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 م.م. هدى مهدي دمحم

 المقدمة:
حالمنػػ ع  ػػف الةػػ ح    ،حلػػـ ن ػػف لػػً  حػػحا   حػػهلل ،الحمػػهلل ا الحاحػػهلل ااحػػهلل الػػد  لػػـ لدػػهلل حلػػـ لحلػػهلل     
 نحق الحق   دم تً حهح خلر الح ةدلف . ،حالحلهلل
 بػهللع ح شههلل  ف دمحما   ،حاشههلل  ف ال إلً إال هللا ححهللع ال شريؾ لً، لً اامر  دً حالنً المةلر     

خحانػً مػف اانبنػ ل حالمرسػدلف حسػدـ ،حرسحلً ح لحقنػ  بهػـ   ،الدهـ ةدي  دى سلهللن  دمحم ح دى آلػً حاخ
 ح عهلل: ، ربن  إنؾ  دى  ل شئ  قهلللر،حاحشرن  في  مرتهـ

ح مػرهـ  ف لبدوػحا النػ    ،فأرسل إلػلهـ الرسػل الاػراـ ،لقهلل  راهلل هللا تع لى  ف نقنـ الحج   دى    هللع
 ق ؿ تع لى: ،لئال ن حف لدن    دى هللا حج   عهلل الرسل ،م   ن ؿ  دلهـ

 ْعهلَل الرُُّسِل َحَ  َف ّللّاُ َ ِ ي  ا َ  ٌ ِريَف َحُمنِدِريَف ِلَئالَّ َنُ حَف ِلدنَّ ِ  َ َدى ّللّاِ ُحجَّ َحِ نم  رُُّسال  مَُّ شِّ
(ٔ) . 

 ،نبن  حرسحال  إلى بني إسرائلل عثً هللا تع لى   نسى ابف مريـ  ،ح  ف مف الرسل الاراـ    
ح ن ؿ  دنً اإلنجلل متمم   لمآ ج ل في  ،م شرا  برس ل  التححلهلل الم مد  لرس ل  النبي محسى 

 ،حالحضػػلد  ،هللا نػػ  إلػػى التححلػػهلل ،مػػف تعػػ لنـ محجهػػ  إلػػى بنػػي إسػػرائلل تػػحراة النبػػي محسػػى 
حسػر  ف مػ  فقػهللت  ،  حاضػهه هللا  شػهلللهللامق حمػ ،فحاجهت  هدع الهلل حة التححلهللن  الح ضد  ،حالتس مح

ممػػ  سػػ  هلل  دػػى امتػػهللاهلل لػػهلل التحريػػع إللهػػ  ف بتعػػهللت  ػػف   ةػػحله   عػػهلل رفػػد السػػلهلل المسػػنح 
حمػػػرت النةػػػػرانن   عػػػهللة مراحػػػػل ح هػػػػحار  ،حامت جػػػت  معتقػػػػهللات حفدسػػػح ت حثننػػػػ  ، ةػػػحله  ااحلػػػػى
 ،إلػى هللن نػ  مَحرفػ  حمبهلَللػ  ،عػ لىانتقدت فله  مف رس ل  إلهن  من ل  مف  نهلل هللا ت ،تأريخن  مختدح 

فخرجػػت المسػػنحن  الحهلللثػػ  التػػي تػػهلل ح إلػػى  ،تظػػ فر  دػػى ةػػنعه   عػػ  الاهػػ ف حرجػػ ؿ السن سػػ 
نػً إلػً  ح ابػف إلػً )تعػ لى هللا  ػف دلػؾ  حهلل حى  لحهن  المسنح  نسى ابف مريـ  ،التثدلث حاخ

ح د     دى  ت ب هللا  ، افترال  الهلل حى   ا م   ف القراف الاريـ في  ع  آن تً لؤيهلل هدع ، دحا   بلرا (
 ،تع لى الد  ال نأتنً ال  هل مف بلف لهللنً حال مف خدحً

ـَ ُقػْل َفَمػف َنْمِدػُؾ ِمػَف ّللّاِ َشػْلئ   ِإْف :ق ؿ تع لى      لََّقهلْل َ َحَر الَِّدلَف َقآُلحْا ِإفَّ ّللّاَ ُهػَح اْلَمِسػنُح اْبػُف َمػْرَي
َم َحاِت َحاَاْرِ  َحَم  َ َراهلَل َ ف ُلْهِدَؾ اْلَمسِ  ِ ُمْدُؾ السَّ ًُ َحَمف ِفي اَاْرِ  َجِمنع   َحلِلّ ـَ َحُ مَّ  نَح اْبَف َمْرَي

 
                                                           

 .٘ٙٔاآلن   :سحرة النس ل - ٔ

 عميه السالم دعوى ألوهية المسيح
 القرآن الكريم وأدلة بطالنها من
 



 753  
 

 
 م.م هدى مهدي دمحم                     مجمة العموم اإلسالمية                          دعوة ألوهية المسح عميه السالم

             (  9( السنة )83العدد )وأدلة بطالنها من القرآن الكريم              
 

   
 

َبْلَنُهَم  َلْخُدُق َم  َنَش ل َحّللّاُ َ َدى ُ لِّ َشْيٍل َقهلِللرٌ 
(ٔ) . 

ـْ َحاَل َتُقحُلػ:حق ؿ تع لى   حْا َ َدػى ّللّاِ ِإالَّ اْلَحػقِّ ِإنََّمػ  اْلَمِسػنُح ِ نَسػى َن   َْهَل اْلِاَت ِب اَل َتْوُدحْا ِفي هلِللِنُ 
ًِ َحاَل َتقُ  ًُ َفآِمُنحْا ِ  لِّلِ َحُرُسِد ْن ـَ َحُرحٌح مِّ ًُ َ ْلَق َه  ِإَلى َمْرَي ـَ َرُسحُؿ ّللّاِ َحَ ِدَمُت حُلحْا َثاَلَثٌ  انَتُهحْا َخْلر ا اْبُف َمْرَي

ًٌ َحاِحػػ ـْ ِإنََّمػػ  ّللّاُ ِإَلػػ ػػَم َحات َحَمػػ  ِفػػي اَاْرِ  َحَ َحػػى ِ ػػ لِّلِ لَُّاػػ ًُ َمػػ  ِفػػي السَّ ًُ َحَلػػهلٌل لَّػػ ًُ َ ف َنُ ػػحَف َلػػ هلٌل ُسػػْ َح َن
َحِ نال  

(ٕ) . 
ـْ َلنتَ  :حق ؿ تعػ لى     ف لَّػ ًٌ َحاِحػهلٌل َحاِخ ًٍ ِإالَّ ِإَلػ ُهػحْا لََّقػهلْل َ َحػَر الَّػِدلَف َقػ ُلحْا ِإفَّ ّللّاَ َث ِلػُث َثاَلثَػٍ  َحَمػ  ِمػْف ِإَلػ

ـْ َ َداٌب َ ِلنـٌ  فَّ الَِّدلَف َ َحُرحْا ِمْنُه َ مَّ  َنُقحُلحَف َلَنَمسَّ
(ٖ) . 

تػهللؿ  دػى  لحهنػ   ،ل  محف  ف لهـ حجج ح هللل  مػف القػرآف الاػريـ ،إف هلل  ة المسنحن  الحهلللث      
عحا إلػػى حالحاقػػد  نهػػـ سػػ ،حػػ حلحا التمسػػؾ بهػػ  ظنػػ   مػػنهـ  نهػػ  تؤيػػهلل مػػ  دهبػػحا إلنػػً ،المسػػنح 

ححمدػػحا آن تػػً الاريمػػ ت مػػ  ال  ،قػػحؿ هللا الحػػق ،تسػػحنا ا تقػػ هللاتهـ الح سػػهللة مػػف خػػالؿ القػػرآف الاػػريـ
ح غمضػػػحا   لػػنهـ  ػػػف مح ػػػـ القػػػرآف  ،ح ػػدبحا  دػػػى هللا ح دػػػى  ت  ػػً الع يػػػ  ،تحتمػػل مػػػف المعػػػ ني

 حجنححا إلى  لح ظ ظنحا  نه  تم َنهـ مف الحةحؿ إلى مق ةهللهـ ال  هد  . 
ُـّ اْلِاتَػػ ِب َحُ َخػػُر ُمَتَشػػ ِبَه ٌت  :عػػ لىقػػ ؿ ت  ًُ آَنػػ ٌت مُّْحَ َمػػ ٌت ُهػػفَّ ُ  ُهػػَح الَّػػِدَ  َ نػػَ َؿ َ َدْنػػَؾ اْلِاتَػػ َب ِمْنػػ

ًِ حَ  ًُ اْبِتَو ل اْلِحْتَنِ  َحاْبِتَو ل َتْأِحيِد ًَ ِمْن ـْ َ ْيٌا َفَلتَِّ ُعحَف َم  َتَش َ  ًُ ِإالَّ ّللّاُ َم  َنعْ َفَأمَّ  الَِّدلَف في ُقُدحِبِه ـُ َتْأِحيَد َد
ُر ِإالَّ ُ ْحُلحْا ااْلَ  بِ  ْف ِ نهلِل َربَِّن  َحَم  َلدَّ َّ ًِ ُ لّّ مِّ ـِ َنُقحُلحَف آَمنَّ  ِ   . (ٗ) َحالرَّاِسُخحَف ِفي اْلِعْد

 -:أهمية البحث
 :حتأتي  همن  ال حث في هدا المحضحع مف  

  السػنم  ح ف  ،منػ هجهـ ححمالتهػـ التنةػلري  خهحرة مػ  لػهلل ح إلنػً النةػ رى حالمنةػرحف فػي
 ،المسدملف اللحـ في ح ج  إلى نقظ   دمن  حمعرفنػ  حال لجػهلللهـ نحعػ    ف لن حئػحا  دػى  نحسػهـ

حمػػف المح رقػػ ت غلػػر  ،حالقػػحى الح  دػػ  فنػػً ،حنع لػػحف  نحسػػهـ  ػػف العػػ لـ المع ةػػر حشػػع راتً
فػنف قػحى التنةػلر تنشػن بػلف  ،الوػرب المنهقن   نً فػي الحقػت الػد  تنهػ ر فنػً النةػرانن  فػي

 مػ  هػح  ،حتاسب  فراهللا  مف بلف المسػدملف  سػبب الجهػل حالحقػر حالمػر  ،الشعحب اإلسالمن 
نهللحننسنالح ؿ في  فريقن  ح   ،حلػث تنشػن قػحى التنةػلر    لػهلل حة إلػى النةػرانن  ،حشرؽ آسػن   اخ

ـ مػػػف خػػػالؿ ااسػػػ للب لتحجػػػً التر لػػػ   دػػػى إخػػػراجهـ مػػػف اإلسػػػال ، ح إدا لػػػـ نم ػػػف تنةػػػلرهـ
حالتقػػػػرب إلػػػػى المرضػػػػى فػػػػي  ،حتعدػػػػنـ الدوػػػػ ت مج نػػػػ    ،مػػػػف فػػػػتح مػػػػهللار  لدتنةػػػػلر ،المتنح ػػػػ 

                                                           

 ٚٔ:اآلن  :سحرة الم ئهللة - ٔ
 ٔٚٔ :اآلن  :سحرة النس ل - ٕ
 ٖٚ :اآلن  :سحرة الم ئهللة - ٖ
 ٚ :اآلن  :مرافسحرة آؿ   - ٗ
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حتح يػػػد ااغدنػػػ  حالمال ػػػ  حالهػػػهللان   ،حفػػػتح المالجػػػئ حهللحر الر  نػػػ  االجتم  نػػػ  ،المستشػػػحن ت
 حالنةرانن  الهللا ن  لدتس مح . ،  سـ المسنح المحب لدسالـ

 تعػػهلَل مػػف  خهػػر الػػهللن ن ت  دػػى حجػػً اار  فػػي   لمنػػ   ،لحهلللثػػ  حهلل  تهػػ إف الهللن نػػ  النةػػرانن  ا
 ح اثره  جر ة  دى غ ح المسدملف ف ري  ح س ري   . ،ح اثره   ت      حهلل  ن  ،المع ةر

 نعتبػػر حسػػلد  مػػف حسػػ ئل نشػػر اإلسػػالـ ،هللراسػػ  ااهللنػػ ف حمق رنتهػػ  ،إف ال حػػث فػػي هػػدا المجػػ ؿ، 
انػً ن شػع  ،لم  في دلؾ مف فحائػهلل لدمػؤمف  ػ ا تعػ لى ، ً حاالهتم ـ ،مم  لتحجب النهح   ً

مق رن   م  لتمل   ً  ،لً مهللى م   دنً س ئر الهللن ن ت ح هده  مف انحراؼ ح يا حضالؿ حتن ق 
دلػػؾ  ف  ،فل يػػهللع هػػدا تمسػػ    بهلللنػػً ،هلللػػف هللا اإلسػػالـ، مػػف الحػػق حالرشػػ هلل حاإلتقػػ ف حالمحضػػح ن 

 ااشن ل تتمل   أضهللاهلله  .
 التةػػهلل  حالحقػػحؼ بحجػػً الجهػػحهلل المبدحلػػ  مػػف قبػػل قػػحى التنةػػلر الن شػػه  فػػي العػػ لـ حجػػحب، 

َحَق َلػػِت اْلَلُهػػحهلُل َحالنََّةػ َرى َنْحػػُف َ ْبَنػػ ل ّللّاِ   :قػػ ؿ تعػ لى ،حالػهللف ع  ػػف  تػػ ب هللا العظػنـ المهػػنمف
ُ ُ ـ ِبػُدُنحِ ُ ـ َبػْل َ نػُتـ َ َشػٌر مِّ  ـَ ُنَعدِّ ِ َحَ ِح َّ ُؤُع ُقْل َفِد ُب َمػف َنَشػ ل َحلِلّ ػْف َخَدػَق َنْوِحػُر ِلَمػف َنَشػ ل َحُنَعػدِّ مَّ

ًِ اْلَمِةػػػلُر  َلْنػػػ ػػػَم َحاِت َحاَاْرِ  َحَمػػػ  َبْلَنُهَمػػػ  َحاِخ ُمْدػػػُؾ السَّ
حبدبدػػػ   ،حمح حلػػػ  إضػػػالؿ المسػػػدملف ،(ٔ)

هلل حدلػػؾ بنسػػق ت معتقػػهللات المسػػنحن  الح سػػهللة  دػػى  عػػ  مػػ  قػػ ،ا تقػػ هللهـ مػػف خػػالؿ افتػػرالاتهـ
 ن حف متش به   مف آ  القرآف الاريـ .

  حمعرف  الم يهلل       ،م   جهللع في نحسي مف رغ   في هللراس  المعتقهللات حالهللن ن ت غلر اإلسالمن 
ح نػػ   -حمػػ  قػػهلل نقػػد فنػػً  عػػ  المسػػدملف  ،ح قػػحاؿ  هػػل البػػهللع حااهػػحال ،ح ةػػحله  ، ػػف حقنقتهػػ    

  م   نهلل النة رى حغلرهـ .  م  فنً مف الشبه  ، ف قةهلل  ح  ولر قةهلل -منهـ 
د  تقػػػػهللـ بهػػػػدا ال حػػػػث المتحاضػػػػد فػػػػي مح حلػػػػ  لدمشػػػػ ر   فػػػػي الػػػػهللف ع  ػػػػف  تػػػػ ب هللا العظػػػػنـ     ،حاخ

 سألً تع لى القبحؿ  ،حالتد لر  عظم  اإلسالـ ححرةً  دى تأالهلل العقلهللة الةحنح  في النحح 
ًُ َحُهػَح ِفػي َحَمػف َلْبتَػِا َغْلػَر ا  :قػ ؿ تعػ لى حالتحفلق فنم   سػعى إلنػً . ـِ هلِللن ػ  َفَدػف ُنْقَبػَل ِمْنػ إِلْسػاَل

اآلِخَرِة ِمَف اْلَخ ِسِريفَ 
(ٕ) . 

ح في الم حث الثػ ني  ،تضمف الم حث ااحؿ اهلل  لات النة رى  ،لتدخص ال حث في م حثلف    
ثػـ خ تمػ  تتضػمف نتػ ئج  ،رهلل  دى إهلل  لاتهـ بنةحص مف القرآف الاريـ تسقن إهلل ػ لاتهـ ال  هدػ 

 ثـ نعقبه  فهر    لمراجد حالمة هللر التي ا تمهلله  ال حث .  ،ثال ح
 
 

                                                           

 .   ٛٔاآلن   :سحرة الم ئهللة -ٔ
  ٘ٛاآلن   :سحرة آؿ  مراف - ٕ
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 والتثميث في القرآن الكريــــــــم دعوى ورود أدلة عمى ألوهية المسيح : المبحث األول
ثػػػـ مػػػ  لبثػػػت  ف  ،لقػػػهلل ن لػػػت النةػػػرانن  الحقػػػ   قلػػػهللة التححلػػػهلل ح قلػػػت  دلهػػػ  فتػػػرة مػػػف الػػػ مف     

هحائع مف النة رى حهللخدػت بهػ  فػي مت هػ ت  ، راهللع هللا تع لى انحرفت  ف خهه  الةحنح الد 
 مف الحدسح ت حالخراف ت حااحه ـ .

 عػػػهلل القػػػرف ااحؿ المػػػنالهلل   أف ػػػ ر مػػػف هللخػػػل فلهػػػ  مػػػف  ،تػػػأثرت الهللن نػػػ  النةػػػرانن  التححلهللنػػػ      
 ،ب المضػػػهرب إد لػػػـ تاػػف لهػػ  قػػحة تحملهػػػ  حال شػػ نم  تعقػػل القدػػح  ،الػػحثنللف حالحالسػػح  تػػأثرا   بلػػرا  

  ف مف نتلجته   ف خرجت  دى الن   هحائع مػف  ،ف مت جت  ع  الحدسح ت   لهللن ن  النةرانن 
 ،المسنحللف في القرنلف الث ني حالث لث المنالهللللف حم   عهلله   ح رة التثدلث في العقلػهللة بػهللؿ التححلػهلل

رس ل قحا هلله  .(1) حبدلت تدؾ الهحائع جههلله  في تأسن  تدؾ العقلهللة الجهلللهللة حاخ
 ،هللفعهػػـ إلػػى الهجػػرة ،فػػي  هػػهللهـ ااحؿ إف االضػػهه هلل الػػد  القػػ ع  ت ػػ ع السػػلهلل المسػػنح    

فرحل  عضهـ إلى اإلس نهللري  التي   نت تعتنق المدهب الحدسحي الد  لت  مً  فالهحف في القرف 
حرحػل  ،(لعقػلا ،الػرحح ،الث لث المنالهلل  ح  نت آراؤه  في العقلهللة اإللهن  ترتا   دى الثػ لحث )هللا

الحهلللثػػ  حمػػف هػػدلف المعنلػػلف خرجػػت المسػػنحن   ،الػػ ع  إلػػى رحمػػ  فأخػػدحا  ػػف الحثننػػ  الرحم ننػػ 
 .(2)التي تهلل ح إلى التثدلث

حهػػػي اآلب  ، ح الثػػػ لحث المقػػػهلل  ،هػػػي القػػػحؿ   لتثدلػػػث ،إف جػػػحهر  قلػػػهللة المسػػػنحللف اللػػػحـ      
فلػػرى  ،هلل  دػػى هحائػػع النةػػ رى اللػػحـحمػػدهب التثدلػػث هػػح المػػدهب السػػ ئ ،حاالبػػف حالػػرحح القػػهلل 

الػدات حالنهػق حالػرحح هػي  ،   ثالث   ن ةر  ح  جػ ال ، ف اإللً ثالث   ق ننـ ،فالسح  المسنحللف
 .(ٖ) ح الحن ة

 ،ف إلنس ف ثالث   ن ةر ،ح م  لراع فالسحتهـ  دى ةحرة هللا حمث لً ،حلم    ف خدق اإلنس ف     
 االقنـح ااحؿ. ،لدات هح هللا حهح حالهلل لدنهق فهح اآلبف  ، م  إف هللا هح ثالث  اق ننـ

االقنػػحـ الثػػ ني .حالػػرحح  ح الحنػػ ة  ،هػػح الادمػػ  حهػػح  نسػػى ،حالنهػػق محلػػحهلل مػػف الػػدات حهػػح االبػػف
 (4)حهح ااقنـح الث لث .  ،هح الرحح القهلل  ،المن عث  مف الدات

                                                           

  .ـٜٓٛٔ-مةر  –مه ع  اام ن   ،ٖٔٔص  ،ه شـ جحهللة :العق ئهلل المسنحلن  بلف القراف حالعقل ،لنظر -ٔ
 ـ.ٜٙٛٔ،الق هرة-م ت   النحر ،ٕت ،ٗٗص  ،دمحم   ت الههه ح   :النةرانن  حاإلسالـ ،لنظر - ٕ
 ضػحال  دػى  ،ـٕٜٚٔ ،القػ هرة –، م ت ػ  الن فػدة ٔ، تٜدمحم مجهلل  مرجػ ف، ص :هللا حاحهلل  ـ ث لحث ،لنظر - ٖ

حنػ   هػل الاتػ ب تعػ لحا إلػى  دمػ  ،ـٜٗٚٔ،بلػرحت –الم ت ػ  العةػري   ٜٙص  ،رؤحؼ شػدبي –هلل  :المسنحلن 
 ـ .ٜٛٛٔـ  ٜ٘ٚٔ –الق هرة  –م ت   اا هر  ،ٕٚص،لنح  المؤلع :سحال

 الق هرة  . –، مه ع  المشرؽ ٕٔ-ٔٔدمحم سلهلل  حمهلل المسلر ص :النةرانن  في المل اف  ةحؿ -ٗ
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مف  حقهلل اتخد هدا المؤتمر ،ـٕٖ٘سن   حهدع هي الهللن ن  الرسمن  التي  قرت في مؤتمر ننقن      
 (1) :ضمف مقرراتً

 تقرير  قلهللة التثدلث .  -ٔ
 تقرير  لحهن  المسنح .  -ٕ
 إحراؽ جمند الاتب التي ال تقحؿ  ألحهن  المسنح حتحريـ قرالته  .  -ٖ

حهػـ  ،فػي القػرآف الاػريـ حالنة رى لهلل حف اللحـ إف آن ت  ريم ت تهللَؿ  دى  لحهن  المسنح 
القرآف الاريـ مستهللللف  دى اهلل  ئهـ هدا  م  سلد ر في المه لب اآلتن  إف شػ ل إنم  نحترحف  دى 

 هللا تع لى . 
 ادعاؤهم أن ضمائر الجمع التي تكمم هللا تعالى بها عن نفسه تدَل عمى التعدد :المطمب األول

 وألوهية المسيح
 نً بهػ   ػف نحسػً فػي لدهب هلل  ة النةرانن  اللـح إلى  ف ضػم ئر الجمػد التػي تادػـ هللا سػ ح     

)تعػػ لى هللا  ػػف   مػػنهـ السػػلهلل المسػػنح  ،تػػهللَؿ  دػػى  ف اإللػػً ثالثػػ   شػػخ ص ،القػػرآف الاػػريـ
 لؾ  دحا   بلرا ( .د

هػػح إبػػف هللا  :حنقحلػػحف  ( ف  نسػػى هػػح هللا )حالعنػػ د  ػػ ا :لقػػهلل  ػػ ف حفػػهلل نةػػ رى نجػػراف نقحلػػحف     
 ،)فعدنػ (، ) مرنػ (، )خدقنػ ( ،لقحلػً تعػ لى ،ثالثػ حنقحلحف هػح ث لػث  ،()س ح نً حتع لى  م  نحترحف 

 :)قضلن (، فنقحلحف 
حلانػً هػح ح نسػى حرحح  ،.. الػ قضػلت .. ،خدقػت ، مرت ،فعدت :لح   ف هللا حاحهللا  م  ق ؿ إال  

 .(2)القهلل 
ًُ  : قحلً تع لى  م  احتجحا  دى رسحؿ هللا      نَّ  َل ْ َر َحاِخ ْلَن  الدِّ َلَح ِفُظحَف  ِإنَّ  َنْحُف َن َّ

(ٖ). 
ف  نسػػى  ،إف هػػدا لػػهللؿ  دػػى  نهػػـ ثالثػػ  :فقػػ لحا حاحػػهلل مػػف الػػدلف تػػهللؿ  دػػلهـ الضػػم ئر  حاخ

ف هدا الجمد إنم  هح ثالث  ،المد حرة فن حف القرآف بدلؾ لهللؿ  دى  لحهن   نسى  ،حاخ
(4). 

  :حيبرر الحلدسحؼ بحهنمنس نتنال ف رة اإللً الث لحث  قحلً        
 حهللة في الع لـ   لححهللة إد  لع نم ف تحسلر الاثرة المحج ،ف ن حف هللا منهحن    دى  ثرة)البهلل  

 
                                                           

 ـ .ٖٜٜٔ ،ٔتبلرحت  –، م ت   هللار القدـ ٘ٓٔص ،دمحم   ت الههه ح   :المل اف في مق رن  ااهللن ف - ٔ
 بػهلل الػرؤحؼ  تحقلق هً ،٘ٚ٘ \ٔ بهلل المدؾ بف هش ـ إبف  لحب الحملر   :السلرة النبحن  البف هش ـ ،لنظر -ٕ

 ـ .ٜٛٛٔبلرحت  –هللار الحبل  ،ٔت ،سعهلل
 ( .ٜاآلن  ) :سحرة الحجر -ٖ
 . ٚحمهلل سلهلل  حمهلل المسلر ص ـ : ةحؿ النةرانن  في المل اف ،٘ٚ٘ \ ٔالسلرة النبحن  البف هش ـ ـ - ٗ
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 .(1)المهدق (
  :(حنقحؿ المنَةر ) فنهللر   

إف القرآف لتحق مد الات ب المقهلل  في إسن هلل الحعل حضملر المتادـ في  ،) إف مم  ال نةَح إغح لً
ر  تبرنػػػ   قلػػػهللة التثدلػػػث محافقػػػ  إلسػػػن هلل ضػػػملإلػػػى هللا  ...    إننػػػ  ال نخهػػػئ إدا ا  ةػػػنو  الجمػػػد

 .(2)(إلى هللا في القرآفالجمد 
  التي تجسدت واارت إنسانا  وأنه كممة هللا هم إن المسيح ؤ إدعا :المطمب الثاني

 روح من هللا .
 :ق ؿ تع لى في مح ـ  ت  ً الع ي      
 َّـُ ِإفَّ ّللا ػػ  ِفػػي ِإْد َق َلػػِت اْلَمِِئَ ػػُ  َنػػ  َمػػْرَي ـَ َحِجله  ًُ اْلَمِسػػنُح ِ نَسػػى اْبػػُف َمػػْرَي ًُ اْسػػُم ْنػػ ػػُرِؾ ِ َ ِدَمػػٍ  مِّ  ُلَ شِّ

ِبلفَ  ْنَن  َحاآلِخَرِة َحِمَف اْلُمَقرَّ الهللُّ
(ٖ) . 

  :حق ؿ تع لى       
  ِّـْ َحاَل َتُقحُلػػحْا َ َدػػى ّللّاِ ِإالَّ اْلَحػػق ـَ  َنػػ   َْهػػَل اْلِاتَػػ ِب اَل َتْوُدػػحْا ِفػػي هلِللػػِنُ  ِإنََّمػػ  اْلَمِسػػنُح ِ نَسػػى اْبػػُف َمػػْرَي

ًِ َحاَل َتُقحُلحْا َثاَلثَ  ًُ َفآِمُنحْا ِ  لِّلِ َحُرُسِد ْن ـَ َحُرحٌح مِّ ًُ َ ْلَق َه  ِإَلى َمْرَي ـْ ِإنََّمػ  َرُسحُؿ ّللّاِ َحَ ِدَمُت ٌ  انَتُهحْا َخْلر ا لَُّاػ
 ًُ ًُ َ ف َنُ حَف َل ًٌ َحاِحهلٌل ُسْ َح َن َم َحات َحَم  ِفي اَاْرِ  َحَ َحى ِ  لِّلِ َحِ نال   ّللّاُ ِإَل ًُ َم  ِفي السَّ َحَلهلٌل لَّ

(ٗ) . 
إد لرحنً  ،هح رحح مف هللا بجعل )مف( لدت عن   ف  نسى  ،ل  ـ هلل  ة المسنحن  الحهلللث 

    ف  دمػػػ  هللا هػػػي  ،حةػػػ رت إنسػػػ ن    –بػػػ  مهـ  –حهػػػح  دمػػػ  هللا التػػػي تجسػػػهللت  ،إلهػػػ   مػػػف إلػػػً
لؤ ػهلل  ػأف هللا)ت ػ رؾ حتعػ لى  مػ  نشػر حف(، دح  مهلَل لف  ػأف مػ  جػ ل  ػً دمحم  سى  ن

ف  نسػػػى  دمػػػ  هللا المتجسػػػهللة  ، دمػػػ  حرحح ، (٘)رحح هللا ح دمتػػػً هػػػح ح ف  نسػػػى  إنسػػػ نَ ،حاخ
، حالادمػػ   ػػ ف إف فػػي البػػهللل  ػػ ف الادمػػ  ، جلدهـمسػػقهلف بػػدلؾ ا تقػػ هللهـ المنةػػحص  دنػػً فػػي  نػػ

   بجعػػػل الادمػػػ  هػػػي  ػػػلف ) نسػػػى( ممػػػ  نعنػػػي  ف  نسػػػى هػػػح هللا  ،ح ػػػ ف الادمػػػ  هللا ، نػػػهلل هللا
 .  ()تع لى هللا  ف دلؾ  دحَا  بلراَ 

                                                           

 . ٛٔدمحم مجهلل  مرج ف ص :هللا حاحهلل  ـ ث لحث -ٔ
العق ئػهلل  ،ـٖٜٗٔالقػ هرة  ،ٔت ،ٜٕٔ بػهلل الػرحمف الج يػر  ص : هللل  النقلف في الرهلل  دى  تػ ب ملػ اف الحػق -ٕ

هللار  ،ٕت ،ٗٗص ، بػػػػهلل هللا الشػػػػرق ح   :تحقلػػػػق ،دمحم هػػػػ هر التنلػػػػر البلرحتػػػػي :الحثننػػػػ  فػػػػي الهللن نػػػػ  النةػػػػرانن 
 . ـٜٜٛٔ ،الةححة لدنشر

 .٘ٗاآلن   :سحرة آؿ  مراف -ٖ
 .ٔٚٔاآلن   :سحرة النس ل -ٗ
م ت ػػ    بػػهلللف  ٔت ،ٙٚ-٘ٚص ،دمحم شػػ م  :تحقلػػق ، بػػح  بلػػهللة الخ رجػػى :لنظػػر بػػلف اإلسػػالـ حالمسػػنحن  - ٘

 ـ .ٕٜٚٔمةر، 
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) تحجهلل  ع  اآلن ت ااخرى التي تعهػي لػً    )لعنسػى(   ظػـ االقػ ب  :نقحؿ المنةر فنهللر   
 نةػح  ف نسػمى  ػً حهػدا الدقػب ال ، دمػ  هللا :منهػ  ،التي لـ تعن لولرع فنػً )   فػي القػرآف( البتػ 

 (1)   مخدحؽ   ف(
         تسػػػملتً  ،حلعػػػل هػػػدا مػػػف  شػػػهر مػػػ  لتشػػػرؽ  ػػػً النةػػػ رى اللػػػحـ  دػػػى  لحهنػػػ  المسػػػنح       

) إف إضػػ ف  الادمػػ  إلػػى هللا تػػهللؿ  دػػى إنهػػ   :فنقػػحؿ النةػػ رى اللػػحـ ،) دمػػ  هللا( فػػي القػػرآف الاػػريـ
      نشػػػلر إلػػػى  ف هػػػدع  (حالتعبلػػػر بػػػػ )اإللقػػػ ل ،حالمتحػػػهلل معػػػً ،ـح ااحؿااقنػػػحـ الثػػػ ني المتةػػػل  ػػػ اقن

 .(2)(جحهر مستقل قهللنـ () الادم 
بػػل هػػي  ،حهػػدع الادمػػ  لنسػػت مالاػػ   حال  شػػرا   –   جػػ ل مػػف هللا  –ف لادمػػ  بػػ  مهـ مػػف هللا      

حمػػػ   ػػػ ف  ،ؿحهػػػح نشػػػ رؾ ااب فػػػي اا لنػػػ  حاا مػػػ  ،ااقنػػػحـ الثػػػ ني مػػػف الثػػػ لحث ،المسػػػنح االبػػػف
 (3)  ف لِخر  ال ن اع .  ،احهللهم  مف العظم  حالمجهلل حالارام 

 ،لػهلَلؿ  دػى  لحهلتػً ،إف م  حرهلل في القرآف مف تأللػهلل  نسػى بػرحح القػهلل  ، م  نقحؿ النة رى      
ُسػػِل َحآ  : مػ  فػػي قحلػػً تعػػ لى ْلَنػػ  ِمػػف َ ْعػػهلِلِع ِ  لرُّ ـَ َحَلَقػػهلْل آَتْلَنػػ  ُمحَسػػى اْلِاتَػػ َب َحَقحَّ َتْلَنػػ  ِ نَسػػى اْبػػَف َمػػْرَي

ـْ فَ  ـُ اْسػَتْاَبْرُت ـْ َرُسحٌؿ ِ َم  اَل َتْهَحى َ نُحُسُ  ـْ َحَفِريقػ   اْلَبلَِّن ِت َحَ لَّهلْلَن ُع ِبُرحِح اْلُقهلُلِ  َ َفُ دََّم  َج لُ  َحِريقػ   َ ػدَّْبُت
 . (ٚٛال قرة )َتْقُتُدحَف 

ـَ اْدُ ْر ِنْعَمِتي َ َدْنَؾ َحَ َدػى َحاِلػهلَلِتَؾ ِإْد َ لَّػهللتَُّؾ ِبػُرحِح ِإْد َق َؿ ّللّاُ َن   ِ  :حقحلً تع لى     نسى اْبَف َمْرَي
ْد َ دَّْمتُػػَؾ اْلِاتَػػ َب َحاْلِحْ َمػػَ  َحالتَّػػْحَراَة َحاإِلنِجلػػَل  ـُ النَّػػ َ  ِفػػي اْلَمْهػػهلِل َحَ ْهػػال  َحاِخ ْد َتْخُدػػُق ِمػػَف اْلُقػػهلُلِ  ُتَادِّػػ َحاِخ

لِف َ َهْلَئ ِ  ْد ُتْخػِرجُ  الهِّ ًَ َحاَاْبَرَص ِبِنْدِني َحاِخ  الهَّْلِر ِبِنْدِني َفَتنُحُ  ِفلَه  َفَتُاحُف َهْلر ا ِبِنْدِني َحُتْبِرىُل اَاْاَم
َنػ ِت َفَقػ َؿ الَّػِدلَف َ َحػُرحْا ِمػنْ  ـْ ِ  ْلَبلِّ ْد َ َحْحػُت َبِنػي ِإْسػَراِئلَل َ نػَؾ ِإْد ِجْئػػَتُه ِإْف َهػػَدا ِإالَّ  ُهـْ اْلَمػحَتى ِبػِنْدِني َحاِخ

ِبلفٌ   . (ٓٔٔ) الم ئهللةِسْحٌر مُّ
اإللػً  ،فهدا الرحح هح ااقنـح الث لث ،حلمَ  لـ نسنهلل القرآف الاريـ التأللهلل برحح القهلل  إال لدمسنح   

 )تع لى هللا الحاحهلل  ف قحلهـ  دحا   بلرا ( هللَؿ  دى  ف المسنح إلً ،الث ني الث لث الن  ؿ  دى االقنحـ
ف ق     ًُ   :حلػػػً تعػػػ لىحاخ ْنػػػ ـْ ِحَج   ػػػ    :حقحلػػػً تعػػػ لى ،(ٔٚٔ) النسػػػ ل َحُرحٌح مِّ َف تََّخػػػَدْت ِمػػػف هلُلحِنِهػػػ

حال  ،هي خ ةن   مت   به  المسػنح هللحف غلػرع ،(ٚٔ)مريـ َفَأْرَسْدَن  ِإَلْلَه  ُرحَحَن  َفَتَمثََّل َلَه  َ َشر ا َسِحنِّ 
 ، ح نػػًح نػػً مرسػػل مػػف قبػػل  بنػػً ،الثػػ لحثالثػػ ني مػػف معنػػى لاحنػػً رححػػ   مػػف هللا غلػػر انػػً االقنػػحـ 

 فندف  ،حهح رحح هللا ،ف لمسنح مف هللا ،    نً ج ل منً ،، ح ف لحظ }منً{ تقتضي ال عضن مثدً
                                                           

 .ٜٖ٘ص ،الج ير   : هللل  النقلف -ٔ
 –مه عػ  الحػر هللؽ  ،ٔت ،ٕٓٔص ،دمحم  حمهلل  بهلل الق هللر مداػ ح   : شري  المسنح حنبحة دمحم في  تب العههلللف -ٕ

 ـ .ٖٜٜٔالري   
 . ٖٓٔص :لنظر المةهللر الس بق -ٖ
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 (ٔ)هح إلً
 حهح االقنـح الث لث في  (نعني )رحح هللا ،حالرحح القهلل  في نظر   ف  المداهب المسنحن    

 .(2) فة رت مريـ ح مال    لمسنح دى مريـ العدرال  قحة هللا حهح الد  حل ،الث لحث المقهلل 
 تدل عمى ألوهيته دعاؤهم أن المعجزات التي أيَد هللا بها المسيح عيسى إ:المطمب الثالث

حالتػي تحػهللى  ،لقهلل اقتضت الح م  اإللهن   ف تاحف المعج ات مف هلل ػ ئـ الرسػ الت السػم حن      
 ،حيػهللر حا  نهػـ مرسػدحف مػف هللا تعػ لى ، ي لتبلنحا ةػهللؽ مػهلل ي النبػحة ،اانبن ل حالرسل به  الن  

ق ئمػػػ    دػػػى  ، مػػ  اقتضػػػت ح متػػً تعػػػ لى  ف ن ػػحف جػػػحهر الرسػػػ الت فػػي  ةػػػر الرسػػ الت ااحؿ
 اإل ج   الحسي  حالمعج ات الم هللن  .          

الػػػد   ،ح ػػر  فقػػهلل اقتضػػػت ح متػػً تعػػػ لى  ف تقػػـح  دػػى اإل جػػػ   ال ،ح مػػ  فػػي العةػػػر الثػػ ني    
حهللحافػد  ،ح نةػر الحجػهللاف ،إد لخ هب فلهـ مدا  التح لر ،لخ هب ال شر  مختدع جحانب الح م 

 ،  ف هريق القرآف الاريـ .          اإلبهللاع
 ، بػػهلل هللا حرسػػحلً لقػػهلل خػػتـ العةػػر ااحؿ لدرسػػ الت  مجػػئ المسػػنح  نسػػى بػػف مػػريـ     

حتنح ػػػت  ،حنهقػػػً فػػػي المهػػػهلل إ جػػػ  ا   ، ف محلػػػهللع إ جػػػ  افقػػػهلل  ػػػ ،ح ػػػ ف هػػػرا ا  فريػػػهللا  فػػػي  ػػػ لـ النبػػػحة
 .(3)الو فدلف إله   ن ؿ إلى اار  حتى ظنً  ع  ،مج الت اإل ج   في حن تً

مقرحف   لتحهلل   لػهلل هللا تعػ لى  ػً  ،) إف المعج ة  حسب المحهحـ الهلللني هي  مر خ رؽ لدع هللة    
حف حجػ  لهػـ  دػى مػف ال لػؤمف برسػ التهـ مف ش ل مف    هللع الدلف اةهح هـ لدنبحة حالرسػ ل  لتاػ

 .(4)( ش ل هح ي م  شر
سنم  اانبن ل الدلف   ف  ةػرهـ لن سػب  ،إف المعج ات التي  جراه  هللا تع لى  دى لهلل  نبن ئً    

حلمػ   دػَع  ،حححهللانلتػً فػي  لحهلتػً ،لتعلف اانبن ل  دػى إقنػ ع الج حػهلللف لربحبلتػً ،هرح المعج ات
 ،رسحال  لبني إسرائلل الدلف  اغحا  ف  قلهللة التححلهلل ،  لهلل حة إلى التححلهلل هللا تع لى  نسى 

حمػف  ػ ف  ،حالحثنلػحف الرحمػ ف ، سى  ف لؤمف  عقلهللتً بنح إسرائلل ، لهللع تع لى  معج ات  ظنم 

                                                           

دمحم  حمػػهلل  بػػهلل القػػ هللر مداػػ ح   :حينظػػر:  شػػري  المسػػنح حنبػػحة دمحم ،ٗٓٔدمحم مرجػػ ف ص :حاحػػهلل  ـ ثػػ لحث هللا -ٔ
 .ٜٚص

ه د م ت ػ   ننسػ   ،حرؼ الرال ،ٗٔٗص ،حن  جرج  ححهلب م لؾ :لنظر الق مح  المحج  لدات ب المقهلل  -ٕ
هللار قتل ػػػػ   ٔت ،ٕٚ ػػػػ   صحسػػػػف ال :حالعقلػػػػهللة النةػػػػرانن  بػػػػلف القػػػػرآف حاان جلػػػػل ،ٖٜٛٔمةػػػػر  –ااخػػػػحة 

 ـ .ٕٔٓٓلده     هللمشق 
بلرحت .  –هللار الاتب العدمن   ٖٙص ،دمحم  بهلل الرحمف  ح  :معج ات المسنح في اإلنجلل حالقرآف ،لنظر -ٖ

 هلل. ت. ت. 
 .ٜٗحسف ال    ص :العقلهللة النةرانن  - ٗ
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رحح نن  إلث  ت حجحهلل الرحح ح سػر نػحامن  المػ هللة  نحنػ ل   ف  نت معج اتً ، دى ش ادتهـ
 مػ   حرهلل القػرآف الاػريـ هػدا التأللػهلل اإللهػي فػي قحلػػً  ،لهػلف هلػرا بػندف هللا حغلرهػ حجعػل ا ،المػحتى
ـَ اْدُ ػْر ِنْعَمِتػػي َ َدْنػَؾ َحَ َدػػى َحاِلػهلَلِتَؾ ِإْد َ لَّػػهللتَُّؾ ِبػُرحِح اْلُقػػهلُلِ    :تعػ لى ِإْد َقػػ َؿ ّللّاُ َنػ  ِ نسػػى اْبػَف َمػػْرَي

ـُ النَّػػ َ  ِفػػي اْلَمْهػػهلِل َحَ ْهػػال   ػػلِف ُتَادِّػػ ْد َتْخُدػػُق ِمػػَف الهِّ ْد َ دَّْمتُػػَؾ اْلِاتَػػ َب َحاْلِحْ َمػػَ  َحالتَّػػْحَراَة َحاإِلنِجلػػَل َحاِخ َحاِخ
ًَ َحاَاْبػػػَرَص ِبػػػِنْدِني َحاخِ  ْد ُتْخػػػِرُج َ َهْلَئػػػِ  الهَّْلػػػِر ِبػػػِنْدِني َفتَػػػنُحُ  ِفلَهػػػ  َفَتُاػػػحُف َهْلػػػر ا ِبػػػِنْدِني َحُتْبػػػِرىُل اَاْاَمػػػ

ـْ ِإْف َهػػَدا اْلَمػحَتى ِبػِندْ  َنػ ِت َفَقػ َؿ الَّػِدلَف َ َحػُرحْا ِمػْنُه ـْ ِ  ْلَبلِّ ْد َ َحْحػُت َبِنػي ِإْسػَراِئلَل َ نػَؾ ِإْد ِجْئػػَتُه ِإالَّ ِني َحاِخ
ِبلفٌ  ِسْحٌر مُّ

(ٔ). 
حبػػلف هلل ػػحى  ،إف الح ػػر المسػػنحي لػػربن بػػلف المعجػػ ات التػػي د رتهػػ  اآلنػػ  الاريمػػ  آنحػػ  الػػد ر    

اإلنجلدػي الحهنػ  السػلهلل حي اان جلل التي د رت المعج ات لرهلل م  لؤ هلل التةػحر ف ، لحهن  المسنح
 .(ٕ)المسنح
تػػػهلَلؿ  دػػػى  -بػػػ  مهـ  -  ف المعجػػػ ات التػػػي  لػػػهلل هللا تعػػػ لى بهػػػ  نبنػػػً الاػػػريـ  نسػػػى      

حقػػهلل  ػػ ف حفػػهلل نةػػ رى نجػػراف الػػدلف جػػ هلللحا رسػػحؿ هللا دمحم  ، لحهلتػػً المسػػنح ال سػػنم  إحنػػ ل المػػحتى
،  حيخبػػر  ػػ لولحب ، نػػً  ػػ ف نحلػػي المػػحتى - دػػى  لحهنػػ  المسػػنح  -نحتجػػحف فػػي قػػحلهـ، 

 .(ٖ)لهلر ثـ لنح  فله  فتةلر ه ئرا  حيخدق مف الهلف  هلئ  ا ،حيبرئ اإلسق ـ
خدػق هلػرا  مػف الهػلف   إف المنِةر )فنهللر(   ـ  ف م  حرهلل في القػرآف مػف  ف  نسػى      

 .(ٗ)القرآف لؤيهلل بدلؾ  لحهن  المسنح داه    إلى  ف ،عإنم  هح مف ةح ت هللا ححهلل
 .(٘)تحرهللع في دلؾ  ف س ئر اانبن لحي  محف  ف إحن ئً لدمحتى هلللنال   دى  لحهلتً ؛ ل     
 -قحال  مجمال   ف هللالل  القرآف  دى  لحهنػ  المسػنح  ،حيحرهلل المنِةر المع ةر لحسع الحهللاهلل     

 :نبن ل فضال   ف س ئر ال شر فنقحؿحتحَرهللع  ف غلرع مف اا -ب  مً 
آنػػػ  فػػػي قهللاسػػػتً  ،آنػػػ  فػػػي رسػػػ لتً ،)  ف القػػػرآف نقػػػرر  ةػػػحرة   مػػػ   ف المسػػػنح آنػػػ  فػػػي حهللاثتػػػً

ح ف هػػػدع الشخةػػػن  فػػػي القػػػرآف تسػػػمح  دػػػى جمنػػػد  ،آنػػػ  فػػػي إنحػػػراهللع ،آنػػػ  فػػػي شخةػػػلتً ،ح م لػػػً
 ئ ف رة  ظنم   ف سمح ح ف اآلن ت  مجمده  ال نم ف إال  ف تترؾ في نح  الق ر  ،اانبن ل

                                                           

 . ٓٔٔاآلن   :سحرة الم ئهللة -ٔ
 –المه عػ  الرحم ننػ    ٔت ،ٚٚص ، دػى الجػحهر   :جعػ  حتحقلػقمرا ،دمحم حةػحي :المسػنح حالتثدلػث ،لنظر -ٕ

 . ٜٜص ،حسف ال    :العقلهللة النةرانن  ،ـ ٖٜٚٔمةر 
 . ٘ٚ٘ \ٔالسلرة النبحن  البف هش ـ  ،لنظر -ٖ
 .ٖٖٙص ،الج ير   : هللل  النقلف ،لنظر -ٗ
 بػػهلل الػػرحمف بػػف دمحم  :لػػقتحق ٕٓٔ هلللػ  الححهللاننػػ  فػػي الػػرهلل  دػػى النةػػرانن : دمحم بػػف ةػحي الػػهلللف الحنحػػي ص -٘

 ـ .ٜٛٛٔالري    ،سعلهلل الهللمشقن 
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 .(1)(حتترؾ ال  ب محتحح   ال تق هلل النة رى  ألحهلتً ،المسنح حتى لتخرج  ً  ف هبنع  ال شر
 ،التػي   ػـ هلل ػ ة النةػرانن  الحهلللثػ  قػهللنم َ  -هي  بر  إهلل ػ لاتهـ  -إف هدع الم ا ـ ال  هد        

ى لػػهلل نةػػ رى  ػػرب مثػػل حفػػهلل  دػػ ،حقػػهلل بػػهلل ت منػػد  هػػهلل رسػػحؿ هللا  ، ف القػػرآف الاػػريـ لؤيػػهلله 
 ثـ ت عهـ  عهلل دلؾ هلل  ة المسنحن  الحهلللث  .  ،نة رى نجراف

ف هدع الم ا ـ ال  هد  ن تج   ف  هللـ فهـ لو  القػرآف حهللالالتهػ       فعرضػحا بهتػ نهـ هػدا حمػ   ،حاخ
 أسػػػدحب ف ػػػر  هجػػػحمي لخ هػػػب  قػػػل  ،حال سػػػنم  غلػػػر المتقنػػػلف لدعربنػػػ  ،شػػػ بهً  دػػػى المسػػػدملف

نم نػػً  ػػ ا تعػػ لى ،حيرمػػي إلػػى التػػأثلر فنػػً مػػف خػػالؿ افتػػرالاتهـ ل ل لػػ  ا تقػػ هللع ،المسػػدـ ح ت  ػػً  ،حاخ
مف لهللف ح نـ خبلر  ،الس هع  في آن ت  ريم ت ،العظنـ . الد  نحنهلَل هدع الم ا ـ   اهللل  الق هع 

 ألوهية المسيح  رد القرآن الكريم عمى دعوى الناارى  : المبحث الثاني
 الرد عمى إدعاء الناارى أن ضمائر الجمع فيالقرآن الكريم تؤكد ألوهية المسيح :المطمب األول

 
 ف ضػم ئر الجمػد التػي تعػحهلل الػى هللا  –ح مػ  مػر فػي الم حػث ااحؿ  –ل  ـ النة رى اللػحـ     

المتادمػلف( المسػتترة حجح ػ   ... الػ  تػهلَلؿ  دػى  ،نحػف )الحػ  دلف ،تع لى فػي القػرآف الاػريـ مثػل: إّنػ 
حهػدا الػ  ـ  ،في مح حل  إلث  ت  لحهلتً مػف خػالؿ نةػحص القػرآف الاػريـ ،لحهن  المسنح  

حنقػػحؿ  ػػً هلل ػػ ة  ، ح االهلل ػػ ل قػػ ؿ  ػػً حفػػهلل نةػػ رى نجػػراف منػػد  هػػهلل رسػػحؿ هللا اا ظػػـ دمحم 
 النةرانن  اللحـ .

لدوػػ   دػػى إمػػ   ف تاػػحف هللالػػ  مػػف حلػػث ا ،إف ضػػم ئر الجمػػد التػػي حرهللت فػػي القػػرآف الاػػريـ     
 حهح المحرهلل حالمثنى . ، ح هللال   دى غلرع ،الظ هر، حهح الجمد

 فال بهلل لن   ف نتس لؿ م  حهلل هدا الجمد ؟  ،فندا   نت تهلَلؿ  دى الظ هر حهح الجمد     
فننػً  ،فػندا  ػ ف  قػل الجمػد إثنػلف ،(2) ح اثنػ ف فمػ   اهلل .  ،ثالثػ  فمػ   اهلل  :إف حهلل الجمػد لوػ      

فن ػحف دلػؾ ممػ  لػهللح  إهلل ػ ئهـ  ،حالمنةريف في ظػ هر الجمػد فػي هػدع الح لػ الحج  لدنة رى 
 حيههللمً مف  ر  نً.

دا   ف  قل الجمد ثالث      ح  ،   ثالثػ  ،فنف ظ هر الضم ئر حلنئد لهلَلؿ  دػى الثالثػ  فمػ   اهلل ،حاخ
 ن ؟فأ  مسحَغ لهـ في حةر الجمد بثالث  فق ، ح  لع ........ال  ، ح م ئ  ، ح خمس  ، ربع 
 أف ضم ئر الجمد المد حرة نم ف  ،حال لحجهلل مسحغ حاحهلل في القرآف الاريـ لححي حلح مف  علهلل    

لحجػػػػحهلل اآلنػػػػ ت المح مػػػػ ت  ،حال نم ػػػػف  ف لحجػػػػهلل دلػػػػؾ فػػػػي القػػػػرآف ، ف تػػػػهلَلؿ حةػػػػرا   دػػػػى الثالثػػػػ 
حنحػي  ،حنحػي الشػريؾ لػً سػ ح نً حتعػ لى   مػ  ،الحاضػح ت الاثلػرة الهللاَلػ   دػى ححهللاننػ  هللا تعػ لى

                                                           

 ـ .ٕٜٚٔبلرحت   –الاتب اإلسالمي  ،ٕت ،ٜٜٕص ،دمحم   ة هللرح ة :القرآف حالم شرحف  -ٔ
 مةر . –هللار المع رؼ  ،٘ت ،ٖٚٔ \ٔ ،ٜٔٔ \ٔ     حسف  :النحح الحافي ،لنظر -ٕ
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حفسػ هلل ا تقػ هللهـ الػد   راهللحا إسػق هً  ،حهنػ  لتجدػى  هػالف إهلل ػ ئهـ ،خ ة   لحهن  المسنح 
 تعسح   حبهت ن   .  ، دى آ  القرآف الاريـ

فمػ  هػي هبنعػ  هػدا الجمػد ؟  ،إف ضم ئر الجمد تػهللؿ  دػى ثالثػ  حةػرا   –حلح فر   جهللال      
 حم   نهً؟

حتػػهلَلؿ  دػػى  ،نسػػتدـ   ف تاػػحف هػػدع الثالثػػ  مت  لنػػ  ،ثالثػػ إف ضػػم ئر الجمػػد إف هلللػػَت  دػػى ال    
) لنحػػػر  إف دلػػػؾ الضػػػملر لدجم  ػػػ  :نقػػػحؿ الج يػػػر   ،منحةػػػل  عضػػػه   ػػػف  عػػػ  ،ثالثػػػ  دحات
 ح قعػهللن  ح ػ ف معػً  ،قمنػ  : م  إدا ق ؿ شػخص ،إنم  لهللؿ  دى جم    متعهللهللة مت  لن  ،خةحة   

فمػػف  لػػف نػػأتي هػػدا  ،عػػً  يػػهلل ح مػػرح، حهمػػ  غلػػرعإال  ف المػػتادـ م ،فننػػً ال نحهػػـ منػػً لوػػ  ،غلػػرع
 (1)؟؟! ( ق ننمهـ الثالث  اتح هللاالتح هلل حالتر لب الم جي  دلؾ  نهـ لهلَلّ حف 

  :رحمً هللا -حنقحؿ ابف تنمن    
ح دػػػػى  ،ح مثػػػػ ؿ ،لحػػػػظ نقػػػػد فػػػػي جمنػػػػد الدوػػػػ ت  دػػػػى مػػػػف  ػػػػ ف لػػػػً شػػػػر  ل ،() ) حقحلػػػػً إنػػػػ  نحػػػػف

 (2)((الحاحهلل
فننً نعني ثالثػ  دحات مختدحػ   إحػهللاهف  ،هللاال   دى ثالث  -فرض    -ضملر حلدلؾ إف   ف ال     

إد لتنػػ ق  مػػد مػػ  نعتقهللحنػػً مػػف  ف إلههػػـ   ،حهػػدا  مػػر لرفضػػً النةػػ رى  نحسػػهـ ، ػػف ااخػػريلف
ثالثػػ   قػػ ننـ فػػي دات  - مػػ  هػػح معػػرحؼ  -حتحةػػلل ا تقػػ هللهـ  ،حلػػن  ثالثػػ  دحات ،دات حاحػػهللة

بلنم  ضم ئر الجمد تهلَلؿ  دى ثالثػ   ،منهق ال نقبده  سدنـ  قل البت حاحهللة في مة هللم  لدعقل حال
 .        (3)حدلؾ  عهلل افتراضن  الحةر  دى الثالث   ،دحات متو لرة

هلللَّػػت  دػػى ظ هرهػػ  ؛ انهػػ  سػػحؼ تػػهلَلؿ  ،ح دنػػً لػػن  لدنةػػ رى مستمَسػػؾ فػػي  ف ضػػم ئر الجمػػد 
فػي إث ػ ت  ،حهدا م  نسقن هلل حاهـ ،لثالث هللحف حجحهلل مسحَغ نحةر الهللالل  في ا ، دى إثنلف فأاثر

مػف خػالؿ  حمف ثـ مح حل  إث  ت  لحهنػ   نسػى  ،التثدلث مف خالؿ الضم ئر ااَلنح  الد ر
 القرآف الاريـ .

حالشػعر  ،حهػدا مػف القػرآف الاػريـ ،حال سػنم  المحػرهلل ،حقهلل تهللؿ ضم ئر الجمد  دى غلػر الجمػد     
حمنػً    )خػرحج ضػملر الجمػد  ػف ظػ هرع   :ؿ ابػف قتل ػ نقػح  )) -الج هدي خةحةػ    -العربي 

  : قحلً تع لى ، ف لخ هب الحاحهلل بدحظ الجمد (إلى م  لخ لع الظ هر
  ـُ اْلَمْحُت َق َؿ َربِّ اْرِجُعحِف  . (ٜٜ) المؤمنحف  َحتَّى ِإَدا َج ل َ َحهلَلُه

                                                           

 .  ٕٕٔ-ٕٕٓالج ير  ةػػ : هللل  النقلف -ٔ
، تحقلػق  دػي بػف  ٛٗٗ \ ٖاحمػهلل بػف  بػهلل الحدػنـ ابػف تمنمػ   :ب الةحنح لمف بهللؿ هلللف المسػنحالجحا ،لنظر -ٕ

 ـ .ٜٜٜٔ -هللار الع ةم    لدنشر  ،ٕحسف بف ن ةر، ت
 . ٛٗٗ \ٖ :المةهللر الس بق ،لنظر -ٖ
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 فخحهبحا  مثل  ،نعني نحسًح  ،نحف فعدن  ،ح اثر مف لخ هب بهدا المدحؾ ؛ اف مداهبهـ  ف نقحلحا
 .(1)(( لح ظهـ

فنقػػ ؿ لدرجػػل  -مخ ه ػػ  الحاحػػهلل بدحػػظ الجمػػد  -حمػػف سػػنف العػػرب  )) : مػػ  نقػػحؿ  بػػف فػػ ر     
ح ػ ف  عػ   ةػح بن  نقػحؿ: إنمػ  نقػ ؿ هػدا اف الرجػل العظػنـ نقػػحؿ:  ،انظػرحا فػي  مػر   :العظػنـ

 .(2)((فعدى هدع االبتهللال خحهبحا في الجحاب ،نحف فعدن 
 ح حلػػػػى منً  مثل هدا االسدحب ؟؟! ،رب الع لملف ،فهل هن ؾ مف هح   ظـ مف م لؾ المدؾ    

ح دػى  ،إف ضم ئر الجمد تقػد  دػى مػف  ػ ف لػً شػر  ل ح مثػ ؿ )):-رحمً هللا  -نقحؿ ابف تنمن  
ف  لـ ن ف لً شريؾ  ح مثلل ،الد  لً   حاف نهنعحنً ،الحاحهلل المه ع العظنـ ئ   حس ئر حالمال ،حاخ

حال لريػػهللحف  نهػػـ ثالثػػ   ،إّنػػ  حنحػػف :فػػندا  ػػ ف الحاحػػهلل مػػف المدػػحؾ نقػػحؿ ،العػ لملف جنػػحهللع تعػػ لى ...
مػػد إنػػً  ،إنػػّ  حنحػػف :حمدَن ػػً هػػح  حػػَق  ف نقػػحؿ حرب  ػػل شػػئ ،فم لػػؾ المدػػؾ رب العػػ لملف ،مدػػحؾ

 .(3)((بل لً جنحهلل السمحات حاار  ،لن  لً شريؾ حال مثلل
الدوحن  في القرآف الاريـ التي استخهللمت فله  ضػم ئر الجمػد لدهللاللػ   دػى غلػر حمف الشحاههلل      
 مد إف الضم ئر فله  تعحهلل إلى غلر هللا س ح نً حتع لى . ،الجمد
ـُ اْلَقػْحـِ َحُ نَّػ  ِلُح ْ   :ق ؿ تع لى      ًِ َغػَن ـْ َحهلَلاُححهلَل َحُسَدْنَم َف ِإْد َنْحُ َم ِف ِفي اْلَحػْرِث ِإْد َنَحَشػْت ِفنػ ِمِهػ

َش ِههلِللَف 
 . (ٛٚ)اانبن ل 

ػ  َ ْح َ ْره ػ  َق َلتَػ  َ َتْلَنػ  حق ؿ تع لى   َْرِ  ِاْئِتَنػ  َهْح   َْ َم ل َحِهَي هلُلَخ ٌف َفَق َؿ َلَهػ  َحِلػ َـّ اْسَتَحى ِإَلى السَّ ُث
 . (ٔٔ) فةدت َه ِئِعلَف 

حلن   دى الثالثػ  فػأاثر،  ،ضملر جمد لهلَلؿ  دى المثنى (ف لضملر في قحلً تع لى )لح مهـ    
تػػهللؿ  دػػى  ،حمثػػل دلػػؾ قحلػػً تعػػ لى ) تلنػػ ( ،ح ػػدلؾ نػػ ل الجم  ػػ  فػػي ) هػػ ئعلف( ،حال  دػػى الحاحػػهلل

 استخهللاـ ضم ئر الجمد  دى المثنى .
قحلػػً تعػ لى  دػػى  - مػ  اسػتخهللاـ ضػػم ئر الجمػد فػي القػػرآف لدهللاللػ   دػى المحػػرهلل فمنهػ  تنػ ؿ       

ػ : لسػ ف الخضػر  ـُ َفَ ػ َف َ َبػػَحاُع ُمػْؤِمَنْلِف َفَخِشػلَن  َ ف ُلْرِهَقُهَمػ  ُهْوَن ن ػ  َحُ ْحػر ا َحَ مَّ َفَأَرهلْلَنػػ   .اْلُوػاَل
ًُ َ َ  ة  َحَ ْقَرَب ُرْحم   ْن  .(ٔٛ-ٓٛ) الاهع َ ف ُلْبهلِلَلُهَم  َربُُّهَم  َخْلر ا مِّ

ػْمِ  َحَجػهللَ   :حقحلً تع لى     ػ  َحتَّى ِإَدا َبَدػَا َمْوػِرَب الشَّ َه  َتْوػُرُب ِفػي َ ػْلٍف َحِمَئػٍ  َحَحَجػهلَل ِ نػهلَلَه  َقْحم 
ـَ َفَسػْحَؼ  ػ  َمػف َظَدػ ـْ ُحْسػن   . َقػ َؿ َ مَّ مَّ  َ ف َتتَِّخػَد ِفػلِه َب َحاِخ َـّ ُلػَرهللُّ ُقْدَن  َن  َدا اْلَقْرَنْلِف ِإمَّ  َ ف ُتَعدِّ ًُ ثُػ ُ ػ  ُنَعدِّ

                                                           

 ـ.ٜٔٛٔ ،ٖ،ت ٖٜٕص ،شرح السلهلل  حمهلل ةقر ، بهلل هللا بف مسدـ بف قتل   :مش ل تأحيل القرآف -ٔ
 مه ع   نسى ال  بي الحدبي حشر  ع . ،ٖٖ٘تحقلق السلهلل  حمهلل ةقر ص ، حمهلل بف ف ر  :يالة حب -ٕ
 .ٛٗٗ \ٖابف تنمن   :الجحاب الةحنح - ٖ
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ًُ َ َدا    نُّْ ر ا  ُ ًِ َفُنَعدِّ ًُ ِمػْف َ ْمِرَنػ   ِإَلى َربِّ ًُ َجػَ ال اْلُحْسػَنى َحَسػَنُقحُؿ َلػ . َحَ مَّ  َمػْف آَمػَف َحَ ِمػَل َةػ ِلح   َفَدػ
 . ٛٛ-ٙٛالاهع  ُنْسر ا 
َحَحِرَث ُسػػَدْنَم ُف هلَلاُححهلَل َحَقػػ َؿ َنػػ  َ لَُّهػػ  النَّػػ ُ  ُ دِّْمَنػػ  َمنِهػػَق الهَّْلػػِر َحُ حِتلَنػػ  ِمػػف ُ ػػلِّ  حقحلػػً تعػػ لى     

 (.ٙٔالنمل )ِإفَّ َهَدا َلُهَح اْلَحْضُل اْلُمِبلُف  َشْيلٍ 
 ،(( َدمنػ  ))  ،(( مرنػ  ))،((سػنقحؿ ))،((نعد ػً )) ،((فأرهللنػ  )) ،((فخشػلن  )) :ف لضم ئر في     

 ضم ئر جمد تهلَلؿ  دى الحاحهلل لن   دى اثنلف  ح ثالث   ح  اثر . ،(( حتلن   ))
حنحػي  ،هللانن  هللا تع لى في  لحهلتً في القرآف الاػريـحنض ؼ الى دلؾ النةحص الق هع  بحح     

فػػي  ،حالةػػ ح   حالحلػػهلل ،حتن يهػػً تعػػ لى  ػػف الشػػريؾ خ ةػػ   نسػػى  ،االحهنػػ   مػػف سػػحاع
ـّ الاتػػػ ب ،آنػػػ ت مح مػػػ ت  ،حالتثدلػػػث ،التػػػي تبػػػلف حقنقػػػ  التححلػػػهلل النقػػػي مػػػف  هللراف الشػػػرؾ ،َهػػػّف  

ـْ   :قحلً تعػ لى :منه  ،ححقنق  النبحة حغلره  ـْ ُلحَلػهلْل . َحَلػ ـْ َلِدػهلْل َحَلػ ػَمهلُل . َلػ ُقػْل ُهػَح ّللاَُّ َ َحػهلٌل . ّللاَُّ الةَّ
ًُ ُ ُحح ا َ َحهلٌل  َنُ ف لَّ

(ٔ) . 
 ،حلػـ لدػهللع  حػهلل ،ح نً لـ لدهلل حلـ ن ف لً حلهلل ،فهدع السحرة الاريم  تنص  دى  ف هللا حاحهلل  حهلل     

 حال نم ثدً احهلل س ح نً .  ،في ححهللانلتً  حهلل حال نش ر ً ،حال غلرع ال  نسى  ،حلن  لً إبف
ًٌ َحاِحهلٌل َفننَّ َ  َف ْرَهُبحِف :قحلً تع لى       َحَق َؿ ّللّاُ اَل َتتَِّخُدحْا ِإلَهْلِف اْثَنْلِف ِإنََّم  ُهَح ِإل

(ٕ). 
إنمػػ  هػػح إلػػً  - دػػى الحةػػر-ح  ػػ ف سػػ ح نً  ،حهنػػ  نهػػى هللا سػػ ح نً حتعػػ لى  ػػف اتخػػ د الهػػلف  
 ال إلً غلرع . ،هللحاح
ِ َربِّ اْلَعْرِ  َ مَّ  َنِةُححَف   :حقحلً تع لى  َلْح َ  َف ِفلِهَم  آِلَهٌ  ِإالَّ ّللاَُّ َلَحَسهلَلَت  َفُسْ َح َف ّللاَّ

(ٖ). 
ف هلُلحِف ّللّاِ َحاْلَمِسػنَح اْبػفَ   :حقحلً تع لى      ـْ َ ْرَب     مِّ ـْ َحُرْهَ  َنُه ـَ َحَمػ  ُ ِمػُرحْا ِإالَّ  اتََّخُدحْا َ ْحَ  َرُه َمػْرَي

ًُ َ مَّ  ُنْشِرُ حَف  ًَ ِإالَّ ُهَح ُسْ َح َن ا الَّ ِإَل ِلَنْعُبهلُلحْا ِإَله   َحاِحهلل 
(ٗ). 

ًٍ ِ َمػ  َخَدػَق َحَلَعػ :حقحلً تع لى       ًٍ ِإد ا لَّػَدَهَب ُ ػلُّ ِإَلػ ًُ ِمْف ِإَلػ اَل َم  اتََّخَد ّللاَُّ ِمف َحَلهلٍل َحَم  َ  َف َمَع
ِ َ مَّ  َنِةُححفَ  ـْ َ َدى َ ْعٍ  ُسْ َح َف ّللاَّ َ ْعُضُه

(٘). 
                                                           

هللار الح ػر  ،ٙٙ٘ \ٗإسػم  لل بػف  مػر  بػح القػهللال ابػف  ثلػر  :حينظر تحسلر القرآف العظنـ ،ٗ-ٔ:اإلخالص -ٔ
 –هللار الاتػػب العدمنػػ   ٔت ،ٓٙٔ \ٕٖبػػف  مػػر الػػرا    فخػػر الػػهلللف دمحم :التحسػػلر الابلػػر ،ـٜٔٛٔبلػػرحت  –

 ـ .ٕٓٓٓبلرحت 
 ،ٖٔٔ \ٓٔ بػح  بػهلل هللا دمحم بػف  حمػهلل اانةػ ر  القرهبػي  :الج مد اح  ـ القػرآف ،حينظر ،ٔ٘اآلن   :النحل -ٕ

 الق هرة .  -هللار الشعب  
 .ٕ٘ٔ \ٖابف  ثلر  :التحسلر العظنـ ،حينظر ،(ٕٕاآلن  ) :اانبن ل -ٖ
 . ٜٔٔ \ٛالقرهبي  :الج مد اح  ـ القرآف ،حينظر ،(ٖٔاآلن  ) :تح  ال -ٗ
 بػح الحضػل شػػه ب  :رحح المعػ ني فػي تحسػلر القػػرآف العظػنـ حالسػ د المثػ ني ،حينظػر ،(ٜٔاآلنػ  )  :المؤمنػحف  -٘

 بلرحت . –هللار إحن ل التراث العربي  ،ٜ٘ \ٛٔ ،الهلللف محمحهلل اآللحسي ال وهللاهلل 
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ـْ َلنَتُهػح   :حقحلً تع لى     ف لَّػ ًٌ َحاِحػهلٌل َحاِخ ًٍ ِإالَّ ِإَلػ ْا لََّقهلْل َ َحَر الَِّدلَف َق ُلحْا ِإفَّ ّللّاَ َث ِلُث َثاَلَثٍ  َحَم  ِمػْف ِإَلػ
فَّ الَِّدلفَ  ـْ َ َداٌب َ ِلنـٌ  َ مَّ  َنُقحُلحَف َلَنَمسَّ  (ٔ). َ َحُرحْا ِمْنُه

َحَق َلػػػِت اْلَلُهػػػحهلُل ُ َ ْيػػػٌر اْبػػػُف ّللّاِ َحَق َلػػػْت النََّةػػػ َرى اْلَمِسػػػنُح اْبػػػُف ّللّاِ َدِلػػػَؾ َقػػػْحُلُهـ   :حقحلػػػً تعػػػ لى    
ـُ ّللّاُ  َ  ـْ ُنَض ِهُؤحَف َقْحَؿ الَِّدلَف َ َحُرحْا ِمف َقْبُل َق َتَدُه  (ٕ). نَّى ُلْؤَفُ حفَ ِ َأْفَحاِهِه

 ،دلػػػؾ  ف القػػػرآف الاػػػريـ مدػػػئ  أهلللػػػ  ححهللاننػػػ  هللا تعػػػ لى -غػػػن  مػػػف فػػػن   -فهػػػدع اآلنػػػ ت     
 حلاف منهج النة رى حالمنِةريف التدبن  حالتضدلل . ،حتححلهللع حق التححلهلل  م  هح معدحـ

 دى  ف اللهحهلل تآمرحا  مُتحق  ،إف  ل  تب المسنحن  حاان جلل ااربع  المعتمهللة لهللى الاننس      
 ،حالقرآف الاريـ ن َدب إهلل  ئهـ هدا ،حسدَمحع إلى المدؾ لنع قب حنةدب  دى السلهلل المسنح 

ًَ  :فق ؿ تع لى ـَ َرُسحَؿ ّللّاِ َحَمػ  َقَتُدػحُع َحَمػ  َةػَدُبحُع َحَلِاػف ُشػ ِّ ـْ ِإنَّ  َقَتْدَن  اْلَمِسنَح ِ نَسى اْبَف َمْرَي  َحَقْحِلِه
ـْ حَ  َ ػ َع الظَّػفِّ َحَمػ  َقَتُدػحُع نَ َلُه ـٍ ِإالَّ اتِّ ًِ ِمػْف ِ ْدػ ًُ َمػ  َلُهػـ ِ ػ ْنػ ًِ َلِحػي َشػؾٍّ مِّ فَّ الَّػِدلَف اْخَتَدُحػحْا ِفنػ ِقلن ػ  . َبػل اِخ

ًِ َحَ  َف ّللّاُ َ ِ ي  ا َحِ نم   ًُ ّللّاُ ِإَلْن َفَع  . ٛ٘ٔ -ٚ٘ٔالنس ل  رَّ
 ؟!! (ٖ)((نةدب حنقتلفندا   ف المسنح إله   ف لع نةهللؽ  نً  ))     

لؤ ػػهلل تػػأثرهـ  ػػ لتراث الػػحثني القػػهللنـ الػػد  لتملػػ   أسػػ هلر  ،حقػػحؿ اللهػػحهلل  نهػػـ ةػػدبحا المسػػنح     
ف رتػأى اللهػحهلل  ف  ،حيربهػحف دلػؾ  محهػحـ الحػهللال حالتضػحن  ، ثلرة تقحؿ  ةدب  حهلل اآلله  الحثنن 

    ي إهلل ػػػ ؤهـ  ػػػأنهـ ةػػػدبحع هػػػ  ابػػػر ح بدػػػا إه نػػػ  لدحقحنهػػػ   ػػػ لنبي الاػػػريـ  نسػػػى ابػػػف مػػػريـ 
 (ٗ)حقتدحع . 

بجعل من  –روح منه  رد القرآن عمى دعوى الناارى أن المسيح  :المطمب الثاني
 واارت إنسانا   وكممة هللا التي تجسدت –لمتبعيض 

تسػػمن  المسػػنح فػػي القػػرآف الاػػريـ  إف مػػف  هلللػػ   النةػػ رى فػػي هلل ػػحاهـ  لحهنػػ  المسػػنح     
َنػ   : قحلػً تعدػى ،مسػتهللللف  آنػ ت مػف القػرآف الاػريـ بهت نػ   حتعسػح    ،(ح نً ) رحح منػً ،( دم  هللا)

ـْ َحاَل َتُقحُلحْا َ َدى ّللّاِ ِإالَّ اْلَحقِّ ِإنََّم  اْلَمِسنُح ِ نَسى اْبُف  ـَ َرُسحُؿ ّللّاِ  َْهَل اْلِاَت ِب اَل َتْوُدحْا ِفي هلِللِنُ  َمْرَي
ًُ َ ْلَق هَ  ًُ َحَ ِدَمُت ْن ـَ َحُرحٌح مِّ   ِإَلى َمْرَي

(٘). 

                                                           

 . ٓ٘\ٕٔالتحسلر الابلر الرا    ،حينظر ،(ٖٚاآلن  ) :الم ئهللة -ٔ
 .ٜٖٗ \ٕالتحسلر العظنـ ابف  ثلر  ،( حينظرٖٓاآلن  ) :التح   -ٕ
 .ٗ٘ٔحسف ال    ص :العقلهللة النةرانن  -ٖ
 ،ٙٙ٘ص ،هلل. مػ ند بػػف حمػػ هلل الجهنػػي :المحسػػح   المنسػػرة فػػي ااهللنػ ف حالمػػداهب حااحػػ اب المع ةػػرة ،لنظػر -ٗ

 ـ .ٕٓٓٓ –الري    –  لده     حالنشر هللار النهللحة الع لمن ،ٗت
 ( . ٚٔاآلن  ) :مريـ -٘
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ـْ ِحَج     َفَأْرَسْدَن  ِإَلْلَه  ُرحَحَن  َفَتَمثََّل َلَه  َ َشر ا َسِحنِّ    :ح قحلً تع لى     َف تََّخَدْت ِمف هلُلحِنِه
(ٔ). 

حِحَنػػ  َحجَ   :ح قحلػػً تعػػ لى    َعْدَن َهػػ  َحاْبَنَهػػ  آَنػػ   لِّْدَعػػ َلِملَف َحالَِّتػػي َ ْحَةػػَنْت َفْرَجَهػػ  َفَنَحْخَنػػ  ِفلَهػػ  ِمػػف رُّ

(ٕ) 
ًُ اْلَمِسػنُح ِ نَسػى اْبػُف   :حقحلً تعػ لى    ًُ اْسػُم ْنػ ػُرِؾ ِ َ ِدَمػٍ  مِّ ـُ ِإفَّ ّللّاَ ُلَ شِّ ِإْد َق َلػِت اْلَمِِئَ ػُ  َنػ  َمػْرَي

ِبلفَ  ْنَن  َحاآلِخَرِة َحِمَف اْلُمَقرَّ ـَ َحِجله   ِفي الهللُّ َمْرَي
(ٖ) 

ف  نسى هح هللا  -تع لى هللا  م  نةححف  -ف لادم   نهلل النة رى حالمنِةريف هي هللا        -حاخ
بهتػػ ف  ،حهػػدا قػحؿ ةػػريح فػي  تػػبهـ ح نػ جلدهـ حنسػػ   هػدا الاحػػر إلػى القػػرآف الاػريـ -حالعنػ د  ػ ا 

ً حهػػح الػػد  نوضػػحف  نػػ ،ف لػػد  فػػي القػػرآف الاػػريـ ، ظػػنـ ح ػػدب ةػػريح  دػػى  تػػ ب هللا المجلػػهلل
ًُ ُ ػػػف   :قحلػػػً تعػػػ لى ،  ةػػػ رهـ َـّ َقػػػ َؿ َلػػػ ًُ ِمػػػف تُػػػَراٍب ِثػػػ ـَ َخَدَقػػػ      ِإفَّ َمثَػػػَل ِ نَسػػػى ِ نػػػهلَل ّللّاِ َ َمثَػػػِل آهلَل
َفَنُ حُف 

(ٗ). 
نمػػ  بهػػػ   (لػػن  هػػح الادمػػ  ) ػػف ،مخدػػػحؽ  ف لحاضػػح مػػف اآلنػػ  الاريمػػ   ف  نسػػى        حاخ
           :رحمػػػػً هللا -نقػػػػحؿ اإلمػػػػ ـ  حمػػػػهلل  ،لػػػػن  لػػػػً  بانػػػػً بهػػػػ  خدػػػػق ح  (حسػػػػمي بػػػػػ )  دمػػػػ  هللا ، ػػػػ ف
ـَ   :المعنى في قحلً جل ثن ؤع )) ًُ َ ْلَق َهػ  ِإَلػى َمػْرَي ـَ َرُسػحُؿ ّللّاِ َحَ ِدَمتُػ ِإنََّم  اْلَمِسػنُح ِ نَسػى اْبػُف َمػْرَي

ًِ َحاَل َتُقحُلحْا َثاَلَثٌ  انَتهُ  ًُ َفآِمُنحْا ِ  لِّلِ َحُرُسِد ْن ًُ َحُرحٌح مِّ ًُ َ ف َنُ ػحَف َلػ ًٌ َحاِحػهلٌل ُسػْ َح َن ـْ ِإنََّم  ّللّاُ ِإَل حْا َخْلر ا لَُّا
ػَم َحات َحَمػ  ِفػي اَاْرِ  َحَ َحػى ِ ػ لِّلِ َحِ ػنال   ًُ َم  ِفي السَّ ف لادمػ  التػي  لق هػ   ،(ٔٚٔالنسػ ل ) َحَلهلٌل لَّ

 ،  ف (حلاف بػ )  ف ()  فحلن   نسى هح  (ف  ف  نسى بػ )  ف (مريػػػـ حلف ق ؿ لً )  ف إلى
ح ػػدب النةػػ رى حالجهمنػػ   دػػى هللا فػػي  مػػر  ،مخدحقػػ    (حلػػن  الػػػ )  ػػف ،مػػف هللا قػػحؿ (ف لػػػ )  ػػف

 .(٘)(( نسى .....  حقدن  نحف إف  نسى   لادم    ف حلن   نسى هح الادم 
 ،م  ال  نً هح الادم ح م  المسنح ف لمراهلل  ف هللا خدقً   د )):حنقحؿ  بح  بلهلل الق سـ بف سالـ     

ًُ َ ْلَق َه  ِإَلى َمػْرَيـَ َحَ ِدمَ   :لقحلً تع لى َنػ   َْهػَل   :حيػهللؿ  دنػً  نضػ   قحلػً تعػ لى ،حلػـ نقػل  لقػ ع ،ُت
ـْ َحاَل َتُقحُلػػحْا َ َدػػى ّللّاِ ِإالَّ اْلَحػػقِّ ِإنََّمػػ  اْلَمِسػػنُح ِ نَسػػى اْبػػُف َمػػ َرُسػػحُؿ ّللّاِ  ْرَيـَ اْلِاتَػػ ِب اَل َتْوُدػػحْا ِفػػي هلِللػػِنُ 

ًِ َحاَل َتُقحُلػػحْا َثاَلثَػٌ  انَتُهػػحْا خَ  ًُ َفػػآِمُنحْا ِ ػ لِّلِ َحُرُسػػِد ْنػػ ـَ َحُرحٌح مِّ ًُ َ ْلَق َهػػ  ِإَلػػى َمػْرَي ًٌ َحَ ِدَمتُػ ـْ ِإنََّمػػ  ّللّاُ ِإَلػػ ْلػػر ا لَُّاػ

                                                           

 ( . ٔٚٔج ل مف اآلن   ) :النس ل -ٔ
 (. ٜٔاآلن  ) :اانبن ل -ٕ
 ( . ٘ٗاآلن  ) :آؿ  مراف -ٖ
 ( . ٜ٘اآلن  )  :آؿ  مراف -ٗ
المه ع   ،ٖٗص ،راشهلل دمحم حسف :تحقلق ، حمهلل بف حنبل الشل  ني  بح  بهلل هللا :الرهلل  دى ال ن هللق  حالجهمن  -٘

 ـ.ٜٚٚٔالق هرة  -السدحن  
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ػَم َحات حَ  ًُ َمػ  ِفػي السَّ ًُ َحَلهلٌل لَّػ ًُ َ ف َنُ حَف َل َمػ  ِفػي اَاْرِ  َحَ َحػى ِ ػ لِّلِ َحِ ػنال  َحاِحهلٌل ُسْ َح َن
النسػ ل  (ٔ)

ٔٚٔ. 
ـْ َحاَل َتُقحُلػحْا َ َدػى ّللّاِ   : م  نقحؿ ابف  ثلر في قحلً تع لى        َن   َْهَل اْلِاَت ِب اَل َتْوُدحْا ِفي هلِللِنُ 

ـَ َرُسػػحُؿ ّللّاِ  ًُ َفػػآِمُنحْا ِ ػػ لِّلِ ِإالَّ اْلَحػػقِّ ِإنََّمػػ  اْلَمِسػػنُح ِ نَسػػى اْبػػُف َمػػْرَي ْنػػ ـَ َحُرحٌح مِّ ًُ َ ْلَق َهػػ  ِإَلػػى َمػػْرَي َحَ ِدَمتُػػ
ًُ حَ  ًُ َ ف َنُ ػػػحَف َلػػػ ًٌ َحاِحػػػهلٌل ُسػػػْ َح َن ـْ ِإنََّمػػػ  ّللّاُ ِإَلػػػ ًِ َحاَل َتُقحُلػػػحْا َثاَلثَػػػٌ  انَتُهػػػحْا َخْلػػػر ا لَُّاػػػ ًُ َمػػػ  ِفػػػي َحُرُسػػػِد َلػػػهلٌل لَّػػػ

ػػَم َحات َحَمػػ  ِفػػي اَاْرِ  َح َ   ،إنمػػ  هػػح  بػػهلل مػػف   ػػ هلل هللا )):   ،ٔٚٔالنسػػ ل َحػػى ِ ػػ لِّلِ َحِ ػػنال  السَّ
   خدقػػً  ،ح دمتػػً التػػي الق هػػ  إلػػى مػػريـ ،حرسػػحؿ مػػف رسػػدً ،قػػ ؿ لػػً  ػػف ف ػػ ف ،حخدػػق مػػف خدقػػً

ح  نػت تدػؾ  ،إلى مػريـ فػنح  مػف رححػً  ػأدف ربػً  ػ  حجػل   لادم  التي  رسل به  جبريل 
انً لـ ن ف لً  ،حرحح منً ،ر ه  ... حلهدا قلل لعنسى إنً  دم  هللاالنحخ  التي نحخه  في جلب هلل

نمػػ  هػػح ن شػػئ مػػف الادمػػ  التػػي قػػ ؿ لػػً بهػػ  ) ػػف( ف ػػ ف ،اب تحّلػػهلل منػػً حالػػرحح التػػي  رسػػل بهػػ   ،حاخ
 .(ٕ)((جبريل 

ػػُرِؾ ِ  َ  حقحلػػً تعػػ لى  ))     ـُ ِإفَّ ّللّاَ ُلَ شِّ ًُ اْلَمِسػػنُح ِ نَسػػى ِإْد َق َلػػِت اْلَمِِئَ ػػُ  َنػػ  َمػػْرَي ًُ اْسػػُم ْنػػ ِدَمػػٍ  مِّ
ِبلَف  ْنَن  َحاآلِخَرِة َحِمَف اْلُمَقرَّ ـَ َحِجله   ِفي الهللُّ  ٘ٗآؿ  مراف . اْبُف َمْرَي

ِإفَّ   :حهػدا تحسػلر قحلػً تعػ لى ،   نقحؿ لً  ف فن حف  ،بحلهلل ن حف حجحهللع   دم  مف هللا :      
نْ  ُرِؾ ِ َ ِدَمٍ  مِّ  .(ٖ)(( م  د ر الجمهحر ًُ ّللّاَ ُلَ شِّ

ًُ  قحلػً  :حرحى الهبر  بنسػن هللع  ػف قتػ هللة  نػً قػ ؿ ))     ْنػ قحلػً ) ػف( سػم ع هللا  :قػ ؿ ِ َ ِدَمػٍ  مِّ
 .(٘)((" دمتً"  ف ف  ف :حق ؿ  بح  بلهلل ،(ٗ)   حجل  دمتً انً   ف  ف  دمتً 

 ، ف  إلػػى هللا سػػ ح نً حتعػػ لىهػػي مضػػ ،ح دمػػ  هللا التػػي قلدػػت لعنسػػى فػػي القػػرآف حسػػمي بهػػ      
 -تع لى هللا  ف دلؾ  دحا   بلرا   -اف  نسى هح الادم  ح ف الادم  هي هللا  ،حلدلؾ   ـ النة رى 

 حالعنػػ د - (ٙ)ممػػ  نعنػػي ت عػػ   لػػدلؾ  ف  سػػـ  نسػػى حلحػػظ الجاللػػ  )هللا( اسػػم ف حمسػػمن ف متراهللفػػ ف 
 حنشترت فلهم   ف ال نض ؼ االسـ إلى  ،لفنس   بلف اسم )) ، ف اإلض ف  مف حلث الدو  -  ا 

                                                           

 ،بلػػرحت -هللار المعرفػػ   ٜٛٗ/ٖٔ حمػػهلل بػػف  دػػي بػػف حجػػر العسػػقالني  :فػػتح ال ػػ ر  شػػرح ةػػحنح البخػػ ر   -ٔ
 .  ٜٓ٘/ٔابف  ثلر :التحسلر العظنـ

 . ٜٓ٘/ ٔابف  ثلر  :التحسلر العظنـ ،لنظر -ٕ
 . ٖٖٙ/ ٔ ،المةهللر الس بق - ٖ
 ـ .ٜ٘ٛٔ ،مه ع  الح ر ،ٜٕٙص  ،دمحم بف جرير الهبر   :تأحيل آ  القرآفج مد البن ف مف  -ٗ
 ،ٖت ،ٕٖٔص  ٜٓٔح  ٙٗ ػ ب  ٗ٘ تػ ب  ٗج ،دمحم بف إسم  لل  بػح  بػهلل هللا البخػ ر   :ةحنح البخ ر   -٘

 ـ .ٜٚٛٔبلرحت  ،هللار ابف  ثلر
 .ٕٓٔص ،هلل الق هللردمحم احمهلل  ب : شري  المسنح ،ٗٓٔص ،دمحم مرج ف :لنظر هللا حاحهلل  ـ ث لحث -ٙ
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 .       (1()(للث  سػػهلل :مراهللفً فال نق ؿ
انهػ  ح حسػب  ;حاستن هللا إلى دلػؾ لتضػح  هػالف   ػـ النةػ رى بهػدع اإلضػ ف  لوػ  ح قػال         

إال إدا   نػػت تػػهللؿ  ،حال تةػػح هػػدع اإلضػػ ف  ،ا تقػػ هلل النةػػ رى تةػػ ح م حنػػ  مػػف اسػػملف متػػراهللفلف
فػػندف هػػح   ػػـ م ػػدحب ح  هػػل  دػػى القػػرآف  ، دػػى اسػػملف حداتػػلف لختدػػع  ػػل منهمػػ   ػػف ااخػػرى 

 مرفح  لوحن   ح قدن   .  ،الاريـ
ًُ   :ح م  إف   ـ النة رى  ف )مف( في قحلً تع لى  ْن  فننً لن  لهـ ،هي لدت عن  ِ َ ِدَمٍ  مِّ

 المته  إم ػ ف سػهلل  عػ   ))آلن  لنست لدت عن ؛ اف في ا (مف)إد  ف  ،مستمسؾ في هدا البت 
نه  البتهللال الو ن  حهح الو لػب  دلهػ  ،(ٕ)((مسهلله   ػ  إف سػ ئر مع نلهػ  راجعػ  حتػى اهلل ػى جم  ،حاخ

 .(ٖ)إلنً
فحػػي  ، حسػػب   ػػـ النةػػ رى  ، ح رحح مػػف هللا ،رحح هللا ح مػػ  مػػ  لتعدػػق   ػػحف  نسػػى      

ْنػ  :معنػى قحلػً تعػ لى َحُرحٌح ح مػ  قحلػً تعػػ لى  )) :-رحمػً هللا  -نقػحؿ اإلمػ ـ  حمػهلل  ًُ َحُرحٌح مِّ
 ًُ ْن حسخر لاـ م  في السمحات حمػ  فػي اار    قحلً تع لى   ،نقحؿ مف  مرِع   ف الرحح فنً مِّ

 : مػ  نقػ ؿ ، نهػ  رحح   دمػ  هللا خدقهػ  :حتحسػلر رحح هللا إنمػ  معنػ ع ،نقحؿ مف  مػرعِ  ،جمنع  منً 
 .(ٗ)((ح ر  هللا ،حسم ل هللا ، بهلل هللا

ًُ  )) ق ؿ مج ههلل في قحلً تع لى  ْن حااظهػر  ،حمح ػ  منػً ،حق ؿ غلرع ،))    رسحؿ منًَحُرحٌح مِّ
 م   ضنحت  ،حهح  نً مخدحؽ مف رحح مخدحق  ح ضنحت الرحح إلى هللا  دى حجً التشريع ،ااحؿ

ِ َحُسػْقَن َه  َفَق َؿ لَ   :ق ؿ تع لى ،((الن ق  حالبلت إلى هللا ِ َن َقػَ  ّللاَّ ـْ َرُسػحُؿ ّللاَّ ، حقػ ؿ ٖٔالشػم   ُه
ػػْر َبْلِتػػَي ِلدهَّػػ ِئِحلَف َحاْلَقػػ ئِ   :تعػػ لى ـَ َمَ ػػ َف اْلَبْلػػِت َ ف الَّ ُتْشػػِرْؾ ِبػػي َشػػْلئ   َحَههِّ ْبػػَراِهن ْد َبحَّْ َنػػ  إِلِ ِملَف َحاِخ

ُجحهلِل  ِد السُّ ًِ ِمػف  :ي خدػق آهللـ  مػ  قػ ؿ تعػ لى فػ ،ٕٙالحػج  َحالرُّ َّ ًُ َحَنَحْخػُت ِفنػ ْيُت َفػِنَدا َسػحَّ
ًُ َس ِجهلِللَف  حِحي َفَقُعحْا َل     ،ف إلض ف  في هدع اآلن ت جمنعهػ  هػي إضػ ف  تشػريحن  ،ٜٕالحجررُّ

فهػػػي إضػػػ ف    نػػػ ف حلنسػػػت  ،حيرضػػ ه   ح اةػػػهح ه  ،هللا نحػػػب هػػػدع ااشػػػن ل المضػػػ ف  لبنػػ ف  ف

                                                           

 ـ .ٜ٘ٛٔ- ٛٔت ٕ٘ٓ/ ٖ ،مةهحى الوالبلني :ج مد الهللرح  العربن  -ٔ
مونػػي  ،ٖٙٙ – ٖٓٙ/ٔالتحسػػلر العظػػنـ ابػػف  ثلػػر  ،ٛٛ -ٙٚ/ ٗالقرهبػػي  :الجػػ مد اح ػػ ـ القػػرآف ،لنظػػر - ٕ

هللار  ،ٜٖٔ/ٔدمحم محػي الػهلللف  بػهلل الحملػهلل  :تحقلػق ، بػهلل هللا بػف هشػ ـ االنةػ ر   :الدبلب  ف  تب اال  ريػب
 .ٖٗٔ/ ٔابف تنمن   :الجحاب الةحنح ،-بلرحت  -إحن ل التراث العربي 

مونػػي  ،ٖٙٙ – ٖٓٙ/ٔالتحسػػلر العظػػنـ ابػػف  ثلػػر  ،ٛٛ -ٙٚ/ ٗالقرهبػػي  :الجػػ مد اح ػػ ـ القػػرآف ،لنظػػر - ٖ
هللار  ،ٜٖٔ/ٔدمحم محػي الػهلللف  بػهلل الحملػهلل  :تحقلػق ، بػهلل هللا بػف هشػ ـ االنةػ ر   :الدبلب  ف  تب اال  ريػب

 .ٖٗٔ/ ٔابف تنمن   :، الجحاب الةحنح-بلرحت  -إحن ل التراث العربي
 .ٖٗالرهلل  دى ال ن هللق  حالجهمن :  حمهلل بف حنبل ص -ٗ
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لانهػػػ  مختةػػػ   ةػػػح ت مل تهػػػ   ػػػف غلرهػػػ  حتػػػى  ،حقػػػ  ا تعػػػ لى    نهػػػ  مخد ،ةػػػح ت إضػػػ ف 
 ،اسػػتحقت هػػدع اإلضػػ ف ، حال نحهػػـ مػػف دلػػؾ الت عػػن ، ح)مػػف( البتػػهللال الو نػػ ، حالمعنػػى مػػف خدقػػً

 (ٔ)((حمف  نهللع
تسػػتنهلل إلػػى  حنػػً خدػػق  ح حجػػهلل  ولػػر  إف  لحهنػػ  المسػػنح  ، مػػ   ف هلل ػػحى النةػػ رى  ))    

مػػػف غلػػػر  ب ال نم ػػػف مهدقػػػ    ف ن ػػػحف هلللػػػنال   دػػػى   نقػػػحؿ: إف حجػػػحهلل المسػػػنح ،نهحػػػ   ب
 حجػػهلله  هللا  ،حالحشػػرات بػػل ححتػػى الجػػراثنـ حالحهريػػ ت ،حالهلػػحر ، ف جمنػػد الحلحانػػ تإد  ، لحهلتػػً

ِإفَّ َمثَػَل ِ نَسػى ِ نػهلَل  :قػ ؿ تعػ لى بػل ااقػرب مػف دلػؾ آهللـ  ،في ااةل مػف غلػر  ب ح ـ
 ًُ ـَ َخَدَقػػ ًُ ُ ػػف َفَنُ ػػحُف ّللّاِ َ َمثَػػِل آهلَل َـّ َقػػ َؿ َلػػ بػػل إف حػػحال نحسػػه  خدقػػت  ،ٜ٘آؿ  مػػراف ِمػػف تُػػَراٍب ِثػػ

 .(ٕ)((إد ج لت  ف هريق الد ر هللحف اانثى ، ع   الهريق  التي خدق به  المسنح 
حبػػػهللحف    هللللػػػل  ح سػػػنهلل  ف المسػػػنح  فضػػػل مػػػف آهللـ  ، مػػػ  لػػػهلل ي النةػػػ رى هللحف حجػػػً حػػػق     

  ض ربلف ةحح    ػف  ،تملل  المسنح  أنً محلحهلل ا حآهللـ مخدحؽ ا ، حنح حلحف  بي ال شر
حلحاله  م  حجهلل المسنح    نت مف بن ت آهللـ    ـ المسنح مريـ  لهللةإف الس

(ٖ) 
حقهلل  جمعت جمند التح سلر  دى  ف رحح القهلل  هح المدؾ الاريـ جبريل      

(ٗ). 
فةػػػػ ر  ،نحػػػ  فنػػػً نػػػػ   نػػػهللم  قػػػهلّلرت خدػػػػق آهللـ إف اإلراهللة اإلله ،حتجػػػهللر المالحظػػػ  هنػػػ    

ح   ف نح  هللا تعػ لى لخدػق فد ،نقد تحت هدع الهللائرة   لمحهـح الع ـ ح دلؾ المسنح  ،إنس ن   
تػػـ  ف لمسػػنح  ،حهػػح الػػد  خدقػػً هللا تعػػ لى مػػف هللحف  ب  ح  ـ ،إلهػػ    ، لاػػ ف آهللـ إلهػػ 

فػي  دى مريـ فحمدت  نهللم  نح  جبريػل حلث حدت  دم  هللا س ح نً   ،خدقً مف هللحف  ب
حمػ   ،إلهػ    ال نعني  أ  ش ل مف ااش  ؿ  ف ن حف المسنح  مريـ ححمده    لمسنح 

 فدمػػػػ دا لػػػػـ لؤلػػػػً النةػػػػ رى آهللـ  ،لنهبػػػػق  دػػػػى المسػػػػنح  لنهبػػػػق  دػػػػى آهللـ 
 (5)؟؟ !! حيؤلهحف  نسى 

  -:رحمه هللا –يقول ابن تيمية         

                                                           

 . ٜٓ٘/ ٔابف  ثلر  :التحسلر العظنـ -ٔ
 .ٖٗٔ/ ٔابف تنمن   :الجحاب الةحنح ،ٕٗ/ ٙالقرهبي  :الج مد اح  ـ القرآف -ٕ
 . ٜٚحةحي  ص دمحم :المسنح حالتثدلث ،لنظر -ٖ
 .ٚٚحسف ال    ص :العقلهللة النةرانن  ،لنظر -ٗ
 .ٛٚص ،المةهللر الس بق ،لنظر -٘
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فػنف  ػ ف  ، مػ   حلحهػ   حػق غلػرع ،" فنف  ػ ف ااخػد  ظػ هر النةػحص فلجػب تأحيدهػ  فػي حقػً   
اَل فػػنف المسػػ حاة بلنػػً حبػػ ، نػػهللهـ هللللػػل لخةةػػً هللحف غلػػرع فدنظهػػرحع لف غلػػرع فػػي  ػػهللـ االحهنػػ  حاخ

 .(1)حاج   "
ى  يػػػع حيػػػرهلَل القػػػرآف الاػػػريـ  دػػػ ،حيػػػهلل َي النةػػػ رى  ف المسػػػنح اخػػػتص   لتأللػػػهلل بػػػرحح القػػػهلل     

ًُ الَِّدلَف َ َحُرحْا َث ِنَي اْثَنْلِف ِإْد ُهَم  ِفػي   -: قحلً تع لى ،إهلل  ئهـ ِإالَّ َتنُةُرحُع َفَقهلْل َنَةَرُع ّللّاُ ِإْد َ ْخَرَج
ًِ َحَ لَّػهللَ  ًُ َ َدْنػ ًِ اَل َتْحَ ْف ِإفَّ ّللّاَ َمَعَنػ  َفػَأنَ َؿ ّللّاُ َسػِ لَنَت ـْ َتَرْحَهػ  َحَجَعػَل اْلَو ِر ِإْد َنُقحُؿ ِلَة ِحِ  ُع ِبُجُنػحهلٍل لَّػ

ػػْحَدى َحَ ِدَمػػُ  ّللّاِ ِهػػَي اْلُعْدَنػػ  َحّللّاُ َ ِ يػػٌ  َحِ ػػنـٌ   حالتأللػػهلل لػػدمحم  ،(ٓٗالتح ػػ  ) َ ِدَمػػَ  الَّػػِدلَف َ َحػػُرحْا السُّ
  حقحلػً تعػ لى ،فػي هػدع اآلنػ  الاريمػػ: َحاْلَلػػ ِ ػ  ُلْؤِمُنػحَف ِ ػ لِلَّ حَف َمػػْف اَل َتِجػػهلُل َقْحم  ْحـِ اآْلِخػِر ُلػَحاهللُّ

ـْ ُ ْحَلِئػػػَؾ َ تَػػػبَ  ـْ َ ْح َ ِشػػػلَرَتُه ـْ َ ْح ِإْخػػػَحاَنُه ـْ َ ْح َ ْبَنػػػ لُه ًُ َحَلػػػْح َ ػػػ ُنحا آَ ػػػ لُه ـُ  َحػػػ هللَّ ّللاََّ َحَرُسػػػحَل ِفػػػي ُقُدػػػحِبِه
ـْ َجنَّػ ٍت َتْجػِر  ِمػف َتْحتِ  ًُ َحُيػهلْلِخُدُه ْنػ نَم َف َحَ لَّػهلَلُهـ ِبػُرحٍح مِّ ـْ اإْلِ َهػ  اْاَْنَهػ ُر َخ ِلػهلِللَف ِفلَهػ  َرِضػَي ّللاَُّ َ ػْنُه

ِ َ اَل ِإفَّ ِح ْ  ًُ ُ ْحَلِئَؾ ِحْ ُب ّللاَّ ـُ اْلُمْحِدُححفَ َحَرُضحا َ ْن ِ ُه  لمؤمنلفا حالتأللهلل هف ،(ٕٕالمج هللل  ) َب ّللاَّ
 (ٕ). الة هللقلف

 ،حالضػػعلع العػػ ج   ػػف حم نػػ  نحسػػً ،حدلػػؾ إنمػػ  ن ػػحف لدمظدػػحـ ع " التقحنػػ  "إف التأللػػهلل معنػػ     
حالنةػ رى جمنعػػ   نقػَرحف  ػػأف  ،فنحتػ ج لدتأللػهلل مػػف هللا تعػ لى حهػدع الح جػػ  هػي مػف ةػػح ت ال شػر

  ف مضهههللا مف   هللائً اللهحهلل حالرحم ف، حاآلن ت التي نسػتهلللحف بهػ   دػى  المسنح السلهلل 
 ،حالمن ريف لرس لتً ،الم دبلف لً  لحهن  المسنح بتأللهللع برحح القهلل  حارهللة في معر  الحهلللث  ف

دػػى  شػػري  مػػف تاػػدلب حاضػػهه هلل، حهػػي آنػػ ت حاضػػح  الهللاللػػ    تتحػػهللث  مػػ  لقنػػً  نسػػى 
 .(ٖ)المسنح هللحف م  نحترحف 

فننػً  ، ح  دمػ  منػً  ح رحح منػً  ح رحح هللا ، دمػ  هللا إدا قلػل لعنسػى  ، دى  ل حػ ؿ    
لاػػف  ،نةػػحص اآلنػػ ت المح مػػ  الق هعػػ  فػػي القػػرآف الاػػريـنولػػَر مػػف حقنقتػػً ال شػػري  شػػلئ   فػػي  ال

حنأخػدحف مػف  ،نومضحف   لنهـ  م   ظـ مػف المتشػ  ً  ػً  نػهللهـ ،الدلف في قدحبهـ مر  ح يا
الحتمػ ؿ لحظػً ;الػد  نم ػنهـ  ف نحرفػحع إلػى مق ةػهللهـ الح سػهللة حين لػحع  دلهػ   ،القرآف المتش  ً  ً

 :حلهدا ق ؿ تع لى ،انً هللافد لهـ ححج   دلهـ ،هـ فنًح م  المح ـ فال نةلب ل ،لم  نةرفحنً
حهػح حجػ   ،} ابتو ل الحتن  {    اإلضالؿ ات   هـ إله م   لهـ  نهـ نحتجحف  دى بهلل تهـ  ػ لقرآف

  دلهـ ال لهـ .

                                                           

 . ٕٓٗ \ٔابف تنمن    :الجحاب الةحنح - ٔ
 . ٖ٘ \ٕٛ ،ٙٛ\ٓٔااللحسي   :تحسلر رحح المع ني ،لنظر - ٕ
 . ٗٔٔدمحم  حمهلل  بهلل الق هللر ص : شري  المسنح ،ٛٙ\ٕابف تنمن    :الجحاب الةحنح ،لنظر - ٖ
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لَّػف َنْسػَتنِ َع  :قػ ؿ تعػ لى ، بهلل مف    هلل هللا تعػ لى لقهلل  خبر القرآف الاريـ  ف  نسى     
ًِ َحَنْسػػَتْاِبْر َفَسَنحْ اْلَمِسػػن ُبػػحَف َحَمػػف َنْسػػَتنِ ْع َ ػػْف ِ َ  هلَلِتػػ ِ َحاَل اْلَمِِئَ ػػُ  اْلُمَقرَّ ـْ ُح َ ف َنُ ػػحَف َ ْبػػهللا  لِلِّّ ُشػػُرُه

ًِ َجِمنع    ِإَلن
(ٔ). 

  :حق ؿ تع لى  دى لس ف  نسى     
 ِآَت ِنَي اْلِاَت َب َحَجَعَدِني َنب ِ  .(ٕ)نِّ َق َؿ ِإنِّي َ ْبهلُل ّللاَّ

 ح ثبػػت لنحسػػً ،: "  حؿ شػػئ ن دػػـ  ػػً  ف نػػَ ع جنػػ ب ربػػً تعػػ لى حبػػر ع  ػػف الحلػػهللثلػػرنقػػحؿ إبػػف       
 .(3)العبحهللن  لربً "

ًِ َ ِف اْ ُبػهلُلحْا : حق ؿ تع لى  دى لس ف نبنً الاريـ  نسػى      ـْ ِإالَّ َمػ  َ َمْرَتِنػي ِ ػ َمػ  ُقْدػُت َلُهػ
ـْ حَ  ـْ َحَ نػَت َ َدػى  ُ نُت َ َدْلِهـْ ّللّاَ َربِّي َحَربَُّ  ِقلَب َ َدػْلِه ـْ َفَدمَّ  َتَحفَّْلَتِني ُ نَت َ نَت الرَّ ا مَّ  هلُلْمُت ِفلِه َشِهلهلل 
ُ لِّ َشْيٍل َشِهلهلٌل 

(ٗ). 
  :حق ؿ تع لى  دى لس ف  نسى      
  ٌـْ َف ْ ُبهلُلحُع َهَدا ِةَراٌت مُّْسَتِقنـ فَّ ّللاََّ َربِّي َحَربُُّ   .(٘) َحاِخ

  : م  ق ؿ تع لى  دى لس ف مريـ      
   ـْ َنْمَسْسػػِني َ َشػػٌر َقػػ َؿ َ ػػَدِلِؾ ّللّاُ َلْخُدػػُق َمػػ  َنَشػػ ل ِإَدا َقَضػػى َ ْمػػر ا َق َلػػْت َربِّ َ نَّػػى َنُ ػػحُف ِلػػي َحَلػػهلٌل َحَلػػ

ًُ ُ ف َفَنُ حُف  َفِننََّم  َنُقحُؿ َل
(ٙ). 

َق َؿ ِإنََّم  َ َن   : م  في قحلً جل ح ال ، تع لى ححه ً له خدقً هللا ،حلهلل لمريـ فعنسى       
َرُسحُؿ َربِِّؾ ِاََهَب َلِؾ ُغاَلم   َ ِ نِّ  

(ٚ). 
نَسػمنً  ،فنسػ ً  شػر    ئػهلل إلػى  مػً ،حال إبػف إلػً ،مخدحؽ حلن  بنلً ،حلهلل لمريـ فهح      

 مػ  قػ ؿ تعػ لى فػي مح ػـ  ت  ػً  ،ًالهعػ ـ هػح ح مػ –ح ػ ف نأاػل  ، نسػى بػف مػريـ ،القرآف الاريـ
نَقٌ  َ  َنػػػ  َنػػػْأُااَلِف   :الاػػػريـ ًُ ِةػػػهللِّ ػػػ ُسػػػُل َحُ مُّ ًِ الرُّ ـَ ِإالَّ َرُسػػػحٌؿ َقػػػهلْل َخَدػػػْت ِمػػػف َقْبِدػػػ ػػػ  اْلَمِسػػػنُح اْبػػػُف َمػػػْرَي           مَّ

ـَ .....  الهََّع 
(ٛ). 

                                                           

 .  ٕٚٔاآلن    :النس ل -ٔ
 .  ٖٓاآلن   :مريـ -ٕ
 .  ٜٔٔ \ٕابف  ثلر  :تحسلر القرآف العظنـ -ٖ
 .  ٚٔٔج ل مف اآلن    :الم ئهللة -ٗ
 .  ٖٙاآلن   :مريـ -٘
 . ٚٗاآلن   :آؿ  مراف -ٙ
 . ٜٔج ل مف اآلن   :مريـ -ٚ
 . ٘ٚج ل مف اآلن   :الم ئهللة -ٛ



 711  
 

 
 م.م هدى مهدي دمحم                     مجمة العموم اإلسالمية                          دعوة ألوهية المسح عميه السالم

             (  9( السنة )83العدد )وأدلة بطالنها من القرآن الكريم              
 

   
 

حقػػ ؿ  ،مػػف حػػ ؿ إلػػى حػػ ؿحالنمػػح حالتحػػحؿ  ،  ػػل مػػ  نعننػػً دلػػؾ مػػف ح جػػ  لدهعػػ ـ حإلخراجػػً    
اَلـُ َ َديَّ َلْحـَ ُحِلهللتُّ َحَيْحـَ َ ُمحُت َحَيْحـَ ُ ْ َعُث َحنِّ   : تع لى  دى لس ف  نسى  َحالسَّ

(ٔ). 
 ،فهح إدف إنس ف نهر   دنً م  نهر   دى  مث لً مف ال شر مف  حار  حهح  بهلل مف    هلل هللا    

 مػ  لحضػح دلػؾ القػرآف  ،حمػثال  لبنػي إسػرائلل ،آن  لدع لملف حجعدً ،خدقً هللا تع لى مف  ـ  ال  ب
ًُ آَنػ   َحآَحْيَن ُهَمػ  ِإَلػى َرْبػَحٍة َداِت َقػَراٍر َحَمِعػلٍف   :الاريـ في قحلً ت  رؾ حتع لى ػ ـَ َحُ مَّ َحَجَعْدَنػ  اْبػَف َمػْرَي


(ٕ) 

ًِ حَ   :حق ؿ تع لى      َجَعْدَن ُع َمَثال  لَِّبِني ِإْسَراِئلَل ِإْف ُهَح ِإالَّ َ ْبهلٌل َ ْنَعْمَن  َ َدْن
(ٖ). 

قػػ ؿ تعػػ لى  دػػى لسػػ ف  ، ع  هللتػػً مػػ هللاـ حنػػ     مػػ   حةػػى هللا تعػػ لى  بػػهللع حرسػػحلً  نسػػى 
َ  ِة َم  هلُلْمُت َحنِّ  : نسى  اَلِة َحال َّ َحَجَعَدِني ُمَ  َر    َ ْلَف َم  ُ نُت َحَ ْحَة ِني ِ  لةَّ

(ٗ). 
خدقً هللا تع لى  م   ،ح نً مخدحؽ   ب هللا تع لى لهللؿ  دى إنس نن   نسى إف مح ـ  ت     
حلػػف نسػػتاححا  ػػف  ،حهػػح  بػػهلل مػػف   ػػ هلل هللا الػػدلف  نعػػـ هللا تعػػ لى  دػػلهـ ،حاقتضػػتً ح متػػً ،شػػ ل

    هللتً س ح نً حتع لى . 
حهػػح مػػف  ،حانػػً رسػػحؿ هللا إلػػى بنػػي إسػػرائلل ،نبػػحة  نسػػى  ، مػػ  لؤ ػػهلل  القػػرآف الاػػريـ     

 .(٘)دحات هللا حسالمً  دلهـ  جمعلف حلي العـ  مف الرسل ة
ُسػػُل   :قػ ؿ تعػػ لى       ًِ الرُّ ـَ ِإالَّ َرُسػػحٌؿ َقػػهلْل َخَدػػْت ِمػف َقْبِدػػ ػػ  اْلَمِسػػنُح اْبػُف َمػػْرَي مَّ

            :حقػػ ؿ تعػػ لى ،(ٙ)
 ـْ َحاَل َتُقحُلػػ ـَ َنػػ   َْهػػَل اْلِاتَػػ ِب اَل َتْوُدػػحْا ِفػػي هلِللػػِنُ  حْا َ َدػػى ّللّاِ ِإالَّ اْلَحػػقِّ ِإنََّمػػ  اْلَمِسػػنُح ِ نَسػػى اْبػػُف َمػػْرَي

َرُسحُؿ ّللّاِ 
َحَرُسحال  ِإَلى َبِني ِإْسَراِئلَل َ نِّي َقهلْل ِجْئُتُاـ   :حنقحؿ تع لى  دى لس ف  نسى  ،(ٚ)

ػػػلِف َ َهْلَئػػػ ػػػَف الهِّ ػػػي َ ْخُدػػػُق َلُاػػػـ مِّ ـْ َ نِّ بُِّ ػػػ ػػػف رَّ ًِ َفَنُ ػػػحُف َهْلػػػر ا ِبػػػِنْدِف ّللّاِ ِ آَنػػػٍ  مِّ   (ٛ)، ِ  الهَّْلػػػِر َفػػػَأنُحُ  ِفنػػػ
ق   لَِّم  َبػْلَف َلػهلَل َّ  :حنقحؿ تع لى ِ ِإَلْنُ ـ مَُّةهللِّ ـَ َن  َبِني ِإْسَراِئلَل ِإنِّي َرُسحُؿ ّللاَّ ْد َق َؿ ِ نَسى اْبُف َمْرَي َحاِخ

ر ا ِبَرُسػحٍؿ َنػأْ  ِبػلٌف ِمَف التَّْحَراِة َحُمَ شِّ َنػ ِت َقػ ُلحا َهػَدا ِسػْحٌر مُّ ػ  َجػ لُهـ ِ  ْلَبلِّ ًُ َ ْحَمػهلُل َفَدمَّ ِتي ِمػف َ ْعػهلِل  اْسػُم

 :حنقحؿ تع لى  دى لس ف  نسى  ،(ٜ)

                                                           

 . ٖٖاآلن   :مريـ -ٔ
 ٓ٘اآلن   :ؤمنحف الم -ٕ
 .ٜ٘اآلن   :ال خرؼ - ٖ
 .ٖٔاآلن   :مريـ - ٗ
 .ٕٚٔ/ٗابف  ثلر  :التحسلر العظنـ ،لنظر -٘
 . ٘ٚج ل مف اآلن   :الم ئهللة - ٙ
 .ٔٚٔج ل مف اآلن   :النس ل - ٚ
 . ٜٗج ل مف اآلن   :آؿ  مراف - ٛ
 . ٙآن   :الةع - ٜ
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 ِّآَت ِنَي اْلِاَت َب َحَجَعَدِني َنِبن ِ َق َؿ ِإنِّي َ ْبهلُل ّللاَّ
(ٔ) . 

 مػػ  تنهػػح   دنػػً مػػف  ، تػػ ب هللا الع يػػ حغلرهػػ  الاثلػػر مػػف  ،إف اآلنػػ ت الاريمػػ  آنحػػ  الػػد ر    
هلل ػػػ لاتهـ ال  هدػػػ  ى حالمنِةػػػريف اللػػػحـ،تتهػػػ حى  م مهػػػ   ػػػل هلل ػػػ حى النةػػػ ر  ،الحقػػػ ئق فػػػ لقرآف  ،حاخ

ححقنقػػػ   ،حربحبلتػػػً جػػػل شػػػأنً ،حقنقػػػ  التححلػػػهلل ا فػػػي  لحهلتػػػً ،الع يػػػ  نةػػػهللح   لحقنقػػػ  الن ةػػػع 
حالرسػػحؿ  ،النبػػي الاػػريـ ،العبػػهلل ا ،فاإلنسػػ  العبحهللنػػ  ا تعػػ لى فػػي شػػخص السػػلهلل المسػػنح 

 مف احلي العـ  مف الرسل  .
                                                        ارى أن معجزات السيد المسيحرد القرآن الكريم عمى إدعاء النا المطمب الثالــث:

 تدل عمى ألوهية المسيح
مػف  إهللراؾ حقنقػ  مػ  جػرى  دػى لػهلل  المسػنح   ػف ،فه ـ هلل ػ ة المسػنحن  لقهلل  ج ت      

ف هػػدع  ، جراهػػ  هللا تعػػ لى بندنػػً ؛ لتاػػحف هلللػػنال   دػػى ةػػهللؽ نبحتػػً حرسػػ لتً السػػم حن  ،المعجػػ ات حاخ
حال لجػػح   ػػأ  حػػ ؿ  ف تاػػحف هلللػػنال   دػػى  لحهنػػ  المسػػنح  ،المعجػػ ات هلللػػنال   دػػى  ظمػػ  هللا ححػػهللع

. 
 ،معج ات   هرات تشههلل لً  ةهللؽ الرس ل  التي  دػَع بهػ   ،إلى قحمً لقهلل ج ل المسنح     

لػػـ ن ػػف لنحػػد  اف المسػػنح  ،حنشػػههللحف  ةػػهللؽ مػػ  جػػ ل  ػػً نبػػلَهـ ،لعدهػػـ لتقػػحف هللا تعػػ لى
سحى  بػهلل مػف   ػ هلل هللا  راهللع هللا  ،حلـ ن ف في م   جراع هللا تع لى مف معج ات  دى لهللنً ،مشلئتً

 ،إال  ف ن ػػػػحف  مػػػػ   راهلل هللا تعػػػػ لى المسػػػػنح فمػػػػ   ػػػػ ف مػػػػف  ،تعػػػػ لى  دػػػػى ةػػػػحرٍة خ ةػػػػ 
 (2)رس ل  حنبحة، حلنست قرائف  لحهن حمعج اتً التي ق ـ به م  هي إال هللالئل 

ػف  :ف الاريـ إف إجرال المعجػ ات إنمػ  ن ػحف  مشػلئ  هللا تعػ لىآلقهلل َبلف القر    َحَلَقػهلْل َ ْرَسػْدَن  ُرُسػال  مِّ
ـْ َ ْ حَ  يَّػػػػ   ..... َحَمػػػػ  َ ػػػػ َف ِلَرُسػػػػحٍؿ َ ف َنػػػػْأِتَي ِ آَنػػػػٍ  ِإالَّ ِبػػػػِنْدِف ّللّاِ ِلُاػػػػلِّ َ َجػػػػٍل َقْبِدػػػػَؾ َحَجَعْدَنػػػػ  َلُهػػػػ ػػػػ  َحُدرِّ اج 

ِ َت بٌ 
ًُ  :حق ؿ تع لى ،(ٖ) ا . ِإالَّ َمِف اْرَتَضى ِمف رَُّسحٍؿ َفِننَّ ًِ َ َحهلل  ـُ اْلَوْلِب َفاَل ُنْظِهُر َ َدى َغْلِ  َ  ِل

اَنْسُدُؾ ِمف َبْلِف لَ  ًِ َرَةهلل  ًِ َحِمْف َخْدِح هلَلْن
(ٗ)  . 

ِإْد َقػ َؿ ّللّاُ َنػ   :ق ؿ تع لى ،في  اثر مف سحرة  حد ر القرآف الاريـ معج ات المسنح      
ـُ النَّػػ َ  ِفػػ ـَ اْدُ ػػْر ِنْعَمِتػػي َ َدْنػػَؾ َحَ َدػػى َحاِلػػهلَلِتَؾ ِإْد َ لَّػػهللتَُّؾ ِبػػُرحِح اْلُقػػهلُلِ  ُتَادِّػػ  ي اْلَمْهػػهللِ ِ نسػػى اْبػػَف َمػػْرَي

لِف َ َهْلَئِ  ال ْد َتْخُدُق ِمَف الهِّ ْد َ دَّْمُتَؾ اْلِاَت َب َحاْلِحْ َمَ  َحالتَّْحَراَة َحاإِلنِجلَل َحاِخ هَّْلِر ِبِنْدِني َفَتنُحُ  َحَ ْهال  َحاِخ

                                                           

 .ٖٓج ل مف اآلن   :مريـ - ٔ
 .ٖٙدمحم  بهلل الرحمف  ح  ص  :مسنح في اإلنجلل حالقرآفلنظر، معج ات ال - ٕ
 .ٖٛج ل مف اآلن   :الر هلل - ٖ
 . ٕٚ-ٕٙاآلن ت  :الجف - ٗ
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ْد ُتخْ  ًَ َحاَاْبَرَص ِبِنْدِني َحاِخ ِرُج اْلَمحَتى ِبِنْدِني ِفلَه  َفَتُاحُف َهْلر ا ِبِنْدِني َحُتْبِرىُل اَاْاَم
 :حق ؿ تع لى ،(ٔ)

  ْػػلِف َ َهل ػَف الهِّ ػي َ ْخُدػػُق َلُاػػـ مِّ ـْ َ نِّ بُِّ ػػ ػػف رَّ ػػي َقػػهلْل ِجْئػُتُاـ ِ آَنػػٍ  مِّ َئػػِ  الهَّْلػػِر َحَرُسػحال  ِإَلػػى َبِنػػي ِإْسػَراِئلَل َ نِّ
 ًَ ًِ َفَنُ حُف َهْلر ا ِبِنْدِف ّللّاِ َحُ ْبِرىُل ااْاَم حاَاْبَرَص َحُ ْحِلي اْلَمْحَتى ِبِنْدِف ّللّاِ  َفَأنُحُ  ِفن

(ٕ) . 
 حهػػي ،إف المعجػػ ات المػػد حرة  دهػػ  بػػندف هللا تعػػ لى ،حةػػَرح القػػرآف الاػػريـ   آلنػػ ت السػػ  ق        

 حللتقحا هللا تع لى حنهنعحع فنم  ارسدً هللا  ً . ،آن ت لبني إسرائلل للؤمنحا  عنسى 
 ،حهدا م  لـ تشر إلنػً  نػ جلدهـ ،في مههللع ـ إلى نهق السلهلل المسنح ح ش ر القرآف الاري    

 اف هػدا النهػق إنمػ   ػ ف للبػرئ السػلهللة العػدرال مػريـ ؛ف لنهق فػي المهػهلل  حػهلل داتػً معجػ ة 
حلػن  هنػ ؾ مػف هللللػل  دػى برالتهػ   اثػر قػحة مػف  ،التي   هلل  هده   ف لتهمحه  به  ،مف شبه  ال ن 
قػ ؿ  ،حرسػحٌؿ إلػى بنػي إسػرائلل ،ح نػً قػهلل  حتػي الاتػ ب حالح مػ  ، بػهلل هللا حنبنػً  أنػً ،نهق حللػهلله 

َفَن هلَلاَه  ِمف َتْحِتَه  َ الَّ َتْحَ ِني َقهلْل َجَعَل َربُِّؾ َتْحَتِؾ َسِريِّ   :تع لى
(ٖ) . 

ـُ النَّ َ  ِفي اْلَمْههلِل َحَ ْهال  َحِمَف الةَّ ِلِحلَف   :حق ؿ تع لى      َحُنَ دِّ
(ٗ)، 

ِ آَت ِنَي اْلِاَت َب َحَجَعَدِني َنِبنِّ     :حق ؿ تع لى      َق َؿ ِإنِّي َ ْبهلُل ّللاَّ
(٘) . 

هػي  حنػً  ،فػي المهػهلل حلعل مف  هـ ااس  ب التي نستنتجه  مػف نهػق السػلهلل المسػنح      
 لمػ   ػ ف ،   الـحلح   نت المسأل  مسأل  نهق   هلل   أ ،آت ع الات ب حجعدً نبن    ، بهلل هللا تع لى
 ،ال شػري  ف لنهق في المههلل لرت ن إرت  هػ    س سػن    م هنػ  المسػنح  ،حلم  حجهلل ،النهق نحسً
 (6)حشت ف م  بلف العبحهللن  ا حاإلهلل  ل   الحهن  !!  ،فهح  بهلل هللا

 ،حلدلؾ فهح إلً ;  ف نحلي المحتى  إف المسنح  ،حنحتج هلل  ة النةرانن  حالمنِةريف      
حفي نةػحص القػرآف الاػريـ  ،ح دلؾ اإلخ  ر   لولب ،اف اإللً ححهللع لً القهللرة  دى إحن ل المحتى

 ،تبػػَلف معجػػ ات  ظنمػػ  جػػرت  دػػى  لػػهلل   نبنػػ ل ، آنػػ ت جدنػػ  حاضػػح  ،مػػ  ل هػػل إهلل ػػ لاتهـ هػػدع
 حغلرهـ . 

هلللػػنال   ،هػػ حمَ نػػً مػػف القنػػ ـ ب إف المعجػ ات التػػي  جراهػػ  هللا تعػػ لى  دػػى لػػهلل  المسػنح      
إنمػػ   ،نَقػػر  ػػأف مػػ   لػػهللع هللا  ػػً مػػف معجػػ ات  ظنمػػ  حالسػػلهلل المسػػنح  ، دػػى رسػػ لتً حنبحتػػً
 م   مل الرسحؿ فمحهللحهلل  م  لريهللع  ،دلؾ  ف  مل هللا تع لى ال تحهلَلع حهللحهلل ،  نت بندف هللا تع لى

                                                           

 . ٓٔٔج ل مف اآلن   :الم ئهللة - ٔ
 ٜٗ :ج ل مف اآلن  :آؿ  مراف - ٕ
 . ٕٗاآلن   :مريـ - ٖ
 .ٙٗاآلن   :آؿ  مراف-ٗ
 .ٖٓاآلن   :مريـ - ٘
 . ٛٚحسف ال    ص :العقلهللة النةرانن  ،لنظر -ٙ
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         هػػػح مهدػػػحب هللحف  ف نمدػػػؾ الرسػػػحؿ  ف ل يػػػهلل  ح لػػػنقص شػػػلئ   ممػػػ ،مػػػف دلػػػؾ الرسػػػحؿ ،هللا تعػػػ لى
 فػػنف هللا تعػػ لى قػػهلل ،تػػهلَلؿ  دػػى  لحهلتػػً ،مػػف معجػػ ات فػػندا  ػػ ف مػػ   تػػى  ػػً المسػػنح   (ٔ)منػػً

 ،حه ػً هللا تعػ لى اللػهلل البنضػ ل فمحسػى  ، جرى معج ات  ظنمػ   دػى لػهلل  ثلػر مػف  نبن ئػً
ت اثنتػػ   شػػرة حضػػرب بهػػ  الحجػػر فػػ نحجر  ،حالعةػػ  التػػي إدا  لق هػػ   ةػػ حت ثع  نػػ    دػػى الحقنقػػ 

فهػدع المعجػ ات  ،حفدػق بهػ  ال حػر ؛ للنَقػد قحمػً مػف سػهحة فر ػحف  ، لن    عهللهلل  سػ  ت بنػي إسػرائلل
فدم دا لػـ لؤلػً المسػنحلحف  ، حلد   أف نق ؿ  نً إله    التي  جراه  هللا تع لى  دى لهلل محسى 

ً نبػي حلػً معجػ ات ح نػ ،؟!  دػى الػرغـ مػف إنمػ نهـ  محسػى حتحراتػً محسى ح لهػحا المسػنح 
دا  رفنػػػػ   ف  ابػػػػر ح  ظػػػػـ معجػػػػ ات السػػػػلهلل المسػػػػنح  (2)!!؟  دا  ،  نػػػػت إحنػػػػ ل المػػػػحتى حاخ حاخ

فػػألف  نسػػى مػػف محسػػى الػػد   ، حلػػى بػػدلؾ فمحسػػى  ،ا تبرنػػ  إحنػػ ل المػػحتى هلللػػنال  لَلحهنػػ 
إلػػى   لن  تححيػػل الجمػػ هلل إلػػى حػػي   ظػػـ مػػف رهلل الػػرحح،فجعػػل العةػػ  حَنػػ  تسػػعى؟ ، حنػػ  الجمػػ هلل

 (3)جسـ   نت الحن ة فنً مف قبل؟!
 مػػ  د ػػر القػػرآف الاػػريـ معجػػ ات  ػػهللة  معجػػ ة إحنػػ ل المػػحتى ؛ إنع مػػ   مػػف هللا تعػػ لى  دػػى      

ج    لهلل حاتهـ ، ع  رسدً   :منه  ،حتأللهللا  لهـ حتحهللن   ا هللائهـ ،حاخ
  م    ف مػف  خػد إبػراهنـ قػً اجػ ائهف تحري، حتم يقػً لهػف ح اربعػ  هلػحر  ػأمر هللا تعػ لى

فأتلنً  ،، حلف هلل   ربً للريً  لع نحلي المحتى ثـ هلل حتً لهف لنأتلنً دى  ل جبل منهف ج ل
ـْ   :ح م  لحضح دلؾ قحلً تع لى ،سعن    ـُ َربِّ َ ِرِنػي َ ْلػَع ُتْحِلػي اْلَمػْحَتى َقػ َؿ َ َحَلػ ْد َقػ َؿ ِإْبػَراِهن َحاِخ

َـّ اْجَعْل َ َدى ُ لِّ  ُتْؤِمف َق َؿ َبَدى َحَلِاف لَِّنْهَمِئفَّ  َف الهَّْلِر َفُةْرُهفَّ ِإَلْنَؾ ُث  َقْدِبي َق َؿ َفُخْد َ ْرَبَع   مِّ
ـْ َ فَّ ّللّاَ َ ِ يٌ  َحِ نـٌ   َـّ اهلْلُ ُهفَّ َنْأِتلَنَؾ َسْعن   َحاْ َد ا ُث ْنُهفَّ ُجْ ل  َجَبٍل مِّ

(ٗ) . 
 سحغ التخ د إبراهنـ إله   ؟ ! م فهل  حهللحث هدع المعج ة  دى لهلل إبراهنـ       

  ،حانحالؽ ال حر لمحسى  ،حلف  لقي فله  ح دلؾ  هللـ إحراؽ الن ر إلبراهنـ 
 ننقػػ ؼ حػػرارة النػػ ر  ،اف فلهػػ  تبػػهلللل ه ػػ ئد ااشػػن ل ،فهػػي معجػػ ات   ظػػـ مػػف  حنػػ ل المػػحتى   

نقػ ؼ جريػ ف المػ ل حتػى ةػ ر  ػ لهحهلل العظػنـ  ،ة رت بػرهللا  حسػالم    حتى .حفػي هػدا نقػحؿ ابػف حاخ
انً ال  الق  بلف  ،حقدب العة  حن  بلهلل محسى   ظـ مف إحن ل المحتى )):-رحمً هللا  -تنمن  

حالملت إدا   هللت  ،حلاف  الق  الجسمن  بلف بهللف الحي حبهللف الملت م  الت ق ئم  ،العة  حالحن 
                                                           

 . ٓٔدمحم  بهلل الرحمف  ح  ص :معج ات المسنح بلف اإلنجلل حالقرآف ،لنظر -ٔ
 حمػهلل حجػ     :شم  الهلللف دمحم ابف القنـ الجح ي  تحقلػق :ههللان  الح  ر  في  جح   اللهحهلل حالنة رى  ،لنظر - ٕ

 ـ .ٜٛٚٔالق هرة  ،الم ت   القنم  لده     حالنشر ،ٙٓٔالش   ص
 . ٜٚدمحم حةحي ص :المسنح حالتثدلث ،لنظر -ٖ
 ٖٖ \ٚالرا    :حينظر التحسلر الابلر ،ٕٓٙاآلن    :ال قرة - ٗ
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الػد  لبدػد العةػي  ،الثع ػ فحلاػف ال  القػ  بػلف العةػ  ح  ،فننمػ   ػ هلل إلػى ح لػً ااحؿ ،إلنً الحن ة
 (1).((لـ لؤلً  حهلل إبراهنـ اح محسى ،حمد دلؾ ،حالح  ؿ

ـْ ِفلَهػػ  َحّللّاُ   :قحلػػً تعػػ لى ، مػػ  حرهلل فػػي القػػراف الاػػريـ فػػي قةػػ  ال قػػرة      اَرْ ُت ـْ َنْحسػػ   َفػػ هللَّ ْد َقَتْدػػُت َحاِخ
ـْ َتْاُتُمحَف . َفُقْدَن  اْضِرُبحُع ِبَ ْعِضهَ  ـْ َتْعِقُدػحَف ُمْخِرٌج مَّ  ُ نُت ًِ َلَعدَُّاػ ـْ آَن ِتػ   َ َدِلَؾ نحلي ّللّاُ اْلَمْحَتى َحُيِريُ 


لنسػحا  ، ػأدف هللا للخبػر  ػف ق تدػً فهؤالل الدلف ضػربحا الملػت بػ ع   جػ ال ال قػرة فقػ ـ حنػ    . (ٕ)

 ،ح دى الرغـ مف دلػؾ حػهللثت معجػ ة إحنػ ل المػحتى  دػى  لػهلللهـ - م  لبهللح -مف اانبن ل حالرسل 
 فهل   ف هدا مهلل  ة   لتأللههـ !!؟ ، أدف هللا تع لى

إف  ،إلحن ئػً المػحتى إف ممػ  ل هػل هلل ػحى النةػ رى تألنػً المسػنح  ،نخدص مم  سبق     
حلػـ لجعػل دلػؾ  ،حغلػرهـ ، دػى لػهلل  عػ   نبن ئػً ،القرآف الاريـ بلف  ف دلػؾ تػـ بػندف هللا حمشػلئتً

دا   ف إخ  ر  نسى  (3)منهـ آله .  -بني إسرائلل  م  نأادحف حم  لهللخرحف فػي بلػحتهـ  حاخ
فػػنف مػػ    هػػ ع هللا  - حسػػب   ػػـ النةػػ رى  -مػػهلل  ة لجعدػػً إلهػػ    ،حهػػدا ممػػ  د ػػرع القػػرآف الاػػريـ

حالػػد  لػػـ نعهػػً رسػػحؿ  ،مػػف العدػػـ الدػػهللني الولبػػي  دمػػ  اخػػتص  ػػً ححػػهللع لدخضػػر  ،تعػػ لى
خػػػرؽ  إف الخضػػر  .   حهػػح محسػػػى بػػف  مػػػراف ، ػػريـ مػػػف  حلػػي العػػػـ  مػػف الرسػػػل

سػػحلن  المسػػ الف الػػدلف نعمدػػحف فػػي ال حػػر حح ظػػ    دلهػػ  ؛ اف هللا تعػػ لى   دمػػً  ف حرالهػػـ مداػػ   
ح قػ ـ الجػهللار الػد   ػ ف  ،حقتل الوػالـ خشػن   ف لرهػق  بحنػً هون نػ   ح حػرا   ،نأخد  ل سحلن  غة    

ًُ  ن  لهم  ح  ف ،إد   ف لوالملف لتنملف في المهلللن  ،لريهلل  ف لنق  فأراهلل هللا ت  رؾ حتع لى  ،تحت
 ػػػل دلػػػؾ مػػػف اإلن ػػػ ل  (4)رحمػػػ  مػػػف هللا سػػػ ح نً حتعػػػ لى . ؛ ف لبدوػػػ   شػػػهللهم  لنسػػػتخرج   ن همػػػ  

هػدا إدا مػ     لولب الد  منحػً هللا تعػ لى لدخضػر ممػ  لػـ نهدػد  دنػً محسػى النبػي الاػريـ 
حخػػ تـ النبلػػلف  ، دػػى لسػػ ف سػػلهلل المرسػػدلف ،ريـاسػػتثنلن   ػػل مػػ   خبػػر  ػػً هللا تعػػ لى فػػي القػػرآف الاػػ

حقةػ  سػدنم ف  ،ح نبن ئهـ  قة  لحسػع الةػهلللق ،مف  خ  ر الولب  ف ااقحاـ الس  ق  ،دمحم
 ( 5) ح  محر غلبن  مستقبدن  .  ،إلى غلر دلؾ مف  محر غلبن  م ضن  ،حالههللههلل حمدا  س أ

 الخاتمـــة
 ،حالشػه هللة ،الحمػهلل ا الػد  ال الػً إال هػح  ػ لـ الولػب ، تالحمهلل ا الد  بنعمتً تتـ الة لح     

 -:ح عهلل ،ح دى آلً حةح ً  جمعلف حالةالة حالسالـ  دى سلهلل المرسدلف حخ تـ النبللف دمحم
                                                           

 .ٗٚ شري  المسنح دمحم احمهلل  بهلل الق هللر ص  ،لنظر ،ٙٛٔ/ٕإبف تنمن   :الجحاب الةحنح -ٔ
 .ٖٚ-ٕٚاآلن ت  :ال قرة - ٕ
 .ٛٚدمحم احمهلل  بهلل الق هللر ص : شري  المسنح ،لنظر - ٖ
 .ٕٔ/ٙٔلِلحسي  :تحسلر رحح المع ني ٕٛ-ٓٙاآلن ت  :تحسلر سحرة الاهع ،رلنظ -ٗ
 ـ .ٜٜٛٔالري    -اإلهللارة الع م  لده د  ،ٔٛ/ٕرحم  هللا الهنهلل  خدلل الرحمف  :إظه ر الحق :لنظر - ٘



 731  
 

 
 م.م هدى مهدي دمحم                     مجمة العموم اإلسالمية                          دعوة ألوهية المسح عميه السالم

             (  9( السنة )83العدد )وأدلة بطالنها من القرآن الكريم              
 

   
 

  نمثػػػل جهػػػهللا   -هلل ػػػحى  لحهنػػػ  المسػػػنح ح هلللػػػ   هالنهػػػ  مػػػف القػػػرآف الاػػػريـ  -إف ال حػػػث المقػػػهللـ
لتعػر  لهػ    لمنػ   ،لى  مػ ـ تحػهللن ت غ نػ  فػي الخهػحرةمتحاضع   في الهللف ع  ف  ت ب هللا تعػ 

م  لتمثل في افترالات هلل  ة النةرانن  حالمنةريف فػي حمالتهػـ التنةػلري  فػي  ،اإلسالمي منه 
 .الع لـ اف القرآف الاريـ لؤيهلل هلل حاهـ ال  هد  في  لحهن  السلهلل المسنح 

  حتعقبه  خ تم  ال حث . ،ه لب ل م حث في ثالث م ،حم حثلف  ،اشتمل ال حث  دى مقهللم 
 رضػػػ   لػػػهلل حى  ،حاشػػػتمل الم حػػػث ااحؿ ،ح هملتػػػً ،تضػػػمنت المقهللمػػػ  سػػػبب اختنػػػ ر المحضػػػحع 

  مهػػـ إف ضػػم ئر  ،حيتضػػمف المهدػػب ااحؿ ،النةػػ رى   ف القػػرآف الاػػريـ لؤيػػهلل  لحهنػػ  المسػػنح
تضػػػمف ل ،، حالمهدػػػب الثػػػ نيالجمػػػد فػػػي القػػػرآف تػػػهللؿ  دػػػى التعػػػهللهلل ح دػػػى  لحهنػػػ   نسػػػى 

حهػدا  ،هلل حاهـ  ف القراف الاريـ جعػل المسػنح رححػ   مػف هللا ح دمػ  منػً تجسػهللت فةػ رت إنسػ ن   
ح ر  المهدب الث لث   مهـ  ف معجػ ات السػلهلل المسػنح  ،ب  مهـ لؤيهلل  لحهن  المسنح 

 . ًحن ئً المحتى تؤيهلل  لحهلت  حاخ
 تضمف المهدب ااحؿ رهلل  ،نح  الد ر م  الم حث الث ني منً ف  ف رهللا   دى إهلل  لات النة رى آ

القػػرآف الاػػريـ  دػػى   ػػـ النةػػ رى إف ضػػم ئر الجمػػد التػػي تادػػـ بهػػ  هللا  ػػف نحسػػً تؤيػػهلل  لحهنػػ  
ح مػ  المهدػػب الثػ ني ف ػػ ف رهللا   دػى   مهػػـ إف تسػمن  القػػرآف لعنسػػى  ،المسػنح مػػف ن حنػ  لوحنػػ 

 حد ػر اآلنػ ت التػي تبػلف  ،حالادمػ حبنػ ف معنػى الػرحح  ،ح دم  هللا تؤيهلل  لحهلتً ،رحح هللا
ح بحهلللتػػً ا  حتبػػلف  شػػري  السػػلهلل المسػػنح  ،ححهللاننػػ  هللا تعػػ لى حتن يهػػً سػػ ح نً حتعػػ لى

 تع لى .
  حتضػػمف المهدػػب الث لػػث الػػرهلل  دػػى   ػػـ النةػػ رى  ف معجػػ ات السػػلهلل المسػػنح   السػػنم

حغلػػرع  ،تبػلف معجػ ات المسػنح بػد ر آنػػ ت القػرآف الاػريـ التػي ،إحنػ ل المػحتى تػهللؿ  دػى  لحهلتػً
إنمػ   حمػنهـ  نسػى  ،حبن ف  ف م  جرى  دى  لهلل  اانبنػ ل ،مف اانبن ل حالرسل حغلرهـ

ح خلػػرا  الخ تمػػ  التػػي تضػػمنت خالةػػ  مػػحج ة لمضػػمحف ال حػػث  ، ػػ ف  ػػأدف هللا تعػػ لى حمشػػلئتً
 حالنت ئج التي تحةدت إلله  ال  حث  .

 النتائج 
  لمنةػػػريف فػػػي حمالتهػػػـ التنةػػػلري  لتر ػػػحف المح ػػػـ مػػػف آنػػػ ت القػػػرآف حا ،إف هلل ػػػ ة النةػػػرانن

حهػـ حاهمػحف  ،حيدجئحف إلػى المتشػ  ً مػف آن تػً ؛ لنحمدحهػ  معػ ٍف تؤيػهلل مػ ا مهـ ال  هدػ  ،الاريـ
 ف لمتش  ً مف القرآف الاريـ في حقنقتً ال لهللَؿ  دى م  لهلَل حف .  ،في دلؾ

  سعى النةػ رى منػد  هػهلل رسػحؿ هللا المسػدملف حالهجػـح  دػى اإلسػالـ مػف خػالؿ  لتضػدلل
 القرآف العظنـ . ،السنم   ت ب هللا الاريـ ،مسدم تهـ
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 سػػق هه   دػػى القػػرآف الاػػريـ حهػػدا ممػػ   ،خهػػحرة منهػػ ج المنةػػَريف فػػي مح حلػػ  إث ػػ ت   ػػ هلدهـ حاخ
 نستحجب الحقحؼ حالتةهلل  لهدع المح حالت .

 قػػرآف الاػػريـ بهللراسػػ   دمنػػ  لهػػدا ااسػػدحبضػػرحرة محاجهػػ  هػػدا الهجػػحـ الح ػػر  الن شػػن  دػػى ال، 
حترجمػػ  مػػ  نةػػدح مػػف  ،حنشػػر الػػح ي فػػي  حسػػ ت المسػػدملف ،ح شػػع  يػػع هلل ػػ حى المنةػػريف

حخةحةػ   فػػي المجتمعػػ ت التػي تنشػػن فلهػػ  هػػدع  ،الهللراسػ ت فػػي هػػدا المجػ ؿ إلػػى الدوػػ  العربنػػ 
  لجهػل  ،ع الحمػالتحالقض ل  دػى  ػل العحامػل المسػ  هللة  دػى نشػ ت هػد ،الحمالت التنةلري 

 حاالهتم ـ   لن شئ  حر  لتهـ ثق فن   حهلللنن   .  ،في المجتمع ت المسدم  ،حالحقر
  إف  دػػى المسػػدملف هللحمػػ   ؛ الحقػػحؼ حالتةػػهلل  لمثػػل هػػدع الهجمػػ ت الح ريػػ  حالتنػػ رات السن سػػن، 

ـ سػػحال فػػي  ت  ػػ تهـ  ح مػػف خػػالؿ  جهػػ ة اإل ػػال ،ح سػػ للب  ػػهللة ،حالتػػي تتمثػػل فػػي ةػػحر شػػتى
 حريػػ   ،تحػػت شػػع رات  ائحػػ  ،حالتنػػ رات السن سػػن  الحافػػهللة ،فػػي المسدسػػالت حاافػػالـ ،المسػػمحم 

 ،حالتقػػ رب بػػلف ااهللنػػ ف حالشػػلح ن  حالعدم ننػػ  ،حالػػهلل حات لدحػػحار بػػلف الػػهللن ن ت ،الح ػػر حالمعتقػػهلل
 حالهللنمقراهن  حالحري  حم  إلى غلر دلؾ .

 *وآخر دعوانا إن الحمد هلل رب العالمين*
 ماادر والمراجــع ال
 القرآف الاريـ 
 بهلل الرحمف دمحم  :تحقلق ،دمحم بف ةحي الهلللف الحنحي : هللل  الححهللانن  في الرهلل  دى النةرانن  -ٔ

 ـ .ٜٛٛٔالري    ،سعلهلل الهللمشقن 
 ـ.ٖٜٗٔالق هرة  ،ٔ بهلل الرحمف الج ير  ت : هللل  النقلف في الرهلل  دى  ت ب مل اف الحق -ٕ
 ـ.ٜٛٛٔالق هرة  ،مه ع  المشرؽ  ، سلهلل احمهلل المسلردمحم : ةحؿ النةرانن  في المل اف -ٖ
 ـ.ٜٗٚٔ -بلرحت  ،الم ت   العةري  ،رؤحؼ شدبي : ضحال  دى المسنحن  -ٗ
 ـ.ٜٜٛٔالري    ،اإلهللارة الع م  لده د ،رحمت هللا خدلل الرحمف الهنهلل  :إظه ر الحق -٘
مه ع   ٔت ،ح  دمحم احمهلل  بهلل الق هللر مدا  : شري  المسنح حنبحة دمحم في  تب العههلللف -ٙ

 ـ.ٖٜٛٔالري    -الحر هللؽ 
 ،مةر ،، م ت     بهلللفٔدمحم ش م  ت :تحقلق ، بح  بلهلل الخ رجي :بلف اإلسالـ حالمسنحن  -ٚ

 ـ.ٕٜٚٔ
 ـ.ٜٔٛٔ ،بلرحت ،هللار الح ر ،إسم  لل بف  مر  بح الحهللال إبف  ثلر ،تحسلر القراف العظنـ -ٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔمه ع  الح ر،  ،ر  دمحم بف جرير الهب :ج مد البن ف مف تأحيل آ  القراف -ٜ

 ـ.ٜ٘ٛٔ ،ٛٔت ،مةهحى الوالللني :ج مد الهللرح  العربن  -ٓٔ
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 بح الحضل شه ب الهلللف محمحهلل  :رحح المع ني في تحسلر القرآف العظنـ حالس د المث ني -ٔٔ
 هلل.ت.ت -بلرحت  -هللار إحن ل التراث العربي  ،اآللحسي ال وهللاهلل 

بلرحت  ،هللار ابف  ثلر،ٖت ،خ ر  ةحنح البخ ر : دمحم بف إسم  لل  بح  بهلل هللا الب -ٕٔ
 ـ.ٜٚٛٔ

 -هللار المعرف   ،فتح ال  ر  شرح ةحنح البخ ر : احمهلل بف  دي بف حجر العسقالني -ٖٔ
 بلرحت .

 ـ.ٜٔٛٔ ،ٖت ،السلهلل  حمهلل ةقر :شرح ، بهلل هللا بف مسدـ بف قتل   :مش ل تأحيل القرآف -ٗٔ
 ،بلرحت ،هللار الاتب العدمن  ،دمحم  بهلل الرحمف  ح  :معج ات المسنح في اإلنجلل حالقرآف -٘ٔ

 هلل.ت.ت
دمحم محي الهلللف :تحقلق ، بهلل هللا بف هش ـ اانة ر   :موني الدبلب  ف  تب اا  ريب -ٙٔ

 هلل.ت.ت ،بلرحت -هللار إحن ل التراث العربي  ، بهلل الحملهلل
 حمهلل  :تحقلق ،شم  الهلللف دمحم بف قنـ الجح ي  :ههللان  الحن رى في  جح   اللهحهلل حالنة رى  -ٚٔ

 ـ.ٜ٘ٚٔالق هرة  ،الم ت   القنم  لده     حالنشر ،   السق حج 
 ـ.ٜ٘ٚٔ ،الق هرة ،م ت   اا هر ،رؤحؼ شدبي :ن   هل الات ب تع لحا الى  دم  سحال -ٛٔ
 ،بلرحت ،هللار الاتب العدمن  ،ٔت ،فخر الهلللف دمحم بف  مر الرا    :التحسلر الابلر -ٜٔ

 ـ.ٕٓٓٓ
 ،الق هرة ،هللار الشعب ،هلل هللا دمحم بف احمهلل االنة ر  القرهبي بح  ب :الج مد اح  ـ القرآف -ٕٓ

 هلل.ت.ت
 هلل.ت.ت ،الق هرة ،هللار الشعب ،ابف تنمن  :الجحاب الةحنح لمف بهللؿ هلللف المسنح -ٕٔ
دمحم حسف  :تحقلق ،احمهلل بف حنبل الشل  ني  ابح  بهلل هللا :الرهلل  دى ال ن هللق  حالجهمن  -ٕٕ

 ـ.ٜٚٚٔ ،الق هرة ،المه ع  السدحن  ،الراشهلل
 ،هً  بهلل الرؤحؼ سعهلل :تحقلق ، بهلل المدؾ بف هش ـ بف الحب الحملر   :السلرة النبحن  -ٖٕ

 ـ.ٜٛٛٔبلرحت  ،هللار الجلل ،ٔت
مه ع   نسى الن بي الحدبي  ،السلهلل احمهلل ةقر :تحقلق ،احمهلل بف ف ر  :الةح بي -ٕٗ

 حشر  ع .
 ـ.ٜٓٛٔمةر،  ،ع  االم ن مه  ،ه شـ جحهللة :العق ئهلل المسنحن  بلف القرآف حالعقل -ٕ٘
 بهلل هللا الشرق ح ،  :تحقلق ،دمحم ه هر التنلر البلرحتي :العق ئهلل الحثنن  في الهللن ن  النةرانن  -ٕٙ

 ـ.ٜٜٛٔهللار الةححة لدنشر  ٕت
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 ،هللمشق ،هللار قتل   لده     ،ٔت ،حسف ال    :العقلهللة النةرانن  بلف القرآف حاإلنجلل -ٕٚ
 ـ.ٕٔٓٓ

مةر  ،ه د  ننس  االخحة ،حن  جرج  ححهلب م لؾ :دات ب المقهلل الق مح  المحج  ل -ٕٛ
 ـ.ٖٜٛٔ

 ـ.ٕٜٚٔالم تب اإلسالمي بلرحت  ،ٕت ،دمحم   ة هللرح ة :القرآف حالم شرحف  -ٜٕ
 ـ.ٕٜٚٔالق هرة  ،، م ت   الن فدةٔت ،دمحم مجهلل  مرج ف :هللا حاحهلل اـ ث لحث -ٖٓ
مةر  ،المه ع  الرحم نن  ،ٔت ،لجحهر   دي ا :تحقلق ،المسنح حالتثدلث هلل. دمحم حةحي -ٖٔ

 ـ.ٖٜٚٔ
 ،ٗت ،م ند بف حم هلل الجهني :المحسح   المنسرة في ااهللن ف حالمداهب حااح اب المع ةرة -ٕٖ

 ـ.ٕٓٓٓالري    ،هللار القهللحة الع لمن  لده     حالنشر
 .ٖٜٜٔبلرحت  ،م ت   هللار العدـ ،ٔت ،دمحم   ت الههه ح   :المل اف في مق رن  ااهللن ف -ٖٖ
 مةر. ،هللار المع رؼ ،٘ت ،     حسف :النحح الحافي -ٖٗ
 ـ.ٜٙٛٔالق هرة  ،م ت   النحر ،ٕت ،دمحم   ت الههه ح   :النةرانن  حاإلسالـ -ٖ٘
 
 
 


