إ قكلو 
أم ال رسكؿ بعدم إلى ، كال رسكؿ  ،بؿ إذا كاف يككف تحت حكـ شريعتي ، شرع يخالؼ شرعي 

 فيذا ىك الذم انقطع كسد بابو ال مقاـ ، أحد مف خمؽ اهلل بشرع يدعكىـ إليو 
 .  (1) النبكة " 

كفي ىذا ، إف نبكتو ظمية كليست تشريعية " عمى ذلؾ قاؿ ميرزا غبلـ احمد القادياني :  كبناءن 
 . (2) اآلخرية محدكدة بآخرية نبكة التشريع ف الخاتمية تعني اآلخرية ،  لكف ىذه أاعتراؼ منو ب

أف الكحي الذم انقطع ىػك الػكحي التشػريعي  "ىاني طاىر"كانسجاما مع ىذا االدعاء يدعي 
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ إلػػػى يػػػػـك القيامػػػػة لقكلػػػػو تعػػػػالى : "  أمػػػػا كحػػػػي المبشػػػػرات فبػػػػاؽو  ،  فقػػػط

چپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  

[ كيشير طػاىر إلػى أف اسػتخداـ الفعػؿ المضػارع يػدؿ عمػى الحػاؿ كاالسػتقباؿ ، ككحػي 30]فصمت: 
كاألنبيػػاء غيػػر ، كمػػريـ عمييػػا السػػبلـ ، السػػبلـ  االمبشػػرات ىػػذا يخػػص الصػػالحيف كػػأـ مكسػػى عمييػػ

 .  كىك ىنا يحمؿ كممة المبشرات ما ال تحتمؿ خاصة أف الرسػكؿ  ( 3) غبلـ احمد كالتشريعييف 
  أنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحيا ككضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقة ، كليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي 

 د .دي جي 

استخدـ قد ثـ إف مصطمح نبي تشريعي لـ يرد في الكتاب كال في السنة النبكية إطبلقا . ك 
حمديكف مصطمح نبي غير تشريعي لمتشكيؾ في األحاديث النبكية التي تتناكؿ عكدة المسيح األ

 لشريعة محمد  ان نسخ دكنوكىك ما يع، لجزية كيقتؿ الخنزير عيسى بف مريـ الذم سيرفع ا
مف أخبر أف  نو ىك أ، متجاىميف  ( 4) لككنو عميو السبلـ آخر األنبياء التشريعييف  ان كمناقض

مما يجعؿ ىذه التشريعات الطارئة  ،  عيسى عميو السبلـ سيقكـ بيذه األمكر في آخر الزماف
 لتي سيككف فييا عيسى عميو السبلـ منفذا ألحكاميا . تنضكم ضمف الشريعة المحمدية  ا

                                                 
 .  مصدر سابؽ . 6. ص 2.  ج . الفتوحات المكية في معرفة األسرار الممكية  ابف عربي  (1) 
 . مرجع سابؽ . 50. ص ماذا تنقموف منا انظر :  طاىر  ، ىاني .   ( 2) 
 .  41 – 40انظر :  المرجع نفسو : ص    ( 3) 
 . 50انظر :  المرجع نفسو : ص    ( 4) 
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ھ    ھ  ے  چ عمى استمرار النبكة التابعة كما يسمييا باآلية : "  أيضان  "طاىر " كيستدؿ

﮾    ﮼     ﮽  ﮻   ﮸   ﮹    ﮺  ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶   ﮷  [ 35]األعراؼ: چے  ۓ  ۓ 
 ] 75الحج :  [چچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ    چ  :كاآلية
، كصيغة المضارع  الخطاب في اآلية األكلى مكجو إلى بني ادـ قبؿ كبعد محمد  : إفكيقكؿ 

 في الفعؿ " يأتينكـ " تفيد االستقباؿ ، ككذلؾ الخطاب في اآلية الثانية جاء بالمضارع 
القرآف  حامؿى ف أك ، متجدد  خالده  نسي أف القرآف الكريـ كحيه  "ىاني طاىر". كالظاىر أف  (1) أيضا 
ألنو حامؿ لرسالة اهلل تعالى المتمثمة بالكتاب ؛ يصدؽ فيو الكصؼ بالرسكؿ ، و مف العمماء مى كمعمّْ 

العزيز ، كسيظؿ اهلل تعالى  يخاطب  بني ادـ بالقرآف إلى قياـ الساعة . أما بالنسبة الستخداـ 
ف أل، عد محمد عميو السبلـ اهلل تعالى سيظؿ يصطفي رسبل ب أفصيغة المضارع فميس دليبل عمى 

صيغة الماضي تقتضييا دالالت بيانية كببلغية ال  أككبلـ اهلل قديـ كاستخداـ صيغة المضارع 
 أفحيث يرد اهلل تعالى عمى مف طمب ، عبلقة ليا باستمرار النبكة التابعة كتكقؼ النبكة التشريعية 
 . ( 2)  يككف الرسؿ مف المبلئكة كليس مف البشر كما أسمفنا سابقا

ڳ  ڳ               ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ الشاىد في اآلية " ر" بطاى" كيستدؿ 

﮷   ﮶    ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  

﮻     ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ىك كيقكؿ : " إف الشاىد ىنا  [17]ىكد: چ    ﮸﮹  ﮺ 
. كىذا التفسير  ( 3) ألنو ينتمي إلى ديف محمد عميو السبلـ فيك شاىد منو ميرزا غبلـ بدكف شؾ 

فالشاىد في اآلية ىك إما محمد أك لسانو أك عبد اهلل بف سبلـ أك جبريؿ أك ، ألعناؽ النصكص  ليّّ 
حد مف صحابة الرسكؿ أك رجاؿ التفسير عبر العصكر أف أكلـ يخطر بباؿ    ( 4) أصحاب محمد 
 بما يككف نبيا يأتي بعد محمد عميو الصبلة كالسبلـ . ىذا الشاىد ر 

                                                 
 . 52 - 50. ص ماذا تنقموف مناطاىر  ، ىاني .  انظر :  ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 172. ص  3 ج.  الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿانظر :  الزمخشرم .   (2) 
 . مرجع سابؽ . 52.  ص  ماذا تنقموف منا طاىر ، ىاني .   ( 3) 
 . مصدر سابؽ . 330. ص  17. ج  تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرانظر :   الرازم .   ( 4) 
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ في اآلية   (مع)إف  :"كيقكؿ ىاني طاىر

     تعني  ] 69النساء :  [چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ    
   محمد ف الذم يطيع اهلل كالرسكؿ يممؾ الفرصة أف يككف مف النبييف في الدنيا قبؿ أك  ( فٍ مً  )

. مع أف اآلية بكؿ بساطة تشجع المسمميف عمى طاعة اهلل كالرسكؿ بالحديث عف  ( 1) أك بعده 
ترتفع درجتو في الجنة إلى مراتب مف ذكركا في  ؛ إذٍ الثكاب العظيـ الذم يمقاه المطيع في اآلخرة 

ف قريب أك بعيد كال عبلقة لآلية م األمر ،تتحدث عف ىذا  اآليةنزكؿ ىذه  أسبابككؿ ، اآلية 
خبلص الرضى اإلماـ قاؿ ، بختـ النبكة  الطبرم : " كمف يطع اهلل كالرسكؿ" بالتسميـ ألمرىما، كا 

ييا عنو مف معصية اهلل، فيك مع الذيف أنعـ اهلل بحكميما، كاالنتياء إلى أمرىما، كاالنزجار عما نى 
 . ( 2) خرة إذا دخؿ الجنة " عمييـ بيدايتو كالتكفيؽ لطاعتو في الدنيا مف أنبيائو، كفي اآل

أعناؽ النصكص لصناعة عقيدة خطيرة يتكقؼ عمييا  إف المعب عمى األلفاظ كدالالتيا كليَّ 
 مصير اإلنساف أمر ال يقبمو عقؿ سميـ .

كاف ال بد مف إنكار  ، ب ميرزا بمعجزة مادية كالتي جاء بيا غيره مف األنبياءطالى ال يي  لكيك 
كاقتضى ذلؾ التكسػع فػي التأكيػؿ حتػى شػمؿ القػرآف  ،عيف ما فعمو البياء  كىك، المعجزات كتأكيميا 

، فػػبل تكػػاد تجػد آيػػة فػػي القػرآف لػػـ تػػؤكؿ بمػػا يخػالؼ التفسػػير التقميػػدم ليػا فػػي تفسػػيرىـ لمقػػرآف ، كمػو 
  ( 3)  ان ٌنػػػكػػػؿ شػػػيء مسػػتتر يسػػػمى جً ف ،كخمػػػؽ مسػػتقؿ فٌ كجػػكد الًجػػػل إنكػػػارىـ كمػػف األمثمػػػة عمػػى ذلػػػؾ،

براء األكمو كاألبرص كخمؽ الطير مف الطيف بإذف اهلل مف قً لؾ فإكذ، ك عندىـ   ؿً بىػف إحياء المكتى كا 
، ىػي إال نبػكءات فييػا عبلمػات عمػى صػدؽ المسػيح   مػاك ، عيسى عميو السبلـ ليس عمػى الحقيقػة 

، كميمػػتيـ سػػتككف اسػػتخبلؼ المسػػيح عميػػو السػػبلـ ، فأتبػػاع المسػػيح مػػثبل كانػػت ليػػـ طبيعػػة طينيػػة 
براء : يقكلػكفثـ انيػـ ،   ( 4) األكمو كاألبرص تعني ىداية المعانديف الذيف كانكا يركف الباطؿ حقا  كا 

                                                 
 . مرجع سابؽ . 54. ص  ماذا تنقموف مناطاىر، ىاني ،   ( 1) 
 . مصدر سابؽ . 530. ص  8. ج تفسير الطبري  الطبرم .  (2) 
. مجمة التقكل . المكتب العربي بالجماعة اإلسبلمية  الجف بيف الحقيقة والخرافة الشافعي ، محمد حممي محمد .   ( 3) 

 . 22ىػ . ص  1422. جمادل االكلى كالثانية  4. العدد  14بريطانيا  . المجمد  -األحمدية العالمية في لندف 
. مجمة التقكل . المكتب العربي حقيقة معجزات السيد المسيح عميو السالـ الخمؽ واالبراء واالحياء ابك دقة ، تميـ .   (4) 

بريطانيا  . المجمد الثاني كالعشركف . العدداف التاسع كالعاشر . محـر ،  -بالجماعة اإلسبلمية األحمدية العالمية في لندف 
 . 29ـ . ص  2010كف ثاني كشباط ىػ . كان 1431صفر ، ربيع اكؿ 
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نمػا كانػت  ،حسػب تعريػؼ المعجػزة المتعػارؼ عميػو عنػد السػمؼ  ،إف ناقة صالح " لـ تكف معجػزة  كا 
  ( 1) بميػغ " كىـ يريدكف منعػو مػف الػدعكة كالت، ناقة عادية كاف يستخدميا صالح في جكالتو التبميغية 

نيمػػا لػػـ تككنػػا بالجسػػد أك ، كحتػػى رحمػػة اإلسػػراء كالمعػػراج يؤكػػدكف أنيمػػا رحمتػػاف كلػػيس رحمػػة كاحػػدة 
نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل لمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ   أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء   كا 

فػػػي    النػػػـك ، فاإلسػػػراء ىػػػك كشػػػؼ لرحمػػػة اليجػػػرة إلػػػى المدينػػػة المنػػػكرة التػػػي سػػػيقـك بيػػػا النبػػػي  
إليػػو فػػي المنػػاـ ىػػك المسػػجد    سػػرم بالرسػػكؿ أي جد األقصػػى الػػذم كعميػػو يكػػكف المسػػ، المسػػتقبؿ 

فػػإف إسػػراء  ، النبػػكم فػػي المدينػػة . كقػػد يكػػكف المسػػجد األقصػػى ىػػك  مسػػجد ميػػرزا غػػبلـ فػػي قاديػػاف
إلػػى المسػػجد األقصػػى يشػػير أيضػػا إلػػى أنػػو عنػػدما تضػػعؼ شػػككة اإلسػػبلـ، كتغطػػي    الرسػػكؿ 

كشرعو، كعندما يمقي المسممكف بأنفسيـ تحت سيطرة الغرب  األرض ظممة اليجراف لكتاب اهلل كدينو
إلػػى رجػػؿ مػػف أمتػػو.. ىنػػاؾ فػػي أقصػػى بػػبلد اإلسػػبلـ،    الصػػميبي.. تسػػرم بركػػات المصػػطفى 

ليككف مسجده مركزا لبركات العمـ المحمدم، كمنارة إلشاعة اإلسبلـ الصػحيح، فينيػر العػالـ بفيػكض 
فمػتيـ كيرجعػػكا إلػى الػػديف الصػحيح، كيحػػكزكا نفػس البركػػات اإلسػبلـ كالقػرآف، ليفيػػؽ المسػممكف مػػف غ

كالتػػػػي أعطيػػػػت لمميػػػػاجريف ،  كاألنػػػػكار كالمجػػػػد كالحيػػػػاة التػػػػي أعطيػػػػت ألتبػػػػاع أنبيػػػػاء بنػػػػي إسػػػػرائيؿ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  چ كاألنصػػػػػار. كىنػػػػػاؾ يتحقػػػػػؽ قػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

كسػػكؼ تبػػدك عػػزة اهلل تعػػالى كحكمتػػو فػػي إحيػػاء اإلسػػبلـ كتجديػػده  ،  ]٣–٢الجمعةة :[چچ     
 كعمػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػد اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ الميػػػػػػػػػػػػػدم كالمسػػػػػػػػػػػػػيح، فػػػػػػػػػػػػػي بعثتػػػػػػػػػػػػػو الثانيػػػػػػػػػػػػػة    ببركػػػػػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػػػػػد 

 . ( 2) المكعكد " 

كاجتيدكا في ، باع ميرزا غبلـ إف قضية اإلسراء كالمعراج نالت اىتماما كاسعا مف قبؿ أت
ثـ اجتيدكا في العبث بتفاصيميا ليصمكا في النياية إلى رفع كليست حقيقة ، إثبات ككنيا رؤيا 

لكنيـ نسكا أك تناسكا أف استنكار قريش لمحادثة لـ يكف ذا معنى لك  ، القدسية عف ارض فمسطيف 
                                                 

. مجمة التقكل . المكتب العربي بالجماعة اإلسبلمية األحمدية العالمية  التفسير المقارف  ناقة صالح طاىر ، ىاني .   ( 1) 
 . 27ىػ . ص 1431بريطانيا   . المجمد  الثالث كالعشركف . العدد الثامف . ذك الحجة  -في لندف 

.   حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػػراء والمعػػػػػػػػػػػػػػػػراج الرسػػػػػػػػػػػػػػػػمي لمجماعػػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية االحمديػػػػػػػػػػػػػػػػة  . المكقػػػػػػػػػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػػػػػػػػي   ( 2) 
http://new.islamahmadiyya.net/inner/1678/index.asp#399 

http://new.islamahmadiyya.net/inner/1678/index.asp#399
http://new.islamahmadiyya.net/inner/1678/index.asp#399
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 أفالتاريخ بقضيـ كقضيضيـ فيمكا ف المسمميف عبر أك ، كانت الحادثة مجرد رؤيا في المناـ 
كليس مسجدا المسجد األقصى المذككر في سكرة اإلسراء ىك المسجد المكجكد في بيت المقدس 

 .آخر 
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 المبحث الخامس

 لختـ النبوة معاصرةمفاىيـ 

اء رأينا فيما سبؽ بيانو أف مفيـك ختـ النبكة عند معظـ عمماء األمة كاف يشير فقط إلى انتي
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  تعالى: كالى ظاىرة تكقؼ الكحي عند قكلو، بعث األنبياء 

. لكف ىذا المفيكـ تطكر عمى يد الشاعر   ] 3لمائدة : ا[  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
في كتابو " تجديد الفكر الديني  ـى دَّ ـ( حيف قى 1938-1877) "محمد إقباؿ"كالفيمسكؼ اليندم المسمـ 

شد اإلنسانية ،  اللة كمعنى ري اللة ختـ النبكة ، كربط بيف ىذه الدً ز فييا عمى تأٌمؿ دً "  نظرية ركٌ 
 كمف ثـ عدـ احتياجيا لنبكة جديدة . 

، كدعػا إلػى  فكصػؼ  فكػرة خػتـ النبػكة بككنيػا إحػدل األفكػار اإلسػبلمية العظيمػة "إقباؿ"بدأ 
 نبػػكة كالػػكحي ، فقػػاؿ : إف النبػػكة ىػػي ؼ الالتعمػػؽ فػػي فيػػـ قيمتيػػا الثقافيػػة ، كلمكصػػكؿ إلػػى ذلػػؾ عػػرٌ 

س كؿ مف الكعي الصكفي ينزع ما حٌصمو النبي في مقاـ الشيكد إلى مجاكزة حدكده، كتممُّ  به رٍ " ضى  
أمػػا فيمػػا  ( 1) سػػانحة لتكجيػػو قػػكل الحيػػاة الجمعيػػة تكجييػػا جديػػدا، كتشػػكيميا فػػي صػػكرة مسػػتحدثة." 

، ـ يخصص الكحي بعبلقة النبي باهلللقرآف الكريـ ليخص داللة مفيـك الكحي، فيشير إقباؿ إلى أف ا
بؿ جعمو صفة عامة مف صفات الكجكد. لكف طبيعة الكحي كحقيقتو تختمؼ باختبلؼ مراحؿ التدرج 

 ( 2) كالتطػػػػػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػػػػػي الكجػػػػػػػػػػػػػػػػكد ، كمػػػػػػػػػػػػػػػػا تختمػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كفقػػػػػػػػػػػػػػػػا لحاجػػػػػػػػػػػػػػػػات مسػػػػػػػػػػػػػػػػتقًبؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػكحي. 
ىمػػػا: الحاجػػػة كدرجػػػة  يػػػربط الػػػكحي بشػػػرطيف "إقبػػػاؿ"يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه العبػػػارات أف         
فإف حاجاتيا تختمؼ باختبلؼ ، كبما أف الكعي كالتجربة البشرية تتطكر كتترقى عبر الزمف  .التطكر

درجة ترقييا كتطكرىا . كمف ىذا المنظكر نفيـ نظرة إقباؿ لمنبػكة ، لنتأمػؿ قكلػو : "  مػف المؤكػد انػو 
الكعي النبكم، كىػك حالػة مػف االقتصػاد فػي ما أسميو  ، أثناء طفكلة البشرية اكتسبت الطاقة النفسية

    يتػػزكد اإلنسػػاف خبلليػػا بأحكػػاـ كاختيػػارات كطػػرؽ لمسػػمكؾ سػػابقة التجييػػز، الفكػػر كاالختيػػار الفػػردم 
النقػد (  كػةً مى ) لعميا الفطرة التي فطػر اهلل النػاس عمييػا ( ، لكػف الحيػاة  ) مػع مكلػد العقػؿ، كظيػكر مى 

                                                 
. ترجمة : محمد يكسؼ عدس . دار  في االسالـ  تجديد الفكر الدينيـ ( .  1938انظر : اقباؿ ، محمد ) تكفي   ( 1) 

 .  205ـ ( . ص  2011)  1بيركت . ط  –القاىرة  ك دار الكتاب المبناني  –الكتاب المصرم 
 .  206انظر : المصدر نفسو .  ص  ( 2) 
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عي غيػر العقبلنيػة التػي فاضػت بيػا الطاقػة البشػرية فػي مرحمػة راحت تكبت تككيف كنمػك حػاالت الػك 
مبكرة مف مراحؿ تطكرىا  . كاإلنساف محكـك أساسا بالعاطفػة كالغريػزة. أمػا العقػؿ االسػتداللي، الػذم 

ف اإلنسػػاف مػػف أف يصػػبح سػػيد بيئتػػو، فيػػك إنجػػاز مكتسػػب ، كعنػػدما يػػتـ اكتسػػابو مػػف شػػأنو أف يمٌكػػ
  نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تقكيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كتدعيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بإحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط

 .  ( 1) لممعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة " 
إف فكرة ميبلد العقػؿ يسػتخدميا إقبػاؿ ليميػز  بػيف عػالميف: قػديـ كجديػد، األكؿ يعتمػد عمػى          

كالثػاني عػالـ جديػد فػي نمػط تفكيػره  ، العاطفة كالغريزة كاإليحاء كمف ثـ فالنبكة تبػدك خبللػو ضػركرية
. كعنػػد تأممػػو فػػي القػػرآف كالتجربػػة النبكيػػة تبػػٌدل إلقبػػاؿ أف نبػػي حيػػث يعتمػػد عمػػى االسػػتدالؿ العقمػػي 

لػػػذا ال عجػػػب أف يكػػػكف خػػػاتـ  ؛اإلسػػػبلـ عميػػػو الصػػػبلة كالسػػػبلـ عبلمػػػة فارقػػػة بػػػيف ىػػػذيف العػػػالميف 
فيػك  ، : " يبدك أف نبػي اإلسػبلـ يقػؼ مػا بػيف العػالـ القػديـ كالعػالـ الحػديث  "إقباؿ"يقكؿ   .األنبياء 

أمػا مػف ناحيػة ركح رسػالتو فيعتبػر منتميػا إلػى  ،التو يعتبر منتميػا لمعػالـ القػديـ مف ناحية مصدر رس
فمػيبلد ، كقد اكتشفت الحياة فيو مصادر أخرل لممعرفة مناسػبة التجاىاتيػا الجديػدة ، العالـ الحديث 

ضػع اإلسبلـ ىػك مػيبلد العقػؿ االسػتداللي .... ففػي اإلسػبلـ تبمػغ النبػكة كماليػا باكتشػافيا لضػركرة ك 
 نياية لمسمسؿ النبكات ، بحيث تككف ىي النبكة الخاتمة كال نبكة بعدىا ....

يا .... ككاف إبطاؿ اإلسبلـ ف خمفً إف الحياة ال يمكف أف تظؿ إلى األبد تقكدىا خيكط مً   
كالتأكيد عمى ، كدعكة القرآف المستمرة إلعماؿ العقؿ كممارسة التجربة ، كية الكراثية مى لمكينكت كالمى 

نظر في الككف كالتاريخ كمصادر لممعرفة اإلنسانية ، كؿ ىذه كانت جكانب مختمفة لفكرة كاحدة ال
 . ( 2) جديدة جاء بيا اإلسبلـ كىي ختاـ النبكة . " 

جمعكا عمى أىميتيػا بمبػررات أتناكؿ مفكركف كثيركف فكرة ختـ النبكة مف زكايا مختمفة ك  "إقباؿ"كبعد 
بنػاء عممانيػة مؤمنػة " يمتقط فكرة إقباؿ كيطكرىا كيدعك إلػى  ( 3) "دممصدؽ الجمي"متنكعة ، فيا ىك 

                                                 
 . 207 – 206: ص  تجديد الفكر الديني في االسالـ اقباؿ ، محمد.   ( 1) 
 . 208 – 207المصدر السابؽ : ص   ( 2) 
، حاصػػؿ عمػػى الػػدكتكراة فػي عمػػـك التربيػػة كالحضػػارة .  1962مصػدؽ بػػف عمػػي الجميػػدم باحػث كمفكػػر تكنسػػي كلػػد عػاـ   ( 3) 

األدبػاء >  سػيرة كمعمكمػات>  الصفحة األساسيةرئيس تحرير مجمة  الفاعؿ التربكم . انظر: مكقع ديكاف العرب االليكتركني . 
.  رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي>  كالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب التكنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكف

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12799 
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http://www.diwanalarab.com/spip.php?rubrique94
http://www.diwanalarab.com/spip.php?rubrique94


199 
 

ينبغي تفعيميا ألنيا بالغة األثر في تحػديث العقػؿ  مف خبلؿ الكعي بمفيـك ختـ النبكة . فيذه العقيدة
الف   ؛اإلسبلمي ، بؿ إف الغاية القصكل لئلسبلـ تقع في دائػرة خػتـ النبػكة ال فػي دائػرة النبػكة ذاتيػا 

المفتكحة كليست مجرد حدث  فيي ضرب مف البنائية، يركرة معرفية تاريخية ال تنقطع صـ النبكة خت
باستمرار في مزيد تكريس ىذا الختـ، أم  ، كلذا عمينا أف نمعف تاريخي حصؿ لحظة انقطاع الكحي

رادة  .التجديػػػػػػػػػػػػػد كالفعػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػالـ كالتػػػػػػػػػػػػػاريخ مزيػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػتبداؿ التقميػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػالفيـ كا 
بؿ ىك ظاىرة معرفية ككنية، كقد استفاد منيا المسيحيكف كالييػكد ،  يخص المسمميف فقط كالختـ ال 

في المنػاخ  كعبر الحركب الصميبية بما نقمكا عف المسمميف مف عمـك كمناىج ظيرت، المثاقفة  عبر
 "  النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

كال حتػى لػدل أفػراد ، ىػك نفسػو لػدل كػؿ األمػـ  إف تاريخ الػكعي لػيس":  "الجميدم"كيضيؼ         
ال يػتـ كال يتحقػؽ إال ( معرفيػة ثقافيػة  نفػس)النبػكة بمػا ىػك ظػاىرة  ، كبالتالي فإف ختـ نفس الجماعة
يقفػكف  . كبالتػالي يمكػف أف تجػد أناسػا ينتمػكف إلػى نفػس الجماعػة كىػـ الػذيف يعػكف بػو لػدل األفػراد

كالفبلسػفة كالمفكػركف ىػـ اآلف  العممػاءفبالتأكيػد أف  .يركرة خػتـ النبػكةصػعمى نقاط متباعدة مف خط 
  ".يركرة المعرفيػػػػػػػػػػػػػػةصػػػػػػػػػػػػػػال فػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػرؽ كفػػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػػرب األكثػػػػػػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػػػػػػثبل كتمثػػػػػػػػػػػػػػيبل ليػػػػػػػػػػػػػػذه

 كيػػػػػرل أف  ، فػػػػػي مقالتػػػػػو إلػػػػػى بنػػػػػاء مفيػػػػػكـ جديػػػػػد لمحداثػػػػػة اإلسػػػػػبلمية  "الجميػػػػػدم"كيػػػػػدعك           
ػػػمب األنبيػػاء "   العنػػؼ ضػػػٌد مػػع ذلػػػؾ حضػػارة لػػـ تخػػػؿ مػػف  كلكنيػػا، حضػػارتنا ليسػػت حضػػارة صى

الػػذم ،فيػي ال تحتػػاج إلػى اإلجيػاز النيػائي عمػى مسػيحيا ؛  يػدكلكجيا الرسػمية لمػدكؿالمعارضػيف لؤل
كلكنيػا ، االبف( حتى تبني حداثتيا كما فعمت الحضارة الغربيػة  ؿً تٍ األب بعد قى  ؿي تٍ )قى  ، الذ بركح اإللو

طكاغيت، كتحتاج إلى الػكعي بػأف طكيؿ مف الجيؿ كالخرافة كاستبداد ال تحتاج إلى تصفية مع تاريخ
  .الكصػػػػاية عمػػػػى العقػػػػؿ قػػػػد رفعػػػػت بفضػػػػؿ تطػػػػٌكع الػػػػكحي األخيػػػػر بخػػػػتـ النبػػػػٌكة كػػػػؿ ضػػػػركب

فػي  لػيس مجػرد إشػارة إلػى ذلػؾ الحػدث التػاريخي المتمثػؿ (خػتـ النبػكة) الخػتـ فػي عبػارة إف        
ذلػؾ بكثيػر.  مػؽ مػفتكقػؼ نػزكؿ الػكحي مػف اهلل إلػى البشػر ، بػؿ إنػو يعبػر عػف معنػى عظػيـ أك أع

األكبػر فػي تػاريخ العقػؿ البشػرم:  خػتـ النبػكة حػدث معرفػي يمثػؿ خطػٌا حاسػما فاصػبل بػيف الحقبتػيف
كلممعرفػة النازلػة إلػى عقمػو  ، الكصػاية المطمقػة لممتعػالي الحقبػة التػي كػاف فييػا اإلنسػاف كاقعػا تحػت

مكػاف اإلنسػاف فييػا أف يعتمػد ارتفعػت فييػا مثػؿ ىػذه الكصػاية كأصػبح بإ مػف الخػارج ، كالحقبػة التػي
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المػػاٌدم  مصػػادره الخاصػػة بػػو فػػي معرفػػة الكجػػكد : عقمػػو كالطبيعػػة التػػي يتفاعػػؿ معيػػا بكيانػػو عمػػى
كالغاية القصكل لئلسػبلـ ال تقػع  يا( .بعد-ما)كالركحي إلى جانب خبراتو كتجاربو التاريخية المعقمنة 

نمػا فػي دائػرة  كليػذا قػاؿ إقبػاؿ قكلتػو العميقػة التػي أشػرنا إلييػا  ( ؛النبػكة خػتـ)قطعا فػي دائػرة النبػكة كا 
الكػؼ  كلذلؾ يجب. ... نفسيا لتبمغ كماليا األخير في إدراؾ الحاجة إلى إلغاء النبكة إف النبكة"آنفا: 

البعيػد الػذم ينطػكم عميػو  ، ففػي ذلػؾ ىػدر عظػيـ لممعنػى عف اختزاؿ اإلسػبلـ فػي معنػى النبػكة فقػط
 "  .اإلسبلـ

الى بناء عممانية مؤمنة مف خبلؿ الكعي بمفيـك ختـ النبكة  "الجميدم"لنياية يدعك كفي ا         
قد تغمبنا عمى أحد أكبر العكائؽ الثقافية مف أماـ تحديث  إذا ما تـ الكعي بيذا األمر نككف"فيقكؿ : 

 ننظـكأف ، كأصبح بإمكاننا عندئذ أف نسكد الطبيعة كنممكيا ألنيا مسخرة لنا ،  العقؿ اإلسبلمي
 ؛نبني عممانية مؤمنة(( عبلقاتنا بطريقة عقبلنية أفقية كال تسمطية، بدكف أف نضحي بنعمة اإليماف 

مثؿ ىذه الغايات، بؿ كاف عمى مدل قركف  ألف اإليماف التكحيدم بكؿ بساطة ال يقؼ حائبل أماـ
ياء في بناء صرح االرتقاء بكعي البشر عبر الدكر الذم لعبو األنب طكيمة شريكا كرفيقا لمعقؿ في

الزالت تؤرقو  اإلنسانية زمف طفكلتيا العقمية، كلـ ينفؾ عف مؤازرة العقؿ في المسائؿ التي الحضارة
عبادة األكىاـ كدربيـ عمى  . ساعد اإليماف التكحيدم البشر عمى التخمص مف كتستعصي عميو

كلكنو ما زاؿ بمقدكره العالـ كالكجكد،  لمنظكمة، في اآلف نفسو ، التمٌثؿ المجرد كالحميمي 
كالبحث عف سبؿ السعادة في ما كراء ، قكالب الحتمية  مساعدتيـ عمى تممس طريؽ الحرية خارج

 . ( 1)  "  العابرة مجرد تحصيؿ المذائذ

 نيا تعني قفؿ النبكة مف أكتطرؼ بعض العممانييف العرب في فيمو لمفكرة فصرح    
نياء دكرىا في حياة البشر ،الخارج  فتح المجاؿ لمعقؿ البشرم لقيادة اإلنسانية بعيدا عف تأثير ك  ،كا 

 كالتأكيد عمى العممانية كفصؿ الديف عف الدكلة .  ، النبكات كاألدياف

                                                 
. جريدة  ختـ النبوة، بديال عف موت اإللو حتى نبني الحداثػػػة إسالمياجميدم ، مصدؽ بف عمي الجميدم التكنسي. ال  ( 1) 

 ـ . 2002أفريؿ  16الصادر يـك  الثبلثاء  7807تكنس . العدد -الصحافة اليـك
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ف  (مف العقيدة إلى الثكرة  )في كتابو "حسف حنفي"يقكؿ المفكر المصرم الدكتكر  : " كا 
عمى  أك، تركيزا عمى فضائؿ شخص إثبات أف  الرسكؿ خاتـ األنبياء كالمرسميف ال يعني أيضا 

كأف ، كأنو تطكر منذ أكؿ األنبياء حتى آخرىـ ، بؿ يعني أف الكحي قد اكتمؿ ، مزايا فردية ألحد 
 كاف عقمو قد استطاع أف يصؿ بنفسو إلى ، كاف اإلنساف قد استقؿ ، آخرىـ يعني أف النبكة انتيت 

ف دكف ما تدخؿ مف أية إرادة خارجية عامة أك كاف فعمو بإمكانو أف يحقؽ رسالة اإلنسا ،  اليقيف
 مشخصة  .... 

كلفظ الشيادة الثانية ) أف محمدا رسكؿ اهلل ( إنما تعني اإلعبلف عف اكتماؿ الكحي ، 
نو ال يمكف الرجكع إلى الكراء أك ، كنياية النبكة ، كتحقؽ آخر مراحميا في نظاـ ، كتجسده في دكلة 

كالتقدـ جكىر الكعي اإلنساني كمسار التاريخ  ،ال يرجع إلى الكراء لمراحؿ سابقة منيا ، فالتاريخ 
رادتو الحرة قادر عمى أف يكاصؿ حركة التاريخ ك  ف أكحركة التطكر . فاإلنساف بعقمو المستقؿ كا 

يستمر في تقدمو باجتياده الخاص فيرث النبكة كتراث األنبياء ، فالعمماء كرثة األنبياء ، كاالجتياد 
 . ( 1) كالعقؿ كريث النبكة  "  ، طريؽ الكحي

( عف الفكرة  في كتابو ) اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ ( 2)  "عبد المجيد الشرفي"كيعبر 
المفيكـ الصحيح لختـ النبكة، ىك ختـ ليا مف الخارج، أم: أف النبي   إفكبر بقكلو : " أبصراحة 

نساف في أف يسكف البيكت التي يبنييا كأذف بحرية اإل ، أغمؽ باب بيت النبكة، كختمو مف الخارج
، أم: ختـ النبكة كأغمؽ بابيا  ، ، كما قاؿ مجدد القرف العشريف بجده الخاص بما يدؿ عميو عقمو

: " ىكذا يككف محمد بف عبد اهلل قد ختـ  . كزاد مؤكدا بمعنى أنيى عيدىا كأسقط حكميا إلى األبد

                                                 
 –الدار البيضاء  –ربي لمطباعة كالنشر . المركز الثقافي الع  مف العقيدة إلى الثورة المقدمات النظريةحنفي ، حسف .   ( 1) 

 ( .  19 – 17ـ ( . الصفحات )  1988.  الطبعة االكلى  )  1بيركت . ج  –المغرب ك دار التنكير لمطباعة كالنشر 
عبد المجيد الشرفي مفكر تكنسي معاصر ،  احد الحداثييف العرب . عميد كمية اآلداب بجامعة تكنس، كأستاذ كرسي   ( 2) 

ة العربية كاإلسبلمية كمقارنة األدياف بيا، كلو العديد مف المؤلفات، منيا: )الفكر اإلسبلمي في الرد عمى النصارل إلى الحضار 
نياية القرف الرابع عشر(، ك)اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ(، ك)تحديث الفكر اإلسبلمي(، ك)اإلسبلـ كالحداثة(. عضك مؤسس 

لعرب( انظر : مكقع مسمـ اكف اليف االليكتركني . رابط : لرابطة )العقبلنييف التنكيرييف ا
http://www.moslimonline.com/?page=artical&id=1351 
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المجاؿ لممستقبؿ الذم يبنيو اإلنساف مع أبناء جنسو  حالنبكة ليقضي عمى التكرار كاالجترار، كليفت
 . ( 1) في كنؼ الحرية الذاتية كالمسؤكلية الفردية كالتضامف الخبلؽ " 

 ختـ النبكة لتحؿ محميا العممانية كيفصؿ الديف عف الدكلة .  أم: أف النبي 

كة ، كىك طرح متطرؼ يظير فيو تأثر الكاتب بحر  "الشرفي"ىذه ىي خبلصة طرح 
اإلصبلح الديني في أكركبا كالثكرة عمى الكنيسة ، كيتجاىؿ الفركؽ الجكىرية بيف اإلسبلـ 

 كالنصرانية في عبلقة الديف بالدكلة .

، ختـ النبكة مف أىـ محددات الشريعة اإلسبلمية  ( 2)  "طو جابر العمكاني"كاعتبر الدكتكر 
 "ظيكر الميدم المنتظر . يقكؿ الدكتكر  لكف ىذا الختـ يقتضي عدـ نزكؿ المسيح مرة أخرل كعدـ

إف عقيدة عكدة المسيح كعقيدة الميدم المنتظر قد جاءتا إلى اإلسبلـ نتيجة التداخؿ " : " العمكاني
 ففي مراحؿ معينة تدخؿ بعض قضايا األدياف السابقة إلى الديف البلحؽ بشكؿ أك .بيف األدياف

بيف األدياف .  خبلؿ عممية مف اإليماف بالتكاصؿ بآخر، إما بعمميات التفسير كالتأكيؿ، أك مف
فالمفسركف يتأثركف بالثقافة الشفكية المنتشرة ، كىـ تأثركا بثقافة أىؿ الكتاب الشفكية حكؿ فكرة 

.. فعقيدة المخمص عقيدة ييكدية .المخمص التي كانت مكجكدة في ببلد العرب كالمسمميف 
التفاسير، كربما صاغيا  كدخمت إلينا مف خبلؿ كفكرة الميدم ىي فكرة المخمص،، كنصرانية 

ىذه األحاديث كنقد متكنيا كأسانيدىا  البعض أحاديث لمصمحة ما، ىذا يستدعي النظر كالتدقيؽ في
غيرىا، ىي في حاجة إلى إعادة نظر...  بدؿ المرة ألفا، كىناؾ أحاديث أخرل في الصحيحيف كفي

                                                 
. دار البصائر   جياالت وأضاليؿ : نقض افتراءات عبد المجيد الشرفي عمى السنة النبوية انظر : عامرم ، سامي .   ( 1) 

. كانظر  93،  91. ص  االسالـ بيف الرسالة والتاريخ المجيد .  . نقبل عف : الشرفي ، عبد 45( . ص  2012ط ) 
ك السبلكم .  . المكتبة اإلسبلمية لمنشر   العممانيوف العرب وموقفيـ مف اإلسالـايضا : المغربي ، أبك سفياف مصطفى باحُّ

 . 237ـ ( . ص  2012 -ىػ  1433)  1ط .  جميكرية مصر العربية -القاىرة  -كالتكزيع
ـ .  رئيس جامعة قرطبة سابقا . كرئيس جامعة العمـك  1935أ. د. طو جابر العمكاني ، مفكر عراقي مف مكاليد   ( 2) 

اإلسبلميَّة كاالجتماعيَّة سابقان ، كرئيس المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي سابقان ، لو مؤلفات عدة ، كنشاطات فكرية كثيفة في 
السيرة الذاتية لفضيمة الشيخ طو جابر الرسمي لفضيمة الدكتكر طو العمكاني .  مجاؿ الفكر االسبلمي  . انظر : المكقع

 http://bit.ly/1riXN35. رابط اليكتركني :  العمواني
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كاف ال نبي بعد محمد سكاء ، عميو السبلـ قبؿ أف يرفعو  ى عيسىاهلل تعالى قد تكفٌ  أففالقرآف يؤكد 
 أم مسمى آخر . أك المسيح  أككاف اسمو الميدم 

نو المسيح كميا سياسية كراءىا أنو الميدم أك أمف يدعي  لأف دعاك "  " العمكاني"كيرل 
كيدلؿ  أك كراءىا االستعمار في العصر الحديث .، الفرؽ السياسية كأعداء اإلسبلـ في الماضي 

رأيو ىذا باف فكرة الميدكية كانت ىي سبلح الحركات الشيعية كالفرؽ التي انبثقت مف عباءة عمى 
الفكرة التشيع في مراحؿ تاريخ اإلسبلـ المختمفة ، كذلؾ يذكر أف األمكييف كالعباسييف لجأكا إلى 

مكاني إلى مؤامرة ككضعكا األحاديث في ذلؾ لترسيخ سمطتيـ . كفي العصر الحديث ينبو الع يانفس
تمت بيف المخابرات االنجميزية كاألمريكية كالركسية حيث اتفقت ىذه األجيزة عمى صناعة الميدم 

بطريقة في منتيى الفجاجة  كتمرير المشركع الغربي كامبلن ، بصكرة تخدـ تكريس ضعؼ المسمميف 
 نكاف بع 1908كاالستخفاؼ بالعقؿ المسمـ ، كيشير العمكاني إلى كتاب صدر عاـ 

كيظير ، ) الميدم في اإلسبلـ ( يتحدث عف قصة ممفقة حكؿ ظيكر الميدم في ببلد المسمميف 
ظيار الميدم المنتظر كىدفيا مف  مف خبللو جميا دكر أجيزة المخابرات المذككرة في عممية إيجاد كا 

 ذلؾ  .  

تيـ الداخمية عقيدة ختـ النبكة ىي سبلح المسمميف في حماية جبي أف إلى "العمكاني"كيصؿ 
كتحصيف ليا ضد أم محاكلة لمعبث في ديف المسمميف كتشريعاتو مف خبلؿ المجكء ، مف الخمؿ 

كال  عكدة المسيح . فالديف اإلسبلمي كامؿ ككاضح كحيٌ  أكاستخداـ قصة الميدم المنتظر  إلى
حياة كال يحتاج إلى شخص المسيح أك شخص الميدم لبعث ال، حذؼ  أكزيادة تكضيح  إلىيحتاج 
 :  فما الذم سيفعمو ىذا الميدم؟ كما الذم سيفعمو "العمكاني"كيتساءؿ  فيو .
 .  ( 1) " عيسى؟

حيث يشير في  "العمكاني"ختـ النبكة مف نفس زاكية  "احمد الكاتب"كيتناكؿ الكاتب العراقي 

في  (دم إماـ مي )كتابو )التشيع السياسي كالتشيع الديني( إلى أف " ال دليؿ قطعيا عمى ظيكر 
                                                 

. لقػػاء صػػحفي عمػػى المكقػػع  (1العمػػواني ومراجعػػة التػػراث اإلسػػالمي.. مشػػروع جديػػد)فرحػػات ، اسػػبلـ عبػػد العزيػػز .   ( 1) 
-http://www.onislam.net/arabic/fiqh-aط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي : . رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  onislamاالليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 

tazkia/3188/104545.html 
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. كيرل الكاتب أيضا أف تسعة كتسعيف في المائة مف األحاديث الكاردة عند   ( 1) المستقبؿ " 

  .  ( 2) الكميني إماـ الحديث عند الشيعة االثني عشرية مكضكعة 

ف القرآف ىك بديؿ الكحي بعد ختـ النبكة كأف "  رسالة أ  ( 3)كيرل عبد الرحمف الحممي 

لرساالت، أصبح كؿ فرد رسالٌيان مف غير رسكؿ، كذلؾ بما يمتمكو مف عندما ختمت ا اإلسبلـ

، فعيمّْـ اإلنساف األسماء كأنزلت عميو الكممات كالكتاب،  مؤىبلت سما بيا عف سائر المخمكقات

لغيت الكسائط بينو كبيف اهلل، ككيمّْؼ بالسير كالنظر في آفاؽ الكتابيف، المسطكر، كالمعمكر، فآفاؽ كأي 

لككنية مفتكحة، إذ النظاـ الككني مف اإلحكاـ ما ال يحيط بو اإلنساف، كآفاؽ المعرفة المعرفة ا

فالنص القرآني محكـ إحكامان يجعمو ال يىٍخمىؽي عمى كثرة الرد، كال تنقضي ،  القرآنية مفتكحة أيضان 

دينية أك عجائبو، كمف ثىَـّ فختـ النبكة جعؿ آفاؽ اإلنساف ببل حدكد، ككؿ سعي لتطكيؽ المعرفة ال
ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  چ ،  الككنية ىك قتؿ آلفاؽ اإلنساف التي فتحيا اإلسبلـ لئلنساف

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  چ .  ] 109الكيؼ :  [چىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ    

 .  ] 20العنكبكت :   [چ﮶  ﮷      ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵

ىذه اآلفاؽ القرآنية كالككنية ينبغي السعي الكتشافيا كالتعرؼ عمييا، كال يتـ ذلؾ إال مف 

خبلؿ تعميؽ البحث في مناىج المعرفة كنقدىا، فمقكلة نضكج بعض العمكـ كاحتراقيا إنما تعني 

ما يرجع إلى آلية  يعة المكضكع بقدر، كىذا ال يرجع إلى طب العجز عف تكليد األفكار كالمعاني

، فبل بد مف تطكير آليات  ، كبالخصكص ما يتعمؽ بالقرآف الكريـ الذم ال تنضب معانيو تناكلو

، كذلؾ ال يعني القطع مع أصكؿ التفسير كقكاعده إنما تطكيرىا  التعامؿ مع القرآف الكريـ كاستنباطو

قرآف عف الرسؿ كالرساالت يشتمؿ عمى آفاؽ كاسعة، ، فحديث ال كاالستفادة مف المناىج في تعميقيا

، ككذلؾ فيما يخص مفاىيـ  كسنف إليية في الككف ال تكشؼ عنيا التفاسير التقميدية كمناىجيا
                                                 

ص  ( .  2009)  1بيركت . ط  –مؤسسة اإلنتشار العربي .  التشيع السياسي والتشيع الدينيالكاتب ، احمد .   ( 1) 
424 

 . 425المرجع نفسو : ص    ( 2) 
. انظػر : مكقػع  ستاذ التفسير كعمـك القرآف في كمية الشريعة بجامعة حمػب. ا عبد الرحمف الحممي : مفكر سكرم معاصر  ( 3) 

الرابطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المحمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء االليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي . رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي : 
http://www.arrabita.ma/Detail_Isdarat.aspx?C=7235 
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، فالقرآف ىك البديؿ عف الكحي  النبكة كالرسالة كاألدياف، بؿ كالنظاـ المفاىيمي في القرآف بشكؿ عاـ

  مرتبطة باكتشاؼ معانيو مقركنة بالنظر في الككف، كاكتشاؼ نظامو ، كآفاؽ المعرفة بعد ختـ النبكة

 . ( 1) كالعمـك الدالة عمى إحكامو كتسخيره لئلنساف " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
المعرفػػة . اصػػدار : المعيػػد العػػالمي  . مجمػػة اسػػبلمية  منيجيػػة الرسػػاالت ودالالت ختػػػـ النبػػػوةحممػػي ، عبػػد الػػرحمف .   ( 1) 

ـ ( .  بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكث كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات . رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :  2002. )نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  40لمفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمي . العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=363 

http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=363
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=363
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 الفصؿ الخامس

 األسباب والدوافع لمقوؿ بإجراء النبوة

يتككف ىذا الفصؿ مف مبحث كاحد كمطمب كاحد ، نحاكؿ مف خبللو كشؼ األسباب 
محاكلة البعض التبلعب بمفيكـ ختـ النبكة ، كتجيير ىذا المفيكـ لخدمة قضايا معينة الحقيقية ل

جكىرىا اإلساءة إلى اإلسبلـ كالمسمميف ، كمع مبلحظة اشتداد اليجمة عمى ىذه العقيدة في زمننا 
ىا ىذا ، كتطكر أدكات ىذا اليجكـ ، سنتبيف أىمية اإليماف بيذه العقيدة ، كضركرة االىتماـ بتركيز 

 في نفكس المسمميف ، كالعمؿ عمى مقاكمة كؿ مف يحاكؿ العبث بيا .
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 المبحث األوؿ

 لقوؿ بإجراء النبوةأسباب ودوافع ا

 كاف السؤاؿ الرئيس الذم حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عميو ىك : ما معنى ختـ النبكة ؟ 

ؽ باب النبكة حيث ال يبعث نبي افترض الباحث في بداية بحثو أف ختـ النبكة يعني إغبلكقد 
 إلى قياـ الساعة .  جديد بعد  محمد 

 أف جميع مدعي النبكة بعد محمد ، بناء عمى الفرضية األكلى ، أيضا الباحث كافترض 
 كاذبكف . 

 كالنتيجة التي تكصؿ إلييا الباحث أف خاتـ النبييف تعني آخرىـ الذم ليس بعده نبي 
كعاش النبي عميو ، الذيف نزؿ القرآف في زمانيـ  رسكؿ اهلل كما فيـ ذلؾ صحابة  ،فعبل 

، ككما تشيد بذلؾ الثقات الصبلة كالسبلـ بيف ظيرانييـ ، ككما أجمع جميكر عمماء كمفكرم األمة 
: مصاب بمكثة  أنو إمابيمكف أف يكصؼ  لذلؾ فإف كؿ مدع لمنبكة بعد محمد  ،المغة كعمماؤىا 

أك خميط مف ىؤالء ، أك صاحب أجندات مرتبطة بأعداء األمة ، ك طامع في سمطة أ ، عقمية
 جميعا . 

كأخطر أنكاع المدعيف ىـ الذيف يعممكف بكعي أك بغير كعي لتخريب اإلسبلـ مف داخمو 
ف ىذه القكل تكفر أ بماخدمة لقكل خارجية تضمر الشر لئلسبلـ كالمسمميف . ك ، عبر دعاكييـ 

دعاء النبكة تمؾ ، فاف ىذه الحركات قد حققت أك قد تحقؽ بعض الدعـ المادم كالمعنكم لحركات ا
النجاحات في العالـ اإلسبلمي ، كىنا مكمف الخطر . لذا ينبغي أف يتكجو االىتماـ كالبحث إلييا 

 حتى تتـ تعريتيا كالحد مف خطرىا . 

 كالعيد الراشدم يمكف فيميا مف خبلؿ عزكىا إف حركات  المتنبئيف  في عيد الرسكؿ 
إلى جيؿ المدعيف بمعنى النبكة ، حيث اعتقدكا أنيا طريؽ أك كسيمة لبسط السيطرة عمى الناس ، 
 أك قد تككف بسبب العصبية القبمية كرفض سيطرة قبيمة قريش عمى قبائؿ العرب 
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بعد فتح مكة  ىذا إضافة إلى محاكلة االقتداء بالنجاح الذم حققو الرسكؿ محمد ،  األخرل
 عامة كالجاه .لمكصكؿ إلى الز 

ئ القكل الكبرل في ذلؾ العصر مف دعـ تمؾ غير أف ىناؾ مف المفكريف مف ال يبرٌ   
مثبل ما ىي إال  "سجاح التميمية"" يؤكد أغمبية المؤرخيف أف بؿ . ( 1) الحركات كالكقكؼ خمفيا 

حتى بيف صفكؼ اإلسبلـ كالمسمميف بطريؽ غير مباشر  جاسكسة مف قبؿ الفرس ، كقد زجكا بيا
،  المسمميف عف أراضي الفرس التي أخذىا المسممكف في عيد رسكؿ اهلل تحدث بينيـ فتنة تشغؿ

لقد استغمكا كرىيا لئلسبلـ ،  خاصة اليمفككاف أمميـ أف يستعيدكا أمبلكيـ في الجزيرة العربية 
   ".( 2)   المرتديف كالمسمميف كزجكا بيا بيف صفكؼ

فيقكؿ : " كأيدم الفرس كالركـ في حركب  "عبد الشافي محمد"ىذا الرأم الكاتب المصرم  يدكيؤ 
الردة كتأليب العرب عمى دكلة الخبلفة لـ تكف خافية، كمثاؿ كاحد يكفي لمداللة عمى ذلؾ؛ كىك 

، التي ادعت النبكة، كخرجت مف العراؽ تقكد جيشا " سجاح بنت الحارث اليربكعية التميمية"حالة 
فعؿ ىذا كتخرج مف  "سجاح"بعيف ألؼ رجؿ ، فكيؼ يعقؿ أف تستطيع لقتاؿ المسمميف بمغ عدده أر 

كراء ذلؾ تأييدا كتشجيعا بمد كاف تحت السيطرة الفارسية دكف أف يككف الفرس أنفسيـ مف 
 .( 3) " ؟ كتحريضا

كقد اتبع المتنبئكف في ذلؾ العيد أساليب متشابية تقريبا ،  "  فقد اعتمدكا في غالبيتيـ 
عصبية ، كبخاصة ما كاف بيف اليمنية كالمضرية مف عداكة راسخة الجذكر، عمى الناحية ال

نما ساككا ،  كلـ يطعف أحد منيـ بنبكة محمد  ،باإلضافة إلى التنافس بيف ربيعة كمضر كا 
فيك نبي كىـ أنبياء   ،، كحاكلكا المشي عمى خطاه دكف التفات إلى إعبلنو ختـ النبكة  أنفسيـ بو

كحاكلكا التشبو بو ، ميـ، كما بعث ىك في قكمو ، كادعكا أف الكحي ينزؿ عمييـ مثمو بعثكا في أقكا
                                                 

 . دار النفائس .  تاريخ الخمفاء الراشديف الفتوحات واإلنجازات السياسيةانظر :  طقكش ، محمد سييؿ .  ( 1) 
 .   42. ص  1ـ ( . ج 2003-ىػ1424) 1ط 
ية الشريعة كالدراسات مكقع جامعة اـ القرل . كم مقرر مادة عصر الراشديف  .مرسي ، حياة عبد القادر احمد .  ( 2) 

 https://uqu.edu.sa/page/ar/194141االسبلمية . رابط اليكتركني : 
ىػ ( . ج  1428)  1القاىرة . ط –. دار السبلـ  السيرة النبوية والتاريخ اإلسالميعبد المطيؼ ، عبد الشافى محمد .  ( 3) 
 . 213. ص  1
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، فأتكا بعبارات مسجكعة مفككة المعاني، ركيكة المضمكف، ال  في ما أكحي إليو مف القرآف الكريـ
ككضعكا تشريعات ألتباعيـ ، كما أف  ، ، تتصؼ معانييا بالسذاجة، كسجعيا بالتكمؼ ركح فييا

مسيممة "ئيف عمد إلى اتخاذ بيت حراـ ينافسكف بو البيت الحراـ في مكة، كمف ذلؾ أف بعض المتنب
ا."  " الكذاب ضرب حرمنا في اليمامة نيى الناس عنو، كأخذ الناس بو، فكاف محرمن

 (1 ) 

، كدخؿ الناس في ديف اهلل كبعد أف انتصر المسممكف كقضكا عمى دكلتي الفرس كالركـ 
لـ تتكقؼ محاكالت اإلساءة إلى في كجو اإلسبلـ عمنا غير ذم جدكل ،  أفكاجا ، كأصبح الكقكؼ

ضعافو مف الداخؿ عبر التسمؿ إلى صفكؼ المسمميف كالعبث بمعتقداتيـ  خاصة عقيدة ، اإلسبلـ كا 
، كضع المسمميف عمى طريؽ االرتقاء ختـ النبكة التي أدرؾ ىؤالء األعداء مدل أىميتيا كتأثيرىا في

عمار  يدا عف تأثير الكيانة كالرىبنة كالخرافة .الككف بع كا 

لقد بدأ العمؿ عمى تخريب اإلسبلـ باكرا عبر الغمك في ادعاء حب الرسكؿ كالرفع مف شأنو 
رضكاف اهلل عمييـ  ، األمر الذم ، كشأف بعض الصحابة ، خاصة عمي بف أبي طالب كآؿ البيت 

ر مف أعداء المسمميف عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ ذ ستارا لنسؼ اإلسبلـ مف داخمو. لقد حمؿ الكثيخً اتُّ 
، ىات نفس السبلح  كاستخدمكه لضرب اإلسبلـ ، فكاف التشيع المغالي ككاف التصكؼ المميء بالترٌ 

 كالمبالغات الخارجة عف حدكد العقؿ كالمنطؽ . 

ٍبد المَّ  اإلماـ ككاف الييكد مف أكائؿ المبادريف إلى ىذا النيج ، فقد أكرد بف سبأ  كػاف اًو الطبرم أف عى
، يحػػاكؿ  َـّ تنقػػؿ ًفػػي بمػػداف اٍلميٍسػػًمًميفى ػػاف، ثيػػ ٍثمى " ييكديػػا مػػف أىػػؿ صػػنعاء، أمػػو سػػكداء، فأسػػمـ زمػػاف عي
ػا يريػد ًعٍنػدى أحػد مػف أىػؿ  مىػى مى ضبللتيـ، فبدأ بالحجاز، ثيَـّ اٍلبىٍصرىًة، ثيَـّ اٍلكيكفىة، ثيَـّ الشاـ، فمـ يقػدر عى

تَّػى أتػى م ػا يقػكؿ: لعجػب ممػف يػزعـ أف ًعيسىػى الشاـ، فأخرجكه حى ـٍ ًفيمى ، فىقىػاؿى لىييػ ـٍ صػر، فػاعتمر ًفػيًي
قىػٍد قىػاؿى المَّػو عػز كجػؿ:  بي كذّْ يرجع، كيي  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ بػأف محمػدا يرجػع، كى

ـي  [ 85] القصػػص : چپپ   : فقبػػؿ ذىًلػػؾى عنػػو، ككضػػع لىييػػ . فمحمػػد أحػػؽ بػػالرجكع مػػف ًعيسىػػى قىػػاؿى
كىػافى عمػيٌ الرجعة، فتكم : إنو كىافى ألػؼ نبػي، كلكػؿ نبػي كصػي، كى ـٍ بعد ذىًلؾى  كصػيَّ  مكا ًفييىا ثيَـّ قىاؿى لىيي

: مف أظمـ ممف لـ يجز  مَّد خاتـ األنبياء، كعمي خاتـ األكصياء، ثيَـّ قىاؿى بعد ذىًلؾى : ميحى مَّد، ثيَـّ قىاؿى ميحى

                                                 
 . مرجع سابؽ . 41 – 40. ص  1. ج  توحات واإلنجازات السياسيةتاريخ الخمفاء الراشديف الفانظر : طقكش .  ( 1) 
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ـٍ بعػػد ، ك  رسػػكؿ اهلل  يّْ ، ككثػػب عمػػى كصػػ ة رىسيػػكؿ اهلل كصػػيٌ  َـّ قىػػاؿى لىييػػ تنػػاكؿ أمػػر األمػػة! ثيػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍثمى : إف عي ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل  يُّ ذى

  " (1 ) . 

 ،كآؿ البيت رضي اهلل عنيـ كتمجيدىـ  ىذا المنطؽ ، الذم ظاىره تقدير الرسكؿ 
ذكاء الفتنة، كباطنو سـ زعاؼ أدل إلى تقسيـ األمة  يجاد فئة مف المسمم ، كا  يف تتبنى منطؽ كا 

كتتيميـ بالردة كاإلساءة إلى الرسكؿ كآؿ البيت كالتآمر عمييـ ، ،  الشؾ في صحابة رسكؿ اهلل 
، كتضمر العداء لجميكر المسمميف ،  مما زرع في جسـ األمة اإلسبلمية عمبل طاؿ أمدىا 

 كاستمرت عامؿ ضعؼ كتمزيؽ عمى امتداد تاريخ اإلسبلـ . 

أعداء األمة في إيجاد كدعـ الكثير مف الحركات الصكفية  كاألسمكب نفسو استخدمو
  رسكؿ المدح ب ةبالغالمالمغالية التي تيدؼ إلى خمؽ إسبلـ كديع خانع تابع مف خبلؿ 

لينخدع المسممكف بظاىر أقكاليـ ، كمف ثـ يدخمكف في الديف ما يشتيكف لتحييده في ، تعظيمو ك 
كلـ يكف ، ف " المياجر مف مكة كاف اهلل إ:   ؿ ابف عربيمكاجيتيـ مع االمة االسبلمية .انظر لقك 

كىك اآلف عمى ما عميو كاف ، محصي عكالـ الحضرات اإلليية الخمس ، إلى مدينة  مع شيء ثافو 
 ( 2) [ " 12يس:  ]چ    ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئچ في كجكده، 

.  أليو الرسكؿ النصرانية في ت اطىذه األقكاؿ ،  كغيرىا كثير، تضع اإلسبلـ عمى خي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ كىذا ما جاء اإلسبلـ ليحاربو عبر دعكتو الى التكحيد الخالص . 

   ]4:  1: اإلخبلص  [چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

كحذركا مف االنسياؽ كراء ،  كقد تنبو أئمة المسمميف كمفكركىـ إلى خطر المتصكفيف 
في  "القرطبي"محاصرتيـ كمنعيـ مف نشر مذىبيـ . يقكؿ  إلىكدعكا ، ترىاتيـ كشطحاتيـ 

ـي ًإالَّ ًكتى  ٍسبلى مىا اإٍلً لىةه، كى بلى يىالىةه كىضى كًفيًَّة بىطىالىةه كىجى ابي تشخيصو لمتصكؼ اإلسبلمي : " مىٍذىىبي الصُّ

                                                 
 . مصدر سابؽ . 340. ص  4. ج  تاريخ الطبريالطبرم .  ( 1) 
أفضؿ الصموات عمى سيد السادات، . نقبل عف : النبياني ، يكسؼ بف إسماعيؿ .   179. ص  1المرجع السابؽ : ج  ( 2) 

 كما بعدىا.) عف : الصمكات الفيضية البف عربي ( . 88ىػ ( .  ص1309. ط ) بيركت   -.  المطبعة األدبيةالنبياني 
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سينَّةي رىسيكًلو ًنيفىةى كىالشَّافً  .... المًَّو كى اًلؾو كىأىًبي حى ـٍ مف أئمة ىىذىا مىٍذىىبي مى ٍيًرًى ٍنبىؿو كىغى ًعيّْ كىأىٍحمىدى ٍبًف حى
 .  ( 1) المسمميف"

"  فقاؿ : إلى أف غمك الشيعة في األئمة كغمك الصكفية في األكلياء باطؿ "ابف تيمية"كنبو 
ـى كىافى ميًمدِّا ًلمنًَّبيّْ ًفي مىا ًة الًَّذيفى قىٍد يىٍجعىميكفى اإٍلً اًليىةي الرَّاًفضى كىذىًلؾى غى ا قىٍد يىٍجعىميكنىوي إلىينا. فىأىمَّا  كى اٍلبىاًطًف كىمى

ا أىٍك فىٍيمىسي  ًليِّا أىٍك إمىامن مىى النًَّبيّْ سىكىاءه سيمّْيى كى ؿى عى تَّى ييفىضّْ ٍيًر النًَّبيّْ حى ًليّْ غى ـٍ اٍلغيميكُّ ًفي كى كفنا كىاٍنًتظىاريىي
سىًف. مَّدي ٍبفي اٍلحى : ميحى ٍنتىظىًر الًَّذم ىيكى مىى اٍلغىٍكًث  ًلٍممي كًفيًَّة عى ٍعفىرو نىًظيري اٍرًتبىاًط الصُّ أىٍك إٍسمىاًعيؿي ٍبفي جى

مىٍيًو إٍجمىاعي  مىا عى ـى ًمٍف نيصيكًص اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كى ًم نيوي ظىاًىره ًبمىا عي اتىـً اأٍلىٍكًليىاًء فىبيٍطبلى مىى خى  اأٍليمًَّة فىًإفَّ كىعى
عىؿى الًَّذيفى أىنٍ  اًلًحيفى فىغىايىةي مىٍف بىٍعدى النًَّبيّْ أى المَّوى جى دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاءى كىالصَّ ـٍ أىٍربىعىةن: النًَّبيّْيفى كىالصّْ مىٍيًي ـى عى ٍف عى

ٍيري ىىًذًه اأٍليمًَّة بىٍعدى نىًبيّْيىا ًصدّْيقنا  ( 2) "  . يىكيكفى ًصدّْيقنا كىمىا كىافى خى

ضافة إلى ىذا التبلعب في العقائد   خدـ مذىب التصكؼ لقتؿ حيكية فقد استي  ،كا 
غراؽ المسمميف في بحر مف الممارسات العبثية  ، اإلسبلـ كتكريس عقيدة التكاكؿ كالسمبية ، ، كا 

لذلؾ فقد كقؼ أكثر الصكفية مف فريضة الجياد  ؛كتطكيع األمة كسمبيا عناصر القكة كالممانعة 
 ثرىـ إلى صرؼ الناس عنيا . المعطؿ ليا قكالن كعمبلن، كدعا أك العظيمة مكقؼ

نشأتيا كتطكرىا ( :  "  لقد انقمب التككؿ  -في كتابو ) العممانية  "سفر الحكالي"يقكؿ الشيخ 
، إلى تكاكؿ رخيص  في األرض بأسباب الحياة كاالنطبلؽالذم كاف الباعث القكم لحركة الجياد، 

 .  (3) و الكؿ عند اهلل." مذمكـ سماه المتصكفة يقينان، كسماه اآلخركف قناعة، كاحتسب

كقد اشتد بعض المفكريف  في مياجمة أىؿ التصكؼ كنبيكا إلى عبلقة التصكؼ 
" ، ككيؿ جماعة أنصار السنة عبد الرحمف الككيؿ"، فمثبل يقكؿ الشيخ  في عصرنا باالستعمار

أف  :  " يزعمكف المحمدية التي مركزىا مصر ، كليا فركع في الكثير مف الدكؿ اإلسبلمية 
؟! فما نشركا  !، كلقد عممت ما ديف الصكفية الصكفية جاىدت حتى نشرت اإلسبلـ في بقاع كثيرة

                                                 
 . مصدر سابؽ . 238. ص  11. ج  الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبيالقرطبي  .  (1) 
 . 364. ص  11ابف تيمية . مجمكع الفتاكم . ج  ( 2) 
. رسالة دكتكراة .    ا وتطّورَىا وآثاُرَىا في الحَياة اإلسالميَّة الُمَعاِصَرةنشأتيَ  -. الِعممانيَّة الحكالي ، سفر بف عبد الرحمف  ( 3) 

 . 521. ص  1دار اليجرة . ج 
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إال أساطير حمقاء، كخرافات بمياء، كبدعان بمقاء شكىاء، ما نشركا إال كثنية تؤلو الحجر، كتعبد 
 كُّ ر، فعدي ! ما نشركا دينيـ إال في حماية الغاصب المستعمر، كطكع ىكل الغاصب المستعم الرمـ

ىي الكسيمة التي تصؿ إلى اليدؼ دائمان، لكي يقضكا بيا عمى  اإلسبلـ يكقف تمامان أف البدع
 . ( 1) ، كيفعميا حديثان. "  اإلسبلـ كأىمو، فعميا قديمان 

خدـ كؿ مف التشيع كالتصكؼ قديما كحديثا لضرب اإلسبلـ مف داخمو ، كىذا األمر كاضح لقد استي 
عف   "إحساف اليي ظيير"رقيف لـ يستطيعكا إنكار ذلؾ . فقد  نقؿ كجمي حتى أف المستش

    قكلو : "إف التشيع كالتصكؼ كانا مف األسمحة التي حارب بيا الفرس  "براكف"المستشرؽ 
 . ( 2) العرب"

في ىذا السياؽ يمكف أف نفيـ حركات ادعاء النبكة في عصرنا الحديث ، فاليدؼ األساسي 
ىك خدمة االستعمار كالحككمات التي ، حسب كجية نظر الباحث ،  مف كجكدىا أك إيجادىا

زالة العقبات التي قد تكاجيو ، كتييئة الببلد كالعباد لمتسميـ لممستعمر كتابعيو  ،يدعميا االستعمار كا 
في سعيو المتبلؾ ببلد المسمميف كالسيطرة عمى خيراتيا كثركاتيا ، ككؿ ما دكف ذلؾ يعتبر تفاصيؿ 

 .يشيد بذلؾ كاقع ىذه الحركات كتاريخيا  ،ا الغرض الرئيس تجميمية ليذ

فالبابية كالبيائية ، كما رأينا ،  لـ تأتيا بجديد ، بؿ اجترتا أفكار الباطنية القديمة ، كاتخذتا 
مف أقكاؿ المتصكفة كغبلة الشيعة سبلحا ، كتحالفتا مع االستعمار الركسي كاالستعمار االنجميزم 

 عدة مف الييكد كالماسكنية العالمية  . ككجدتا تعاطفا كمسا

ضفاء الصفات اإلليية عميو  في مدح الرسكؿ فبالغ  كاتبع "البياء" طريؽ "ابف سبأ" ،   كا 
: والثانيىـ إلى اعتناؽ البيائية ، خداع المسمميف الذيف يحبكف الرسكؿ كجرٌ :  األوؿكذلؾ ليدفيف : 

كذلؾ لجعؿ طاعتو فيما يذىب إليو أمرا ؛ يا تبرير كصؼ البياء بيذه الصفات كصفات أعظـ من

                                                 
      4بيركت. ط  –. دار الكتب العممية   ىذه ىي الصوفية ىػ ( .  1390الككيؿ ، عبد الرحمف عبد الكىاب ) تكفي  ( 1) 
 . 170ـ ( . ص  1984) 
 Brown : A Literary History Of Persia Vol. 1 P. نقبل عف  176. ص  ؼ المنشأ والمصادرالتصو ظيير .  ( 2) 

410  . 
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: "  كاصفا الرسكؿ  "البياء". يقكؿ  إلييا كاجب التنفيذ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمرسكؿ 
كالصبلة كالسبلـ عمى النقطة األكلية كاأللؼ القائمة المعطكفة كالكممة الجامعة الجبركتية كالركح 

تمت مظاىر الغيب في الشيكد محمد المصطفى الذم كخي  دئ الكجكدالذم بو بي ، الممككتية اإلليية 
 . ( 1) ظير صفاتو العميا "طمع أسمائو الحسنى كمى جعمو اهلل مى 

كخذ ، الٌسمكات كاألرض  يثـ يقكؿ كاصفا نفسو : " يا ىذا الييكؿ ابسط يدؾ عمی مف ف
ت كال تخؼ مف افعؿ ما شئ شيء ،يمينؾ ممككت كٌؿ  يإنا جعمنا ف، زماـ األمر بقبضة إرادتؾ 

 . ( 2) اٌلذيف ىـ ال يعرفكف  " 

كقد تكمـ عنيا  ،أما تبعية البيائية لبلستعمار كخدمتيا ألغراضو فأمر ال يمكف إنكاره 
مثبل في مقالة لو  " فمحمد عمي الخطيب"الساحة اإلسبلمية .  عمىمعظـ المتابعيف لمشأف البيائي 

ئية بالمكاالة لبلستعمار ساردا حقائؽ تاريخية ال يمكف في مجمة الكعي اإلسبلمي الككيتية يتيـ البيا
قديمة  ، كما أسمفت، إنكارىا إلثبات اتياماتو ،  يقكؿ :  " إف عبلقة البيائية بقكل االستعمار

كيؼ أف الركس أشرفكا عمى حمميا ككضعيا كرضاعيا، كرعكىا كىي  ، كقد رأيت كحميمة ككطيدة
 ضنيا الييكد الذيف تكطدت صمتيـ بيا في اإلنجميز، كاحت في ميدىا، ثـ كفميا

زعماء البيائية الذيف تتابعكا عمى قيادتيا في أحضاف القكل  ثـ في فمسطيف، كعاش جميع ،  أدرنة
ـ في أكركبا 1892الذم تكلى أمر البيائية عاـ  "عباس عبد البياء" ؿاالستعمارية، كقد تجكٌ 
ع الييكدية، كشكؿ محافؿ بيائية في يى الماسكنية كالبً  الكنيسة اإلنجيمية كالمحافؿ كأميركا، كاستضافتو

التي   )أنحاء أكركبا بمساعدة الييكد كالمستعمريف، كبنى عبلقات مع جمعية ) تركيا الفتاة جميع
 ·، كعزلت فيما بعد السمطاف عبد الحميد تدعك إلى القكمية الطكرانية

سقكط فمسطيف بحرارة، كحصؿ منو عمى بعيد  "المنبي" بنفسو الجنراؿ  "عباس"كاستقبؿ         
 ، كأيد ىذا حضر المؤتمرات الصييكنية "عباس عبد البياءك"،  فارس اإلمبراطكرية البريطانية كساـ

الحاكـ  ، كعندما مات سار في جنازتو  حؽ الييكد التاريخي كالديني المزعكـ في أرض فمسطيف
كلقبو كلي  "أفندم شكقي"ية مف بعده ابف بنتو اإلنجميزم الصييكني لمدينة القدس، كتكلى أمر البيائ

                                                 
 . 83( . ص  1991)  1. ط  3. دار النشر البيائية في البرازيؿ . مج   لئالئ الحكمةبياء اهلل .   ( 1) 
 . 5بدكف طبعة . بدكف سنة نشر. ص  . دار النشر البيائية في البرازيؿ .نداء رب الجنود  بياء اهلل .   ( 2) 
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، كأنشأ بمساعدة  إسرائيؿ ، كنشطت حركتو بعد قياـ دكلة ، كعاش اآلخر برعاية الصييكنية اهلل
حيفا عمى جبؿ الكرمؿ في إبريؿ  الكياف الييكدم أىـ مركز ديني بيائي في العالـ، كذلؾ في

، كيزكره البيائيكف  بيائييف يتـ انتخابيـ ره تسعة، يدي ) بيت العدؿ (  ، أطمقكا عمييا اسـ1938
، كجاءت قراراتو  ـ عقد البيائيكف مؤتمرىـ في فمسطيف المحتمة1968كفي سنة  .  دكف انقطاع

لممخططات كالرؤل الصييكنية . كما يزاؿ البيائيكف في فمسطيف المحتمة يعاممكف معاممة  مكائمة
، كترعى معابدىـ كمحافميـ كمراكزىـ،  رض فمسطيفالصييكني عمى أ الييكد منذ قياـ الكياف

، كيساند اإلعبلـ الييكدم البيائية، كيبرزىا عمى  المعابد كالكنس الييكدية كتصاف كتدعـ كما ترعى
 . ( 1) رائدة في مجاؿ الفكر اإلسبلمي "  أنيا حركة

مف العالـ ، كىذا ما كمف البلفت لمنظر أف الكثير مف الييكد يعتنقكف البيائية في أنحاء مختمفة 
بقكلو : "  كمما يسيؿ عممية اعتناؽ الييكد لمبيائية أف  "عبد الكىاب المسيرم"عمؽ عميو المفكر 

 "عباس أفندم"فقد كاف  ،ثمة تعاطفا يسرم في العقيدة البيائية نحك الييكدية كالدكلة الصييكنية 
كاف يرل أيضا أف النجاح الذم بدأ  كلكنو ، يرل أف الخبلص مرتبط بعكدة الييكد إلى ارض الميعاد
  كفي كتاب. كعمى عظمة دكرتو اإلليية ، الييكد في فمسطيف يحققكنو دليؿ عمى عظمة بياء اهلل 

كرد ما يمي : " أنت تبلحظ أف طكائؼ الييكد يأتكف إلى األرض المقدسة مف ( المفاكضات  )
يكما بعد يكـ حتى تصبح جميع أطراؼ العالـ كيمتمككف القرل كاألراضي كيسكنكف كيزدادكف 

 أراضي فمسطيف سكنا ليؤالء . كىك بذلؾ اخذ العقيدة البركتستنتية كأعطاىا بعدا بيائيا .

 إلى  زعيـ الحركة البيائية آنئذو  "اشكجي أفندم رباني  "كتب  1948يكنية  30كفي        
مشيرا إلى أىمية تجمع ،  دة جؿ رفاىية الدكلة الجديأيعبر لو عف أطيب تمنياتو مف  "غكريكف بف" 

 .  ( 2) الييكد في ميد عقيدتيـ " 

                                                 
كزارة  -مجمػػة الػكعي اإلسػػبلمي .   البيائيػػة واالستعماروالصػييونية عالقػػة حميمػػة منػذ الػػوالدةالخطيػب ، محمػد عمػػي .  ( 1) 

.   2006 \ 8 \ 8.   491. العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد   دكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت -اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية  األكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئكف
http://alwaei.com/view_end_new.php?issue=491 

 القاىرة .  –. دار الشركؽ  اليد الخفية ) دراسات في الحركات الييودية اليدامة والسرية(المسيرم ، عبد الكىاب .  ( 2) 
 . 141ـ ( . ص  2001 -ىػ  1422)  2ط 
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كمكقؼ البيائية مف فريضة الجياد يؤيد ما ذىبنا إليو مف أف ىدؼ إيجاد ىذه الحركات        
فالبياء يعمف في  ،الحقيقي ىك خدمة االستعمار كتجريد المسمميف مف مصادر قكتيـ كممانعتيـ 

الكتاب جميع أىؿ العالـ في ىذا الظيكر  ـٌ ر بيا أي شٌ رة األكلى التي بى أف  " البشا (األقدس)كتابو 
. كال أدرم مف ىـ جميع أىؿ العالـ الذيف يبشرىـ  ( 1) األعظـ ىي محك حكـ الجياد مف الكتاب " 

 البياء ىنا ؟ !

 بؿ اجتيد في التأكيد عمى فصؿ الديف عف ، بمحك حكـ الجياد  " البياء"كلـ يكتؼ 
كعمى اإلخبلص لمحككمات التي يعيشكف في ، حث أتباعو عمى عدـ التدخؿ في السياسة ك  ، الدكلة

 كنفيا حتى لك كانت حككمة إسرائيؿ ، فقد كرد في المكقع البيائي الرسمي أف  " البيائية تٌحـر عمى
مؿ أك الع كاالنتماء إلى األحزاب السياسية قطعا، فما بالؾ بالترشيح، أتباعيا االشتغاؿ بالسياسة 

المبادئ الجكىرية لمديف  فمبدأ عدـ التدخؿ بالسياسة ىك إحدل  عمى خمؽ مثؿ ىذه األحزاب !
ف أعف أماكف تكاجدىـ، مع العمـ ب ، بغض النظر البيائي التي يطبقيا البيائيكف منذ نشكء دينيـ

تباعو فالديف البيائي يدعك أ دكلة. 235 البيائييف يعيشكف في جميع أنحاء العالـ، في أكثر مف
سمطتيا كتطبيؽ قكانينيا سكاء كانت الحككمة تركية، أك  إلطاعة الحككمات التي يعيشكف تحت

إيرانية، أك أمريكية طالما أف ىذه القكانيف ال تطمب منيـ التخمي عف  مصرية، أك إسرائيمية، أك
مكر كمف ضمف ىذه األسس الحفاظ عمى مبدأ عدـ تدخميـ باأل ،تتعارض مع أسسيا  عقيدتيـ كال
،  فمقد أكد حضرة بياء اهلل أف عمى أتباعو أف يككنكا مكاليف لحككمتيـ  ،كالحزبية  السياسية

كمؤديف ، التامة  عامميف عمى تعزيز كيانيا بالخدمات الصادقة كاألمانة، مطيعيف ألكامرىا كقراراتيا 
، لح أكطانيـ الخاصة مصا كاجباتيـ اإلدارية كالكطنية عمى خير كأكمؿ كجو، كاف يعممكا عمى ترقية

 .  (2) كخدمة أبناء كطنيـ بالصدؽ كالكفاء أينما كانكا " 

بؿ إف األمر كصؿ بالبياء إلى تحريـ االعتراض عمى الحاكـ ميما كاف ىذا الحاكـ فيقكؿ 
دعكا ، "ليس ألحد أف يعترض عمى الذيف يحكمكف عمى العباد :  (األقدس)مف كتابو  95في الفقرة 

                                                 
 .  265كندا . بدكف طبعة اك سنة نشر . ص  –ككيبؾ  –عدؿ االعظـ . منشكرات بيت ال الكتاب األقدسالبياء .  (1) 
-http://albahaiyah.global. رابط اليكتركني :  العالقة المزعومة مع إسرائيؿمكقع حقائؽ عف الديف البيائي .   ( 2)

et.com/arabic/isr_ar.htm 

http://albahaiyah.global-et.com/arabic/isr_ar.htm
http://albahaiyah.global-et.com/arabic/isr_ar.htm
http://albahaiyah.global-et.com/arabic/isr_ar.htm


216 
 

، كىنا نتساءؿ : ماذا يريد المستعمر أك الحاكـ الظالـ أكثر  ( 1) تكجيكا إلى القمكب" ليـ ما عندىـ ك 
 ف يحكميـ ؟؟ مٌ مف ىذا مً 

ففي الكقت الذم كانت فيو   كعمى طريؽ البياء سار ميرزا غبلـ أحمد القادياني في اليند ،
ع العالـ اإلسبلمي كنيب سيكفيا لتمزيؽ الخبلفة اإلسبلمية كابتبل اإلمبراطكرية البريطانية تسفٌ 

خيراتو ، جاء ىذا الذم يدعي انو يكحى إليو  ليكيؿ المدائح المنمقة لممكة االنجميز كجيشيـ الرحيـ 
ككأف  ،( 2) مف براثف السيخ ،حسب زعمو  ،كدكلتيـ )العادلة( التي أنقذتو كأنقذت امة اإلسبلـ 

أنيـ بصدد زرع كياف ييكدم في مسرل كال يعمـ  ،ال يرل ما يخطط لو االنجميز ،حاشاه  ،اإللو
كتحددت اىتمامات  ،كلـ ير مذابح االنجميز في اليند كالسند ككؿ بقاع األرض ، الرسكؿ الكريـ 

رغـ أف الكثائؽ التاريخية تؤكد أف أسرة الميرزا كانت  ،ىذا اإللو بإنقاذ آؿ الميرزا مف ظمـ الخالصة 
 مميف .  متحالفة مع ىؤالء الخالصة ضد إخكانيـ المس

 يفكاستفاد مف التراث في تقريظ الرسكؿ المفرطة لقد اتبع الميرزا أسمكب المبالغة 
ف أم ا  ك  ،كصؼ نفسو بأنو خادـ مطيع لو كالشيعي كثيرا في محاكلتو لتمرير دعكاه ، فالصكفي 

حب يممس التكمؼ كالسجع الممجكج  ، كالتظاىر ب أفال بد  متتبع لما كتبو الميرزا في الرسكؿ 
بكبلـ تفكح منو رائحة المخادعة كالنفاؽ ، فمثبل يقكؿ: " إف ذلؾ النكر األجمى الذم  المصطفى 

ىب لئلنساف ، أعني لئلنساف الكامؿ ، لـ يكف ذلؾ النكر في المبلئكة كال النجكـ كال القمر كال كي 
كال الماس كال المؤلؤ ،  الشمس كال في بحار األرض كال أنيارىا ، كال في المعؿ كال الياقكت كال الزمرد

نما كاف في إنساف كامؿ ،  باختصار لـ يكف ذلؾ النكر في أم شيء مف األرض أك السماء ، كا 

                                                 
 . مرجع سابؽ . 58.   ص   الكتاب األقدسالبياء .   ( 1) 
ـ . ىندكسي المكلد كالديانة، كقد كضع ديانة  جمعت 1469السيخية ديانة مؤسسيا يدعى "ناناؾ" كلد في اليند سنة  ( 2) 

ف كاحد، إال أنو فشؿ عناصرىا مف الثقافة اليندكسية كمف الديف اإلسبلمي، كقد راـ كاضعيا جمع المسمميف كاليندكس عمى دي
في ذلؾ، فظمت الديانتاف عمى حاليما، كشكؿ ىك كأتباعو دينا جديدا تحت مسمى السيخية . انظر : مناىج جامعة المدينة 

 311. ص  1.  جامعة المدينة العالمية . ج  GUSU5103. المرحمة: ماجستير . ككد المادة:  األدياف الوضعيةالعالمية . 
 كما بعدىا . 
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ذلؾ اإلنساف الذم كاف أتـ كأكمؿ كأعمى كارفع فرد مف نكع البشر . كىك سيدنا كمكالنا ، سيد 
 .   " . (1 )األنبياء ،  سيد األحياء محمد المصطفى 

أفضؿ مف كحي األنبياء  بلـ احمد إلى القكؿ : إف كحي محمد كيصؿ األمر بغ
نو عميو السبلـ يمثؿ انعكاسا لمصفات اإلليية ، فيك يقكؿ : " لما كاف النبي ، اآلخريف   كا 

كأعبلىـ كأكمميـ كأرفعيـ كأجبلىـ كأصفاىـ في كافة مقتضيات الطيارة ، أفضؿ األنبياء كميـ 
ره فعطٌ ، صمة كالحياء كالصدؽ كالصفاء كالتككؿ كالكفاء كحب اهلل كانشراح الصدر كالع، الباطنية 

اهلل جؿ شأنو بعطكر الكماالت الفريدة أكثر مف غيره ، كالصدر كالقمب المذاف كانا أكثر رحابة 
كطيارة كبراءة كنكرا كعشقا مف صدكر كقمكب جميع األكليف كاآلخريف ، استحقا كحدىما كبجدارة أف 

ليككف مرآة كاسعة ، كأكمؿ كأرفع كأتـ مف كحي األكليف كاآلخريف جميعا  لك ينزؿ عمييما كحي اق
 . ( 2) كصافية النعكاس الصفات اإلليية  " 

عمى نفسو ،   كبعد ىذا الكصؼ يبدأ ميرزا بإسباغ الصفات التي أضفاىا عمى الرسكؿ 
غبلـ احمد ،  مثؿ ميرزا فيذه الصفات في الرسكؿ قابمة لبلنعكاس إذا كجدت محبا لمرسكؿ 

شبع أك ، كأزاؿ إمبلقي مف درره ، يقكؿ : "  فالحمد هلل ثـ الحمد هلل انو أنالني حظا كافرا مف أنكاره 
كقد كنت شابا ، كجعمني مف المجذكبيف ، كمنح بي مف النعـ الظاىرة كالباطنة ، بطني مف أثماره 

كما استكشفت مف ، عطيت أي كما سألت مف نعمة إال ، كقد شخت ، كما استفتحت بابا إال فتحت 
مامي ، ت جبٍ كما ابتيمت في دعاء إال أي  ، أمر إال كشفت ككؿ ذلؾ مف حبي بالقرآف كحب سيدم كا 
كمف اجؿ ىذا الحب  ،الميـ صؿ كسمـ عميو بعدد نجكـ السماكات كذرات األرضيف ، سيد المرسميف 

 ، نت رضيعا عند ظئرمكحيف ك، الذم كاف في فطرتي كاف اهلل معي مف أكؿ أمرم حيف كلدت 
 . ( 3) كحيف كنت اقرأ في المتعمميف  " 

                                                 
باكستاف    -بريطانيا ، إسبلـ أباد –تميفكرد -. الشركة اإلسبلمية المتحدة  الخزائف الدفينة القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .   ( 1) 
 . 157ـ ( . ص  2008 -ىػ  1429)  1ط 
 .  159المرجع نفسو : ص   ( 2) 
 . 162المرجع نفسو : ص   ( 3) 
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 : يقكؿ نو تمقى إلياما مفاده أف حبو لمرسكؿ كخدمتو إياه سيجعمو مخدكـ العالـ أكيتابع : 
كفيو ، عمى  محمد كآؿ محمد سيد كلد آدـ كخاتـ النبييف  صؿّْ  :" اإللياـ الذم تمقيتو بعده ىك 

.  عمى حبنا لو  اتب كاألفضاؿ كالعنايات إنما ىي بسببو كجزاءه إشارة إلى أف كؿ ىذه المر 
كما أكثره قربا ! عند الحضرة األحدية  سبحاف اهلل ما أسمى المكانة التي يحظى بيا سيد الككف 

 يصبح مخدـك و مى ف خادً ا  ك  ، عند اهلل تعالى يصبح محبكبان   وبّْ حً ف مي إحيث !  لديو 
 . ( 1) العالـ  "  

العالـ ىذا قضى حياتو كميا في خدمة اإلمبراطكرية البريطانية ، فيك سميؿ أسرة  كمخدكـ
 اشتيرت بكالئيا الشديد لبلنكميز كخدمتيا ليـ . 

قانكف يبيح لئلنجميز إحراؽ الثكار  فُّ سى القائد االنجميزم الذم اقترح أف يي "، نكمسف "قاؿ  
 ججت في صدره ال تخمد بالشنؽ ف نار االنتقاـ التي تأأل؛ كسمخ جمكدىـ كىـ أحياء 

" إف في قادياف تسكف ىذه األسرة التي كجدنا فييا  : يمدح أسرة ميرزا غبلـ أحمد القادياني  ،كحده 
 .  ( 2)دكف جميع األسر الكفاء لئلنكميز " 

فقد ، ككما اتبع االنجميز أسمكب القتؿ كالتدمير كالقمع في احتبلؿ اليند كغيرىا مف الببلد 
يـ عمى تحقيؽ تكا كساعدكا الحركات التي ساعدأكانش، أسمكب التفرقة كالغزك الفكرم  استخدمكا
احمد "يتضح ذلؾ في  " مساعدة االنجميز لمحركة التقدمية التي قاـ عمى الدعكة إلييا سير  ،مآربيـ 
 ككذا المذىب القادياني الذم أسسو ميرزا غبلـ احمد شيدت اليند اإلسبلمية أك شيد،  ( 3)"خاف

العالـ اإلسبلمي فرقة أخرل في التكجيو كالعقيدة بيف المسمميف ، كما شيد مظيرا فكريا إسبلميا تبناه 
االنجميز لمصمحة االستعمار الغربي . إذ ال شؾ انو عمؿ عقمي إنساني انطكل عمى محاكلة جدية 

                                                 
 . 171: ص  ف الدفينة الخزائالقادياني ، ميرزا غبلـ احمد .   ( 1) 
ـ ( . ص  1959 -ىػ  1378)  1. دار العيد الجديد لمطباعة . ط  تاريخ االسالـ في اليندالنمر ، عبد المنعـ .  ( 2) 

454  . 
كمػػف دعػػاة ) االصػػبلح ( الػػذيف  .ـ( مؤسػػس التيػػار التحػػديثي الميبرالػػي بشػػبو القػػارة الينديػػة1898 -ـ 1817أحمػػد خػػاف ) ( 3) 

السػتعمار االنجميػزم لمينػد مكقفػا ايجابيػا كمػف الجيػاد ضػد االنجميػز مكقفػا سػمبيا ، انشػأ كميػة عميكػرة االسػبلمية التػي كقفكا مػف ا
عػػدد . لنػػدف .  جريػػدة الشػػرؽ االوسػػط اصػػبحت فيمػػا بعػػد جامعػػة عميكػػرة االسػػبلمية . انظػػر : عبػػد الكىػػاب ، محمػػد حممػػي . 

كانظػػػر ايضػػػا :  مكقػػػع الشػػػيخ سػػػفر الحػػػكالي  . 12040. العػػػدد   2011ر .  نػػػكفمب 15ىػػػػ  1432ذك الحجػػػػة  19الثبلثػػػػاء  
. رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :  االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ االليكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي . الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس .

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showFahras&id=1002104&ftp=alam 
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لى غير ما درج ا  صعبة المركب لتغيير اتجاه الجماعة اإلسبلمية إلى ما لـ تألفو ك ، طكيمة المدل 
 . ( 1)عميو اعتقادىا "

لذلؾ ليس غريبا أف تدكر حركة ميرزا غبلـ في فمؾ الحككمة االنجميزية كاف تبذؿ الغالي 
: فيقكؿ، كالرخيص في سبيؿ تحقيؽ مصالح ىذه الحككمة . كميرزا غبلـ يصرح بيذا عمنا ببل حرج 

 الجياد في منع فتألٌ  صرفيا ، كقدكت االنجميزية تأييد الحككمة في عمرم قضيت معظـ "  لقد
 لمؤل بعض إلى جمع بعضيا لك ما كالنشرات الكتب مف األمر اإلنجميز أكلي طاعة ككجكب
 .( 2)    "خزانة خمسيف

  ( 3)  ."بكؿ إخبلص  الحككمة ىذه يطيع أف مسمـ عمى كؿ يجب " :آخر مكضع يقكؿ في ثـ

االنجميزم في اليند كافية إلعطاء فكرة  حمد لنائب الممؾأميا غبلـ ف العريضة التي قدٌ ا  ك 
كىذا نصيا : " العريضة التي  ،عف عبلقتو باالستعمار االنجميزم نشأة كفكرا كدكرا كاضحة 

ليس المقصكد منيا إال أف تبلحظكا الخدمات الجميمة ، مع أسماء أتباعي ، عرضيا إلى حضرتكـ أ
دكلة العالية أف تراعي األسرة التي أثبتت ككما التمس مف ال، التي أديت أنا كآبائي في سبيمكـ 

خبلصيا طكاؿ خمسيف سنة بأنيا مف  قر أكالتي ، خمص المخمصيف لمحككمة أبكماؿ كفائيا كا 
ككتبكا ليا كثائؽ كشيادات عمى أف ىذه ، كاعترؼ بكالئيا أكابر أمراء الحككمة العظمى كحكاميا 

تكتبكا لمحكاـ الصغار برعاية ىذه الشجرة  فمذا أرجك منكـ أف، األسرة أسرة خداـ كأسرة مخمصة 
كما أرجك أف ينظركا إلى أتباعي بنظرة خاصة كدية ألننا ما ، كحفظيا التي ما غرسيا إال انتـ 

 كما ال نتأخر بعد،  ال بالنفكس كال بالدماء ، تأخرنا أبدا مف التضحيات في سبيمكـ 

                                                 
 -ىػ  1384) 4القاىرة . ط  –. مكتبة كىبو   الفكر اإلسالمي الحديث وصمتو باالستعمار الغربيالبيي ، محمد .  (  1 )

 . 38ـ (  .  ص  1964
المكتبة العصرية الذىبية .  فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـ وبياف موقؼ اإلسالـ منياعكاجي ، غالب بف عمي .  (2) 

، 3القرآف ص شيادة. نقبل عف :  759. ص  2ـ ( . ج  2001 -ىػ  1422)  4. ط  جدة -لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ 
 .95، 94القادياني كالقاديانية ص

  1بيركت . ط –. المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  القاديانية  النجار ، عامر .  ( 3)
.  7. مج  شيادة القراف بتبميغ الرسالة . نقبل عف : القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  14ـ ( . ص  2005 -ىػ  1425) 

 . 10ص 
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ب مف الحككمة العظيمة المد كالعكف فؤلجؿ ىذه الخدمات الجميمة نحف نستحؽ أف نطم ،  ذلؾ 
 لكي ال يجرأ أحد عمينا  ....

الجميمة كقاؿ : إني مؤلت المكاتب مف الكتب التي كتبتيا في  أسرتو كمرة أخرل ذكر خدمات
كىذه خدمة كبيرة ، كخاصة في كضع الجياد الذم يعتقده كثير مف المسمميف ، مدح االنجميز 

 .( 1) حسنا " لمحككمة فأرجك أف أجزل بيا جزاء 

كيتباىى ميرزا حيف يسرد خدماتو لبلنجميز فيقكؿ : " إف الخدمة التي قمت بيا لمحككمة 
اإلنجميزية ىي أنني طبعت نحكان مف خمسيف ألؼ كتاب كنشرة ، ثـ كزعتيا في ىذه الببلد كغيرىا 

ر المسمميف ، معش ،مف الببلد اإلسبلمية ، كقمت فييا : إف الحككمة اإلنجميزية قد أحسنت إلينا
خبلص  كأف يشكرىا كيدعك ليا مف قمبو ، كقد نشرت ، فيجب عمى كؿ مسمـ أف يطيعيا بصدؽ كا 

...ككاف نتيجة ذلؾ أف آالفان مف الناس .... ككزعتيا في بمداف متفرقة .ىذه الكتب بمغات مختمفة 
ف ىذه خدمة قمت  ترككا فكرة الجياد الفاسدة التي كصمتيـ مف تعميـ العمماء الذيف ال يفيمكف ، كا 
 . ( 2) بيا كأفتخر بأنو ال يمكف ألحد مف رعايا الحككمة البريطانية أف يأتي بمثميا .

كمف يـك  ، : " ككؿ مف يبايعني كيؤمف بأني أنا المسيح المكعكد ال يجد بدا مف االعتقادكقاؿ 
كال  ،المسيح قد نزؿ ف أل، ة أف الجياد بالسيؼ في ىذا الزمف قد صار حراما البتٌ ، البيعة نفسو 

 يجد بدا مف أف يككف ناصحا صادقا لمحككمة االنجميزية عمبل بتعاليمي ال بالنفاؽ .  

التي لك أراد مائة ألؼ شيخ أف يقيمكا جماعة ذات تأثير قكم ،  كبيدم قد نصبت راية السبلـ ىذه
حبة لمسبلـ التي تسعى ، كآمؿ أف ىذه الجماعة المباركة كالمي  لمنع الجياد اليمجي الستحاؿ عمييـ

                                                 
 1القاىرة . ط  –. دار االماـ المجدد  القاديانية دراسات وتحميؿ ىػ ( .  1407ظيير ، احساف اليي ) تكفي :  ( 1) 
( د المندرجة في كتاب )تبميغ رسالت. نقبل عف : عريضة غبلـ احمد لنائب امير الين 30ـ ( .  ص  2005 -ىػ  1426)  

 لقاسـ القادياني .  7جزء 
 دار -.  بيركت   موقؼ األمة اإلسالمية مف القاديانيةراؼ الشيخ محمد يكسؼ البنكرم ، نخبة مف العمماء إش ( 2) 

  373غبلـ احمد . ستارة قيصر . ص . نقبل عف : القادياني ، ميرزا   115ـ (  . ص  1991 -ىػ  1411) 1قتيبة  . ط 
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كرغبة الفكز بمقب "الجيادم" ك"الغازم"، سيبمغ عددىا مئات اآلالؼ خبلؿ ، لمقضاء عمى الجياد 
 . ( 1) بضع سنيف بإذف اهلل " 

ميرزا غبلـ ال يكتفي بإعبلف تفكقو عمى المشايخ في تأسيس )جماعة منع الجياد( ، بؿ   إف
كيشجعكا الشعكب المسممة عمى جياد االنجميز  ىك يريد مف مشايخ اإلسبلـ أف ال يخطئكا

ف ، كحككمتيـ المحسنة  مشايخ اإلسبلـ، بأف االعتراؼ مف بدا نجد ال األسؼ مع كنا فيقكؿ : " كا 
 المسؤكليف بدماء سيكفيـ يخضبكا أف عمى الحدكد المقيمة الشعكب ٌعممكا قد ، خاطئة لمسألة باعاتٌ ا

 . ( 2) حؽ  "  بغير المحسنة حككمتيـ كاكيؤذ الحككمة المحسنة، في المحترميف

ة "  ليـ نَّ نو يرل أف ذـ االنجميز لممجاىديف كتسميتيـ ليـ بالكحكش  " مً أكاألنكى مف ذلؾ 
" اإلنجميز يسمكف ىؤالء القـك  شبو كحكش ،  : عمى ىؤالء المجاىديف  كيزايد عمييـ في الذـ فيقكؿ

ال فالحؽ ة عمينَّ فمكـ أف تعدكا تسميتيـ ىذه  ليـ مً  ف معظـ المسمميف يبدكف أسكأ مف أيـ أيضا  ، كا 
 . ( 3) الكحكش أيضا ، اذ لـ يبؽ فييـ فطنة كال عزيمة كال غيرة كال حب  " 

إف االستعمار االنكميزم في نظر ميرزا نعمة كبرل كرحمة كبركة عمى أىؿ اليند عامة 
بياف التالي : مع  يٌ مى خيرا أرل لزاما عى كلممسمميف خاصة ، فالكاجب شكره ال محاربتو ، يقكؿ :  " كأ

نظرا إلى أيادم السمطنة ، كا ىذه الحككمة نعمة مف اهلل نو يجب عمى أىؿ اليند كميـ أف يعدٌ أ
كيشكركنو  ، االنجميزية البيضاء التي يحظى بيا عامة الناس بكاسطة ىذه الحككمة كحكميا المريح

، ف ىذه الحككمةألك لـ يستيقف مسممك البنجاب ب عز كجؿ عمييا كما يشكركف نعمو األخرل ، كلكف
نعمة عظمى ، لكانكا ناكرم الجميؿ مف الدرجة القصكل  ،التي ىي رحمة عظيمة مف اهلل في حقيـ 

ف اهلل الكريـ الرحيـ قد أرسؿ أف ىذه الحككمة بمنزلة بركة سماكية ليـ  .... فالحقيقة أ.... الحؽ 

                                                 
 .مرجع سابؽ . 41. ص  الخزائف الدفينة القادياني.   ( 1) 
 . 30فسو : ص المرجع ن  ( 2) 
بريطانيا ، باكستاف . ترجمة : عبد المجيد  –. الشركة اإلسبلمية المحدكدة  براىيف احمديوالقادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  ( 3) 

 . 111ـ ( . ص  2013 -ىػ  1434)  1عامر . ط 
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غراس اإلسبلـ في البنجاب كمو مف جديد .  بكاسطتو يخضرُّ  ىذه الحككمة لممسمميف كالغيث الذم
  ( 1) ف اهلل تعالى في الحقيقة " نى فاالعتراؼ بخيراتيا إنما ىك اعتراؼ بمً 

كميرزا غبلـ يعمف أكثػر مػف مػرة أنػو قػاـ بكاجبػو فػي شػكر الحككمػة االنجميزيػة كمنػع الجيػاد 
عمػى ىػذه الدكلػة كتخطئػة المجاىػديف .... ضدىا  : " أعمنت بصكت عاؿو في منع الجياد كالخركج 

ـى فعمت ىذه  ـى أرسمت ىذه الكتػب التػي فييػا منػع شػديد مػف ،  األفعاؿفانظركا يا أكلي األبصار ، ًل كًل
 .( 2) كفػػػػػػػػػػػػػػػي غيرىػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػببلد؟ " ، الجيػػػػػػػػػػػػػػػاد ليػػػػػػػػػػػػػػػذه الدكلػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػػػػػرب 

كيعتبػر المجاىػػديف ،  ان يمػعظ ان فيػك يعتبػر الجيػاد ضػػدىـ  ذنبػ لئلنكميػػزكمػف شػدة إخبلصػو      
 : " كلذلؾ قمت غير مرة : إف الجياد كرفع السيؼ عمييـ ذنب عظيـ ، ككيؼ يؤذم المحسػفى   كبلباى 

و فيػك لئػيـ .... كمػف أسػاء إلػى المحسػف فيػك قمػب ممعػكف أك كمػب حسػنى مف ىك كػريـ ؟ كمػف آذل مي 
 .  ( 3) مجنكف " 

نو ليس نبيا أو لمجياد ، كىك الذم يعمف كلكي ال يتيـ ميرزا انو جاء بشرع جديد بإلغائ
ف الحرب حرمت عمي : تشريعيا ، فقد ركز عمى أف الجياد ىك جياد كممة فقط حيث يقكؿ  " كا 

 . ( 4) كسبؽ لي أف أضع الحرب كال أتكجو لمقتاؿ فبل جياد إال جياد المساف كاآليات كاالستدالؿ "

لببلد كشردكا العباد كسفككا بحكرا مف الدماء لـ يفيمنا أف أعداءنا الذيف احتمكا ا أفكيحاكؿ     
ف نحػذك حػذكىـ فػي أف عمينػا أبػؿ فعمػكا ذلػؾ بألسػنتيـ كمكائػدىـ فقػط ، ك ، يستعممكا القكة لفعػؿ ذلػؾ 

نا ءنتبيف ذلؾ مف قكلو  : " فػإف أعػدا، كنشير أقبلمنا كألسنتنا لننتصر ، فنتخمى عف سيكفنا ، ذلؾ 
بػؿ يسػػتعممكف مػا لطػػؼ كدؽ ، كال يشػيعكف عقائػػدىـ بالسػيكؼ كاألسػػنة ،  حمػػة ال يسػٌمكف النكاحػؿ لمنّْ 

مف أنكاع المكائد كيأتكف في صكر مختمفة كالصائد ، ككذلؾ أراد اهلل لنا في ىذا الزماف ، أف نكسر 

                                                 
 . 124: ص براىيف احمديوالقادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  ( 1) 
 بريطانيا ، باكستاف . الطبعة الحديثة –.الشركة االسبلمية المحدكدة  نور الحؽ ا غبلـ احمد . القادياني ، ميرز  ( 2) 
 . 26،  25ـ ( .  ص  2007 -ىػ  1428)  
بريطانيا ، باكستاف . الطبعة  –. الشركة االسبلمية المحدكدة   اليدى والتبصرة لمف يرىالقادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  ( 3) 

 . 49ـ ( . ص  2011 -ىػ  1432الحديثة ) 
بريطانيا ، باكستاف . الطبعة الحديثة  -. الشركة االسبلمية المحدكدة  الخطبة االليامية القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  ( 4) 
 .  22ـ ( . ص  2009 -ىػ  1430) 
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عصػػػا الباطػػػؿ بالبرىػػػاف ال بالسػػػناف ، فأرسػػػمني باآليػػػات ال بالمرىفػػػات ، كجعػػػؿ قممػػػي ككممػػػي منبػػػع 
                 . (1) كمػػػػػػػا أعطػػػػػػػاني سػػػػػػػيفان كسػػػػػػػنانان كأقػػػػػػػاـ مقاميمػػػػػػػا برىانػػػػػػػان كبيانػػػػػػػان " ،المعػػػػػػػارؼ كالنكػػػػػػػات 

كقكلو معمقا عمى مػف اعتػرض عمػى مفيكمػو لمجيػاد كمتيمػا لػو بالجيػؿ  : " كأظػف انػو استشػاط مػف 
، ف الكقت كقت إراءة اآليات ال زماف سؿ المرىفات أك ، منع الجياد ككضع الحرب كالسيكؼ الحداد 

فبل شػؾ أف الحػرب إلعػبلء الػديف فػي ىػذه األكقػات مػف أشػنع ، سيؼ الحجج كالبينات  إالسيؼ كال 
 . ( 2) الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت " 

نو المسيح المكعكد ىك إيجاد مبرر إللغاء الجياد ، فيك يدعي أكلعؿ السر في ادعاء ميرزا      
االنجميػز يشػبو ف بعثػو فػي زمػف أك ، تشبو ميمػة مسػيح بنػي إسػرائيؿ  مة محمد أف ميمة مسيح أ

في زمف الركماف . يقكؿ : " اقتضى ىػذا األمػر أف يػأتي اهلل بػآخر السمسػمة  اإلسرائيميبعث المسيح 
ة مكسػى كمػا مضػى ، ككجػب أف ٌمػأف عيسى كاف آخر خمفػاء إف، المحمدية خميفة ىك مثيؿ عيسى 
تـ أمػر المشػابية كمػا ليػ، كال يػؤمر لمػكغى ، كال يأتي مػع السػيؼ ، ال يككف ىذا الخميفة مف القريش 

الػذيف ىػـ كمثػؿ قػـك بعػث المسػيح فػي زمػف ، ككجب أف يظير تحت حككمة قـك آخػريف ، ال يخفى 
  ( 3) فانظر ىذه المضاىاة فإنيا أكضح كأجمى . " ، حككمتيـ 

إف حرب ميرزا غبلـ احمد عمى فريضة الجياد كاضحة كضكح الشمس ، كسبب ىذه 
. كيتجمى ذلؾ في معظـ  لئلنجميزو منع فريضة الجياد خدمة الحرب كاضح أيضا ، فيك يصرح بأن

كؿ نبكتو المزعكمة يمكف  : إفنو يمكننا القكؿ دكف تردد أحتى ، كتبو ككتب أتباعو مف بعده 
 كضعيا تحت عنكاف كحيد ىك ) إلغاء الجياد كتطكيع اإلسبلـ كالمسمميف لمغزاة 

 لتحقيؽ ىذا اليدؼ.  كأدكاترا المستعمريف ( ، كغير ذلؾ مما جاء بو يعتبر ديكك 

ألف المسيح  ؛ يقكؿ : "  باختصار، يتحتـ عمى كؿ مسمـ اآلف أف يتخمى عف الجياد 
فيميـ عذر، لكنني اآلف قد  أبعث، لكاف مف المحتمؿ أف يككف لسكء ى المكعكد قد ظير. فمك لـ ي

                                                 
بريطانيا ، باكستاف . الطبعة الحديثة )  –. الشركة االسبلمية المحدكدة  اعجاز المسيح القادياني ،  ميرزا غبلـ احمد .  ( 1) 

 .   15ـ ( . ص  2011 -ىػ  1428
 . مرجع سابؽ . 12. ص   اليدى والتبصرة لمف يرىالقادياني.  ( 2) 
 . مرجع سابؽ . 28. ص  الخطبة االليامية القادياني.  ( 3) 
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الديف. فمف كانت لو أتيت، كشيدتـ يكـ الكعد، فبل عذر عند اهلل لمذيف يرفعكف السيؼ مف أجؿ 
عيناف كيقرأ األحاديث كيتمك القرآف، يدرؾ جيدا أف طريؽ الجياد الذم يتمسؾ بو معظـ المتكحشيف 
ليس جيادا إسبلميا، بؿ ىي تصرفات غير مشركعة، انتشرت في المسمميف نتيجة ثكائر النفس 

 .  (1) أمانييـ الباطمة في دخكؿ الجنة "  أك، األمارة 

 حاكلتو المستميتة لمنع الجياد عف نسبة ىذا األمر إلى الرسكؿ الكريـ كال يتكرع في م
كسمـ( إف عيسى المسيح المكعكد  فيقكؿ : " لقد قاؿ سيد الككنىيف محمد المصطفى )صمى اهلل عميو

عمى ىذا األمر النبكم سكؼ يمقى ىزيمة نكراء  . فالذم يخرج لمقتاؿ بعد االطبلع سيضع الحركب
 . ( 2)  عمى يد الكفار "

كتركيـ الصبر ، كيتيـ في مكضع آخر المسمميف بأنيـ أغبياء كاألنعاـ لتمسكيـ بالجياد 
كمقاكمتيـ لممستعمر ، بؿ إنو يعتبر الخضكع مفخرة كالمقاكمة تتناقض مع ،عمى نزكؿ الشر بيـ 

ـ؛ إذ : " ممخص القكؿ: ما أكبر غباءى المسمميف كشقاتيـ! كما أقسى كباؿ أعمالي يقكؿ األخبلؽ
كالتخمؽ باألخبلؽ  ،ؾ مقاكمة الشركترٍ  ،ىجركا تماما ىذه األسكة الرائعة الماثمة أماميـ مف الصبر

قد خدعكا العكاـ  ،ىداىـ اهلل  ،السامية، مما ىك مفخرة ليـ أماـ العالـ بأسره! فالمشايخ الجيمة 
سكة كمناقض لؤلخبلؽ ؛ كاعتبركا العمؿ الذم ىك ظمـ صريح كق الذيف ىـ كاألنعاـ خدعات كبيرة

 .  (3) اإلنسانية مفتاح الجنة " 

كيكرر ىجكمو عمى المشايخ في كؿ فرصة تتاح لو ، فيتيميـ أنيـ جعمكا جكىر اإلسبلـ  
فا كاحدا مف  ؿ األبرياء غيمة كغدرا كيقكؿ : " كذلؾ ىك حاؿ معظـ المشايخقتٍ  . إنيـ لـ يقرؤكا حرن

بؿ يزعمكف أف إطبلؽ الرصاص عمى شخص برمء  ، دركس الرفؽ كالعطؼ عمى بني اإلنساف
  (4) ، عمى حيف غفمة منو، ىك جكىر اإلسبلـ فقط ."  يخالفيـ في اعتقادىـ

                                                 
.  الشركة  الحكومة االنجميزية والجيادعميو السبلـ .القادياني ، حضرة ميرزا غبلـ أحمد المسيح المكعكد كاالماـ الميدم  ( 1)

  1باكستاف . ترجمة : محمد احمد نعيـ . ط  –بريطانيا ، اسبلـ اباد  –تميفكرد  –االسبلمية المحدكدة 
 . 12ـ ( . ص  2013 -ىػ  1434) 
 . مرجع سابؽ . 20ص الخطبة االليامية . القادياني.  ( 2) 
 . 15المرجع السابؽ : ص  ( 3) 
 .  16المصدر السابؽ : ص  ( 4) 
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كيفمسؼ مكقفو مف الجياد ليبدك منطقيا في طرحو فيتيـ مكسى عميو السبلـ بقتؿ األطفاؿ بقكلو :  
ؿ األطفاؿ في عيد مكسى ، كفي عيد قتى " إف اهلل خفؼ شدة الجياد في سبيؿ اهلل بالتدريج ، فكاف يي 

 . ( 1) ألغي قتؿ األطفاؿ كالشيكخ كالنساء ، ثـ كفي عيدم ألغي حكـ الجياد أصبلن "  محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 113.  ص   موقؼ األمة اإلسالمية مف القاديانيةنخبة مف العمماء إشراؼ الشيخ محمد يكسؼ البنكرم ،  ( 1) 
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 الخاتمة

، كبعد إجراء عقيدة ختـ النبكة  فيلممذاىب كالفرؽ المختمفة  بعد أف عرضت األقكاؿ
 الية : النتائج الت إلى المكازنة بينيا ، تكصمت

 إف النبكة اصطفاء مف اهلل تعالى لمف ارتضى مف رسكؿ كليست اكتسابا بعمؿ يقكـ بو  – 1
 .كانت طبيعة ىذا العمؿ  ان أيٌ  ،  العبد

كأرسمو تعالى اصطفاه اهلل  ، كرسكؿ مف رسمو، ىك نبي مف أنبياء اهلل تعالى  إف محمدا  – 2
 كتعيد بحفظو .، الذم ىك كبلـ اهلل كأنزؿ عميو القرآف الكريـ ، إلى الناس جميعا 

 كغيره مف األنبياء عمييـ السبلـ ىك اإلسبلـ فقد قاؿ  الديف الذم جاء بو محمد  إف – 3
ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ تعالى : 

 .  ] 19آؿ عمراف :  [چژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ    

 قد صحت عنو ، الرسكؿ الكريـ  ونأبخاتـ النبييف ك  كصؼ محمدا إف اهلل تعالى  – 4
 ....الخ ( األخيرةالمبنة )ال نبي بعدم ( كحديث  )أحاديث كثيرة تتعمؽ بختـ النبكة منيا حديث 

كىي األداة التي تفيـ ، إف المغة العربية ىي كعاء النصكص التي تناكلت مكضكع ختـ النبكة  – 5
 بيا ىذه النصكص .

كعدـ إمكانية ، الباحث أف ختـ النبكة يعني إغبلقيا مطمقا  عتمادا عمى ما سبؽ يرل كا
التي حممتيا كممة  المعاني المغوية، كيستند في رأيو ىذا إلى  بعث رسكؿ أك نبي بعد محمد 

المنطؽ لى ا  ك  ، أقواؿ العمماءلى ا  ك ،  النصوص القطعية الثبوت والداللةلى ا  ختـ ككممة نبكة ، ك 
ر النبوة باستمرا ىتيافت كؿ الدعاو لى ا  ك  ، طبيعة الرسالة اإلسالمية وخصائصيالى ا  ك ، يالعقم

  .والوحي

في جميع مراجع المغة يعني اإلقفاؿ كاإلغبلؽ كالمنع كاآلخر الذم ليس  الختـأف قد رأينا ل
 تعكد إلى ىذا األصؿ . كافةن المشتقة مف ىذه الكممة  كاف المعانيى ، بعده شيء 
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يا مى يً كأف آيات ىذا الكتاب فى ، ـ أف اهلل تعالى أنزؿ كتابو بمساف عربي مبيف كنحف نعم
. لضرب في المندؿ الستخراج معانيياتحتاج إلى ا كأحاجيَّ  ان فيي ليست الغاز ، بيسر كسيكلة  العربي 

دكف مجادلتيـ أك ، المتنبئيف في عصرىـ  لدعاك  ،رضكاف اهلل عمييـ، كمف ثـ فقد رفض الصحابة 
بناء عمى ما فيمكه مف آم ،  ال نبي بعد محمد  القتناعيـ أفٍ ؛ في إمكانية صدقيـ  البحث

المسممكف عبر ككذلؾ فعؿ العمماء ، كأحاديث سيد المرسميف عميو الصبلة كالسبلـ ، الذكر الحكيـ 
عي النبكة دليبل عمى صدقو فقد كفر كقد مر معنا قكؿ أبي حنيفة :" إف مف طمب مف مدٌ العصكر ، 

 ا نزؿ عمى محمد " . بم

قطعي الداللة عمى ككف ، في رأينا ، إف مصطمح خاتـ النبييف الكارد في آية سكرة األحزاب 
آخر األنبياء بشكؿ مطمؽ ، إذ ال دليؿ عمى التخصيص بأنو آخر األنبياء التشريعييف  محمد 

 أك الظمييف أك التابعيف أك الذككر ..الخ ، دكف التبميغييف 

ف كؿ نبي ر  كال معنى ، لذلؾ فخاتـ النبييف ىك خاتـ المرسميف ، ككؿ رسكؿ نبي ، سكؿ كا 
 كادعاء أف خاتـ النبييف ال تعني خاتـ الرسؿ . ، الدعاء الرسالة دكف النبكة 

، د األئمة المعصكميف المكحى إلييـف االعتقاد بختـ النبكة ال ينسجـ مع اإليماف بكجك أكما 
ة كاألكلياء كاألقطاب كاألكتاد إلى غير ذلؾ مف المسميات التي كال ينسجـ كذلؾ مع مفيـك الكالي

تحمؿ في طياتيا معنى النبكة دكف اسميا ، فاهلل تعالى ختـ النبكة كترؾ كمماتو بيف يدم جميع 
 الخمؽ ليخاطبيـ مف خبلليا دكف كسيط عبر امتداد الزماف كالمكاف . 

لبللتفاؼ عمى تشريعات اإلسبلـ كنسخيا ، ثـ إف المجكء إلى تأكيبلت عجيبة ليكـ القيامة    
لغائيا يخرج عف إطار ككف اإلسبلـ آخر الديانات السماكية  كىك عبارة عف تبلعب باأللفاظ ال ، كا 

كمف ، يستحؽ النقاش ، فأكصاؼ يكـ القيامة كأحداثو ال يمكف حمميا عمى غير حقيقة ألفاظيا 
ألنو ؛ فقد كضع نفسو في مكقؼ ال يحسد عميو  ، اختار سبيؿ التأكيؿ لكؿ معمكمة عف اليـك اآلخر

 يحرث في بحر  .
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أما ادعاء المسيحية أك الميدكية فبل بد مف كضعو في إطاره الصحيح . فالنصكص 
 ،كأف المسيح لـ يصمب كلـ يقتؿ يقينا، ي المسيح كرافعو إليو الصحيحة تؤكد أف اهلل تعالى متكفّْ 

في أحاديثو قبؿ أف يتكفاه  األخيرة التي حددىا محمد كأنو سيعكد آخر الزماف ليؤدم ميماتو 
الفتراض تبديؿ شخص  كليس ىنالؾ داعو ، ير عناء لفيمو ب، كىذا الكبلـ ليس بحاجة إلى كاهلل

، ألف كؿ األنبياء كالمؤمنيف أمة كاحدة منذ بدء الخميقة؛ المسيح اإلسرائيمي بشخص مف أمة محمد 
سالتو ، ثـ إف المؤمف بأف المسيح عيسى بف مريـ ال يزاؿ حيا ، كألف اهلل تعالى أعمـ حيث يجعؿ ر 

  اكما ىك مذىب معظـ طكائؼ الفقياء كالمتكمميف كالمفسريف كالمحدثيف ، كأنو قابؿ النبي محمد
مو كصمى خمفو  ، ال يجد صعكبة في مبلحظة انطباؽ كصؼ في حادثة اإلسراء كالمعراج ككمٌ 

ه بعض : " كقد عدٌ  "السيكطي"بذلؾ بعض العمماء ، قاؿ كقد قاؿ ، الصحابي عمى المسيح 
لياس ، المحدثيف في جممة الصحابة  :  (تجريد الصحابة)في  "الذىبي"قاؿ ، ك ىك كالخضر كا 

فيك آخر الصحابة ، ـ عميو كسمٌ ، عيسى بف مريـ عميو السبلـ نبي كصحابي فإنو رأل النبي 
 . ( 1) مكتان " 

 : " ك يتجو ذكر عيسى خاصة ألمكر اقتضت  (اإلصابة)في  "ابف حجر"كقاؿ الحافظ 
ببيت المقدس ، ك ال يكفي  ذلؾ : أكليا : أنو رفع حيان . كثانييا : أنو اجتمع بالنبي  

اجتماعو بو في السماء . كثالثيا : أنو ينزؿ إلى األرض فيقتؿ الدجاؿ ك يحكـ بشريعة 
 . (2) الصحابي "  ؛ فبيذه الثبلث يدخؿ في تعريؼمحمد 

مع أف الكؿ يؤمف أف مجيئو إلى الدنيا ، ؿ عكدة المسيح بطريقة إعجازية قبى ثـ لماذا ال تي 
فكيؼ يستغرب ، كتكمـ في الميد صبيا ، ، فقد كلد مف عذراء بغير أب !؟كاف بطريقة إعجازية 

                                                 
الحاوي لمفتاوي في الفقو وعمـو التفسير ىػ( . 911السيكطي ، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )الكفاة:   ( 1) 

بيركت . تحقيؽ : عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف   –. دار الكتب العممية  واالصوؿ والنحو واالعراب وسائر الفنوف والحديث
 .153.  ص  2ـ ( . ج 2000 -ىػ 1421) 1ط 
اإلصابة في ىػ ( . 852ابف حجر ، : أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:   (2) 

 1415)  1كعمى محمد معكض . ط  بيركت . تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد –. : دار الكتب العممية  بةتمييز الصحا
. كانظر أيضا : العراقي ، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف  634،  633. ص  4( . ج ىػ

المدينة  -. المكتبة السمفية  إليضاح شرح مقدمة ابف الصالحالتقييد واىػ( .  806أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: 
 . 269. ص  1ـ (. ج  1969 -ىػ  1389)  1المنكرة . تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف . ط 
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نزكلو مف السماء في آخر الزماف !! ؟ كلماذا نمجأ إلى تطكيع النصكص كنحت االفتراضات 
 .اعة قصص خيالية إليجاد مسيح آخر ؟ كصن

كال يمكف أف يترؾ عباده يتخبطكف في حؿ ، إف اهلل تعالى أرحـ بخمقو مف األـ الرؤكـ 
بعيدة لعبارات  كافتراض معافو ، ثـ يربط مصيرىـ بمدل ميارتيـ في حؿ ىذه األلغاز  ،األلغاز

كؿ مف لديو عقؿ أك ألقى  بسيطة كاضحة  . إف العقائد يجب أف تككف سيمة كاضحة يستكعبيا
فقد آمف بيا كحمميا العبلمة الكبير كما ؛ كالعقيدة اإلسبلمية تمتمؾ ىذه الصفة  ،السمع كىك شييد 

 كاستمرت حيكية  ،حمميا اإلنساف البسيط ، لذلؾ انتشرت في كؿ أرجاء المعمكرة بسرعة 
يا كشراسة األعداء كخبث كخابت كؿ محاكالت إلباسيا رداء التعقيد كالغمكض عمى كثرت ،قكية 

 أساليبيـ .

فيذا مما نؤمف بو بالصكرة التي رسمتيا النصكص ، أما كيفية عممية الرفع ككيفية عكدة المسيح 
أك تأكيؿ ، كاهلل تعالى عمى كؿ شيء قدير ، كال حاجة بنا لتأكيؿ شخص المسيح ، الصحيحة 

، تكصؿ إلييا عمـ اإلنساف المحدكد عة التيعممية الرفع كعممية العكدة لجعميا تتفؽ مع قكانيف الطبي
 نو المسيح المكعكد كدعكاه . أأك تتفؽ مع صفات مف يدعي 

كعمى ، دليبل عمى أفضمية النبي الكريـ عمى سكاه مف األنبياء  تيعىدُّ عقيدة ختـ النبكة  إف
 ضاالن  ان أفاك ان كذاب عدـ قبكؿ أم دعكل نبكة بعده ، كعمى اعتبار أم مدع لمنبكة بعد محمد 

  .كبالتالي فبل مجاؿ لقبكؿ أية كصاية لمحكـ الكينكتي عمى البشر  ،مضبلن 

ذك أثر بالغ في مسيرة الحياة البشرية كعبلقة اإلنساف باإللو النبكة اإليماف بختـ   إف
البشرية  أماـعمى مصراعييا  األبكابيفتح  اإليمافكبالككف كبالبشر في كؿ مكاف كزماف ، فيذا 

 عمار الككف مف خبلؿ االستنارة بالكحي المكتكب بيف يدييا إاهلل تعالى في  إرادةفي تحقيؽ لبلجتياد 
 البارم جؿ كعبل .  أمرىاكما الكاسع كالنظر كالتدبر في ىذا الككف 

جماالن ، فإف النتيجة التي تكصؿ الييا الباحث عقيدة ختـ النبكة كما يتصؿ بيا مف ب فيما يتعمؽ كا 
   :النقاط التاليةتتمخص في ، قضايا 
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أمتيـ فإف  ، ككؿ أنبياء اهلل كأتباعيـ المخمصيف مسممكف، ف الديف عند اهلل اإلسبلـ بما أ – 1
 .  مة اإلسالـأمة كاحدة ىي أ

الذم كاف المبنة  كاستمر حتى بعث محمد ، إف بناء أمة اإلسبلـ بدأ مع بعث أكؿ نبي  – 2
 األخيرة في ىذا البناء .

ككؿ مف يحاكؿ اإلضافة فيك يعمؿ عمى  ، البناء ال معنى إلضافة شيء إليو بعد اكتماؿ – 3
 التشكيو كالتخريب .

سماء كانقطاع خبر ال، ر عف اكتماؿ بناء أمة اإلسبلـ تعبّْ التي عقيدة ختـ النبكة  إف – 4
ينبغي النظر إلييا كتعبير ميـ عف مفصؿ بيف زمنيف : زمف ما قبؿ  المباشر عف طريؽ الكحي ،

 تـ النبكة كزمف ما بعد الختـ . خ

عمارىا عبر  ، في زمف ما قبؿ الختـ كاف اإلنساف ينفذ ميمة االستخبلؼ في األرض -5 كا 
كاستمرت عممية تطكر أدكات اإلنساف  ،ممثبل بالنبكات المسترشدة بالكحي ، إشراؼ سماكم مباشر 

 . كارتقائيا حتى زمف النبي الخاتـ 

امتمؾ اإلنساف كامؿ أدكاتو البلزمة إلعمار األرض كتنفيذ ميمة  في زمف ما بعد الختـ  - 6
مع ترجمة عممية ليذا الكتاب في  ، كتتمثؿ ىذه األدكات في كتاب اهلل المحفكظ  ،االستخبلؼ فييا 
ا كتكسيع لدائرة صبلحيات العقؿ البشرم بجعؿ االجتياد مصدرا ميمٌ  ، سنة المصطفى 

عمار الككف غبلؿ ىذا العقؿ البشرم إلىاألمر الذم يتطمب است، لمتشريع  . أقصى مدل في العمؿ كا 

بيذه األدكات حدث االنسجاـ بيف كتاب اهلل المسطكر المتمثؿ في القرآف ككتاب اهلل    - 7
 فتطكرت الحضارة اإلسبلمية كارتقت البشرية كمؤل نكر اهلل ، المنظكر المتمثؿ في الككف 

رضا لص التي تشيع مبدأ التكاكؿ كاثقافة انتظار المخمّْ  لىإكلـ يعد المسممكف بحاجة  ، األرض
 الذم ينتظر ىذا المخمص ليزيؿ ىذا السكء .  السيئبالكاقع 
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يكما بعد يكـ ، لذلؾ يجب العمؿ  أىميتويعد مصدرا تشريعيا تتزايد  أسمفنااالجتياد كما  إف  - 8
تعنى  إسبلميةمؤسسات  ءإنشاكضكابطو كتفعيؿ دكر المجتيديف مف خبلؿ  أسسوعمى تكضيح 

 بيذا الشأف عمى مستكل العالـ كمو .

إلسبلمية القد شكمت عقيدة ختـ النبكة األساس المتيف كالسياج القكم الذم حمى الحضارة  - 9
 مف االنييار كاالندثار كأبقاىا حية فاعمة في الزماف كالمكاف . 

ىا في تكريس قكة اإلسبلـ كالمسمميف  لقد فطف أعداء اإلسبلـ إلى أىمية ىذه العقيدة كدكر   - 10
 خبيثة . ل فكجيكا سياميـ إلييا مستخدميف أساليب ماكرة كدعاك 

لى األكلكيات لذلؾ يرل الباحث أف تركيز عقيدة ختـ النبكة في النفكس كالدفاع عنيا مف أكٍ  - 11
كسائؿ اإلعبلـ  التي عمى المسمميف االىتماـ كالقياـ بيا ، كال بد أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ استخداـ

ؿ أعداء األمة ، كىـ بى كالخطر الذم تتعرض لو مف قً ، كالمناىج الدراسية لتكعية المسمميف بأىميتيا 
 ر . ثي كي 

كاعتبار ، كاف  إف مف مستمزمات اإليماف بختـ النبكة رفض أم ادعاء لمنبكة مف أمٍّ   - 12
كاف ذلؾ مف  ،لخبيثة مف ادعائو كبياف دكافعو كأغراضو ا، المدعي كاذبا ينبغي فضحو كتعريتو 

 أىـ ميمات مفكرم األمة كعممائيا ككسائؿ إعبلميا . 

 التأكيؿحتى ال يتصدل لعمـ ، ينبغي تحريره كبياف ضكابطو الصارمة   التأكيؿمفيكـ  إف  - 13
فقد الثقة بتفسير تي ك ، كتيتز الثكابت ، كتتكه البكصمة ، كحتى ال تشيع الفكضى ، كؿ مف ىب كدب 

 ـ عف مكاضعو .مً تحريفا لمكى  التأكيؿكيصبح  ،قرآف كمعانيو ال

أك القائمة عمى ، كقد نبو الكثير مف العمماء الى خطكرة التأكيبلت المضطربة المذمكمة 
مف  ، األستاذ السابؽ في كمية الشريعة في الجامعة األردنية ، إفالعتيبي  قكؿاليكل ، كمف ذلؾ 

، إذ  خمى القمكب عف الجـز بشيء تعتقده مما أخبر بو الرسكؿ المذمكـ : " أف تت التأكيؿ آثار
، فيمـز عزؿ الكتاب كالسنة عف الداللة  ، كالتأكيبلت مضطربة ال يكثؽ بأف الظاىر ىك المراد
، كخاصة أف النبكة ىي اإلنباء، كليذا نجد أف أىؿ التأكيؿ إنما  كاإلرشاد إلى ما أنبأ بو العباد
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عكا أف العقؿ دؿَّ عميو قبمكه، ، إف كافقت ما ادٌ  لبلعتماد لسنة لبلعتقاد اليذكركف نصكص الكتاب كا
ف خالفتو  . ( 1) كىذا فتح باب الزندقة "  ، لكهأكَّ  كا 

 ف اهلل تعالى ينصر مفأال بد في النياية مف التعبير عف إيماف الباحث كثقتو ب  - 14
 ُـّ تً مي ف اهلل تعالى أك ، الخيبة كالخسراف سيككف مصيره  ف كؿ مف أراد باإلسبلـ سكءان أك  ،  ينصره 
 ه كلك كره الكافركف .  نكرً 

 كقؿ اعممكا فسيرل اهلل عممكـ كرسكلو كالمؤمنكف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
النفائس  . دار  ُخُطوَرُتُو َوآثَاُرهُ  -التَّأويؿ ىػ( . 1433العتيبي ، عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي )المتكفى:   ( 1) 

. كانظر  237ص  شرح العقيدة الطحاوية. نقبل عف  71ـ ( . ص  1992 -ىػ  1412) 1األردف . ط  –لمنشر كالتكزيع 
 . 67. ص  4. ج  مجموع الفتاوي ايضا : ابف تيمية . 
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 حاديثيرس األف

 الصفحة الكتاب الحديث

 ، رىاسىافى اءىٍت ًمٍف ًقبىًؿ خي ًإذىا رىأىٍيتيـي الرَّايىاًت السُّكدى قىٍد جى
ٍيًدمَّ  ًميفىةى اهلًل اٍلمى  فىٍأتيكىىا؛ فىًإفَّ ًفييىا خى

 150 مسند ابف حنبؿ

، كىأىٍحسىًف مىا أي  ـى رىاًني المٍَّيمىةى ًعٍندى الكىٍعبىًة، فىرىأىٍيتي رىجيبلن آدى
اؿً   .... أىٍنتى رىاءو ًمٍف أيٍدـً الرّْجى

البخارم   صحيح
 صحيح مسمـ

133 

كىيـٍ   56 صحيح مسمـ ًإفَّ بىٍيفى يىدىٍم السَّاعىًة كىذَّاًبيفى كفي ركاية :" فىاٍحذىري

كعي أف نفسا لف تمكت إف ركح القدس نفث في ر 
 حتى تستكمؿ رزقيا....

 44 مسند الشياب

ـى ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً  ٍريى  أىنىا أىٍكلىى النَّاًس ًبًعيسىى اٍبًف مى
.... 

صحيح البخارم  
 صحيح مسمـ

143 

ٍكفى قىٍبمىيىا عىٍشرى آيىاتو  تَّى تىرى  137 صحيح مسمـ .... ًإنَّيىا لىٍف تىقيكـى حى

مف الكحي الرؤيا  دئ بو رسكؿ اهلل أكؿ ما ب
 الصالحة....

  صحيح البخارم
 صحيح مسمـ

47 

 152 مسند البزار بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ

 83 صحيح البخارم بينما أنا نائـ، رأيت في يدم سكاريف مف ذىب

مَّؼى رىسيكؿي المًَّو  ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو ًفي  ملسو هيلع هللا ىلصخى عى
 غىٍزكىًة تىبيكؾى .....

حيح البخارم  ص
 صحيح مسمـ

56 

اؿى ذىاتى غىدىاةو  ذىكىرى رىسيكؿي اهلًل   137 صحيح مسمـ .... الدَّجَّ
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أف ناسان مف أمتي يؤٌمكف ىذا البيت لرجؿ  العجب
 ....مف قريش

 148 صحيح مسمـ

فَّ مىٍسًجًدم آًخري اٍلمىسىاًجدً   57 صحيح مسمـ فىًإنّْي آًخري اأٍلىٍنًبيىاًء كىاً 

مٍ  مىى اأٍلىٍنًبيىاًء ًبًستٍّ فيضّْ  55 صحيح مسمـ .... تي عى

ـٍ  بنا لى بّْي قىٍد غىًضبى اٍليىٍكـى غىضى فىيىقيكؿي ًعيسىى ًإفَّ رى
ٍب قىٍبمىوي ًمٍثمىوي قىطُّ   .... يىٍغضى

صحيح البخارم  
 صحيح مسمـ

55 

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى ـى ميسىٍيًممىةي الكىذَّابي عى ،  ملسو هيلع هللا ىلصقىًد
عىؿى يى  مَّده األىٍمرى ًمٍف بىٍعًدًه فىجى عىؿى ًلي ميحى : ًإٍف جى قيكؿي

 تىًبٍعتيوي ....
 78 صحيح البخارم

:"  ملسو هيلع هللا ىلصكىافى رىسيكؿي المًَّو  ييسىمّْي لىنىا نىٍفسىوي أىٍسمىاءن فىقىاؿى
مَّده كىأىٍحمىدي  نىًبيُّ أىنىا ميحى نىًبيُّ التٍَّكبىًة كى اًشري كى كىاٍلميقىفّْي كىاٍلحى

 الرٍَّحمىةً 
 57 صحيح مسمـ

ـٍ اأٍلىٍنًبيىاءي   ....كانت بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى تىسيكسييي
صحيح البخارم  

 صحيح مسمـ
54 

ـٍ كىأىمَّكيـ؟ ـى ًفيكي ٍريى  135 صحيح مسمـ كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا نىزىؿى اٍبفي مى

ـٍ ًمٍنكيـٍ  مىاميكي ، كىاً  ـٍ ـى ًفيكي ٍريى  كىٍيؼى أىٍنتيـٍ ًإذىا نىزىؿى اٍبفي مى
البخارم   صحيح

 صحيح مسمـ
134 

ؽّْ ظىاًىًريفى  مىى اٍلحى الى تىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي ييقىاًتميكفى عى
 .... ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً 

 صحيح مسمـ
65 ،
149  
188 
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اليكفى كىذَّابيكفى قىًريبه  تَّى ييٍبعىثى دىجَّ الى تىقيكـي السَّاعىةي حى
ـٍ يىزٍ  ًثيفى كيمُّيي ـي أىنَّوي رىسيكؿي المَّوً ًمٍف ثىبلى  عي

صحيح البخارم  
 صحيح مسمـ

56 

اًؽ أىٍك ًبدىاًبؽو،  كـي ًباأٍلىٍعمى تَّى يىٍنًزؿى الرُّ الى تىقيكـي السَّاعىةي حى
ًدينىةً  ٍيشه ًمفى اٍلمى ـٍ جى  ....فىيىٍخريجي ًإلىٍيًي

 137 صحيح مسمـ

ا ًإالَّ ًإٍدبىارنا، كىالى الى يىٍزدىادي اأٍلىٍمري ًإالَّ ًشدَّةن، كىالى الدٍُّنيى 
مىى ًشرىاًر  ا، كىالى تىقيكـي السَّاعىةي ًإالَّ عى النَّاسي ًإالَّ شيحِّ

ـى  ٍريى  النَّاًس، كىالى اٍلمىٍيًدمُّ ًإالَّ ًعيسىى اٍبفي مى
 151 سنف ابف ماجة

ـٍ يىٍبؽى ًمفى النُّبيكًَّة ًإالَّ الميبىشّْرىاتي   .... لى
صحيح البخارم  

 صحيح مسمـ

45 

54 

 -قاؿ زائدة في حديثو-لك لـ يبؽى مف الدُّنيا إال يكـه 
 لطكَّؿ اهلل ذلؾ اليكـى 

 147 سنف ابي داكد

مَّده كىأىنىا أىٍحمىدي كىأىنىا اٍلمىاًحي ٍمسىةي أىٍسمىاءو أىنىا ميحى   ًلي خى
صحيح البخارم 

 صحيح مسمـ
57 

مَّ  لىٍك قيًضيى أىٍف يىكيكفى بىٍعدى ميحى ًغيرنا كى  ملسو هيلع هللا ىلصدو مىاتى صى
لىًكٍف الى نىًبيَّ بىٍعدىهي   نىًبيّّ عىاشى اٍبنيوي كى

 57 صحيح البخارم

ؿو بىنىى دىارنا فىأىتىمَّيىا  ثىؿي اأٍلىٍنًبيىاًء كىمىثىًؿ رىجي مى ثىًمي كى مى
مىيىا ًإالَّ مىٍكًضعى لىًبنىةو   .... كىأىٍكمى

صحيح البخارم 
 صحيح مسمـ

55 

مى  ٍرتي لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبي عى مىٍيًو مىرى ى ميكسىى ٍبًف ًعٍمرىافى عى
ٍعده  ـي طيكىاؿه جى ؿه آدى ـي، رىجي  ....السَّبلى

 136 صحيح مسمـ

،  148 سنف ابي داكدالميدم ، أجمى الجبية، أقنى األنؼ، يمؤل األرض 
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 133 .... قسطان كعدال

 148 سنف ابي دكد الميدم مف عترتي مف كلد فاطمة"

 سنف ابف ماجة  في ليمةالميدم منا أىؿ البيت، يصمحو اهلل
148  ،
183 

اًء،  ٍكحى ـى ًبفىجّْ الرَّ ٍريى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييًيمَّفَّ اٍبفي مى
ا أىٍك ميٍعتىًمرنا، أىٍك لىيىٍثًنيىنَّييمىا اجِّ  حى

 136 صحيح مسمـ

ـى  ٍريى ـٍ اٍبفي مى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييكًشكىفَّ أىٍف يىٍنًزؿى ًفيكي
يىٍقتيؿى الًخٍنًزيرى حى  ، كى ًميبى ، فىيىٍكًسرى الصَّ  .... كىمنا عىٍدالن

صحيح البخارم  
 صحيح مسمـ

13 

، فىمىيىٍكًسرىفَّ  اًدالن كىمنا عى ـى حى ٍريى كىاهلًل، لىيىٍنًزلىفَّ اٍبفي مى
عىفَّ اٍلًجٍزيىةى، لىيىضى ، كى لىيىٍقتيمىفَّ اٍلًخٍنًزيرى ، كى ًميبى  ....الصَّ

 135 صحيح مسمـ

 .........المرسمكفا رسكؿ كـ ي
مسند ابف حنبؿ  
 مستدرؾ الحاكـ

22 

لرجؿو بيف الركف كالمقاـ، كلف يستحؿ البيت إال  يبايع
 ....أىمو

 148 مسند ابف حنبؿ

اؿي ًفي أيمًَّتي فىيىٍمكيثي أىٍربىًعيفى   139 صحيح مسمـ يىٍخريجي الدَّجَّ

ٍمسنا أى   150 مسند ابف حنبؿ ....ٍك سىٍبعنا أىٍك ًتٍسعنايىٍخريجي اٍلمىٍيًدمُّ ًفي أيمًَّتي خى

 150 مستدرؾ الحاكـ ....يخرج في آخر أمتي الميدم، يسقيو اهلل الغيث

يخرج في آخر أمتي الميدم، يعيش سبعان أك ثمانيان 
 ....يعني ًحجىجا-

 108 مستدرؾ الحاكـ
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يقتتؿ عند كنزكـ ثبلثة كميـ بف خميفة ثـ ال يصير 
 ....إلى كاحد منيـ

 150 سنف ابف ماجة
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ 
سيرة ابف ىػ( . 151ابف اسحاؽ ، محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء، المدني )المتكفى:  .1

 بيركت . تحقيؽ : سييؿ زكار . –. دار الفكر اسحاؽ ) كتاب السير والمغازي ( 
 ( . ـ 1978 -ىػ 1398) 1ط  

 ابف األثير ، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني  .2
بيركت . تحقيؽ : عبد اهلل  -.  دار الكتب العممية  الكامؿ في التاريخىػ ( . 630)الكفاة: 
 ىػ ( .  1415)  2ط . القاضي 

ىػ ( .  606ادات ) تكفي ثير ، المبارؾ بف محمد بف محمد الشيباني الجزرم أبك السعابف األ .3
 ـ ( . 1997-ىػ1418)  1ط .بيركت  -. دارالكتب العممية النياية في غريب الحديث واألثر

ىػ( . 597ابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:  .4
 د الرزاؽ الميدم . بيركت . تحقيؽ : عب –. دار الكتاب العربي  زاد المسير في عمـ التفسير

 ىػ ( 1422)  1ط 

ىػ( . 597ابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:  .5
 -ىػ 1425) 1دمشؽ . بعناية : حسف المساحي سكيداف . ط  –. دار القمـ  صيد الخاطر

 ـ ( . 2004

العىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )المتكفى:  ابف العماد ، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد .6
 بيركت . تحقيؽ : محمكد األرناؤكط .  –دمشؽ  -. دار ابف كثير  شذرات الذىبىػ( . 1089

 ـ ( . 1986 -ىػ  1406) 1ط 
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شذرات الذىب في ىػ ( . 1089، عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي )الكفاة:  ابف العماد .7
 دمشؽ . تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط، محمكد األرناؤكط .  -كثير   دار بف أخبار مف ذىب . 

 ىػ ( .  1406)  1ط 

ىػ( . 751ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  .8
يؽ السعكدية . تحق –جدة  -دار الشامية -. دار القمـ ىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى

 ـ ( . 1996 -ىػ 1416) 1محمد أحمد الحاج . ط 

ىػ( . 751ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  .9
ياؾ نستعيف بيركت . تحقيؽ :  –. دار الكتاب العربي  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 

 ـ ( .1996 -ىػ  1416)  3محمد المعتصـ باهلل البغدادم . ط 

.  االستقامة ( .728ابف تيمية ، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس )الكفاة:  .10
 . ىػ(1403)  1محمد رشاد سالـ . ط  المدينة المنكرة . تحقيؽ : -جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

. ىػ( 728لحراني )المتكفى: ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ا .11
المممكة  -المدينة النبكية  -. مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  مجموع الفتاوي

 ـ ( .  1995 -ىػ  1416العربية السعكدية . تحقيؽ : عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ . ط ) 

عبد اهلل بف أبي القاسـ  ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف .12
 -. أضكاء السمؼ النبواتىػ( .728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 ـ ( . 2000 -ق1420) 1الرياض . تحقيؽ : عبد العزيز بف صالح الطكياف . ط 

أبي القاسـ  ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف .13
منياج السنة النبوية في ىػ( . 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية . تحقيؽ : محمد رشاد  نقض كالـ الشيعة القدرية
 ـ ( .  1986 -ىػ  1406) 1ط . سالـ 
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الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد .14
الجواب الصحيح لمف بدؿ ىػ( . 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 ،عبد العزيز بف إبراىيـ  ،السعكدية . تحقيؽ: عمي بف حسف  –. دار العاصمة  ديف المسيح
 ـ ( .  1999 -ىػ  1419)  2حمداف بف محمد . ط 

ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  .15
. بغية المرتاد في الرد عمى ىػ( 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

: مكسى الدكيش المدينة المنكرة . تحقيؽ  -. مكتية العمكـ كالحكـ المتفمسفة والقرامطة والباطنية
 ـ ( . 1995-ىػ1415) 3ط 

ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  .16
.   . درء تعارض العقؿ والنقؿىػ( 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

المممكة العربية السعكدية . تحقيؽ :  -سبلميةاجزاء . جامعة اإلماـ محمد  بف سعكد اإل 10
 ـ ( .  1991 -ىػ  1411)  2محمد رشاد سالـ . ط 

ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  .17
لياء الرحمف الفرقاف بيف أو ىػ( . 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

ىػ  1405دمشؽ . تحقيؽ : عبد القادر األرناؤكط . ط ) –. مكتبة دار البياف  وأولياء الشيطاف
 ـ ( .  1985 -

 أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني  ابف حجر ، .18
قيؽ: تح بيركت . –.  دار الكتب العممية  اإلصابة في تمييز الصحابةىػ ( . 852)المتكفى: 

 ىػ ( .  1415)  1عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض . ط 
فتح الباري شرح صحيح ابف حجر ، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي .  .19

بيركت  . ترتيب : محمد فؤاد عبد الباقي  . اشراؼ : محب الديف  –. دار المعرفة  البخاري
 ىػ ( .  1379)  1باز  . ط الخطيب . تعميؽ : عبد العزيز بف 
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ابف حـز  ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:  .20
 بيركت . بدكف طبعة اك تاريخ نشر .   –. دار الفكر  . المحمى باآلثارىػ( 456

تكفى: ابف حـز ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )الم .21
 القاىرة .  –. مكتبة الخانجي الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ ىػ( . 456

. ىػ( 241ابف حنبؿ ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:  .22
عادؿ مرشد،  -. مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : شعيب األرنؤكط  مسند االماـ احمد بف حنبؿ

 ـ ( .  2001 -ىػ  1421) 1كآخركف . ط 

ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي  .23
ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي ىػ( .  808)المتكفى: 

 ـ ( .  1988 -ىػ  1408)  1ط  بيركت . تحقيؽ : خميؿ شحادة . –. دار الفكر الشأف األكبر 
ابف سبلـ  ،  يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، مف تيـ ربيعة، البصرم ثـ اإلفريقي  .24

لبناف .  –بيركت  دار الكتب العممية،. تفسير يحيى بف سالـ .  ىػ(200القيركاني )المتكفى: 
 ـ( .  2004 -ىػ  1425)  1طتحقيؽ: الدكتكرة ىند شمبي . 

اإلشارات (  .    ىػ428لشيخ الرئيس ابك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سينا ) تكفي : ابف سينا ، ا .25
 .القاىرة . تحقيؽ :  سميماف دنيا  -.  دار إحياء الكتب العربية والتنبييات

.  ضمف مجموعة تسع رسائؿ في الحكمة –رسػالة في إثبػات النبوات وتأويؿ رموزىـ ابف سينا ،  .26
 ـ ( . 1908 -ق1326)  1مصر . ط  -ىندية مطبعة

الرسالة ( .   ىػ428ابف سينا، الشيخ الرئيس ابك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سينا ) تكفي :  .27
ثبات النبوة  القاىرة . تحقيؽ : ابراىيـ  –. دار النيضة العربية العرشية في حقائؽ التوحيد وا 

 ـ ( .    1980 -ىػ  1400)  1ىبلؿ . ط 
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ىػ( 1393بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى :  ابف عاشكر ، محمد الطاىر .28
 30. «  تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير 

 ( . 1984) طتكنس .  –جزءا .  الدار التكنسية لمنشر 

تنزيو ىػ ( .  963الكفاة: ابف عراؽ ، عمي بف محمد بف عمي بف عراؽ الكناني أبك الحسف )  .29
بيركت . تحقيؽ :  -. دار الكتب العممية   الشريعة المرفوعة عف األخبار الشنيعة الموضوعة 

 ىػ ( .  1399) 1عبد الكىاب عبد المطيؼ ك  عبد اهلل محمد الصديؽ الغمارم . ط 

بيركت .  –بي . دار الكتاب العر  فصوص الحكـ ىػ ( .  638ابف عربي ، محيي الديف ) المتكفي  .30
 تعميؽ : ابك العبلء عفيفي . بدكف طبعة . بدكف سنة نشر . 

الفتوحات المكية ىػ ( . 638ابف عربي ، محيي الديف بف عمي بف محمد الطائي الخاتمي) الكفاة:  .31
 ـ (  1998 -ىػ1418)  1لبناف  . ط  -.  دار إحياء التراث العربي  في معرفة األسرار الممكية 

ك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي ابف عطية ، أب .32
بيركت .  –. دار الكتب العممية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ىػ( .542)المتكفى: 

 ىػ ( .  1422)  1ط تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي محمد .

معجـ  ىػ( . 395لرازم، أبك الحسيف )المتكفى: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني ا ابف فارس، .33
 -ىػ 1399) 1بلـ ىاركف . ط بيركت . تحقيؽ : عبد الس -. دار الفكر  مقاييس المغة

 ( .  ـ1979

ىػ( 774ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  .34
 لتكزيع . تحقيؽ : سامي بف محمد سبلمة .. دار طيبة لمنشر كاتفسير القرآف العظيـ 

 ـ ( .  1999 -ىػ 1420) 2ط  
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 ىػ( 774ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  .35
 -ىػ  1408) 1عمي شيرم . ط  . دار إحياء التراث العربي . تحقيؽ : البداية والنياية

 ( . ـ1988

ىػ( 774الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  ابف كثير ، أبك .36
 –دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت   جامع المسانيد والسَُّنف اليادي ألقـو َسَنف .

 . ـ ( 1998 -ىػ  1419) 2لبناف . تحقيؽ : عبد الممؾ بف عبد اهلل الدىيش . ط 

.  النياية في المالحـ والفتفىػ ( . 774حافظ ابف كثير الدمشقي ) الكفاة: ابف كثير ، أبك الفداء ال .37
 ـ ( .1988 -ىػ 1408)  1بيركت . تحقيؽ : عبد الشافعي. ط  -دار الكتب العممية 

ىػ( 774ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير   القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  .38
 ـ (.  1986 -ىػ  1407) 1زءا .  دار الفكر . ط ج 15.   البداية والنياية

. دار  سنف ابف ماجوىػ( . 273ابف ماجة ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى:  .39
بد الٌمطيؼ  ،محمَّد كامؿ قره بممي  ،عادؿ مرشد  ،الرسالة العالمية . تحقيؽ : شعيب األرنؤكط  عى

 ـ (  2009 -ىػ  1430) 1حرز اهلل . ط 

: بيركت  . تحقيؽ -. دار الفكر  . سنف ابف ماجوابف ماجة ، محمد بف يزيد أبك عبداهلل القزكيني  .40
 . بدكف طبعة اك سنة نشر.محمد فؤاد عبد الباقي  

ابف منظكر ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  .41
 ىػ ( .  1414)  3بيركت . ط  –دار صادر  .  ربلساف العىػ( .  711اإلفريقى )المتكفى: 

ىػ( . 970ابف نجيـ ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )المتكفى:  .42
بيركت . كضع حكاشيو  -. دار الكتب العممية اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماف

 ـ ( .  1999 -ىػ  1419)   1الشيخ زكريا عميرات . ط كخرج أحاديثو: 
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.  ديواف ابف ىانيء األندلسيىػ ( .  362) تكفي محمد بف ىاني األزدم األندلسيابف ىانيء ،  .43
 ـ ( .  1980 -ىػ  1400دار بيركت . تحقيؽ : كـر البستاني . ط ) 

حمد، جماؿ الديف )المتكفى: ابف ىشاـ ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك م .44
جزء .  شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  2. السيرة النبوية البف ىشاـىػ( . 213

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي.ط   -ىػ 1375)  2كأكالده بمصر تحقيؽ: مصطفى السقا كا 
 ـ ( .  1955

مغة ، كاف  أحفظ الناس لمنكادر . انظر أبك الحسف عمي بف حاـز المحياني ، كاف مف أكابر أىؿ ال .45
ترجمتو : االنبارم ، عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركات، كماؿ الديف 

األردف  –الزرقاء  -. مكتبة المنارنزىة األلباء في طبقات األدباء ىػ( . 577األنبارم )المتكفى: 
 ـ ( . 1985 - ىػ 1405) 3. تحقيؽ : إبراىيـ السامرائي . ط 

ابك حياف ،  أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي  .46
بيركت . تحقيؽ : صدقي محمد  –. دار الفكر  البحر المحيط في التفسيرىػ(  . 745)المتكفى: 

 ىػ (  .  1420)  1. ط  جميؿ

ف عمرك األزدم السًّْجٍستاني أبك داكد ، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد ب .47
مَّد  -. دار الرسالة العالمية . تحقيؽ : شعىيب األرنؤكط  سنف أبي داودىػ( . 275)المتكفى:  محى

 ـ ( . 2009 -ىػ  1430) 1كاًمؿ قره بممي . ط 

. مجمة حقيقة معجزات السيد المسيح عميو السالـ الخمؽ واالبراء واالحياء ابك دقة ، تميـ .  .48
بريطانيا  . المجمد  -المكتب العربي بالجماعة اإلسبلمية األحمدية العالمية في لندف التقكل . 

ىػ . كانكف ثاني  1431الثاني كالعشركف . العدداف التاسع كالعاشر . محـر ، صفر ، ربيع اكؿ 
 ـ . 2010كشباط 

عود = تفسير أبي السىػ( . 982ابك السعكد ، محمد بف محمد بف مصطفى العمادم )المتكفى:  .49
 بيركت .  –. دار إحياء التراث العربي  إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ
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ابك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى:  .50
بيركت . تحقيؽ : محمد ركاس   -. دار النفائس  دالئؿ النبوة ألبي نعيـ األصبيانيىػ( . 430
 ـ ( .  1986 -ىػ  1406) 2و جي ك  عبد البر عباس . ط قمع

أبك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى:  .51
الرياض . تحقيؽ : عادؿ بف يكسؼ  -أجزاء . دار الكطف لمنشر 7.  معرفة الصحابةىػ( . 430

 ـ ( .  1998 -ىػ  1419) 1العزازم  . ط 

 -ىػ  1409دار المنار . ط ) .محمد في التوراة واالنجيؿ والقرآف د ، ابراىيـ خميؿ . احم .52
  .ـ(1989

 اسبلـ اباد ،  –. الشركة االسبلمية المحدكدة  خاتـ النبييف المعنى الحقيقي احمد ، ميرزا طاىر .  .53
 ـ ( .  2005 -ىػ  1426)  1لندف . ط 

. الشركة االسبلمية  يو السالـ وشيادات االسالؼ دعاوي سيدنا احمد عماحمد ، ميرزا طاىر .  .54
 ـ ( . 2003 -ىػ  1424)  1المممكة المتحدة . ط  –المحدكدة 

 السعكدية .   -. مقالة . جريدة الرياض ادعاء النبوة.. الظاىرة والتاريخاألحمدم ، فيد عامر .  .55
 . 14230ـ ( . العدد  2007) 

.  دار إحياء   تيذيب المغةىػ ( . 370ىرم ) الكفاة: االزىرم ، أبك منصكر محمد بف أحمد األز  .56
 .  (ـ2001 ) 1ط  تحقيؽ : محمد عكض مرعب . .بيركت   -التراث العربي  

األسفراييني ، عبد القادر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي ، أبك منصكر  .57
 ىػ ( .  1401)  3ط بيركت. –الكتب العممية  دار اصوؿ الديف .ىػ( . 429)المتكفى: 

المفردات في ىػ ( . 502األصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب . ) الكفاة:  .58
 لبناف . تحقيؽ : محمد سيد كيبلني .  -.  دار المعرفة  غريب القرآف
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. دار قباء  الفيمسوؼ الغزالي إعادة تقويـ لمنحنى تطوره الروحياألعسـ ، عبد األمير .   .59
 ـ ( .  1998القاىرة  . طبعة مزيدة كمنقحة )  –طباعة كالنشر كالتكزيع لم

.   المحفؿ الركحاني المركزم لمبيائييف  دورة بياء اهلل: ممحؽ اإلدارة البيائيةأفندم ، شكقي .  .60
 ( . ُْٕٗ) 1ط اإلسكندرية .  –بالقطر المصرم كالسكداف 

. ار صادرة از قمـ حضرت ولي امر اهللنظـ جياني بيائي: منتخباتي از آثأفندم ، شكقي .  .61
دانداس مؤسسة معارؼ بيائي.  ترجمة كاقتباس ىكشمند فتح اعظـ .األكـر لمطباعة كالنشر 

 (. ـُٖٗٗ)  ط  .بيركت – كالتكزيع

. ترجمة : محمد يكسؼ  تجديد الفكر الديني في االسالـ ـ ( .  1938إقباؿ ، محمد ) تكفي  .62
 ـ ( .  2011)  1ط  بيركت . –لقاىرة  ك دار الكتاب المبناني ا –عدس . دار الكتاب المصرم 

األلباني ، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم  .63
 .المكتب اإلسبلمي .  صحيح الجامع الصغير وزياداتوىػ( . 1420األلباني )المتكفى:

يف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني ، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الد .64
 .  سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمةىػ( . 1420األلباني )المتكفى: 

 ـ ( .  1992 -ىػ  1412)   1الرياض .  ط  –دار المعارؼ 

روح  ىػ( . 1270االلكسي ، أبي الفضؿ شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم  ) الكفاة:  .65
 .   بيركت –. دار إحياء التراث العربي   المعاني

روح المعاني ىػ( . 1270االلكسي ، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي )المتكفى:  .66
بيركت . تحقيؽ : عمي عبد  –.دار الكتب العممية  في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني

 ػ ( .  ى 1415) 1البارم عطية . ط 

 ( . 2012. مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة . ط )  الميدي والميدوية أميف ، أحمد .  .67
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المواقؼ في عمـ ىػ ( .   753االيجي ، عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار اآليجي المتكفى ) .68
 بيركت .  –. عالـ الكتب   الكالـ

. مؤسسة ممي  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اكلى.   الباب،  ميرزا عمي محمد الشيرازم .69
 بديع .  ُّْطيراف . –مطبكعات أمرم 

الجامع الصحيح ( .  256البخارم ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ) الكفاة:  .70
 1422)1ط.  محمد زىير بف ناصر الناصرػ تحقيؽ :    يركتب -دار طكؽ النجاة .  المختصر

 ( .  ىػ

. دار التدمرية   شرح العقيدة الطحاويةالبراؾ ، عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ .  .71
 ـ ( .  2008 -ىػ  1429)  2اعداد: عبد الرحمف بف صالح السديس . ط 

.  مكتبة مسند البزار = البحر الزخار ىػ ( .  292البزار ، احمد بف عمرك البزار) المتكفى :  .72
المدينة المنكرة . تحقيؽ محفكظ عبد الرحمف زيف ، عادؿ بف سعد ، صبرم عبد  –العمكـ كالحكـ 

 ـ ( 2009)  1الخالؽ الشافعي . ط

البستي ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،  .73
. دار الكفاء  مشاىير عمماء األمصار وأعالـ فقياء األقطارىػ( . 354ي )المتكفى: البيست

 -ىػ  1411) 1المنصكرة . تحقيؽ : مرزكؽ عمى ابراىيـ . ط  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 ـ ( .  1991

. ترجمة ىنرم  ـ1969-ـ1900تاريخ الحركة الوطنية في السوداف  . بشير ، محمد عمر .74
   .الخرطـك . بدكف طبعة اك تاريخ نشر -الدار السكدانية لمكتب رياض كآخريف .

الفراء البغكم الشافعي  البغكم ، محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف .75
. دار إحياء التراث العربي  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغويىػ( . 510: )المتكفى

 ىػ ( .  1420)  1ؽ الميدم . ط بيركت . تحقيؽ : عبد الرزا–

http://reference.bahai.org/ar/t/tb/SWB/swb-1.html
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ذيرم )المتكفى:  .76 .  دار  فتوح البمدافىػ( . 279الببلذرم ، أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىبلى
 ـ ( . 1988) ط بيركت .  -كمكتبة اليبلؿ

تفسير مقاتؿ ىػ( . 150البمخي ، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى )المتكفى:  .77
 ق (  1423) 1بيركت . تحقيؽ : عبد اهلل محمكد شحاتو . ط  –. دار إحياء التراث  بف سميماف

أُصوُؿ الَعَقاِئد البَيائّية ُمنتخبات مف آثار حضرة بياء اهلل . دار الّنشر البيائية في البياء .  .78
 .  ـ ( 2001)  1جمعيا : ركحي ناطؽ . ط البرازيؿ . 

كندا . بدكف طبعة  –العدؿ . طباعة  ككيبي ككر جاسبر  . منشكرات بيت الكتاب األقدسالبياء ،  .79
 اك سنة نشر . 

 –. دار النشر البيائية  كتاب االيقافـ (  .  1892البياء ، الميرزا حسيف عمي النكرم ) الكفاة :  .80
 ( .   1997)  4البرازيؿ . ط 

.  دار النشر البيائية في  مجمكعة مف ألكاح حضرة بياء اهلل، نزلت بعد الكتاب األقدسبياء اهلل .   .81
 ـ ( .   َُٖٗبمجيكا . ط )  

 ( .  1991)  1. ط  3. دار النشر البيائية في البرازيؿ . مج   لئالئ الحكمةبياء اهلل .  .82

. دار النشر البيائية في  : مجموعة أذكار وأدعية مف آثار حضرة بياء اهللمناجاةبياء اهلل .  .83
 (  .1ُٖٗ). ط البرازيؿ

 . دار النشر البيائية في البرازيؿ . بدكف طبعة . بدكف سنة نشر. نداء رب الجنود  بياء اهلل .  .84

 القاىرة .  –. مكتبة كىبو  الحديث وصمتو باالستعمار الغربي الفكر اإلسالمي البيي ، محمد .  .85
 ـ (  .   1964 -ىػ  1384) 4ط 

 ىػ ( .  1402)  2ط دمشؽ . –. دار الفكر  كبرى اليقينيات الكونية البكطي ، محمد سعيد .  .86

http://reference.bahai.org/ar/t/b/TB/tb-1.html
http://reference.bahai.org/ar/t/b/PM/pm-1.html
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البيضاكم ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفى:  .87
بيركت . تحقيؽ : محمد  –. دار إحياء التراث العربي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ىػ( . 685

 ىػ ( .  1418) 1عبد الرحمف المرعشمي . ط 

 –. المكتبة الثقافية  الفتح الرباني فيما يحتاج إليو المريد التجانيالتجاني ، محمد عبداهلل .  .88
 . بدكف تاريخ نشر .  1ط  .بيركت

األماكف ىػ(. 1415الرابي بنياميف بف الرابي يكنة التطيمي النبارم اإلسباني الييكدم ) التطيمي ، .89
. دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر. تحقيؽ : أوؿ ما اتفؽ لفظو وافترؽ مسماه مف األمكنة 

 ىػ ( .1415)  1حمد بف محمد الجاسر . ط 

 المممكة المتحدة .  -المحدكدة  . الشركة االسبلمية  السيرة المطيرة ثابت ، مصطفى .  .90
 ـ ( .  2006 -ىػ  1427)  1ط 

الكشؼ والبياف ىػ( . 427الثعمبي ،  أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ )المتكفى:  .91
لبناف . تحقيؽ : اإلماـ  –اجزاء .  دار إحياء التراث العربي، بيركت  10.  عف تفسير القرآف

 ـ (.  2002 -ىػ  1422)  1طأبي محمد بف عاشكر .  

 . 5127. مطبعة الشافعي . رقـ المقرر :  (  2مقررعقيدة اسالمية ) جامعة القدس المفتكحة .  .92
 ـ ( .  2008ط )  

 . ـ(2006)  1. ط بيف اإلشكاؿ و الجحود البشارة برسوؿ اهلل الجبكرم ، الشريؼ بف حمزة .  .93

  كتاب التعريفاتىػ( . 816جرجاني )المتكفى: الجرجاني ، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ال .94
 لبناف . تحقيؽ : جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر . –بيركت  -دار الكتب العممية 

 ـ ( . 1983-ىػ 1403) 1ط 

 . السعكدية جريدة الرياض .95

 . تكنس جريدة الشروؽ التونسيو .96
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 . السعكدية  جريدة اليـو السعودية .97

.  ختـ النبوة، بديال عف موت اإللو حتى نبني الحداثػػػة إسالميادم التكنسي. الجميدم ، مصدؽ بف عمي الجمي .98
 ـ . 2002أفريؿ  16الصادر يـك  الثبلثاء  7807تكنس . العدد -جريدة الصحافة اليـك

الصحاح تاج المغة وصحاح  ىػ( .393ماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: جكىرم ، اسال .99
   ـ (  1987)  4د الغفكر عطار . ط بيركت . تحقيؽ: أحمد عب –لممبلييف . دار العمـ   العربية

الجكيني ، أبك المعالي عبد الممؾ بف اإلماـ أبي محمد عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ثـ النيسابكرم  .100
 –. مكتبة الخانجي   اإلرشاد إلى قواطع األدلة في االعتقادىػ ( .  478الشافعي  ) المتكفى 

 -ىػ  1369)  1مصر . تحقيؽ : محمد يكسؼ مكسى ك  عمي عبد المنعـ عبد الحميد . ط 
 ـ ( .   1950

اإلنساف الكامؿ في معرفة األواخر ىػ (  .   805ـ ) المتكفى الجيمي ،عبد الكريـ بف ابراىي .101
 الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة  بيركت . تحقيؽ : ابك عبد –. دار الكتب العممية  واألوائؿ 

 ـ ( .   1997 -ىػ  1418)  1ط 

ضبي الحاكـ ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ ال .102
. دار  المستدرؾ عمى الصحيحيفىػ( . 405الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

 ـ ( .  1990 –ىػ  1411) 1ط  بيركت . تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا . –الكتب العممية 

 –دمشؽ  –. دار القمـ  العقيدة االسالمية وأسسيا عبد ارحمف حسف حبنكة الميداني .  حبنكة  ، .103
 ـ ( .  1979 -ىػ  1399)  2بيركت . ط 

النبوة واألنبياء بيف حقائؽ الديف وشبيات حبنكة ، محمد بف عبدالرحمف حسف الميداني .  .104
. ط) .جامعة أـ القرلعة . رسالة دكتكراة بإشراؼ الدكتكر محمد بف محمد مزرك  العممانييف 

 .( 2001 -ىػ  1422
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         1ط  القاىرة . –. مكتبة الشركؽ الدكلية  اإلسالـ في أمريكا حتحكت ، حساف كآخريف .  .105
 (2003 .) 

، جامعة أـ  غريب الحديث( .   285الحربي ، إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ ) الكفاة:  .106
  .( ىػ1405)  1طسميماف إبراىيـ محمد العايد .  تحقيؽ : د. .مكة المكرمة  -القرل 

السيرة الحمبية في سيرة األميف ( .  1044الحمبي ، عمي بف برىاف الديف الحمبي )الكفاة:  .107
 ( . 1400)  1ط  بيركت . -. دار المعرفة   المأموف

 ىػ ( .  1414) 1ط .. مكتبة القدس   النبي والرسوؿالحمد ، احمد بف ناصر .   .108

معجـ ىػ( . 626الحمكم ، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الرمي الحمكم )المتكفى :  .109
 ـ ( .1995)  2ركت . ط بي -. دار صادرالبمداف 

الروض المعطار ىػ ( . 900الحميرم ، أبك عبداهلل بف عبداهلل بف عبد المنعـ الحميرم ) المتكفى: .110
 ـ ( 1980)  2: إحساف عباس . ط  بيركت . تحقيؽ –. مؤسسة ناصر لمثقافة  في خبر األقطار

المنار المنيؼ ىػ ( .   751: الحنبمي ، أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر الحنبمي الدمشقي ) الكفاة .111
 حمب . تحقيؽ : عبد الفتاح أبك غدة  .  –. مكتب المطبكعات اإلسبلمية  في الصحيح والضعيؼ

 ىػ ( .  1403)  2ط 

الحنبمي ، محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ  .112
          . المكتبة الشاممة . طهلل وأولياؤهآؿ رسوؿ اىػ( .  1421العاصمي الحنبمي )المتكفى: 

 ىػ ( .  1407) 

. المركز الثقافي العربي لمطباعة   مف العقيدة إلى الثورة المقدمات النظريةحنفي ، حسف .  .113
      1ط.   1بيركت . ج  –المغرب ك دار التنكير لمطباعة كالنشر  –الدار البيضاء  –كالنشر 

 ـ ( .  1988) 

 ىػ (.1400)  1بيركت . ط -. دار المسيرة معجـ مصطمحات الصوفيةمنعـ .  حنفي ، عبد ال .114

http://uqu.edu.sa/control/edit_menu/ar/39883#_ftnref20
http://uqu.edu.sa/control/edit_menu/ar/39883#_ftnref20
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نشأتَيا وتطّورَىا وآثاُرَىا في الحَياة اإلسالميَّة  -. الِعممانيَّة الحكالي ، سفر بف عبد الرحمف  .115
 . رسالة دكتكراة .  دار اليجرة .   الُمَعاِصَرة

عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف الخازف ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف  .116
بيركت . تحقيؽ :  –. دار الكتب العممية  لباب التأويؿ في معاني التنزيؿىػ( .  741)المتكفى: 

 (  1415)  1تصحيح محمد عمي شاىيف . ط 

الخطابي ، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي  .117
أجزاء . دار الفكر . تحقيؽ : عبد الكريـ إبراىيـ  3.   غريب الحديث( .  ىػ388)المتكفى: 

 ـ ( . 1982 -ىػ 1402) 1الغرباكم . ط 

الخطيب البغدادم ، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم  .118
ار عكاد بيركت . تحقيؽ : بش –. دار الغرب اإلسبلمي  .  تاريخ بغدادىػ( 463)المتكفى: 

 ـ ( .  2002 -ىػ  1422) 1معركؼ . ط 
ىػ( 1127الخمكتي ، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي المكلى أبك الفداء )المتكفى:  .119

 بيركت . بدكف طبعة كبدكف تاريخ نشر .  .  –. دار الفكر   . روح البياف

. مقالة . مجمة آخر   الكريـ في أمريكا بالعقوؿ االلكترونية يفّسروف القرآفخميفة ، رشاد .  .120
 . 31/12/1972الصادر بتاريخ  2149العدد رقـ  -ساعة 

 -. دار الصميعي أصوؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفةالخميس ، محمد بف عبد الرحمف .  .121
 المممكة العربية السعكدية  . 

 . ط فارسي . كشؼ األسرار الخميني  .122

 دمشؽ .  –. منشكرات جامعة دمشؽ  مباديء العقيدة االسالمية الخف ، مصطفى .  .123
 ـ  ( .  1994 -ىػ   1414)  8ط 

 ىػ ( .  1351)   1ط  .القاىرة   االنجيؿ والصميب .داكد ، عبد االحد .  .124
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. ترجمة : محمكد فاركؽ   كما ورد في كتاب الييود والنصارى ملسو هيلع هللا ىلص. محمد داكد ، عبد االحد  .125
 ـ ( .   1997 -ىػ  1418)  1السعكدية . ط  –الزيف . مكتبة العبيكاف 

التحفة ىػ( . 1392الدكسرم ، فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم، الدكسرم )المتكفى:  .126
 ق ( 1413)  3ط . مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة .  الميدية شرح العقيدة التدمرية

 -مكتبة المعارؼ الحديثة. ـ(1924-ـ1900المقاومة لإلدارة البريطانية ) دياب ،أحمد إبراىيـ . .127
   ).ـ2006) . ط  اإلسكندرية

الذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى :  .128
جزءا . مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف  25. . سير أعالـ النبالء ىػ( 748

 ـ (.  1985 -ىػ  1405)  3بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط . ط 

الذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  .129
 القاىرة  –. المكتبة التكفيقية  جزءا 37.    .  تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـىػ( 748

ز الذىبي )المتكفى: الذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيما .130
. دار الغرب اإلسبلمي . تحقيؽ :  بشار  تاريخ اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ  ىػ( .748

 ـ ( .  2003)  1عٌكاد معركؼ . ط

الذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  .131
 :بيركت . تحقيؽ  -لمطباعة كالنشر المعرفة  . دار جاؿ. ميزاف االعتداؿ في نقد الر ىػ( 748

 ـ ( .  1963 -ىػ   1382) 1عمي محمد البجاكم. ط 

الرازم ،  أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف  .132
حياء التراث . دار إ مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرىػ( . 606الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 ىػ( .  1420)3ط بيركت . –العربي 
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الرازم ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف  .133
المممكة  -. مكتبة نزار مصطفى الباز  تفسير القرآف العظيـىػ( . 327أبي حاتـ )المتكفى: 

 ىػ ( .  1419)  3ط   العربية السعكدية . تحقيؽ : اسعد محمد الطيب .

.  مكتبة  مختار الصحاح( .  721الرازم ، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم . )  الكفاة:  .134
 ـ (  . 1995 -ىػ 1415) 1طبيركت . تحقيؽ : محمكد خاطر.  -لبناف ناشركف 

: الراغب االصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى .135
دمشؽ بيركت . تحقيؽ :  -. دار القمـ، الدار الشامية   المفردات في غريب القرآفىػ(.  502

 ىػ ( .  1412) 1صفكاف عدناف الداكدم . ط 

رضا ، محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف مبل عمي خميفة  .136
 بيركت .  –. دار الكتب العممية  يالوحي المحمدىػ( . 1354القممكني الحسيني )المتكفى: 

 ـ ( . 2005 -ىػ  1426) 1ط 

. دراسة .  موقؼ الفيمسوؼ ابف سينا مف النبوة واألنبياءعرض ونقضالرقب ، صالح حسيف .  .137
 فمسطيف  .  -الجامعة اإلسبلمية غزة

ب .138 يدم الزبيدم ، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
. دار اليداية . تحقيؽ : مجمكعة مف  تاج العروس مف جواىر القاموسىػ( . 1205)المتكفى: 
 المحققيف . 

الزرقاني ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد بف شياب الديف بف محمد الزرقاني المالكي  .139
جزءا .  دار  12.  شرح الزرقاني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمديةىػ( . 1122)المتكفى: 

 ـ (. 1996 -ىػ1417)   1الكتب العممية . ط 

.  مناىؿ العرفاف في غمـو القرآف ىػ (  .  1367الزرقاني ، محمد عبد العظيـ الزرقاني) تكفي  .140
 ـ ( .   1996 -ق  1416)  1لبناف . ط –دار الفكر 
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  الزركمي ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي .141
 ( .  2002)  15. دار العمـ لممبلييف . ط   األعالـ ىػ( .1396) المتكفى: 

زركؽ ، شياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف محمد بف عيسى البرنسي الفاسي، المعركؼ  .142
. دار ابف حـز . تحقيؽ : الصادؽ بف عبد  عدة المريد الصادؽىػ( . 899بػ زركؽ )المتكفى: 
 ـ ( . 2006 -ىػ  1427) 1 الرحمف الغرياني . ط

. ىػ( 538الزمخشرم ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )المتكفى:  .143
 لبناف . تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد .  –. دار الكتب العممية، بيركت   أساس البالغة

 ـ ( .  1998 -ىػ  1419) 1ط 
ىػ( . 538حمد، الزمخشرم جار اهلل )المتكفى: الزمخشرم ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أ .144

         3ط بيركت .  –اجزاء . دار الكتاب العربي  4.  الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ
 ىػ( .  1407) 

االنحرافات العقدية والعممية في القرنيف الثالث عشر والرابع عشر الزىراني ، عمى بخيت .  .145
 ق ( . 1418)  2مكة المكرمة .  ط-ار طيبة .  د اليجري وآثارىما في حياة األمة

تخريج األحاديث ىػ ( . 762الزيمعي ، جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي )الكفاة:  .146
الرياض  . تحقيؽ : عبد اهلل  –.  دار ابف خزيمة  واآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشري

 ىػ (  . 1414)  1بف عبد الرحمف السعد . ط 

. مركز الدراسات التخصصية في اإلماـ   .  النور الغائب اإلماـ الميدي السادة ، مجتبى .147
لبناف . بدكف طبعة اك تاريخ  -بيركت   - الميدم. دار الرسكؿ األكـر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 نشر. 

السبتي ، عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى:  .148
 ىػ ( .  1407)   2عماف .ط  –. دار الفيحاء  الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى.  ىػ(544

 ايراف . –.  مؤسسة اإلماـ جعفر السبحاني . قـ  مفاىيـ القرآفالسبحاني ، جعفر .  .149
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الممؿ والنحؿ المذاىب السبحاني ، جعفر بف محمد حسيف السبحاني الخياباني التبريزم .  .150
 ىػ ( .   1423) 1إيراف . ط  –ادؽ )عميو السبلـ( . قـ . مؤسسة اإلماـ الص اإلسالمية

السفاريني ، شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى:  .151
.  لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ىػ( 1188

 ـ ( .  1982 -ىػ  1402) 2دمشؽ . ط  –. مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا  المرضية 
ىػ( . 373السمرقندم ،  أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  .152

 . بحر العمـو

السمعاني ، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي  .153
السعكدية .  –الرياض  -. دار الكطف  فسير القرآف تىػ( .  489الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 

 .  (ـ1997 -ىػ1418)  1ط تحقيؽ : ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ .

 شبرا الخيمة .  –. دار التقكل لمنشر كالتكزيع  البابية والبيائية سمؾ ، عبد اهلل عمي .  .154
 ـ ( .  2006)  1ط 

. أشير الفرؽ األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالـ اهلل فيد بف عبد العزيز بف عبد السنيدم ،  .155
 ىػ ( .   1426 – 1425) طالسعكدية . –. رسالة ماجستير . جامعة الممؾ سعكد  وأثرىا العقدي 

الحاوي لمفتاوي ىػ( . 911السيكطي ، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )الكفاة:  .156
. دار الكتب العممية  االصوؿ والنحو واالعراب وسائر الفنوففي الفقو وعمـو التفسير والحديث و 

 ـ ( . 2000 -ىػ 1421) 1بيركت . تحقيؽ : عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف . ط  –

.  مطبعة   تاريخ الخمفاء( . 911السيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )الكفاة:  .157
 ـ ( . 1952 -ىػ 1371) 1ط  د .مصر .  تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحمي –السعادة 

  الدر المنثور ىػ( . 911السيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  .158
 بيركت . –اجزاء .  دار الفكر  8
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الشافعي .  أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد  .159
اجزاء . دار 3.  . تفسير اإلماـ الشافعي  ىػ(204ي )المتكفى: مناؼ المطمبي القرشي المك

رسالة . المممكة العربية السعكدية . جمع كتحقيؽ كدراسة: د. أحمد بف مصطفى الفرَّاف  -التدمرية 
 ـ ( .   2006 - 1427)  1ط دكتكراه 

كتب العربي . مجمة التقكل . الم الجف بيف الحقيقة والخرافة الشافعي ، محمد حممي محمد .  .160
. جمادل  4. العدد  14بريطانيا  . المجمد  -بالجماعة اإلسبلمية األحمدية العالمية في لندف 

 ىػ .  1422االكلى كالثانية 

 . طبعة إيراف .    طرائؽ الحقائؽشاه ،   معصـك عمي شاه .  .161

القمـ، الدار  دار  المعالـ األثيرة في السنة والسيرة .شراب ،   محمد بف محمد حسف شيرَّاب .  .162
 ىػ ( . 1411)   1بيركت . ط  -دمشؽ -الشامية 

ىػ(  .  977الشربيني . شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى:  .163
. مطبعة بكالؽ  السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ الخبير

 ( .  ىػ 1285)  1القاىرة . ط  –)األميرية( 

 .  االسالـ بيف الرسالة والتاريخ الشرفي ، عبد المجيد .  .164

نىفي، نسبو إلى محمد ابف الحنفية، الشٍَّعراني، أبك  .165 الشعراني ، عبد الكىاب بف أحمد بف عمي الحى
. مكتبة محمد  الطبقات الكبرى = لوافح األنوار في طبقات األخيارىػ( . 973محمد )المتكفى: 

 ىػ (  1315) . ط مصر -والمميجي الكتبي كأخي

جزءا .  20.  الخواطر –تفسير الشعراوي ىػ( . 1418الشعراكم ، محمد متكلي )المتكفى:  .166
 ـ ( .  1997) ط مطابع أخبار اليـك . 

. فتح ىػ( 1250الشككاني ،  محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  .167
 ق ( .  1414) 1دمشؽ، بيركت . ط  -لطيب . دار ابف كثير، دار الكمـ ا القدير
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الصواـر ىػ( . 1250الشككاني ، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  .168
صنعاء . تحقيؽ :  -. دار اليجرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  الحداد القاطعة لعالئؽ أرباب االتحاد
 ـ ( . 1990 -ىػ 1411)  1محمد صبحي حسف الحبلؽ . ط 

.  أوائؿ المقاالتىػ ( .  413الشيخ المفيد ، محمد بف محمد بف النعماف البغدادم ) المتكفى  .169
 . بدكف تاريخ نشر  1المؤتمر العالمي آللفية الشيخ المفيد . تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ االنصارم . ط 

 ـ(  1973)  1بيركت . ط  –. دار الكتاب المبناني  المعجـ الفمسفي صميبا ، جميؿ .  .170

.  تحقيؽ: مجمكعة  اإلنصاؼ في حقيقة األولياء وما ليـ مف الكرامات واأللطاؼ الصنعاني .  .171
 ىػ( .1417) 1مف طمبة العمـ بإشراؼ : حسف بف عمي العكاجي . ط

. مجمة التقكل . المكتب العربي بالجماعة  التفسير المقارف  ناقة صالح طاىر ، ىاني .  .172
بريطانيا   . المجمد  الثالث كالعشركف . العدد الثامف .  -مية في لندف اإلسبلمية األحمدية العال

 ىػ . 1431ذك الحجة 

. الجماعة  ماذا تنقموف منا ردا عمى كتاب الجماعة االحمدية في ميزاف االسالـطاىر ، ىاني .  .173
 ـ ( .  2004 -ىػ  1425)  2الكبابير . ط –حيفا  –االسبلمية االحمدية 

جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  الطبرم . محمد بف .174
جزءا .  دار التراث  11. تاريخ الطبري = تاريخ الرسؿ والمموؾ، وصمة تاريخ الطبريىػ( . 310

 ىػ (  .  1387)  2بيركت . ط  –

فى: الطبرم . محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتك  .175
الرياض  . تحقيؽ : عمي بف عبد العزيز  –. دار العاصمة  التبصير في معالـ الديفىػ( . 310

 ـ(  1996 -ىػ  1416)  1بف عمي الشبؿ . ط 
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الطبرم ،  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  .176
 .   مؤسسة الرسالة . تحقيؽ : احمد شاكر جزء . 24.  جامع البياف في تأويؿ القرآفىػ( . 310
 .  ـ ( 2000 -ىػ  1420)  1ط

. دار النفائس .  تاريخ الخمفاء الراشديف الفتوحات واإلنجازات السياسيةطقكش ، محمد سييؿ .  .177
 ـ ( . 2003-ىػ1424) 1ط 

 . ـ ( 2004)  1مصر .ط –. دار الخياؿ  مدعو النبوة في التاريخ اإلسالمي طكغاف ،كليد . .178
الظاىرم ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:  .179

بيركت  –مسالة اف النبكة ىي الكحي .  دار الفكر  –. كتاب التكحيد .   المحمى باالثار ىػ( 456
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ . 

الىكر   –ارة ترجماف السنة ادالبابية عرض ونقد . ـ (.  1987ظيير ، احساف اليي ) المتكفى  .180
 ـ ( .  1984)  6باكستاف . ط 

 –. دار االماـ المجدد  القاديانية دراسات وتحميؿ ىػ ( .  1407ظيير ، احساف اليي ) تكفي :  .181
 ـ ( . 2005 -ىػ  1426)  1القاىرة . ط 

 نكرة . المدينة الم –. الجامعة االسبلمية  القاديانية دراسات وتحميؿظيير ، احساف اليي .  .182
 ىػ ( . 1386ط ) 

. دار دراسات في التصوؼ  ىػ ( .  1407ظيير ، إحساف اليي ظيير الباكستاني ) المتكفى :  .183
 ـ ( . 2005 -ىػ  1426)  1اإلماـ المجدد لمنشر كالتكزيع . ط 

ُؼ .. المنَشأ َوالَمَصادرىػ( . 1407ظيير ، إحساف إليي ظيير الباكستاني )المتكفى:  .184 .  التََّصوُّ
 ـ ( .  1986 -ىػ  1406. )  1باكستاف . ط  –إدارة ترجماف السنة، الىكر 

.  فرؽ وتاريخ -الشيعة والتشيع ىػ( . 1407ظيير ، إحساف إليي ظيير الباكستاني )المتكفى:  .185
 ـ ( .  1995 -ىػ  1415) 10باكستاف . ط  –إدارة ترجماف السنة، الىكر 
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.  تراءات عبد المجيد الشرفي عمى السنة النبوية جياالت وأضاليؿ : نقض افعامرم ، سامي .  .186
 ( .  2012دار البصائر . ط ) 

. محاضرة . مجمة   عقيدة أىؿ السنة واألثر في الميدي المنتظرالعباد ، عبد المحسف .  .187
 الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنكرة . السنة األكلى . العدد الثالث . 

معاىد التنصيص عمى شواىد ىػ ( . 963باسي )الكفاة: العباسي ، عبد الرحيـ بف أحمد الع .188
 1بيركت  .  تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد . ط  -. عالـ الكتب    التمخيص

 ـ ( . 1947 -ىػ 1367)

 القاىرة .  –. دار السبلـ  السيرة النبوية والتاريخ اإلسالميمحمد .  الشافيعبد المطيؼ ، عبد  .189
 ىػ (  1428)  1ط

 ـ ( .  1983)  2مصر .  ط  –. دار المعارؼ  إخواف الصفالنكر ، جبكر . عبد ا .190

ذك الحجػة  19عدد الثبلثػاء  . لندف .  جريدة الشرؽ االوسط عبد الكىاب ، محمد حممي .  .191
 . 12040. العدد   2011.  نكفمبر  15ىػ  1432

ُخُطوَرُتُو  -التَّأويؿ ىػ( . 1433العتيبي ، عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي )المتكفى:  .191
 ـ ( .  1992 -ىػ  1412) 1األردف . ط  –. دار النفائس لمنشر كالتكزيع   َوآثَاُرهُ 

. رئاسة إدارة البحكث العممية  محبة الرسوؿ بيف االتباع واالبتداعمحمد .  الرؤكؼعثماف ، عبد  .193
 ىػ (.  1414)  1ط  الرياض . –كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد إدارة الطبع كالترجمة 

العراقي ، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ  .194
 -. المكتبة السمفية  التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابف الصالحىػ( .  806العراقي )المتكفى: 

 ـ (.  1969 -ىػ  1389)  1المدينة المنكرة . تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف.ط 
. كتاب مرقـ اليا غير مطبكع  الوفيات واالحداثعضك ممتقى اىؿ الحديث الباحث غفر اهلل لو .  .195

 . ىػ 1431ربيع االكؿ  20المكسكعة الشاممة . اخر تحديث لو 
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.  ىػ(749العمرم ، أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشي العدكم العمرم، شياب الديف )المتكفى:  .196
 ق ( . 1423)  1أبك ظبي . ط  -المجمع الثقافي .  مالؾ األمصار مسالؾ األبصار في م

.   فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـ وبياف موقؼ اإلسالـ منياعكاجي ، غالب بف عمي .  .197
 ـ ( .  2001 -ىػ  1422) 4جدة . ط  –المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ 

 الرياض .  –. مكتبة الرشد   عة وأحكامياحقيقة البدالغامدم ، سعيد بف ناصر .  .198

الغامدم ، صالح بف عبد اهلل الحساب . تقرير مؤسسة راند إسبلـ حضارم ديمكقراطي دراسة  .199
السعكدية . إشراؼ : الدكتكر محمد بف سعيد  –تحميمية  . رسالة ماجستير . جامعة أـ القرل 

 السرحاني  .

 القاىرة  . -. مجمع البحكث اإلسبلمية ديفابف سينا بيف الفمسفة والغرابة ، حمكدة .  .200
 ـ ( 1972-ق1392) 1ط 

 االقتصاد في االعتقادىػ( . 505الغزالي ،  أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:  .201
 ـ ( .  2004 -ىػ  1424)  1لبناف . ط  –. دار الكتب العممية، بيركت 

 .  . إحياء عمـو الديفىػ( 505كسي )المتكفى: الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الط .202
 بيركت . –اجزاء . دار المعرفة  4 

.  المنقذ مف الضالؿىػ(. 505الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:  .203
 مصر . تحقيؽ : عبد الحميـ محمكد . –دار الكتب الحديثة 

 - 210ارؼ بالقاىرة .  تحقيؽ د. سميماف دنيا . . دار المع .  معيار العمـأبك حامد ، الغزالي .204
. انجيؿ برنابا ودراسات حوؿ وحدة الديف عند موسى و عيسى ومحمد فاضؿ ، سيؼ اهلل احمد 

 ـ ( .  1983 -ىػ  1403)  2الككيت . ط  –. دار القمـ   عمييـ السالـ

مج .  دار كمكتبة  8.  لعيفكتاب اىػ ( . 175الفراىيدم ، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم . ) الكفاة:  .205
 اليبلؿ . تحقيؽ : د ميدم المخزكمي / د إبراىيـ السامرائي .
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ىػ(.  . 817الفيركزابادم ، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  .206
لبناف . تحقيؽ : مكتب  -. مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت   القاموس المحيط

 2005 -ىػ  1426)  8التراث في مؤسسة الرسالة  باشراؼ محمد نعيـ عرقسكسي . ط  تحقيؽ
 ـ ( .

بريطانيا ،  –. الشركة االسبلمية المحدكدة  اعجاز المسيح القادياني ،  ميرزا غبلـ احمد .  .207
 ـ ( .  2011 -ىػ  1428باكستاف . الطبعة الحديثة ) 

الحكومة لمكعكد كاالماـ الميدم عميو السبلـ .القادياني ، حضرة ميرزا غبلـ أحمد المسيح ا .208
باكستاف .  –بريطانيا ، اسبلـ اباد  –تميفكرد  –.  الشركة االسبلمية المحدكدة  االنجميزية والجياد

 ـ ( .  2013 -ىػ  1434)  1ترجمة : محمد احمد نعيـ . ط 

. الشركة االسبلمية المحدكدة  ازالة االوىاـ ، الخزائف الروحانية القادياني ، ميرزا غبلـ احمد  .  .209
 اسبلـ اباد ، المممكة المتحدة .  –

. مطبعة رياض  توضيح المراـ -فتح االسالـ ـ ( .  1908القادياني ، ميرزا غبلـ احمد ) تكفي  .210
 ىػ ( . 1308)  1امريتسار . ط  –اليند 

 –ة المحدكدة . الشركة اإلسبلمي سر الخالفة ـ ( .  1908القادياني ، ميرزا غبلـ احمد )ت  .211
 ـ ( . 2007 -ىػ  1428بريطانيا .  الطبعة الحديثة ) 

 . مطبعة رياض اليند . إزالة االوىاـ ـ ( .   1908القادياني ، ميرزا غبلـ احمد . ) تكفي  .212

. الشركة االسبلمية  البراىيف االحمدية ، الخزائف الروحانية القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .213
 د ، بريطانيا . اسبلـ ابا –المحدكدة 

بريطانيا   –تميفكرد -. الشركة اإلسبلمية المتحدة  الخزائف الدفينة القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .214
 ـ ( .  2008 -ىػ  1429)  1باكستاف  . ط  -إسبلـ أباد
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بريطانيا ،  -. الشركة االسبلمية المحدكدة  الخطبة االليامية القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .215
 ـ ( .  2009 -ىػ  1430اف . الطبعة الحديثة ) باكست

. الشركة االسبلمية   المسيح الناصري عميو السالـ في اليندالقادياني ، ميرزا غبلـ أحمد .  .216
 بريطانيا . ترجمة : القسـ العربي بالجماعة االسبلمية االحمدية .  -المحدكدة  

 ـ ( .  2002 -ىػ 1423الطبعة الحديثة ) 

 –. الشركة االسبلمية المحدكدة   اليدى والتبصرة لمف يرىيرزا غبلـ احمد . القادياني ، م .217
 ـ ( .  2011 -ىػ  1432بريطانيا ، باكستاف . الطبعة الحديثة ) 

بريطانيا ،  –. الشركة اإلسبلمية المحدكدة  براىيف احمديوالقادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .218
 ـ ( .  2013 -ىػ  1434)  1باكستاف . ترجمة : عبد المجيد عامر . ط 

باكستاف ،  –اسبلـ اباد  –. الشركة االسبلمية  تذكرة الشيادتيف القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .219
 ـ ( .  2011 -ىػ  1432المممكة المتحدة . الطبعة الحديثة ) -تمفكرد 

  . المجمد السابع . شيادة القرآف بتبميغ الرسالة القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .220

بريطانيا ، باكستاف .  –.الشركة االسبلمية المحدكدة  نور الحؽ القادياني ، ميرزا غبلـ احمد .  .221
 ـ ( .   2007 -ىػ  1428الطبعة الحديثة ) 

-باكستاف ، تمفكرد  –اسبلـ اباد  –. الشركة االسبلمية  التبميغ القادياني، ميرزا غبلـ احمد .  .222
 ـ ( . 2004 -ىػ  1425 المممكة المتحدة . الطبعة الحديثة )

القارم  ، نكر الديف أبك الحسف عمى بف سمطاف محمد القارم اليركم المعركؼ "بمبل عمى  .223
 -.  دار األرقـ   شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر  ىػ ( . 1014القارم" ) الكفاة: 

.  قدـ لو: الشيخ عبد لبناف / بيركت .  تحقيؽ : محمد نزار تميـ كىيثـ نزار تميـ  . بدكف  طبعة 
 الفتح أبك غدة . 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ىػ( . 1014القارم ، عمي بف سمطاف محمد القارم ) الكفاة:  .224
 ( ـ2001 -ىػ 1422) 1ماؿ عيتاني .ط بيركت . تحقيؽ : ج  -. دار الكتب العممية  المصابيح

محاسف ىػ( . 1332المتكفى: القاسمي ، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ  ) .225
 ىػ (  1418) 1بيركت . تحقيؽ : محمد باسؿ عيكف السكد . ط  –. دار الكتب العمميو  التأويؿ

. مركز عبدالكريـ ميرغني  ـ1955-ـ1820تاريخ السوداف الحديث  القداؿ ، محمد سعيد . .226
  ).ـ2002) . ط أـ درماف -الثقافي 

بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف  القرطبي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد .227
 –. دار الكتب المصرية  الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبيىػ( . 671القرطبي )المتكفى: 

براىيـ أطفيش . ط   ( .  1964 -ىػ 1384) 2القاىرة . تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

لطائؼ اإلشارات = ىػ( . 465المتكفى: القشيرم ، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم ) .228
مصر . الطبعة: الثالثة . تحقيؽ : ابراىيـ  –. الييئة المصرية العامة لمكتاب  تفسير القشيري

 البسيكني .
. مؤسسة الرسالة  مسند الشيابالقضاعي ، محمد بف سبلمة بف جعفر أبك عبد اهلل القضاعي .  .229

 ـ ( .  1986 -ىػ 1407)   2مفي . ط بيركت . تحقيؽ : حمدم بف عبد المجيد الس –
دار  في ظالؿ القرآف.ىػ( . 1385قطب ، سيد سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:  .230

 .  17القاىرة . ط  -بيركت -الشركؽ 
غرائب ىػ( .  850القمي ، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم )المتكفى:  .231

   1بيركت . تحقيؽ : الشيخ زكريا عميرات . ط  -ار الكتب العمميو . د القرآف ورغائب الفرقاف
 (1416  . ) 

 بيركت . –. مؤسسة اإلنتشار العربي  التشيع السياسي والتشيع الدينيالكاتب ، احمد .  .232
 ( .   2009)  1ط  

 الكتاب المقدس  .233
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تصريح بما تواتر الىػ( .  . 1353الكشميرم ، محمد أنكر شاه بف معظـ شاه اليندم )المتكفى:  .234
كدار القرآف الكريـ بيركت . تحقيؽ :  -مكتبة المطبكعات اإلسبلمية بحمب  في نزوؿ المسيح .

 ـ( .  1981 -ىػ 1401)  3عبد الفتاح أبك غدة . ط 

 328الكميني ، ثقة اإلسبلـ أبي جعفر محمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني الرازم ) المتكفى سنة  .235
 . كتاب األصكؿ . باب نادر في فضؿ اإلماـ كصفاتو .    . االكافي(   ى 329/ 

. التوحيد ىػ( .   333الماتريدم ، محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )المتكفى:  .236
 اإلسكندرية . تحقيؽ : فتح اهلل خميؼ . بدكف طبعة اك سنة نشر . –دار الجامعات المصرية 

محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد بف  .237
بيركت .  –. دار الكتب العممية  تفسير الماوردي = النكت والعيوفىػ( .     450)المتكفى: 

 تحقيؽ : السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ . 

 . دكلة اإلمارات العربية . مجمة زىرة الخميج .238

.   المعجب ىػ( 647ي المراكشي، محيي الديف )المتكفى: المراكشي ، عبد الكاحد بف عمي التميم .239
. المكتبة العصرية،  في تمخيص أخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر الموحديف

 ـ ( .2006 -ىػ 1426) 1بيركت . تحقيؽ : صبلح الديف اليكارم . ط -صيدا

 حقكؽ الشرعية . المممكة المتحدة .  . لجنة الدفاع عف الختـ النبوة المسعرم ، محمد بف عبداهلل .  .240
 ـ ( .  2002 -ىػ  1422)  1ط 

 ـ ( .  1987)  1ط  بيركت . –. دار ابف كثير  الرسوؿ والوحي المسير ، محمد سيد احمد .  .241

. دار  اليد الخفية ) دراسات في الحركات الييودية اليدامة والسرية(المسيرم ، عبد الكىاب .  .242
 ـ ( .  2001 -ىػ  1422)  2القاىرة . ط  –الشركؽ 

 تحقيؽ : مجمع المغة العربية .   .دار الدعكة  . المعجـ الوسيط مصطفى ، إبراىيـ كآخركف .  .243
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ك السبلكم .  .244 .   العممانيوف العرب وموقفيـ مف اإلسالـالمغربي ، أبك سفياف مصطفى باحُّ
 -ىػ  1433)  1ط  .جميكرية مصر العربية  -القاىرة  -المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع

 ـ ( .  2012

 . البدء والتاريخىػ( . 355المقدسي ، المطير بف طاىر المقدسي )المتكفى: نحك  .245
 بكر سعيد . بدكف طبعة . بدكف سنة نشر .  -اجزاء . مكتبة الثقافة الدينية  6 
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Abstract 

This research has discussed the topic of the last prophecy in the Holy 

Quran and Sunnah, by explaining the meaning of the last prophecy in 

language, and its implications in various creeds and sects . 

This theme has also dealt with subjects related to this concept, such as 

claiming of prophecy, the issue of the Waited Mahdi and the return of Jesus 

– peace be upon him – at the end of life or universe . Then it has agreed 

that the appropriate meaning of this concept is the absolute closure so that 

no prophet will surly come after our great prophet Muhammed – Peace be 

upon him – till the Day of Resurrection . 

This has been assured by referring to the language books, the books of 

interpretations Al-Hadeeth and the views of scientists in different ages and 

walks of life. This has also been done by discussing controversial views 

and confuting them. 

It has also been clarified the importance of this doctrine and the need for 

paying attention towards consolidating this among Muslims in general to 

preserve their entity, pure and strong, and fortify Muslims from weakness, 

ripping and dispersion, in addition to this to open new visions to start and 

embark  and being creative in its mission relying on the “Holy Quran” and 

the “Sunnah” of our noble prophet Muhammed – Peace be upon him. 
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