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 النيب األميالرسول 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 اًل؟النَّيبُّ أمِّيًّا جاهالرَّسوُل لنَّيبِّ اأُلمِّيِّ؟ وهل ُيعَقُل أن يكوَن لرَّسوِل اقصوُد باَمما هو اْل

 

َ  من سلددات   ِِ الَّيل ِِ ال  اتلل َِ السبالَّييبد ِمن أسووأ الُّبهات َّيِ  حمميد )ص( إمجتُع شلوِخ أه

 على أايُه كتن  أمدلًّت ال ي عِرُف القراءَة لالكتتبَ .احلُّوييِ  لاجلمتعِ  

 لُّيريُفالغريب ، َفِمَُّام الافقوا هذا الرأي  ُمقصدر ِة اْللاألغرُب من ذلَك أني كهتر  شولوِخ الُّودلعِ    

 ُيْحسوِوُن كتن َه :(ص)حمميد الَّييبد سوولددات  يف ي جُب اعتقتُدُه عميت سوُوِلَ اني يف رسووتِِلِه ُمرت ضوو ىاْل

لكذلَك  (!!بأا ِدِهمت الَقْطِع دلِن من ُمحت م الِن األمر يِن )بأني ِكال: فأجتب  ال؟ أل الكتِب لقراءَة الكتتبَ 

ُُ الطاتِةِ  الُّودلعليِ  الطسوسو     ِِم تِِر اْلبس عتِلًمت يكون  أن جيُب إايه قوُلام: )فأميت: الذي قتل شول  علومت

الدديِن(!!! لكذلك  بهتِب له ال ت ع لسق  ذلَك مجلع  أني علوِمم اْل ِمن ألني ُبطالِاِه، يف شوُوها َ  فال لبتلغ لِب،

ُُام الْ  َُةلُد القتُمشول َد األاهلتِء أن ُيحلطوا شرِط من )لللس : اةِسِه السودلت ِ  يف ِ  ي ِقُةوا أن لال لٍم،ع بك

َد بتطِن على َ  ا هلبَّت كتن لقد ظتهٍر، ك َِ، َّ صدب أمدلًّت رسوو لني ُماْل لأعلم  الَّيهلدني  حمميد أفضوو  لكتن التيَّزي

ِِ مل مت مَّات عللِه لي َُةى األخهتِر ي سووأُل عن  أخدرين تُمالَّيتس(!! لكذلك من اْل من صووتدٌ  إللِه به ي أ

ُُ اْل ذكر ُه مت )أميت :بقوله األمني حمسن  األاكتِم، يف يكوُن إالا مت مجلع  يعلُم اإلمتم  ال أني من ةلُدُمالُّيل

ٌَ على ذلك ي دلي مل إذ الَّييبب، لكذلَك فله، ُشها َ  ال الذي احلقب فاو ٍَ من د لل ٍَ،ا  لال ع ق  قتم  لإايمت ق

َُ َِ ج و اِز ع د ِم على الديلل  أن جيُب لال إللِه، العهتِد اتجِ  عَّد األاكتِم من شوولًلت أل اإلمتِم الَّييبد ج ْا

َ  كلاات الَّييبب األاكتم  ي ْعَلم   إللات(!! احلتجِ  قه

َةْاِمام القتصِر بُمقصدر ِة اْللالُّدلعِ  احلُّوييِ  أيب إجحتٍف لأييُ  شهاٍ  أمجع  عللات شلوُخ السبَّيِ  

َْ  ُمْلُك َلُه الاِذي ج ِملًعت ِإَلْلُكْم الّلِه ر سوُووُل ِإاد  الَّيتُس َأيبا ت ي ت ِلصوِوَةِ  األمد ا الواردِة يف قوله تعت : )ُق

ِِ ُِ ُيْحِلوووو  ُهو  ِإالا ِإَلووووه  ال ل اأَلْرِض السيم تل ا  ِبتلّلِه ُيْؤِمُن الاِذي اأُلمد د الَّيِه د ل ر ُسوِلِه ِبتلّلِه َفآِمَُّوْا ل ُيِمل

 ي ِجُدلا ُه الاِذي اأُلمد ي الَّيِه ي ول الريسوُو ي تيِهُعون  ت ْات ُدلن (، لقوله سووهحتاه: )الاِذين  َلع لاُكْم ل اتيِهُعوُه ل َكِلم تِتِه

َِ ر اِةالتيْو ِف  ِعَّد ُهْم م ْكُتوًبت َبل  اْلُمََّكِر ع ِن ل ي َّْا تُهْم ِبتْلم ْعُرلِف ي ْأُمُرُهم ل اإِلْاِجل ِِ َلُاُم ُيِح  ل ُيح ردُم الطالده ت
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ُ ه آِِث  ع َلْلِاُم ِْ الاِت  ل اأَلْغاَلل  ِإصوْور ُهْم ع َُّْاْم ل ي ضوو ُع اْل  ل ا صوو ُرلُه ل ع زيُرلُه ِبِه آم َُّوْا َفتلاِذين  ع َلْلِاْم َكتا 

 اْلُمْةِلُحون (!؟ ُهُم ُأْلَلوِلَك م ع ُه ُأاِزل  الاِذي  الَّبور  ل اتيه ُعوْا

ٍَ ال ي عِرُف القراءَة لالكتتبَ  لأصوووول  الَّيحِو لالهالغِ  أن يأمر  بتْل َّا ى عن م عرلِف ل ي لهَ ِلج تِه

َي احلالل  لُيح ردم  احلرام ؟ لهوَ ا  ي جو   اْل ٌَ على لجوِه األرِض أتهتع ُه على طلِب العلِم   ُمََّكِر لُيحِو تهو

ِِ الذيعرفِ  م لاْل َد مسوولٍم : )طلُب العلِم فريضوو ع على كبقولِه )ص(حمميد الَّييبب سوولددات ا  ي  يف الوق

ٍَ ال ي عرُف أصول  الكالِم أن ي قرأ وووووووولمٍ (، لقوله: )اطلهوا العلم  للو يف الصدوووولمس ني(؟ لكلف  جلته

ٍَ اْل َلْحِن ِف  هؤالء بقوله: )ل َلت ْعِرَفَّيُاْم علىالقرآن  بدلِن حلٍن فله، لقد ا هيه  تعت   َقْوِل(؟ لكلف  جلته

ج ْمعوِوِه ين  أمر هم ِبال يعرُف القراءَة لالكتووتبوَ  أن يوودقاق  مووت ي ْجم عُوُه ا َةروَوُ  القرآِن لُكتوويتُب الوا  الووذ  

 لِاْةِرِه؟

لقد ت صو دي  سوتدُة العلوييِ  الَّبصوةيي  لعلى رأِسام سلددات حممُد بن ُاص ٍة )ع( ءؤالِء اجُلايتِل    

َ  بتلقراءِة لالكف ،)ص(حمميد الذين  ُيسِوللون  للَّييبد األعرِم   تتبِ  ألضحوا أني ِصَةَ  األمد د ال ت عين اجلا

َد ش ٍء، بَ ه  صةُ  اْلع د ا ع َ   ُممتث َلِ  لاالاتمتِء االجتمتع د للقوِم األمدلدني  الذين ن اإلاتطِ  بِعْلِم ك ُأرِس

َِ قوله تعت : )ُهو   ل ُيع لاُمُاُم ل ُيز كالِاْم آي تِتِه ع َلْلِاْم ي ْتُلو مدَُّْاْم ر سوُوواًل اْلُأمدلدني  ِف  ب ع ث  الاِذي ءم بدلل

َُ ِمن َكتُاوا ل ِإن ل اْلِحْكم َ  ِكت تب اْل َ  مم مبِهنٍي(، لمن غِة اْل ض ووواللٍ  َلِة  َقْه كاَ  كتاوا مجلًعت عقوِل أن أه

َُ مكاَ ، لمكاُ  أمب القر ، فُلقاهوا بتألمدلد   نيال يعرفون  القراءَة لالكتوتبَ ، بَ إايام ُلقاهوا بتألمدلدني  ألايام أه

ِْ مكاُ  اسووهً   لذلك، لكتاِ صووةُتُه األمد بأ أي أايُه م كا ب االاتمتِء، لهو الذي أمي الهُّوور  مجلًعت كمت أمي

األمتكن  مجلًعت، لال  كتاِ ُتدعى بتلُقر  ، لقد ج تء  لُلَِّذر  األمدلدني  يف أمد القر  ثمي ي َُّّوووُور  رسووووتلَ   

 ا ْوَلا ت(. ل م ْن اْلُقر   ُأمي ر لاُتَِّذ ع ر ِبلًّت ُقْرآًات ِإَلْلَك َأْلا ْلَّ ت َكذ ِلَكاإلسالِم يف بقتِع األرِض لقوله تعت : )ل 

 

 اكتة  لعدم اإلطتل  لاهلل أعلم
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