
 وسلم عليه اهلل صلى النبي أمية من الحكمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني، أما بعد:
وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه يف القرآن حممد )صلى اهلل عليه وسلم( قال اهلل تعاىل لنبيه 

بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال بيمينك إذا الرتاب املبطلون * بل هو آيات 
 .1الظاملون

ومعىن اآلية الكرمية: إنك أيها الرسول مل تقرأ كتابًا من قبل ، ومل تكتب حروفًا بيمينك قبل نزول القرآن 
عليك، بل جعلناك أميا ال تقرأ وال تكتب ، واحلكمة يف ذلك أنك لو كنت تقرأ أو تكتب لقالوا: إنك 

نك قرأت يف الكتب السابقة ونقلت منها وصنعت هذا القرآن، إألفت هذا الكتاب )أي القرآن( ، أو 
 وأنه الولكن ملا جعلناك أُمِّـيًّا ال تقرأ وال تكتب ، ومسعوا القرآن ورأوا أن البشر ال يقِدرون أن يأتوا به 

ن أن يقولوا إنه وحٌي من عند اهلل، م د  ــــمل يكن هناك بُ انقطع عنهم هذا الشك، و  ؛يشبه كالم البشر
 من آمن، واستكرب من استكرب.بك وبنبوتك فآمن 

كونِِه بالنيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم( وصف  «التوراة»العهد القدمي ه قد جاء يف ومن اللطائف أن
 (:92/19ا ال يقرأ وال يكتب، فقد جاء يف سفر أشعياء )ـــــــيًّ أُمِّـ

 .ال يعرف الكتابة ويقال له: اقرأ هذا. فيقول: ال أعرف الكتابةأو يدفع الكتاب لمن 

 انتهى املقال، وفق اهلل اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل.

 كتبه ماجد بن سليمان

majed.alrassi@gmail.com 

 00966505906761هاتف: 
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