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 :المقدمة

قون   المؤمنلل   المسللوم   ن  الكتللق    يعتمللن   الصللد   ال ي،لوتوقلل   امصللن     السللة

ق ال  عقلل    عويهمللق م  يقللن   ق ال   أيلل  ا،    ال  ذ نلل   العقلل  يهمولل ا للل  فللم   ذللل   ملل  جللن 

 أ للي اهلل ملن   نن التكويف، منقط فه  به، يختصة  فيمق و ه أعم   شأنه،  اعو  أ   ب   يبطو ه،

 .كتقبه يف  النهى جر الح   األلبق 

  قالكتل  يف جلق  ملق يقبول   ال فهل  التوقلي، مصقو  يف  اود  أض    اضوة  فم   ه غير أمق

  اللو   ال جلن م  يقن    تق ة ،مقعويه الحقك  ه   يجعو نه العق    م  يقن   فتق ة  السن ،

  اللرى  المنقملق  عولى االعتقلقوا  يبنل    تلق ة أجوله، من الشرعي  النص ص   ل      يؤ

 ننيمل  فلر  بلين مق  هؤال  ، الشرعيد  النةص ص من ن  يه    ذل  أج  من  ه  ، األح م 

 بلق  يف ضلو ا نلن كوهل  اإلسل م، إللى ننتمليم ن حلناييي معقصلرين ني عق نيل   حنيث ،

  النق . العق  بين  الع ن  التوقي مصقو 

  كق  البينق ،  المسقئ  ال اضحق  األم   به فرو ا ؛شي  ك  يف العق  أعمو ا  نن

 القملر انشلقق  معجلةة :عنيلنة عقويل  اعرتاضلق  لهق أظهر ا التي المسقئ  تو  جمو  من

 مللن  أظهللر ا ،فأنكر هللق الحقويلل  هللوه إلللى جللقى ا فقللن  سللو ، عويلله اهلل صللوى لونبللي

 .فيهق ك  يشك   مق عويهق االعرتاضق 

ن بحثت  نن  بعل  إال ،مسلتقً   ث قبح قفيه أجن فو  المسأل  هوه عن    مفصد  كتب عمَّ

 الشللبك  عوللى المقللقال   بعلل  األحقويلل ،  شللر حق  التفسللير، كتللب بطلل   يف مللق

 تبقللى  ال البقطلل ،  ينللنح    الحلل ، نليتبلليَّ  ق،لةاملل   فيهللق الحلل  بيللق    فرأيللت العنكب تيلل ،

  ذلل  القمر، انشقق  معجةة سننقنش ال  ن  هوه يف فنحن حج ،  المشككين لومعقننين

  :مطوبين يف

 :القمر انشقاق إثبات :األول المطلب

 عولى اإلجملق  حكلي  نلن بل   السلن ، بقلكتلق  يقبلت المسومين عنن القمر انشقق 

 يوي: فيمق ذل   سنبين ، ن عه زمن يف خ ف هنقك كق   إ  ذل ،
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 الكريم: القرآن من القمر انشقاق ثبوت أوال:

ت  } تعلقلى: ن له ففي الكري ، القرآ  يف المعجةة هوه يب   أمق بل  قع     اْنت ر  انشل  َّ  السلَّ    

ر   م  إ   * اْلق  ْ ا    ض  ا آي     ي ر  ي ق  ل  ا ي ْعر  ْحر     
ر   س 

ْست م    [.2 ،1 :]القمر {مة

 صلوى النبلي زمن يف حصوت  أ ق المعجةة هوه أ  إيبق  عوى المفسر   ت ا و   نن

 األحقويل  تنعمه مق ه  الق ل  هوا المستقب ، يف سيحنث أمرا ليس  أنه  سو ، عويه اهلل

 مجقهن عن" الطربي: جرير ابن يق ل بيقنه، سيأيت كمق تبعه   من الصحقب   أن ال  النب ي ،

ب ت  } :ن له يف قع     اْنت ر  انشل  َّ  السَّ ر      مل    نلن" الةمخشلري:  يقل ل ،(1)"قمنشلقً   أ ه :نلقل {اْلق 

 كملق انشل ، نلن القملر أ  انرتاهبلق آيلق  ملن حصل   نلن السلقع  انرتبلت :أي القملر، انش 

 إ  أال نقل: ي  بقلمنائن خطب أنه حويف   عن بقن مه. المبشر جق   نن األمير أنب  تق ل:

 .(2)"نبيك  عهن عوى انش  نن القمر  إ  انرتبت نن السقع 

 يق ل ،الجمهور قول هوو األمة، وعلماء المفسرون، عليه توارد الذي هو القول وهذا

 القرطبللي:  يقلل ل ،(3)"األ ل عوللى  الجمهلل   القيقملل  يلل م   د شلل ين معنللقه : نيلل " النسللفي:

 ابلن حلني  ملن  غيلره البخلق ي صلحي  يف ذلل  يبت العومق ، من الجمه   هوا  عوى"

 .(4)"عنه  اهلل  ضي عبقس  ابن مطع  بن  جبير  أنس عمر  ابن مسع و 

 مخلقلف   ضعيف الق ل  هوا مستقب ، سيك   االنشقق  هوا أ  فه  اآلخر الق ل أمق

 الصلحقب  لرىيل  بل  النب يل ، األحقويل  ملن الصحيح   لونص ص العومق ، جمقهير لق ل

 عبلن به  أخرب مطع ، بن  جبير مسع و  بن اهلل عبن ( أيت ه) :الصحقب  من نقل فممن الثقبت ،

 .(5)اليمق  بن  حويف  عبقس  ابن  أنس عمر بن اهلل

 

 . (110 /22) الطربي تفسري (1)
 (. 431 /4) الزخمشري تفسري (2)
 . ( 399 /3) النسفي تفسري (3)
 (. 126-125 /17) القرطيب تفسري (4)
 . (211 /5) عطية ابن تفسريو  ،(160 /9) القرآن تفسري عن والبيان الكشف ينظر: (5)
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 معنلقه: أ  أبيله علن عطلق  بلن عثملق     " الثعوبلي: يقل ل القل ل هلوا تضعيف  يف 

 نللن اآليلل  هللوه بللأ  نقطقلل  الصللحق   األخبللق  خ فلله، عوللى  العومللق  ،القمللر  سينشلل د 

 .(1)"مضت

ق الج زي ابن  يرو   ه و   يف  اعتملن ،المسلتقب  يف سيك   بأنه يق ل من ن ل عوى أيض 

 :نلقل مسع و  ابن حني  من صحيحيهمق يف  مسو  البخق ي      نن" :فققل الوغ ، عوى

 اهلل صلوى اهلل  سل ل فقلقل شلقتين،  سلو  عويله اهلل صلوى اهلل  س ل عهن عوى القمر انش َّ 

 ،عمللر بللن اهلل عبللن :مللنه  جمقعلل    االنشللقق  حللني       نللن ،«اشهههدوا» : سللو  عويلله

 إال المفسلرين، جمي  هوا  عوى مقل . بن  أنس ،عبقس  ابن ،مطع  بن  جبير ، حويف 

 .ذلل  نحل  أبيله علن عطلق  بلن عثمق       نن القيقم . ي م  سينش  :فققل ا  اشود  قن م   أ 

 المقضي لفظ  حم   مقض، لفظ    ( َّ انش  )     :ن له   أل َّ   ؛اإلجماع يقاوم  ال  اذالش    القول وهذا

    آيل   ا ْ ر  يلَّ   إ     } :ن له  يف ا.م ج و   ذل   ليس ، ولي    تنقوه نرين    إلى يفتقر المستقب  عوى

 .(2)"ذل  كق  نن هأنَّ  عوى ولي    { اض  ر  عْ ية 

 كوهل  العوملق  مخقلفل   يبلين المفسلرين، سلقئر ملوهب يبين  ه - ال احني  يق ل

 التفسلير، مسلنن يف ذلل  جمليعه  علن   ينلق" :-مسلتقب    سينشل  بأنله يقل ل اللوي لوق ل

 سينشل  معنلقه: نلقل: أنله أبيله عن عطق  بن عثمق      مق إال هوا، عوى المفسرين  جمي 

 أل َّ  القمللر؛ انشللقق  ملل  السللقع  انللرتا  ذكللر  إنمللق خ فلله، عوللى كوهلل   العومللق  القمللر.

 انلرتا  أشلراط ملن  زمقنله  نب تله  سلو ، عويه اهلل صوى محمن نب ة ع مق  من انشققنه

 القملر أ  تأ يوله: أ  العول  أه  عويه  مق القصن عن  انن  ع   ن م  زع  الةجقج: نقل السقع ،

إ  } ن للله: أل  العلههم، أههه  وإجمههاع اللفهه  يف بههين واألمههر القيقملل ، يلل م  ينشلل  ْ ا    ر   آيلل     يللَّ

ض  ا ي ق  ل  ا يةْعر  ْحر     
ر   س 

ْست م   القيقمل ، يف ال اللننيق، يف كلق  هلوا أ  عولى ينل [2 ]القمر: {م 

 .(3)"محمن سحرنق المشرك  : نقل القمر انش  لمق المفسر  : نقل

ق  نلل  فقللن بحقيقللي،  للليس تخييلل  االنشللقق  هللوا إ  نللقل: مللن أمللق  إنكللق  يف أيضلل 

 ذكلره، سلب  كملق إلينلق المنق لل  الصلحقب  مشلقهنا   إنكلق  الثقبتل ، الصحيح  األحقوي 

 

 (. 160 /9) القرآن تفسري عن والبيان الكشف (1)
 (. 197-196 /4) التفسري علم يف املسري زاد (2)
 (. 207 /4) الوسيط التفسري (3)
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 وقهه  :أي نصلفين، انش َّ  :أي" الق ل: هوا بط   مبينق اهلل  حمه القرطبي العبقس أب  يق ل

 صوى اهلل  س ل نريش سألت أ  بعن بمنى، بمك  ذل    جن ،حقيقته على االنشقاق ذلك

 كيفية أوضح مسعود بن اهلل عبد إن   ثم ذكر، مق نح  عوى انشققنه فأ اه  آي ،   سو   عويه  اهلل

  يف و نله،  فوقل  الجبل    ا  فوقل   كقنلت :فققل ،مقااًل  لقائ  يترك لم حتى االنشقاق هذا

 اهلل  ضلي عملر ابلن نلقل ذلل   نحل  الجبل ، فل   فوقل   كقنلت فوق ، الجب  فسرت :  اي 

 اهلل عبلن :ملنه  علنه ، اهلل  ضي الصحقب  من كثيرة جمقع  الحني  هوا      نن .عنهمق

  غيلره . مطعل ، بلن  جبير  عوي،  حويف ، عمر،  ابن عبقس،  ابن  أنس، مسع و، بن

 الكثيلر،  العنو  الغفير الج  ينقوه كول  ي  التقبعين، من أمثقله  الصحقب  عن ذل      

 القرآن يف ذلك من جاء ما ذلك إلى وانضاف عوينق، أن ا ه  فقضت إلينق، ذل  انتهى أ  إلى

 مههن أحههد فيههه يشك   ال الذي اليقين العلم المعجزة بهذه حص  فقد إنسان، ك  عند المتواتر

 .(1)"العاقلين

 صلوى النبي زمن يف فع    يبت نن القمر انشقق  أ  ه  الكري  القرآ  عويه ول فمق إذ 

 سنوكرهق. التي الصحيح  األحقوي  ذل  ؤين ي  سو ، عويه اهلل

 الصحيحة: النبوية األحاديث يف القمر انشقاق ثبوت ثانًيا:

 ،القملر انشلقق   نل   تثبلت  سلو  عويله اهلل صلوى النبلي علن كثيلرة أحقوي    و 

  :منهق  يب، ب  يقبت  صحيح  أحقوي  فهي ن،يالصحيح يف مخرج ه  مق  منهق

 اهلل  سل ل عهلن عولى القملر انشل َّ  :نلقل مسع و  بن اهلل عبن حني  -1

 صوى اهلل  س ل فققل و نه،  فرن  الجب ، ف   فرن  فرنتين:  سو  عويه اهلل صوى

 اهلل صلوى النبلي م   نحن القمر انش َّ  :آخر لفظ  يف ،(2)«اشهدوا» : سو  عويه اهلل

 .(3)«اشهدوا اشهدوا» :لنق فققل ،فرنتين فصق   سو  عويه

 عويله اهلل صلوى بليالنَّ  زملق  يف القمر انش َّ " :نقل عبقس بنا حني  -2

 .(4)" سو 

 

 . (403 /7) مسلم كتاب  تلخيص من أشكل ملا املفهم (1)
 . (2800) ومسلم له، واللفظ (4864) البخاري أخرجه (2)
 . (4865) البخاري أخرجه (3)
 (. 4866) البخاري أخرجه (4)
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 فلأ اه  ،آيل  يلريه  أ  مكل  أهل  سأل" :نقل مقل  بن أنس حني  -3

 .(2)"فرنتين القمر انش َّ " :له أخر    اي   يف ،(1)"القمر انشقق 

 اهلل  سلل ل عهللن عوللى القمللر انشلل َّ " :نللقل مطعلل  بللن جبيللر حللني  -4

 ،الجبل  هوا عوى  فرن    ،الجب  هوا عوى فرن    :فرنتين فصق   سو  عويه اهلل صوى

 النلقس يسلحر أ  يسلتطي  ال فمنله سلحرنق كلق  إ  :فقلقل ا ،محملن   سلحرنق :فقلقل ا

 .(3)"كوه 

   سل ل   عهلن   عولى القملر   انشل  َّ " :نلقل عملر بلن اهلل عبن حني  -5
 
 اهلل

 صلوى اهلل  سل ل مل   كنلق القملر انش  لفظ:  يف ،(4)"ف رنت ْين    سوَّ  عويه اهلل   صوَّى

 عويله اهلل صلوى النبلي فقلقل ،الجبل  خولف فوقل    ذهبلت حتى بمنى  سو  عويه اهلل

 .(5)«اشهدوا» : سو 

  هلي  سلو ، عويله اهلل صلوى النبي زمن يف القمر انشقق   ن   ثبتت   األحقوي  فهوه

 .يعق ضهق مق ي جن  ال ،هبق مقط   الصحيحين يف يقبت  أحقوي 

 يف الصلحيح   األحقويل " :األل سلي يق ل الحقوي  هوه يف األحقوي  كثرة بيق   يف

 هأنلَّ  وشلريفيل الم انف شر   يف مت اتر، غير ه  :فقي  ت اتره يف  اختوف كثيرة، االنشقق 

 :الحاجههب ابههن لمختصههر شههرحه يف قههال ،بكيالسلة  ابلن الع مل  اختلق ه اللوي  ه  ،مت اتر

 الصلحيحين يف يملر  ،القلرآ  يف عويله منص ص   ،متواتر القمر انشقاق أن   عندي الصحيح

 .(6)"بقختصق  انتهى .ت اتره يف يمرتي ال بحي  شتى طر  من  غيرهمق

 سللقئر عوللى الحللني  هللوا   اة كثللرة بيللق  يف المللقلكي الة نللقي اهلل عبللن أبلل   يقلل ل

 جمقعل  -القملر انشقق  حني  يعني- الحني  هوا     نن :الرب عبن ابن نقل" :الطبقق 

 إللى الغفيلر الج  عنه  نقوه ي  قبعين،التَّ  من أمثقله  عنه  ذل       حقب ،الصَّ  من كثيرة  

 .(7)"الكريم  بقآلي  ن تأيَّ  إلينق، انتهى أ 

 

 (. 4867) البخاري أخرجه (1)
 (. 4868) البخاري أخرجه (2)
 خمتصر. عنده وهو  (6497) حبان ابن وصححه (،3289) الرتمذي أخرجه (3)
 (. 6496) حبان ابن أخرجه (4)
 (. 513 /2) املستدرك يف احلاكم أخرجه (5)
 . (46 /20) األلوسي تفسري (6)
 . ( 472 /6) احملمدية ابملنح اللدنية املواهب على الزرقاين شرح (7)
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 شلرحه يف المنلق ي نلقل" :اللوكر اآلنلف اللرب عبلن ابلن نل ل نق  أ  بعن الكتقي  نقل

 السلبكي التلقج حققله كمق الحسق  األحقوي  القمر بقنشقق  ت اتر  :لوعراني السير أللفي 

 .(1)" غيره

 القملر، انشلقق  تثبلت الثقبتل  النب يل   السن  الكري  القرآ  من صريح  نص ص فهوه

 حقيق .  سو  عويه اهلل صوى النبي زمن يف   ن عه

 القول: هذا على اإلجماع حكاية :اثالثً 

  مل  القمر، انشقق  عوى النالل  يف كقف  السن  القرآ  أول  من عنه ني الح سب  مق

 نلقل ذلل   يف العوملق ، ملن  احلن غيلر  نقوله القل ل، هلوا عولى اإلجملق  حكي فقن ذل 

  أنلس عبلقس  ابلن عمر  ابن  حويف  مسع و   ابن عوي عن ذكرنق فيمق فكق " :الطحق ي

  ملنه   سلو ، عويله اهلل صلوى اهلل  سل ل زمن يف :نقل من فمنه  القمر، انشقق  تحقيقه 

 يف العول  أهل  ملن أحلن علن   ي نعو   ال فيه، كمعنقه  ذل  يف  معنقه ذل ، يق  ل  من

، إال علنه  يخرج ال الوين  الحج  القن ة  ه  ،فيه عنه    ي الوي غير ذل    ال جقهل  

 .(2)"خقسر   إال عويه كقن ا عمق يرغب

  ن عه عوى السن   أه  المفسر   أجم   نن" :المقلكي الة نقي اهلل عبن أب  يق ل 

 تلنلة  يل آ منله طوبل ا يصلنن ه  لل  كلوب ه لملق نريش كفق  فم َّ   سو ، عويه اهلل صوى ألجوه

 والل  إيجقوهق، عوى لوبشر نن ة ال التي  العظيم   اآلي   هوه  اهلل  فأعطقه  وع اه، يف  صننه  عوى

 اآلله  هوه  أ َّ  بقلرب بي ، منفرو  ه أنَّ  تعقلى، هلل ال حناني  وع اه يف م الس  عويه صننه عوى

 .(3)"له شري  ال  حنه هلل تك   إنمق العبقوة  أ  تضر،  ال تنف  ال بقطو  يعبن  ق التي

قي نقل   علههى السههير وأههه  المفسههرون أجمهه  :حجلر ابلن الحلقفظ أملقلي  يف" :الكتلَّ

 عملر  ابلن مطعل  بلن  جبيلر  حويفل  مسلع و   ابن عوي الصحقب  من    اه :نقل .وقوعه

 علنه   نقوله ،الصحقب  من الكثير العنو    اه :المفه  يف القرطبي  نقل ، أنس عبقس  ابن

 .(4)"بعنه  فمن التقبعين من الغفير الج 

 

 . (212 )ص: املتناثر لنظما (1)
 (.182 /2) اآلاثر مشكل شرح (2)
 . ( 471 /6) احملمدية ابملنح اللدنية املواهب على الزرقاين شرح (3)
 . (212 )ص: املتناثر نظم (4)
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  :العراني الفض  ألبي السيرة نظ   يف" :أيضق  نقل

 نةلت منه لوط و   فرن  عوت فرن  فرنتين فصق 

 السمقعي  الت اتر  النص بقإلجمق  مرتين  ذاك

 (بقإلجملق ) :ن لله  أظلن :موخصله ملق البلق ي فلت  يف حجلر ابن ظفالحق توميوه نقل

 يف االنشلقق  بتعنو  الحني  عومق  من جةم  من أعو  ال يفمن   (؛مرتين)لب ال (انش )لب يتعو 

 الوي  هوا ،فرنتين به أ او  (مرتين) :الققئ  لع َّ  :الم اهب  يف . سو  عويه اهلل صوى زمنه

 .(1)"الر ايق  بين قجمع   غيره يتجه ال

  يبول  ، السلن  القلرآ  بلنص لثب تله ؛فيههه نزاع   ال باإلجماع أمر وهذا" :المنق ي  نقل

 .(2)"الغفير الج  من السمقعي اليقيني العو  به  حص  ،الت اتر حند 

 وفيههها صههريحة، صههحيحة أدلههة وهههي القمر، انشقاق وقوع على الدالة األدلة هي فهذه

 المعجزة. هذه شاهدوا بأنهم الكرام الصحابة من صريح   نق 

 

  :االعتراضات على الجواب :الثاين المطلب

  بك  لق عقويل ، بقعرتاضلق      ن عهلق المعجلةة هلوه عولى ك  المشلك   اعرتض   نن  

 :فنق ل العقوي  المعق ضق  عوى القرآني  المعق ض  م نقند   نحن ،نرآيد لنص   ض معق   

 القرآنية: المعارضة

ق} :تعلقلى بق لله اسلتنل ا نن   نكيالمشك   هؤال  إ  مل  ق    نل  ن ع  ق    نةْرسل     أ   م   أ   إ الَّ  ب قآْليل 

وَّ    ق ك  ل      ب ه  ْين ق اأْل  َّ آت  ة   النَّقنل     ي مل  و      ر 
ْبصل  ق ف ظ و مل  ا م  ق ب هل  مل  ق    ن ْرسل        ق إ الَّ  ب قآْليل  يفل   {ت ْخ  

قل  اْ } :تعقلى  ن له ،[59 :]اإلسرا  ن  ن   ل ن   
تَّى ل     نةْؤم  ر   ح  ن ق ت ْفج  ن   ل 

ق األ ْ ض   م  نْب  عل   أ  ْ  * ي 

نَّ    ل     ت ك      ن ج  يل    مل  ب   نَّخ  نل  ع  ر      جل  ت ف  ق    ف  ق األْنهل  هل   ل 
ا خ  يلر 

ق     أ  ْ  * ت ْفج  ق    ت سلْ م  ق السلَّ مل   ك 

ْمت   ع  ْين ق ز  و  ق ع  ف  س 
ي   أ  ْ  ك 

ْأت    ت 
 
ئ ك     ب قهلل اْلم    ب ي       ت   لل     ي ك      أ  ْ  * ن  ن ب يلْ ف   مل  ر  خلْ ى   أ  ْ  ز   ت ْرنل 

 

 . ( 212 )ص: السابق املرجع (1)
 (. 471) النبوية السرية ألفية على السنية العجالة كتاب  (2)
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ق    ف ي م  ل ن السَّ ن     
ي     نةْؤم 

ن  ر 
تَّى   ل  ل   ح  ْين ق ت ن ة  و  ت قب ق ع 

ه   ك  ى  ْ   نَّْقر  ق    ن  ْبح  ب ي س       ْ نت   ه  ا إ الَّ  ك  ر   ب ش 

س  ال    .[93-90 :]اإلسرا  {  َّ

 أنه أخرب ب  حسي ، آي  له  يرس  ل   تعقلى سبحقنه اهلل أ   اآليق : من  النالل     جه

  اآليق . هوه ض   عوى القمر انشقق  آي  فه  ف جب ذل ، يرو  ل 

 باألوجههه ذلههك ويتبين جمل ، عن نبح  حتى لوتعق ض  جه  ال ،خقطئ الفه   هوا

 :اآلتية

ين  } :تعلقلى كق لله ،لوعمل م   ليس الوهني لوعهن هنق  ال م  األلف أ  أوال:
و  قل   اللَّ  نل 

ه     ع  ا ن نْ  النَّقس   إ  َّ  النَّقس   ل  م  ْ ه  ْ  ل ك  ْ  ج   [.173 :عمرا  ]آل { ف قْخش 

ا فقلمراو   ملن أظهر هأنَّ   ج  عة اهلل عو   نن ،قت  تعند  المشرك   انرتحهق ن معيَّ  آيق  :إذ 

لل  ْ } :تعلقلى اهلل نلقل  نلن ،مبطل  كل  وابر يقط  مق البينق  ق    ت ْحنل  ْيه  ْ  ف  ول  ق ع  ن   ب قبل 
ق    مل  م   السلَّ

ج      ف يه   ف ظ وة ا قل  ا * ي ْعر  ق  ق ل  ْ   إ نَّم  ر  ك  ن ق س  ق   ْ م   ن ْحن   ب ْ   أ ْبص  ح         ن  سلْ  ،14 :]الحجلر {مَّ

 النبي أ  اوع ا شقهن هق حين فم   ذل   م  الحج ، به اهلل ليقط   اآلي   هوه  فكقنت  [.15

 ملن ملراوه   ليس تعنت، مجرو  لآليق  فطوبه  أبصق ه ، سحر نن  سو  عويه اهلل صوى

 الهناي . ذل 

 عويله اهلل صلوى لونبلي حسلي  آيل   ن   يمكن ال أنه عوى تنل اآليق  إ  :ن له  :ثانيا

 غيلر نل ل    هوا  ظقهرهق. حقيقتهق إلى القمر نشقق ا آي  نصرف ال أ  عوينق  يجب ، سو 

 هللوا مللنه  فبطلل   سللو ، عويلله اهلل صللوى لونبللي  نعللت نللن الحسللي  فقآليللق  صللحي ،

 إليله، الجلو   حنلين  سلو ، عويله اهلل صلوى النبلي يلن من المق  نب  ذل   من االستنالل،

ق} تعقلى:  ن له م  ْيت      م  ْيت   إ ذْ     م  نَّ    
ل ك  ى اهلل      م   ملن  ميل  كقنلت  هلوه [،17 ]األنفقل: {  

 لليس إذ  اآليلق  ملن فلقلمراو  ،المشلركين جميل  أعين أصقبت  سو  عويه اهلل صوى النَّبي

 عولى تلنل اآليلق  هلوه  إنملق  سلو ، عويله اهلل صلوى لونبلي حسلي  آيلق  إ سقل عنم  بيق 

 كوهق. ال اآليق  بع  عن االمتنق 
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  :ليةالعق المعارضات

 عويله اهلل صلوى النبلي زملن يف القملر انشلقق  بيلق  يف الشرعي  النص ص  ض    غ 

ا ذكر ا فقن   أيه، بعقوه  شرعي محك     ك   يعق ض  أ   إال  يأبى  من هنقك  أ  إال   سو ،  عنو 

 اآليت: يف  ننقنشهق سن  وهق المعجةة، هوه عوى العقوي  االعرتاضق  من

 االعلرتاض  هلوا القمههر، انشقاق لحادثة المتواتر النق  وجود عدم :األول االعتراض

 لنقوله العظلي  الحلنث هلوا مثل   نل  فول  النلقس، كل   ىيته يف يشرتك القمر أ  عوى مبني

 يق ! ل  هوا أ  عوى فنل نجنه، ال مق  هوا األمقكن، ك  يف مت اترا نق  النقس

  :أوجه من عنه الجواب يمكن االعتراض وهذا

 طبيعل  إللى اسلتنقوا  ذلل  النلقس، كل  يراهق الحقوي  هوه أ  يشرتط ال :األول الوجه

 الشلمس غلر   من بي هت  يف النقس يك   بأ  تقتضي كقنت  التي الةمق ، ذل  يف الحيقة

 لهق، النقس من كثير  ىي  يمن  ممق فهوا المسقفرين، إال الربا ي إلى خر جه   عنم  غقلب ق،

 مكل  أهل  أ  :عنله اهلل  ضلي مقلل  بن أنس عنف النقس، هنأة  نت يف الوي  يف  نعت قنف

 حلرا   أ ا حتلى شلقتين، القمر فأ اه  آي ، يريه  أ   سو  عويه اهلل صوى اهلل  س ل سأل ا

 .(1)بينهمق

 يف قهها والن   الحوار هذا مث  يحص  أن هو الزمن ذلك يف الحياة طبيعة يناسب فالذي

 .أجله من اللي  منتصف يف يخرجوا أن فيستبعد اللي ، بدايات

 ال  نلت    هل  الويل ، منتصلف مكل  شلر  يف التلي لولب و  بقلنسلب  ال نلت هوا فيك  

 فيكل   المكرمل ، مك  غر  تق  التي الب و  أمق بينَّق، كمق بي هت  من النقس معظ  فيه يخرج

 .بعن الوي  قعويه ينخ  ل  النهق  يف زال مق ال نت ذل  يف أغوبهق

 طههويً   ازمنً  تبق ولم للحظات كانت هاأن   الحادثة هذه من الذهن إلى المتبادر اهروالظ  

 منتظههرين كههانوا ألنهههم مكههة   سههكان الحادثة هذه إلى ينتبه أن إشكال ال فلهذا ه،كل   اللي  أو

 .بيانه سبق لما الناس باقي عنها ويغف  لها،

 نل م  طوبه شي  هوا" :اهلل  حمه الخطقبي نقل اإلجقب ، هوه العومق  من عنو   نر   نن

 ذلل   سلو  عويله اهلل صلوى النبلي فأ اه  مقل ، بن أنس   اه مق عوى مك  أه  من خقص  

 

 (. 3868) البخاري أخرجه (1)
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 بأبنيههة ونومسههتكن   تنام اللي  يف الناس وأكثر هق ،بقلنَّ  له سوطق   ال الوي ، آي  القمر أل َّ  لي   

 الوقت  ذلك  يف  يكونوا  أن فقيت    قد  والصحارى البوادي  يف منهم  البارزون واأليقاظ  وحجب،

 يك نل ا أ  يجل ز  ال ، مهنل  شغ  من يهمه   بمق ،وحديث سمر من يلهيهم بما مشاغي 

 ال ،الفول  ملن القملر مركلة نينمرتصلد  السلمق  إللى لهق  افعين ، ى سه  مقنعي يةال   ال

 نبل  انشققنه  نت يف أبصر ه االنشقق  من حنث   القمر بجرم  حنث إذا حتى ،عنه يغفو  

 اآلحلقو  يخلربه  حتلى ،قسالنلَّ  به يشعر ف  ،الكس ف لوقمر يق  مق ا كثير   . اتسقنه التئقمه

 .(1)"البصر من ك هي التي الوحظ  نن  يف ذل  كق  مق إنَّ  ،جمقعته  من  األفراو  منه 

م  مق بنح  عنه  مجيب ق اإلشكقل هوا نقمبي   القرطبي  نقل  كثيلر هلوا اسلتبعن  نلن" :تقلنَّ

 أهل  جميل  مشلق ك  لولةم  كلول  كلق  لل  هإنلَّ  حيل  ملن المول  أهل   بعل  الموحلنة من

 !ذل  إو اك يف األ ض

  نلت   يف مطقلعله إو اك يف األ ض أهل  اسلت   لل  يولةم  كلق  مقإنَّ  هوا أ َّ  : الج ا 

 .آخرين عوى طو عه نب  ن م  عوى يطو  هفمنَّ  كول ، األمر  ليس  احن،

 االعتنلق  عوى الن اعي ر  ت فَّ  االنشقق ، زمق  طقل ل  ذل  يوةم  كق  فمنمق :ق أيض  

 ...له نبه من شقهنه نصير، زمن يف ذل  كق   إنمق ذل ، من شي  يكن  ل  إليه، بقلنظر

 علن  معرضلين نقئمين، بي هت  يف ك    الوي  يف النقس  عقوة ليوي ، آي  كقنت هقإنَّ  ي 

 حلقئ    سلحقبق فظنه ذل ، شقهن من منه  يك    نن منه ، اآلحقو  إال السمق  إلى االلتفق 

 .حقئ  خيقال   أ 

 .(2)"تنضب   ال تنحصر، ال ذل  من فقلم ان  :الجمو   عوى

 ملن نق بله أ  اللةمن ذلل  عقصلر نعملَّ  علرفي   ال هنلَّ فم المعارض، انتفاء :الثاين الوجه

 .كقف  هوا هوا، نفى من المؤ خين

 يلوكر ه، لل  التنجلي  أهل  كل   يف السبب عن سأل من ق أمَّ " :حجر ابن الحقفظ نقل

 عويله اهلل صوى النبي  أ  خقص  ،(3)"كقف  هوا نفقه، أنه منه  أحن عن ينق  ل  أنه :فج ابه

 نريش،  كفق  من  األمر  هوا  أنكر من  نجن   ل   كوه ،  النقس  أمقم   اآليق  هوه  يقرأ  كق    سو 

 

 (. 1619 /2) احلديث أعالم (1)
 (. 404-403 /7) املفهم (2)
 (. 185 /7) الباري فتح (3)
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ق تيميلل  ابللن يقلل ل غيللره ، مللن  ال  القمللر،  انشللقق  السللقع  بللقنرتا  أخللرب" ذللل : مبينلل 

  سلو  عويه اهلل صوى النَّبي  كق  األخبق ، به  ت اتر   شقهن ه عقين ه نن القمر  انشقق   

 آيلق  ملن فيهلق ملق النلقس ليسلم   األعيلقو  الجم  مث  الكبق  المجقم  يف الس  ة هوه يقرأ

 كلق  القملر انشلقق  أ  فعول  ينكلره،  ال ذلل  يقلرة  النلقس  كل   االعتبلق ،  والئوهق النةب ة

ق   .(1)"عقم  النقس عنن معو م 

 ،بههأقوالهم يههأبهوا لههم النههاس لكن ،الن اس بعض رآه يكون أن يستبعد ال :الثالث الوجه

 أ  العقل  يف مسلتبعن   أملر    هل  عنلنه ، يتل اتر لل  ألنله ملنه ؛ ذل  كتب من بكتقبق   ال

 .يحص 

ق بينَّق  نن  كثيلرين، ليسل ا المعجلةة تول   أ  ملن أ  تقتضلي الحيقتي  الطبيع  أ  سقبق 

 حقويلل  الحقويلل  هللوه  أل  النللقس، مللن نولل  كللقن ا المعجللةة تولل   أ  مللن أ  ذللل   يعنللي

 مثوه،  ج و  لعنم  استبعن ه ب   نوي ،  كق   الخرب  لهوا  النقس  نب ل  فم   اعتيقوي    غير  عظيم 

 نظر األيقم  مر    م  كتبه ، يف كتب ه أ  لغيره ، حك ه ذل   أ  من يك   أ  يستبعن ف 

 !-األن  عوى هوا  نتنق إلى- ذل  فقننير كو ، أ  أسقطير أ ق عوى إليهق

 نقظري عنو  يبو  أ  يق  نومق" :الهنني اهلل  حمت محمن الشيخ يق ل هوا تقرير  يف

 يكل   ال العل ام  بعل   إخبلق  اليقلين، يفيلن حلن   إللى ال نل   النقو ة الح اوث هوه أمثقل

 يبقلى التلي الح اوث يف أيضق إخبق ه  يعترب نع  العظيم ، ال نقئ  يف المؤ خين عنن معتربا

 بعل  ملؤ خي أ  فيجل ز  اللربو، الكثيلر اللثو   نة ل الشنين كقلري   ن عهق، بعن أيرهق

 أبصللق  تخطئلل  عوللى  حمولل ه الحقويلل ، هللوه يف العلل ام  بعلل  إخبللق  يعتللرب ا للل  الللنيق 

 ...الع ام  المخربين

 لوحل اوث يتعرضل    ال األ ضلي ، الح اوث يكتب   مق اكثير   المؤ خين أ َّ  :قب السَّ 

 ويق  يف  سو  عويه اهلل  صوى  النبي  زمق  يف   كق   السوف،  مؤ خي  سيمق  نوي ،  إال  السمق ي 

 اهلل صلوى زمقنله بعلن هل  إنملق  العو م  بقلصنقئ   اشتهق هق الجه ، شي    فرانس إنكورتة

 .ط يو  بمنة  سو  عويه

 

 . (414 /1) املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب (1)
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 ينكلره اللوي لوشلخص كرامل  أ  معجلةة الفل ي األملر أ  عو  إذا رالمنك   أ َّ  :قمنالثَّ 

  (1)"قغقلب    كتقبتهق بوكرهق يرضى  ال إلخفقئهق،  تصنَّ 

 .هاب للمكذبين عقاب   لحدث صحيحة كانت لو االنشقاق واقعة :الثاين االعتراض

بين يهولل  للل  اهلل فللم  يوللةم، ال اوهلل  أ َّ بلل  ذلههك عههن ويجههاب  بمجللرو  الكللقفرين المكللود

 ظهل   بمجلرو  صلقل  نل م  اهلل يعقنلب فول  الفسقو، يف أسرف ا بعنمق  إنمق لآليق ،  ىيته 

 فرعل   نل م  اهلل يعقنلب  لل  النقنل ، عقلر ا أ  بعن ع نب ا ب  له، تكويبه   استمرا  النقن 

  إنملق معول م، هل  كملق كثيرة آيق   هي الس م، عويه م سى ين عوى اآليق  ظه   بمجرو 

 عولى ينر  مص   مصر من خر جه  بعن  تقبع ه  معه، آمن  من م سى إه ك أ او ا حينمق

 ن مله يف لبل  السهه م عليههه نوح   نبوه  عويه ،  نةلت العق ب  فقستحق ا  إبقوهت ، نتقله 

 ،بأع ام  اآليق  له  اهلل أ س  أ  بعن كقفر  ، مكوب   له  ه  ،عقمق خمسين إال سن  ألف

 فلأهوكه  عوليه  اهلل فلنعق ذ يلقهت ،  إيملق  إيملق   ملن ن   أيس أ  بعن إال يهوكه   ل 

 س ا  ،اآليق  ه تكويب بمجرو  األن ام  يهو  أ  اهلل سن  من فويس ،المنينة المنة هوه بعن

 مقرتح . غير  أ مقرتح  أكقنت

 أ  ذلل  ي جلب لل  ن مه يؤمن  ل   سو  عويه اهلل صوى اهلل لرس ل القمر انش َّ  فمذا

 اآليلق  يف ذلل   أينلق  نلن ،خوقله يف تعلقلى اهلل  سلنَّ  ملن ذلل  فوليس الفل  ، عولى يهوك ا

 أ  اهلل عول  يف سب  ب  نريش، لكفق  اهلل إه ك منه يوةم  ل   ج وهق  أ  األخر ، الحسي 

 م   بعن إلس م ل نقشرين فقتحين يصبح   ب   يؤمن  ، سيسوم   شنري كفق  من كثيرا

 أف اجلق، اهلل وين يف النقس وخ  حتى نريش أبنق  أسو   كول   سو ، عويه اهلل صوى النبي

  هلوه  المرسلوين، األنبيلق  آخلر هل  النبي  هوا نريش كفق  يهو  أ  اهلل حكم  من فويس

 كوه ؟! إه كه  يف حكم  فأي القيقم ، ي م  إلى سيستمر    أ   األم ، آخر هي األم 

  نلن ، سلو  عويه اهلل صوى النبي زمن يف  نعت القمر انشقق  معجةة أ  :والخ صة

 ذل  إيبق  عوى ت ا و   نن  أ هق، كمق لنق فنق لهق عن ل، يقق   ه  الكرام  الصحقب   آهق

 الصريح  الصحيح  بقلنص ص يقبت   هي ذل ، عوى اإلجمق  حكي ب  المسومين، عومق 

  ىيلل  بنقلل  الحسللي  الللنلي  الشللرعي، بقلللنلي  يقبتلل  إذ  فللقلمعجةة  السللن ، الكتللق  مللن

  .لهق الصحقب 
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 ضلعيف، ن ل السقع  نيقم  عنن سيق   أ ق تق  ل  المعجةة هوه بأ  الق ل أ  بينق  نن

 الصلحقب  علن يبلت  ملق الصلريح ، النص ص  يخقلف ،العومق  جمقهير ن ل خ ف  ه 

 عويه . اهلل  ض ا 

 االنشلقق  مكلق  تحنيلن يف الر ايق  بع  يف قخ ف    يم إ َّ  يق ل: من هنقك كق   إ 

 هل  بل   سلو ، عويله اهلل صلوى النبلي زملن االنشلقق   ن   صح  يف يقن  ال هواف  هيئته،

 فولةم  االنشلقق ،  نل   إيبلق  يف اشرتكت الر ايق  ك  أل  يقبت؛ االنشقق  أ  عوى ولي 

 ننكلر أننلق الصلحي   لليس ،فيله اختوفلت فيمق  نرج  الر ايق ، عويه أجمعت مق نثبت أ 

 كوهق! األحقوي   نرو 

 المعقننين لوكقفرين اهلل بمه ك اإللهي  السنن تخقلف ال القمر انشقق  معجةة أ َّ  كمق

 لألنبيق  تكويبه  بعن المكوبين عقنب اهلل أ  يثبت ل  أنه ذل  الحسي ،  لآليق    ىيته   بعن

 هلوا إللى مضلقف  أخلر  ألسلبق  اإلهل ك  نل   إنمق ،الكثيرة الحسي  لآليق   ىيته  م 

 األمل  هلوه يف يقل  أ  همن يوةم  ل  التكويب لمجرو  اإله ك  ن  إذا فمنه ذل   م  ،السبب

  . س ل آخر  سو  عويه اهلل صوى نبي ال ،األم  آخر أل ق

ق} : تعللقلى سللبحقنه اهلل نلل ل أ َّ  كمللق ملل  ق    نلل  ن ع  ق    نةْرسلل     أ   م  وَّ    أ   إ الَّ  ب قآْليلل  ق كلل   ب هلل 

ل      ْين ق اأْل  َّ آت  ة   النَّقن     ي م  و      ر 
ْبص  ق ف ظ و مل  ا م  ق ب هل  مل  ق    ن ْرسل        ق إ الَّ  ب قآْليل  يفل   :]اإلسلرا  {ت ْخ  

 اآليق ، لجنس   ليس  مخص ص ،  آليق  هنقك  المن   أل   ؛االنشقق   آي   به  يعق ض ال  [59

 معلين، نل   يف فقآلي  ،كثيرة حسي  آيق  جق ته نن  سو  عويه اهلل صوى النبي أ  عويه  ينل

 القمر. انشقق  معجةة تعق ض فو 

 العقلمين.    هلل  الحمن


