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* إِعجاز القُرآن
** ُم ْعجزة القُرآن

سة
منشورات المكتبة ال ُبول ِّ
جونية

  

ال ِكتاب الثاني :معجزة القرآن
*
نبوة النبي  معجزتھا القرآن
)) إنّ ّ

((

)الباقالني :إِعجاز القرآن (٤
* )) فالقرآن وحده معجزة محمد
)شيخ األزھر مصطفى المراغى(
((

* والواقع التاريخي المشھود والمشھور ھو إختالفھم في
وجه اإلِعجاز
و )) ما ال يمكن الوقوف عليه ،ال يتصور التحدّي به ((
)السيوطي :اإلتقان (١١٧:٢

الح ّداد
األستاذ ُيوسف ُد ّرة َ

* )) ق ْل  :لئن اجتمعت اإلنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل ھذا
القرآن ال يأتون بمثله ،و لو كان بعضھم لبعض ظھيرا ((
)اإلسراء (٨٨
* )) و شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله
)األحقاف (١٠
* )) ومنه آيات محكمات ،ھنّ أم الكتاب ،وأ ُخر متشابھات …
و ما يعلم تأويله إالَّ  .Eو الراسخون في العلم يقولون :منا
به ((
) آل عمران ( ٧
* )) وما منعنا أن نرسِ ل باآليات ،إال أن كذب بھا األولون ((
) اإلسراء (٥٩
((

9:
تمھيد :المعجزة دليل النبوّ ة األوحد

٣١

أوالً :ضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة ،بحسب الكتاب
ثانيا ً :ضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة ،بحسب علم الكالم
ثالثا ً :ما بين اإلِعجاز و المعجزة

٣١
٣٤
٣٧

1 " 2
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تقديم :أنواع المعجزة الحقيقية

٤٣

الفصل األول :المعجزة الحسية ،و ھي المعجزة حصراً

٤٥

توطئة )) :موقف القرآن السلبي (( من كل معجزة له
بحث أوّ ل :الواقع القرآني ينفى المعجزة عن محمد
ثان :المعجزات في الحديث و السيرة
بحث ٍ
ـ٥ـ

٤٥
٤٨
٨٣

أوالً :موقف األقدمين
ثانيا ً :موقف المعاصرين الصادقين
ثالثا ً :موقف بعض المعاصرين الرجعين
بحث ثالث :قالوا ذكر القرآن لمحمّد معجزات
أوال ً )) :أسطورة شق الصدر ((
ثانيا ً :اإلسراء و المعراج
ثالثا ً :معجزة الغار
رابعا ً :معجزة )) الرمى (( في بدر
خامسا ً :معجزة انشقاق القمر
بحث رابع )) :التأييدات الربانية (( للنصر في الحرب
أوالً :نصر  Eفي مواطن كثيرة
ثانيا ً :فلسفة القرآن في الجھاد و النصر و الفتح
بحث خامس )) :اآليات البيّنات (( التى يذكرھا القرآن
بحث سادس :موقف القرآن السلبي من المعجزة و فلسفته عند أھل عصرنا
أوالً :من تاريخ فلسفة أھل العصر في النبوّ ة و المعجزة
ثانيا ً :فلسفة أھل العصر في النبوّ ة و المعجزة
خاتمة الفصل :ليس للقرآن و النبي من معجزة حسية

٨٣
٨٧
٩٤
٩٥
٩٥
٩٧
١٠٤
١٠٥
١٠٩
١١١
١١٢
١١٧
١٢١
١٢٧
١٢٧
١٥٣
١٦٨

الفصل الثاني :المعجزة الغيبية ،و ھي النبؤة حصرا أى علم الغيب

١٧١
١٧١

توطئة :النبؤة الغيبية معجزة إلھ ّية

ـ٦ـ

بحث أول :ھل إنباء المستقبل في القرآن نبؤة من علم الغيب ؟
أوالً :نبؤة ظھور اإلسالم على الدين كله
ثانيا ً :إستخالف المسلمين في األرض
ثالثا ً :النبؤة بنصر بدر
رابعا ً :النبؤة بفتح م ّكة
خامسا ً :الوعيد بھالك كفار م ّكة
سادسا ً :دعوة المسلمين إلى قتال الفرس و الروم
سابعا ً :تھديد المتخلفين عن غزوة تبوك
ثامنا ً :قصة الروم
بحث ثان :ھل في القصص القرآني نبؤة من علم الغيب ؟
أوالً :قصص القرآن كان متداوالً بين العرب قبل القرآن
ثانيا ً :ا ّتصال العرب بأھل الكتاب
ثالثا ً :ا ّتصال محمد نفسه بأھل الكتاب
رابعا ً :تداول الكتاب و اإلنجيل معرَّ بين بين العرب قبل القرآن
خامسا ً :القرآن )) تفصيل الكتاب ((
سادسا ً :سيرة محمّد تدل على سعة علمه و ّ
اطالعه
خاتمة :محمد )) ال يعلم الغيب (( فھو نبي بال نبؤة غيبية

١٧٢
١٧٤
١٧٤
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٧٩
١٨٠
١٨٢
١٨٣
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٥
١٨٦
١٨٨

الفصل الثالث :المعجزة الشخص ّية

١٨٩
ـ٧ـ

توطئة عامة :نواحى اإلِعجاز في الرجل و النبي و الرسول

١٨٩
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توطئة :العبقرية و )) البشرية (( في النبي العربي

١٩١

بحث أول :سيرة محمد الشخصية
أوالً :حب السيطرة و التمتع بطيبات الحياة فطرة في االنسان
خضع لھا محمد
ثانيا ً  :أزمات محمد النفسية
ثالثا ً  :الذنب و االستغفار
ثان  :سيرة محمد البيتية
بحث ٍ
أوالً  :استباحة شريعة القرآن الزواجية
ثانيا ً  :في المشاكل التى نشأت عن استباحة الشريعة القرآنية
ثالثا ً  :المآسي الناجمة عن تعدد زوجات النبي
بحث ثالث  :سيرة محمد النبوية
أوال ً  :حياة محمد قبل النبوّ ة  )) :وجدك ضاال فھدى ((
ثانيا ً  :حياة محمد النبوية  :االزمات اإليمانية العشر
بحث رابع  :سيرة محمد الجھادية
أوالً  :شريعة الجھاد و الحق
ثانيا ً  :صدى شريعة الجھاد في نفوس المسلمين

١٩٣

ـ٨ـ

١٩٤
١٩٨
٢٠٤
٢٠٨
٢٠٨
٢١٤
٢١٨
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٦
٢٣٧
٢٣٧
٢٤١

ثالثا ً  :استباحة الحرمات بسبب شريعة الجھاد
رابعا ً  :االغتياالت السياسية  ،نتيجة شريعة الجھاد
خامسا ً  :الشبھات على شريعة الجھاد في القرآن
خاتمة  :ليس إِعجاز محمد في السيرة معجزة الھية

٢٤٢
٢٤٥
٢٤٩
٢٥٨
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توطئة  :صفة نبوّ ة محمد و كيفيتھا
بحث أوّ ل  :معنى )) نبؤة (( محمد بحسب القرآن
بحث ثان  :صفات )) النبي (( محمد في القرآن
أوالً  :صفات عامة
ٌ
صفات ثالث تصف النبي العربي
ثانيا ً :
بحث ثالث  :نبؤة محمد ھداية و اقتداء
بحث رابع  :ھل القرآن العربي )) أسلوب جديد (( في النبوّ ة و المعجزة
بحث خامس  :كيفية الوحي القرآني ـ )) برحاء الوحي ((
خاتمة  )) :برحاء الوحي (( ليست من اإلِعجاز في النبوّ ة

٢٦١
٢٦٢
٢٦٥
٢٦٥
٢٦٦
٢٧٢
٢٧٦
٢٨٠
٢٨٤
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٢٨٥
٢٨٦
٢٨٩

توطئة  :ما بين الرسول و الرسالة
بحث أوّ ل  :الرسالة ما بين الفشل و النجاح
بحث ثان  :فرض القتال في الدين
ـ٩ـ

بحث ثالث  :تحويل الدين بالجھاد إلى دولة و نظام دنيا
بحث رابع  :تحويل الدين إلى سياسة
بحث خامس  :الجھاد أسلوب غريب في الدعوة لدين E
خاتمة  :معجزة )) الحديد (( ھي اإلِعجاز في الرسالة

٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٦

الفصل الرابع  :المعجزة الذاتية

٢٩٩

توطئة عامة  :نواحى اإلِعجاز في التنزيل و التأليف و التدوين

٢٩٩

?(,G ): D.EBC : 1 " A,.
توطئة  :اإلِعجاز األوّ ل يكون في التنزيل
بحث أول  :التنزيل في لغة القرآن
بحث ثان  :التنزيل و مسألة خلق القرآن
بحث ثالث  :تنزيل القرآن بالمعنى أم بالحرف
بحث رابع  :نزول القرآن على سبعة أحرف
أوالً  :حديث األحرف السبعة و التنزيل
ثانيا ً  :حديث األحرف السبعة و التاريخ
بحث خامس  :ميزات التنزيل القرآني
ـ  ١٠ـ

٣٠٠
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٩
٣١٢

أوالً  :بحسب القرآن
ثانيا ً  :بحسب الحديث
بحث سادس  :عرضات القرآن السنوية على جبريل لتنقيح القرآن
بحث سابع  :قصة الناسخ و المنسوخ  ،و اإلِعجاز في التنزيل
أوالً  :قصة النسخ و غرائبھا و شبھاتھا
ثانيا ً  :النسخ ميزة القرآن وحده
ثالثا ً  :حجة من قال ال نسخ في القرآن واھية متھافتة
بحث ثامن  :طريقة الوحي القرآني أدنى طرق الوحي
أوالً  :وحى بالواسطة
ثانيا ً  :التنزيل القرآني بوسط ووسيط
ثالثا ً  :تعدد الوسائط في الوحي القرآني
رابعا ً  :تعارض نزول القرآن جملة و مفرقا
خامسا ً  :نزول القرآن بحسب الحاجة
سادسا  :ھل التنزيل القرآني وحي ليلي ؟
بحث تاسع  :القرآن ما بين التنزيل و التفصيل
أوالً  :التنزيل القرآني و مصادره
ثانيا ً  :العربي ھو )) تفصيل الكتاب للعرب ((
بحث عاشر  :التنزيل ما بين القرآن و اإلنجيل
ـ  ١١ـ

٣١٢
٣١٨
٣٢٢
٣٢٦
٣٢٧
٣٣٠
٣٣٣
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٥١
٣٥٧

اإلعجاز في التنزيل
خاتمة  :شبھات عشر على ِ

٣٦١

&I ): D.EBC : )* A,.
توطئة  :حسن التأليف ناحية من اإلِعجاز البياني
بحث أول  :تأليف القرآن في تنزيله
أوالً  :تنزيله آيات
ثانيا ً  :تعليمه آيات
بحث ثان  :ترتيب اآليات في السورة
أوالً  :الواقع التاريخي
ثانيا ً  :الواقع القرآني
بحث ثالث  :ترتيب السورة في المصحف العثمانى
أوالً  :االجماع بأنه من الصحابة
ثانيا ً  :شھادة التاريخ و الواقع القرآني
ثالثا ً  :النتائج الحاسمة لھذا الواقع القرآني في المصحف العثمانى
بحث رابع  )) :في مناسبة اآليات و السور (( ) اإلتقان (١٠٨ :٢
أوال ً  )) :علم المناسبة ((
ثانيا ً  :علم المناسبة ينقضه تاريخ التنزيل و تاريخ الجمع
بحث خامس  :من اإلقحامات النافرة في اآليات و الكلمات
بحث سادس  :ما بين الوحدة الموضوعية و الوحدة الفنية في السور
ـ  ١٢ـ

٣٦٢
٣٦٣
٣٦٣
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٤
٣٦٦
٣٧١
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٣
٣٧٣
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٩

أوالً  :مثال في السور األولى
ثانيا ً  :مثال في التأليف سورة ) البقرة (
ثالثا ً  :مثال التأليف في سورة ) المائدة (

٣٨٠
٣٨١
٣٨٢

خاتمة  :االختالف الواقع في الجمع والنظم والموضوع

٣٨٥

الفصل الخامس  :المعجزة الظرفية

٣٨٧

توطئة عامّة  :ھل في ظروف الدعوة القرآنية من معجزة ؟

٣٨٧

JF HK L0 ) D.EC : 1 " A,.
توطئة  :اإلعجاز من حيث الزمان والمكان معجزة
بحث أوّ ل  :ھل من معجزة في اختيار الجزيرة العربية للقرآن ؟
ثان  :ھل من معجزة في اختيار لسان العرب للقرآن ؟
بحث ٍ
بحث ثالث  :ھل من معجزة في توقيت الرسالة القرآنية ؟
بحث رابع  :اصطفاء محمّد للدعوة القرآنية فضل من  Eأم معجزة شخصية ؟
خاتمة  :معجزات ليس النبي وال القرآن بحاجة إليھا

٣٨٩
٣٩٢
٣٩٤
٣٩٦
٤٠١
٤٠٥

9;N  %'E# 1';M ): D.EC : )* A,.
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٩

توطئة  :الشمول والكمال في الدعوة القرآنية
بحث أوّ ل  :الشمول في التصحيح والتتميم
ثان  :الشمول في موضوع الدين
بحث ٍ
ـ  ١٣ـ

أوالً  :الشمول في توحيد شئون الدنيا و اآلخرة
ثانيا ً  :الشمول في الجمع بين الجسد و الروح في الدين
ثالثا ً  :الشمول في جعل اإلسالم دينا ً ودولة معا ً
بحث ثالث  :الكمال في تحرير الدين من كل سلطة في الدين
بحث رابع  :الدعوة القرآنية قومية أم عالمية ؟
أوّ الً  :تصاريح القرآن في قومية دعوته ـ سبع مجموعات
ثانيا ً  :سبعة مبادىء قرآنية تجعل القرآن دعوة قوم ّية
ثالثا ً  :آيات متشابھات في عمومية الدعوة و عالميتھا
رابعا ً  :في دالئل التاريخ الخاص و العام
خاتمة  :القول الفصل في تصاريح القرآن

٤١٠
٤١١
٤١٤
٤١٦
٤١٩
٤١٩
٤٢٣
٤٢٧
٤٣١
٤٣٤
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توطئة  :إِعجاز القرآن في نظمه قائم على معجزة )) حفظه (( في حرفة
بحث أوّ ل  :معنى آية )) الحفظ ((
بحث ثان  :أدوات حفظ القرآن قبل جمعه ليست مأمونة
بحث ثالث  :الرخص النبوية األربع لقرا َءة القرآن قبل جمعه
أوالً  :قرا َءة القرآن بالمعنى  ،من دون الحرف  ،قبل جمعه
ثانيا ً  :اباحة القرا َءات المختلفة للنص الواحد
ثالثا ً  :الرخصة في قرا َءة القرآن بجميع لغات العرب
ـ  ١٤ـ

٤٣٥
٤٣٦
٤٣٩
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤

رابعا ً  :بعد نزول القرآن على سبعة أحرف  ،إباحة القرا َءات بھا
بحث رابع  )) :في معرفة حفاظه و رواته ((
بحث خامس  :من تاريخ جمع القرآن و تدوينه
أوالً  :المحاوالت الفردية لجمع القرآن
ثانيا ً  :المحاوالت الرسمية لجمع القرآن
بحث سادس  )) :القرآن المص َّفى ((
خاتمة  :ھل في ذلك الواقع التاريخي من معجزة في )) حفظ (( القرآن ؟
الفصل السادس :المعجزة الموضوعية
توطئة عا ّمة  :المعجزة الحقيقية تكون في المعنى قبل الحرف

٤٤٥
٤٤٨
٤٥٠
٤٥٠
٤٥٤
٤٦٣
٤٦٥
٤٦٧
٤٦٧

%#/ Q#9 ): D.EBC : 1 " A,.
توطئة  :سرّ اإلِعجاز في النظم أم في الھدى ؟
بحث أوّ ل  :القرآن يتحدى المشركين بھدى الكتاب
أوّ الً  :القرآن يحصر التحدّي بالھدى و بالمشركين
ثانيا ً  :ظھور اإلسالم )) على الدين كله (( ھو ظھور )) لالسالم (( من قبله
ثالثا ً  :جدال القرآن كان بالكتاب المنير
رابعا ً  :الكتاب من قبله )) ھدى للمتقين (( من العرب
خامسا ً  :ھدى القرآن من ھدى الكتاب
ـ  ١٥ـ

٤٦٩
٤٧٠
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٢
٤٧٢

سادسا ً  :ھدى القرآن من ھدى )) المسلمين (( من قبله
سابعا ً  :القرآن يشھد لالسالم بشھادة أھله )) الراسخين في العلم ((
بحث ثان  :الكتاب )) إمام (( القرآن في الھدى
أوالً  :ليس في ھدى القرآن على الكتاب سوى اللسان العربي
ثانيا ً  :صحّ ة الھدى في القرآن مبينة على إمامة الكتاب له
ثالثا ً  :محمد يؤمر أن يقتدى في القرآن بھدى الكتاب و أھله
رابعا ً :ما القرآن سوى تعليم العرب )) الكتاب والحكمة (( أى التوراة واإلنجيل
خامسا ً  :القرآن يشرع للعرب دين )) موسى و عيسى (( دينا ً واحداً
سادسا ً  )) :عباد الرحمان (( ھم )) إمام المتقين (( من العرب
سابعا ً  )) :ما لم ينزل من القرآن على أحد قبل النبي ((
بحث ثالث  :من ظواھر تح ّدى القرآن بالھدى
أوّ الً  :التحدّي بالقرآن يالزمه ْ
ردع النبي عن الشرك
ثانيا ً  :التحدّي بالقرآن و الركون شيئا قليال إلى المشركين
ثالثا ً  :التحدّي بالقرآن و ھداه  ،و الشك في تنزيله
رابعا ً  :التحدّي بالقرآن و محنة المِرْ ية منه
خامسا ً  :التحدّي بالقرآن و تحذير النبي من مخالطة المشركين
سادسا ً  :التحدّي بھدى القرآن  ،و تحذير النبي من الظالل
سابعا ً  :التحدّي بھدى القرآن  ،و األمر المتواصل لإلخالص في الدين
ثامنا ً  :التحدّي بالقرآن و ھداه  ،و األمر المتواتر باالستقامة على الھدى
تاسعا ً  :التحدّي بالقرآن و النھي عن اتباع أھواء المشركين
ـ  ١٦ـ

٤٧٣
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٨
٤٧٩
٤٧٩
٤٨٠
٤٨٠
٤٨١
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٣
٤٨٤

عاشرا  :التحدّي بالقرآن و االستعاذة قبل قرا َءته من الشيطان
حادى عشر  :التحدّي بالقرآن و ھداه  ،و اإلثبات و المحو في مبناه
بحث رابع  :ھل من إِعجاز في الدعوة إلى التوحيد بم ّكة ؟
أوال ً  :ھل من إِعجاز في حال )) النبي األمّي ((
ثانيا ً  :ھل من إِعجاز في ظروف البيئة ؟
ثالثا ً  :ھل من إِعجاز في الدعوة للتوحيد نفسه ؟
رابعا ً  :القرآن نفسه يشھد بأن توحيده من توحيد الكتاب
بحث خامس  :ھل من إِعجاز في العقيدة اإللھية في القرآن ؟
أوّ الً  :التوحيد القرآني تنزيه عن الشرك  ،لكنه غارق في التشبيه و المتشابه
ثانيا ً  :حرف التوحيد واحد في التوراة و اإلنجيل و القرآن
ثالثا ً  :إنّ التوحيد في القرآن ھو دين موسى و عيسى
رابعا ً  :إسالم القرآن ھو اسالم من قبله اسما ً و معنى
بحث سادس  :اإلِعجاز في الشريعة
بحث سابع  :اإلِعجاز في الدين
بحث ثامن  :اإلِعجاز في اإلسالم
خاتمة  :القرآن في الھدى و العقيدة تابع ال متبوع

٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٦
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٦

/(> ): D.EBC : )* A,.
توطئة  :وجه جديد من إِعجاز القرآن  :اإلِعجاز في الشريعة
بحث أوّ ل  :الشريعة القرآنية )) مدينة (( :ال تحدى فيھا بإِعجازھا
بحث ثان  :أحكام الشريعة المحكمة قليلة  ،فليست دليال على إِعجاز القرآن كله
ـ  ١٧ـ

٤٩٧
٤٩٨
٥٠٠

بحث ثالث  :تشريع بحسب الحاجة  ،و ال ينزل مبت ِدئا ً

بحث رابع  :التشريع القرآني دستور أم قانون ؟
بحث خامس  :مصادر التشريع اإلسالمي
بحث سادس  )) :أكثر األحكام اإلسالمية من النوع االجتھادى ((
بحث سابع  :تشريع يعتريه التبديل و المحو و االسقاط و النسخ
بحث ثامن  :تشريع يشوبه متشابه و يعوزه تفسير
بحث تاسع  :من ميزات التشريع القرآني
بحث عاشر  :التشريع القرآني ھداية إلى التشريع الكتابي
خاتمة  :الشبھات التشريعية و دالئل اإلِعجاز

٥٠٢
٥٠٤
٥٠٦
٥٠٨
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٨
٥٢٠

R/ ): D.EBC : H* A,.
توطئة  :تعبير )) العلم (( في لغة القرآن و اصطالحه
بحث أوّ ل  :القرآن كتاب دين  ،ال كتاب علم )) الكونيات ((
أوّ الً  :التطرف قديما ً و حديثا
ثانيا ً  :االعتدال قديما ً و حديثا
بحث ثان  )) :العلم (( و )) أولو العلم (( في اصطالح القرآن
بحث ثالث  )) :الكون ّيات (( القرآنية من متشابه القرآن
بحث رابع  )) :العلم (( الوحيد في القرآن ھو )) علم الكتاب ((
ـ  ١٨ـ

٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٦
٥٣٠
٥٣١

خاتمة  )) :و ما أوتيتم من العلم إال قليال (( ) اإلسراء ( ٨٥

٥٣٣

) UV 5 T(  ): D.EBC : S= A,.
توطئة  :خطورة موضوع القصص القرآني و ھدفه
بحث أول  :موضوع القصص القرآني و ھدفه
أوّ الً :ھدفه تثبيت النبي و ذكرى العرب
ثانيا ً  :موضوع القصص القرآني محدود و مكرّ ر
ثالثا ً  :القرآن بين الدين و الفنّ
بحث ثان  :ھل القصص القرآني للتاريخ أم للتمثيل ؟
أوالً  :واقع مزدوج
ثانيا ً  :الشبھات الناجمة عن ھذا الواقع المزدوج
بحث ثالث  :القصص القرآني من متشابه القرآن
خاتمة  :قصصه تصديق و تفصيل

٥٣٤
٥٣٥
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٨
٥٣٩
٥٣٩
٥٤٠
٥٤٣
٥٤٦

)* 2
 D.E-W
@? (< X %,./0 YD.E-W  F/
تمھيد  :اإلِعجاز بديل المعجزة  ،أى المعجزة اللغوية
األول  :أسس اعتبار اإلِعجاز معجزة
الفصل ّ

٥٤٩
٥٥٣

توطئة  :أسس اعتبار اإلِعجاز معجزة غير متينة
ـ  ١٩ـ

٥٥٣

ّ
لإلعجاز
بحث أول  )) :أم ّية (( محمد و ھي األساس األوّ ل ِ
أوّ الً  :اصطالح )) األمي (( في القرآن
ثانيا ً  :شھادة القرآن بثقافة مح ّمد
ثالثا ً  :شھادة التاريخ بشھادة مح ّمد الواسعة
بحث ثان  :القرآن كالم  ، Eفھو معجز في ذاته
أوالً  :كالم  Eفي القرآن
ثانيا ً  :البيّنة على كالم  Eبالمعجزة ال باإلِعجاز
ثالثا ً  :كالم  Eو اإلِعجاز
رابعا ً  :الجدل في أزل ّية القرآن
بحث ثالث  :وجه اإلِعجاز في القرآن
أوّ الً  :اإلِعجاز لغز و سر
ثانيا ً  :اختالف دائم على وجه اإلِعجاز
ثالثا ً  :اإلِعجاز في نظم القرآن
خاتمة  :ال يقوم اعتبار اإلِعجاز معجزة على أساس صحيح

٥٥٤
٥٥٥
٥٥٧
٥٦٤
٥٧٤
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٨
٥٨٠
٥٨٠
٥٨١
٥٨٤
٥٨٦

الفصل الثاني  :حقيقة شھادة القرآن إلِعجازه

٥٨٧

توطئة  :واقع التحدّي باإلِعجاز و حقيقته
بحث أول  :ظواھر التحدّي القرآني باإلِعجاز
الظاھرة األولى  :م ّدة التحدّي بإِعجاز القرآن
الظاھرة الثانية  :التحدّي باإلِعجاز دليل على التحدّي بالمعجزة
الظاھرة الثالثة  :ميزات التحدّي باإلِعجاز تحصر معناه و مداه

٥٨٧
٥٨٨
٥٨٨
٥٨٩
٥٨٩

ـ  ٢٠ـ

الظاھرة الرابعة  :التشخيص للتح ّدي بالقرآن مغاير للواقع القرآني
الظاھرة الخامسة  :داللة اإلِعجاز لدى العرب
الظاھرة السادسة  :السيف أصدق إنبا ًء من الكتب
بحث ثان  :اإلِعجاز في الواقع القرآني
بحث ثالث  :القرآن ينسخ التح ّدي بإِعجازه
أوّ الً  :نسخ القرآن تح ّديه باإلِعجاز في الھدى و االخكام
ثانيا ً  :نسخ القرآن تح ّديه باإلِعجاز في البيان و التبين
بحث رابع  :شبھات على اإلِعجاز من الواقع القرآني
أوّ الً  :شھادة القرآن إلِعجازه متعارضة
ثانيا ً  :شھادة القرآن إلِعجازه منسوخة
اإلعجاز
ثالثا ً  :صفات التبديل و المحو و اإلسقاط و النسيان تنقض ِ
رابعا ً  :إلقاء الشيطان أو الناس في القرآن
خامسا ً  :التنزيل بالمعنى يمنع من جعل إِعجازه البياني معجزة له
سادسا ً  :خلق القرآن  ،في حرفه  ،شبھة على إِعجازه و معجزته
سابعا ً  :شھادة القرآن بإِعجازه محصورة بالعرب و لغتھم
ثامنا ً  :القرآن تابع لكتاب )) اإلمام (( و التابع ال يكون معجزاً
تاسعا ً  :تبع ّية القرآن للكتاب
عاشراً  :إِعجاز القرآن ھو في الھدى ال في البيان
خاتمة

٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٦٠٢
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٥
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٨
٦١٧
٦٢٠
٦٢٥
٦٢٧
٦٢٩
٦٣٠
٦٣٠
٦٣٤

الفصل الثالث  :إِعجاز القرآن في فصاحة لغته

٦٣٧

ـ  ٢١ـ

توطئة  :ھل القرآن )) معجزة لغوية (( ؟
بحث أوّ ل  :التحدّي باإلِعجاز في اللغة و البيان  ،ال أصل له في القرآن
أوّ الً  :آيات التحدّي بحسب تاريخ النزول
ثانيا ً  :استفتاح التحدّي بالقرآن كان بھداه
ثالثا ً  :ختام التحدّي بالقرآن كان بھداه
رابعا ً  :صفة )) اآليات البيّنات (( يطلقھا على التوراة و اإلنجيل و القرآن
خامسا ً  :جوابھم على التحدّي  :إنه أساطير األولين
سادسا ً  :صفة القرآن بين الحق و السحر
سابعا ً :االستشھاد المتواصل بالكتاب
ثامنا ً  :ماذا يھم  Eو رسوله ؟
تاسعا ً  :اإلِعجاز اللغوى لم يقل به السلف الصالح
عاشراً  :قول التاريخ
ثان  :اإلِعجاز في أسماء القرآن
بحث ٍ
أوّ الً  :اسم )) القرآن (( فيه خمسة أقوال
ثانيا ً  :اسم )) الكتاب ((
ثالثا ً  :اسم )) الذكر ((
رابعا ً  :اسم )) الفرقان ((
خامسا ً  :اسم )) الحكمة ((
خاتمة  :أسماء القرآن مقتبسة  ،فال إِعجاز فيھا
بحث ثالث  :اإلِعجاز ما بين واقع القرآن و التاريخ
ـ  ٢٢ـ

٦٣٧
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤٠
٦٤٠
٦٤١
٦٤١
٦٤١
٦٤٢
٦٤٢
٦٤٣
٦٤٣
٦٤٣
٦٤٧
٦٤٨
٦٤٩
٦٥٠
٦٥٤
٦٥٥

أوالً  :المشكل القرآني
ثانيا ً  :المشكل التاريخي
ثالثا ً  :المشكل القائم المستعصي على الحل
بحث رابع  :ھل عرف )) النبي األمّي (( و أھل م ّكة لغات أجنبية ؟
أوالً  :شھادة القرآن
ثانيا ً :شھادة الحديث
ثانيا ً  :اللغات المختلفة في المصحف العثمانى نفسه
بحث خامس  :غريب القرآن ) اإلتقان  ١١٥ : ١ـ (١٣٤
بحث سادس  )) :الوجوه و النظائر (( ) اإلتقان  ١٤٢ : ١ـ (١٤٤
أوّ الً  :وجوه القرآن
ثانيا ً  :النظائر في القرآن
بحث سابع  )) :األفراد (( في ألفاظ القرآن ) اإلتقان (١٤٤ : ١
بحث ثامن  :في فواصل اآلي ) اإلتقان  ٩٦ : ٢ـ (١٠٥
بحث تاسع  )) :فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز (( ) اإلتقان (١٣٤ : ١
أوّ الً  :االختالف في تعيين اللغات العربية التى نزل بھا القرآن
ثانيا ً  )) :فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز ((
ثالثا ً  :نتائج ھذا الواقع القرآني
بحث عاشر  )) :فيما وقع فيه بغير لغة العرب (( ) اإلتقان (١٣٦ : ١
أوالً  :جدول الكلمات األعجمية في القرآن
ثانيا ً  :تقييم ھذا الواقع القرآني
ـ  ٢٣ـ

٦٥٥
٦٥٦
٦٥٩
٦٦٠
٦٦٠
٦٦١
٦٦٢
٦٦٣
٦٦٦
٦٦٧
٦٦٨
٦٧٠
٦٧٥
٦٨٠
٦٨٠
٦٨٢
٦٨٨
٦٩٠
٦٩٠
٦٩٣

ثالثا ً  :النتائج القائمة على ھذا الواقع
خاتمة  :القول )) بمعجزة لغوية (( في القرآن إنما ھو مغاالة

٦٩٤
٦٩٦

الفصل الرابع  :إِعجاز القرآن في بيان معانيه

٦٩٧

توطئة  :واقع القرآن في البيان
بحث أوّ ل  )) :في معرفة إعرابه (( ) اإلتقان (١٨٠ : ١
أوّ الً  :تشابه النظم و المعنى
ثانيا ً  :التعارض بين ظاھر اللفظ و معناه
ثالثا ً  :تشابه اإلعراب و المعنى
رابعا ً  :من موجب التشابه في إعرابه الحذف و البتر
بحث ثان  )) :في الضمائر (( ) اإلتقان (١٨٧ : ١
بحث ثالث  )) :في التذكير و التأنيث (( )اإلتقان (١٩٠ : ١
بحث رابع  )) :في التعريف و التنكير (( ) اإلتقان (١٩١ : ١
بحث خامس  )) :في اإلفراد و الجمع (( ) اإلتقان (١٩٣ : ٢
بحث سادس  )) :في السؤال و الجواب (( ) اإلتقان (١٩٧ : ١
بحث سابع  )) :في الخطاب باالسم  ،و الخطاب بالفعل (( ) اإلتقان (١٩٩ : ١
بحث ثامن  )) :في العطف (( ) اإلتقان (٣٠٠
بحث تاسع  )) :في مق َّدمه و مؤخره (( ) اإلتقان (١٣ : ٢
صه (( ) اإلتقان ( ١٦ : ٢
بحث عاشر  )) :في عا ّمه و خا ّ
بحث حادى عشر  )) :في مجمله و مب ّينه (( ) اإلتقان ( ١٨ : ٢
بحث ثانى عشر )) في منطوقه و مفھومه (( ) اإلتقان ( ١٣ : ٢

٦٩٧
٦٩٩
٦٩٩
٧٠٠
٧٠٠
٧٠١
٧٠٢
٧٠٤
٧٠٥
٧٠٧
٧٠٨
٧١٠
٧١٠
٧١٢
٧١٥
٧١٨
٧٢٢

ـ  ٢٤ـ

بحث ثالث عشر  )) :في مطلقه و مق ّيده (( ) اإلتقان (٣١ : ٢
بحث رابع عشر  )) :في أقسام القرآن (( ) اإلتقان (١٢٣ : ٢

٧٢٤
٧٢٦

الفصل الخامس  :إِعجاز القرآن في بالغة خطابه

٧٢٩

توطئة  :البالغة القرآنية
بحث أوّ ل  :حديث األحرف السبعة شبھة أولى على البالغة القرآنية
ثان  :البالغ القرآني  )) :إ ِنَّ الدين عند  Eاإلسالم ((
بحث ٍ
أوّ الً  :مقالة العقاد في إِعجاز البالغ القرآني
ثانيا ً  :البالغ القرآني ھو تبليغ العرب اإلسالم )) النصراني ((
بحث ثالث  :التوحيد القرآني ما بين التشبيه و التنزيل
أوّ الً  :اإلجماع على أنّ آيات الصفات االلھية من المتشابه في القرآن
ثانيا ً  :صورة  Eفي القرآن
ثالثا ً  :اختالفھم ما بين الظاھر و التأويل
بحث رابع  :متشابه القرآن
أوّ الً  :شھادة القرآن المتعارضة في إِعجاز بيانه
ثانيا ً  :التعريف بالمتشابه
ثالثا ً  :ھل يمكن االطالع على )) متشابه القرآن (( ؟
رابعا ً  :تعيين المحكم و المتشابه
خامسا ً  :واقع المتشابه في القرآن
سادسا ً  :ما الحكمة في تنزيل كتاب أكثره متشابه ؟
سابعا ً  :فصل الخطاب في متشابه القرآن
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ـ  ٢٥ـ

بحث خامس  :الناسخ و المنسوخ شبھة خامسة على البالغة القرآنية
ظاھرة أولى  )) :النسخ مما خص  Eبه ھذه األمة ((
ظاھرة ثانية  :من النسخ في معناه العام
ظاھرة ثالثة  :نسخ آية بآية يعنى التعارض في التنزيل
ظاھرة رابعة  :من معانى النسخ المختلفة
ظاھرة خامسة  :اإلسقاط أو الرفع من التالوة
ظاھرة سادسة  :النسخ على أقسام
ظاھرة سابعة  :النسخ على أضرب
ظاھرة ثامنة  :النسخ على كيفيات غريبة
ظاھرة تاسعة  :النسخ على مراحل
ظاھرة عاشرة  :كثرة المنسوخ في تشريع القرآن
ظاھرة حادية عشرة  :اجتماع الناسخ و المنسوخ في صورة واحدة
ظاھرة ثانية عشرة  :علّة المنسوخ
ظاھرة ثالثة عشرة  :نسخ القرآن بال ّسنة أو باالجماع
بحث سادس  :التكرار شبھة سادسة على البالغة القرآنية
أوّ ال ً  :الالزمة المرددة في بعض السور )) حكمة بالغة ((
ثانيا ً  )) :في اآليات المتشابھات (( ) اإلتقان  ١١٤ : ٢ـ (١١٦
ثالثا ً  :التكرار في التعليم الواحد
رابعا ً  :التكرار في القصص القرآني
خاتمة  :اإلِعجاز في البالغة ليس معجزة إلھية
ـ  ٢٦ـ
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الفصل السادس  :اإلِعجاز في جدل ّية القرآن

٧٨٠

توطئة  )) :في مشكله و موھم االختالف و التناقض
بحث أول  :في ذات  Eو صفاته
أوّ الً  :في حجج الصفاتية القائلين بإثبات الصفات و الجھة i
ثانيا ً  :في حجج الجھمية ) المعتزلة ( القائلين بنفى الصفات والجھة المعينة
ثان  :في أعمال  Eـ القضاء و القدر
بحث ٍ
أوّ الً  :في حجج الجبرية ) من أھل ال ّسنة (
ثانيا ً  :في حجج القدرية ) من المعتزلة (
بحث ثالث  :الھداية و الضاللة من  Eأم من العبد ؟
أوّ الً  :في حجج الجبرية ) من أھل ال ّسنة (  :إثباتھما i
ثانيا ً  :في حجج القدرية ) من المعتزلة (
بحث رابع  :اإلثم و المعصية من  Eأم من العبد ؟
أوّ الً  :في حجج الجبرية ) من أھل ال ّسنة (
ثانيا ً  :في حجج القدرية ) من المعتزلة (
بحث خامس  :في الكتابة و الكسب
أوّ الً  :في حجج الجبرية ) من أھل ال ّسنة (
ثانيا ً  :في حجج القدرية ) من المعتزلة (
بحث سادس  :فعل العبد في الخالق أم في المخلوق
أوالً  :في حجج الجبرية ) من أھل السنة (
ثانيا ً  :في حجج القدرية ) من المعتزلة (

٧٨٠
٧٨١
٧٨١
٧٨٥
٧٨٦
٧٨٦
٧٨٨
٧٨٩
٧٨٩
٧٩١
٧٩٣
٧٩٣
٧٩٣
٧٩٤
٧٩٤
٧٩٥
٧٩٦
٧٩٦
٧٩٦

((

ـ  ٢٧ـ

بحث سابع  :مرتكب الكبيرة مسلم أم غير مسلم ؟
أوّ الً  :في حجج المرجئة القائلين بأنه مؤمن مسلم
ثانيا ً  :في حجج الوعيدية بأنّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و ال مسلم
بحث ثامن  :في اإليمان
بحث تاسع  :ما بين اإليمان و اإلسالم
بحث عاشر  :االختالف في بعض اآليات ) اإلتقان  ٢٧ : ٢ـ (٣١
أوّ الً  :اآليات المختلفة التى يذكرھا السيوطي
ثانيا ً  :حكمة )) موھم االختالف و التناقض (( في القرآن ) اإلتقان (٣٠ : ٢
خاتمة  :تعليم القرآن بحق نفسه
أوّ الً  :القرآن محكم أم متشابه ؟
ثانيا ً  :القرآن كالم  Eنفسه أم العبارة عن كالم  E؟
ثالثا ً  :القرآن قديم أم مخلوق ؟
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الفصل السابع  :إِعجاز القرآن في أسلوب نظمه

٨١٤

توطئة  :من شروط اإلِعجاز في نظم القرآن خرق العادة
بحث أوّ ل  :النظم عند األنبياء
أوّ الً  :في توحيد  Eالقدير
ثانيا ً  :في المسيح الموعود )  ١٣ : ٥٢ـ (١٢ : ٥٣
بحث ثان  :النظم في الزبور
أوّ الً  :المزمور التسعون  :عناية  Eبعبده
ثانيا ً  :المزمور  ١٠٣ـ نشيد الحمد على الخل ْـق
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ـ  ٢٨ـ

بحث ثالث  :النظم في اإلنجيل
بحث رابع  :النظم في القرآن
أوّ الً  :السورة األولى  :العلق
ثانيا ً  :السورة الثالثة  :المز ّمل
ثالثا ً  :من سورة )) مريم ((
رابعا ً  :من سورة )) البقرة ((
خامسا ً  :من سورة )) المائدة ((
خاتمة  :نظم القرآن من نظم الكتاب
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الفصل الثامن  :أيص ّح اإلِعجاز معجزة ؟

٨٣٣

توطئة  :ما بين اإلِعجاز و المعجزة
بحث أوّ ل  :وجه اإلِعجاز مجھول  ،فال يصح التحدّي به كمعجزة
ثان  :التحدّي بالنظم و البيان بدعة على القرآن
بحث ٍ
بحث ثالث  :اإلِعجاز البياني للخاصة  ،و الدين للعا ّمة
بحث رابع  :اإلِعجاز في البيان برھان متشابه مشبوه
باإلعجاز في البيان قلب للموازين في الدين
بحث خامس  :التح ّدي ِ
بحث سادس  :نظرية فريد وجدي  :ال يتح ّدى القرآن بإِعجاز لفظه
بحث سابع  :الداللة ما بين اإلِعجاز و المعجزة
فصل الخطاب  :اإلِعجاز بالحرف أم اإلِعجاز بالھدى ؟
القول الفصل في اإلِعجاز القرآني كله
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٨٣٦
٨٣٨
٨٤٠
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ملحق  :اإلِعجاز و المعجزة عند المسيح بشھادة اإلنجيل و القرآن

٨٥٥

ـ  ٢٩ـ

توطئة  :اإلِعجاز عند المسيح باألحوال و األعمال و األقوال
بحث أوّ ل  :المسيح في اإلنجيل
أوالً  :اإلِعجاز المطلق في الشخصية بسلطانه
ثانيا ً  :اإلِعجاز المطلق في السيرة و الرسالة  ،بالكلمة و المعجزة
بحث ثان  :المسيح في القرآن
أوّ الً  :إِعجاز المسيح في شخصيته  ،بحسب القرآن
ثانيا ً  :إِعجاز المسيح في سيرته  ،بحسب القرآن
ثالثا ً  :إِعجاز المسيح في رسالته  ،بحسب القرآن
 ١ـ اإلِعجاز في التنزيل باإلنجيل
 ٢ـ اإلِعجاز في البالغ
 ٣ـ اإلِعجاز في التبليغ
 ٤ـ إِعجاز اإلنجيل في البيان و التبيين
 ٥ـ اإلِعجاز في الرسالة و الرسول معا
خاتمة  :النبوّ ة و الكتاب  ،في نظر القرآن
ـ  ٣٠ـ
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ما ھي المعجزة ؟
المعجزة  ،في اللغة  ،ھي )) ما أَعجز به الخصم عند التحدّي (( .
و المعجjjزة  ،فjjي اصjjطالح علjjم الكjjالم )) أمjjر خjjارق للعjjادة  ،مقjjرون بالتحjدّي  ،سjjالم عjjن
المعارضjjة ((  .ھjjذا ھjjو التعريjjف الjjذي تعjjارف عليjjه علمjjاء الك jالم  ،كمjjا أورده السjjيوطي فjjي
)اإلتقان في علوم القرآن  . (١١٦ : ٢فأركان المعجزة ثالثة .
نرى ضرورة المعجزة و صحة النبوّ ة في الكتاب  ،أى التوراة و اإلنجيjل و القjرآن  ،ثjم فjي
علم الكالم  ،و نقارن ما بين المعجزة و اإلِعجاز .
نبوة  ،بحسب الكتاب
أوالً  :ضرورة المعجزة لصحة ال ّ
فjjي التjjوراة و اإلنجيjjل و القjjرآن  ،إن المعجjjزة  ،علjjى أنواعھjjا  ،دليjjل النبjjوّ ة األوحjjد  ،فJJال
نبوة بدون معجزة  .ھذا مبدأ إلھjي مقjرر  ،متjواتر باالجمjاع عنjد األنبيjاء و المرسjلين،
تصح ال ّ
حتى سماه القرآن ُ )) :س ّنة األولjين (( ) الكھjف  ( ٥٥و )) السjلطان المبjين (( ) غjافر  ( ٢٣الjذي
يؤتيه  Eرسله برھانا إلھيا على صحة رسالتھم  ،و صدق نبوءتھم و دعوتھم .
 ١ـ في التوراة
فمنذ التوراة  ،جعل  Eنف ُسه المعجزة دليjل النبjوّ ة  .لمّjا تجلjى  Eلموسjى فjي سjيناء ليرسjله
إلى بني إسرائيل و إلى فرعون و ملئِ ِه  ،ثبت له و للناس رسالته بمعجjزة العصjا و معجjزة اليjد
البرصاء ) الخروج  ٣ـ  . ( ٢ : ٤ثم ارسله و المعجزة بيده  )) :خذ بيدك العصا تصنع بھا
ـ  ٣١ـ

المعجزات  ...و صنع موسى المعجزات على عيون الشعب فأمن الشعب (( ) الخjروج ١٨ : ٤
ـ ( ٣١
و القرآن نفسه يشھد بأن المعجزات كانت عند موسى دالئل النبوّ ة  )) :و لقد أرسلنا موسى
بآياتنا و سلطان مبين (( ) غافر  )) ، ( ٢٣و لقد آتينا موسى تسعة آيات بيّنjات (( )اإلسjراء ١٠١
 ،القصjjص  ٣٠ـ  ، ٣٦ jطjjه  ، ٢٣ : ١٧الشjjعراء  ٣٠ـ  ، ( ٣٣ jو يفصjjلھا )األعjjراف  ١٠٤ـ j
سحرة مصjر عjن المعارضjة  ،و َسلjـَّم فرعjون و آمjن
 ، (١٣٦حتى أمن بنو إسرائيل  ،و عجز َ
عند غرقه ) يونس  . ( ٩٠فالمعجزة ھي )) السلطان المبين (( الذي به يشjھد  Eلنبيjه أنjه أرسjله
ليبلغ كالم  ، Eفال نبوّ ة بدون معجزة .
 ٢ـ في اإلنجيل
و في اإلنجيل جعل السيد المسيح المعجزات دالئل النبوّ ة  )) :إن كنت ال أعمjل أعمjال أبjى )
 ( Eفjjjال تصjjjدقونى  .و لكjjjن إن كنjjjت أعمالھjjjا  ،و ال تريjjjدون أن تصjjjدقونى  ،فصjjjدقوا ھjjjذه
األعمjjال (( ) يوحنjjا  ٣٧ : ١٠ـ  ، ( ٣٨ jثjjم يستشjjھد بالكت jاب لنفسjjه  ،و يستشjjھد بسjjابقه يحيjjى
المعمدان  ،و لكنه يستشھد خصوصا بأعماله المعجزة  )) :و إنّ لى شھادة أعظم من شھادة يوحنا
 :إِنّ األعمال التى أتانى اآلب أن أعملھا  ،ھذه األعمال عينھا التى أنا أعملھا ھي تشjھد لjى بjأن
اآلب )  ( Eقد أرسلنى (( ) يوحنا . ( ٣٦ : ٥
و على التخصيص  ،كلما ا ّدعى السيد المسيح لنفسه سلطانا إلھيا أكده باألعمال المعجزة
 .ل ّما نسب لذاته سلطان  Eنفسه على مغفرة الخطايا  ،بمناسبة شفاء مقعد في كفرناحوم  ،أبjرأه
بكلمة منه على مشھد من الجماھير المزدحمة  ،يشھد بھjذه المعجjزة الخارقjة لسjلطانه المعجjز .
ا ّدعى أنه )) نور العالم ((  ،فشفى األكمة  ،أى األعمى منذ مولده  ،شھادة للحقيقjة المنزلjة معjه و
فيه  .علّم أمام الجماھير في بيت عنيا  )) :أنا القيامة و الحياة (( ـ jو ال ينسjب ذلjك لنفسjه إالّ إلjه
أو كافر مجنون ـ و نادى لعازر الميت من القبر فاحياه شھادة للسلطان اإللھي الذي يدعيه لنفسه
 .و قد أعطى قيامته الشخصية من الموت و القبر معجزته الكبرى .
و القرآن يصدق شھادة اإلنجيل أن رسالة المسيح كانت بتأيد روح القدس والمعجزات:
و آتينا عيسى أبن مريم البيّنات  ،و أيدناه بروح القدس (( ) البقرة  . ( ٨٧فامتاز
ـ  ٣٢ـ

))

السيد المسيح على سائر المرسلين بتأييد روح القدس الدائم له  .ثم يعدد القرآن أربعJة أنJواع مJن
المعجزات التى يفضل فيھا المسيح سائر النبيّين  )) :و رسوال الى بني إسرائيل أنى قد جئتكم بآية
من ربكم  :إنى أخلق لكم من الطين كھيئة الطيjر فjأنفخ فيjه فيكjون طيjرا بjإذن  ، Eو أبjرىْ ◌ْ ء
األكمة و األبرص  ،و أ ُحيى الموتى بإذن  ، Eو أنبئكم بما تjأكلون و مjا تjدخرون فjي بيjوتكم :
إنَّ في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين (( ) آل عمران  . ( ٤٩و توج معجزاته بمعجزة المائدة التي
اكتسحت إيمان الحواريين ) المائدة  ١١٠ـ  ،( ١١٥وختمھا جمعيا ً بععجزة رفعه ح ّيا ً إلى السماء
 ،تلك المعجزة الخالدة التى لم يحلم بمثلھا نبي و ال رسول )النساء . ( ١٥٨
 ٣ـ في القرآن
للقرآن فلسفة رائعة في ضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة .
س ّنة األولين (( التjى ال تبjديل لھjا و ال تحويjل )) فھjل ينظjرون
فالقرآن يسمى المعجزة )) ُ
إال ُس ّنة األولين ! فلن تجد ل ُس ّنة  ِEتبديال ! و لن تجد ل ُس ّنة  ِEتحjويال (( ) فjاطر  . ( ٤٣وبjدون
معجزة ال يوجب  Eعلى الناس اإليمjان  )) :و مjا منjع النjاس أن يؤمنjوا  ،إذ جjا َءھم الھjدى  ،و
يستغفروا ربھم  ،إال أن تأتيھم سُّ jنة األولjين  ،أو يjأتيھم العjذاب قjبالً (( )الكھjف  .(٥٥فقjد امتنjع
مشركو م ّكة عjن اإليمjان بالjدعوة القرآنيjة  )) ،بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة ((  ،ألنھjا لjم تقتjرن
بالمعجزة المطلوبة  )) ،سُّ jنة األولjين ((  ،و رضjحوا لھjا بالجھjاد فjي المدينjة )) بالحديjد الjذي فيjه
بأس شديد و منافع للناس (( ) الحديد  . ( ٢٥ففى فلسjفة القjرآن و فjي عjرف النjاس جميعjا  ،إن
نبوة  )) :لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول  ) (( Eاألنعام . ( ١٢٤
س ّنة ال ّ
المعجزة ُ
لذلك  ،إذ يتشدق بعض أھل زماننا بقولھم  )) :إن حكمة  Eأقتضت أن ال تكون الخوارق
دعامة لنبـوّ ة سيدنا محمد عليه السالم  ،و برھانا ً على صحة رسالته و صدق دعوته ) ، (( (١فھjم
إنما يتتقدون حكمة القرآن في ضرورة المعجزة للنبوّ ة  ،و ُس ّنة  ِEفي أنبيائه .
و القرآن يسمى المعجزة أيضا ً )) السلطان المبين (( من  Eلتأييد أنبيائه  )) :و لقد أرسلنا
موسى بآياتنا و سلطان مبين إلjى فرعjون و ملئjه (( ) ھjود  ٩٦ـ )) ، ( ٩٧ jثjم أرسjلنا موسjى و
أخاه
ـــــــــــــــــ
) (١األستاذ دروزة  :سيرة الرسول . ٢٢٦ : ١

ـ  ٣٣ـ

ھjjارون بآياتنjjا و سjjلطان مبjjين إلjjى فرعjjون و ملئjjه (( ) المؤمنjjون  ٤٥ـ  ، ( ٤٦ jو لقjjد أرسjjلنا
موسى بآياتنا و سلطان مبين و ھامان و قارون (( ) غافر  ٢٣ـ . ( ٢٤ jفjالمعجزة ھjي السjلطان
المبين من  Eلصحة النبوّ ة  .و الشعب في كل زمان ال يؤمن بنبوّ ة إال بسلطان المعجزة المبين :
)) قالjت رسjjلھم  :أفjjى  Eشjjك  ،فjjاطر السjjماوات و األرض  ،يjjدعوكم ليغفjjر لكjjم مjjن ذنjjوبكم و
يؤخركم إلى أجل مسمى ! قالوا  :إن أنتم إال بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا :
فأتونا بسلطان مبين (( ) إبراھيم . ( ١٠
رسله.

فالمعجزة علjى أنواعھjا  ،ھjي سjلطان  Eالمبjين لصjحة النبjوّ ة  ،و سjننه المتjواترة فjي
نبوة  ،بحسب علم الكالم
ثانيا ً  :ضرورة المعجزة
لصحة ال ّ
ّ

لقد أجمع أھل العلم قاطبة من المسلمين بأن المعجزة دليل النبوّ ة األوحد  ،و ذلك قديما وحديثا
.
 ١ـ قديما ً انقسم المسلمون ثالث فئات بالنسبة إلى معجزة القرآن :
أھjjل السjjنة و الجماعjjة اختلقjjوا فjjي الحjjديث و السjjيرة للنبjjي العربjjي معجjjزات تفjjوق
معجزات األنبياء األولjين كلھjا  ،و لjم يحترمjوا موقjف القjرآن السjلبي مjن كjل معجjزة لمحمjد .
وذلك إليمانھم الشعبى بضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة .
و اقتصر العلماء من أھل اإلِعجاز على إِعجاز القرآن معجزة لjه  .فكjان ذلjك ردا مjنھم
على أھل الحديث و السيرة  .قال الباقالني ) )) : (١إن نبjوّ ة النبjي معجزاتھjا القjرآن ((  .و فصّjل
الجويني ) (٢فقال )) ال دليل على صدق النبي غير المعجJزة  .فjإن قيjل  :ھjل فjي المقjدور نصjب
دليل على صدق النبي غير المعجزة ؟ قلنا  :ذلك غير ممكن ! فإن ما يق ّدر دليالً على الصjدق ال
يخلjjو إمjjا أن يكjjون معتjjاداً  ،و إ ّم jا أن يكjjون خارق jا ً للعjjادة  :فjjإن كjjان معتjjاداً يسjjتوى فيjjه البjjرُّ
والفاجر  ،فيستحيل كونه دليالً  ،و إن كان خارقا ً للعادة يجjوز تقjدير وجjوده ابتjدا ًء مjن فعjل E
تعالى  ،فإذا لم يكن ب ّد من تعلقه بالدعوى  ،فھو المعجزة بعينھا (( .
ـــــــــــــــــ
) (١إِعجاز القرآن  ،ص ٤
) (٢اإلرشاد  ،ص ٣٣١

ـ  ٣٤ـ

و قال ابن أبى االصبع ) )) : (١الب ّد لكل رسول من االتيان بخارق قرين دعjوى النبjوّ ة  ،ليتحjدى
به من بعث إليھم ليكون عالمة صدقه ((  .فال صحة لنبوّ ة بدون معجزة .
و ترى من ھذا التحليل ما أوجزه السيوطي  ،خاتمة المحققين القدماء في أركان المعجزة
الثالثة  ،وفى ضرورتھا  :أمر خارق للعادة  ،مقرون بالتحدّي  ،سالم عن المعارضة .و قد قسjم
المعجزة الى نjوعين  :المعجjزة الحسjية  ،والمعجjزة العقليjة أو اللغويjة أى اإلِعجjاز .فقjال ): (٢
المعجزة )) إ ّما حسية و إما عقلية  .و أكثر معجزات بنjي إسjرائيل كانjت حسjية لjبالدتھم و قلjة
بصيرتھم  .و أكثر معجزات ھذه األمة عقلية لفرط ذكائھم و كمال افھامھم  ،و ألن ھذه الشريعة
لما كانت باقية على صفحات الدھر إلى يوم القيامjة خصjت بjالمعجزة العقليjة الباقيjة ليراھjا ذوو
البصائر (( .
فإجماع العلماء قديما على أن القرآن وحده معجزة محمد  :لذلك  ،في باب معجjزة النبjي
العربي اقتصروا على كتب اإلِعجاز  .و ھذا اقرار منھم بأنه ليس لمحمد معجزة حسية تشھد لjه
 ،كما سنرى ذلك من القرآن نفسه .
و الفريق الثالث من األقدمين  ،المعتزلة  ،ما فتئوا يرددن )) بأن  Eلم يجعل القرآن دليل
النبوّ ة (( ! و سنرى بأن القرآن الذي يصرح بإِعجازه لم يجعل إِعجازه برھان النبوّ ة .
فموجز تاريخ الكالم قديما ً في معجزة محمد ان علماء الكالم المسلمين أجمعوا على ضjرورة
المعجjjزة لصjjحة النبjjوّ ة  ،لكjjنھم اسjjتنكروا ان معجjjزة حسjjية تشjjھد للنبjjي العربjjي  ،واقتصjjروا
معجزتjjه علjjى إِعجjjاز القjjرآن  .فjjأنكر المعتزلjjة كjjون القjjرآن معجjjزة تشjjھد لمحمjjد  ،مjjع قjjولھم
بإِعجاز القرآن .
 ٢ـ و حديثا يفترق المسلمون ثالث فرق في تقدير معجjزة محمjد  :فئjة التقليjديين الjذين
لم يزالوا غائصين في رواسب الماضى  ،و فئة العلماء الذين يجعلون القرآن وحده معجزة محمد
 ،و فئة المتحررين الذين ينادون بأنه ال ضرورة للمعجزة لصحة النبوّ ة .
من أغرب ما قرأنا للتقليديين في )) معجزة النبي (( مقاال في مجلة ) الفكر اإلسالمي ص
 ( ٣٦التى تصدرھا دار الفتوى فjي بيjروت  ،عjدد ايلjول سjنة  ، ١٩٧٠جjا َء فيjه )) أمjا معجjزة
نبينا  فقد كانت ذا َشعب ثالث :

ـــــــــــــــــ
) (١بديع القرآن  ،ص ٣٠٧
) (٢اإلتقان . ١١٦ : ٢

ـ  ٣٥ـ

)) تناولت الشعبة األولى ما ظھر على أيjدى كافjة الرسjل مjن األمjور الكونيjة و الغيبيjة:
فنبعَ الماء بين أصابعه  ،و سعت الشجرة اليه  ،و أنبأته الشاة أنھا مسمومة  ،و حن الجjذع اليjه،
و غير ذلك كثير !
)) وظھjjرت الثانيjjة فjjي شخصjjه  و تكوينjjه الخلقjjى المjjدھش  .فقjjد نشjjأ فقيjjراً يتيم jا ً
محرومjا ً َ◌ مjjن عطjjف األم و حبھjjا و حنانھjjا  ،أم ّيjا ً  ،و فjي قjjوم أم ّيjين  ،قسjjاة القلjjوب  ،فظjjاظ
الطباع  ،حداد األلسنة  ،جفاة النفوس  ،غالظ األكباد  .فكان مع ذلك على ما وصفنا من الرقة و
الحلم و سعة الصدر و حالوة اللسان و الشمائل العجيبة  ،التjى ال تتكjون إال فjيمن منحjه  Eمjن
عنايته ما منح النبي  .
)) أ ّما الثالثة  ،و ھي األساسية  ،فھي القjرآن الكjريم  ،ألنھjا المعجjزة العقليjة العلميjة الدائمjة
على الدھر  ،ال ينالھا تشويه  ،و ال يشعر بھا تحريف  ،تنطق بلسان النبي  ،و تثبت بقاء رسالته
على وجه الدھر إلى أن يرث  Eاألرض و من عليھا (( .
لقjjد أحسjjن صjjاحب المقjjال باسjjتدراكه )) و ھjي األساسjjية ((  ،ألن القjjرآن وحjjده معجjjزة
محمد بإِجماع العلماء المسلمين  .أما الشعبة األولى فھjي أسjاطير مjن الحjديث و السjيرة ال يأخjذ
بھا عالم  ،و موقف القرآن السلبي من كل معجزة ينقضھا نقضjا ً مبرمjا ً  .و أمّjا الشjعبة الثانيjة ،
المعجزة الشخصية  ،فمع شھادة القرآن بأنك )) لعلى خلق عظيم (( فلم يعتمدھا معجjزة لنبيjه  ،و
ال ينطبق عليھا تعريف المعجزة للسيوطي  .نذكر من ذلك أسطورة )) أمية محمjد ((  ،وأسjطورة
)) فقر محمد (( الذي أغناه زواجjه مjن السjيدة خديجjة قبjل البعثjة بخمjس عشjرة سjنة  ،أكثjر مjن
سائر تجار قريش مجتمعين  .في ھذا الكتاب نوجز المعجزة الشخصية  ،في فصل  ،و نفjرد لھjا
كتابنا  )) :المسيح و محمد في عرْ ف القرآن ((  .و في موقف العلماء تقييم حقه لمثل مقال المجلjة
المذكورة .
فعلماء العصر يشھد فريق المحافظين منھم  ،مثل الدكتور حسين ھيكل في ) حياة محمد
(  )) :لم يرد في كتاب  Sذكر لمعجزة أراد  Eبھا أن يؤمن الناس كافة على أختالف عصورھم
برسالة محمد إالّ القرآن ((  .و كان األستاذ دروزة ) (١أصرح في قوله  )) :إن حكمة  SاقتضJت
نبوة سيدنا محمد عليه السالم  ،و برھانا ً على صحة رسالته  ،و
أن ال تكون الخوارق دعامة ل ّ
صدق دعوته (( .ھذا ھو الواقع القرآني  .فلم يبقى اال إِعجاز القرآن معجزة لمحمد .
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول ٢٢٦ : ٢

ـ  ٣٦ـ

لكjjن بمjjا أن اإلِعجjjاز البيjjاني للخاصjjة مjjن العjjرب الفصjjحاء ال للعامjjة  ،و ال لجميjjع
نبJوة،
األجانب من الناس كلھم  ،فقد أخذ بعض أھل العصر ينكرون ضرورة المعجJزة لصJحة ال ّ
بخالف كتب  Eكلھا  ،و بخالف علماء المسلمين حتى عصرنا .
فالمعجزة ھي دليل النبوّ ة األوحد .
فھل يشھد القرآن لمحمد بمعجزة ؟
و ھل يعتبر القرآن إِعجازه معجزة له ؟
ثالثا ً  :مابين ا ِإلعجاز و المعجزة
في كتابنا )) نظم القرآن و الكتاب ـ الكتاب األول  :إِعجاز القJرآن (( درسjنا واقjع القjرآن
في إِعجازه  .و في ھذا )) الكتاب الثاني :معجزة القرآن (( ندرس ھل يصح إِعجاز القرآن معجزة
له ؟
لقد قسم أھل اإلِعجاز المعجزة على نوعين :حسية و عقلية  .المعجزة الحسjية ھjي كjل
عمل إلھي يفعله  Eتعالى على يد نبيه يشھد له بالنبوّ ة  ،و العقلية ھي إِعجاز القرآن في النظم و
البيان  .و قالوا  :إن إِعجاز القرآن في النظم و البيان معجزة عقلية تفوق جميع معجزات األنبياء
السابقين الحسية  ،لذلك فنبؤة محمد تفوق جميع النبؤات .
 ١ـ لكن الواقع القرآني يشھد  ،كما سjنرى  ،بموقJف القJرآن السJلبي مJن كJل معجJزة !
لjذلك كjل مjا جjjاء فjي الحJديث و السJيرة مjjن معجjزة حسjية منسjوبة إلjjى محمjد ينقضjھا موقjjف
القjjرآن السjjلبي الصjjريح مjjن كjjل معجjjزة لjjه و لنبيjjه  ،و كjjل مjjا رأوه مjjن معجjjزات فjjي )) آياتjه
المتشابھات (( ينقضھا صريح )) آياته المحكمات (( .
ت
٢ـ jفلjjيس مjjن القjjرآن مjjن معجJJزة حسJJية  .و الواقjjع القرآنjjي يشjjھد بjjأن محمjjداً لjjم يjjأ ِ
بمعجزة  )) :لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتjى رسjل  ) (( Eاألنعjام  )) ، ( ١٢٤فلياتنjا بآيjة كمjا
أرسل األولون (( ) األنبياء  )) ، ( ٥و أقسموا باَ iج ْھد إيمانھم  :لئن جائتھم آية ليjؤمنن بھjا (( )
األنعام  )) ، ( ١٠٩و مjا منjع النjاس أن يؤمنjوا  ...اال أن تjأتيھم سjنة األوليjين (( )الكھjف .(٥٥
نبوة  ،و القرآن يشھد صراحة نحو خمس و عشرين مرة  ،غير الشھادات
س ّنة ال ّ
فالمعجزة ھي ُ
ـ  ٣٧ـ

الضمنية المتواترة  ،أن ليس في القرآن و السيرة من معجزة  .و يشھد القرآن أيضا ً  ،كما سنرى
 ،أن المعجزة قد منعت عن محمد منعا ً مطلقا ً  ،من حيث المبدأ  )) :و ما منعنا أن نرسل باآليات
اال أن كذب بھا األولون ((  ) .اإلسjراء  ، ( ٥٩فمھمjا كjان السjبب  ،إن المعجjزة قjد منعjت عjن
ُjر عليjك اعراضjھم فjإن اسjـتطاعت أن
محمد منعا ً مبدئيا ً  ،و من حيJث الواقJع  )) :و إن كjان َكب َ
تبتغى نفقا ً في األرض  ،أو سلما ً في السماء  ،فتأتيھم بآية (( ) األنعjام  ( ٣٥ـ )) jفافعjل  :المعنjى
أنjjك ال تسjjتطيع ذلjjك  ،فاصjjبر حتjjى يحكjjم  ) (( Eالجjjالالن (  .فjjالمعجزة علjjى أطالقھjjا ُمنعjjت
أيضا ً عن محمد منعا ً واقعيjا ً  .فjإن امتنjاع المعجjزة علjى محمjد ھjو مبJدأ وواقJع  ،و ھjذا بjنص
القرآن القاطع .
 ٣ـ لكن القرآن يتحدى بإِعجازه  ،و ھjذه ھjي معجزتJه العقليJة  .و شjھادة القjرآن خيjر
جواب  .بما أنه يشھد بمنjع المعجjزة عjن محمjد  ،فلjيس إِعجjاز القjرآن المشjھود بمعجjزة لjه .و
سنرى أن اختالفھم في وجه اإلِعجJاز يجعلjه أيضjا ً معجjزة متشjابھة  .و القjرآن يقسjم نفسjه إلjى
محكم و متشابه  ،و المحكم فيه ھو باالجماع أحكامه الشرعية  .ففى )) متشابه القرآن ((  ،و ھو
أكثره  ،حكم القرآن نفسه على نفسjه أن إِعجjازه لjيس بمعجjزة  )) :منjه آيjات محكمjات  ،ھjن أم
الكتاب  ،و أ ُخر متشابھات  ...و ما يعلم تأويله إال  ، Sالراسخون في العلم يقولون  :أمنjا بjه ،
ك ٌل من عند ربنا (( ) آل عمران  . ( ٧كما في )) محكم القرآن (( حكم على نفسه بوجود الناسخ و
المنسjوخ فjjي أحكامjه ) البقjjرة  ، ( ١٠٦و قيjjام )) التبjديل (( فjjي آيjة ) النحjjل  . ( ١٠١و سjjنرى
أيضا ً  ،من حيث الجدلية  ،أن الدين للعامة  ،و اإلِعجاز البياني للخاصة من العjرب  :فjال يصjح
إِعجاز للخاصة من العرب معجزة للعالمين  ،و حاشا  iأن يعجز العالمين بما ال طاقة لھم فيه .
تصور التحدّ ي بJه (( ) اإلتقjان
ففى ذلك يصح قول السيوطي  )) :ما ال يمكن الوقوف عليه  ،ال ُي َّ
 ، ( ١١٧ : ٢فكيف و ھو )) ما يعلم تأويله اال  ، (( Eويكتفي الراسخوان في العلم بالتسليم به !
 ٤ـ و القرآن نفسه شاھد عدل على أنه ال يعتبر إِعجJازه معجJزة لJه  .و اإلِعجjاز الحjق
الوحيد الذي يقول به ھو اإلِعجاز في الھدى  )) :فلما جjاءَھم الحjق مjن عنjدنا قjالوا  :لjوال أوتjى
مثل موسى !  ...ق ْل  :فأتوا بكتاب من عند  Eأھدى منھما أتبعه  ،إن كنتم صادقين (( )القصص
 ٤٨ـ  . (٤٩فالقرآن و الكتاب ھما في الھدى سواء  ،بل يعتبر الكتاب )) إمام (( القرآن في الھدى
) ھjjود  ، ١٧األحقjjاف  . ( ١٢فتحjjدى القjjرآن إلِعجjjازه موجjjه للمشjjركين  ،ال للكتjjاب و أھلjjه .
لذلك فھو ال يعتبر إِعجازه معجزة له على اإلطالق .
ـ  ٣٨ـ

 ٥ـ في القرآن شھادة ناطقة غفjل عنھjا القjوم حتjى اليjوم  .ففيمjا ھjو يتحjدى المشjركين
بقوله  )) :قل  :لئن اجتمعت األنس و الجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن  ،ال يأتون بمثله ولjو
كان بعضھم لبعض ظھيراً (( ) اإلسراء  ، ( ٨٨نراه يشھد شھادة قاطعة بوجود )) مثjل (( القjرآن
في زمانه  ،عند النصارى من بني إسرائيل  )) :و شھد شJاھد مJن بنJي إسJرائيل علJى مثلJه (( )
األحقاف  . ( ١٠الحظ وحدة التعبير  )) ،مثله ((  ،في التحدّي و في شھادة الواقjع التjى ال يمكjن
ألحjjد ان يمjjارى فيھjjا ـ و ھjjذه الشjjھادة القاطعjjة حجjjة ناطقjjة علjjى أن القjjرآن ال يعتبjjر إِعجjjازه
معجزة له .
٦ـ و نحن ال نقتصر المعجزة على حسيّة و عقلية  .بjل نسjتجمع فjي ھjذا الكتjاب وجjوه
المعجزة جميعھا  ،الستكمال النظر فيھا أبعد من المتقدمين و المتأخرين .
ففى القسم األول  ،نرى المعجزات الحقيقية  :المعجزة الحسية )أى االفعال المعجjزة(،
و المعجزة ْ
الغيبية ) أى اإلنباء بالغيب (  ،و المعجزة الشخصية في السيرة و النبوّ ة و الرسjالة ،
و المعجزة الظرفية من حيث البيئة و شمول الدعوة و )) حفظ (( القjرآن  ،والمعجjزة الذاتيjة فjي
التنزيل و في التjأليف  ،و المعجjـزة الموضjوعية فjي الھjدى و الشjريعة و)) العلjم (( و التjاريخ )
القصص القرآني (  .تلك أنواع ستة تشمل المعجزة من كل وجوھھا .
و فjjي القسJJم الثJJاني نjjرى المعجJJزة البيانيJJة  ،مjjن األسjjس الضjjعيفة العتبjjار اإلِعجjjاز
معجزة ) أمية محمد  ،القرآن كالم  Eفھو معجز بذاته  ،وجه اإلِعجjاز مجھjول (  ،إلjى حقيقjة
شھادة القرآن إلِعجازه  ،إلى اإلِعجاز في فصاحة لغته مع )) غريب القرآن (( فيھا  ،إلى اإلِعجاز
في بيانه مع متشابھاته  ،إلى اإلِعجاز في بالغته مع )) متشابه القjرآن ((  ،و ناسjخه ومنسjوخه ،
إلى اإلِعجاز في جدليته  ،مع )) مشكله و موھم االخjتالف و التنjاقض فيjه ((  ،إلjى اإلِعجjاز فjي
أسjjلوبه و نظمjjه  ،و ھjjو نظjjم الكتjjاب بحسjjب األسjjلوب اآلرامjjى  ،ال العربjjي  .ويjjأتي فصjjل
اإلعجاز معجزة الھية ؟
الخطاب  :أيصح ھذا ِ
 ٧ـ و اننا نستفتح كتابنا بھذا التصريح  :إننا نؤمن إيمانا علميا بإِعجاز القرآن .
ھذا ھو موقفنا الذي يجب أن يفھمه كل من يطالع ھذا الكتاب  .لكن بما أن المعجزة على
أنواعھا ھي برھان النبوّ ة األوحد  ،يظل السؤال المحرج الذي حير العلماء من مسلمين
ـ  ٣٩ـ

و غير مسلمين قائما  :ھل يشھد القرآن لمحمد بمعجزة ؟ ھذا ما نراه في القسم األول ؟ ھل يعتبر
القرآن إِعجازه المشھود معجزة له ؟ ھذا ما نراه في القسم الثاني  .ھدانا  Eإلى السراط المستقيم
.

ـ  ٤٠ـ
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)) و ما منع الناس أن يؤمنوا  ...إِالَّ أن تأتيھم ُس ّنة األولين
) الكھف ( ٥٥
)) فأتونا بسلطان مبين

((

) إبراھيم ( ١٠

((
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المعجزة عمل خjارق يفjوق طاقjة المخلjوق  ،و ال يمكjن أن يأتيjه إال  Eوحjده بواسjطة
نبيه  ،لكي يشھد له في نبوته و رسالته .
و المعجزة علjى أنjواع  .و قjد درسjناھا فوجjدناھا اثنتJى عشJرة معجJزة  ،جمعناھjا فjي
ستة أبواب .
فقد تكون المعجزة عمالً خارقا ً لطاقة االنسان ،و ھي ما أسموه )) المعجزة الحسية (( ،و
قد تكون نبأ من الغيب تفوق معرفته طاقة البشjر  ،و ھjذه ھjي )) النبjوّ ة (( حصjراً  ،أى المعجJزة
الغيبية .
و قjjد تكjjون المعجjjزة فjjي شخصjjية النبjjي  :إِعجjjاز فjjي السjjيرة  ،و إِعجjjاز فjjي النبjjوّ ة ،
وإِعجاز في الرسالة  .و ھذه ھي المعجزة الشخصية .
و قد تكون المعجزة في ظروف الدعوة  :إِعجjاز فjي حjال النبjي مثjل )) أميjة محمjد (( ـj
ھذا الواقjع نبحثjه فjي القسjم الثjاني ـ jإِعجjاز فjي ظjروف البيئjة  ،مjن زمjان الjدعوة و مكانھjا ،
إِعجjjاز فjjي صjjفة الjjدعوة  ،مjjن شjjمول و كمjjال  ،تتحjjدى كjjل مjjا سjjبقھا  ،إِعجjjاز فjjي )) حفjjظ ((
الظرفية .
الدعوة و كتابھا من عاديات الدھر  .ھذا ما أسميناه المعجزة
ْ
و المعجزة األولى تكون في ذات الوحي ال ُمنزل  ،من إِعجاز فjي التنزيjل  ،إلjى إِعجjاز
في التأليف  .تلك ھي المعجزة الذاتية .
ـ  ٤٣ـ

و المعجزة الكبرى تكjون فjي التعلjيم  ،موضjوع الjوحي و التنزيjل  :إِعجjاز فjي الھjدى
والعقيjjدة  ،إِعجjjاز فjjي الشjjريعة  ،إِعجjjاز فjjي العلjjم بغيjjب )) الكونيjjات ((  ،إِعجjjاز فjjي التjjاريخ ،
يكشjjف أخبjjار الخلjjق و التكjjوين  ،أو أخبjjار االمjjم و األنبيjjاء الغjjابرين  ،كمjjا يفعjjل القjjرآن فjjي
قصصه  ،أو يكشف أوصاف اليوم اآلخر و المعاد  .تلك ھي المعجزة التعليمية أو الموضوعية
.
في ذلك تكون المعجزات الحقيقية  ،بأنواعھا االثنى عشر .
فھل يشھد القرآن لمحمد بمعجزة من ھذه المعجزات ؟
إننا نسأل الشاھد االوحد و المعصوم  ،القرآن نفسه  ،فعنjده )) القjول الفصjل  ،و مjا ھjو
بالھزل (( كما في غيره ) الطارق  ١٣ـ . ( ١٤
ـ  ٤٤ـ
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) لالستاذ دروزة (

إن المعجزة دليل النبوّ ة االوحد  ،بإجماع الكتب السjماوية  ،و إجمjاع المتكلمjين فjي كjل
ديjjن  .و ينسjjب القjjوم فjjي الحjjديث و السjjيرة و الشjjمائل و المغjjازى إلjjى محمjjد معجjjزات تفjjوق
معجزات عيسى و موسى و سائر النبيّين كمية و قيمة  .و أبو بكر ابن العربي في تفسيره )أنوار
الفجر( أوصلھا إلى ألف معجزة عداً  ،و ھو يقول  :لقد لخصت و اختصرت  .و ابن تيمية  ،في
كتابه )) الجواب الصحيح لمن ب ّدل دين المسيح (( )  ( ٢٤٩ : ٤أوصjلھا إلjى عشjرات األلjوف ،
قال  )) :و المقصود ھنا تواتر أنواع آياته المستفيضjة فjي األحاديJث أعظjم مjن أمjور كثيjرة ھjي
متjjواترة عنjjد األمJJة أو عنjjد علمائھjjا و علمjjاء أھjjل الحjjديث  .و ھjjذا غيjjر اآليjjات و البjjراھين
المستفادة بالقرآن  ...حتى ب ّينوا أن ما في القرآن من اآليات يزيد على عشرات
ـ  ٤٥ـ

ألوف من اآليات  .و ھذا غير ما في كتب أھل الكتاب من االخبjار بjه  .و ھjذه االجنjاس الثالثjة
غير ما في شريعته التى ُبعث بھjا  ،و غيjر صjفات أ ُمتjه  ،و غيjر مjا بُjذل مjن المعرفjة بسjيرته
وأخالقjjه و صjjفاته و أحوالjjه  .و ھjjذا كلjjه غيjjر نصjjر  Eو إكرامjjه لمjjن آمjjن بjjه  ،و عقوبتjjه و
نبJوة ممjا ال يمكjن
انتقامه ممن كفر به  ،كما فعل باألنبياء المتقدمين  .فإن تعJداد أعيJان دالئJل ال ّ
بشراً االحاطة به (( .لكن القول الفصل في النبوّ ة و المعجزة ھو للقرآن وحده  :فھل يشھد القرآن
لمحمد بمعجزة ؟
إن الواقع القرآني المشھود ھو )) موقف القرآن السلبي (( من كل معجزة له .
و قد أوجز ھذا الموقف السلبي زعيم أھjل السjيرة العلميjة فjي عصjرنا  ،األسjتاذ حسjين
ھيكل في ) حياة محمد (  )) :لم يرد في كتاب  Sذكر لمعجزة أراد  Eبھا أن يؤمن النjاس كافjة
اإلعجjاز ،
على اختالف عصورھم  ،برسالة محمد  ،إالّ القرآن ((  .و ھي مقالة زعيم أھل كتب ِ
نبوة النبي  معجزتھا القرآن ((  .فھjي مقالjة األولjين واالخjرين باالجمjاع :
الباقالني  )) :إن ّ
ليس في القرآن من معجزة سوى إِعجازه  .فبحسب نص القرآن القjاطع ،و اجمjاع العلمjاء فيjه ،
ليس لمحمد من معجزة حسية تشھد لنبوته  .ھناك إِعجاز القرآن وحده يشjھد لjه  .و سjنرى فjي
اإلعجjاز البيjاني معجjزة إلھيjة
القسم الثاني  :ھل يعتبر القرآن إِعجازه معجزة له ؟ و ھل يصلح ِ
في النبوّ ة للعالمين ؟
و قjد فصjjل األسjتاذ عjjزة دروزة )) موقjف القjjرآن السjلبي (( مjjن المعجjزة  ،فjjي ) سjjيرة
الرسول  ٢٢٥ : ١ـ  . ( ٢٢٦قال  )) :وقف الزعماء إزاء ھذا الموقjف القرآنjي مjن تحjديھم  ،و
أخذوا يطالبون النبي  بالمعجزات واآليات برھانا على صدق دعواه أوالً  ،ثم أخذوا يدعمون
س ّنة األنبيJاء السJابقين الjذين جjاؤوا باآليjات و المعجjزات )اإلسjراء
مطالبھم بتحد آخر  ،و ھو ُ
 ٩٠ـ ، ٩٣ jالحجjjر  ٦ـ ، ٧ jالفرقjjان  ٧ـ ، ٨ jالقصjjص  ، ٤٨األنبيjjاء  . ( ٥و قjد تكjjرّ ر طلjjب
اآليات من جانب الجاحدين  ،أو باألحرى زعمائھم  ،كثيراً  ،حتى حكي القرآن المكي عنھم نحو
خمس و عشرين مرة صريحة  ،عدا ما حكي عنھم من التحدّي الضمنى  ،ومن التحدّي باإلتيان
بالعذاب و استعجاله و السؤال عنه .
)) و ال نعدو الحق اذا قلنا إن من المسjتفاد مjن اآليjات القرآنيjة المكيjة أن الموقJف تجJاه
ھذا التحدّ ي المتكرر كان سلب ّيا ً  ،إذا ما استثنينا اإلشارة إلى القرآن كآية كافية  ،أو إلى احتوائه
ـ  ٤٦ـ

ما في الكتب السماوية كآية على صحة وحى  Eبه ) األنعام  ، ٣٧يjونس  ، ٢٠الرعjد  ، ٧طjه
 ، ١٣٣الشعراء  ، ١٩٧العنكبوت  ٥٠ـ  ، ٥٤الملك  ٢٥ـ . ( ٢٦
)) بل ھناك ما ھو أبعد مدى على الموقف السjلبي المjذكور  :إن المسjلمين كjانوا يتمنjون
استجابة  Eلتحدى الك ّفار و إظھjار معجjزة ُتبھjتھم فيؤمنjون َبjراً بإيمjانھم ) األنعjام  ٧و  ١٠٩ـj

 ، ١١١الحجر  ١٤ـ  ( ١٥و في ) األنعام  ( ١٤آية وجّ ه فيھا الخطاب الى النبي  تjدل علjى
أنه ھو نفسه كان يتمنى أن ُيحدث  Eعلى يده آية تبھت الك ّفjار و تحملھjم علjى االذعjان  .و فjي
سورة ) ھود  ( ١٢آيjة عظيمjة المغjزى مjن ناحيjة شjعور النبjي  ھjذا  ،إذ تكشjف عمjا كjان
يخالج نفس النبي  من حيرة و ضJيق بسJبب تحJدّ ى الك ّفJار إيJاه بJالمعجزات  ،حتjى لقjد كjان
يترك أحيانا ً تالوة بعض ما يوحى إليه عليھم  ،أو يكاد صدره يضيق به لتوقعه منھم التحدّي  .و

قد روى الرواة في صدد اآلية ما فيه توضيح أكثر إذ قالوا  :إن الك ّفار كانوا يطjالبون النبjي 

بالمعجزات فال يستجيب إليھم  ،ثم ُتوحى إليه اآليات القرآنية  ،فيسخرون منه  ،و يقولون  :ھالّ
استنزلت مالكا ً أو كنزاً  ،بدال من ھذه اآليات ؟ فكان يخجل و يتھرب منھم أحيانا ً .
)) و نعتقد أن من السائغ أن ُيقال  :إن ھذا الموقف السلبي كان من عوامل تكرر التحدّي
من جانب الزعماء المكابرين المستكبرين  ،و انقjالب أسjلوبھم فيjه إلjى التعجيJز حينJا ً )اإلسjراء
 ٩٠ـ  ، (٩٣و إلى السJخرية حينJا ) الحجjر  ٦ـ ، ( ٧ jو االلتجjاء إلjى ) Eاألنفjال  ، (٣٢كمjا
كان دعامة لص ّدھم و تعطjيلھم و خبjث دعjايتھم و مكjرھم ضjد النبjي  و دعوتjه أيضjا ً  ،بjل
لعله كان من أسباب تمسك المعتدلين بجحودھم أوالً  ،و انجرافھم مع المعاندين أخيراً ...
)) نقول ما قلناه و نحjن نعjرف أن كثيjراً مjن المفسjرين قjالواً  )) (١ :آيjات سjورة القمjر
األولى احتjوت معجJزة انشJقاق القمJر فعjال بم ّكjة  ،و رووا أحاديjث عjدة مؤيjدة لقjولھم  ،و فjي
بعضھا مـا يفيد أن ھذه المعجزة قد وقعت جوابا ً علjى تحjدى الك ّفjار ) (٢ . (١إن حJادث اإلسJراء
) (٢الذي ُذكر بصراحة في اآلية األولى من سورة ) اإلسراء ( يسلك في عداد
ـــــــــــــــــ
صھا )) اقتربت الساعة وانشق القمر (( صريح ،كما سنرى ،بأن الخبر عن )) الساعة (( أى اليوم اآلخر.
) (١ون ّ
) (٢و اإلسراء بنص اآلية كان )) ليالً (( لم ُيشاھده أحد ليصح التحدّي به كمعجزة  .و الكرامة غير المعجزة .

ـ  ٤٧ـ

المعجزات النبوية  ،و مثله حادث المعراج الذي ذكر ضمنا ً  ،على رأى بعض العلماء في بعjض
سورة ) النجم (  )) (٣ .إن في القرآن تأييدات ربانية للنبي  و المسلمين في بعض المواقف و
األزمات  ،و خاصة في أثناء الجھاد  ،كما أن فيه ما يدل على أن النبي  قد أطلع على بعض
االمور المغيبJة ) (١ممّjا عَُّ jد فjي عjداد المعجjزات النبويjة  (٤ .إن فjي كتjب الحjديث و السjيرة و
الشمائل روايات كثيرة عن معجزات نبوية  ،منھا ما روى أنjه وقjع فjي م ّكjة جوابjا ً علjى تحjدى
الك ّفار .
)) غير أننا في الحق نرى أن الموقف السلبي الذي تمثلJه آيJات القJرآن عامJا ً و قويJا ً ،
من الصعب أن ينقصه ذلك (( .
ثم انتھى إلى القjول )) و ھjذه النjواحي االيجابيjة فjي النصjوص القرآنيjة يصjح أن تكjون
مفسرة لحكمة ذلك الموقف السلبي  ،بحيث يصح أن يستلھم منھjا  ،و أن يقjال ـ و قjد ألمjح الjى
نبJوة
ذلك غير واحد مjن البjاحثين أيضjا ً ـ jإن حكمJة  SاقتضJت أن ال تكJون الخJوارق دعامJة ل ّ
سيدنا محمد عليه السالم  ،و برھانا ً على صحة رسالته و صدق دعوته (( .
فالواقع القرآني شاھد عدل إذن أنه ال معجزة في القرآن  ،و بالتالى في الحديث والسjيرة
و الشمائل  :ففى ھذه إفتراء على التاريخ  ،و في تفسير القرآن تخريج مغjرض  ،وذلjك بشJھادة
القرآن الصريحة القاطعة  ،في موقفه السلبي من كل معجزة لمحمد .
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و إنه لبحث طريjف ان نسjتقرىء تلjك الشjھادة الصjريحة القاطعjة  ،لنسjتطلع بالتفصjيل
موقف القرآن السلبي  ،و اقرار نبيه بعجزه عن كل معجزة .
نتبع في ذلك ترتيب النزول التاريخي الذي يعتمده أثمة المسلمين ). (٢

ـــــــــــــــــ
) (١و القرآن صريح بأن محمد )) ال يعلم الغيب (( ) األنعام  ٥٠األعراف . ( ١٨٨
) (٢راجع في ھذا الصدد لوائح ترتيب أطوار الدعوة القرآنية  ،ص  ٣٠٩ـ . ٣١٣

ـ  ٤٨ـ

إن اآلية األولى التى تالھا نبي القرآن كانت أمر الوحي له  )) :إقرأ باسم ربك الذي خلق
 ،خلق االنسان من علق ! إقرأ و ربك األكرم الذي علم بالقلم  ،علم االنسان ما لم يعلم (( ) العلق
بالقراءة و الJتعلّم بJالقلم تقضjى منjذ مطلjع الjدعوة علjى
 ١ـ  . ( ٥تلك اآليات التى تكرر األمر
َ
القول بأمية محمد التى يجعلونھا أساس اعتبار اإلِعجاز القرآني معجزة .
في السjورة الثانيjة ) القلjم ( يسّ jمون دعوتjه )) أسjاطير األولjين (( فjال يjرد التحjدّي  ،بjل
يستعلي عليھم  )) :أم لكم كتاب فيه تدرسون !  ...أم عنjدھم الغيjب فھjم يكتبjون ! (( ) ٣٧و.(٤٧
إن االشارة واضحة :محمد أفضل منھم ألن عنده كتابا ً فيه يدرس ،و عنده غيبا ً منه يكتب ،فليس
التعليم الذي يبلغھم إياه» أساطير« ،بل تنزيل  Eفjي الكتjاب مjن قبلjه .إنjه منjذ البjدء يشjير إلjى
مصادره الكتابية ،و يثبت لھم حقيقة ثقافته الكتابية بالدرس و الكتابة.
في السورة الثالثة ) المزمل ( يُjدعى محمjد إلjى قيjـام الليjل للصjـالة و ترتيjل القjرآن:
ورتل القرآن ترتيالً (( الحظ تعبير )) القرآن (( على اإلطالق  ،فھو قjائم يتلونjه كjل يjوم فjي قيjام
الليل  ،كعادة الرھبان النصارى وحدھم  .و لم ينزل من قjرآن محمjد سjوى عشjر آيjات  ،فاتحjة
سورتى العلق و القلم  ،ال تكفى للتالوة في قيام الليل  :فما ھو ھذا )) القرآن (( الذي يدعى لترتيله
؟ نرى الجواب في قوله  )) :و أمرت أن أكون من المسjلمين ،و أن أتلjو القjرآن (( ) النمjل  ٩١ـj
 . ( ٩٢إِن )) المسلمين (( موجودون قبل محمد  ،و ھو ُيؤمر باالنضمام إليھم و تالوة )) القرآن
(( معھم أى قرآن الكتاب .

))

في السورة الرابعة ) الم ّدثر ( يصف وقع الدعوة عليھم  )) :ھذا سحر ((  ،لكن فjي نظjر
قائلھا ـ الوليد بن المغيرة المخزومى ـ )) إنْ ھـذا إالَّ سحر يؤثر ! إن ھذا إال قول البشر ! (( ) ٢٤
ـ  . ( ٢٥تعبير آخر لقولھم )) أساطير األولjين ((  .فھjو يjدعوھم بjدعوة الكتjاب ؛ لjذلك يطالبونjه
بjjإبراز الكتjjاب الjjذي فيjjه يjjدرس  ،و الغيjjب الjjذي منjjه يكتjjب  )) :بjjل يريjjد كjjل امjjرىء أن ُيjؤتى
صحفا منشرة (( )  . ( ٥٢فال يبرزھا  ،فيعرضون )) كأنھم حمر مستنفرة  ،فرت من قسورة (( ـ
أى أسد )  ٥٠ـ . ( ٥١
في السورة الخامسة ) الفاتحة ( يطلب لنفسه و لجماعته الھداية إلى الصراط المستقيم .و
ھذا الصراط المستقيم ھو ما يتلوه عليھم من قرآن الكتاب )المزمل  ٤مع النمل  ٩١ـ .(٩٢
ـ  ٤٩ـ

ھذا ما يصرّ ح به في السjورة السjابعة ) التكjوير (  ،حيjث نجjد أوّ ل وصjف لرؤيjا غjار
حرّ اء  )) :و إنه لقول رسول كريم  ...و لقد رآه بjاألفق المبjين (( و قjول الرسjول الكjريم نعjرف
مضمونه من سورة ) الشورى  ٥٢مع  ( ١٥حيث يأمره الوحي باإليمان بالكتاب و تالوته علjى
العرب  ،ھذا ھو الصراط المستقيم الذي ُيھدى إليه )) :و إنك ل ُتھدى إلى صراط مستقيم (( ) ( ٥٢
 )) ،و قjjل  :آمنjjت بمjjا أنjjزل  Eمjjن كتjjاب  ،و أمjjرت ألعjjدل بيjjنكم (( )  ، ( ١٥ھjjذا ھjjو ديjjن
إبراھيم و موسى و عيسى الذي يشرعه  Eفي القرآن للعرب ) الشورى . ( ١٣
يؤكد ذلك منذ مطلع الدعوة ،في السورة الثامنة ) األعلjى ( حيjث يjدعو لتوحيjد )) الjرب
األعلى (( بدعوة الكتاب نفسه  )) :إن ھذا لفى الصحف األولى  ،صحف إبراھيم و موسى (( )١٨
ـ  . (١٩و نجد ھذه الدعوة القرآنية بحرفھjا فjي التjوراة  )) :إيjل عليjون (( ) التكjوين  ١٩ :١٤ـj
 ، ( ٢٠فھي صورة التوحيد السامى األصJيل  ،الjذي يjدين بjه )) ملjك شjاليم (( )القjدس(  ،ملكjي
صادق في زمن إبراھيم الخليل .
و ھكذا بعد عشر سور  ،أو مقاطع منھا  ،فتر الوحي القرآنjي أيامjا ً أو شjھوراً أو ثjالث
سنين  ،على أقوال مختلفة  .و ينقل صحيح البخاري إن فتور الوحي كان بسبب وفjاة قjس م ّكjة،
معلّjم محمjjد  ،و ھjjو ورقjjة بjjن نوفjjل ابjjن عّ jم ) أو عّ jم ( السjjيدة خديجjjة  ،ثريjjة م ّكjjة التjjى كانjjت
تجارتھا تعدل تجارة قريش  ،وول ّيھا الذي أزوجھjا محمjداً  .فتjأثر محمjد تjأثراً َ◌ بالغjا ً حتjى كjاد
ينتحر  .فجاءت السورة الحادية عشرة ) الضحى ( تعزيjه و تjذ ّكره بjنعم  Eعليjه  )) :ألjم يجjدك
يتيما فآوى ! ووجدك ضاال فھدى ! ووجدك عائال فأغنى ((  .فالقرآن يذكر لمحمد ھداية بمناسjبة
زواجه من خديجة  ،و ما كانت ھذه الھداية إال إلى دين قس م ّكة ورق بن نوفل  ،أى ھداية إلJى
)) النصرانية ((  ،و ھي الشيعة بالنسبة إلى السنة المسيحية  .و حزن محمد من وفاة معلمه طويال
 ،حتى أوشك أن ينتحر  ،و ھذا الدليل األكبر مع القjرآن علjى اتجjاه النبjي العربjي فjي دعوتjه .
فالوحي القرآني كان ھداية من الضالل إلى )) صحف إبراھيم و موسى (( كما يفھمھا قس م ّ
كjة ))
النصراني (( ،الى التوحيد الواحد الوحيد بين )) إبراھيم و موسى و عيسى (( ) الشورى . ( ١٣
في السورة الثانية عشرة ) الشرح (  ،بعد التعزية عن فتjـور الjوحي  ،يjأتي الغفjران:
ألم نشرح لك صدرك  ،ووضjعنا عنjك وزرك  ،الjذي أنقjض ظھjرك (( )  ١ـ . ( ٣ jأيكjون ھjذا
الوزر الثقيل فكرة االنتحار التى ساورت النبي في أزمة الوحي ووفاة معلمه  ،قس م ّكة ؟

))

ـ  ٥٠ـ

بعjjjد األزمjjjة  ،جjjjاء وقjjjت تحديJJJد الJJJدعوة  .فحjjjددھا سjjjلبا ً فjjjي السjjjورة الثامنjjjة عشjjjرة
)الكافرون( حيث يعلن تبرُّ َؤه من شرك قومه  )) :يjا أيھjا الكjافرون  ...لكjم ديjنكم و لjى ديjن (( .
فما ھو دين محمد ؟ يحjدده ايجابjا ً فjي السjورة الثانيjة و العشjرين  ) ،اإلخjالص (  ،حيjث يعلjن
التوحيد الكتابي الخالص  ،بحرفه العبراني  )) :قل  :ھJو  SأحJد (( كمjا ورد فjي التjوراة ) سjفر
التثنية  ( ٤ : ٦و في اإلنجيjل ) مjرقس  )) : ( ٢٩ : ١٢يھjوه الھنjا ھjو  Eأحjد (( و ھjي شjھادة
التوحيد عند بني إسرائيل  ،من يھود و )) نصارى (( و الشاھد على صحة ھذا المصدر قولjه )) :
أولم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل (( ) الشعراء  ،( ١٩٧الذي يفسره قوله )) :بjل ھjو
آيات بيّنات في صدور الذين أ ُوتوا العلم (( ) العنكبوت  ، ( ٤٩النصارى مjن بنjي إسjرائيل ،ألن
اليھود كانوا )) أول كافر به ((  .و خيjر شjـاھد أيضjا ً صjيغة التوحيjد القرآنjي )) :ھjو  Eأحjد (( ،
فقوله )) ھو  (( Eتعريب )) يھوه ((  ،و ال يستقيم لھـا تخريج آخر ،يؤيد ذلك صjيغة )) أحjد (( فjي
االثبات  ،و ھي ال تأتى عادة في العربية إال في حال النفى .
حتى االن كانت الدعوة )) سرّ ية (( أى بين األفراد  .نقل السيوطي )اإلتقان :(٢٥ : ١
إن أول سورة أعلنھا رسول  Eبم ّكة  :النجم ((  ،و ھي الثالثة و العشرون في تjاريخ النjزول .و
فيھا يؤكد أن الدعوة القرآنية )) وحى يوحى علمjه شjديد القjوى ((  .و فيھjا الوصjف األول لرؤيjا
مالك الوحي في غار حرّ اء  .و الوصف الثاني في ) الشورى  ٥٢مع  ( ١٥يفسر ھذا )) الjوحي
يوحى (( بأنه ھداية إلى الصراط المستقيم  ،اإليمjان بالكتjاب و الjدعوة لjه  ،بحسjب قولjه  )) :إنjا
أنزلناه في ليلة مباركة  ...أمراً من عندنا  ،إنا كنا مرسلين (( ) الدخان  ٣ـ . ( ٥

))

الخامسة و العشرين ) القدر ( يأتي أول تصريح عن زمن الوحي  )) :إنا أنزلناه في ليلة
القدر ((  .و ھو مثل قوله  )) :إنـ ّا أنزلناه في ليلة مباركة (( ) الدخان  ( ٣حيث الضمير معلن فjي
قوله  )) :أمراً من عندنا  ،إنـّا كنا مرسلين (( ) الjدخان  . ( ٥فjالمنزل ھjو )) األمjر (( بالرسjالة .
ھذا ھو )) القرآن (( الذي نزل جملة  )) :آمنت بما أنزل  Eمن كتاب (( ) الشورى  ، ( ١٥بحسب
آيتjjى سjjورة ) الjjدخان  ٣ـ . ( ٥ jفمjjا الدع jـوة القرآنيjjة كلھjjا سjjوى تفصjjيل ھjjذا )) األمjjر (( فjjي ))
تفصيل الكتاب (( ) يونس . ( ٣٧
و السjjورة التاسjjعة والعشjjرون ) قjjريش ( توضjjح أھjـل الدعjـوة األولjjين موضjـوعھا:
إليالف قريش  :فليعبدوا رب ھذا البيت (( ! حسب الوھم المشھور كان )) البيت العتيق ((  ،كعبة

))

ـ  ٥١ـ

شرك و أوثان  .فھل يأمر القرآن بالشرك ؟ ھذا كفر بحقه  .إن القرآن العربjي يشjھد بjأن الكعبjة
كانjjت معبjjد توحيjjد  ،و تمثيjjل المسjjيح و أ ُمjjه علjjى جjjدرانھا  ،كمjjا روى األزرقjjى  ،و ذلjjك قبjjل
البعثة بخمس سنوات  ،عند تجديد بنائھا  ،يشھد بأنھا كانت معبداً مسيحيا ً  ،يطوف به قس م ّ
كة ))
النصراني (( ورقة بن نوفل  .و ما كان القjس ليطjوف بمعبjد شjرك و أوثjان  ،و مjا كjان القjرآن
ليأمر بعبادة )) رب ھذا البيت (( ربّ شرك و أوثان  .ھذه شھادة قرآنية أولى على ذلك.
و الشھادة الثانية في السورة الخامسة و الثالثين ) البلد ( حيث يقسjم  )) :ال ! أقسJم بھJذا
ح ٌّل بھذا البلد  ،ووالد و ما ولد  :لقد خلقنا االنسان في كبد (( )  ١ـ  .( ٤إن القسم
البلد  ،و أنت ِ
َ
)) بوالد و ما ولد (( ق َسم مسيحى با iو المسيح ـ ال )) بآدم و ذريته (( كما يقول الجالالن ـ و ھjـو
قسم تردده عقيدة النصارى من بني إسرائيل  ،كما نقلھا القرآن فjي قولjه  )) :قْ jل  :ھjو  Eأحjد ،
 Eالصمد  ،لJم يلJد و لJم يولJد ((  .وقسjم القjرآن )) بھJذا البلJد (( برھjان علjى أن م ّكjة كانjت بلjد
توحيد  ،بخالف الوھم المشھور  ،و إالَّ جعلنjا القjرآن يقسjم ببلjد مشjرك  ،معjاذ  ! Eإنمjا شjرك
أھل م ّكة كان )) الى  ) (( Eالزمر  ، ( ٣ال عبادة مخلوق مع الخالق  .فالقسم الثنائى )) بھذا البلد
 ،ووالد ما ولjد (( شjھادة قائمjة لسjيطرة المسjيحية علjى م ّكjة و الكعبjة  ،بخjالف مjا يتوھمjون و
يوھمون  .و إعالن القرآن  )) :قل  :ھو  Eاحد  ،لم يلد و لم يولد (( ھو اشھار الصراع الناشىء
بين )) النصرانية (( و المسيحية  ،للسيطرة على م ّكة و الكعبة  ،بفضل الدعوة القرآنية .
و في السورة السابعة و الثالثين ) القمر ( يفتتح القصص القرآني  .و فيھا يذكر مصادر
دعوته و قصصه  ،و يستعلي بھا على المشركين من بنى قومه  )) :أكفاركم خير من أولئكم ؟ أم
الزبر ؟ (( )  . ( ٤٣و يكرر  )) :و كل شىء فعلوه في ُ
لكم براءَة في ُ
الزبر (( ) . (٥٢و ھو مثjل
قوله )) :و إنه لتنزيل رب العالمين  ...و إنه لفى زبر األولين  :ألم يكن لھم آيـة أن يعلمه علمjـاء
بني إسرائيل (( ) الشعراء  ١٩٢ـ  )) ، ( ١٩٧زبر األولين (( أى )) كتبھم كالتوراة و اإلنجيل (( )
الجالالن (  .فالقرآن ينتسب في دعوته إلى النصارى من بني إسرائيل  )) ،المسلمين (( من أھjل
الكتاب  ،الذين يتلو معھم )) قرآن (( الكتاب ) القلم  ٣٧ـ  ، ٣٨المزمل  ١ـ . ( ٥
نصل الى سورة )األعراف( ،التاسعة والثالثين  .وھي سورة متبعّضة أي فيھا آي مكjي
وآي مدني )حديث النبjي األمّjي (،مjن أزمنjة مختلفjة  .و)األعjراف ( مjع )األنعjام( ھمjا صjورة
الجدال األكبر في الدعوة والمعجزة التى يطلبون لتأييدھا  .يصرح )) :ولقد جئناھم
ـ  ٥٢ـ

بكتاب فصلناه على علم ،ھدى ورحمة لقوم يؤمنون (( ) :(٥٢فالقرآن العربي إنمjا ھjو )) تفصjيل
الكتاب (( )يونس  ، ( ٣٧على طريقة )) أولي العلم (( )) ،الصالحين (( كناية عن ))النصارى (( من
بني إسرائيل  )) :ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق و به يعدلون (( ) .(١٥٩فعلى مثالھم يدعو
)) النبي األمّي الذي يؤمن با iو كلمته (( ) ( ١٥٨ ) (١أى با iو المسيح  .فالدعوة القرآنية دعوة
)) نصرانية ((  )) :إن ولىَّ  Eالذي ّ
نزل الكتاب  ،و ھـو يتولّى الصالحين (( )  . ( ١٩٦و ھjؤالء
)) الصالحون (( ھم )) ممن خلقنا أمة يھدون بالحق و به يعدلون (( )  ١٨١قابjل  ، ( ١٥٩أي ))
النصارى (( من بني إسرائيل  .فھو يدعو في القرآن بدعوة ھjؤالء )) النصjارى (( الصjالحين  .و
شھادتھم له ھي كل برھانه على صحة دعوته  .يتحدونه بمعجزة فيجيب  )) :و إذا لم تjأتھم بآيjة
قالوا  :لوال اجتبيتھا (( ! )  ( ٢٠٣أي )) لوال أنشأتھا من قبل نفسjك (( ) الجjالالن (  .و يتحدونjه
بنبوءة غيبية فيجيب  )) :قل  :ال أملك لنفسى نفعا ً و ال ضراً  ،إال ما شاء  ! Eو لو كنJت أعلJم
َ
الغيب الستكثرت من الخير و ما مسنى السوء ! إنْ أنا إال نذير و بشير لقوم يؤمنون (( ) ( ١٨٨
 .فليس في القرآن العربي نبوءة غيبية  ،و ال معجزة حسية  ،إنما ھو قرآن الكتاب على العرب :
)) واذا قُjرىء القjjرآن فاسjjتمعوا لjjه و انصjjتوا لعلكjjم ترحمjjون (( )  ، ( ٢٠٤فjjالقرآن الjjذي يتلjjوه
عليھم ھو غير ھذا القرآن العربي الjذي يقjص الخبjر  :فjالقرآن ال ُمخبjر ھjو غيjر القjرآن ال ُمخ َبjر
عنه  ،الحظ استعمال التعريف المطلق دائما  )) :القرآن (( منذ مطلjع الjدعوة ) المزمjل  ( ٤و لjم
ينزل من القjرآن العربjي  ،حينئٍ jذ إِالَّ آيjات معjدودات  ،حتjى اآلن ) األعjراف  . ( ٢٠٤فjالقرآن
العربي ھو دعوة لقرآن الكتاب  )) ،للقرآن (( على اإلطالق  ،بال نبوءة غيبية و ال معجزة حسية
نبوءة محمد كلھا  ،و دعامjة صjحتھا
 ،إنه )) تفصيل الكتاب (( للعرب  .و في ھذا )) التفصيل ((
َ
.
في الحادية و األربعين ) يس ( يقسjم  )) :و القjرآن الحكjيم  ،إنjك لمjن المرسjلين  ،علjى
صراط مستقيم  ،و تنزيل العزيز الرحيم  ،لتنjذر قjوم مjا أنjذر آبjائھم فھjم غjافلون (( )  ١ـ.( ٦ j
ليس المقسم به )) القرآن الحكيم (( و المقسjم عليjه القjرآن العربjي واحjداً ؟ و مjا نjزل مjن القjرآن
العربjjي لjjم تكjjن لjjه ھjjذه الحرمjjة عنjjد المشjjركين حتjjى يصjjح القسjjم بjjه  ،و لjjيس ھjjو بjjالمعروف
المشjjھور المطلjjق حتjjى يسjjميه )) القjjرآن الحكjjيم ((  :فھJJذا )) القJJرآن الحكJJيم (( الJJذي يJJدعو إليJJه
القرآن العربي ھو
ـــــــــــــــــ
) (١قرا َءة )) كلمته (( أص ّح من )) كلماته ((  ،النسجامھا مع السياق كله .

ـ  ٥٣ـ

الكتاب المقدس  .فقرآن الكتاب ھو )) تنزيل العزيز الرحيم ((  ،و محمد )) مjن المرسjلين  ،علjى
صراط مسjتقيم (( بالjدعوة لjه .و ھjذا )) الصjراط المسjتقيم (( ھjو )) طريjق األنبيjاء مjن قبلjك (( )
الجالالن (  .اسم الدعوة يدل عليھjا  )) :إن ھjو إالّ ذكjر و قjرآن مبjين (( )  . ( ٦٩فjدعوة محمjد
قرا َءة عربية للكتاب اإلمام  ،و ذكر منه  .و مع ذلك فمشركو م ّكة ُيعرضون عنjه ألنjه ال يjأتيھم
بمعجjjزة كاألنبيjjاء األولjjين  )) :و مjjا تjjأتيھم مjjن آيjjة ) خطابيjjة ( مjjن آيjjات ربھjjم إِال كjjانوا عنھjjا
معرضين (( )  . ( ٤٦يطلبون معجزات حسية فيقدم لھم آيات خطابية  ،فيردونھjا إلjى الشjعر أو
إلى السحر ) . ( ٦٩
في الثانية واألربعين )الفرقان( يشتد الخصام ،لعجز محمد عن معجjزة تفحمھjم )) :وقjال
الذين كفروا :إن ھذا إالّ إفك افتراه  ،وأعانه عليه قوم آخرون ! ـ فقد جـاؤوا ظلمjا ً وزوراً (( ) ٤
(  .إنه يرد التھمة بكلمة ساحقة  .لكن الرد يقع على اإلفتراء  ،ال على معونة قوم آخرين ينتسب
محمد اليھم في دعوته  )) :و قالوا  :أساطير األولين اكتتبھا فھي ُتملى عليه بكرة وأصيال ! ـ jقjل
 :أنزلjه الjjذي يعلjjم السjjر فjjي السjjموات و األرض (( ! )  ٥ـ . ( ٦ jتراجعjjوا عjjن قjjولھم  )) :أفjjك
افتراه ((  ،و سموه  )) :أساطير األولين (( أى أساطير أھل الكتاب  .فرد عليھم  :ليس ما يjدعوھم
اليه )) أساطير (( بل تنزيل  Eفي الكتاب  .فال يjرد مباشjرة علjى تھمjتھم  )) :اكتتبھjا فھjي ُتملjى
عليه بكرة و أصيألً ((  .و بما أن النبي ي ّدعى إن دعوته تنزيل  ،فھم يطلبjون منjه معجjزة )  ٧ـj
 ( ٨فيتھرّ ب  .يعاودون الكرة )  ( ٢١فيتھرّ ب أيضا ً  .حينئذ يتح ّدونه باإلتيان بjالقرآن جملjة )) :
و قال الذين كفرا  :لوال ّ
نزل عليه القjرآن جملjة واحjدة ) (٣٢ـ jكjالتوراة و اإلنجيjل و الزبjور )
الجالالن ( ـ فيجيب  )) :كذلك  ،لنثبت به فjؤادك ! ورتلنjاه تjرتيال (( )  : ( ٣٢القjرآن عليjه كjان
لتثبيت محمد نفسjه قبjل دعjوة غيjره  .و الjدعوة القرآنيjة ليسjت إفتjراء و ال أسjاطير  ،إنمjا ھjي
قjjرآن الكتjjاب كمjjا عنjjد )) األولjjين ((  ،كمjjا يتضjjح مjjن القjjول المتjjواتر )) أسjjاطير األولjjين (( كمjjا
نعتوھا ) .( ١٣ : ٨٣ ، ١٥ : ٦٨ ، ٦٨ : ٢٧ ، ٥ : ٢٥ ، ٨٣ : ٢٣ ، ٣١ : ٨
في الثالثة و األربعين ) فاطر ( يظھر تضامنه في دعوته مع طائفة )) أولي العلم (( من
أھل الكتاب  )) :إن الذين يتلون كتاب  ، Eو أقاموا الصالة و أنفقوا ممjا رزقنjاھم سjراً وعالنيjة
يرجون تجارة لن تبور (( )  . ( ٢٩فھو يشھد بأن )) كتاب  (( Eموجود قبjل القjرآن العربjي  ،و
أن ما يتلوه أھل الكتاب في زمان محمد لم يزل )) كتاب  ، (( Eو يشھد أيضا ً بأن تلك الطائفة
ـ  ٥٤ـ

الصالحة تؤازر الدعوة القرآنية و تنفق في سبيلھا سراً و عالنية  ،و ھم )) أولو العلjم (( مjن أھjل
الكتاب  ،فيجيبھم بقوله  )) :إنما يخشى  Eمن عبjاده العلمjاء (( )  . ( ٢٨لjيس ھjذا تعبيjراً لغويjا ً
كمjjا يفھمونjjه  ،إنمjjا ھjjو اصjjطالح قرآنjjي  ،كنايjjة عjjن )) أول jـو العلjjم (( مjjن أھjjل الكتjjاب أي ))
النصارى (( من بني إسرائيل  .فيتع ّنت المشركون  ،فيستعلي عليھم )) بكتاب  (( Eالذي يتلوه مع
)) العلماء (( من أھل الكتاب  )) :أم آتيناھم كتابا ً فھم على بينة منjه (( ؟ )  ( ٤٠إن محمjدا ً عنjده ))
كتـاب  (( Eوھـو على بينة منه  ،و يدعـوھم إليه حسب رغبتھم و قسمھم )) :وأقسjموا بjا iجھjد
إيمانھم  :لئن جا َءھم نذير  ،ليكو ُننَّ أھدى مjن إحjدى األمjم (( )  ( ٤٢ـ jأى اليھjود  .إن محمjداً ،
بتضjjامن مjjع )) أولjjي العلjjم (( مjjن أھjjل الكتjـاب  ،حقjjق للعjjرب أمjjانيھم  )) ،فلمjjا جjjا َءھم نjjذير مjjا
زادھم إال نفوراً و استكباراً في األرض  ،و مكر ال ّسىء (( ) ٤٢ـ  .(٤٣و سبب ذلك عجjزه عjن
معجزة  ،ھي ُس ّنة األنبياء األولين  ،كما ينتظرونھا منه  )) :فھل ينظرون اال ُس ّنة األولين ؟ ـ فلن
تجد ل ُس ّنة  ِEتبديالً ! و لن تجد ل ُس ّنة  ِEتحويالً (( )  .( ٤٣لقد منعت المعجjزات عjن محمjد  ،و
ال أمل في تبديل و تحويل ُس ّنة  ) ِEقابل اإلسراء . ( ٥٩
و ھكذا انتھى العھد األول بم ّكة  ،بالھجرة الجماعية إلjى الحبشjة المسjيحية  .لقjد احتمjى
المسjلمون المضjطھدون عنjjد بنjى ديjjنھم  .جjا َء فjjي ) اإلتقjان  )) : ( ١٩ : ١ينبغjjى أن يمثjل لمjjا
حُ مل إلى الحبشة بسورة مريم  .فقد صح أن جعفر بن أبي طال ٍ
ب قرأھا على النجاشjى  .أخرجjه
محمد في مسنده ((  .و سورة مريم  ،الرابعة و األربعون  ،إعالن إيمان الدعوة القرآنية بالمسيح
و أمه  .فالقرآن دعوة إنجيلية على طريقة )) النصjرانية ((  .ھjذا مjا نjراه أيضjا ً فjي العھjد الثjاني
بم ّكة .
رجjjع النبjjي العربjjي إلjjى دعوتjjه  ،و رجjjع مشjjركو م ّكjjة إلjjى تعجيjjزه بمعجjjزة كاألنبيjjاء
األولين .ھذا نراه في سورة ) طه (  ،الخامسة و األربعين  )) :و قالوا  :لوال يآتينا بآية من ربه !
ـ َأولم تأتھم بينة ما في الصحف األولى (( )  . ( ١٣٣ال معجزة عند محمد مثل سائر األنبيjاء ،
معجزته أن القرآن العربي )) بينة ما في الصحف األولى ((  ،و ھذا البيان شjھادة لjه علjى صjحة
دعوته .
و فjjي ) الشjjعراء (  ،السjjابعة و األربعjjين  ،يjjأتي التصjjريح الكامjjل فjjي معنjjى دعوتjjه
ت).(٤و
ونبوته  .يستفتح بذكر إعراضھم المتواصل )  ١ـ  ( ٩ألن المعجزة المطلوبة لjم تjأ ِ
يرد على كفرھم بدعوته بھذا التصريح :
ـ  ٥٥ـ

)) و إنـه لتنزيل رب العـالمين
على قلبك لتكـون من المنـذرين

نـزل بــه الــروح األميــن
عـربـى مبـيــن
بلســان

)) و إنـه لفـى زبـر األولين
و لو ّ
نزلناه على بعض األعجمين

أولم يكن لھم أن يعلمه علماء بني إسرائيل
فقرأه عليھم مـا كانـوا بـه مؤمنيـن ((
)  ١٩٢ـ ( ١٩٩

أجل إن القjرآن العربjي ھjو أيضjا ً )) تنزيjل رب العjالمين (( )  ، ( ١٩٢لكنjه )) فjي زبjر
األولين (( )  ( ١٩٦أى )) كتبھم كالتوراة و اإلنجيل (( ) الجالالن ( و ھذه ھي البيّنة األولى على
صحته  .فھو تعريب التنزيل )) بلسان عربى مبين ((  ،كما أمره به مالك  Eفي رؤيا غار حرّ اء
 )) ،نjjزل بjjه الjjروح األمjjين علjjى قلبjjك لتكjjون مjjن المنjjذرين ((  .و الشjjھادة علjjى مطابقjjة القjjرآن
العربي لكتاب  Eفي زبر األولين  ،ھي شھادة )) علمjاء بنjي إسjرائيل (( أى )) أولjي العلjم (( مjن
بني إسرائيل  ،بحسب االصطالح القرآني المتواتر ) ، (١و ھم )) النصارى (( مjن بنjي إسjرائيل ،
فشھادتھم لمطابقة الjدعوة القرآنيjة لكتjاب  Eاإلمjام ھjي البيّنjة الثانيjة علjى صjحتھا  .ال معجjزة
عنده سوى ذلك ،فالتضامن في الدعـوة و الشھادة لھـا كامل بين محمد و )) علماء بني إسرائيل ((
أى )) النصارى ((  ،لذلك فالقرآن العربي دعوة )) نصرانية (( .
و في ) النمل (  ،الثامنة و األربعين يعلن أن أولئك )) النصارى (( من بني إسJرائيل ھJم
)) المسلمون (( الحقيقيون الذين ينتمى محمد إلjيھم  ،و يتلjو معھjم قjرآن الكتjاب بقjرا َءتھم  .قابjل
فاتحة السjورة  )) :تلjك آيjات القjرآن و كتjاب مبjين  ،ھjدى و بشjرى للمjؤمنين  ...و إنjك لتjـ ُلقى
القرآن من لدن حكيم عليم (( )  ١ـ  ، ( ٦مع خاتمتھا  )) :و أُ◌ً مرتُ أن أكون من المسلمين و أن
أتلو القرآن (( )  ٩١ـ  )) . ( ٩٢فالمسلمون (( موجjودون قبjل محمjد  ،و ھjـم )) مjن قjوم موسjى
أمة يھدون بالحق و به يعدلون (( ) األعراف  ، ( ١٥٩و يعرفون )) القرآن (( قبل محمد  )) :أولم
يكjjن لھjjم آيjjة أن يعلمjjه علمJJاء بنJJي إسJJرائيل (( ) الشjjعراء  ، ( ١٩٧بjjل )) ھjjو آيjjات بيّنjjات فjjي
صدور
ـــــــــــــــــ
) ١وح ْمل التعبير )) علماء بنjي إسjرائيل (( علjى اللغjة  .ال علjى االصjطالح القرآنjي المتjواتر  ،ھjو مjا يحمjل
كثيرا من المفسرين و المستشرقين على سوء فھم القرآن  ،فيظنون من اآليتjين )الشjعراء  ، ١٩٧األحقjاف
(
 (١٠أنه كان في م ّكة جالية يھودية  ،و أن اليھـود في عھjـد مjن القjرآن كانjـوا مjن شjـھوده ،و القjرآن كلjه
تأييد )) للنصرانية (( اإلسرائيلية على اليھودية ) الصف . ( ١٤

ـ  ٥٦ـ

الذين أوتوا العلم (( ) العنكبوت  . ( ٤٩إن )) علماء بنjي إسjرائيل (( ليسjوا اليھjود  )) ،أول كjافر
به (( ،بل النصارى من بني إسرائيل  ،الذين فرضوا )) نصرانيتھم (( على الجزيرة باسjم اإلسjالم
الذي أسھموا في نشأته و ذابjوا فيjه ) الصjف  .( ١٤و )) القjرآن ((  )) ،القjرآن العظjيم (( موجjود
معھم )) آيات (( من الكتاب المبين  ،و محمد مأمور بأن ينضم اليھم  ،و يتلو معھjم ھjذا )) القjرآن
(( الحظ االستفتاح  )) :تلك (( و ھي اشارة الى ما يسبق السورة القرآنية العربية من تالوة )) آيات
القرآن (( من الكتاب المبين  ،و ما السورة التjى تسjتفتحھا اآليjة سjوى تعليjق علjى تلjك الjتالوة .
ھذا الواقع القرآني شjاھد عjدل علjى أن محمjداً انضjم إلjى النصjارى )) المسjلمين (( قبلjه  ،و تjال
الكتاب المبين على العرب )) بقرآنھم (( أى قرا َءتھم العربية له  ،بإشراف )) حكيم عليم (( منھم .
و في ھذه السورة التصريح بغايJة الJدعوة القرآنيJة  )) :إن ھjذا القjرآن يقjص علjى بنjي
إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون (( ) النمل  . ( ٧٦بنو إسرائيل اختلفوا في المسjيح الjى يھjود
و نصارى  ،و الدعوة القرآنية قامت ـ مع ھداية مشركي العرب الى التوحيد الكتابي ـ للفصل في
الخالف على المسjيح بjين اليھjود و النصjارى مjن بنjي إسjرائيل  .و سjيقول القjرآن المjدني بjأن
غايته تأييد ھذه النصرانية اإلسرائيلية على اليھودية حتى الظھور عليھا ) الصف  . ( ١٤فوقف
القjjرآن كلjjه حتjjى آخjjر عھjjده  ،و مجادلjjة وفjjد نجjjران المسjjيحي اليعقjjوبى  ،موقjjف الحيjjاد مjjن
المسيحية كلھا  .و موقف الحياد ھذا ال يمنع بيjان االخjتالف فjي العقيjدة معھjا مjن حjين آلخjر ،
بيان )) نصرانية (( العقيدة القرآنية .
ثم يقول )) و أ ُمرت أن أعبد رب ھذه البلدة  ...و أمرت أن أكون من المسلمين (( )(٩١
 .إن م ّكة لم تط ّھر بعد من الشرك  ،فمن ھو )) رب ھذه البلدة (( ؟ و كيف يؤالف بين ھذه العبادة
ما ھو إله الشرك  ،و إما ھjو إلjه )) المسjلمين ((
 ،و بين دعوة )) المسلمين (( الذين انض ّم اليھم ؟ إ ّ
من قبله ،النصارى من بني إسرائيل .اتھام القرآن العربي بالjدعوة إللjه الشjرك كفjر ! إِن )) رب
ھذه البلدة (( ھو  ، Eإله المسيحية السائدة في م ّكة  ،و الjذي يعبjده أيضjا ً )) المسjلمون (( مjن قبjل
محمد  )) ،النصارى (( الذين أُمر بأن ينضم إليھم  ،و يعبد  Eبعبjادتھم  ،و يjدعو بjدعوتھم  ،فjي
منافسة المسيحية  ،و محاربة الشرك  ،و ھذه شjھادة قرآنيjة ثالثjة علjى سjيادة التوحيjد المسjيحي
بم ّكة و الكعبة  .فال يقبلون دعوته ألنھا بدون معجزة كاألنبياء األولين .أما محمد فيأمل أن تjأتى
المعجزة  )) :و قل  :الحمد  ، iسيريكم آياته فتعرفونھا (( ). (٩٣
ـ  ٥٧ـ

و فjي ) القصjص (  ،التاسjعة و األربعjjين  ،يقjص علjيھم سjjيرة موسjى  )) ،فلمjا جjjاءَھم
الحق من عندنا قالوا  :لوال أ ُوتى مثل ما أ ُوتى موسى ! ـ أولم يكفروا بما أ ُوتى موسى من قبل ؟
بكل كافرون ! ـ قل  :فأتوا بكتاب من عند S
قالوا  :سحْ ران ) ساحران ( تظاھرا ! و قالوا  :إنا ٍ
ھو أھدى منھما أ ّتبعه  ،إن كنتم صادقين (( )  ٤٨ـ  . ( ٤٩ھذا مطلJع التحJدّ ي بJالقرآن  ،و فjي
آية ) القصص  ( ٤٩معنى تحدى العرب بإإِعجاز القرآن  :إنه تحدى بالھدى ،ال بالنظم و البيان
 ،كمjjا يتوھمjjون و يوھمjjون  .لكjjن )) الكتjjاب (( فjjي ھjjذا )) الھjjدى (( ھjjو والقjjرآن سjjواء  )) :أھjjدى
منھما ((  .فالتحدّي موجه للمشركين  ،ال للكتابين  .فعلى ضوء ھذا االستفتاح بالتحدّي بjالقرآن ،
يجب فھـم قصة إِعجـاز القرآن العربي كلھjـا  .و سjـنرى أن القjرآن فjي )) الھjدى (( تjابع للكتjاب
إِمام jا ً لjjه  )) :و مjjن قبلjjه كتjjاب موسjjى إِمام jا ً ورحمjً jة  ،و ھjjذا كتjjاب مصjjدق لسjjانا ً عربي jا ً (( )
األحقjjاف  ، ١٢قابjjل ھjjود  : ( ١٧فلjjيس إِعجjjاز القjjرآن معجjjزة لjjه  .والسjjورة تشjjھد بإس jـالم ))
النصارى (( قبل القرآن العربي  ،و باسھامھم في الدعـوة القرآنية )) :الذين آتيناھم الكتاب من قبله
ھم به يؤمنون  ،و اذا ُيتلى عليھم قالوا  :آم ّنا به  ،إنه الحق من ربنا  ،إنا كنا من قبله مسلمين !
أولئك ُيؤتون أجرھم مرتين بما صبروا  ،و يدرأون بالحسنة السيئة  ،و م ّما رزقناھم ينفقون  ،و
اذا سjjمعوا اللغjjو أعرضjjوا عنjjه و قjjالوا  :لنjjا أعمالنjjا و لكjjم أعمjjالكم  ،سjjالم علjjيكم ال نبتغjjى
الجاھلين (( ) ٥٢ـ  . ( ٥٥قال الجالالن  )) :نزلت في جماعة أسلموا من اليھود كعبد  Eبن سالم
 ،و غيره من النصارى قدموا من الحبشة و من الشام ((  .تفسير متناقض مع صjريح اآليjة )) إنjا
كنا من قبله مسلمين ((  .و إسالم نفر من اليھود أو من المسيحين ال يأخذ ھذا التعبير الشامل  ،و
ال يمكن أن يقولوا  )) :إنا كنا من قبله مسلمين (( و ال اليھود  ،و ال المسjيحيون أسjھموا فjي نشjر
الدعوة القرآنية بإعالن اإليمان بھjا و الشjھادة لھjا  ،واحتمjال )) اللغjو (( أى )) الشjتم و االذى مjن
الك ّفار (( لذلك  ،و االنفاق في سبيلھا  ،إنھم وحدھم النصارى من بني إسرائيل ) األعjراف ١٥٧
 ،الصف  ( ١٤الذين أسھموا بتلك األعمال في إنشاء اإلسالم و ذابوا فيه  .و ذوبانھم في اإلسالم
أضاع معالمھم على المفسرين فخبطوا فjيھم خjبط عشjواء  .و إعالنھjم )) إنjا كنjا قبلjه مسjلمين ((
شھادة بأن اإلسالم اسالمھم  ،و الدعوة القرآنية )) نصرانية ((  )) .أولئك ُيؤتون أجرھم مرتين (( ،
)) إليمjjانھم بالكتjjابين (( ) الجjjالالن (  .كانjjت آيjjة ) النمjjل  ( ٩١إعالن jا ً بانضjjمام محمjjد إلjjى ))
المسjjلمين (( النصjjارى  ،و جjjا َءت آي jة )القصjjص  (٥٣إعالن jا ً النضjjمام النصjjارى إلjjى الjjدعوة
القرآنية  .على
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ضوء ھذا الواقع نفھم قوله المتواتر  )) :فال تكوننَّ ظھيراً للكافرين  ،و ال يصjدنك عjن آيjات E
تدع مع  SإلھJا ً آخJر (( )
بعد إذ أنزلت إليك  ،و ادعُ الى ربك و ال تكوننَّ من المشركين  ،و ال ُ
 ٨٦ـ  . ( ٨٨يقصد )) الكافرين (( بدعوته من أھل الكتاب اليھود و المسيحيين  ،و)) المشjركين ((
من العرب  ،فقوله  )) :ال تدع مع  Eإلھا آخر (( قد يعنى الشرك  ،و ھذا بعيد عن محمjد  ،و قjد
يعنjjى عبjjادة المسjjيح عنjjد المسjjيحيين  ،و ھjjذا أقjjرب الjjى السjjياق  .و النھjjي دليjjل علjjى صjjراع
المسيحية و النصرانية الكتساب محمد و آله  .على كل حال فآية محمد ھي شJھادة )) النصJارى
(( له  ،ال المعجزة .
و في ) اإلسراء (  ،السورة الخمسjين  ،يjأتي التحJدّ ي األول و األكبJر بJالقرآن  )) :قjل :
لئن اجتمعت االنس و الجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن  ،ال يأتون بمثلjه  ،و لjو كjان بعضjھم
لبعض ظھيراً (( )  . ( ٨٨ان التحدّي بالقرآن صريح شjامل  .لكjن مjا معنjاه ؟ تصjاريح السjورة
عينھا تدل عليه  .فھو واقع بjين تصjريحين يحjددان معنjاه  .التصjريح االول يفيjد أن المعجjزات
منعت عن محمد منعا ً مبدئيا ً مطلقا ً  )) :و ما منعنـا أن نرسل باآليات  ،إال أن كذب بھJا األولJون
(( )  ، ( ٥٩فمھما كان السبب  ،فمبدأ امتناع المعجزة على محمد قائم  ،بنص القرآن القjاطع  .و
بعد التحدّي )  ( ٨٨يأتي الواقع المشھود  ،فھم يعددون لjه أنjواع المعجjزات التjى يطلبونھjا منjه
ألنھjjا )) ُسّ jنة األولjjين ((  ،و قjjالوا لjjن نjjؤمن لjjك حتjjى  ...قjjل  :سjjبحان ربjjى ھjjل كنjjت إال بشjjراً
رسوالً (( ! )  ٩٠ـ  . ( ٩٣إنه االقرار الواقعي المشھود بعجJز محمJد عJن كJل معجJزة  .و العلjة
التى يقدمھا لتبرير عجزه  ،كانت أيضا ً في األنبياء السjابقين  ،فقjد كjان كjل نبjي أتjى بمعجjزة ))
بشjjراً رسjjوالً ((  ،و أتjjى بjjالمعجزة دليjjل النبjjوّ ة  .ھكjjذا يجمjjع القjjرآن الواقJJع المريJJر إلJJى المبJJدإ
الخطير  :عجْ ز محمد عن معجزة  ،و االمتناع المبدئي فيه لكل معجزة  .وھjذان المبjدأ و الواقjع
يمنعان من اعتبار إِعجاز القرآن معجزة  .و ال يصح تفسير التحدّي بالقرآن إال أنه تح ٍّد )) بالھدى
(( كما استفتح به ) القصص  ( ٤٩و بما انه في )) الھدى (( مع الكتاب سواء  ،فھو تح ٍّد للمشركين
وحدھم  ،باإلِعجاز في الھدى  ،ال باإلِعجاز في البيان  .لذلك ليست آيته المعجزة على اطالقھا ،
بل شھادة )) أولي العلم (( النصارى له  )) :قل  :آمنوا به أو ال تؤمنوا ! إن الذين اوتوا العلjم مjن
قبله  ،اذا ُيتلى عليھم يخرون لألذقان سجداً (( ) . (١٠٧فالقرآن ھو اسالم )) أولjي العلjم ((  ،فھjو
دعjjوة )) نصjjرانية ((  ،حتjjى سJJجود المسJJلمين فJJي الصJJالة ھJJو عJJادة )) نصJJرانية ((  )) :يخjjرون
لالذقان سجّ داً ((  .و من )) العلم (( النصراني ال يبلغ القرآن اال القليل :
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)) و يسألونك عن الروح ؟ قل  :الروح من أمر ربى  ،و ما أ ُوتيتم من العلم  ،إِالّ قليالً (( )، (٨٥
فھذه شھادة ناطقة على أن )) العلم (( المنزل في القرآن أقل مما في الكتاب اإلمام الذي مع )) أولي
العلم ((  .و تلك الحjدود و القيjـود للتحjـدى بإِعجjـاز القjرآن تفسjـ ّر أيضjا ً معنjى )) اإلسJراء (( فjي
اآلية الوحيjدة التjى تسjتفتح السjورة  )) :سjبحان الjذي أسjرى بعبjده لjيالً مjن المسjجد الحjرام الjى
المسجد االقصى (( )  . ( ١فلjيس المjذكور معجjزة علjى اإلطjالق  ،ألن السjورة عينھjا تعلjن أن
المعجزة منعت عjن محمjد منعjا ً مبjدئيا ً مطلقjا ً )  . ( ٥٩و التكjرار فjي اخبjار القjرآن و أوصjافه
لإلعجاز لتوارد في القرآن  .و اآلية
متواتر مشھود  ،فلو كان في آية اإلسراء اليتيمة أدنى معنى ِ
نفسھا تنص على أنه تم )) ليالً (( فلم يكن مشھوداً  ،فليس فيه معنى التحjدّي ليصjح معجjزة  .إنjه
صھا محمد )) للفتنة (( بنص القرآن القاطع ) (٦٠فليس فيه معنى اإلِعجjاز
أيضا ً )) رؤيا (( ليل  ،ق ّ
 .و القرآن نفسه يقطع الطريق على كل من يرى فيه إِعجازاً أو معجزة  ،بنقله تحدى المشjركين
له بإسراء كالذي تضعه اآلية  )) ،أو ترقى في السماء ! ولن نؤمن لرق ّيك حتى تنزل علينjا كتjـابا ً
نقرأه ! ـ قل  :سبحان ربى ھل كنت اال بشراً رسوالً (( )  ، ( ٩٣لذلك فھو لم يرق في السماء ،
و لم ي ّنزل عليھم كتابا ً من السماء  ،والقرآن يصرح بعجز النبي عن مثل ذلك .
و السورة الحادية و الخمسون ) يjونس ( تصjرّ ح بjأن القJرآن )) تفصJيل الكتJاب (( الJذي
قبله  .يتحدونه بمعجزة  )) ،و يقولون  :لـوال أنزل عليه آية من ربjه ! ـ jفقjل  :إنمjا الغيjب ! i
ت المعجزة بعد  .لذلك فالتحjدّي بjالقرآن مjن
فانتظروا انى معكم من المنتظرين (( )  . ( ٢٠لم تأ ِ
قبل و من بعد ليس فيه معنى المعجزة على اإلطالق  .و بدون معجزة ينسبون اليه إفتراء القرآن
 ،فيجيب  )) :و ما كان ھjذا القjرآن أن يفتjرى مjن دون  ، Eو لكjن تصjديق الjذي بjين يديjه  ،و
تفصيل الكتjاب  ،ال ريjب فيjه  ،مjن رب العjالمين (( )  . ( ٣٧يjرد تھمjة اإلفتjراء بjأن القjرآن ))
تفصيل الكتاب (( و )) تصديق (( له  )) ،بjأمر (( مjن رب العjالمين )الjدخان  ١ـ .(٥ jو ھjو اذا مjا
سمى )) التفصيل (( القرآني )) تنزيالً ((  ،فألنه تفصيل التنزيjل الكتjابي )) :وھjو الjذي أنJزل إلJيكم
صJالً  ،و الjjذين آتينjjاھم الكتjjاب يعلمjjون أنjjه منjّ jزل مjjن ربjjك بjjالحق  ،فjjال تكjjوننَّ مjjن
الكتJJاب مف ّ
الممتjjرين (( ) األنعjjام  . ( ١١٤فأھjjل الكتjjاب ال يسjjتطيعون أن يعلم jوا و أن يشjjھدوا لتنزيjjل و
تفصيل من السماء  ،بل لتفصيل التنزيل الموجود معھم و يتم على األرض بjأمر  . Eو بعjد رد
اإلفتراء ببيان حقيقة القرآن أنه )) تفصيل الكتاب ((  ،يتحداھم )) بسJورة مثلJه ((  )) :أم يقولjون :
افتراه ! ـ قل  :فاتوا بسورة مثله  ،و ادعوا من استطعتم من دون  ،Eإن كنتم صjـادقين (( ) ٣٨
(  .إن التحدّي للمشركين  ،فھـو نسبى محدود  ،و بمـا أنه )) تفصيل الكتاب ((
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فالتحدّي بالھدى  ،ال بإِعجاز الخطاب و البيان  ،و ُھداه من ھدى الكتاب الذي يفصله  ،فليس فيه
معنى المعجزة  ،و ھو ينتظرھا معھم )  . ( ٢٠لذلك ظلوا يكذبونه حتى شك من نفسه ومن أمره
 ،فيحيله وحيه الى أساتذته من أھل الكتاب  )) :فإن كنت فjي شjك ممjا أنزلنjاه إليjك فاسjأل الjذين
يقرأون الكتاب من قبلك ! لقد جا َءك الحق من ربك  ،فjال تكjوننَّ مjن الممتjرين ! وال تكjوننَّ مjن
الذين كذبوا بآيات  Eفتكون من الخاسرين (( )  ٩٤ـ  . ( ٩٥تلك الصjورة النفسjية و اإليمانيjة ،
بعد التحدّي بإِعجاز القرآن )) بسورة مثله ((  ،دليل على أن محمداً نفسه لم يعتبر إِعجاز القرآن
الذي يتحدى به معجJزة لJه  ،فالشjك مjع اإليمjان و المعجjزة ال يجتمعjان فjي نفjس نبjي ! ْ
فjردع
محمjد عjن الشjjك ثjم عjjن الشjرك كمjjا فjي قولjه  )) :و أمjjرت أن أكjون مjjن المjؤمنين  ،و أن أقjjم
وجھك للدين حنيفا ً  ،و ال تكوننَّ من المشركين (( )  ١٠٤ـ  ( ١٠٥ھما برھان قاطع على أن S
نبوة .
لم يجعل القرآن دليالً على ال ّ
و في ) ھود (  ،الثانية و الخمسين  ،تتطور األزمة اإليمانية فjي نفjس محمjد الjى تركjه
بعض الوحي  )) :فلعلك تjارك بعjض مjا يjوحى إليjك  ،و ضjائق بjه صjدرك  ،أن يقولjوا  :لjوال
أ ُنزل عليه كنز ! أو جjا َء معjه ملjك ! ـ jإنمjا أنjت نjذير  ،و  Eعلjى كjل شjىء وكيjل (( ) .( ١٢
فمحمد نذير )) بتفصيل الكتاب (( للعرب  ،و ليس بنبي ّ
مطلع علjى الغيjب  ،أو رسjول بمعجjزة .
إنما ھو نبي و رسول  ،بنبوّ ة الكتاب و رسـالته  .فاذا ر َّد على اتھام المشركين له باإلفتراء )) :أم
يقولون  :افتراه ! قل  :فأتوا بعشر سور مثله مفتريات  ،و ادعوا من اسjتطعتم مjن دون  ، Eإن
َ ُ
نjزل بعلjم  ، Eو أن ال إلjه اال ھjو  ،فھjل أنjتم
كنتم صادقين ! فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أ ِ
مسلمون (( )  ١٣ـ  ( ١٤ـ فھو إنما يتحداھم بمطابقة القرآن للكتاب  )) :أفمن كjان علjى ب ّينjة مjن
ً
ربه ـ و يتلوه شاھد منه  ،و مjن قبلjه كتjاب موسjى إِمامjا ً
ورحمjة ـ jأولئjك يؤمنjون بjه  .و مjن
يكفر به من األحزاب فالنار موعده (( )  . ( ١٧و ھذه المطابقة يشھد بھا أھل الكتاب  )) :و يتلوه
شاھد منه ((  ،كقوله  )) :و شjھد شjاھد مjن بنjي إسjرائيل علjى (( )األحقjاف  )) ، (١٠و مjن قبلjه
ً
كتاب موسى إِماما ً
ورحمة ((  :بjراھين ثالثjة تjدل علjى صjحة المطابقjة بjين القjرآن و الكتjاب ،
فليس من إفتراء في دعوة محمد  .و لكن ليس من معجزة فيھا ،و ال من إِعجاز ُيعتبjر معجjزة ،
ألن اإلِعجاز األول للكتاب اإلمام  )) :و من قبلjه كتjاب موسjى إمامjا ً ((  .و لjو كjان القjرآن دليjل
النبوّ ة  ،لما شك النبي في أمره  )) :فال تك في مرية منه  :إنه الحق من ربك  ،و لكن أكثر الناس
ال يؤمنون (( )  . ( ١٧فاذا كان إِعجاز القرآن لم يرفع الشك حتى اآلن من
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نفس محمد  ،فكيف يكون ھذا اإلِعجاز معجزة للثقلjين ؟ فمحمjد بحاجjة إلjى التثبيjت فjي اإليمjان
قبل المؤمنين بدعوته  )) :و كالّ نقص عليك من انباء الرسل مJا نثبJت بJه فJؤادك  ،و جjاءك فjي
ھذه الحق  ،و موعظة و ذكرى للمؤمنين (( )  . ( ١٢٠ھjذه الصjورة النفسjية و اإليمانيjة الثانيjة
برھان قjاطع علjى إن محمjداً لjم يعتبjر إِعجjاز القjرآن معجjزة  ،و أن  Eلjم يجعjل القjرآن دليjل
النبوّ ة  .و من انتساب محمد إلى )) أولي العلم (( من أھـل الكتjاب  ،و مjن انتسjاب القjرآن إلjى ))
إمامة (( الكتاب له  ،نفھم أن التحدّي بإِعجاز القرآن كان محصوراً بالمشركين العرب  ،ال مطلقا ً
يع ًم العالمين  ،و ال موجھا للكتاب ّيين أھل العلم و الھدى الذين عندھم الكتاب )) إمام (( القرآن .
و في سورة ) الحجر (  ،الرابعة و الخمسين  ،يستفتح بقوله  )) :آلر  .تلك آيjات الكتjاب
و قرآن مبين (( )  . ( ١بھذا الوصف يحjدد صjلة القjرآن العربjي بالكتjاب  :يتلjو آيjات الكتjاب ،
كما يشير بقوله  )) :تلك ((  ،ثم يعقب عليھا بقرآن مبين لھا  .فيقول  )) :ربما يود الذين كفروا لjو
كانوا مسلمين (( ! )  . ( ٢فير ّدون عليه  )) :يا أيھا الذي ُن ّزل عليjه الjذكر  ،انjك لمجنjون (( ! لjو
ما تأتينا بالمالئكة  ،إن كنت من الصادقين (( )  ٦ـ  . ( ٧فيجيب ببساطة )) :ال يؤمنون به  ،و قد
س ّنة األولين (( )  . ( ١٣أجل لقد مضت و انقضت ُس ّنة  ِEبتأييد أنبيائه بjالمعجزات  ،فJال
خلت ُ
معجزة عند محمد  .و ھذا ما يضايقه في دعوته  )) :و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ((
) . ( ٩٧
و في ھذه السورة النص القاطع على أن )) القرآن (( الذي يدعـو إليه الكتاب االمام  )) :و
لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظjيم  ...كمjا أنزلنjا علjى المقتسjمين الjذين جعلjوا القjرآن
عضين (( )  ٨٧و  ٩٠ـ  . ( ٩١فالمقتسمون ھم )) اليھود و النصارى  ) ،الذين جعلوا القJرآن (
أي كتبھم ال ُمنزلة عليھم  ) ،عضين ( أجزاء  ،حيث آمنوا ببعض و كفروا ببعض (( ) الجالالن
(  .فالقرآن العظيم الذي يدعو اليه محمد بالقرآن العربي ھو الكتاب المقدس و ذلك بشjھادته ھjذه
القاطعة  .و بما ان )) القرآن العظيم (( ھـو الكتjـاب المقjدس فjإن )) المثjاني (( المقرونjة بjه ھjي ))
ال ِم ْش َنة (( في التلمود  ،نقل التعبير بحرفه العبرى و عرَّ بjه  .والمشjنة ھjي )) فرقjان (( الكتjاب أي
تفصيله و تفسيره  .إن تعبير )) القjرآن و المثjاني (( يعنjى الكتjاب و السَُّ jنة  .فjالقرآن العربjي ھjو
تفصjيل )) القjjرآن العظjjيم (( أى الكتjjاب المقjدس مjjع سjjبع قصjjص مjن )) المشjjنة (( و ھjjذا مصjjدر
قصصه التوراتى.
ـ  ٦٢ـ

نصjjل إلjjى ) األنعjjام ( السjjورة الخامسjjة و الخمسjjين  ،التjjى يبلjjغ فيھjjا الجjjدل فjjي صjjحة
النبوّ ة و الدعوة ذروته  .و ھjي متبعّضjة أي فيھjا آي مكjي و آي مjدني  ،و مjن أزمنjة مختلفjة .
يحjjاورھم فjjي إعراضjjھم عjjن الjjدعوة القرآنيjjة بسjjبب عجjjز محمjjد عjjن معجjjزة  .يسjjتفتح بjjذكر
إعراضjjھم الjjذي ُيحرجjjه  )) :و مjjا ت jأتيھم مjjن آيjjة ) قرآنيjjة ( مjjن آيjjات ربھjjم إال كjjانوا عنھjjا
معرضين (( )  ( ٤ألنھم يطلبون منه معجزة حسية كنزول مالك يشھد له )  . ( ٨أما ھو فيكتفى
بشھادة  Eبوحى القرآن له  )) :قل  :أي شىء أكبر شھادة ؟ قل  E :شھيد بينى وبينكم و أوحjى
الى ھذا القرآن ألنذركم به و مjن بلjغ (( )  ، ( ١٩و يقjرن إليھjا شjھادة )) أولjي العلjم (( مjن أھjل
الكتjjاب  )) ،الjjذين يعرفونjjه كمjjا يعرفjjون أبنjjا َءھم (( )  . ( ٢٠ھjjذه المعرفJJة األبويJJة المصJJدرية
شھادة علjى المصjدر  ،و شjھادة علjى مطابقjة القjرآن ألصjله الكتjابي  .فآيjة محمjد الوحيjدة ھjي
شھادة َ )) :من عنده علم الكتاب ((  .و سيظل ھذا موقفه حتى آخر العھjد بم ّكjة  )) :و يقjول الjذين
كفروا  :لست مرسالً ! ـ قل  :كفى با iشjھيداً بينjى و بيjنكم و مjن عنjده علjم الكتjاب (( ) الرعjد
 . ( ٤٣أما المعجزة فھي ممنوعة على محمد  .و يتدخل الوحي نفسه في تعجيزه عن كل معجزة
 )) :و إن كjjان كبjjر عليjjك إعراضjjھم  ،فjإن اسjjتطعت أن تبتغjjى نفقjا ً فjjي األرض  ،أو سjjلما ً فjjي
السماء  ،فتأتيھم بآية ـ أكمل الجالالن الجواب  )) :فافعل  ،المعنى أنك ال تستطيع ذلك (( ) ( ٣٥
 .بعد المنjع المبjدىء لكjل معجjزة ) اإلسjراء  ، ( ٥٩يصjرّ ح ھنjا بjاألمر الواقjع  ،و ھjو العجjز
المطلق )  . ( ٣٥و بعد تعجيز الjوحي لjه عjن كjل معجjزة يjأتي إقjرار النبjي لحقيقjة ھjذا االمjر
الواقع  )) :ما عندي ما تستعجلون به (( ! )  .( ٥٧و يكرر  )) :قjل  :لjو أن عنjدي مjا تسjتعجلون
به لقضى االمر بينى و بينكم (( )  . ( ٥٨ھذا ھو القول الفصل في عجز محمد عن كل معجزة .
مع العجز عن كل معجزة حسية  ،يأتي التصريح بالعجز عن كل نبوءة غيبية )) :قل :ال
أقول لكم عندي خزائن  ! Eو ال أعلم الغيب ! و ال أقول لكjم إنjى َملَjك  :إن اتبjع إالّ مjا يjوحى
إل jيّ (( )  . ( ٥٠اإلقjjرار صjjريح  :محمjjد ال يعلjjم الغيjjب فلjjيس فjjي القjjرآن إذن مjjن غيبيjjات او
نبوءات للحاضر أو المستقبل.
فدعوة القرآن بال معجزة حسية  ،و ال نبوءة غيبية  .ھذا ھو نص القرآن القاطع  .إنما
دعوة القرآن امتداد لدعوة الكتاب  ،على طريقة )) أولي العلم (( من أھلjه  .و علjى النبjي العربjي
أن يقتدى بھداھم  .فھو يعدد أنبياء الكتاب و متjابعيھم  )) ،و مjن آبjائھم و ذريjاتھم واخjوانھم  ،و
اجتبيناھم وھديناھم الى صراط مستقيم  ،ذلك ھدى  Eيھدى به من يشاء من عباده ((
ـ  ٦٣ـ

)  ٨٧ـ  . ( ٨٨ثم يقول  )) :أولئك الذين آتيناھم الكتاب و الحُ ك َم ) الحكمة ( و النبوّ ة ـ jفjإن يكفjر
بھا ھؤالء  ،فقد وكلنا بھا قوما ً ليسوا بھا كافرين ـ أولئك الذين ھدى  Sفبھداھم اقتJد (( )  ٨٩ـj
 . ( ٩٠شjjھادة أخjjرى ناطقjjة  :اإلِعجjjاز ھjjو التحjدّي بالھjjدى  .إن القjjرآن و نبيjjه يقتjjديان بھjjدى
الكتjاب و أھلjjه  ،فھمjjا تjjابع  ،ال متبjjوع  ،و ھjjذا التصjريح يؤيjjد قjjول القjjائلين  :إن  Eلjjم يجعjjل
القرآن دليل النبوّ ة .
و ُمن ھم الذين على محمد أن يقتدى بھjداھم ليكjون علjى صjراط مسjتقيم ؟ ھjم )) أولئjك
الذين آتيناھم الكتاب و الحُ كم و النبوّ ة (( )  )) . ( ٨٩الحُ كم (( يعنى )) الحكمة (( ) الجالالن (  ،فقد
أخjjذ التعبيjjر العبjjرى علjjى حرفjjه  .فھjjو يقتjjدى بھjjم حتjjى فjjي تعبيjjره  .ثjjم إن )) الحكمjjة (( فjjي
اصطالح القرآن كناية عن اإلنجيل كقوله  )) :و لما جاء عيسى بالبيّنات قال  :قد جئتكم بالحكمة
(( ) الزخرف  ( ٦٣أي )) شرائع اإلنجيل (( ) الجالالن (  )) ،و آتيناه اإلنجيل فيه ھjدى و نjور ((
) المائدة  ، ( ٤٦و كما يظھر من ھذا الترادف المتواتر  )) :و يعلمه الكتاب والحكمة ـ و التوراة
و اإلنجيjjل (( ) آل عمjjران  )) ، ( ٤٨و اذ علمتjjك الكتjjاب و الحكمjjة ـ والتjjوراة و اإلنجيjjل (( )
المائدة  . ( ١١٠فمحمد يقتدى بأھل الكتاب و اإلنجيل  )) ،و يعلمھم الكتاب و الحكمjة (( ) البقjرة
 ، ١٢٩آل عمران  ، ١٦٤الجمعة  ، ( ٢على طريقة الذين يقيمون )) التوراة و اإلنجيل (( معا ً )
المائدة  ٦٦و  ( ٦٨و ھم النصارى من بني إسرائيل  ،الjذين يسjميھم فjي اصjطالحه المتjواتر ))
أولي العلم (( المقسطين  ،أو )) الراسخين في العلم ((  .فالقرآن دعوة )) نصرانية (( .
و ھjjذه الjjدعوة ھjjداه إليھjjا مjjالك  Eفjjي رؤيjjا غjjار حjjرّ اء  ،و أمjjره بقjjرا َءة )) الكتjjاب
والحكمة (( على العرب  .فدَ رس و درَّ س  ،و اھتjدى و ھjدى  .و يعلjم أھjل م ّكjة ذلjك  ،والقjرآن
َ
درسjت ! ـ jو لنب َّينjه لقjوم يعلمjون (( )  . ( ١٠٥فjال يjر ّد التھمjة  ،بjل
يصرح به  )) :و ليقولوا :
يؤكدھا ببيان غايتھا  .إنه درسّ ليدرّ س  )) ،و يعلمھم الكتاب و الحكمة ((  ،ألنھjم ھjم غفلjوا عjن
دراسjjتھما  )) :أن تقولjjوا  :إنمjjا أ ُنjِ jزل الكتjjاب علjjى طjjائفتين مjjن قبلنjjا  ،و إنْ كنjjا عjjن دراسjjتھم
لغافلين (( )  . ( ١٥٦و ھذان االقرار و التقرير بالدرس يھدمان أسطورة أمية محمد  ،و ما بنjى
عليھا من إِعجاز و معجزة .
و مjjا القjjرآن العربjjي سjjوى )) تفصjjيل الكتjjاب (( ) يjjونس  ، ( ٣٧و تصjjديقه  )) :و ھjjذا
كتاب أنزلناه مبارك  ،مص ّدق الذي بين يديه ) قبله (  ،و لتنjذر أ ُ َّم القjرى و َمjن حولھjا  ،والjذين
يؤمنون
ـ  ٦٤ـ

باآلخرة يؤمنون به (( ) األنعام  . ( ٩٢فھو يعود دائما ً إلى تأييد )) النصارى (( له و شھادتھم معه
 ،كمال طلبوا منه معجزة و عجز عنھا  )) :أقسموا با iجھد إيمانھم  :لئن جا َءتھم آية ليُو ِم ُننَّ بھا
! ـ ق ْل  :إنما اآليات عند  . ( ١٠٩ ) ! (( Eو على انتظارھم الملح لمعجزة يجيب بفلسفة اإليمان
بدون معجزة  )) :ھل ينظرون إالّ أن تأتيھم المالئكة  ،أو يأتي ربك  ،أو يأتي بعض آيات ربك !
ـ يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا ً إيمانھا ! لم تكن آمنjت مjن قبjل  ،أو كسjبت فjي إيمانھjا
خيراً (( ! مjع ذلjك فھjو ينتظjر  )) :قjل  :انتظjروا  ،إنjا منتظjرون (( ) . (١٥٨إنjك تشjعر بحjرج
النبي من عجزه عن معجزة تؤيده  ،و يتردد في قبول ھذا القدر المحتوم ) اإلسراء  ، ٥٩األنعام
. ( ٣٥
فjjال المعجjـزة تؤيjjده  ،و ال اإلِعجjـاز القرآنjjي ينفعjjه  ،فقjjد تجjـرأ أحjjدھم علjjى القjjول:
سأنزل مثل ما أنزل  . ( ٩٣ ) (( Sإنه قول ظjالم يسjتحق عjذاب المjوت و النjار  ،لكjن جjرّ أھم
عليه عجزه عن معجزة حتى شك من أمره  )) :أفغيjر  Eابتغjى حكمjا ً  ،و ھjو الjذي أنjزل إلjيكم
الكتjjاب مفصjالً  ،و الjjذين آتينjjاھم الكتjjاب يعلمjjون أنjjه منjjزل مjjن ربjjك بjjالحق  ،فjjال تكjjوننَّ مjjن
الممترين ! و تمت كلمات ربك صدقا ً و عدالً  ،ال مبدل لكلماته (( ) ١١٤ـ  .(١١٥فالشھادة على
صحة الدعوة القرآنية ھي مطابقتھا للكتjاب  )) ،ال مبjدل لكلماتjه ((  ،و ذلjك بشjھادة أھjل الكتjاب
أنفسھم  .و حقيقة القرآن العربي ھي في ھذا التعريف  )) :ھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال ...
ال مبدل لكلماته ((  .فليس ھو )) تفصيل الكتاب (( ) يونس  ( ٣٧الذي في السماء  ،إذ ال يسjتطيع
أحد أن يشھد بذلك  ،بل )) تفصيل الكتاب (( الذي عنjد أھjل الكتjاب  ،كمjا يسjتطيعون أن يشjھدوا
بذلك  )) :و شھد شاھد من بني إسرائيل على مثلjه (( )األحقjاف (١٠؛ و شjھادتھم ھjي آيjة محمjد
الوحيدة ) األنعام  ، ٢٠الرعد . ( ٤٣
))

و يسمى القرآن العربي َ
منزالً ألنه )) تفصيل الكتاب (( المنزل من قبله  ،فھو تنزيل ألنjه
تفصيل التنزيل الكتابي  )) :و ت ّمت كلمات ربك صدقا ً و عـدالً  ،ال مبدل لكلماته ((  ،إنه )) الكتاب
صالً (( أي معربا ) قابل حَ َم فصلت  . ( ٤٤فليس في القرآن من وحى جديد  ،و ال من معجزة
مف ّ
 .إنما ھjو )) تفصjيل الكتjاب (( كمjا يشjھد لjه أھjل الكتjاب  .ھjذا ھjو الواقjع القرآنjي فjي سjورة )
األنعام ( الطويلة .
في ) الصافات (  ،السادسة و الخمسين  ،يتحداھم فjي جjدالھم  )) :أم لكjم سjلطان مبjين،
فاتوا بكتابكم  ،إن كنتم صادقين (( )  ١٥٦ـ  . ( ١٥٧و في ) لقمان (  ،السابعة و الخمسين،
ـ  ٦٥ـ

نعرف أن السلطان المبين الذي به يستعلي عليھم ھو الكتاب المقدس المنير  )) :و من النjاس مjن
يجادل في  Eبغير علم و ال ھدى و ال كتاب منير (( )  . ( ٢٠أما محمد  ،فھو يجادلھم بjالعلم و
الھدى بحسب الكتاب المنير  .فآيته في دعوته ھي انتسابه الدائم الjى الكتjاب و أھلjه مjن )) أولjي
العلjم (( أي )) النصjارى ((  .يؤيjد ذلjك قjـوله فjي ) سjبأ (  ،الثjـامنة و الخمسjـين )) :ويjرى الjذين
أ ُوتوا العلم الذي أ ُنزل إليك من ربjك ھjو الحjق  ،و يھjدى الjى صjراط العزيjز الحميjد (( ) . ( ٦
ردّوا عليه )) :وقال الـذين كفروا :لن نؤمن بھذا القرآن ،و ال بالذي بين يديه (( أي قبله ) . ( ٣١
فيستعلي عليھم بالكتب المنزلة التى يدرسھا من دونھم  )) :و ما آتيناھم من كتJب يدرسJونھا ! و
ما أرسلنا اليھم قبلك من نذير (( )  . ( ٤٤و في ) الزمر (  ،التاسعة و الخمسين  ،يستعلي عليھم
أيضا ً بانتسابه الى )) أولي العلم ((  )) :قل ھل يستوى الذين يعلمون  ،و الذين ال يعلمjون (( ! ) ٩
( ـ يجب أن يفھم التعبير على اصطالحه ال على لغتjه كمjا يتوھمjون  .تلjك ھjي شjھادته الدائمjة
على صحة دعوته  .و في ) حم غافر ( السورة الستين ،يكرر ذلك  )) :و لقد آتينا موسjى الھjدى
و أورثنا بني إسjرائيل الكتjاب (( )  . ( ٥٣بنjو إسjرائيل طائفتjان  :يھjود و نصjارى  ،و الjدعوة
القرآنية تأييد للنصارى من بني إسرائيل على عدوھم اليھود ) الصف  . ( ١٤فبانتماء محمد إلى
)) أولjjي العلjjم (( ھjjؤالء  ،يجjjادل المشjjركين بسjjلطان  ،و ھ jم يجjjادلون بغيjjر سjjلطان ) . ( ٥٦
يصرّ ون على المعجزة فيتھرب  )) :و ما كان لرسول أن يأتي بآية إال بإذن  . ( ٧٨ ) (( Eو E
لم يأذن لمحمد بمعجزة ) اإلسراء  )) ، ( ٥٩و قد خلت ُس ّنة األولjين (( بjالمعجزات ) الحجjر ١٣
(.
في ) حَ َم فصلت (  ،الحادية و الستين  ،يستعلي عليھم بانتسابه إلى الكتاب  ،في تعريفjه
بحقيقة القرآن العربي  )) :كتاب فصلت آياتjه قرآنjا ً عربيjا ً (( )  ، ( ٣فjالقرآن العربjي إنمjا ھjو ))
صلت
تفصيل الكتاب (( ) يونس  . ( ٣٧و في قوله  )) :و لو جعلناه قرآنا ً أعجميا ً  ،لقالوا  :لوال فُ ّ
آيات jه (( )  ( ٤٤نjjرى أن التفصJJيل  ،فJJي لغJJة القJJرآن  ،يعنJJى التعريJJب  .و ھكjjذا فjjإن )) تفصjjيل
الكتjاب (( فjjي القjرآن يعنjjى )) تعريjب الكتjjاب ((  .لكjنھم ال يقبلjjون بھjذه الشjjھادة ويصjرّ ون علjjى
طلب معجزة  ،فيقول  )) :إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى إنما إلھكم إله واحد فاسjتقيموا إليjه (( ) ٦
( ـ لكن كل الرسل من قبله كانوا بشراً مثله و أ ّيد  Eرسالتھم بالمعجزة.
نبوة محمد و موضوع القرآن
و في سورة ) الشورى (  ،الثانية و الستين  ،نرى معنى ّ
 .فھذه ھي نظرية القرآن في النبوّ ة و الوحي و مراتبھما  )) :ما كان لبشر أن يكلمjه  Eاال وحيjا ً
 ،أو من وراء حجاب  ،أو يرسل رسوالً فيوحى بإذنه ما يشاء  ،إنه عليّ حكjيم  .وكjذلك أوحينjا
إليك
ـ  ٦٦ـ

روحا ً من أمرنا  :ما كنت تدرى ما الكتاب و ال اإليمان  ،و لكن جعلناه نوراً نھدى به مjن نشjاء
من عبادنا  ،و إنك لتـ ُ ْھدى ) (١إلى صراط مستقيم  ،صراط  ٥١ ) (( Eـ . ( ٥٣ jفطjرق الjوحي
ثالث  :الوحي المباشر  ،ثم الوحي من وراء حجاب بالتكليم  ،ثم الوحي بواسطة مالك رسjول ،
و ھذه الثالثة أدنى طرق الوحي  .و ھي التى كانت من نصيب محمد في غار حjرّ اء  :أرسjل E
اليه )) روحا ً من أمرنا (( أى روحا ً مخلوقا ً  ،من عjـالم األمjر  ،ال )) روحjا ً منjه (( تعjالى كمjا فjي
المسيح ) النساء  . ( ١٧١و ھذا المالك ھjدى محمjداً إلjى اإليمjان بالكتjاب ألن  Eجعjل الكتjاب
نوراً يھدى من يشاء من عباده الى الصراط المستقيم  ،في اإليمjان بالكتjاب  .فنبjؤة محمjد كانjت
ھداية الى اإليمان بالكتاب المقدس  .فآمن و اھتدى و أخذ يھدى العرب الjى التوحيjد الكتjابي )) :
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ً ـ و الذي أوحينا إليك ـ و ما وصينا به إبراھيم و موسى و
عيسى  :أن اقيموا الدين و ال تتفرّ قوا فيه  .كبر على المشركين ما تدعوھم اليه  E .يجتبjى اليjه
من يشاء  ،و يھدى اليه من ينيب و ما تفرّ قوا اال من بعد ما جا َءھم العلم بغيا ً بينھم  ،و لوال كلمة
سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينھم  ،و إن الذين أورثوا الكتاب من بعدھم لفى شك منه
مريب  .فلذلك فادعُ و استقم كما أ َ
مرت و ال تتبع اھوا َءھم  .و قل  :آمنت بما أنزل  Sمن كتاب
 ،و أمjjرت ألعjjدل بيjjنكم (( ) ١٣ـ  . (١٥ jفالjjدين الjjذي شjjرعه  Eھjjو ديjjن إبjjراھيم و موسjjى و
عيسى معا بال تفريق  .فدين القرآن ھو دين الكتاب  .لذلك يقول  )) :آمنت بما أنزل  Eمن كتاب
(( فنبوءة محمد ھي اإليمان بالكتاب المقدس  ،كما أوحى اليه المالك فjي غjار حjرّ اء  ،و رسjالته
ھي الدعوة الى دين موسى و عيسى معا ً  ،و إقامة التوراة و اإلنجيل معا  .و ھذا ما كان يفعله
النصارى من بني إسرائيل  ،من دون اليھود الذين اختلفوا )) ل ّما جاءَھم العلjم (( باإلنجيjل  ،لjذلك
)) فان الذين أورثوا الكتاب من بعدھم ) يھود الحجاز فjي زمjن محمjد ( لفjى شjك منjه ) محمjد (
مريjjب (( ؛ ومjjن دون المسjjيحيين مjjن األم ّيjjين الjjذين يقيمjjون اإلنجيjjل مjjن دون أحكjjام التjjوراة .
فالنصjjارى مjjن بنjjي إسjjرائيل )) أمjjة وسjjط (( بjjين اليھوديjjة و المسjjيحية  ،و محمjjد علjjى طريقjjة
النصارى من بني إسرائيل يدعو الى اقامة ديjن موسjى و عيسjى معjا بjال تفرقjة )) ال نفjرق بjين
أحد منھم  ،و نحن لjه مسjلمون (( .فjالقرآن يشjرع للعjرب ديjن موسjى و عيسjى معjا ً ) (١٣فھjو
دعوة )) نصرانية (( .بذلك يعدل بين اليھودية و المسيحية في صراعھما علjى الجزيjرة العربيjة .
و بإيمانه )) بالكتاب و الحُ ْكم
ـــــــــــــــــ
) (١القرا َءة على المجھول أصح من قراءة )) لـَتھدى (( ألنھا تنسجم مع السياق .

ـ  ٦٧ـ

) الحكمة ( و النبوّ ة (( على طريقة )) النصرانية (( يستعلي على المشركين من بنى قومه  )) :أم
آتيناھم كتابا ً من قبله فھم به مستمسكون (( ) الزخرف . ( ٢١
و فjjي ) الجاثيjjة (  ،الخامسjjة و السjjتين  ،نجjjد الصjjورة نفسjjھا  )) :و لقjjد آتينjjا بنjjي إسjjرائيل
الكتjjاب و الحُ كjjم ) الحكمjjة ( و النبjjوّ ة  ،و رزقنjjاھم مjjن ّ
الطيبjjات  ،و فضjjلناھم علjjى العjjالمين .
وآتيناھم بيّنات األمر  ،فما اختلفوا إالَّ من بعد ما جا َءھم العلم بغيا بيjنھم  ،إن ربjك يقضjى بيjنھم
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون  .ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعھا  ،و ال تتبjع أھjواء
الذين ال يعلمون (( )  ١٦ـ  . ( ١٨يقسم القرآن أھjل م ّكjة و الحجjاز إلjى )) الjذين ال يعلمjون (( و
ھم المشركون  ،و إلى )) الjذين يعلمjون (( أو )) أولjي العلjم (( أى أھjل الكتjاب  ،ثjم يقسjم )) أولjي
العلم (( إلى )) ظالمين (( و ھم اليھود ) العنكبوت  ( ٤٦و إلى صالحين أو مقسjطين ) آل عمjران
 ( ١٨أو )) الراس jـخين فjjي العلjjم (( ) آل عمjjران  ( ٧و ھ jـم النصjjارى  )) .فJJالعلم المjjذكور فjjي
القرآن ھو اصطالح يعنjى حكمJة اإلنجيJل  :فقjد اختلjف بنjو إسjرائيل الjى طjائفتين  ،نصjارى و
يھود ) الصف  )) ( ١٤من بعد ما جا َءھم العلم  ،بغيا ً بينھم ((  .و  Eجعل محمـداً )) على شريعة
من األمر ((  ،أمر الدين  ،باتباع )) أولي العلم قائمjا ً بالقسjـط (( )) ،الراسjخين فjي العلjم ((  ،الjذين
يقيمون التوراة و اإلنجيل معا ً  ،و يدعون إلى دين موسى وعيسى معا ً  ،ھذا ھو سبيل محمد  ،و
ھذا ھو الدين الذي شرّ عه  )) : Eثjم جعلنjاك علjى شjريعة مjن األمjر فاتبعھjا  ،و ال تتبjع أھjواء
الذين ال يعلمون أنھم لن ُيغنوا عنك من  Eشيئا  ،و إن الظالمين ) المشركين و اليھود ( بعضھم
أولياء بعض  ،و  Eولى المتقين (( من العرب  ،مع النصارى من بني إسjرائيل )  ١٨ـ. ( ١٩ j
فبالكتاب و بشھادة أولي العلم المقسطين  ،يتحدى المشركين  ،ال بمعجزة و ال إِعجاز .
في ) األحقاف (  ،السادسة و الستين  ،يرجع الى االستشھاد بالكتاب و أولjي العلjم علjى
صحة رسالته و صحة دعوته  .يستفتح  ،كما في سورة ھذه الفترة  ،بإعالن التنزيل في الكتاب :
)) تنزيjjل الكت jـاب مjjن  Eالعزيjjز الحكjjيم (( )  . ( ٢فيتمسjjكون بشjjركھم  ،فيتحjjـداھم )) :ائتjjونى
بكتاب من قبل ھذا  ،أو أثارة من علم  ،إن كنتم صادقين (( )  . ( ٤إنه يتحjداھم بالكتjاب المنjزل
و بعلم أولي العلم النصارى  )) :ق ْل  :أرايتم إن كان من عند  Eو كفرتم بjه ـ و شJھد شJاھد مJن
بنى اسؤائيل على مثله فآمن و اسـتكبرتم ـ إن  Eال يھدي القjوم الظjالمين  ...و مjن قبلjه كتjاب
ً
موسى إِماما ً
ورحمة  ،و ھذا كتاب مصدق لسانا ً عربيا ً  ،لينذر الذين ظلموا
ـ  ٦٨ـ

و بشرى للمحسنين (( )  ١٠ـ  . ( ١٢إن القرآن العربي ھو من عنJد  SلثالثJة أسJباب  :أوالً
شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله ((  :فمثل القرآن موجود عند النصارى من بني إسرائيل،
لذلك فالتحدّي )) بمثل (( القرآن ال يقوم و ال يصح  )) ،فمثله (( موجjود فjي عصjر النبjي  .ثانيjا ً ))
من قبله كتاب موسى إماما ً (( فھو يتبع إمامه في الھjدى و البيjان  .ثالثjا ً  )) :ھjذا كتjاب مصjدق ،
لسانا ً عربيا ً (( فال فرق بين الكتاب و القرآن سوى اللسjان العربjي  .فرسjالة محمjد  ،بjأمر مjالك
 Eفي غار حرّ اء  ،تقوم على نقjل )) الكتjاب و الحكمjة  ،و التjوراة واإلنجيjل (( الjى العjرب )) ،
لسjjانا ً عربي jا ً ((  ،يشjjرع لھjjم ديjjن موسjjى و عيسjjى بjjال تفرقjjة  ،علjjى طريقjjة )) أولjjي العلjjم (( ،
النصارى من بني إسرائيل  ،و زعيمھم قسّ م ّكة  ،ورقة بن نوفل .

))

و ھكذا انتھى العھد الثاني بم ّكjة بjال معجjزة  ،و ال إِعجjاز  ،فقjد )) شjھد شjاھد مjن بنjي
إسرائيل على مثله ((  .و ھاجر محمد إلى الطائف شريداً طريداً  .فر ّده أھلھا من عرب ويھود ،
رداً غير جميل  .فرجع الى م ّكة مستجيراً بأحد زعمائھا  .و رجع الى دعوته .
في سورة ) الكھف (  ،التاسعة و الستين  ،ظلوا يطالبونjه  ،لصjحة دعوتjه  ،بمعجjزة ،
ألنھا )) ُس ّنة األولين ((  .يستفتح بتحjذير النبjي مjن اليjأس  )) :فلعلّjك بjاخعٌ ) مھلjك ( نفسjك علjى
آثارھم إن لم يؤمنوا بھذا الحديث  ،أسفا ً (( )  ، ( ٦و يحرضه على متابعة رسالته بالتضامن مjع
الكتjjاب و اھلjjه مjjن أولjjي العلjjم المقسjjطين  )) :و اتُ jل مjjا أوحjjى إليjjك مjjن كتjjاب ربjjك  ،ال مبjjدل
لكلماته (( )  ، ( ٢٧فالقرآن وحي من الكتاب المقدس  ،ال مبدل لكلماته في تفصيله و تعريبه )) ،
و اصjjبرْ نفسjjك مjjع الjjذين يjjدعون ربھjjم بالغjjداة و العشjjى يريjjدون وجھjjه (( )  ( ٢٨فمحمjjد أمjjة
واحدة مjع )) النصjارى ((  .ثjم يسjتعرض فشjل الjدعوة بسjبب عجjزه عjن معجjزة  ،سُّ jنة  ِEفjي
سّ Jنة
النبوّ ة  )) :و ما منع الناس أن يؤمنوا  ،إذ جاءَھم الھدى  ،و يستغفروا ربھjم  ،إال أن تjأتيھم ُ
األولJJين  ،أو يjjأتيھم العjjذاب قjjبُ ◌ُ ال (( )  . ( ٥٥فjjالمعجزة حتjjى عنjjد المشjjركين  ،ھjjي دليjjل E
األوحد على النبوّ ة ألنھا ُس ّنة األنبياء كلھم قبل محمد  ،و عجْ ز محمد الدائم عن معجزة ھو سبب
امتناعھم عن اإليمان به و بدعوته  .مع ذلك فھو يعلن إفالسه عن معجزة تؤيده  )) :ق ْل :إنمjا أنjا
بشـر مثلكم ُيوحى إل ًّي إنما إلھكـم إلjه واحjـد (( )  . ( ١١٠فالقjـرآن دعjـوة كتابيjة )) نصjرانية ((،
لكنھا بدون معجزة  .ھذا ما يظھر أيضا ً من السورة التالية .
في ) النحل (  ،السورة السبعين  ،يجھر مjن جديjد بانتمJـائه الJى الكتJـاب و أھلJه مJن
أولي العلم المسلمين ((  .في جدال المشركين يعلن  )) :فاسألوا أھل الذكر  ،إن كنتم ال تعلمون
ـ  ٦٩ـ

))

بالبيّنات و الزبر (( )  ٤٣ـ  . ( ٤٤يستشھد بھم ألن القjرآن العربjي بيjـان التنزيjل الكتjابي  )) :و
أنزلنا إليك الذكر لتب ّين للناس ما ُن ّزل إليھم  ،و لعلھم يتفكرون (( )  . ( ٤٤فمحمد ال يأتي بjوحي
جديد  ،بل ھو ينقل للعرب )) و ما ُن ّزل إليھم (( من قبل في الكتاب  ،دين موسى وعيسى معا ً بjال
تفرقة الذي شرعه للناس ) الشورى  . ( ١٣و غاية ثانية من الدعوة القرآنية بيان ما اختلjف فيjه
أھل الكتاب  )) :و ما أنزلنـا عليك الكتاب إال لتبين لھم الذي اختلفوا فيه (( )  ، ( ٦٤و ھذا البيان
يأتي على طريقة )) المسلمين (( من أھل الكتاب  )) :و ّ
نزلنjا عليjك الكتjاب تبيانjا لكjل شjىء  ،و
ھدى و رحمة و بشرى للمسلمين (( )  . ( ٨٩و ھؤالء المسلمون ھم غير جماعة محمد  ،المتقين
من العرب  )) :قل َّ :
نزلَه روح القدس مjن ربjك بjالحق  ،ليثبjت الjذين آمنjوا  ،و ھjدى و بشjرى
للمسلمين (( )  . ( ١٠٢فالتمييز صريح بين الكنايتين  )) :الjذين آمنjوا (( و ھjي الكنايjة المتjواترة
لجماعة محمد  )) ،و المسلمين (( و ھي الكناية المتواترة للنصارى من بني إسjرائيل الjذين يjدعو
القرآن بدعوتھم  .و ھكذا )) فالمسلمون (( األصليون  ،في لغة القرآن  ،ليسوا جماعة محمد  .و
القرآن العربي ھو )) ھدى و بشرى للمسلمين (( ـ اصطالح قرآني آخjر  )) :الھjدى (( كنايjة عjن
التوراة  ،و )) البشرى (( كناية حرفية عن اإلنجيل ،فjالقرآن العربjي ھjـو تثبيjت )) للjذين آمنjـوا ((
من العرب  ،و بمثـابة توراة و إنجيل )) للمسلمين (( من أھل الكتاب  .مع ذلك يحjول دون إيمjان
المشركين بالدعوة القرآنية سببان  ،غير العجز عن معجزة  :األول اشتباھھم بأن يتعلم مjن بشjر
 )) :و لقد نعلم أنھم يقولون  :إنما يعلمه بشر ! ـ jلسJان الJذي يلحJدون إليJه أعجمJي و ھjذا لسjان
عربى مبين (( )  . ( ١٠٣محمد التجار الدولى في أكبر تجارة مكية  ،مدة عشرين عامjا مjا بjين
اليمن و الشام كان يعرف لغة اليمن و لغة الشام  ،الحميرية و األرامية  ،و ال يقيم بين ظھرانى
العرب بم ّكة من ال يعرف لغتھم  .و قولھم )) انما يعلمه بشر (( مثل قولھم  )) :و ليقولوا  :درست
((  ،فليس الخالف على التعليم و الدرس  ،انما الخالف على اللسان العربي المبين الذي ھو ميزة
محمد و القرآن  .والثاني اطالعھم على سر آخر  ،التبديل في آي القرآن  )) :و اذا بدلنا آية مكان
آية ـ و  Eأعلم بما ّ
ينزل ـ قالوا  :إِنما أنت مفتjر ! بjل أكثjرھم ال يعلمjون (( )  . ( ١٠١و ھjذان
األمران سببا ردة عن اإلسالم في اخر العھد بم ّكة .
و في ) إبراھيم (  ،السورة الثانية و السبعين  ،ينقل حوار الرسل و أقوامھم على ضروة
المعجزة  ،السلطان المبين من  Eعلى صحة نبوءتھم  )) :قالوا  :إن أنتم إالّ بشر مثلنا تريدون
ـ  ٧٠ـ

أن تصدونا عما كان يعبjد آباؤنjا  :فأتونJا بسJلطان مبJين ! قالjت لھjم رسjلھم  :إن نحjن اال بشjر
مثلكم  ،و لكن  Eيمنّ على من يشاء من عباده  ،و ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان  ،إِالَّ بإذن ، E
و على  Eفليتوكل المؤمنون (( )  ١٠ـ  ( ١١ھذه حال محمد مع مشركي م ّكة  ،فإن  Eلم يjاذن
لعبده محمد بسلطان المعجزة المبين .
لذلك في سورة األنبيjاء  ،الثالثjة و السjبعين يتھمونjه بشjتى الjتھم ألنjه لjم يjأتھم بمعجjزة
كاألنبياء األولjين  )) :بjل قjالوا  :أضjغاث أحjالم ! بjل افتjراه ! بjل ھjو شjاعر ! فليأتنJا بآيJة كمJا
أرسل األولون (( )  . ( ٥فال معجزة في القرآن؛ يكفيjه أنjه ينقjل للعjرب )) الذكjـر (( الjـذي فjي ))
الكتاب و الحكمة و التوراة و اإلنجيل ((  )) :لقد أنزلنا إليكم كتـابا ً فيه ذكركم أفال تعقلون (( ) ١٠
(  .و ھjذا الjذكر القرآنjjي مjن الjjذكر الكتjابي  )) :ھjjذا ذكjر مjjن معjى و ذكjjر مjن قبلjjى (( ). (٢٤
فالكتاب ھو القرآن و الذكر و الفرقان للمتقين من العرب  )) :و لقد آتينا موسى وھارون الفرقjان
 ،و ضيا ًء و ذكراً للم ّتقين (( )  . ( ٤٨لjذلك فأھjل الكتjاب و أھjل القjرآن الjذين يؤمنjون )) بjالتى
أحصنت فرجھا فنفخنا فيه من روحنا و جعلناھا و ابنھا آية للعالمين (( )  ( ٩١ھم )) أمة واحدة ((
)  . ( ٩٢ھذا ھـو اإلعالن األول عن وحـدة األمة بين جماعة محمد و )) النصارى ((  ،ووحjدة
األسماء بين الكتابين كالذكر و القرآن و الفرقان  ،تعنى وحدة الjدعوة  .ووحjدة الjدعوة تعبيjراً و
تفكيراً ووحـدة األمة برھان قاطع على أن الدعـوة القرآنية دعـوة )) نصرانية (( .
و في سورة ) المؤمنون ( الرابعة و السبعين يعود إلjى إعjالن وحjدة األمjة بjين جماعjة
محمد و النصارى من بني إسرائيل الذين يؤمنون م ًعا بأن )) ابن مريم و أمه آية ((  )) :و إن ھذه
قون (( )  . ( ٥٢إنھم أمة واحدة ما بjين الjذين )) ّ
تقطعjوا أمjرھم
أمتكم أمة واحدة  ،و أنا ربكم فا َّت ِ
بينھم زبراً كل حزب بما لديھم فرحون (( )  . ( ٥٣و سjنعرف أن ھJذه األمJة الواحJدة ھJي أمJة
وسط بين اليھودية و المسيحية  ،ألنھا تقيم التوراة و اإلنجيل معا و ألنھا تدعو لjدين موسjى و
عيسى دينا ً واحداً بال تفرقة  .فانكروا رسولھم ألنه لم يأتھم بمعجزة تؤيد صحة رسالته و دعوته
)  ( ٦٩حتى كاد يشك في أمره .
ففى ) السجدة ( الخامسة و السبعين يjردع القjرآن محمjـداً عjن الشjـك فjي أمjره و فjي
تفصيل الكتاب (( في القرآن العربي  )) :و لقد آتينا موسى الكتاب  :فال تكن في مرية من لقائه !
و جعلناه ھدى لبني إسرائيل  ،و جعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا (( )  ٢٣ـ  . ( ٢٤على
))
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محمد أالّ يشك في لقاء الكتاب بواسطة أئمته الذين بأمر  Eيھدونه إليه  .و نعلم من المتواتر في
القرآن أن ھؤالء األئمة أساتذة النبي العربي ھم )) أولjو العلjم قائمjا ً بالقسjط ((  )) ،الراسjخون فjي
العلم (( النصارى من بني إسرائيل  .و ھذا التصريح الضخم برھان قاطع علjى تدريسjھم الكتjاب
لمحمد و تفصيلھم له على طjريقتھم )) النصjرانية (( و لjو لjم يتلjه فjي األصjل بنفسjه و لjم يخطjه
بيمينه ) العنكبوت  . ( ٤٨فيتشدد محمد بھداية أئمته له .
و فjjي ) الطjjور (  ،السادسjjة و السjjبعين  ،يطمjjئن  ،و يتحjjدى المشjjركين بjjالقرآن الjjذي
يتھمونjjه بافترائjjه  )) :أم يقولjjون  :تقولjjه ! بjjل ال يؤمنjjون ! ـ  jفليJJأتوا بحJJديث مثلJJه  ،إن كjjانوا
صادقين (( )  ٣٣ـ  ( ٣٤ھذا التحدّي موجه للمشركين  ،فقد )) شھد شاھد من بني إسرائيل على
مثله (( ) األحقاف  ( ١٠فليس التحدّي بإِعجاز القرآن مطلقا ً  .و قد أخذ بالتراخى مjع المشjركين
أنفسھم  ،من )) سورة مثله (( ) يونس  ، ( ٣٧الى )) عشر سور مثله (( )ھود  ،(١٣الى )) حديث
مثله (( ) الطور  ( ٣٤فليس إِعجاز القرآن معجزة ألن عند النصارى من بني إسjرائيل )) مثلjه ((
) األحقاف . ( ١٠
فjjي سjjورة ) الjjروم (  ،الرابعjjة و الثمjjانين  ،يظھjjر القjjرآن أوالً تضjjامنه مjjع المسjjيحية
نفسھا  ،كما ظھر تضامنه معھا في الھجرة الى الحبشة  )) :آلم ُ .غلبت الروم فjي أدنjى األرض،
و ھم مjن بعjد غلjبھم سjيغلبون فjي بضjع سjنين  i .األمjر مjن قبjل و مjن بعjد  .و حينئjذ يفjرح
المؤمنون بنصر  ، Eينصر من يشـاء و ھـو الرحيم العزيز (( )  ١ـ  . ( ٥سـورة ) الروم ( من
آخر العھد بم ّكة أى من العjام  ٦٢٢م  .و قjد غjزا الفjرس سjوريا سjنة  ،٦١٢وفلسjطين  ٦١٤و
مصر  .٦١٨وبدأ ھرقل غزو الفرس بنصر ساحق عام  ٦٢٢دام حتى  ٦٢٩م .فjالروم مjن بعjد
َ
غلَبھم سيغلِ ُبون في تاريخ نزول سورة ) الروم ( عام  ٦٢٢م  .ويتم النصر )) في بضع سنين ((
عام  ٦٢٩م كما يتضح من انتصارات الغزو لبالد الفرس  .فاآلية القرآنية تJاريخ ال نبJوءة ألن
محمjjداً  ،بjjنص القjjرآن القjjاطع  )) ،ال يعلjjم الغيjjب (( ) األنعjjام  .( ٥٠و النبjjوءة الغيبيjjة نjjوع مjjن
المعجزة  ،و ال معجزة في القرآن  ،بتصاريحه المتواترة ) اإلسراء  ، ٥٩األنعام . ( ٣٥
تضامن في المصير مع المسjيحية  ،ووحjدة مjع )) النصjرانية ((  .ففjى سjورة ) الjروم (
أيضا ً يعطينا صفة الدين الذي يدعو له  )) :فأقم وجھك للدين حنيفjا ً  ،فطjرة  Eالتjى فطjر النjاس
عليھا  ،ال تبديل لخلق  ، Eذلك الدين الق ّيم  ،و لكن أكثر الناس ال يعلمون (( )  ( ٣٠؛
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َّ
مjرد لjه مjن  ، Eيومئjذ يصjدعون (( ).(٤٣
)) فأقم وجھك للدين القيم  ،من قبjل أن يjأتي يjوم ال
ُيؤمر محمد بالحنيفية  ،و يصفھا بأنھا )) الدين القيّم ((  ،و ھذا التعبير ترجمة )) االرثذكسية (( في
المسيحية  .و نعرف أن )) الحنيفية (( لقب أطلقه مسيحو سورية على النصارى من بني إسjرائيل
 ،فجعله ھؤالء عنوان )) الدين القيّم (( الjذي يدعيjه المسjيحيون ألنفسjھم فjي دولjة الjروم .فمحمjد
يدعو بjدعوة النصjارى الjى )) الحنيفيjة ((  ،و يصjفھا معھjم بأنھjا )) الjدين القjيّم (( و كمjا نازعjت
النصرانية المسيحية في صفة )) الدين القيّم (( نازعتھا في صفة االنتساب الى إبراھيم  ،كمjا فعjل
بولس مع اليھود  .فالحنيفية النصرانية ت ّدعي أنھا الدين القيّم و أنھjا ملّjة إبjراھيم  .وبھjذا النسjب
عينه ،الحنيفية  ،الدين القيّم  ،ملّة إبراھيم  ،يتضح أن القرآن دعوة )) نصرانية (( ،في وحدة األمة
.
في ) العنكبjوت (  ،الخامسjة و الثمjانين  ،و األخيjرة فjي م ّكjة  ،يjتم كشjف الغطjاء عjن
ھوية اإلسالم الذي يدعو اليه القرآن  .التصريح األول  )) :ووھبنا له اسحاق و يعقjوب  ،وجعلنjا
في ذريته النبوّ ة و الكتاب (( )  . ( ٢٧نالحظ التعريف و اإلطالق  :إن النبوّ ة و الكتjاب ھمjا فjي
ذرية إبراھيم  ،من اسحاق و يعقوب  ،ال من اسماعيل  .التصريح الثاني  :القرآن العربي وحjى
من ھذا الكتاب  )) :ات ُل مjا أ ُوحjي إليjك مjن الكتjاب (( )  . ( ٤٥التصJريح الثالJث  :يعلjن الوحjدة
التـامة الكاملة مع النصارى المحسنين  ،المقسطين  )) ،أولjي العلjم و اإليمjان ((  )) :و ال تجjادلوا
أھل الكتاب إالّ بالتى ھي أحسن ـ إالّ الذين ظلموا منھم ـ و قولوا  :آمنا بالذي أنزل الينjا و أُنjزل
إليكم  ،و إلھنا و إلھكم واحد  ،و نحن له مسلمون (( )  . ( ٤٦قال  )) :إن ھذا القرآن يقص علjى
بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون (( ) النمjل  . ( ٧٦و قjد اختلفjوا الjى يھjود و نصjارى )
الصف  . ( ١٤و في عرفه المتواتر  ،اليھود ھم الظjالمون الjذين يصjح جjدالھم بغيjر الحسjنى ،
أما النصارى فال يصح جدالھم اال بالحسنى  ،و ھذه الحسنى ھي األمjر أل ّمتjه بالشjھادة معھjم أن
التنزيل واحد  ،و االله واحد  ،و اإلسالم واحد  .فالقرآن دعوة )) نصرانية (( .التصريح الرابJع :
)) و كذلك أنزلنا إليك الكتاب  :فالذين آتيناھم الكتاب يؤمنون به  ،و من ھؤالء َمن يjؤمن بjه  ،و
ّ
تخط jه بيمينjjك  ،إذاً
مjjا يجحjjد بآياتنjjا إال الكjjافرون  .و مjjا كنjjت تتلjjو مjjن قبلjjه مjjن كتjjاب  ،و ال
الرتjjاب المبطلjjون  .بjjل ھjjو آيjjات بيّنjjات فjjي صjjدور الjjذين أوتjjوا العلjjم  ،و مjjا يجحjjد بآياتنjjا إالّ
الظالمون (( )  ٤٧ـ  . ( ٤٩صورة كاملة عن موقف أھل م ّكة من الدعوة القرآنية في آخر العھد
المكي  )) ( ١ :فالذين آتيناھم الكتاب يؤمنون به ((  ،تعبير عام ُيقصد
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به الخاص  ،يعنى )) الذين أ ُتوا العلم (( أى النصارى  ،فھم يؤمنون بالدعوة القرآنية  ،و القرآن
آيات بيّنات في صدورھم ((  ،فالدعوة دعوتھم  )) ( ٢ .و من ھؤالء (( أى )) أھل م ّكjة (( بعضjھم
يؤمن بالدعـوة  )) ( ٣ .و ما يجحد بآياتنا إالّ الكافرون (( من سـائر أھل م ّكة  ( ٤ .و )) المبطلون
(( )  ( ٤٨و )) الظالمون (( )  ( ٤٩ھم اليھـود الjـذين يرتjابون بصjحة النبjـوّ ة و يجحjدون صjحة
الدعوة القرآنية  ،و ذلك ألنھا )) آيات بيّنات في صدور الjذين أوتjوا العلjم (( أى النصjارى  .لكjن
تبطيلھم ال يستند الى حق  )) :و ما كنت تتلو مjن قبلjه مjن كتjاب و ال تخطjه بيمينjك (( ) . ( ٤٨
قبل القرآن لم يكن يفعل ذلjك  ،لكjن فjي رؤيjا غjار حjرّ اء جjاءه األمjر بjالقرا َءة و الjتعلّم بjالقلم )
العلق  ١ـ  ، ( ٤فأخـذ يدرس و يكتjب مjع )) المسjلمين (( مjن قبلjه  )) ،أولjي العلjم و اإليمjان (( )
القلم  ٣٧و . ( ٤٧فال تعنى اآلية )  ( ٤٨أمية محمد فjي شjىء  .وقولjه  )) :و كjذلك أنزلنjا إليjك
الكتاب  ...بل ھو آيات بيّنات في صدور الjذين أوتjوا العلjم (( ) ٤٧و (٤٩يjدل علjى كيفيjة بلjوغ
التنزيل الى محمد  .التصريح الخامس  ،في ضرورة المعجjزة لصjحة النبjوّ ة  )) :و قjالوا  :لjوال
ُ
نزل عليه آيات من ربه ! ـ قل  :انما اآليات عند  ! Eو انما نjذير مبjين ! َأولjم يكفھjم أنjا أَنزلنjا
أ ِ
عليك الكتاب ُيتلى عليھم ؟ (( )  ٥٠ـ  . ( ٥١فال معجزة عند محمد  ،بل ھو نذير  ،و آيته تjالوة
الكتاب على العرب بلسان عربى مبين  ،في )) تفصيل الكتاب (( بjالقرآن العربjي  .و يشjھد علjى
صحة التفصيل و نقل التنزيل )) الذين أوتوا العلم و اإليمان (( أى )) النصارى (( .
))

و ھنال بعض سور مختلف في زمانھا  ،منھا ) الرعد (  ،السjورة التسjعون  .نجjد فيھjا
الجدال األخير بم ّكة على صحة النبوّ ة و الدعوة  )) :و يقول الذين كفروا  :لوال أنزل عليه آية من
ربه ! إنما أنت منذر  ،و لكل قوم ھا ٍد (( )  ، ( ٧فمحمد منذر  ،كما لكل قوم ھا ٍد  ،و ھذا التشبيه
يدل على أن نبوءة محمد ال تقوم على معجزة و بأنھا ھداية  .و ھذا الواقع التاريخي أمر مقرر
مكرر  )) :و يقول الذين كفروا  :لوال أنزل عليه آية مjن ربjه ! ـ jقْ jل  :إن  Eيضjل مjن يشjاء و
يھjjدى اليjjه َم jن أنjjاب (( )  ، ( ٢٧فلjjيس لjـديه معجjjزة  .فيjjزدادون تعجيjjزا لjjه  )) :ولjjو أنّ قرآن jا ً
ُس ِّيرت به الجبال  ،أو قُ ِّ
طعت به األرض  ،أو ُكلِّم به الموتى ! ـ بل  Eاألمر جميعjا ً ! أفلjم ييjأس
الذين آمنوا  ،أن لو يشاء  Eلھدى الناس جميعا (( )  . ( ٣١ينتھي بالتسليم بالعجز المطلق عن
كل معجزة  ،حتى كاد اليأس يستولى على جماعته  ،و حتى تيقن مشركو م ّكة أنه ليس مرسjال :
)) و يقول الذين كفjروا  :لسjت مرسjالً ! ـ jقْ jل  :كفjى بjا iشjھيداً بينjى و بيjنكم و َمjن عنjده عِ ْلjم
الكتاب (( ) . ( ٤٣
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ينتھي القرآن المكي بالتحدّي األكبر  )) :لست مرسالً (( ! فال يرد التحjدّي بمعجjزة  .وال
يقدم لھم إِعجاز القرآن معجزة له  .آيته الوحيدة طول العھjد بم ّكjة  ،إنمjا ھjي شjھادة )) مjن عنjده
علم الكتاب (( أى النصارى )) أولو العلم و اإليمان ((  .فال معجزة اذن في القرآن على اإلطالق ،
و ال يعتبر إِعجازه معجزة له  .و ھكذا فالواقع القرآني يؤكد قـول المعتزلjة األقjدمين  :إن  Eلjم
يجعل القرآن دليل النبوّ ة .
و كانت الھجرة الكبرى الى المدينة انقالبا في الرسول و الرسjالة  .و تحولjت الدعjـوة
بالحكمjة و الموعظjjة الحسjjنة ((  ،الjjى الjدعوة بالجھjاد و الحديjjد الjjذي )) فيjه بjjأس شjjديد و منjjافع
للنjاس (( ) الحديjjد  . ( ٢٥و انتقjjل الجjjدال مjjن المشjjركين الjjى أھjjل الكتjjاب مjjن اليھjjود  .و بjjرز
الصراع الخفى مع المنافقين من أھل المدينة .

))

في سورة ) البقرة (  ،األولى  ،يستشھد آلخر مرة في دعوة العjرب بإِعجjاز القjرآن :
و إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا  ،فأتوا بسورة مJن مثلJه  ،و ادعjوا شjھدا َءكم مjن دون
 Eإن كنتم صادقين (( )  . ( ٢٣أخيراً يتضح أن التح ّدي بإِعجاز القرآن موجه للمشركين وحدھم
 .فيجيبونه  )) :و قال الذين ال يعلمون ) العرب األميّjون المشjركون ( لjوال يكلّمنjا  ! Eأو تآتينjا
آية ! ـ كذلك قال الذين مjن قjبلھم ) أھjل م ّكjة ( مثjل قjولھم  ،تشjابھت قلjوبھم ! قjد ب ّينjا اآليjات )
الخطابية ( لقوم يوقنون  :إ ّنا أرسjلناك بjالحق بشjيراً و نjذيراً (( )  ١١٨ـ . ( ١١٩ jفموقjف أھjل
المدينjjة مjjن ضjjرورة المعجjjزة لصjjحة النبjjوّ ة كjjان مثjjل موقjjف أھjjل م ّكjjة  ،و كjjان جjjواب النبjjي
العربي الدائم  :ال معجزة عنده  ،إنما ھو بشير بالحق و نذير  .لكن اليھود العليمين )) بالبيّنات و
الزبر (( أخذوا ير ّدون على دعوى إِعجاز القرآن  .فقد الحظوا التبديل فjي آيjات القjرآن ) النحjل
 ( ١٠١و النسخ في أحكامه ) البقرة  ( ١٠٦فأشاعوا بين الناس  :إن محمداً يأمر أصjحابه اليjوم
ت بخيjر منھjا أو
بأمر و ينھى عنه غداً ) الجالالن ( فنزلت  )) :ما ننسخ من آية  ،أو ُن ْنسيھا  ،نأ ِ
مثلھjا  :ألjjم تعلjjم أن  Eعلjjى كjjل شjjىء قjjدير (( )  . ( ١٠٦و التبjjديل فjjي اآليjjات  ،و النسjjخ فjjي
األحكام ال ينسجمان مع اإلِعجاز في القرآن  .بھjذه اآليjة ) البقjرة  ( ١٠٦نسJخ القJرآن إِعجJازه
في األحكام .
))

و في سورة ) األنفال (  ،الثانية  ،يصف وقعة بدر  ،النصـر األول في اإلسـالم  )) ،يوم
الفرقان  ،يوم التقى الجمعان ((  ،حيث فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن  . Eفرأى محمد في
ـ  ٧٥ـ

النصر معجزته )) :فلم تقتلوھم  ،و لكن  Eقتلھم ! و ما رميت  ،و لكjن  Eرمjى (( ! )  .( ١٧و
اإلشارة بذرّ الرماد في وجه العدو عالمة لبدء الغارة  .فھل النصر في معركة معجزة ؟ لjم يقبjل
بھا أھل المدينة  )) ،و اذا ُتتلى عليھم آياتنا قالوا  :قد سمعنا ! لو نشاء لقلنا مثل ھذا ! إنْ ھذا إال
أسjjاطير األولjjين ! (( )  . ( ٣١فبعjjد التح jدّي كلjjه بjjالقرآن لjjم يقتنعjjوا بإِعجjjازه  .ويمعنjjون فjjي
التحدّي للنبي  )) :إذ قالوا  :اللھ ّم  ،إن كان ھjذا ھjو الحjق مjن عنjدك  ،فjامطر علينjا حجjارة مjن
السjjماء ! أو ائتنjjا بعjjذاب ألjjيم (( )  . ( ٣٢فھjjم يستمسjjكون بمعجjjزة حسjjية علjjى صjjحة النبjjوّ ة ،
كاألنبياء األولين  ،و لو كانت لھالكھم .
و في ) آل عمران (  ،الثالثة  ،يأتي القول الفصJل فJي إِعجJاز القJرآن كمعجJزة  )) :ھjو
الذي أنزل عليك الكتاب  :منه آيات محكمات ھنّ أ ّم الكتاب  ،و أ ُخر متشjابھات  .فأمjا الjذين فjي
قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  ،ابتغاء الفتنjة  ،و ابتغjاء تأويلjه  .و مjا يعلjم تأويلjه إال  ،Eو
الراسخون في العلم يقولون  :آم ّنا به ! ك ٌّل من عند ربنا  ،و ما ّ
يjذكر إال أولjو األلبjاب (( ) . ( ٧
بھذه اآلية  ،تحت ضغط جدال اليھjود فjي القjرآن  ،نسJخ القJرآن نفسJه معجJزة إِعجJازه لفظjا و
معنى  ،بيانا ً و تبيينا ً  .فالتصريح األول  :بوجود المتشابه فjي بيjان القjرآن يرفjع صjفة اإلِعجjاز
المعجز عن نظمه و بيانه  .و التصريح الثاني  )) :و ما يعلم تأويله إال  (( Eنسخ صفة اإلِعجاز
المعجز في تعليمه و تبيانه  .فكتاب يعجز الخلق عن تأويله و فھمه ال يكون معجزاً لھjم  .و مjن
البديھة انه يبعد ان يخاطب  Eعبادة بما ال طاقة ألحد مjن الخلjق فjي معرفتjه  .و ھنjاك خjالف
في قرا َءة اآلية )) و الراسخون فjي العلjم (( ـ jھjل ) الjواو ( للعطjف أو لالسjتئناف  .و األكثjرون
علjjى أنھjjا لالسjjتئناف  .لكjjن ھjjب ان )) الراسjjخين فjjي العلjjم (( معطjjوف علjjى )  ( Eفjjي معرفjjة
تأويjjل القjjرآن  ،فيظ ّ jل ذلjjك مjjن شjjأن )) الراسjjخين فjjي العلjjم ((  ،ال مjjن شjjأن جميjjع المخjjاطبين
بjالقرآن  ،و القjjرآن للعامjة كلھjjم  ،ال للخاصjة وحjjدھم  .فjjال يكjون القjjرآن معجjزاً لجميjjع النjjاس
الذين ال يعلمون تأويله و فھمه  .و حاشjا  iأن يخاطjب النjاس بمعجjزة لغويjة ال سjبيل لھjم الjى
ادراكھا  .و قد فاتھم جميعا ً أن تعبير )) الراسخين في العلjم (( )  ( ٧ھjو اصjطالح قرآنjي مثjل ))
أولي العلم قائما ً بالقسط (( )  ، ( ١٨و ھو كناية عن النصارى من بني إسرائيل  ،فھم وحدھم مع
 Eيعلمون تأويjل القjرآن  ،أو علjى االصّ jح يسjلّمون بjه تسjليما ً ويفوضjون تأويلjه  . iو معنjى
اآلية ھو وصف موقف اليھود و النصارى من بني إسرائيل تجjاه القjرآن فjي المدينjة  :فjإن كjان
اليھود من وراء المنافقين العرب  )) ،الذين في قلوبھم زيغ  ،يتبعون ما تشابه
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منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله ((  ،فإن النصارى و ھم )) الراسخون في العلم يقولون  :آمنا بjه،
ك ٌّل من عند ربنا ((  .ھذا ھو استشھاده المتواتر بھم على صحة دعوته  .و ھكjذا يبقjى التصjريح
الضخم قائما  )) :و ما يعلم تأويله إال  . (( Sو سنرى أن متشابه القرآن ھو القjرآن كلjه مjا عjدا
آيات االحكjام ) اإلتقjان  . ( ٢ : ٢لjذلك فلjيس إِعجjاز القjرآن بمعجjز و ال بمعجjزة  ،اذ فھمjه و
تأويلjjه مjjن اختصjjاص  Eوحjjده  .و آيjjة محمjjد علjjى صjjحة رسjjالته و دعوتjjه تبقjjى النصjjر فjjي
الحرب  )) :قد كان لكم آية فjي فئتjين التقتjا  ،فئjة تقاتjل فjي سjبيل  ، Eو أخjرى كjافرة ،يjرونھم
مثلَيھم رأى العين  ،و  Sيؤيد بنصره من يشاء  ،إن في ذلك لعبرة ألولى األبصار (( ) ، ( ١٣
)) لقjjد نصjjركم  Eببjjدر و أنjjتم أذلjjة  ،فjjاتقوا  Eلعلكjjم تشjjكرون (( )  .( ١٢٣منjjذ نصjjر بjjدر ،
صjارت آيjة النبjي العربjي تأييjد  Eلjه )) بنصJره (( فjي الجھjاد و القتjال  ،وتJوارى الحJديث عJن
المعجزة و اإلِعجاز .
و في سورة ) محمد (  ،السادسة  ،نرى صدى ھذه المعجزة من نوع جديJد فjي ضjمير
المؤمنين  )) :و يقول الذين آمنوا  :لjوال ُن ّزلjت سjورة ! فjإذا أُنزلjت سjورة محكمjة  ،و ذكjر فيھjا
القتال  ،رأيت الذين في قلوبھم مرض ينظرون إليك نظر المغشىّ عليه مjن المjوت  .فjأولى لھjم
طاعjjة و قjjول معjjروف (( )  ٢٠ـ  . ( ٢١ jبسjjبب معجjjزة الجھjjاد كثjjر المنjjافقون فjjي المدينjjة .
وحصلت موجة من االرتداد عن اإلسالم  )) :إن الذين ارتدوا على أدبارھم  ،من بعد ما تبين لھjم
الھدى  ،الشيطان سوّ ل لھم و أملى لھم (( )  )) ، ( ٢٥إن الjذين كفjروا و صjدوا عjن سjبيل  Eو
شاقوا الرسول  ،من بعد ما تبين لھم الھدى  ،لن يضروا  Eشيئا و سيحبط أعمالھم (( ) . (٣٢و
نالحظ على قوله  )) :فإذا أُنزلت سورة محكمة (( )  ( ٢٠اإلقرار الضمنى بأن ھناك سوراً غير
محكمة  ،و غير معجزة  ،كما أن )) فيه آيات محكمات  ،ھن أ ُم الكتاب  ،وأخر متشابھات (( ) آل
عمران . ( ٧
و في ) البيّنة (  ،التاسعة  ،نرى أن معجزة )) الحديد فيه بأس شديد و منjافع للنjاس (( لjم
يقبلھjjjا أيضjjjا ً اليھjjjود و ال المشjjjركون  )) :لjjjم يكjjjن الjjjذين كفjjjروا مjjjن أھjjjل الكتjjjاب ) اليھjjjود (
والمشركين منفكين حتى تأتيھم البيّنة (( )  . ( ١و البيّنة التى يطلبون ھjي )) رسjول مjن  Eيتلjو
صحفا ً مط ّھرة  ،فيھا كتب قيمة ! ـ و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) مjن اليھjود ( إال مjن بعjد مjا
جjjا َءتھم البيّنjjة (( )  ٢ـ  . ( ٤ jإن الخjjالف علjjى نjjوع البيّنjjة  :فjjاليھود يjjرون فjjي الرسjjول الحjjق
الموعود مطابقته للتوراة من دون اإلنجيل  ،و القرآن يرى أنه أتى بالبيّنة  ،و إن دعا إلى إقامة
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التوراة و اإلنجيل معا ً  ،الى دين موسى و عيسjى دينjا ً واحjداً  .و تلjك البيّنjة بأنjه )) يتلJو صJحفا ً
مطھرة  ،فيھا كتب قيمة (( تؤكد انتساب محمد الjى كتjاب علjى األرض  ،ال الjى كتjاب محفjوظ
في السماء  ،فالقرآن العربي ھو قراءة الكتاب المنزل قبله على العرب  ،بلسان عربى مبين .
و في ) الحج (  ،الثالثة عشرة  ،مازال يجادل المشركين بھدى و علم الكتاب المنير ،
و مjjن النjjاس مjjن يجjjادل فjjي  Eبغيjjر علjjم و ال ھjjدى و ال كتjjاب منيjjر (( )  . ( ٨فيطلبjjون منjjه
معجزة حسية  ،كعذابھم الموعود )  ( ٤٧فيجيب  )) :ق ْل  :يا أيھا الناس  ،إنما أنا لكم نjذير مبjين
(( )  ( ٤٩فليس عنده معجزة  .لjذلك )) ال يjزال الjذين كفjروا فjي مريjة منjه حتjى تjأتيھم السjاعة
بغتjjة  ،أو يjjأتيھم عjjذاب يjjوم عقjjيم (( )  . ( ٥٥لjjيس عنjjده سjjوى اآليjjات الخطابيjjة )) :و اذا تتلjjى
عليھم آياتنا بيّنات تعرف في وجjوه الjذين كفjروا المنكjر  ،يكjادون يسjطون بالjذين يتلjون علjيھم
آياتنا (( )  . ( ٧٢و سjورة ) الحjج ( تسjجل ضjجة قامjت فjي المدينjة بjين الطوائjف كلھjا بسjبب
تصريح القرآن بإمكانية إلقاء الشيطان في تنزيل القرآن  )) ،ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للjذين
في قلوبھم مرض ) المنافقين ( و القاسية قلوبھم ) المشركين ( و إن الظالمين )اليھود( لفى شقاق
بعيد  ،و ليعلم الذين أ ُوتوا العلم ) النصارى ( أنه الحق من ربك  ،فيؤمنوا به فتخفق له قلjوبھم ،
و إن  Eلھا ٍد الذين آمنوا ) جماعة محمد ( الى صراط مستقيم (( )  ٥٣ـ  . ( ٥٤فالنصjارى مjن
بنjjي إسjjرائيل )) الjjذين أوتjjوا العلjjم (( آمنjjوا بإحكjjام اآليjjات بعjjد إلقjjاء الشjjيطان فيھjjا  ،كمjjا آمنjjوا
بمتشابه القرآن  ،ألن الدعوة القرآنية دعوتھم  .لكن إمكانية إلقاء الشيطان في الوحي تظل شjبھة
على اإلِعجاز في التنزيل .

))

و فjي ) الفjتح (  ،السjjابعة عشjرة  ،يjرى فjjي صjلح الحديبيjة )) فتحjا ً مبينjا ً (( يؤكjد )) إنjjا
أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً ليؤمنوا بjا iو رسjوله (( )  ٨ـ . ( ٩ jفرسjالة محمjد شjھادة  .و
معجزة ھذه الشھادة ظھور دينjه علjى أديjان الجزيjرة  )) :ھjو الjذي أرسjل رسjوله بالھjدى وديjن
الحق  ،ليظھره على الJدين كلJه  ،و كفjى بjا iشjھيداً  .محمjد  ،رسjول  ، Eو مَjن معjه أشJدّ اء
على الك ّفار  ،رحماء بينھم (( )  ٢٨ـ  . ( ٢٩تكفيه شھادة  Eبنصره في الجھjاد  :فjال معجjزة و
ال إِعجاز .
و في ) الصف (  ،السورة العشرين  ،يشjيد بفjتح شjمال الحجjاز حيjث )) أرسjل رسjوله
بالھدى و دين الحق  ،ليظھره على الدين كله  ،و لو كره المشركون (( )  ، ( ٩و يشيد بالمعجزة
التى بدأت جماعته تحبھا  )) :و أخرى تحبونھا  :نصر من  Sو فتح قريب  ،وبشjر المjؤمنين ((
) . ( ١٣
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فالفتح بالنصر إلظھار اإلسالم على الدين كله ھي المعجزة التى انتھjت اليھjا الjدعوة و النبjوّ ة .
سيكرر ذلك مرة ثالثة في ) براءَة  . ( ٣٣شعار واحد يردده ثالث مرات  :في بدء النصjر علjى
قريش  ،و في النصر على يھود الشمال  ،و في النصر على العرب المسيحين في أطراف الشjام
 .ھذا ما رأى فيه إِعجاز القرآن و معجزة النبوّ ة .
و في سورة ) الصف  ( ١٤مفتاح لفھم سر الدعوة القرآنيjة ـ بعjد محاربjة الشjرك  .فjي
م ّكة قال  )) :إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون (( ) النمل . ( ٧٦
و في المدينة  ،بعد النصر على اليھودية في الشمال  ،يكشف سرّ دعوته  )) :يjا أيھjا الjذين آمنjوا
كونjjوا أنصjjjار  ، Eكمjjjا قjjال عيسjjjى  ،ابjjjن مjjريم ،للحjjjواريينَ :مjjjن أنصjjارى الjjjى  E؟ قjjjال
الحواريون  :نحن أنصار  . Eفآمنت طائفJة مJن بنJي إسJرائيل )ھjم النصjارى = األنصjار( ،و
كفjjرت طائفjjة ) اليھjjود ( فأيjjدنا الjjذين آمنjjوا ) النصjjارى ( علjjى عjjدوھم ) اليھjjود ( فأصjjبحوا
ظاھرين ((  .فالنصارى في لغة القرآن ھم حصراً من بني إسرائيل  .و ھكذا عرفوا في التاريخ .
و من الجھل بالتاريخ و القرآن تسمية المسيحيين نصارى  .و اآلية شاھد على أن الدعوة القرآنية
قامjjت فjjي الجزيjjرة العربيjjة انتصJJاراً للنصJJرانية اإلسJJرائيلية المؤمنJJة بالمسJJيح علJJى اليھوديJJة
الكJJافرة بJJه  . .فبالjjدعوة و الجھjjاد تّ jم النصjjر و الفjjتح لھjjذه النصjjرانية  .فاآليتjjان )النمjjل  ٧٦و
الصف  (١٤ھما البرھان القاطع على أن الدعوة القرآنية )) نصرانية (( .
و انظـر تفسير الجاللjين فjي التعريjف بتلكمjا الطjائفتين ـ و ھjـو مثjـال لتفاسjيرھم ) )) :
فآمنت طائفة من بني إسرائيل ( بعيسى و قالوا إنه عبد  Eرفع الى السماء  ) ،و كفرت طائفة (
لقولھم إنه ابن  Eرفعjه اليjه  .فاقتتلjت الطائفتjان  ،فقوينjا الطائفjة المؤمنjة علjى الطائفjة الكjافرة
فأصبحوا غالبيـن ((  .ھذا جھل بالتاريخ و العقيدة  .و ھـم معذورون لجھلھم حقيقة )) النصارى ((
بعد أن أسھموا في نشأة اإلسالم و ذابوا فيه  ،و اندثر وجjودھم و خبjرھم  .مjع أن القjرآن شjاھد
ناطق بوجودھم و عملھم على عھده  .فالطائفة الكافرة بالمسيح من بني إسرائيل لم يقبلوا الب ّتة و
لم يقولوا )) إنه عبد  Sرُ فع الى السماء (( فھذا اعتراف منھم بأن المسيح أتى  .و الطائفة المؤمنة
بالمسيح من بني إسرائيل لم يقولوا الب ّتة )) إنه ابن  Sرفعه اليه (( .ھذه مقالjة المسjيحية  .و تلjك
مقالة النصرانية و القرآن  .فال ذكر على اإلطالق للمسيحية في آية ) الصف  . ( ١٤و الجالالن
و صحبھما ينسبون الى النصرانية عقيدة المسيحية .
و في سورة ) الحديد (  ،الحادية و العشرين  ،ينشد نشيد الحمد على فتح م ّكة  ،عاصمة
الشرك  ،بمعجزة الحديد  )) :لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات  ،و أنزلنا معھم الكتاب والميزان ليقوم
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الناس بالقسط  .و أنزلنا الحديد  ،فيه بأس شديد و منافع للناس  ،و ليعلم  Eمjن ينصjره ورسjله
بالغيب  ،إن  Eقوى عزيز (( )  . ( ٢٥لقد بعث  Eالرسل بكتاب الھjدى و ميjزان العدالjة لقيjام
العقيدة و الشريعة بين الناس  .أما مع محمد و القرآن فقد )) أنزلنا الحديJد ((  .الحjظ دقjة التعبيjر
حيث صـار السيف معجزة منزلة  ،لصحة الدعـوة و النبوّ ة  .أليس ھjـذا )) ْ
بjدعا ً مjن الرسjل (( )
األحقاف  ، ( ٩في مقابلة القرآن الصريحة ) الحديد . ( ٢٥
و في ) المائدة (  ،الثانية و العشرين  ،ينقل من حجة الوداع  )) :اليوم أكملت لكjم ديjنكم
 ،و أتممت عليكم نعمتى  ،و رضيت لكم اإلسالم دينا ً (( )  . ( ٣أي إسالم ؟ إسالم الشاھدين له :
)) إ ّنا ك ّنا من قبله مسلمين (( ) القصص  ، ( ٥٣إسالم )) أولي العلم قائمـا ً بالقسط (( الذين يشھدون
مع  Eو مالئكته )) إن الدين عند  Eاإلسالم (( ) آل عمران  ١٨ـ  ، ( ١٩إسالم الطائفة المؤمنة
بالمسيح من بني إسرائيل  ،التى انتصرت على اليھوديjة بفضjل القjرآن و جھjاد النبjي ) الصjف
 ، ( ١٤أي إسالم )) النصارى (( الذي ارتضاه لھم دينا ً  ،وظھر على اليھودية و الشرك  .لذلك ))
اليوم يئس الذين كفروا من ديjنكم  ،فJال تخشJوھم واخشJو ِن (( )  .( ٣فالخjـوف مjن بطjش  Eو
رسوله ظل آيته حتى النھاية ،لظھور اإلسالم )) النصراني (( على اليھوديjة و الشjرك  )) :لتجjدَ نَّ
أشد الناس عداوة للذين آمنjوا اليھjود و الjذين أشjركوا  .ولتجjدَ نَّ أقjربھم مjودة للjذين آمنjوا الjذين
قjjالوا  :إنjjا نصjjارى  ...يقولjjون :ربنjjا آمنjjا مjjع الشjjاھدين (( )  ٨٢و . ( ٨٣فjjاليھود و العjjرب
المشركون ھم أھل العداوة  ،و النصارى أھل المودة واإليمJان و الشJھادة الJى النھايJة  .و ھjذا
اإلعالن الصريح دليل على أن الدعوة القرآنية ظلت حتى النھاية دعوة )) نصرانية ((  .و انتصار
اإلسالم القرآني على الدين كلjه  ،أي علjى اليھوديjة و الشjرك  ،ھjو انتصjار )) النصjرانية (( فjي
الجزيرة العربية  .و ھذا الظھور بالنصر و الفتح ھو معجزة القرآن و النبوّ ة .
و في ) التوبة ـ براءَة (  ،الثالثة و العشرين  ،أ ُحكمت )) آية السJيف ((  ،معجjزة القjرآن
و النبjjي العربjjي  )) :بjjراءَة مjjن  Eو رسjjوله الjjى الjjذين عاھjjدتم مjjن المشjjركين  :فسjjيحوا فjjي
األرض أربعة أشھر  ،و اعلموا أنكم غير معجزي  ، Eو أن  Eمخزي الكافرين  ...فإذا انسلخ
ح ّل و َح َرم )  ١ـ ٢ jو . ( ٥فھJو يشJرع
األشھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم )) من ِ
قتال المشركين العرب حتى يسلموا  .جاء في ) الناسخ و المنسوخ ( ص  ٢٦للنحjاس  )) :نسjخ
بھذه اآلية )  ( ٥وثالثة عشر موضعا في القرآن ((  .و قال ابن حزم )) :نسخ بھذه اآلية مائة
ـ  ٨٠ـ

و أربع عشرة آية في ثمان و أربعين سورة ((  .و نقل ) اإلتقان  )) : ( ٢٤ : ٢قال ابن العربي :
كل ما فjي القjرآن مjن الصjفح عjن الك ّفjار و التjولى و االعjراض و الكjف عjنھم  ،منسjوخ بآيJة
نبوة  ،ال المعجزة و ال
السيف ((  .و ھذا الواقع الضخم دليل على أن )) آية السيف (( ھي دليل ال ّ
اإلِعجاز  ،فjي ظھjور اإلسjالم علjى الjدين كلjه  .و ھjو يشjرع قتjال أھjل الكتjاب العjرب )) حتjى
يعطوا الجزية عن يjد و ھjم صjاغرون (( )  ( ٢٩أى حتjى يخضjعوا لسjلطان اإلسjالم  ،ال لjدين
اإلسالم  .ھكذا بقتـال الناس كلھم ،من مشركين و كتابيين  ،يكون ظھوره )) علjى الjدين كلjه (( )
 . ( ٣٣ھjjذه ھjjي شjjرعة القjjرآن األخيjjرة  ،ووصjjية محمjjد األخيjjرة ألمتjjه  .فھjjي دليjjل النبjjوّ ة و
الدعوة  ،ال المعجزة و ال اإلِعجاز .
و ختjjام القjjرآن المjjدني  ،بjjل القjjرآن كلjjه  ،فjjي سjjورة ) النصjjر (  ،و ھjjي نشjjيد الحمjjد
الختامى على معجزة القرآن و النبوّ ة  ،في النصر و الفتح :
)) إذا جjjjjjjjjـاء نصjjjjjjjjر  Eو
الفتـح
فســبح بحمـد ربـك ،

و رأيت الناس يدخلون في دين  Eأفواجا ً
و اســتغفره إنـه كـان توّ ابـا ً

((

إنھjjا نشjjيد الحمjjد علjjى سjjيطرة اإلسjjالم علjjى الجزيjjرة العربيjjة  .إنھjjا نشjjيد الحمjjد علjjى
معجزة النصر و الفتح  .لكنھjا  ،بjنص القjرآن القjاطع  ،تظjل معجJزة مشJبوھة  ،النھjا تقتضjى
االسjjتغفار  ،و ال أمjjر باالسjjتغفار حjjا َل النصjjر و الفjjتح بjjدون ذنjjب  .و ھكjjذا فالصjjدى األخيjjر
لمعجزة السJيف  ،كالصjدى األخيjر لمعجJزة اإلِعجJاز ) آل عمjران  ، ( ٧أنھjا مjن )) متشjابھات
القرآن .
ھذا ھو الواقع القرآني مjن المعجjزة  .حjاول األقjدمون اخفjاءه  ،و حjاول أھjل اإلِعجjاز
ستره بجعل اإلِعجاز معجزة القرآن  ،و قھرت النزاھة العلمية أھل عصرنا على الجھر به .
بدأه األستاذ حسين ھيكjل فjي ) حيJاة محمJد  ،ص  )) : ( ٥٥لjم يjرد فjي كتjاب  Eذكjر
لمعجزة أراد  Eبھا أن يؤمن الناس كافة على اختالف عصورھم برسالة محمد  ،إال ّ القرآن ((
و ختمjjjه األسjjjتاذ دروزة بتحليjjjل جjjjامع مjjjانع  )) :إن حكمjjjة  Eاقتضjjjت أن ال تكjjjون
الخوارق دعـامة لنبوّ ة سيدنا محمد عليه السالم ،وبرھـانا ً على صjحة رسjـالته وصjدق دعوتjه ((
)(١

ـــــــــــــــــ
) (١دروزة  :سيرة الرسول .٢٢٦ : ١

ـ  ٨١ـ

و في تحليل الواقع القرآني ثبت لنا :
أوالً  :ال معجزة حسية في القرآن  ،و أن المعجزة ُمنعت عن محمد منعا ً مبدئيا ً قاطعا ً )
اإلسراء  ، ( ٥٩و منعا ً فعليjا ً حازمjا ً ) األنعjام  . ( ٣٥وآيJة محمJد الوحيJدة ھjي شjھادة )) أولjي
العلم (( له على صحة دعوته  )) :و قال الذين كفروا  :لست مرسالً ! ـ ق ْل  :كفى با iشھيداً بينjى
و بينكم و من عنده علم الكتاب (( ) الرعد . ( ٤٣
ثانيا ً  :ال نبوءة غيبية في القرآن  ،فالتصريح بذلك حازم قاطع  )) :و ال أعلم الغيب
األنعام ( ٥٠
الثاني .

((

)

ثالثا ً  :لم يعتبر القرآن إِعجازه معجزة له ) آل عمران  . ( ٧و ھذا ما سنفصله في القسم

و ھكذا فقد رجع المعاصرون الى مقالة األقدمين  :إن  Sلم يجعل القJرآن دليJل النبJوة.
ھذا ھو الواقع القرآني الذي ال ريب فيه  .لذلك فكل ما نسبوه في الحديث و السjيرة والمغjازى و
الشمائل من معجزات لمحمد مدسوس عليه ينقضه واقع القرآن .
و قال القjرآن فjي النبjي العربjي  )) :مJا كنJتُ بJدْ عا ً مJن الرسJل (( ) األحقjاف  . ( ٩لكjن
الرسالة ظھرت على وجھين مختلفين ما بين م ّكة و المدينة  .كانت الدعوة في م ّكjة )) بالحكمjة و
الموعظة الحسنة (( على طريقة الرسل األولين  ،ففشلت  ،و في المدينة نجحت الدعوة العسكرية
بشرعة الجھاد  ،أوالً للدفاع عن العقيدة  ،ثjم لفرضjھا بjالقوة علjى الجزيjرة العربيjة  )) ،بالحديjد
فيه بأس شديد و منافع للناس ((  .و في تقييم ھذا الدور من الرسالة قال األستاذ حسين ھيكjل فjي
) حياة محمد : ( ١٩٠
)) ھنا يبدأ الدور السياسي  ...وھذا الدور من حياة الرسول لم يسبقه إليه نبي أو رسول
 .فقد كان عيسى  ،و كان موسى  ،و كjان مjن سjبقھما مjن األنبيjاء يقفjون عنJد الJدعوة الدينيJة
يبلغونھا للناس من طريق الجدل و من طريق المعجزة  ...و كذلك أمjر سjائر األديjان فjي شjرق
العالم و غربه  .فأ ّما محمد فقد أراد  Eأن يت َّم نشر اإلسالم و انتصار كلمة الحjق علjى يديjه  ،و
أن يكون الرسول و السياسي و المجاھد و الفاتح ((  .أال يعنى ھذا أن محمداً صار )) ْ
بjدعا ً مjن
الرسل (( ؟ و أن السياسة و الجھاد و الفتح كانت دالئل النبوّ ة ؟ أنحن في رسالة السماء  ،أم في
ـ  ٨٢ـ

سياسة الدنيا ؟ أنحن في تأسيس دين أم في تكوين دولة ؟ لقد غjارت العقيjدة فjي السياسjة ! و تjاه
الدين في الدولة ! )) بھذا الدور الذي لم يسبقه إليه نبي و ال رسول (( .
أما نحن فنقول  :إن نبوّ ة محمد و رسالته قد اقتصرت  ،بأمر مالك  Eله في رؤيا غjار
حرّ اء  ،على )) تفصيل الكتاب (( ) يونس  ( ٣٧بالقرآن العربي  .و ھذا ال يحتjاج الjى معجjزة و
ال إلى نبوءة غيبية  ،و ال الى إِعجاز فjي قjرآن الكتjاب  .يكفيjه شjھادة )) أولjي العلjم واإليمjان ((
على صحة رسالته ھذه و على صحة دعوته  )) :ق ْل كفى با iشھيداً بينى و بيjنكم  ،و مjن عنjده
علم الكتاب (( ) الرعد  . ( ٤٣فالقول الفصل  :ليس في القرآن و السيرة من معجزة حسية .

=a H$

;%2 H(#$ ): b,./
لقد ثبت لنا بالبحث السابق في الواقع القرآني و بشjھادة أئمjة العلمjاء فjي عصjرنا أنjه ال
معجزة فٮالقرآن  ،مع أنه قد رافقه  ،طول الرسالة و الدعوة  ،تحدى العرب له بمعجزة كاألنبياء
األولين  ،فما نزلت و ال وقعت  .و ھذا الموقف القرآني السلبي من كل معجزة يسjتند ،بتصjريح
القرآن نفسه  ،إلى مبدإٍ إلھي مقرر  :لقد شھد القjرآن نفسjه بعجjز محمjد عjن كjل معجjزة عجjزا ُ
مطلقا ً ) األنعام . ( ٣٥
أوالً  :موقف األقدمين
تجjاه ھjذا الواقjع القرآنjjي المشjھود  ،مjن الغريjب حقjا ً أن ينسjب أھjل الحjديث و السjjيرة
والمغjjازى و الشjjمائل  ،حتjjى أھjjل علjjم الكjjالم  ،ھJJذا السJJيل العJJرم مJJن المعجJJزات الJJى محمJJد ،
فينقضون بذلك صريح القرآن .
و من المؤلم ح ّقا ً أن ينجرف حجة اإلسالم  ،الغزالي نفسه  ،فjي تيjار الحjديث و السjيرة
فيأخذ بما فيھما من المعجزات على حقيقته التاريخية  ،بعد الواقع القرآني المشھود  .و ننقjل ھنjا
فصال من ) إحياء علوم الدين (  ،القسم الثاني  )) :ربع العادات (( ص . ٣٤١
ـ  ٨٣ـ

بيان معجزاته و آياته الدالة على صدقه :
 ...و قد ظھر من آياته و معجزاته مjا ال يسjتريب فيjه محصّjل  .فلنjذكر مjن جملتھjا مjا
استفاضت به األخبار و اشتملت عليه الكتب الصحيحة  ،إشارة الى مجامعھjا  ،مjن غيjر تطويjل
بحكاية التفصيل  .فقد خرق  Eالعادة على يده غير مرة .
 ١ـ انشق له القمر بم ّكة  ،ل ّما سألته قريش آية .
 ٢ـ و أطعم النفر الكثير في منزل جابر  ،و في منزل أبى طلحة و يوم الخندق  .ويومjا ً
أطعم ثمانين من أربعة أمداد شعير  .و مرة أكثر من ثمانين رجال من أقراص شعير حملھا أنس
في يده  .و مرة أھل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشjير فjي يjدھا فأكلوھjا كلھjم حتjى شjبعوا
من ذلك و فضل لھم
نبع الماء من بين أصابعه عليه السالم  ،فشرب أھل العسكر كلھم و ھم عطjاش ،
٣ـو َ
و توضأوا من قدح ضاق عن أن يبسط عليه السالم يده فيه .
 ٤ـ و أھرق عليه السالم وضو َءه في عين تبوك و ال ماء فيھا  ،و مرة في بئر الحديبيjة
 ،فجاشتا بالماء  .فشرب من عين تبوك أھل الجيش و ھjم ألjوف حتjى رووا  .و شjرب مjن بئjر
الحديبية ألف و خمسماية  ،و لم يكن فيھا قبل ذلك ماء .
 ٥ـ و أمر عليه السالم عمر بن الخطjاب رضjى  Eعنjه أن يjزود أربعمايjة راكjب مjن
تمر كان في اجتماعه كربضة البعير ـ و ھjو موضjع بروكjه ـ فjزوّ دھم كلھjم منjه  ،و بقjى منjه،
فحبسه .
 ٦ـ jو رمjjى الجjjيش بقبضjة مjjن تjjراب فعميjت عيjjونھم  .و نjjزل بjذلك القjjرآن فjjي قولjjه
تعالى  )) :و ما رميت و لكن  Eرمى (( .
 ٧ـ و أبطل  Eتعالى الكھانة بمبعثه  فعدمت  ،و كانت ظاھرة موجودة .
 ٨ـ و حنَّ الجذع الjذي كjان يخطjب اليjه  ،لمّjا ُعمjل لjه المنبjر  ،حتjى سjمع منjه جميjع
أصحابه مثل صوت االبل  ،فض ّمه إليه فسكن .
 ٩ـ و دعjا اليھjود إلjى تمنjى المjوت  ،و أخبjرھم بjأنھم ال يتمنونjه  ،فحيjل بيjنھم و بjين
النطق بذلك و عجزوا عنه  .و ھذا مذكور في سورة البقرة .
ـ  ٨٤ـ

 ١٠ـ و أخبر عليه السالم بالغيوب  :و أنذر عثمان بأن تصيبه بلوى من بعدھا الجنة .و
بأن ع ّماراً تقتله الفئة الباغية  .و أن الحسن يصلح  Eبه بين فئتjين مjن المسjلمين عظيمتjين  .و
أخبر عليه السالم عن رجل قاتل في سبيل  Eأنه من أھل النار فظھر ذلك بjأن ذلjك الرجjل قتjل
نفسه  .و ھذه كلھا أشياء إلھية ال ُتعرف البتة بشىء عن وجوه تق ّدمت المعرفة بھjا  ،ال بنجjوم ،
و ال بكشف  ،و ال بخط  ،و ال برجز  ،لكن بإعالم  Eتعالى له ووحيه إليه.
 ١١ـ و اتبعه سراقه بن مالjك  ،فسjاخت قjدما فرسjه فjي األرض  ،و اتبعjه دخjان حتjى
استغاثه  .فدعا له فانطلق الفرس  .و أنذره بأن سيوضع في ذراعيه سوارا كسرى فكان كذلك.
 ١٢ـ و أخبر بمقتل األسود العنسى الكذاب  ،ليلjة قتلjه  ،و ھjو بصjنعاء الjيمن  ،وأخبjر
بمن قتله .
 ١٣ـ و خرج على ماية من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسھم ولم يروه.
 ١٤ـ و شكا إليه البعير بحضرة أصحابه و تذلّل له .
 ١٥ـ و قال لنفر من أصحابه مجتمعjين  :أحjدكم فjي النjار  ،ضرسjه مثjل أ ُحُ jد  .فمjاتوا
كلھم على استقامة  ،و ارتد منھم واحد فقُتل مرتداً .
 ١٦ـ و قال آلخرين منھم ) أصحابه (  :آخركم موتا في النار  .فسjقط آخjرھم موتjا فjي
النار فاحترق فيھا فمات .
 ١٧ـ و دعا شجرتين فأتتاه و اجتمعتا  .ثم أمرھما فافترقتا .
 ١٨ـ و كان عليه السالم نحو الرابعة  .فإذا مشى مع الطوال طالھم .
 ١٩ـ و دعا عليه السالم النصارى إلى المباھلة  ،فعرفھم  أنھم إن فعلوا ذلك ھلكوا .
فعلموا صحة قوله فامتنعوا .
 ٢٠ـ و أتاه عامر بن الطفيل بن مالك  ،و أربد بن قبس  ،و ھما فارسا العرب وفاتكاھم
عازمين على قتله عليه السالم  .فحيل بينھما و بين ذلك  ،و دعjا عليھمjا  ،فھلjك عjامر بغjده ،و
ھلك أربد بصاعقة أحرقته .
ـ  ٨٥ـ

 ٢١ـ و أخبر عليه السالم أنه يقتل أ ُ َبي بن خلف الجمحى  ،فخدشه يوم أ ُحد خدشjا ً لطيفjا ً
 ،فكانت منيته فيه .
 ٢٢ـ jو أُطعjم عليjه السjالم السُjم  .فمjات الjjذي أكلjه معjه  .و عjاش ھjو  بعjده أربjjع
سنين  .و كلّمه الذراع المسموم .
 ٢٣ـ و أخبر عليه السالم يوم بدر بمصjارع صjناديد قjريش  .ووفقھjم علjى مصjارعھم
رجالً رجالً  .فلم يتعد واحد منھم ذلك الموضع
 ٢٤ـ و أنذر عليه السالم بأن طوائف من أمته يغزون في البحر  .فكان كذلك .
رى مشارقھا و مغاربھا  .و أ ُخبjر بjأن ملjك أمتjه سjيبلغ مjا
 ٢٥ـ و زويت له األرض فأ ُ َ
زوي له منھا  .فكان كذلك  .فقد بلغ ملكھم من أول المشرق  ،من بالد الترك  ،الى آخر المغرب

من بحر األندلس  ،و بالد البربر  .و لم ي ّتسعوا في الجنjوب  ،و ال فjي الشjمال  ،كمjا أخبjر 
سواء بسواء .
 ٢٦ـ و أخبر فاطمة ابنته رضى  Eعنھا بأنھا أول أھله لحاقا ً به فكان كذلك .
 ٢٧ـ jو أخبjjر نسjjا َءه بjjأن أطjjوالھن يjjداً أسjjرعھن لحاقjjا بjjه  .فكانjjت زينjjب بنjjت جحjjش
األسدية أطولھن يداً بالصدقة لحاقا ً به رضى  Eعنھا .
 ٢٨ـ و مسح ضرع شاه حائل ال لبن لھا  .فjدرّ ت و كjان ذلjك سjبب اسjالم ابjن مسjعود
رضى  Eعنه  .و فعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية .
 ٢٩ـ و ندرت عين بعض أصحابه فسقطت فر ّدھا عليه السالم بيده فكانت أصح عينيه و
أحسنھما
 ٣٠ـ و تفل في عين علي رضى  Eعنه  ،و أھو أرمد  ،يوم خيبر  ،فص ّح مjن وقتjه و
بعثه بالراية
 ٣١ـ و كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه .
 ٣٢ـ و أ ُصيبت ِرجل بعض أصحابه  فمسحھا بيده  ،فبرأت من حينھا .
 ٣٣ـ و ق ّل زاد جيش كان معه عليjه السjالم فjدعا بجميjع مjا بقjى  ،فjاجتمع شjىء يسjير
جداً  .فدعا فيه بالبركة  .ثم أمرھم فأخذوا  .فلم َ
يبق وعاء بالعسكر  ،إال ُملىء من ذلك .
ـ  ٨٦ـ

 ٣٤ـ و حكي الحكم بن العاص بن وائل م ْشjيته عليjه السjالم مسjتھزئا ً  .فقjال  كjذلك
فكن  .فلم يزل يرتعش حتى مات .
 ٣٥ـ و خطب عليه السالم امرأة  .فقال لjه أبوھjا  :إن بھjا برصjا ً  ،امتناعjا ً مjن خطبتjه
واعتذاراً  .و لم يكن بھا برص  .فقال عليه السالم  :فلتكن كذلك فبرصjت  .و ھjي أم شjبيب بjن
البرصاء الشاعر .
إلى غير ذلك من آياته و معجزاته   .و إنما اقتصرنا على المستفيض .
و من يستريب من انخراق العادة على يده  ،و يزعم أن آحاد ھذه الوقائع لم تنقل تواتراً
 ،بل المتواتر ھو القرآن فقط  ...و لكن مجموع الوقائع يورث علما ً ضرور ّيا ً (( .
ھذا ما نقله الغزالي فjي ) اإلحيjاء ( بصjفته زعjيم المتكلمjين  .و قjد أحسjن اذ )) اقتصjر
على المستفيض ((  .لكنه أورد مبدأ التواتر الذي ال يص ّح حديث بدونه  .فكيjف فاتjه أن ال يعمjل
به  ،و ھو يعلم )) أن آحاد ھذه الوقائع لم ُتنقل تواتراً ((  ،و يعلjم أيضjا ً أن مجمjوع الوقjائع مjن
اآلحاد ال يورث علما ً ضروريا ً  .و فاته استطالع الواقع القرآني المشھود ففيه القول الفصjل  .و
ما أشار اليه من القرآن سنفرز له بحثا ً خاصا ً .
ثانيا ً  :موقف المعاصرين الصادقين
و أتى عصر العلم و النقد  .و أخذ العلماء يجھرون بالحقيقة .
 ١ـ أوجز األستاذ حسين ھيكل ) ،(١بعد بحث طويjل  )) :لقjد كjان  حريصjا ً علjى أن
يقّ jدر المسjjلمون أنjjه بشjjر مjjثلھم يjjوحى إليjjه  ،حتJJى كJJان ال يرضJJى أن تنسJJب إليJJه معجJJزة غيJJر
القرآن  .و يصارح أصحابه بذلك  ...و لم يرد في كتاب  Eذكر لمعجjزة أراد  Eبھjا أن يjؤمن
الناس كافة  ،على اختالف عصورھم  ،برسالة محمد  ،إالّ القرآن  ...ھذا مع أنه ذكر المعجزات
التى جرت بإذن  Eعلى أيدى من سبق محمداً من الرسل (( .
 ٢ـ jو فصّjل األسjتاذ عبjد  Eالسjمان) )) : (٢لقjد أغjرم كثيjر مjن المسjلمين بjأن يحوطjjوا
شخصية الرسول بھالة كبJرى مJن الخJوارق  ،منjذ أن حملjت بjه أمjه الjى أن لقjى ربjه  .و بلJغ
الغلو
ـــــــــــــــــ
) (١حياة محمد  ،ص  ٤٤ـ . ٥٥
) (٢محمد  ،الرسول البشر  ،ص  ١٠ـ . ١٨

ـ  ٨٧ـ

بھم درجة ال ُتطاق  .ومن المتـأكد أنه ليس لھـم سـند من قرآن صريح أو حـديث صحيح ...
.

((

 (١ـ و قال  )) :إن الكثيرين حين يحاولون دراسة شخصية الرسول  ،يعمدون الjى كتJب
السيرة ليأخذوا جزافا ً بكل ما ورد فيھا  .و ھJذه الكتJب علJى كثرتھJا ال يجJوز أن تكJون مرجعJا
أصيال في ھذا الصدد  ،ألنھا ُكتبت في عصjور لjم يكjن النقjد مباحjا ً تمامjا ً فيھjا  .ومعظمھjا كjان
يُjدوّ ن لغايjة تعبديjة  .و الخالفjات الكثيjرة فjي رواياتھjا يحjتم علjى الباحjث أن يقjف منھjا موقjف
الحذر و الحيطة .
)) و قد استوعبت كتب السيرة سيال من أنباء الخوارق و المعجزات  ،التى تزيد وتنقص
تبع jا ً الخjjتالف األزمjjان التjjى ُدوّ نjjت فيھjjا  .فبينمjjا نجjjد سjjيرة ابjjن ھشjjام ال تعنjjى كثيjjراً بأنبjjاء
الخوارق و المعجزات  ،نجد أن سيرة ابن أبى الفداء  ،و ) الشفاء ( للقاضى عياض  ،وغيرھمjا
 ،قjjد عنيjjت العنايjjة الكبjjرى بھjjا  .و كتjjب السjjيرة مزدحمjjة بJJالرواة القصاصJJين الjjذين عرفjjوا
بالصناعة القصصية في ما يروون  .و ھؤالء ال يتحرون الدقة في سند الرواية أو متنھا  ،ألنھjم
يعنيھم ـ فحسب ـ صياغة األسلوب و عنصر التشويق (( .
 (٢ـ jثjjم قjjال  )) :و إذا تركنjjا السjjيرة الjjى كتJJب الحJJديث ألفينjjا أنفسjjنا إزاء مشjjكلة معقjjدة
تجعل الباحث في حيرة ال تنتھي و ال تقف عند حJد  ...و ظھJر وضJع آالف األحاديJث و نسjبتھا
الjjى النبjjي لتكjjون مؤيjjداً لحjjزب سياسjjى  ،أو ناقض jا ً لحjjزب آخjjر  .و انتھjjز اليھjjود و الزنادقjjة
فرصjjة ھjjذه الخالفjjات التjjى تjjدثرت بالjjدماء فjjي معظjjم األحjjايين  ،و راحjjوا يختلقjjون األحاديjjث
ليھدموا بھا اإلسالم  ،و يشغلوا العامة عن أصوله لتنصرف الى شكلياته  .كمjا تطjوع كثيjر مjن
السذج و البسطاء فوضعوا أحاديث في الترغيب و الترھيب  ،ظنا منھم أن في ھذا خدمjة للjدين،
و لو عقلوا ألدركوا أنھم إنما أساؤوا إلى الدين أكبر إسا َءة . (( ...
) مع ھذه األسباب الثالثة الختالف االحاديث ( لم يبدإ التدوين إال في عھjد المjأمون  .و
ذلjjك بعjjد أن اخjjتلط النقjjى بالjjدخيل  ،و أصJJبح الحJJديث الصJJحيح فJJي الحJJديث ال َك ِ Jذب كالشJJعرة
البيضJJاء فJJي جلJJد الثJJور األسJJود  ،كمjjا يقjjول الjjدراقطنى أحjjد جjjامعى الحjjديث المعjjروفين ...
وحسبك أن تعلم أن البخاري  ،و ھو شيخھم  ،قد وجد أن االحاديث المتداولjة تزيjد علjى سjتماية
ألف حديث  ،و لكنه لم يعتمد منھا في صحيحه إال قرابة أربعة آالف .
ـ  ٨٨ـ

و لدينا نموذج حى بھذا الخلط في األحاديث النبوية  ،و ھjو كتjاب )إحيjاء علjوم الjدين(
لإلمام الغزالي  ،من علماء الثلث األخير من القرن الخامس  ،ھذا الكتاب الضخم جمع بين دفتيه
ألوف األحاديث المنسوبة الى رسjول  . Eو جjاء الحjافظ العراقjى  ،فjي أواخjر القjرن الثjامن ،
ليخرج أحاديث ) االحياء ( و ليجد من بين كل عشرة أحاديث واحداً تقريبا يمكن االعتماد عليjه
.
 ٣ـ jثjjم قjjال  )) :و بعjjض تفاسJJير القJJرآن نفسjjھا محشjjو بjjآالف األحاديjjث المنسjjوبة الjjى
الرسول ،دون أن يكلف أصحاب التفاسير أنفسھم مش ّقة توضيح درجتھا من الصحة والضعف.
))  ...الjذين يتشّ jدقون بأحاديjث دخيلjة  ،و يصjjرّ ون علjى نسjبتھا الjى رسjول  ، Eو لjjو
قبلناھا  ،لكان معنى ھذا أن محمداً نطق بما يفسد ذوق الحياة  ،و يتن ّكر لسنتھا  ،و يھدم بمعول
ھذه الشريعة التى قامت أصولھا على المنطق القوى السليم .
))  ...و ھؤالء الحمقى يرضى عقولھم مثال أن يكون محمد ولد مختونا ً مكحjوالً مطھّjراً
 .و أن أبواب الجنة فُتحت و أبواب الجحيم أًغلقت ساعة ميالده  .و أن ايوان كسرى تص ّدع  ،و
نيران فارس أًخمدت  ،و بحيرة طبرية غارت  .و يرضيھم أن يكون الجذع في المسجد قد حJن
اليه  ،و أن الحصى سبح بين يديه  .و أن غار ثور الذي لجأ إليه يوم ھجرته قد خjيم العنكبjوت
علjjى بابjjه و بjjاض الحمjjام  ...دون مjjا نظjjر الjjى أن مثjjل ھjjذه القضjjية  ،إنمjjا تحتjjاج إلjjى أخبjjار
معتمدة  .و ليس ھناك آية قرآنية صريحة في القضية  ،و ال حديث واحد متواتر ...
)) و ما دام ھؤالء يحرصون على أن يكون لمحمد امتياز في كل شىء  ،فالبjد أن يكjون
له امتياز في الجماع  .و لjذا كjان مjن خصوصjياته الjزواج بjأكثر مjن أربjع نسjوة  ،دون سjائر
المسلمين  ،حتى لقد مات عن تسع  ،سأترك للقاضjى عيjاض فjي كتابjه ) الشJفاء ( يقjول :و قjد
روينا عن أنس أنه ـ صلوات  Eعليjه ـ كjان يjدور علjى نسjائه فjي السjاعة مjن الليjل والنھjار ،
وھنَّ إحدى عشرة ! قال أنس  :و كنا نتحدث أنه أ ُعطى قJوة ثالثJين رجJالً  .خرّ جjه النسjائي  .و
روى نحوه عن أبي رافع و عن طاووس  :له عليه السالم قوة أربعين رجالً  .وفjي حjديث أنjس
ضلت علJى النJاس بJأربع  :السJخاء و الشJجاعة و كثJرة الجمJاع و قJوة
أنه عليه السالم قال  :فُ ّ
البطش .
ـ  ٨٩ـ

)) حتى اذا أراد أن يتبوّ ل أو يتغوّ ط  ،فال يمكن في نظjرھم أن يكjون كالبشjر  ،بjل ال بّ jد
له من امتياز  ،و إالّ فما معنى كونه سّ jيد وُ لjد آدم و ال فخjر ! فالقاضjي عيjاض تjارة يقjول  :إن
الرسول كان اذا أراد قضاء حاجته في الخالء تجمعت الحجارة و األشجار لتستره ! و تارة يقول
 :إنه اذا أراد أن يتغوّ ط انشقت األرض فابتلعت غائطه و بوله  ،و فاحت لذلك رائحة طيبة ـ ألن
األرض تبتلjjع مjjا يخjjرج مjjن األنبيjjاء  ،فjjال يjjرى منjjه شjjىء  .ثjjم يواصjjل القاضjjي عيjjاض ھJJذا
الھوس فيقول  :إن قوما ً من أھل العلم قالوا بطھارة ھذين الحدثين منه  .وي ّدعى القاضjي أن
ُ
أم أيمن ـ و كانت تخدم رسول  Eـ شربت من بوله  ،فقال لھا  :لن تشتكي وجع بطنك أبدا ً (( ...
و ختم بقوله) )) : (١و لسائل أن يتسا َءل  :ألم تحدث للرسول معجزات ؟
)) و نحن نقول له  :إن كتب األحاديث  ،و كتب السيرة  ،قد استوعبت آالف المعجزات .
التطرف الذي يفرض علينا الضحك  .و حسبك أن تقرأ ) دالئل النبوّ ة (
و منھا ما بلغ الى درجة
ّ
للبيھقى  ،و أبى نعيم  ،و ) الشفاء ( للقاضى عياض  ،و شرح الزرقjانى علjى ) المواھjب (  .و
األحاديث المعتمدة معدودة على األصابع  .و كلھا أحادية ال تقطع بخبر  .ومنھا  :نبع المjاء  ،و
تكثير الطعام ...
)) و األحاديث التى وردت فيھا أخبار الرسول عJن الغيJب تتعJارض مJع صJريح القJرآن
الذي يؤكد أن الغيب ال يعلمه إال  Eوحده  .و من ھذه األحاديث  ،األخبار عن عمار بأن ستقتله
الفئة الباغية  ،و أن الحسن يصلح  Eبه بين فئتين ...
)) فال يمكن أن نقر بحال من األحوال ھذا السيل من المعجزات التى نسبت إليه  ،والتjى
لو وزعت علٮالثالثة و العشرين عاما التى قضاھا في النبوّ ة  ،ألصبح واضحا ً أن ھذه المدة إنمjا
ضاعت في حدوث الخوارق المتواصلة  ،دون أن يفرغ لنضال فjي م ّكjة  ،أو قتjال وتشjريع فjي
المدينة .
)) و الذي يقرأ للقاضى عياض فjي كتابjه ) الشJفاء ( ُ ،يصjاب بjدوار  ،فھjو ينسjب الjى
الرسول معجزات متنوعة  ،محاوالً أن يجعلھا شاملة لكل معجزات الرسل قبله  .حتى إحياء
ـــــــــــــــــ
) (١عبد  Eالسمان  :محمد  ،الرسول البشر  ،ص  ٨٦ـ  ٨٨و. ١١٣

ـ  ٩٠ـ

المjوتى ينسjبه الjjى الرسjول) ، (١و يjذكر دون خجJJل  ...حتjى حjين يفكjjر رسjول  Eفjي قضjjاء
حاجته بالخالء  ،تنتقل األشجار و تتكدس الحجارة  ،و ذلك لتواريه عن األعين ! و حjين يسjير،
ما من شجرة و ال حجر إال يقول  :السالم عليك يا رسول  ! Eو حين يدعو العباس وأھل بيته ،
تقول األبواب و الحوائط  :آمين  .و ھو يرى من خلفه كما يJرى مJن أمامJه  ،وفjي الظjالم كمjا
في النور  ...فينسب الى الرسول معجزات كان خيراً لjو أنjه لjم ينسjبھا اليjه  ...بjدل أن يعjرض
شخص ّية محمد للسخرية .
)) إن القرآن ذكر بعض اآليjات لjبعض الرسjل دون الjبعض اآلخjر  ،فكJان أجJدر لJه أن
يJJذكر بعJJض معجJJزات لمحمJJد الJJذي أ ُنJJزل عليJJه  .و لكjjن  Eعjّ jز وج ّ jل أراد أن يرفjjع مjjن قjjدر
الرسالة فيجعلھا عقلية منطقية تخاطب العقل و المنطق  .و أيدھا بكتاب  Eليعjيش معھjا إلjى أن
األرض و من عليھا  ،كآية خالدة معجزة  .و قد شق محمد لدعوتjه طريقjه إلjى القلjوب
يرث E
َ
والعقول ،غير مؤ ّيد بالخوارق ،التjي لjم تصjلح قبلjه وسjيلة إلقنjاع ،ألن معjه نھجjا ً واضjحا ً مjن
كتاب  ، Eليس فيه تعقيد و ال التواء  .و من شاء بعد ذلك فليؤمن و من شاء فليكفر (( .
و ھكذا فاألستاذ السمان ينقض كل معجزات الحديث و السيرة و الشمائل و المغازى  .و
ينقض معھا كل ما يتوھمونه من معجزات في بعض آيjات القjرآن  .فjالواقع التjاريخي والقرآنjي
أن محمداً )) غير مؤيد بالخوارق (( في نبوته و رسالته .
فال معجزة لمحمد سوى القرآن  .ھذا ما قاله من قبله حسين ھيكل و أھل اإلِعجاز .
لكننا نأخذ عليه قوله  ،في تبرير منع المعجزات عن محمد  )) ،ان ّ E
عز وجّ jل أراد أن
يرفjjع مjjن قjjدر الرسjjالة فيجعلھjjا عقليjjة منطقيjjة تخاطjjب العقjjل و المنطjjق ((  .و رسjjالة )) عقليjjة
منطقية (( ُتنزل الوحي منزلة العقل  ،ليس العقل البشرى بحاجة إليھا  ،و ھو بغنjى عنھjا  .وھjل
كونھا )) عقلية منطقية (( دليل على أنھا من  E؟ حينئذ كل تأليف بشرى ديني  )) ،عقلjى منطقjى
(( ھو من  ! Eفال ب َّد من برھان إلھي قرين النبوّ ة يدل عليھا حتjى يصjح اعتبارھjا مjن  . Eلقjد
نسى قول اإلمام الجويني) ، (٢استاذ الغزالي  )) :ال دليل علJى صJدق النبJي غيJر المعجJزة  .فJإن
قيل  :ھل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة ؟ قلنا  :ذلك غير ممكن (( .
ـــــــــــــــــ
) (١و قد انحدر الى مستواه سيد علم الكالم الغزالي .
) (٢في االرشاد  ،ص . ٣٣١

ـ  ٩١ـ

و نأخjذ عليjjه أيضjا ً قولjjه  :إن  Eلjم يؤيjjد محمjداً بjjالخوارق ألنھjا )) لjjم تصjلح مjjن قبلjjه
وسيلة لإلقناع ((  .و اإلنجيل و التوراة شاھداً عدل على فساد ھذه النظرية و على عدم مطابقتھjا
لواقع النبوّ ة  :فقد قامت رسالة موسjى و رسjالة المسjيح علjى المعجjزة  ،و بسjبب المعجjزة آمjن
بھما الناس على زمانھما و من بعدھما  .ھذا مjن حيjث االيجjاب  .و مjن حيjث السjلب  ،فjالواقع
القرآنjjي المكjjي شjjاھد عjjدل علjjى أن أھjjل م ّكjjة تحّ jدوا النبjjي طjjول العھjjد بم ّكjjة باالتيjjان بمعجjjزة
ليؤمنوا به  )) :لن نؤمن حتى نؤتى مثل مjا أوتjى رسjل ) (( Eاألنعjام  )) ،(١٢٤فليأتنjا بآيjة كمjا
ءتھم آيjة ليjؤمن بھjا ((
أرسل األولون (( ) األنبيjاء  )) ، ( ٥و أقسjموا بjاَ iجھْjد إيمjانھم  :لjئن جjا َ
)األنعام  )) ، (١٠٩و ما منع الناس أن يؤمنوا  ...إال أن تأتيھم سُّ jنة األولjين (( ) الكھjف . ( ٥٥
صه القاطع  ،ان المعجزة )) سلطان  Sالمبين (( الوحيد في الشھادة لصحة
ففى عرْ ف القرآن و ن ّ
رسالة أنبيائه و دعjوتھم ) ھjود  ، ٩٦المؤمنjون  ٤٥ـ ، ٤٧ jغjافر  ٢٣ـ ، ( ٢٤ jو أنھjا )) سُjنةّ
األولين (( في النبوّ ة و الدعوة ) الكھف  ، ٥٥األنبياء . ( ٥
 ٣ـ ھذا ما وصل اليه أيضا ً األستاذ دروزة  ،في فصل ق َّيم موقف القرآن السلبي من كjل
معجزة  .و خjتم استشjھاد القjرآن بقولjه  )) :إن حكمJة  SاقتضJت أن ال تكJون الخJوارق دعامJة
نبوة سJيدنا محمJد عليjه السjالم  ،و برھانjا ً علjى صjحة رسjالته و صjدق دعوتjه ـ التjى جjاءت
ل ّ
بأسلوب جديد  :ھو أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من آيات باھرة  ،و البرھنة بھا  ...ثم
أسلوب مخاطبة العقل و القلب  ،في الحث على الفضائل و التنفير من الرذائل  ...وعلjى اعتبjار
أن الدعوة التى تقوم على تقرير وجود  Eو اسjتحقاقه وحjده للعبوديjة و اتصjافه بجميjع صjفات
الكمال  ،و على التزام الفضائل و اجتناب الفواحش  ،ھي في غنى عن معجزات خارقة للعادة ال
تتصل بھا بالذات (( ) سيرة الرسول . ( ٢٢٦ : ١
فاألستاذ دروزة يشھد بشھادة القرآن عينھا )) إن حكمة  Eاقتضت أن ال تكون الخjوارق
دعامjjة لنبjjوّ ة سjjيدنا محمjjد عليjjه السjjالم (( .و نحjjن نكjjرر ھjjذا االعتjjراف الصjjريح الjjذي ينكjjر
المعجزات مبدَ ئيا ً وواقع ّيا ً في الدعوة القرآنية و السيرة النبوية .
لكننا نأخذ عليه تبرير موقف القرآن السلبي من كل معجزة  ،و تبرير حكمة ھذا الموقف
السلبي  ،بjأن الjدعوة القرآنيjة )) جjاءت بأسJلوب جديJد (( فjي الjدعوة و النبjوّ ة  ،يjر ّده الjى ثjالث
ظواھر :
ـ  ٩٢ـ

 )) (١أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيJه مJن آيJات بJاھرة  ،و البرھنJة بھJا (( كjأن
القرآن ابتدع ھذا األسلوب  ،أو أعجز فيه أكثر من الكتاب و الحكمة و النبjوّ ة و اإلنجيjل  .ألjيس
ھذا األسلوب ھو أسلوب األنبياء كأشjعيا ؟ ألjيس مزاميjر الزبjور  ،كتjاب صjالة اإلسjرائيليين و
المسjjيحيين  ،علjjى ھjjذا األسjjلوب ؟ ألjjيس الjjذي أعجjjز فيjjه سjjفر الحكمjjة  ،للjjرد علjjى الفلسjjفة
االغريقية ؟ يكفيه أن يقjرأ اإلنجيjل بحسjب متjى ليjرى أن المعلjم المعجjز فjي ھjذا األسjلوب ھjو
السيد المسيح  .و فات األستاذ أن ھذا ھو أسلوب الفالسفة الموحّ دين  ،و أسلوب جميع المتكلمjين
و الخطباء في التوحيد  :فھل ھذا األسلوب دليل النبوّ ة عندھم ؟
 )) (٢ثم أسلوب مخاطبة العقل والقلب (( في الترغيب و الترھيjب  .نجيjب علjى األسjتاذ
دروزة بشھادة زميله األستاذ عبد  Eالسمان) )) : (١و أسلوب الدعوات الى  Eيستوى فيjه جميjع
األنبياء و الرسل  ،ألنھم جميعا تربط بينھم مھمة واحدة و ھدف واحد  ،و يشقون طJريقھم الJى
قلوب الناس بأسلوب واحد  ،ھو تبشير المستجيبين منھم بسعادة الدنيا و نعjيم اآلخjرة  ،و إنjذار
المتمردين منھم بشقائھما  .و محمد صلوات  Eعليه واحد من الرسل  ،و قد التزم ھذا األسلوب
في دعوته منذ بدايتھا الى آخر لحظة من حياته  )) :ما يقال لك إال ما قيل للرسJل مJن قبلJك  ،إن
ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم (( ) فصت . ( ٤٣
 (٣إن الjjدعوة التjjى تقjوم علjjى تقريjjر وجjjود  ... Eو علjى التjjزام الفضjjائل و اجتنjjاب
الفواحش  ،ھي في غنى عن معجزات خارقة للعادة ال تتصل بھا بالذات ((  .ھjل يجھjل األسjتاذ
دروزة أن جميjjع مؤلفjjات الموحjjدين و المصjjلحين  ،مjjن مjjؤمنين بjjالنبوّ ة و كjjافرين  ،تjjدعو الjjى
التوحيjد و الفضjjيلة  ،فھjل صjjاروا بھjا كلھjjم أنبيjjاء ؟ و مؤلفjات نوابjjغ الفكjر اإلسjjالمي و الفكjjر
المسيحي كلھا ممّjا قjرّ ر  :فھjل كلھjا نبjوءات ؟ و مjا الjذي يميزھjا عjن دعjوات النبjوءات سjوى
المعجزات ؟ و ما الذي يميزھا عن القرآن نفسه سوى إِعجازه في النظم و البيان ؟ أجل لقد فjات
السيد دروزة قول اإلمام الجويني الذي نقلناه في مطلع كتابنا  )) :ال دليل علjى صjدق النبjي غيjر
المعجزة  .فإن قيل  :ھل في المقدور نصب دليjل علjى صjدق النبjي غيjر المعجjزة ؟ قلنjا  :ذلjك
غيjjر ممكjjن ((  .وجدليjjة األسjjتاذ دروزة كغيjjره منjjذ ابjjن خلjjدون ھjjي المغالطJJة عينھJJا  :لjjيس
المطلوب صحة قول النبي في ذاته  ،بل صدقه إن كالمه ھو كالم ، E
ـــــــــــــــــ
) (١محمد  ،الرسول البشر  ،ص . ٥٢

ـ  ٩٣ـ

ألن حقيقة كالم اإلنسjان مھمjا سjمت ال يمكjن أن تتمتjع بعصjمة كjالم  ، Eو حكمھjا و حكمتھjا
بحكم و حكمة كالم  . Eو الحقيقة المطلقة في الكالم المخلوق ال تجعلjه فjي ذاتjه كjالم الخjالق ،
فال ب ّد من ب ّينة خارجة عن الكالم ذاته تدل على أنه كالم  Eو أن النبي صادق في نقله عن ربjه
 ،و ھذه ھي المعجزة النى يشھد بھا  Eلنبيه  .و لنا عودة الى ھذا الموضوع كله .
ثالثا ً  :موقف بعض المعاصرين الرجعيين
يقول عبد الرازاق نوفل) )) : (١و معجزاتJه القوليJة و الفعليJة أكثJر مJن معجJزات جميJع
األنبياء من آدم الى سيدنا المسيح مجتمعة ((
و ال عجب في ذلك فقد سبقه حجة اإلسالم  ،الغزالي  ،كما نقلناه عنه .
فما ينسبونه إلى محمد من معجزة فjي القjرآن و الحjديث  )) ،مJن المتأكJد أنJه لJيس لھJم
سند من قرآن صريح أو حديث صحيح ((  )) ،و ليست ھنJاك معجJزة يؤكJدھا خبJر قطعJى  ،ممjا
نسب الى رسول  (( Eـ كما نقلنا عن األستاذ عبjد  Eالسjمان  .و قjد نقلنjا حملتjه الصjادقة علjى
أھل الحديث  ،و على أھل السيرة  ،و على أھjل التفسjير  ،الjذين يضjلّلون المسjلمين  ،ويثيjرون
سخرية المثقفين .
و كjjم ھjjو منطقjjى وواقعjjى قjjول إمjjام األزھjjر  ،الشjjيخ المراغjjى) )) : (٢و مjjن الحjjق أن
المسلمين قد بلغ اختالفھم بعد وفاة النبjي حjداً دعjا الjدعاة فjيھم الjى اخjتالق اآلالف المؤلفJة مJن
األحاديث و الروايات  ،حتى قال على  :ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إالّ ما في القرآن  ،و مjا فjي
يقرھJا
ھذه الصحيفة أخذتھا من رسول  Eفيھا فرائض الصدقة  ...أما مضرة الروايJات التJى ال ّ

العقل و العلم فقد أصبحت واضحة ملموسة  ...و لقد كان  حريصا علjى أن يقّ jدر المسjلمون
أنه بشر مثلھم ُيوحى اليه  ،حتى كان ال يرضى أن ُتنسب اليه معجزة غيJر القJرآن  ،و يصjارح
أصحابه بذلك  ...فالقرآن وحده معجزة محمد (( .

سjjنرى فjjي القسjjم الثjjاني ھjjل يعتبjjر القjjرآن إِعجjjازه معجjjزة لjjه  ،بjjل ھjjل يصّ jح اعتمjjاد
إِعجاز القرآن معجزة له .
ـــــــــــــــــ
) (١مح ّمد رسوالً نب ّيا ً  ،ص . ١٥٣
) (٢في ) حياة محمد ( لحسين ھيكل  :تقديم الطبعة الثانية  ،ص  ٥٠ـ . ٥٤

ـ  ٩٤ـ

و سنرى في ھذا الفصل رأى أدعياء العلم و التفسير الذين يرون معجزات و غيب ّيات في
)) كونيJات (( القJJرآن و مطابقتھjا الختراعjjات العلjم العصjjرى  .يكفjيھم ر ّداً قjjول األسjتاذ عبjjد E
السمان  ،الذي نقلناه
و ھكذا ثبت لدينا  ،موقف القرآن السلبي من كل معجزة تنسب إلى محمد  ،و من شھادة
أھل العلم الصادقين  ،أنه ليس في الحديث و السيرة من معجزة .
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لقد ثبت لنا  ،مما تقدم من واقع القرآن و شھادة أئمة اإلسالم في عصرنا  ،أنه ال معجjزة
في القرآن  ،سوى إِعجازه )) في حسن تأليفه و عجيب نظمه (( كما قال الباقالني .
لكن  ،بسبب شعور القوم الفطjرى بjأن المعجjزة الحسjية ھjي دليjل النبjوّ ة األوحjد  ،و أن
القرآن وحده ھو الخبر اليقين عن السيرة و الدعوة  ،أخذوا يقبلون القرآن و يتدبرونه ليجدوا فيjه
معجزة  .فوقعjوا علjى بعjض )) آيJات متشJابھات ((  ،فjانك ّبوا عليھjا يسjتدرجونھا ليخرجjوا منھjا
معجزة تشھد بصحة النبوّ ة و الدعوة  .فوجدوا في القرآن مثل ھذه المعجزات .
أوالً :

))

أسطورة شق الصدر

((

)(١

جjاء فjjي مطلjع سjjورة ) الشjjرح (  )) :ألjم نشjjرح لjjك صjدرك  ،ووضjjعنا عنjjك وزرك ،
الذي أنقض ظھرك  ،و رفعنا لك ذكرك (( )  ١ـ . ( ٤
و المتبادر الى الذھن أن )) شرح الصدر (( تعبير مجازى يjدل عليjه مjا بعjده  :فقjد شjرح
النبjjي صjjدراً بوضjjع وزره عنjjه و رفjjع ذكjjره  .ف ّس jرھا الجjjالالن  )) :أى شjjرحنا لjjك يjjا محمjjد
صدرك
ـــــــــــــــــ
) (١التعبير للدكتور حسين ھيكل  :حياة محمد  ،ص . ٧٢

ـ  ٩٥ـ

بالنبوّ ة و غيرھا ((  .فال ذكر عندھما لمعجزة شق الصدر و تطھيره  .و كأن التطھير من الjوزر
عمل مادى ! و المعنى المجازى متواتر في القرآن  )) :يشرح صدره لالسالم (( )األنعام ، (١٢٥
)) شرح بالكفر صدراً (( ) النحل . ( ١٠٦
فسjjرھا البيضjjاوى  )) :ألjjم نفسjjحه حتjjى وسjjع مناجjjاة الحjjق و دعjjوة الخلjjق فكjjان غائب jا ً
حاضراً  .أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه مjن الحكjم و أزلنjا عنjه ضjيق الجھjل  .أو بمjا يسjرنا لjك
تلقى الوحي بعدما كان يشق عليك ؟ ((  .فليس فjي ھjذا كلjه مجjال ألسjطورة شjق الصjدر  .لكjن
البيضاوى يضيف  )) :و قيل إنه اشارة إلى ما روى أن جبريjل أتjى رسjول   Eفjي صjباه ،
أو يjjوم الميثjjاق فاسjjتخرج قلبjjه فغسjjله ثjjم مjjأله إيمانjا ً و علمjا ً  .و لعلjjه إشjjارة الjjى نحjjو ذلjjك (( .
وھناك ضحّ ى القاضي بعلمه ارضا ًء ألھل الحديث من العامة  :فھل العلم و اإليمان أشياء توضع
في القلب ؟ و ھل يقوم القلب مقام العقjل ؟ و كيjف فاتjه قjول القjرآن بعjد ذلjك )) :ووجjدك ضjاال
فھدى (( ) الضحى . ( ٧
لكن أصjل القصّjة عنjد المفسjرين كjان فjي تفسjير الطبjري بالحjديث  .فjروى أن القصjة
وقعت لمحمد في سن الطفولة  ،أو في سjنّ الكھولjة نحjو األربعjين و قبيjل البعثjة  .و كيjف فاتjه
حديث سورة ) الضحى  ٦ـ  ( ٨التى توجز فترة ما قبل البعثة بقولھا  )) :ألم يجدك يتيما ً فjآوى .
ووجدك ضاالً فھjدى  .ووجjدك عjائالً فjأغنى ((  .فلjو كjان ھنjاك مjن حjادث جjرى  ،أو معجjزة
وقعت لمحمد قبل البعثة لذكرھا القرآن تسلية للنبي و تأييداً لدعوته .
و األسjطورة ترويھjا السjيرة علjى لسjان مرضjعه حليمjة السjعدية  ،أو علjى لسjان ابنھjا
تِرْ ب محمد في الرضاعة  ،أو على لسان محمد و كان عمره سنتين و نصف السنة  .قالت حليمة
 )) :فخرجت أنا و أبوه فوجدناه قائما ً ممتقعا ً وجھه  .فالتزمته و التزمه أبوه  .فقلنا له  :ما لjك يjا
أدر مjا
بنى ؟ قال  :جا َءنى رجالن عليھما ثياب بيض فأضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه شيئا ً لم ِ
ھو ((  .فھل االثم شىء محسوس ؟ و ھل يكون في البطن ؟ و طفل دون الحلم ھو غير مكلفّ و
ال مسjjؤول عjjن وزر يjjنقض الظھjjر  .و غسjjل الصjjدر أو الjjبطن مjjن وزر ال معنjjى لjjه علjjى
اإلطالق ـ إال أن يكون العماد )) النصراني (( المستور بھذه الروايات .
و االحاديث عjن األسjـطورة تختلjف اختالفjـا ً كثيjراً .قjال األسjـتاذ عبjد  Eالسjمان):(١
وحديث البخاري يقول  )) :إن الحادث وقع ليلة المعراج  .و ابن حزم يعارض البخاري .

ـــــــــــــــــ
) (١محمد  ،الرسول البشر  ،ص . ٩٦

ـ  ٩٦ـ

))

و قيjjل  :و ھjjو ابjjن عشjjرين سjjنة  ،كمjjا فjjي حjjديث ابjjن حيjjان و الحjjاكم  .و قيjjل  :حjjين كjjان
مسترضعا ً لدى حليمة  ،و أخوه من الرضاع  ،و س ّنه ال تتعدى السنتين  ،ھو الذي شھد الحjادث
و نقلjjه الjjى أمjjه حليمjjة .والحjjافظ العراقjjى فjjي ) نظjjم السjjيرة ( يقjjول :فjjي عامjjه الرابjjع ((  .فjjال
يدرون متى وقع له الحادث و في أي زمان و في أي مكان  .و اختالف االحاديث دليل تھافتھا .
جjا َء فjي صjحيح البخjاري  )) :بينjا أنjا عنjد البيjت  ،بjين النjائم و اليقظjان ـ و ذكjر بjين
الرجلين ـ فأ ُتيت بطست من ذھب ُملىء حكمة و إيمانا ً  .ف ُ
شق من النحر الjى مjراق الjبطن ـ أي
ً
حكمة و إيمانا ً ((  .الحظ التھافjت فjي التعبيjر نفسjه :
أسفله ـ ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ُملىء
محمد )) بين النائم و اليقظان (( ،فھل الرؤيا حادث واقعى ؟ و ما معنى شھادة من ھو غائjب عjن
وعيه ؟ و ھل الحكمة و اإليمان أشياء حسية يمأل بھا طست من ذھب ؟ فيا ليjت البخjاري أسjقط
ھذا الحديث مع آالف األحاديث التى نرفضھا .
يقول األستاذ السمان  )) :و قد اھتمت كتب السيرة بھذا الحادث دون التعقيJب عليJه  .و
مJا كJان لمنطJJق سJليم أن يقJJره أو يعتJرف بJه  .و رغjjم اضjطرب الروايjjات  ،ال يفوتنjا أن ھjjذه
األحاديث تتعلق بجانب غيبjى ـ و ھjو الjذي يمثلjه المالئكjة ـ و ال يصjح للتصjديق بسjوى الخبjر
المتواتر  .و ال خبر متواتر في القصة (( .
لذلك يسميھا الدكتور حسين ھيكل  )) :أسطورة شjق الصjدر (( لسjبب أن محمjداً لjم يلجjأ
في اثبات الى ما لجأ اليه َمن سبقه من الخوارق (( .
ثانيا ً  :اإلسراء و المعراج
وجد بعضھم معجزة اإلسراء في ھذه اآلية :

)) سبحان الذي أسـرى بـعـبده
ليالً

من المسجد الحرام الى المسجد
االقصا

الذي بـاركنـا حـوله لنــ ُريه

من آياتنـا  ،إنه ھـو السميع البصير

ووجد ھذا البعض معجزة المعراج في ھذه اآليات :

)) و لـjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjـقد رآه
أخــرى

عنـد ســدرة

عنـدھـا جنـة المــأوى

اذ يغشى السـدرة مـا يغشـى
ـ  ٩٧ـ

المنتـھى

((

مـا زاغ البصـر و مـا طغـى

لـقد رأى مjن آيـjـات ربjـه الكبjرى
((

) النجم  ١٣ـ ( ١٨
و على ھاتين اإلشارتين لفقوا  ،في الحديث و السيرة و التفسير  ،ھjذه القصjة )) :بينمjا
أنا في المسجد الحرام  ،في الحجر  ،عند البيت  ،بين النائم و اليقظان أتانى جبريل بال ُبراق ـ أو
من الحَ رَ ◌َ ◌َ م و سماء المسجد الحjرام ألنjه كلjه مسjجد  ،أو ألنjه محjيط بjه  ،لِمَjا رُ وى أنjه كjان
نائما في بيت أم ھانى بعد صالة العشاء (( ) البيضاوى (  .و ھند ھي بنت عمjه أبjي طالٍ j
ب.و
البراق )) دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل ،يضع حافره عند منتھى طرفه (( )الجالالن( )) ،و
ھي الدابة التjى كانjت تحمjل عليھjا األنبيjاء قبلjه (( ) السjيرة البjن ھشjام  ( ٣٨ : ٢ـ jوالكتjاب و
أسفار األنبياء تجھلھا  )) .فقال جبريل  :أيھا النائم  ،قم  .فانحنjت الدابjة  ،و لھjا أجنحJة كأجنحJة
النسJJر  ،أمjjام رسjjول  ، Eفاعتالھjjا و انطلقjjت بjjه انطjjالق السjjھم  ،فjjوق جبjjال م ّكjjة  ،و رمjjال
الصحراء  ،متجھة الى الشjمال (( ) حسjين ھيكjل  ،حيjاة محمjد (  )) .فسjار بjى حتjى أتيjت بيjت
المقدس فربطت الدابة بالحلقة التى تJربط فيھJا األنبيJاء (( )الجjالالن(  )) .و بيjت المقjدس مھjبط
الوحي  ،و متع ّبد األنبياء  ،محفوف باألنھار و األشجار (( ) ) (١البيضاوى (  .فصلى النبي بين
)(٢
األنبياء إبراھيم و موسى و عيسى .
ثjjم أوتjjى بJJالمعراج فjjارتكز الjjى صjjخرة يعقjjوب  ،و عليjjه صjjعد محمjjد سِ jjراعا ً الjjى
ضة خالصjة
السماوات يقوده جبريل  ،و له ستماية جناح  .فاجتاز السماء األولى  ،و ھي من ف ّ
 ،علّقت اليھا النجوم بسالسل من ذھب  ،و قد قjام علjى كjل منھjا مjالك يحرسjھا حتjى ال تعjرج
الشياطين  .الى علو عليھا  ،أو يستمع الجن الى أسرار السماء ) حسين ھيكjل  :حيJاة محمJد ( .
فرأى فيھا رجjاالً لھjم مشjافر كمشjافر اإلبjل  ،فjي أيjديھم قطjع مjن نjار كاألنھjار  ،يقjذفونھا فjي
أفواھھم فتخرج من أدبارھم ) سيرة ابن ھشام (  .و رأى في غيرھا عزرائيjل  ،مjالك المjوت ،
بلغ من ضخامته أن كان ما بين مسيرة سبعين ألف يوم ! و كان يسجل في كتاب ضjخم أسjماء
َمن يولدون و من يموتون ! و رأى في أخرى مالكا ً ضخما ً نصفه من نار و نصjفه مjن ثلjج  .و
في
ـــــــــــــــــ
) ١يظھر أن اإلمام البيضاوى يجھل بيت المقدس جھالً مطبقا ً  .يؤكد ذلك َمن عاش في المقدس زھjرة شjبابه،
يطوف بھا مدة اثنتى عشرة سنة .
(
) ٢إن كانت تلك الصjالة رؤيjا فلjيس اإلسjراء بمعجjزة حسjية  ،و إن كانjت حjدثا ً واقعيjا ً  ،فكيjف رجjع أسjياد
األنبياء الى حياة الدنيا ليصلوا مع النبي ؟
(

ـ  ٩٨ـ

السماء السابعة رأى مالكا ً أكبر من األرض كلھا  ،له سبعون ألف رأس  ،في كل رأس سبعون
ألف فم  ،في كل فم سبعون ألف لسان ،كل لسان ينطق بسبعين ألjف لغjة  ،مjن كjل لغjة بسjبعين
ألف لھجة  ،فسار النبي ما بين خلق و خلق ما مسيرته بتلك السرعة خمسماية عام  ،حتى وصل
الى حضرة القديم  ،فكان ما بينه و بين العرش )) قjاب قوسjين أو أدنjى ((  .و ذلjك عنjد )) سjدرة
المنتھى  ،فإذا أوراقھjا كjآذان الفيلjة  ،و اذ ثمرھjا كjالقالل  .فلمjا غشjيھا مjن أمjر  Eمjا غشjيھا
تغ ّيرت فما أحد مjن خلjق  Eيسjتطيع يصjفھا مjن حسjنھا  .قjال  :فjأوحى  Eإلjيَّ مjا أوحjى (( )
الجالالن (  .ھناك )) رأى من آيات ربه الكبرى (( ـ )) فرأى من عجائب الملكjوت رفرفjا ً أخضjر
سدَّ أفjق السjماء ((  .حينئjذ مّ jد العلjى القjدير يjداً علjى صjدر محمjد  ،و األخjرى علjى كتفjه دليjل
الرضى و القبول  .و فرض  Eعلى أمته خمسين صالة في كل يوم و ليلة  .و رجع بھا محمjد
حتى لقى موسى ّ ،
فحذره موسى و قال  :ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك ال تطيق ذلك
 .فأخذ محمد يطوف بين  Eو موسjى  ،حتjى خفjف  Eالفريضjة الjى خمjس مjرات فjي اليjوم .
أخيراً نزل محمد على المعراج الى األرض  ،و امتطjى البjراق الjى م ّكjة  )) .رواه الشjيخان  .و
روى الحاكم في ) المستدرك ( عن ابن عباس قال  :قال رسول   Eرأيت ربى ّ
عز وجل ّ (( )
الجالالن ( .
 ١ـ تلjك ھjي قصJة اإلسJراء و المعJراج فjي الحjديث و السjيرة و التفسjير  .أصjحيح إن
النبي الصادق األمين قد رواھا ؟ ظاھرھا يدل عليھا  :إنھا من اإلسرائيليات التى تزخر بھا كتب
اليھود المنحولة .
نعرف أن المالك روح ال جسد له  ،أو ھو )) من نار (( كما يقjول القjرآن  .فكيjف يكjون
لعزرائيل رأس  ،ما بين العينين فيه مسيرة سبعين ألف يوم ؟ و ما ھjذا المjالك الjذي نصjفه مjن
نار و نصفه من ثلج ؟ و ذاك المالك الذي ھو أضخم من األرض كلھا  ،و له سبعون ألjف رأس
 ،في كل رأس سبعون ألف فم  ،في كل فم سبعون ألف لسان  ،و كjل لسjان ينطjق بسjبعين ألjف
لغة  ،و من كل لغة بسبعين ألف لھجة ؟! و ما ھو ھذا البراق )) الدابة فوق الحمار و دون البغjل
 ،و لjjه أجنحjjة كأجنحjjة النسjjر (( ! و محمjjد يjjربط البjjراق )) دابتjjه بالحلقjjة التjjى كانjjت تjjربط بھjjا
األنبياء ((  :و نعرف من التاريخ أنه لم يكن في زمن محمد ال ھيكل و ال حلقة  ،بل أطالل علjى
أطالل  .و حديث الشيخين يضع عيسى فjي السjماء الثانيjة مjع يحيjى ابjن خالتjه  ،و يوسjف فjي
الثالثة  ،و ادريس في الرابعة  ،و ھارون في الخامسة  ،و موسى في السادسة و إبراھيم
ـ  ٩٩ـ

في السابعة  .مع أن القرآن جمع )) إبراھيم و موسjى و عيسjى (( معjا ً ) الشjورى  ، ( ١٣و ميّjز
عيسى عن سائر الرسل بأنه )) كلمته ألقاھا الى مريم و روح منjه (( ) النسjاء  ( ١٧١فھjل يكjون
كلمة  Eو روح  Eأدنى من سائر الرسل  ،في السماء الثانية ؟! و مjا ھjو ھjذا المعjراج الحسّjيّ
كالس jلّم يصjjل مjjا بjjين األرض و السjjماء السjjابعة ؟ و ھjjل يعقjjل أن يفjjرض  Eعلjjى أمjjة محمjjد
خمسين صالة في اليوم ؟ و اذا فرض  Eفريضة فھل يراجعه العبد فيھا ؟ لقد استذوق القوم دس
)) اإلسرائيليات (( و أخذوا يتغنون بھا !
و يا ليتھم اكتفوا باإلسراء النبوي الروحي الذي حصل لبعض المرسلين كبولس الرسول
الjjذي )) أ ُسjjرى بjjه الjjى السjjماء الثالثjjة  ،أبالجسjjد أم بjjدون جسjjد  ،لسjjت أعلjjم  E ،يعلjjم (( )) ،قjjد
أ ُسرى به الى الفردوس و سمع كلمات معجزة ال يح ّل إلنسان أن ينطق بھا (( )  ٢كور  ١ : ١٢ـ
 . ( ٤لكنھم ارادوا أن يستجمعوا لمحمد مjا ّ
وزعjه  Eعلjى جميjع األنبيjاء  :لقjد شjاھد ربjه كمjا
ّ
شاھده عيسى ،وكلّم ربه كما كلّمه موسى ،وصلى مع األنبيjاء وشjھدوا لjه ،كمjا صjلى موسjى و
إيليا مع المسيح و شھدا له حين تجلّيه  .و فاتھم تصريح القرآن  )) :إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ
! (( ...
 ٢ـ jjأ ّمJJا اإلسJJراء و المعJJراج بحسJJب القJJرآن فقjjد اختلفjjوا فيھjjا اختالفjjا ً كبيjjراً  .قjjال
الزمخشري عن الحادث نفسه  )) :و اختلفوا في وقت اإلسراء  .فقيل كان قبل الھجjرة بسjنة  .و
عن أنس و الحسن أنه كان قبل البعثة ((  .فما معنى المعجjزة قبjل البعثjة ؟ و كيjف يكjون أسjمى
الوحي في المعراج  ،و لم يبعث محمد بعد ؟
)) و اختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام  .فعن عائشة )) :و  Eما فُقد جسjده  ،و
لكن عرّ ج بروحه ((  .و عن معاوية أنه عرّ ج بروحه  .و عن الحسن كان في المنام رؤيا رآھا .
و أكثر األقاويل بخالف ذلك (( ـ و ھذه الخالفات تثير الشبھات على الحادث نفسه .
و قال األستاذ دروزة ) (١في ھل يصّ jح اعتبjـار اإلسjراء كمjـا وصjفه القjرآن معجjزة:
واذا ما دققنا في مدى آية اإلسjراء  ،وجjدنا أن اإلسjراء النبjوي الjذي أشjارت اليjه اآليjة لJم يكJن

))

جوابا على تحدٍّ  ،و انما كان حادثJا ً خاصJا ً بJالنبي  ليريjه مjن آياتjه  .و أنJه لJم يدركJه و لJم
يشعر به غيره  .و استطعنا بالتالى أن نقول  :إنه ال يدخل في مدى اصطالح المعجزة  ،و ال

ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول  ٢٢٧ : ١ ،ـ . ٢٢٨

ـ  ١٠٠ـ

يصح أن ُيع ّد و الحالة ھذه ناقضا ً للموقف السلبي العام  .و نصل الjى النتيجjة نفسjھا إذا مjا دققنjا
في مدى آيات ) النجم  ١٣ـ  ( ١٨التى قال بعض المفسرين إنھا تضمنت خبر المعراج النبوي .
و ھذا بغضّ النظر عما ھناك من أقوال و روايات مختلفة في كيفية و ظروف الحادثتين  .حيث
ھناك روايات بأن كليھما رؤيJا منام ّيJة  ،أو أنھمjا كانjا فjي اليقظjة و الجسjد والjروح أو بjالروح
دون الجسد  .أو بأن اإلسراء كان باليقظة و الجسد و الروح  ،دون المعراج الjذي كjان منامjا ً أو
كان بالروح  .أو بأن حادث المعراج النبوي لم يقع  ،و انما الواقع الثابت ھjو حjادث اإلسjراء ،
أو بأن اإلسراء كان في وقت  ،و المعراج فjي وقjت آخjر  ،أو بأنھمjا كانjا فjي ظjرف واحjد  .و
بأنھما وقعا في أوائل البعثة  ،و في أواسطھا  ،بل ھناك قول بأنھما وقعا قبل البعثة بسنة (( .
إن الخالف قائم في أساس الحادث و فھمه  ،فھو مشبوه  ،و ال تقوم معجزة على مشبوه
 .و القرآن ال يذكر المعراج  ،و ال يجعل اإلسراء الليلى معجزة له .
 ٣ـ و عندنا أن الJدالئل القرآنيJة تJنقض المعجJزة فJي الحJادث  ،و تنفJى الحJادث نفسJه
بمعناه الحسى .
النص يقول حرفيا ً  )) :سjبحان الjذي أسjرى بعبjده لJيالً مjن المسjجد الحjرام الjى المسjجد
االقصا ((  .فالتعبير )) أسرى ليالً (( يدل على أنه )) رؤيا منامية (( ،ال حjادث تjاريخي  .والتعبيjر
اآلخر )) الى المسجد االقصا (( ينقضه التاريخ العام  ،فجميع التواريخ تشھد بأنه لم يكن فjي بيjت
المقjjدس  ،علjjى أيjjام محمjjد  ،مس jـجد أقصjjى غيjjر كن jـائس النصjjارى  .و مjjا يسjjمى )) المسjjجد
االقصى (( بدأ بنا َءه عبد الملك بن مروان  .فإن ھيكل سليمان  ،الى الغرب من الصخرة الشھيرة
 ،كان قد ھدمه الرومان في القرن األول الميالدى  ،في حرب السبعين  ،ولم تقم له قائمة  ،حتى
بناه بنو أمية  .فإلى أي مسجد أسرى بمحمد ؟ ھل أسرى بjه الjى كنjائس المسjيحيين  ،و لjم يكjن
في بيت المقدس حينئذ سواھا  ،ليرى فيھا )) من آيات ربه الكبرى (( ؟
و اذا كjjان لإلسjjراء فjjي اآليjjة أسJJاس لغJJوي  ،فلjjيس فjjي آيjjات ) الjjنجم  ١٣ـ ( ١٨ jمjjن
أساس للمعراج على اإلطالق  :فإنھا تصف نزول القرآن على محمد في غjار حjرّ اء ،فjي )) ليلjة
مباركjjة ((  )) ،ليلjjة الق jـ َ ْدر ((  )) ،مjjن شjjھر رمض jـان (( ـ  jفjjالقرآن كلjjه يjjنقض قص jـة المعjjراج)) .
تنزيjjل رب العjjالمين  ،نjjزل بjjه الjjروح األمjjين (( ) الشjjعراء  ١٩٢ـ  ( ١٩٣ jبوسjjيط ووسjjط .
فالتعابير الحرفية تنقض تعابير العJروج و المعJراج  .و مjا توھمjوه فيھjا مjن عjروج و معjراج
تنقضه اآلية في
ـ  ١٠١ـ

سورة اإلسراء  )) :أو ترقى في السماء  :و لن نؤمن لرق ّيك حتى ّ
تنزل علينا كتابا ً نقرأه ! ـ قjل :
سبحان ربى ھل كنت إالّ بشراً رسوالً (( )  . ( ٩٣فتح ّديھم له  ،و اقراره بعجزه يقضيان قضjا ًء
مبرما ً على أسطورة المعراج  ،بصريح القرآن  .و القرآن نفسه يشترك في تعجيز محمد عن أي
فكjرة عjروج و معjjراج  )) :و إن كjان كبjر عليjjك اعراضjھم  ،فjإن اسjjتطعت أن تبتغjى نفقjا ً فjjي
األرض  ،أو سلّما ً في السماء  ،فتأتيھم بآية (( ) األنعام  ( ٣٥ـ فافعْ jل  :المعنjى أنjك ال تسjتطيع
ذلك (( ) الجالالن (  .قوله ُ )) :سلّما ً في السماء (( ھjو تعريjف حرفjي بjالمعراج  ،و نقjض مبjرم
لحدوثه.
و القرآن نفسه يعتبر أن )) اإلسراء (( كان )) رؤيا للفتنة (( و التخويف  ،مثل رؤيا شجرة
الزقوم في قعر الجحيم  )) :و ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إالّ فتنة للنjاس و الشjجرة الملعونjة فjي
القرآن  .و نخوّ فھم فما يزيدھم إال طغيانا ً كبيراً (( ) اإلسراء  . ( ٦٠ففjى السjورة كلھjا لjيس مjن
رؤيا إال )) أسرى ليال ً ((  ،فاالشارة في اآلية )  ( ٦٠تعود الى ھذا اإلسراء الذي تصفه السورة ))
برؤيا منامية ((  ،فليست بحادث تاريخي  .يزيد ذلك يقينا ً مقابلتھا مع رؤيا شجرة الزقوم في قعر
الجحيم  ،و كالھمjا رؤيJا للتخويJف  ،ال للتحقيjق  )) :و نخjوّ فھم ((  .أبعjد صjريح القjرآن ،نجjرؤ
علjjى إقامjjة األسjjاطير ؟! وقولjjه )) رؤيjjا ،ونخjjوّ فھم (( يجعjjل تعبيjjر )) أسjjرى بعبjjده لjjيالً (( تعبيjjراً
مجازيا ً  ،ال أمراً واقع ّيا ً .
و جُ ّ jل مjا يقjال فjي آيjjة اإلسjراء إنھjا )) رؤيJا مناميJة (( كالرؤيjjا المناميjة التjى رآھjا فjjي
المدينة بدخوله الحرم  )) :لقد صدق  Eرسوله الرؤيا بjالحق  :لتjدخلُنّ المسjجد الحjرام  ،إن شjاء
 ، Eآمنين محلقين روؤسكم و مقصرين  ،ال تخافون (( ) الفتح  . ( ٢٧فكالھما رؤيا منام ؟ لكن
القرآن يصرّ ح بأن  )) Eصدق رسوله الرؤيا بالحق (( أى بالواقع في دخوله م ّكة  .لكن القرآن ال
يصرح أبداً بتحقيق رؤيا اإلسراء  ،فظلّت طيف ليل .
و ليس لتلك الرؤيا المنامية معنى المعجزة و ال معنى المكاشفة .
فلو كان آلية اإلسراء معنى المعجزة لكان النبي أعطاھا كمعجزة كلما تح ّدوه بمعجزة ،و
طالما تح ّدوه  .و السورة نفسھا تر ّد علjى تحّ jدياتھم بمعجjزة )  ٩٠ـ ( ٩٣ jبjاالقرار بjالعجز عjن
كل معجزة  )) :قل  :سبحان ربى ھل كنت إال بشراً رسوالً (( )  ( ٩٣و السورة نفسھا تعلن منjع
المعجزة مبدئيا ً عن محمد )) :و ما منعنا أن نرسل باآليjات إال أن كjذب بھjا األولjون (( ) . ( ٥٩
فھذان المنع الرباني و العجز المحمـدي عن كل معجزة برھjـان قjاطع أن لjيس فjي )) اإلسjراء ((
من معجزة  .فسورة اإلسراء نفسھا تنفى اإلِعجاز في الحادث  ،و المعنى الح ّسى فيه .
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و ليس في )) اإلسراء (( أيضjا ً شjىء مjـن معنJى المشJـاھدة أو المكاشJفة  ،فjي قjـوله:
لنريه من آياتنا (( ) اإلسراء  )) ، ( ١لقد رأى من آيات ربjه الكبjرى (( ) الjنجم  . ( ١٨فمjا رواه

))

رأيjت ربjي ّ
ُ
عjز وجّ jل ((  ،فjإن
الحاكم في ) المستدرك ( عن ابjن عبjاس )) :قjال رسjول  E
عائشة ّ
تكذبه تكذيبا ً قاطعjا ً  ،باسjم القjرآن نفسjه َ )) :مjن قjال إن محمjداً رأى ربjه فقjد كjذب  :أال
ترى إلى قوله  :و ال تدركه األبصار (( ! و القرآن كله )) تنزيل (( من )) لjوح محفjوظ (( بواسjطة
جبريل  :فھو تنزيل بوسيط ووسط  ،ال وحي مباشر  ،و ال تكليم  ،و ال كشjف  ،و ال مشjاھدة .
فليس في رؤيا )) آياتنا (( ) اإلسراء  ( ١أو رؤيا )) آيات ربه الكبرى (( شىء من معنى المشjاھدة
أو المكاشفة في عالم الغيب  ،إنما تقصد آيات عالم الشھادة أى الكون و الخلق ،كما ھو األسلوب
المتواتر في القرآن  )) ،أسلوب لفت النظر إلى الكون و ما فيjه مjن آيjات بjاھرة  ،و البرھنjة بھjا
على وجود  (( Eو توحيده  ،كما يقول دروزة) ، (١أو كما يصرح القرآن نفسه  )) :سنريھم آياتنjا
صلت  . ( ٥٣و أشد من ذلك وقعا ً أن في
في اآلفاق و في أنفسھم حتى يتبين لھم أنه الحق (( ) فُ ّ
السورة نفسھا عتابا ً لمحمjد بأنjه كjاد يjركن )) شjيئا ً قلjيالً (( الjى فتنjة المشjركين لjه عjن الjوحي )
اإلسjjراء  ٧٣ـ  ، ( ٧٥ jو ال jى فتنjjتھم لjjه عjjن التوحيjjد الخjjالص )  ١١٠ـ  ، ( ١١١ jفھjjذا الواقjjع
المزدوج المرير ال يتفق مع المشـاھدة أو المكاشفة )) آليات  Eالكبرى (( في ذاته أو فjي ملكوتjه
السماوي  ،و ال مع إسراء أو معراج !
ھناك واقع قرآني ال يفطنون له  :إن آيJة اإلسJراء نفسJھا ال تمJتّ بصJلة الJى السJورة ،
فھي ال ّ
تمت الى ما بعدھا بصلة  ،حيث اآلية التالية تبدأ قصة موسى  .و روي اآلية ذاته يختلف
عjن روي السjjورة كلھjjا  .و اخjتالفھم فjjي زمjjن حjدوث )) اإلسjjراء (( دليjjل علjى أن آيتjjه ملصjjقة
بالسورة  .يؤيد ذلك أن آية اإلسراء ال تمت أيضا ً الى ما قبلھا بصلة  ،ال في النسق الحالى ) بعد
سورة النحل (  ،و ال في ترتيب النزول ) بعد سورة القصjص (  .فآيjة اإلسjراء معلّقjة بالسjورة
تعليقا ً .
ھjjل لنjjا أن نjjذھب الjjى أكثjjر مjjن ذلjjك ؟ سjjمعت مjjن بعjjض شjjيوخ العلjjم أن الحجjjاج بjjن
يوسف  ،عميل بنى أمية  ،و الذي ت ّم آخر اصدار للقرآن على يده ـ و ما أدراك ما الحجاج ! ـ قد
يكون ھو الذي دسّ اإلسراء على السورة  ،عند اصدار القرآن و إتالف النسخ
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العثمانية  ،ليصرف حج أھل الشام الى بيت المقدس  ،عن م ّكة المكرمة حيث كانت الفتنة تفتjنھم
عن بنى أمية  .و قد كانت السjورة تسjمى )) بنjي إسjرائيل (( كمjا فjي اآليjة التjى تسjتفتح قصjص
موسjjى )  ، ( ٢علjjى مjjا نقjjل البخjjاري عjjن ابjjن مسjjعود  )) :قjjال النبjjي  إن بنjjي إسjjرائيل و
)(٢
األول  ،و ھن من تالدى ((
فصارت تسjمى ))
الكھف و مريم و طه و األنبياء ھن من العتاق َ
أسرى (( أو )) اإلسراء ((  .و نحن نقول  :ھذا تخريج قد يكjون لjه دالئjل  ،لكjن ليسjت لjه أخبjار
ثابتة .
فمن الثابjت  ،بjالبراھين القرآنيjة التjى قjدمنا  ،أن لJيس فJي آيJة اإلسJراء معجJزة  ،و ال
ٌ
حادث تاريخي .إنما )) اإلسراء (( بنص اآلية نفسھا )) رؤيا مناميjة (( لjم يحققھjا الواقjع والتjاريخ،
كما حقق رؤيا دخـول م ّ
كة يوم الفتح االعظjم  .و ال يقjوم إِعجjـاز التنزيjل و ال معجزتjه علjى ))
رؤيا مناميjة ((  .و جُ ّ jل مjا فjي القصjة أنھjا تعبيJر مجJازى التجjاه محمjد فjي دعوتjه الjى )) بيjت
المقدس  ،مھبط الوحي  ،و متع ّبد األنبياء (( .
ثالثا ً  :معجزة الغار
جاء في سورة ) التوبة ـ براءَة ( قوله  )) :إالّ تنصروه فقد نصjره  ، Eإذ أخرجjه الjذين
كفjروا  ،ثjjانى اثنjjين  ،إذ ھمjjا فjjي الغjار  ،إذ يقjjول لصjjاحبه  :ال تحjjزن إن  Eمعنjjا  .فjأنزل E
سكينته عليه  ،و أ ّيده بجنود لم تروھا  .و جعل كلمة الذين كفروا السفلى  .و كلمة  Eھي العليا
بكjر ،فjي
 .و  Eعزيز حكيم (( )  . ( ٤٠ففى اآليjة إشjارة الjى حjادث اختفjاء الرسjول مjع أبjي ٍ
غار )) ثور ((  ،جبل الى الجنوب من م ّكة  ،في طريق ھجرتھما الى المدينة .
و في سورة ) األنفال ( فسر عناية  Eبالنبي بقوله  )) :و اذ يمكjر الjذين كفjروا ليثبتjوك
أو يقتلوك أو ُيخرجوك  .و يمكرون و يمكر  ، Eو  Eخير الماكرين (( )  . ( ٣٠فقد أنجjى E
محمداً بعنايته الخاصة  .و ليس في اآليتين ذكر لمعجزات حسية جرت على فم الغار لحجب من
فيه عن أعين المطاردين .
و قولjه  )) :أيJJده بجنJود لJJم تروھJا (( يكفjjى إلبعjاد كjjل معجjزة حسjjية  .لكjن بعjjض أھjjل
الحديث أتوا بجنود من  Eمحسوسة ملموسة  :كنسيج العنكبوت على باب الغار  ،و نماء شjجرة
الس◌ً َنن الصحاح لم يرد فيھا ذكر لشيء من ذلك.
على فمه  ،و بيض الحمائم فيھا  .لكن ُ
ـــــــــــــــــ
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بكر في ذلjك
و نجاة محمد و صاحبه من المطاردة إنما كان لمھارة محمد و صاحبه أبي ٍ
 .جا َء في السيرة البjن ھشjام  :أن النبjي يjوم ھجرتjه مjن م ّكjة أضjجع عليّjا ً علjى فراشjه ببردتjه
ليوھم الناس انه لjم يjذھب  .و أمjر أبjو بكjر مjواله عjامر بjن فھيjرة أن يرعjى غنمjه نھjاره ،ثjم
يريحھا عليھما اذا أمسى  ،في الغار  ،كما أمر ابنjه عبjد  Eأن يسjتطلع لھمjا أخبjار قjريش  ،ثjم
يأتيھما اذا أمسى فيقص عليھما ما علم منھا  .فاذا غدا عبد  Eمن عندھما الى م ّكة ع ّفى الراعي
بكjر .ھكjذا )) يمكjرون  ،و يمكjر  ، Eو  Eخيjر
عامر بآثار الغjنم علjى آثjار عبjد  Eابjن أبjي ٍ
ً
ً
الماكرين ((  .و حمايjة  Eلمحمjد فjي الغjار  )) ،بجنJود لJم تروھJا (( ،لjيس حادثjا مشjھودا يمكjن
التحدّي به كمعجزة  ،بنص القرآن القاطع .
و ھنjjا تسjjعفنا السjjنن الصjjحيحة  ،و سjjيرة ابjjن ھشjjام التjjى وضjjعت بعjjد مئتjjى عjjام مjjن
الحادث  :فجميعھا ال تذكر شيئا ً من المعجزات الثالث التى اختلقوھا .
و لو أن القرآن نفسه علم في األمر معجزة لنوّ ه بھjا كلمjا تحjدوه بمعجjزة  ،و لمjا سjكت
عنھا الjى آخjر سjورة ) التوبjة ـ بjرا َءة  . ( ٤٠و ينسjون علjى الjدوام أن المعجjزات منعjت عjن
محمد منعا ً مبدئيا ً مطلقا ً ) اإلسراء  ، ( ٥٩و امتنعت عليه امتناعا ً واقعيا ً مطلقا ً )اإلسراء .(٩٣
لذلك يرى العلماء  ،و منھم األستاذ دروزة  ،أن ليس في حادث الغار من معجjزة  ،انمjا
ھو عناية ربانية  )) :و اآلية ) برا َءة  ( ٤٠تتضمن التنويه بالعنايJة الربانيJة بjالنبي أوالً  ،و بمjا
كان من رباطة جأشه في ھذا الموقف العصيب ثانيا ً  ،ثم بما كjان مjن أثjر إفالتjه  ،ونجاحjه  ،و
التحاقه بالمدينة  ،في قوة اإلسالم و انتشاره و كبت أعدائه (( .
فليس في الحادث عنصر من أركان المعجزة  :ال حادث مشھود  ،و ال معجز معھود ،و
نبوة بالمعجزة  ،لم يجدوھا فخرقوھا .
ال تح ّد مقصود  .إنما ھي حاجة األمة للخوارق إلثبات ال ّ
و األساطير تحط من ھيبة النبوّ ة  ،و ال ترفعھا .
رابعا ً  :معجزة )) الرمي (( في بدر
نزلت سورة ) األنفال ( في مالبسات غزوة بدر  ،التى كانت أول نصر في اإلسjالم  .و
جاء في وصفھا :
)) و إذا يعدكم  Sاحدى الطائفتين أنھا لكم  ،و تو ّدون أن غير ذات الشوكة تكjون لكjم و
يريد  Eأن يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ) . ( ٧
ـ  ١٠٥ـ

)) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  :إنى أمدكم بألف مjن المالئكjة مjردفين  :و مjا جعلjه
 Eإال بشرى  ،و لتطمئن قلوبكم  .و ما النصر إال من عند  ٩ ) … Eـ . ( ١٠
)) إذا يغشيكم النعاس أمنة منه .
)) و ينزل عليكم مJن السJماء مJاء ليطھjركم بjه و يjذھب عjنكم رجjز الشjيطان و ليjربط
قلوبكم و يثبت به األقدام ) . ( ١١
)) إذ يوحي ربك الى المالئكة  :إني معكjم فثبتjوا الjذين آمنjوا  ،سjألقى فjي قلjوب الjذين
كفروا الرعب  .فاضربوا فوق االعناق  ،و اضربوا منھم كل بنان ) . ( ١٢
)) فلjم تقتلjjوھم  ،و لكjjن  Eقjjتلھم ! و مjjا رميjت ،إذ رميjjت  ،و لكJJن  SرمJJى  ،و ل ُيبلjي
المؤمنين منه بال ًء حسنا ً  :إن  Eسميع عليم ) . ( ١٧
)) إذ يريكھم  Eفي منامك قليالً ،و لو أراكم كثيراً لفشلتم و لتنازعتم في االمر ).(٤٣
)) و إذ يريكموھم  ،إذ التقيتم في أعينكم قليالً و يقللكم في أعينھم  ،ليقضى  Eأمjرأً كjان
مفعوالً  .و الى  Eترجع األمور (( ) . ( ٤٤
في ھذا الوصف القرآني لمعركة بدر رأى المفسرون األقدمون في قوله  )) :و ما رميjت
إذ رميت  ،لكن  Eرمى (( معجزة قال الجالالن  )) :و ما رميت يjا محمjد أعjين القjوم اذ رميjت
بالحصى  ،ألن ك ّفjا ً مjن الحصjى ال يمjأل عيjون الجjيش الكثيjر برمتjه بشjر ) و لكjن  Eرمjى (
بإيصال ذلك اليھم  ،فعل ذلك ليقھر الكافرين (( .
و قال البيضاوى  )) :روي أنه لما طلعت قريش من ال َع َق ْنقل قال   :ھذه قريش جا َءت
بخيالئھا و فخرھا ّ
يكذبون رسولك  :اللّھم إنjى اسjألك مjا وعjدتنى  .فأتjاه جبريjل و قjال لjه :خjذ
قبضjjة مjjن تjjراب فjjارمھم بھjjا  .فلمjjا التقjjى الجمعjjان تنjjاول ك ّف jا ً مjjن الحصjjباء  ،فرمjjى بھjjا فjjي
وجوھھم و قال  :شاھت الوجوه ! فلم يبقَ مشرك إالّ ُ
شغل بعينه  ،فانھزموا  ،و ردفھم المؤمنون
يقتلونھم و يأسرونھم .
ُ
ُ
أسjرت ! فنزلjت ) :ومjا
قتلjت و
)) ثم لما أنصرافوا أقبلوا على التفاخر  ،فيقjول الرجjل:
رميت ( يا محمد ) إذ رميت ( أتيت بصورة الرمي ) و لكن  Eرمى ( أتى بما ھو غاية الرمjي
 ،فأوصلھا الى أعينھم جميعا ً  ،حتى انھزموا و تمكنتم من قطع دابراھم .
ـ  ١٠٦ـ

)) و قيل  :معناه ما رميت بالرعjب إذ رميjت بالحصjباء  ،و لكjن  Eرمjى بالرعjب فjي
قلوبھم .
)) و قيل  :إنه نزل في طعنJة ُ
طعjن بھjا أ ُبjي بjن خلjف يjوم أحjد  ،و لjم يخjرج منjه دم ،
فجعل يخور حتى مات  .أو رمية سھم رماه يوم حنين نحو الحصjن  ،فأصjاب ابjن أبjي الحقيjق
على فراشه  .و الجمھور على األول (( .
و أنت ترى اختالف القوم أوالً بموضوع الرمjي ھjل ھjو حصjباء  ،أم طعنjة سjيف  ،أم
رمية سھم  ،و ثانيا ً في زمن الحادث  ،ھل كان في بدر أم في أحد أم في خيبر  ،أم في حنين .و
ثالثا ً ھل كانت الحصباء التى رمى بھا من األرض أم من السماء ؟ بعضھم قال  :من األرض ،
و بعضھم من السماء كما )) روى ابن جرير ) الطبري ( و ابن أبjي حjاتم والطبرانjي عjن حكjيم
بن حزام قال  :لما كان يوم بدر سمعنا صjوتا وقjع مjن السjماء الjى األرض كأنjه صjوت حصjاة
وقعت في طست  .و رمى رسول   Eبتلك الحصباء فانھزمنا  .فذلك قولjه ) و مjا رميjت اذ
رميت (  .و أخرج أبو الشيخ نحوه عن جابر و ابن عباس و البن جريjر مjن وجjه آخjر مرسjال
مثله ) أسباب ال ّنزول  ،للسيوطي (  .فترى تھافت التخريج و التفسير .
لكن ليس للحادث المعنى المعجز الذي يتوھمون  :فرمى الحصباء في وجjه العjدو  ،مjع
الھتاف بالمعركة  )) :شاھت الوجوه (( ! ھو اشjارة الjى الزحjف و الھجjوم  ،علJى عJادة القJوم .
فھجم المؤمنون و ھم قلّة  ،على قريش و ھم كثرة  ،فھزموھم شرّ ھزيمة  ،ألنھا كانت في نظjر
المس jلمين مسjjألة حيjjاة أو مjjوت استبسjjلوا فjjي سjjبيلھا حتjjى االستشjjھاد  .فلJJيس للحJJادث معنJJى
المعجزة  ،و ليس فيه عنصر من أركjان المعجjزة  :فjال الحjادث عمjل معجjز  ،و ال سJبقه تحٍّ Jد
ليكون له صفة المعجjزة  ،و القJرآن نفسJه لJم َيَ Jر فJي الحJادث معجJزة لJه  .ففjى السjورة نفسjھا
يتحدونjه بمعجjjزة )) إذ قjالوا  :اللھjjم إن كjان ھjjذا ھjو الحjjق مjن عنjjدك فjأمطر علينjjا حجjارة مjjن
السماء ! أو أئتنا بعذاب أليم (( )  . ( ٣٢فjال يjر ّد علjيھم القjرآن بمعجjزة  ،و ال يقّ jدم لھjم معركjة
بدر  ،و حادث الرمي  ،كمعجزة  .و في نظر المشركين  ،ال معجزة و ال إِعجاز  )) :و اذا تتلjى
عليھم آياتنا قالوا  :لو نشاء لقلنا مثل ھذا  :إنْ ھذا اال أساطير األولين (( ) األنفال . ( ٣١
و فات القوم تحليل الوصف القرآني كله لمعركة بjدر  .إنjه وصjف صjوفي يjرى يjد E
في أحداثھا  ،و ّ
تدخل  Eو مالئكته فjي وقائعھjا  .و مjا قصjة )) الرمjي (( إال إحjدى ھjذه الjرؤى
الصوفية للمعركة :
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إمjjدادھم )) بjjألف مjjن المالئكjjة مjjر ِدفين أي متjjرادفين متتjjابعين يjjردف بعضjjھم بعض jا ً ،
وعدھم بھا أوالً ثم صارت ثالثjة آالف  ،ثjم خمسjة كمjا فjي آل عمjران (( ) الجjالالن (  .و ھjذا
التفاوت في تحقيق عدد المالئكة دليل على الرؤيا الصوفية  ،ال على الرؤية الواقعية .
ربانية .

و النعاس الذي )) يغشاھم أَ َم َن ًة (( مما حصل لھم من الخوف قبل المعركة ھو أيضا ً عناية
و المطر الذي ينزل عليھم فجأة ليستعيضوا به عن ماء بدر ھو أيضا ً تدخل رباني .

ثم وحي  Eفي أثناء المعركة للمالئكjة بإلقjاء الرعjب فjي قلjوب المشjركين  ،و أمjر E
إل jى مالئكتjjه ليضjjربوا المشjjركين فjjوق األعنjjاق و كjjل بنjjان  .و ھjjذا ھjjو الحjjديث الغيبjjى كأنjjه
محسوس !
ثم رؤيا محمد للمشركين في المنام قليالً كي ال يفشل قومه من كثرة عددھم !
ثjjم  ،فjjي أثنjjاء المعركjjة  ،يتjjدخل  Eمjjع الجjjيش بالرؤيjjا ل ُي jري المسjjلمين عjjدوھم قلjjيال
ويري المشركين عدوھم كثيراً ليتم القتال و النصر  .فالرؤيا الغيبية تصبح شاملة .
فjjي ھjjذا الجjjو الحمآسjjي مjjن الJJرؤى الصJJوفية ألحJJداث المعركJJة  ،يجjjب أن نفھjjم مقالjjة
الرمي  )) :و ما رميت  ،إذ رميت  ،و لكن  Eرمى ((  ،مھما كjان موضjوع الرمjى  .فھjي مثjل
قوله في اآلية نفسھا  )) :فلم تقتلوھم و لكن  Sقتلھم (( ! فھو رد علjى تفjاخرھم بعjد المعركjة ،
حيث )) كان الرجل يقول  :قتلت و أسرت (( ! فقد َقتل َمن َقتل  ،لكن فjي حقيقjة األمjر )) الJى S
ترجع األمور (( )  . ( ٤٤على ضوء ھذا المبدإ فسّjر القjرآن أحjداث المعركjة و معنjى )) الرمjي
بالحصباء ((  ،و ھو عمل مألوف إشارة الى الھجوم .
فليس في ھذه األحداث كلھjا المشjھودة و الغيبيjة مjن حjادث معجjز ـ و األحjداث الغيبيjة
المقرونة بالمشھودة برھان قاطع على أنھا تحليل صوفي للمعركة .
فليس للرمى بالحصباء من معنjى المعجjزة شjىء ! و ال مjن أركjان المعجjزة شjىء! فلjم
ت الرمى جوابا ً على تح ّد بالمعجزة  ،و في السورة عينھا لمـا تح ّدوه بمعجjزة لjم يjر ّد علjيھم
يأ ِ
بمعجزة الرمى (( !

))
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خامسا ً  :معجزة انشقاق القمر
نخjjتم ھjjذا البحjjث بjjذكرھم معجjjزة انشjjقاق القمjjر  .فقjjد رأى بعضjjھم فjjي مطلjjع سjjورة
ّ
انشjق القمjر ! و إن يjروا آيjة يعرضjوا و يقولjوا:
)القمر( معجزة خارقة  )) :اقتربت الساعة ! و
سحر مستمر (( ! )  ١ـ . ( ٢
جا َء الحديث ّ
فوثق الخبر  ،فتداولته الكتب الصحاح  .و صحيح البخاري يجعل المعجjزة
بناء على طلب الك ّفار  .و ُمسند أحمد يذكر المعجزة لكن ال يشير الى طلب الك ّفار لھا ،فھي عنده
خالية من عنصر التحدّ ي  .و أكثر الروايات تؤيد أحمد في مسنده .
و فjي حjديث البخjاري أن أھjjل م ّكjة سjألوا محمjjداً آيjة فانشjق القمjjر بم ّكjة مJرتين ! إنمjjا
حرف اآلية يقول  )) :أتت الساعة و انشق القمر ((  .فانشقاق القمر مرتبط بقدوم الساعة  .وإن
)) السjاعة (( فjjي لغjjة الكتjاب  ،و فjjي لغjjة القjjرآن  ،كنايJة عJJن يJJوم الJدين  .و انشjjقاق القمjjر مjjن
أشراط الساعة  .فليس ھو حادث يجرى في حياة الرسول  ،ھذا بنص القرآن القاطع .
قال القرطبى فjي تفسjيره  )) :قjال قjوم  :لjم يقjع انشjقاق القمjر بعjد  .و ھjو منتظjر  .أي
اقترب قيام الساعة و انشjقاق القمjر  .و أن السjاعة إذا قامjت انشjقت السjماء بمjا فيھjا مjن القمjر
وغيره  .و كذا قال القشيرى  .و ذكر الماوردى  :إن ھذا قول الجمھور .وقjال  :ألنJه اذا انشJق
ما بقي أحد إالَّ رآه  ،ألنه آية و الناس في اآليات سواء  .و قال الحسن  :اقتربت الساعة  ،فjإذا
جا َءت انشق القمر بعد النفخة الثانية … و قيل  )) :و انشق القمر (( أى وضح األمر و ظھjر  ،و
العرب تضرب بالقمر مثال فيما وضح  .و قيل  :انشقاق القمر ھjو انشjقاق الظلمjة عنjه بطلوعjه
في أثنائھا  ،كما ُيسمى الصبح فلقا النفالق الظلمة عنه (( .
ففى نظر المفسرين المjدركين  ،تعبيjر )) انشjق القمjر (( إمjا حقيقJى  ،و ھjو مjن أشjراط
الساعة في اليوم اآلخر  ،و إما مجازى فليس فيه من حادث طبيعى .
و قال محمد عبد  Eالس ّمان) )) : (٣و لو سلّمنا جدال بjأن االنشjقاق قjد حjدث  ،فھJل مJن
العقل و المنطق بأالّ ترى الدنيا بأسرھا ھذا االنشقاق! ألن القمر للدنيا كلھا و ليس لم ّكة وحدھا
 ،إن ھذا حدث ضخم  ،و ليس باألمر الھين اليسير  .و لو حدث حقا لكان على
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) (٣محمد  ،الرسول البشر  ،ص . ٨٥

ـ  ١٠٩ـ

األق ّل دونته كتب التاريخ المعاصر  ،و تغنى به الشjعراء المعاصjرون و مjا أكثjرھم فjي جزيjرة
العرب يومئذ ((.
و نقول  :لو حدث شىء من مثل ذلك  ،آلمjن العjرب مjن دون جھjاد و قتjال  ،و لعرفjه
الفرس و الروم و آمنوا بالنبي العربي  ،من دون فتوحات و حروب !
ال يسعنا إذن أن نرى في اآلية القرآنية  ،علjى نقjيض حرفھjا و معناھjا  ،حادثjا ً تاريخيjا ً
جjرى علjjى يjد محمjjد معجjjزة لjه ! فھjjذا ينjjاقض علjم الفلjjك  ،و ارتبjjاط عالمنjا الشمسjjى بجاذبيjjة
واحدة  ،و ارتباط ھذه الجاذبية الشمسية بالجاذبية الكونية  .و ْل ُنف ِّكر فjي مjا يترتjب علjى انشjقاق
القمر من أحداث و أخطار في مدار القمر كما في مدار األرض  ،في الھواء كما في البحر  ،في
النبات و الحيوان و االنسان .
إن انشقاق القمر شرط مJن اشJراط السJاعة  :ھjذا كjل مjا فjي آيjة القjرآن  .و مjن الظلjم
للقرآن و العقل و العلم أن ننسب للقرآن ما ھو منه براء .
تلك نماذج خمسة من المعجزات التى يستنبطونھا للنبوّ ة في القرآن  ،و تھافتھا فjي ذاتھjا
يقضjjى عليھjjا قضjjا ًء مبرمjا ً  .إنمjjا ھjjي الحماسjjة التjjى تjjدفع بالشjjعب و َمjن يجاريjjه مjjن العلمjjاء
بالحديث و التفسير  ،الى استنباط معجزات من )) آيات متشابھات (( في القرآن  ،ألنھم يشjعرون
بالفطرة  ،مثل أھل م ّ
كة أنفسھم  ،أن المعجزة دليل النبوّ ة األوحد  )) ،سُّ jنة األنبيjاء األولjين (( )) ،
السلطان المبين (( من لدن  ، Eو أنه ال نبوّ ة بدون معجزة  .فإذا لم يجjدوھا فjي القjرآن خرقوھjا
بالحديث و التفسير .
و صJJريح القJJرآن ھjjو بمنjjع المعجjjزة عjjن محمjjد منع jا ً مبjjدئيا ً مطلق jا ً ) اإلسjjراء ، ( ٥٩
وامتناع المعجزة عنه امتناعا ً واقعيjا ً مطلقjا ً ) اإلسjراء  . ( ٩٣لjذلك وقjف المعتزلjة قjديما ً بوجjه
الحماسة الشعبية تجاه أھل الكتjاب  ،و حماسjة المحjدثين و المفسjرين  ،بjإعالنھم  :لjم يجعjل E
القjjرآن دليjjل النبjjوّ ة  .و علمjjاء العصjjر فjjي التفسjjير و السjjيرة  ،اضjjطروا إلjjى أن يعلنjjوا موقjjف
القرآن السلبي من كjل معجjزة  ،و أن يصjرّ حوا مثjل األسjتاذ دروزة كمjا نقلنjا  )) :إن حكمjة E
اقتضت أن ال تكjون الخjوارق دعامjة سjيدنا محمjد عليjه السjالم  ،و برھانjا ً علjى صjحة رسjالته
وصدق دعوته ((
أجل لم )) يذكر القرآن لمحمد معجزات (( على اإلطالق .
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)) ق ْل  :يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إيمانھم
) السجدة ( ٢٩
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يعتبjر بعضjھم الفتوحjات النبويjjة فjي الجھjاد معجjزات تjد ّل علjى صjحة النبjوّ ة و صjjدق
الدعوة  ،لقوله  )) :و لقد نصركم  Eببدر و أنتم أذلة (( ) آل عمران  )) ، ( ١٢٣لقjد نصjركم E
في مواطن كثيرة (( ) التوبة  )) ، ( ٢٥إذا جا َء نصر  Eو الفتح  ،فس ّبح بحمد ربك (( )النصر ١
و . (٣
أجل َمن يؤمن با iالرحمان الjرحيم يjؤمن بعنايتjه بخلقjه  .و ھjذه العنايjة اإللھيjة تشjمل
البشر أفراداً و جماعات  .و كل إنسان له نصيب من فضل  Eو لطفه و عطفjه  .فكjم بjاألحرى
ي َنعم بتأييد  Eمن يدعو الى سjبيل  ! Eفالjدعاة لjدين  Eبصjدق و إخjالص  ،يشjملھم  Eتعjالى
بفضل خاص يمكنھم من دعوة الناس الى الصراط المستقيم .
لذلك ال شك ان  Eآتى محمداً فضالً عظيما ً  )) :و كان فضل  Eعليك عظيما ً (( )النساء
 ، (١١٣كذلك )) إنا فتحنا لك فتحا ً مبينا ً (( ) الفتح  . ( ١و ھذا ما يسمونه )) التأييjدات الربانيjة ((
في السيرة و الرسالة  ،و يرون فيھا معجزات قرآنية للنبي .
إن تلك التأييدات الربانية  ،خصوصا ً في الفتوحات النبوية  ،قائمjة ال شjك فيھjا  .و لكjن
ھل يصح  ،كما وھم بعضھم  ،أن نجعل منھا معجزات خارقة لسنن الطبيعة و النعمة ؟
و الجميjjjع يعلمjjjون أن المعجJJJزة أمjjjر خjjjارق للطبيعjjjة  ،مقjjjرون بالتحjjjدّي  ،سjjjالم عjjjن
المعارضة  .فھل نجد ھذه االركان الثالثة في الفتوحات النبوية ليصح اعتبارھا معجزة ؟
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إن القرآن  ،بعد عجز النبي عن معجزة حسية طول العھد بم ّكة  ،و بعد أن نسخ التحدّي
بإِعجاز القرآن في المدينة ) آل عمران  ، ( ٧و جاء نصjر  Eفjي معركjة بjدر  ،أخjذ يjرى فjي
الفتوحات النبوية آية له على صحة رسjالته و صjدق دعوتjه  .لكjن القjرآن ال يعتبرھjا معجjزات
من دالئل النبوّ ة  ،كما سنرى .
ّأوالً  :نصر  Sفي مواطن كثيرة
)) لقد نصركم  Eفي مواطن كثيرة ((  .منھا ھذه المواطن األربعة الكبرى .
 ١ـ )) يوم الفرقان (( في معركة بدر ) األنفال . ( ٤١
يعتبر القرآن معركة بدر )) فرقانا ً (( بين اإليمان و الكفر  .ففيه ظھر اإلسالم الجديد على
خصومه مشركي م ّكة .فھل يعتبر ذلك النصر معجزة إلھية ؟ وھل فيه شروط المعجزة ؟
نقلنا قوله فيھا في ) سورة األنفjال (  .و رأينjا أنjه يعتبjر مسjاعدة المالئكjة  ،و مسjاعدة
الطبيعة مjن نعjاس و مطjر قبjل المعركjة  ،و حنكjة القائjد يرمjي الحبjاء لبjدء القتjال  ،مjن آيjات
التأييjjد الربjjاني  .لكjjن ھjjذا التأييjjد ال يتخjjذ صjjفة المعجjjزة  :فلjjيس العمjjل بخjjارق للعjjادة  ،قبjjل
المعركة  )) :و إن فريقا ً من المؤمنين لكارھون (( )  )) ، ( ٥يجادلونك فJي الحJق  ،بعJدما تبّ Jين،
كأنما يساقون الى الموت و ھم ينظرون (( )  ، ( ٦و يستغيثون ربھم مjن رعjبھم )  ( ٩ـ jليسjت
ھذه حال من يقبل على مشاھدة معجزة  .و ليس من تح ٍّد بالمعركة إلثبات صحة الرسالة .و بعjد
المعركjjة نشjjبت بيjjنھم الفتنjjة )  ( ٢٥حتjjى حjjذرھم مjjن الخيانjjة )  ( ٢٧و اختلفjjوا فjjي مصjjير
األسjjرى )  . ( ٦٧و اختلفjjوا فjjي قسjjمة الغنjjائم )  ١و  ( ٤١و تنjjازعوا )  . ( ٤٦ولjjو كjjان فjjي
المعركة شىء خارق للعادة لما قال بعضھم  )) :اذ يقjول المنjافقوق و الjذين فjي قلjوبھم مjرض :
غرَّ ھؤالء دينھم (( ! ) . ( ٤٩
و اختالف التفسير الصوفي ألحداث الغيب يمنع من رؤية معجjزة فيھjا  .ففjى )األنفjال(
يقول  )) :إذ تستغيثون ربكم  ،فاستجاب لكم  :إنjى ممjدكم بjألف مjن المالئكjة مjردفين (( ) . ( ٩
لكن في ) آل عمران ( يقول  ،تعزية لھم عن خذالنھم في معركة أ ُحد  )) :و لقد نصركم  Eببدر
 ،و أنتم أذلة ! فأتقوا  Eلعلكم تشكرون  .إذ تقول للمؤمنين  :ألن يكفيكم أن
ـ  ١١٢ـ

يم ّدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين ؟ بلى  ،إن تصبروا و تتقوا ـ و يأتوكم مJن فJورھم
ھJJذا ـ jيمjjددكم ربكjjم بخمسJJة آالف مjjن المالئكjjة مسjَّ jومين (( ! )  ١٢٣ـ . ( ١٢٥ jو فjjي الحjjالين
يعتبر اإلخبار بذلك )) بشرى (( لالطمئنان  ،ال معجزة للتح ّدى ) األنفjال  = ١٠آل عمjران ١٢٦
(  .اخjتالف فjي رؤيjjا الغيjب  ،و اخjتالف فjjي رؤيjة المشjھود  )) :و اذ يريكمjjوھم إذ التقيjتم فjjي
أعينكم قليالً  ،و يقلّلكم في أعينھم  ،ليقضي  Eأمراً كان مفعوالً (( )األنفال  .(٤٤لكنه في ) آل
عمران ( يقول  )) :قد كان لكم آيjة فjي فئتjين التقتjا  :فئjة تقاتjل فjي سjبيل  ،Eو أخjرى كjافرة :
يرونھم ِم ْثلَ ْيھم ) (٤رأي العين  .و  Eيؤيد بنصره من يشاء  ،إن في ذلك لعبرة ألولjى األبصjار
(( )  ( ١٣ـ فھل كانت اآلية في رؤية العjدو )) قلjيالً ((  ،أم فjي رؤيتjه )) م ِْثلَjيْھم لعبjرة العjين (( ؟
يتطور التفسير الصوفي مع تطور األحوال  ،و ليس في ذلك شىء من المعجزة .
و لو رآي القرآن نفسه في نصر بدر معجزة لتح ّدى بھا المشركين كلما أحرجوه بمعجزة
 .و لو رأى العرب فيھا معجزة لما ظلّوا يحرجون النبي بمعجزة  ،بمثل ھذا التحjدّي الصjارخ :
)) و اذ قالوا  :اللھم  ،إن كان ھذا ھو الحق من عندك  ،فأمطر علينا حجارة من السماء  ،أو ائتنا
بدر معجزة لما قjالواَ )) :غjرَّ
بعذاب أليم (( ) األنفال  . ( ٣٢ولو رأى المنافقون من المسلمين في ٍ
ھؤالء دينھم (( ! )  . ( ٤٩و لو كان نصر بدر معجزة  ،لما تواعدوا على اللقاء في بدر األخرى
و في أُحُ د .
أجل لقد كان نصر بدر )) فرقانا ً (( بين الحjق و الباطjل  ،لكjن ھjذا )) الفرقjان (( ال يحمjل
شيئا من معانى الحادث المعجز  ،و ال من أشراط المعجزة  .نصر بدر بطولة  ،ال معجزة .
 ٢ـ يوم )) الزلزال الشديد (( في غزوة الخندق
كانت غزوة المشركين للمدينة و الرسول  ،في يوم الخنjدق  ،ذروة ھجjوم أھjل الشjرك،
انتقل بعدھا المسلمون الى الھجوم حتى فتح م ّكjة  .لjذلك رأى بعضjھم أيضjا ً فjي معركjة الخنjدق
معجزة إلھية تؤيد الرسالة و الدعوة  .لكن ليس في الحادث شىء من أركان المعجزة ،

ـــــــــــــــــ
) ٤فسره البيضاوى  )) :يرونھم مثليھم  :يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين و كان قريب ألjف؛ أو
مثلي عدد المسلمين و كانوا ثالثماية و بضعة عشر  .و ذلك كان بعد ما )) قللھم (( في أعينھم حتى اجترأ ُوا
(
عليھم و توجھوا اليھم  .فلما القوھم كثروا في أعينھم حتjى ُغلبjوا مjدداً مjن  Eتعjالى للمjؤمنين  .أَو يjرى
المؤمنjjون المشjjركين مثل jي المjjؤمنين و كjjانوا ثالثjjة أمثjjالھم ((  .فالتفسjjير الثjjاني )) ثالثjjة أمثjjالھم (( يjjنقض
حرف القرآن )) مثليھـم (( و التفسير األول ھـو الصحيح  ،و تخريج البيضاوى للتعـارض بين )) يقللكjم (( و
بين )) يرونھم مثليھم (( متھافت ال يستقيم .

ـ  ١١٣ـ

بل )) ھناك اب ُتلى المؤمنون و زلزلوا زلزاالً شديداً (( ) األحزاب  . ( ١١و لم يتم النصر بمعركة
 ،بل ت َّم بفشjل حصjار المشjركين للمدينjة  .لقjد فjوجىء المشjركون  ،فjي زحفھjم علjى المدينjة ،
بالخنjدق الjjذي أشjjار بحفjjره سjjلمان الفارسjjي )) النصjjراني ((  .و ال عھjjدة للعjjرب بمثلھjjا .فوقفjjوا
تجاھه جامدين .
و تم الفشل بھjذين السjببين  )) :يjا أيھjا الjذين آمنjوا  ،اذكjروا نعمjة  Eعلjيكم إذ جjا َءتكم
جنود  ،فأرسلنا عليھم ريحا ً  ،و جنوداً لم تروھا  ،و كان  Eبما تعلمون بصيراً (( ) . ( ٩
علق عليھا األستاذ الس ّمان) )) : (١إن نزول المالئكjة  ،فjي حّ jد ذاتjه  ،ال يعتبjر معجjزة .
ألن المعجزة أمر خارق للعادة ُيجريه  Eعلى يدي رسوله  ،و تراه العJين للJردّ علJى التحJدّ ي ،
أو للدليل على أن رسjالته حjق  .و المالئكjة لjم يرھjا الك ّفjار حتjى تكjون آيjة علjيھم  ،و لjم يرھjا
المسلمون حتى تكون تثبيتا ً إليمانھم .و لذلك أكد القرآن في اآلية ) :و أيدكم بجنود لم تروھا (.
)) و الريح التى أرسلھا  Eفي يوم الخندق  ،من الحوادث العادية التى يمكن حjدوثھا فjي
أية ساعة  ،و إن كان ّ E
عز وج ّل جعلھا في ھذه المرة وسيلة لھزيمة األعداء (( .
لكن السبب األكبر  ،بعد حفر الخندق  ،فjي فشjل الغjزو كانjت مھjارة محمjد فjي االيقjاع
بين األحزاب  ،كما نقلته سيرة ابن ھشام عن ابن اسjحاق  .فلمjا جjا َءه ُنعjيم بjن مسjعود مسjلما ً ،
أوصاه أن يكتم إسالمه ور ّده إلى المشركين يوقع بينھم  .و قال له  )) :إنما أنjت فينjا رجjل واحjد
ِّ
فخذل عنا إن استطعت  ،فإن الحرب خدعة ((  .فقام نعيم الى يھود بنjي قريظjة ثjم الjى قjريش و
غطفان فأخلف بينھم  .و قد كانوا توافقوا على أن يطبقوا من داخل و من خارج على المسلمين ،
ففشjjلت ّ
خط jتھم  .و أفلjjح محمjjد فjjي فصjjم عjjرى التحjjالف بjjين األحjjزاب المجتمعjjة فتخاذلjjت و
ارتحلت  .و كان شعار محمد في ھjذه الدبلوماسjية  )) :الحjرب خدعjة ((  .و ھjذا حjديث صjحيح
متواتر رواه الشيخان من حديث جابر و أبي ھريرة  .لكن الخدعة في الحرب ليست معجزة .
فليس في فشل الغزو حادث خارق للعادة  ،و ال سبق به التحدّي دلjيال علjى النبjوّ ة  ،وال
ھو سjالم مjن المعارضjة  .كjان براعjة مjن محمjد ال معجjزة مjن  . Eو قjد يكjون فjي الjريح أو
الجدري عناية إلھية ظرفية  ،ال معجزة للتحدى و إثبات النبوّ ة .
ـــــــــــــــــ
) (١محمد  ،الرسول البشر  ،ص . ٨٤

ـ  ١١٤ـ

 ٣ـ الفتح األكبر  ،فتح م ّكة  ،عاصمة الشرك العربي
بعد فتح م ّكة نزلت سورة ) الحديد ( بنشيد النصjر  ،و جjاء فيھjا  )) :لقjد أرسjلنا رسjلنا
بالبيّنات و أنزلنا معھم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط  ،و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد  ،و
منافع للناس  ،و ليعلم  Eمن ينصرُ ه و رسله بالغيب  .إن  Eقوى عزيز (( ) . ( ٢٥
لقد أخذ القرآن منذ نصر بدر يرى في )) الحديد (( أي السيف آيته الكبرى .
فھل في فتح م ّكة حادث خارق للعادة  ،سبق بjه التحjدّي  ،و ھjو سjالم عjن المعارضjة ،
حتى يصح ما زعمه بعضھم أنه معجزة النبوّ ة والرسالة ؟
قjjال محمjjد الغزالjjي) )) : (١إن فjjتح م ّكjjة جjjا َء عقjjب ضjjربة خاطفjjة  .و لقjjد أفلحjjت خطjjة
المسلمين في تعمية األخبار على قريش  ،حتى بوغتjوا فjي عقjر دارھjم بعشjرة آالف محjارب ،
فلم يجدوا مناصا ً من االستسالم  ،فما استطاعوا الجالد  ،و ال استجالب األمداد ((  .لكjن زعمjاء
م ّكة كانوا قد أدركjوا الخطjر  .فخjرج العبjاس بjن عبjد المطلjب  ،عّ jم النبjي  ،يريjد اإلسjالم  ،و
خjjرج زعjjيم م ّكjjة أبjjو سjjفيان  ،ابjjن ع ّ jم محم jد  ،و عبjjد  Eبjjن أبjjى أميjjة  ،ابjjن عمjjة محمjjد ،
يستدركان األمور  .فاستعرض أبو سفيان معسكر المسلمين فوجد أن ال طاقة لھم بحرب الرسول
 ،فاستسلم و أسلم  .و اجتمع بالعباس فقال له  )) :و  Eيا أبا الفضل  ،لقد أصبح ملك ابJن أخيJك
الغداة عظيما ً .قال العباس :يjا أبjا سjفيان ،إنھjا النبjوّ ة ! قjال :فjنعم إذن (( ! فjأبو سjفيان يjرى فjي
المشھد ْ
ملكا ً ال نبوءة  .و سألوا محمداً األمان لقريش  ،فقال رسول  ، Eكما في حديث صحيح :
)) َمن دخل دار أبي سفيان فھو آمن ! و َمن دخل المسجد فھو آمjن ! و مَjن أغلjق عليjه بابjه فھjو
آمن (( ! فذھب أبو سفيان  ،قبل دخول الجيش م ّكة  ،ينjادى فيھjا  :يjا معشjر قjريش  ،ھjذا محمjد
جا َءكم بما ال قِ َبل لكم به ! فتخاذل القوم  .ثم أخذ أبو سفيان يصيح بالناس  )) :من دخjل دار أبjي
سفيان فھو آمن ! و مjن دخjل المسjجد فھjو آمjن ! و مjن أغلjق عليjه بابjه فھjو آمjن (( ! ـ jفتفjرق
الناس إلى دورھم و إلى المسجد  .فدخل جيش المسjلمين م ّكjة آمنjين مطمئنjين  ،بjدون  .إن فjتح
م ّكة كان كثرة جيش  ،و براعة مناروة  ،وتخاذل قادة أمام حرب أھلية  ،و عبقرية عسكرية من
محمد  ،ال معجزة من . E
ـــــــــــــــــ
) (١فقه السيرة  ،ص . ٤١٩

ـ  ١١٥ـ

ھذا ھو الواقع التاريخي  .فليس الحادث في نفسه معجزاً  .لكنjه كjان فjي معنjاه عظيمjا ً  :إنjه
الفتح األكبر الذي فتح الحجjاز و الجزيjرة للjدين الجديjد  .فلjيس فjي ھjذا الفjتح األكبjر شjىء مjن
أركان المعجزة  :فال الحادث في ظروفه خارق للعادة  ،و ال تح ّدى به النبي دليالً على نبوته  ،و
ال ھو سالم عن المعارضjة فjي تjاريخ الفتوحjات  .و كjالم الزعمjاء المسjلمين الجُ jدد فjي ھزيمjة
حنين يدل على أنھم لم يروا في فتح م ّكة معجزة .
 ٤ـ معركة حنين
وصjفھا القjjرآن بقولjjه  )) :لقjد نصjjركم  Eفjjي مjjواطن كثيjرة  ،يjjوم حُ نjjين  ،إذ أعجبjjتكم
تغن عنكم شيئا  ،و ضاقت عليكم األرض بما رحبت  .ثم وليتم مjدبرين  .ثjم أنjزل
كثرتكم  ،فلم ِ
َّ
 Eسكينته على رسوله و على المؤمنين  ،و أنزل جنjوداً لjم تروھjا  ،و عjذب الjذين كفjروا  ،و
ذلك جزاء الكافرين (( ) التوبة ـ برا َءة  ٢٥ـ . ( ٢٦
تجمعت قبائل غطفان من االعراب  ،و قبيلjة ثقيjف مjن الطjائف  ،للjذود عjن نفسjھا فjي
وجه ْ
ملك النبوّ ة الزاحف  .و اجتمعوا في وادي حنين  ،يستقبلون جيشا ً يفوقھم عدداً و عدة  .ذلك
أن المسلمين بلغوا اثنى عشر ألفا  ،بمن انضم إليھم من أھل م ّكة .
فلمjا توغلjت المقدمjة فjjي الjوادى أمطjرھم المحاصjرون علjjى جنباتjة وابjآل مjن السjjھام.
فارتاع المسلمون وولوا األدبjار .وركبjت اإلبjل بعضjھا بعضjا ً وھjي موليjة بأصjحابھا تطاردھjا
خيل ثقيف وھوازن.
حينئذ انفجر ما في القلوب  .فقال أبو سفيان  :ال تنتھي ھزيمتھم دون البحر ! و قال كلدة
بن الجنيد  :أال بطل السحر اليjوم ! فأجابjه صjفوان بjن أميjة  :صjه  ،فjضَّ  Eفjاك  ،فjو Eلjئن
ير ّبني رجل من قريش أحب إلى من أن يربّني رجل مjن ھjوزان  .فالقصjة فjي نظjرھم دولjة ال
نبوّ ة .
في ھذه اللحظة التى فيھا يتقرر المصير  ،صعد محمد شرفا ً يحف به بعjض المھjاجرين
و بعض أھل بيته وصاح )) :ھلموا إليَّ ! أنا رسول  ! Eأنا محمد بن عبد .(( ! E
ثم أمر العباس أن ينادي بصjوته الجھيjر  :يjا معشjر األنصjار  ،يjا أصjحاب البيعjة يjوم
الحديبية  ،فأدركه بعض األبطال ّ
يشق الموج المتالطم  ،و قد اختلط القوم و ساد الھjرج والمjرج
في قعر الوادى.
ـ  ١١٦ـ

ووسط ھذه الفوضى أنقذ محمد و من حوله الموقف  .فارت ّد المسلمون على المشركين و
قد صاروا جمعيا ً في وسط الوادي  ،فھزموھم شرّ ھزيمة .
و جاء وقت اقتسام الغنائم الكثيرة  .فأجزل محمد العطاء لزعماء م ّكة لتأليفھم  ،فس ّموا
المؤلفة قلوبھم (( و خمس الرسول وزعه على األعراب  .فارتاحوا الى اإلسالم و مكاسبه .

))

إنه لموقف بطولي في الشجاعة و الكرم ! و لكن ھل فيه معجزة ؟
قjjال الجjjالالن  )) :أعجبjjتكم كثjjرتكم  :كJJانوا أثنJJى عشJJر ألف Jا ً  ،و الك ّفJJار أربعJJة آالف .
فانھزم المسلمون أوالً  ،و ثبت النبي  على بغلته البيضاء  ،و لjيس معjه غيjر العبjاس و أبjي
سفيان  .فjرُ ّدوا الjى النبjي لمjا نjداھم العبjاس بإذنjه ((  .موقjف بطjولي لكjن لjيس فيjه مjن خjارق
المعجزات شىء .
قال البيضjاوى  )) :و أنJزل جنJوداً لJم تروھJا ـ jبjأعينكم  ،أي المالئكjة  ،و كjانوا خمسjة
آالف  ،أو ثمانية  ،أو ستة عشر  ،على اختالف األقjوال ((  .ھjذا أمjر غيبjي غيjر مشjھود  ،فjال
يصح التحدّي به  .و ليس المالئكة بحاجة الى مثل ھذا العدد الموھوم للقضاء على بشر !
فالنبي  ،مثل كل مؤمن ينظر الى األمور نظرة صوفية  ،ير ّد كل شjىء فjي سjيرته الjى
 . Eو ھذه المواقف البطولية يرى فيھا يد  ، Eو لكن ليس في النص القرآني  ،و ال فjي الواقjع
التاريخي  ،من ركن من أركان المعجزة .
و القJJول الفصJJل فjjي معنjjى التأييjjد الربjjاني للنبjjي فjjي تلjك المjjواطن الكبjjرى مjjن الجھjjاد
والقتال ھو نظر القرآن المتواتر فيھا  )) :فأرسلنا عليھم ريحا ً و جنوداً لم تروھا (( ) األحزاب ٩
(  )) ،و أنزل جنوداً لم تروھا (( ) التوبة  )) ، ( ٢٦وأيده بجنjود لJم تروھJا (( ) التوبjة  .( ٤٠إن
تأييد  Eلمحمد كان )) بجنود لJم تروھJا ((  .فھjذا التjواتر فjي التعبيjر يjدل علjى رؤيjة صjوفية ))
للتأييدات الربانية (( في سيرته و جھاده  ،ال إلى معجزة مشھودة تح ّدى بھا فوقعت كما تح ّدى بھا
 .لذلك لjيس فjي النصjر بمjواطن كثيjرة مjن شjروط المعجjزة  ،و ال مjن معناھjا  ،شjىء .فjنص
القرآن القاطع )) لم تروھا (( يقطع عليھا سبيل المعجزة .
ثانيا ً  :فلسفة القرآن في الجھاد و النصر و الفتح
و ھكjذا فالنصjjوص القرآنيjة فjjي البطjjوالت الجھاديjة  ،حيjjث )) نصjرھم  Eفjjي مjjواطن
كثيرة ((  ،تشھد من ذاتھا أنه ال معجزة فيھا تحدى بھا النبي للبرھان على صحة رسالته وصjدق
دعوته .
ـ  ١١٧ـ

 ١ـ لكن ميل القرآن إلى إسناد كل عمل إلى  ، Eو ھو المصدر و المعاد  ،حمjل بعjض
القوم الى رؤية معجزات فjي موقjف البطjوالت  .و فلسJفة القJرآن فjي الجھjاد و النصjر والفjتح
تشابھت عليھم  .فالقرآن نفسه أخذ نصر بدر  ،بعد عجjز محمjد عjن كjل معجjزة حسjية  ،و بعjد
نسخ إِعجاز القjرآن كمعجjزة ) آل عمjران  ( ٧يعتبjر آيjة )) الحديjد (( أى السjيف ) الحديjد ( ٢٥
آيته الكبرى في رسالته .
لكن )) من الجدير بالتنبيه أن آيات وقائع الجھاد النبوي قد نزلت بعد الوقائع  ،م ّما يسوغ
القول  :إن الوقائع قد كانت بjأمر النبjي  و رأيjه  ،و بJدون وحJي قرآنJي كمjا ھjو شjأن أكثjر
احداث السيرة النبوية (( ) . (١و ھذا ُيخرج وقائع الجھاد مjن شjروط المعجjزة  :التحjدّي بھjا قبjل
وقوعھا .
كانت الدعوة بم ّكة  ،على طريقjة األنبيjاء األولjين  )) ،بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة (( ،
فصارت الدعوة بالمدينة عسكرية بالجھاد  .و تشريع الجھاد مع المبدإ  )) :ال اكراه في الدين (( ال
ينسجمان  .لنا على ذلك اسالم أھل م ّكة أنفسھم  :فلم يسلموا إال بالفتح العسكرى  .لكjن بعjد ذلjك
صح إسالمھم و فتحوا الدنيا لإلسالم .
 ٢ـ و فلسفة الجھاد في القرآن  ،ال تسمح أن نرى فيه معجزة .
يقول ُ )) :كتب عليكم القتال  ،و ھو كره لكم ! و عسى أن تكرھوا شيئا و ھjو خيjر لكjم،
و عسى أن تحبوا شيئا ً و ھو شرٌّ لكم  ،و  Eيعلjم و أنjتم ال تعلمjون (( ) البقjرة  . ( ٢١٦فكjانوا
يكرھون قتال قومھم .
و يقول  )) :فل ّما كتب عليھم القتال  ،إذا فريق مjنھم يخشjون النjاس كخشjية  ، Eأو أشjد
كتبت علينا القتال ؟ لjوال ّ
َ
أخرتنjا إلjى أجjل قريjب (( ؟ ) النسjاء .( ٧٧
خشية ! و قالوا :ربنا  ،لِ َم
فلو كان في الجھاد معجزة إلھية ل َما خشى بعضھم الناس كخشية  Eأو أشد خشية !
و يقول و يكرر  )) :و الفتنة أشد من القتل (( ) البقرة  ١٩١و  )) ، ( ٢١٧و قاتلوھم حتى
ال تكون فتنjة و يكjون الjدين  ) (( iالبقjرة  . ( ١٩٣إن اتقjاء الفتنjة فjي الjدين يكjون باإليمjان ال
بالقتال .

ـــــــــــــــــ
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بدأ العھد في المدينة بقوله  )) :ال اكراه في الدين (( ) البقرة  ، ( ٢٥٦و ختمjه بعjد الفjتح
م ّكة بقوله  )) :بjراءَة مjن  Eو رسjوله الjى الjذين عاھjدتم مjن المشjركين  :فسjيحوا فjي األرض
أربعة أشھر  ،و اعلموا أنكم غير معجزي  ، Eو أن  Eمخزي الكافرين  ...فإذا انسلخ األشjھر
الحـرام  ،فJاقتلوا المشJركين حيJث وجJدتموھم  ) (( ...التوبjة ـ بjرا َءة  ١ـ ٢ jو . ( ٥فلjم يشjرع
الجھاد للدفاع فقط  ،بل للھجوم أيضا ً و فرض الدين  ،حتى التبرئة من كل عھد مع المشركين .
فقد فرض القتال ليظھر اإلسالم على الدين كله  )) :ھو الذي أرسل رسوله بالھدى وديjن
الحق ليظھره على الjدين كلjه  ،و كفjى بjا iشjھيداً (( ) الفjتح  )) ، ( ٢٨ھjو الjذي أرسjل رسjوله
بالھدى و دين الحق ليظھره على الدين كله  ،و لو كره المشركون (( ) الصف  ، ٩التوبة . ( ٣٣
يتم ھذا االظھار بالجھاد و الفتح  ،مع الدعوة بالقرآن  .ھذه ھي فلسjفة الجھjاد فjي القjرآن  :فھjل
فيھا معجزة إلھية ؟
 ٣ـ ثم يقرن فلسفة الجھاد بفلسفة النصر و الفتح  )) :يا أيھا الذين آمنوا  ،ھل أدلكم على
تجارة تنجjيكم مjن عjذاب ألjيم ؟ تؤمنjون بjا iو رسjوله  ،و تجاھjدون فjي سjبيل  Eبjأموالكم و
أنفسكم  ...يغفرْ لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجري من تحتھا األنھار  ،و مساكن طيبة في جنات
عدن  .ذلك الفوز العظيم  .و أخرى تحبونھا نصر من  ، Sو فتح قريب  .و بشر المؤمنين (( )
الصف  ١٠ـ  . ( ١٣الجھاد يفjتح السjماء  ،و يفjتح األرض  ،مjع غنjائم فjي الjدارين  .ھjذه ھjي
ال ُبشرى للمؤمنين  .فالغنائم كانت ھدفا ً من أھداف الجھاد  ،و تجارة دينية رابحة .
و يقول  )) :و لقد نصركم  Eببدر و أنتم أذلة  :فاتقوا  Eلعلكم تشكرون (( ) آل عمjران
 . ( ١٢٣فالنصر من  Eيرفع الذل عن المسلمين  ،و يوجjب )) الرضjاء علjيھم بقسjمة الغنjائم ،
أو بتعبير أدق بفرز الخمس منھjا ((  iوالرسjول) )) ، (٢و إن اآليjات تلھjم أن الخjالف فjي صjدد
لغنائم  ،إنما كان على فjرز الخمjس أكثjر منjه علjى طريقjة التوزيjع و مقjداره  ،ألن الكjالم فيھjا
مصبوب على ذلك  ،و أكثر ما جاء في صدد نصر  Sو تأييده قد اسJتھدف تشJريع الخمJس و
ايجاب قبوله و الرضاء به ((  .و يظل الفيء كله ـ أى ما اسjتحوذوا عليjه بjدون قتjال ـ للرسjول
وحده .
ـــــــــــــــــ
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و يقjjول  )) :لقjjد نصjjركم  Eفjjي مjjواطن كثيjjرة (( ) التوبjjة  . ( ٢٥لكjjن نصjjر  Eلھjjم
من ينصره ((
مقرون بنصرھم  )) : jإن تنصروا  Eينصرْ كم (( )  )) ، ( ٧ : ٤٧و لينصرن َ E
)  )) ، ( ٤٠ : ٢٢و ليعلم  Eمن ينصره (( ) . ( ٢٥ : ٥٧
و الفتح مقرون بمغفرة ذنوب النبي  )) :إ ّنا فتحنا لك فتحا ً مبينا ً ليغفر لك  Eما تقدم من
ذنبك وما تأخر (( ) الفتح  ١ـ  . ( ٢مھما كان الذنب المتقدم و الذنب المتأخر  ،فإن الغفjران منjه
مقرون بالفتح  :فھل في الفتح من ذنب يقتضى الغفران ؟
و في ) أسباب نزول ( آية التوبة )) :و مjنھم مjن يقjول  :ائjذنْ لjى و ال تفت ّنjي (( ) ( ٤٩
نقjjل السjjيوطي  )) :أخjjرج الطبرانjjي عjjن ابjjن عبjjاس أن النبjjي  قjjال  :أغJJزوا تغنمJJوا بنJJات
األصفر ! فقال ناس من المنافقين  :إنه ليفتنكم بالنساء ! فنزلت (( .
و آخر ما نزل من القرآن على قول بعضھم سورة النصر  )) :إذا جا َء نصر  Eوالفjتح،
و رأيت الناس يدخلون في دين  Eأفواجjا ً  ،فسjبح بحمjد ربjك  ،و اسjتغفره  ،إنjه كjان توابjا ً (( .
نفھم األمر بالتسبيح  iإذا جا َء نصر  Eو الفتح ؛ لكن ال نفھم األمر باالستغفار بعjد نصjر  Eو
الفتح ؟ و ھjذا األمjر باالسjتغفار  ،بعjد النصjر و الفjتح  ،فjي آخjر القjرآن  ،يجعjل آيjة الحديjد و
السيف مشبوھة  .فليس في فلسفة الجھاد و النصر و الفتح من معجزة إلھية  )) :قل :يوم الفتح ال
ينفع الذين كفروا إيمانھم (( ) السجدة . ( ٢٩
أجjjل إن الفتوحjjات النبويjjة كانjjت بطjjوالت  :لكjjن )) التأييjjدات الربانيjjة (( فيھjjا لjjم تكjjن
معجزات .
و المبدأ القرآني القاطع أن المعجjزات منعjت عjن محمjد منعjا ً مبjدئيا ً وواقعيjا ً  ،يمنjع أن
نرى فjي إشjارة القjرآن إلjى تلjك )) التأييjدات الربانيjة (( معجjزة  .قjال األسjتاذ دروزة) )) : (٣أمjا
التأييjjدات الربانيjjة للنبjjي  و المسjjلمين التjjى تضjjمنت أخبارھjjا آيjjات قرآنيjjة ِعّ jدة  ،مثjjل آيjjات
سورة األنفال )  ٩ـ  ( ١٣و مثل الذي جاء في سورة األحزاب )  ( ٩فإنھا  ،كما ھو ظJاھر مJن
نصوصھا و روحھا  ،ال تدخل في عداد معجزات التحدّي  .و بالتالى فإنھا ليس من شأنھا نقjض
الموقف السلبي العام الذي تمثله اآليات القرآنية (( .
ـــــــــــــــــ
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فلjjيس فjjي الوقjjائع الجھاديjjة  ،و ال فjjي )) التأييjjدات الربانيjjة (( للنصjjر فjjي الحjjرب  ،مjjن
معجزة أُعطيت برھانا ً على صحة النبjوّ ة و الjدعوة  .و الواقjع القرآنjي المتjواتر أن السjور التjى
تذكرھا نزلت بعد الوقائع الجھادية  ،فارتفعت بذلك صفة التحدّي بالمعجزة .
إن الجھاد آية محمد  ،و فيه تأييد ر ّباني  ،لكن ليس فيه معجزة من  Eتشھد للنبوّ ة .
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لقد ثبت لنا أنه ليس في القرآن  ،أي في السيرة و الjدعوة  ،مjن معجjزة حسjية  )) ،ومjن
المتأكد أنه ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح (( ) (٤على ادعاء معجزة لمحمد .
أمام ھذا الواقع القرآني المذھل ـ و المعجزة دليل النبوّ ة األوحد ـ يتساءل بعضھم  :كيjف
ينكرون على القرآن و نبيه المعجزات  ،و ھjو الjذي يصjرّ ح بتjواتر  )) :و لقjد أنزلنjا إليjك آيjات
بيّنات (( ) البقرة  . ( ٩٩و ير ّدد ذلك في كل سورة ) البقرة  ١١٨و  ، ١٥١األنعام  ٤و ٥و ٢٥
و  ٤٩و  ، ٥٥األعراف  ، ١٨٢يونس  ١٥و  ، ٢٠األنبياء  ، ٣٧األنفال  ، ٣١الحج  ٧٢الخ (
.
أجjjل يjjر ّدد القjjرآن أن محمjjداً أ ُوتjjي )) آيjjات بيّنjjات ((  ،لكنھjjا آيjjات قرآنيjjة خطابيjjة  ،ال
معجزات حسية كاألنبياء األولين .
ففى القرآن  ،أن تعبير )) آية ((  )) ،آيjات (( ھjو مjن كلماتjه المتشjابھة ) آل عمjران .( ٧
بمعان ثالثة :
فھو يأخذ تعبير )) آيات ((
ٍ
المعنى األول عبارة عن أقوال الكتاب و القرآن .
ـــــــــــــــــ
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المعنى الثاني عبارة عن خوارق الكون و عجائب المخلوقات .
المعنى الثالث عبارة عن المعجزات الحسية  .و ھي )) اآليات (( المعجزات حصراً .
و يظھر المعنى المقصود من القرائن اللفظية و المعنوية القريبة و البعيدة  .و القرآن كله
شاھد عدل علjى أن )) اآليjات البيّنjات (( التjى ينسjبھا القjرآن لنفسjه و لنبيjه ھjي آيJات خطابيJة ال
معجJJزات حسJJية  ،بسjjبب موقفjjه السjjلبي العjjام مjjن كjjل معجjjزة  ،و بسjjبب تصjjريحه القjjاطع أن
المعجزات منعت عن محمد منعا ً مطلقا ً  )) :و ما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب بھا األولون
(( ) اإلسراء . ( ٥٩
ففjjى سjjورة ) البقjjرة ( يjjأتي التعبيjjر )) آيjjات بيّنjjات (( بالمعjjانى الثالثjjة  .فھjjو قjjد يعنjjى
خوارق الطبيعة  )) :إن في خلjق السjموات و األرض  ...آليjات لقjوم يعقلjون (( )  . ( ١٦٤وقjد
يعنى التعبير عند إسناده لموسى و عيسى معنى المعجزات  )) :و لقد جاءكم موسjى بالبيّنjات (( )
 ( ٩٢أى )) المعجزات كالعصا و اليد و فلق البحر (( ) الجالالن (  ،و ھو مثل قوله  )) :س ْل بني
إسرائيل كم آتيناھم مjن آيjة ب ّينjة (( )  . ( ٢١١كjذلك بالنسjبة إلjى عيسjى  )) :و آتينjا عيسjى ابjن
مريم البيّنات  ،و أيدناه بروح القدس (( )  ٨٧و  . ( ٢٥٣لكن إذ ينسب )) اآليjات (( إلjى محمjد ،
فالقرآن يشير الى أنھا آيات خطابية  ،كمjا فjي ھjذا الجjدول) :فjي شjرعة الطjالق( )) وال تتخjذوا
آيات  Eھزواً  ،و اذكروا نعمة  Eعليكم و ما أنزل عليكم من الكتاب و الحكمjة يعظكjم بjه (( )
 )) ، ( ٢٣١و قال الذين ال يعلمون ) المشركون (  :لوال يكلمنا  Eـ أو تآتينا آية ) معجjزة ( ؟ ـ
كذلك قال الذين من قبلھم مثل قولھم  ،تشابھت قلوبھم  :قد ب ّينا اآليات لقوم يؤمنون  ،إ ّنا أرسلناك
بالحق بشيراً و نذيراً (( )  ١١٨ـ  : ( ١١٩ففى التحدّي و في الجواب يظھر معنيان لكلمة )) آيات
((  ،فھم يتح ّدونه بمعجزات  ،فيجيب ببيان آيات الحق بشيراً و نذيراً  .و رسالة محمد كلھا تظھر
في قوله  )) :كما أرسلنا فيكم رسjوالً مjنكم يتلJو علJيكم آياتنJا  ،و يعلمكJم الكتJاب و الحكمJة  ،و
يعلمكjjم مjjا لjjم تكونjjوا تعلمjjون (( )  . ( ١٥١فاآليjjات البيّنjjات عنjjد محمjjد تعليميjjة  ،ال معجjjزات
عملية حسية .
كjjذلك فjjي سjjورة ) آل عمjjران ( نجjjد المعjjانى الثالثjjة لتعبيjjر )) اآليjjات ((  .إنھjjا خjjوارق
الطبيعة  )) :إن في خلق السماوات و األرض ،و اختالف الليل و النھار آليات ألولى األلباب (( )
 . ( ١٩٠إنھا معجزات األنبياء األولين  )) :قال ) زكريا (  :ربّ اجع ْل لى آية ! ـ قال  :آيتك
ـ  ١٢٢ـ

أالّ تكلّم الناس ثالثة أيام إالّ رمزاً (( ! )  ،( ٤١واآلية  ،أو اآليات ھي معجزات عيسى )) :إنى قد
جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كھيئة الطير  . ( ٤٩ ) (( ...لكن بالنسبة إلى محمد
فآياته خطابية  )) :منه ) القرآن ( آيات محكمات ھن أم الكتاب  ،و أخر متشابھات (( ) )) ، (٧قjد
ب ّينا لكم اآليات (( )  )) ، ( ١١٨و كيف تكفرون و أنتم ُتتلى عليكم آيjات  Eو فjيكم رسjوله (( ...
) ، (١٠١و رھبjjان عيسjjى )) يتلjjون آيjjات  Eآنjjاء الليjjل و ھjjم يسjjجدون (( ) . (١١٣و حملتjjه
المتواصلة على الذين )) كفروا بآيات َ )) : ( ٤ ) (( Eمن يكفر بآيjات  )) ، ( ١٩ ) (( Eيكفjرون
بآيjjات  ٢١ ) (( Eو  )) ، ( ١١٢تكفjjرون بآيjjات  ٧٠ ) (( Eو  )) ، ( ٩٨ال يشjjترون بآيjjات E
ثمنا ً قليالً (( )  ، ( ١٩٩ھي حملة على الكافرين بآيات خطابية  ،ال بآيات المعجزات الحسية .
كذلك في سـورة ) األنعjام ( نجjـد المعjانى الثالثjة :فاآليjـات ھjي عجائjب المخلوقjات:
الحمjjد  iالjjذي خلjjق السjjماوات و األرض  ...و مjjا تjjأتيھم مjjن آيjjة مjjن ربھjjم إال كjjانوا عنھjjا
معرضين (( )  ١ـ  )) ، ( ٤إن  Eفالق الحب و النوى  ،يخرج الحjى مjن الميjت  ...و ھjو الjذي
جعل لكم النجوم لتھتjدوا بھjا  ...و ھjو الjذي أنjزل مjن السjماء مjاء  ...إن فjي ذلكjم آليjات لقjوم
يؤمنjjون (( )  ٩٥ـ  .. ( ٩٩ jو اآليjjات ھjjي أيض jـا ً المعجjjزات التjjى يتح ّ jدون محمjjد بھjjـا )) :ھjjل
ينظرون إال أن تأتيھم المالئكة  ،أو يأتي ربك  ،أو يأتي بعض آيات ربك ـ يوم يأتي بعض آيات
ربك ال ينفع نفسا إيمانھjا (( )  ، ( ١٥٨فيعجjز عنھjا  )) .و إن كjان كبjر عليjك أعراضjھم  ،فjإن
اسjتطعت أن تبتغjي نفقjا ً فjي األرض أو سjلما ً فjjي السjماء  ،فتjأتيھم بآيjjة (( ! ) (٣٥بسjبب )) إنمjjا
اآليjjات عنjjد  . ( ١٠٩ ) (( Eلكjjن بالنسjjبة إلjjى محمjjد فاآليjjات البيّنjjات ھjjي خطابيjjة )) :كjjذلك
نصرِّ ف اآليjات (( )  ، ( ١٠٥فھjو مjن الjذين )) يقصjون علjيكم آيjأتي (( ) ،(١٣٠فjانظر )) كيjف
نصjjرف اآليjjات (( )  ٤٦و  . ( ٦٥و يحمjjل علjjى الjjذين )) يخوضjjون فjjي آياتنjjا (( ) )) ، ( ٦٨
يصjjدفون عjjن آياتنjjا (( )  )) ، ( ١٥٧كjjذبوا بآياتنjjا (( )  )) ، ( ٣٩و الjjذين كjjذبوا بآياتنjjا يمسjjھم
العذاب (( )  ، ( ٤٩يتبعون )) أھواء الذين كذبوا بآياتنا (( )  )) ، ( ١٥٠عjن آياتjه تسjتكبرون (( )
 . ( ٩٣ال معجزة عند محمد  ،بل دعjوة  ،لjذلك )) إذا جjا َءتھم آيjة ) خطابيjة ( قjالوا  :لjن نjؤمن
حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل . ( ١٢٤ ) (( E
))

كذلك فjي سjورة ) األعjراف ( نجjد المعjانى الثالثjة  .يjذكر عجائjب المخلوقjات و يخjتم
بقوله )) :كذلك نصرف اآليات لقوم يشكرون (( )  ٥٤ـ  ، ( ٥٨و يذكر عناية  Eبآدم ويقول:
ـ  ١٢٣ـ

)) ذلjjك مjjن آيjjات  . ( ٢٦ ) (( Eو بالنسjjبة إلjjى األنبيjjاء األولjjين يjjأتي تعبيjjر )) اآليjjات (( بمعنjjى
أقjوال  )) : Eيjا بنjي آدم مjا يjأتي ّنكم رسjل مjjنكم يقصّjون علjيكم آيjأتي  ،فمjن اتقjى و أصjلح فjjال
خوف عليھم و ال ھم يحزنون  ،و الذين كذبوا بآياتنا و استكبروا عنھا  ،أولئك أصحاب النار ھم
فيھا خالدون (( )  ٣٥ـ  ، ( ٣٦و بمعنى معجزات األنبياء  )) :فأرسلنا عليھم الطوفان والجjراد و
القمjل و الضjفادع و الjjدم آيJات مفصjjالت  ،فاسjتكبروا و كjانوا قومjا ً مجjرمين (( ) )) ، (١٣٣ثjjم
بعثنا من بعدھم موسى بآياتنا إلى فرعون و ملئه (( )  . ( ١٠٣و ب ّيناته آياته ) ١٠٥ـ  . (١٠٦و
سحرة مصر بعد معجزات موسى يخاطبون فرعون  )) :وما تنقم منا إالّ أن آمنjا بآيjات ربنjا لمjا
جاءتنا (( )  . ( ١٢٦لكن بالنسبة إلى محمد )) فاآليات (( التى يتحدونه بھا ھي معجزات  )) :و إذا
لم تأتھم بآية  ،قالوا  :لوال اجتبيتھا (( )  . ( ٢٠٣فيجيبھم بآيات األقوال  ،كالقصص  )) :إن الذين
كjjذبوا بآياتنjjا و اسjjتكبروا عنھjjا ال تفjjتح لھjjم أبjjواب السjjماء (( ) )) ، (٤٠و الjjذين كjjذبوا بآياتنjjا
أولم يتفكروا ما بصاحبھم من ج ّنة  ،إنْ ھو إال نذير مبين ((
سنستدرجھم من حيث ال يعلمون َ ...
)  ١٨٢ـ  ، ( ١٨٤ jو يjjر ّد علjjى التح jدّي بمعجjjزة )  ( ٢٠٣بھjjذا القjjرآن  )) :ق ْ jل  :إنمjjا أتبjjع مjjا
يُjjوحى إلjjى مjjن ربjjي  :ھjjذا بصjjائر مjjن ربكjjم و ھjjدى و رحمjjة لقjjوم يؤمنjjون (( ) . ( ٢٠٣
فمعجزات محمد آيات أقوال  ،ال آيات أعمال خارقة العادة .
كذلك في سورة ) يونس ( ترد كلمة )) اآليات (( بمعناھا الثالثى  .إنھا خوارق الكون :
إن في اختالف الليل و النھار  ،و ما خلق  Eفي السماوات و األرض  ،آليات لقوم ي ّتقون (( ) ٦
صل اآليات لقوم يعلمون (( )  . ( ٥و إنھا أقjوال ))
صل آيات الخليقة و يختم بقوله  )) :يف ّ
(  .و يف ّ
الكتاب الحكيم (( )  ( ١و القرآن الكريم  )) :و إذا تتلى عليھم آياتنا ب ّينات  ،قال الjذين ال يرجjون
ت بقرآن غير ھذا  ،أو ب ّد ْله  ...قل لو شاء  Eمjا تلوتjه علjيكم (( )  ١٥ـ .( ١٦ jفلjيس
لقاءنا  :ائ ِ
ُ
عند محمد سوى أقjوال الكتjاب والقjرآن ،لjذلك يتحدونjه بمعجjزة حسjية )) :ويقولjون :لjوال أنjزل
عليه آية من ربه ! ـ فق ْل  :إنما الغيب  ! iفانتظروا إنى معكم من المنتظرين (( ) . (٢٠و يحمjل
على الذين )) عjن آياتنjا غjافلون (( )  ( ٧الjذين )) لھjم مكjر فjي آياتنjا (( )  ،( ٢١و عنjد قصjص
القjjرآن ھjjم )) عjjن آياتنjjا لغjjافلون (( )  . ( ٩٢فتجjjد دائمjjا تعبيJJراً متشJJابھا ً  ،وموقف Jا ً سJJلبيا ً مjjن
المعجزة  ،واحداً .
))

كذلك في سورة ) اإلسراء ( تظھر كلمjة )) اآليjات (( بمعناھjا الثالثjى  :إنھjا عجائjب E
في كونه  :أسرى بعبده )) لنريه من آياتنا (( )  )) ، ( ١و جعلنا الليل و النھار آيتين  :فمحونjا آيjة
الليل
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و جعلنا آية النھار مبصرة (( )  . ( ١٢و إنھا عند األنبياء األولين المعجزات الحسية دليل النبjوّ ة
 )) :و لقjjد آتينjjا موسjjى تسjjع آيjjات بيّنjjات (( )  . ( ١٠١فاألنبيjjاء األولjjون يجمعjjون الjjى األقjjوال
المعجزة أعمالھم المعجزة  .لكن عند محمد ليست )) اآليات البيّنات (( سوى أقjوال بيانيjة ،و ذلjك
ألن المعجزات منعت عنه منعا ً مبدئيا ً مطلقا ً  )) :و مjا منعنjا أن نرسjل باآليjات إال أن كjذب بھjا
األولون (( ) .(٥٩ولو كذبوا بھا  ،فقد كانت براھين  Eعلى صحة نبوتھم .وتح ّدوا محمداً بمثلھا
)) ،وقالوا لن نؤمن بك حتى ، ((...فعجز وأقرّ بالعجز  )) :قْ jل  :سjبحان ربjى ھjل كنjت إال بشjراً
رسوالً (( ) ٩٠ـ . (٩٣
و في سورة ) العنكبوت ( يتح ّدونه بمعجزة  )) :و قالوا  :لوال أنزل عليه آيات من ربه
! )  ، ( ٥٠فيعجز عن التحjدّي  ،و يقjدم آيjات القjرآن  )) :قjل  :إنمjا اآليjات عنjد  ، Eوإنمjا أنjا
نjjذير مبjjين ! َأولjjم يكفھjjم أنjjا أنزلنjjا عليjjك الكتjjاب يتلjjى علjjيھم ؟ (( )  ٥٠ـ  ، ( ٥١ jفيكفjjر بھjjا
المشركون  )) :و ما يجحد بآياتنا إال الكافرون (( ! )  ، ( ٤٧و يسjعى فjي ابطالھjا اليھjود  )) ،إذاً
الرتjjاب بھjjا المبطلjjون (( )  ، ( ٤٨و ال يقبjjل بھjjا إال النصjjارى أولjjي العلjjم  ،مjjن دون اليھjjود
الظالمين  )) :بل ھو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم  ،و ما يجحد بآياتنjا إال الظjالمون ((
)  . ( ٤٩فحتى آخر العھد بم ّكة ليس عند محمد مjن آيjة سjوى القjرآن َ )) :أولjم يكفھjم أنjا أنزلنjا
عليك الكتاب يتلى عليھم (( ! ) . ( ٥١
((

و في سورة ) الرعjد (  ،إن )) اآليjات البيّنjات (( ھjي عجائjب المخلوقjات  ،فjا )) iيjدبر
صل اآليات (( )  ( ٢في كونه العجيب )) :إن في ذلك آليات لقوم يتفكjرون (( ) )) ،( ٣
األمر  ،يف ّ
إن في ذلك آليjات لقjوم يعقلjون (( )  . ( ٤و ھjي أيضjا ً المعجjزات التjى يتحدونjه بھjا )) :ويقjول
الذين كفروا  :لوال أُنزل عليه آية من ربه (( )  ٧و  ، ( ٢٧و يعددون له منھا  )) :و لو أن قرآنjا
ُس ّيرت به الجبال  ،أو قُطعت به األرض ! أو ُ
كلم به الموتى (( ! فيجيب جواب العجز واليأس )) :
بل  iاألمر جميعا ً ! أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء  Eلھدى الناس جميعا ً (( ! )  . ( ٣١تجjاه
ھذا العجز المشھود المعھود  )) ،يقول الذين كفروا  :لست مرسالً ! ـ قل كفى با iشjھيداً بينjى و
بينكم  ،و من عنده علم الكتاب (( )  . ( ٤٣إن شھادة النصارى أولي العلم له مشبوھة عندھم ألن
دعوته من دعوتھم  ،و شھادة  Eألنبيائه ھي المعجزة  ،و ليس عند محمد من معجزة !
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و فjjي سjjـورة ) الحjjج (  )) ،اآليjjات البيّنjـات (( ليسjjت المعجjjزات  ،بjjل آيjـات القjjرآن:
وكذلك أنزلناه آيات بيّنات ،و إن  Eيھدى من يريد (( )  ،( ١٦فال يقبلونھا كمعجزة )) :وإذا ُتتلى
عليھم آيات نا بيّنات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر (( )  )) ، ( ٧٢سعوا في آياتنا معاجزين ((
)  ، ( ٥١ألنھا أقوال بيانية  ،ال معجزات حسية يطلبونھا منه فمثل األنبياء األولين .
))

و ظ ّل حتى النھاية ال يعطى في )) اآليات البيّنات (( سوى أقوال بيانية ال معجزات عملية
كاألنبياء األولين  :فالمشركون )) اشتروا بآيات  Eثمنا ً قليال ً فصدوا عن سبيله (( )التوبjة )) ، (٩
و يحذر المنافقون أن تنزل عليھم سورة تنبئھم بما في قلوبھم ! ـ قل  :اسjتھزئوا  ،إن  Eمخjرج
ما تحذرون  ،و لئن سألتھم ليقولُ◌ً نَّ  :إنا كنا نخوض و نلعjب ! ـ jقjل  :أبjا ِiو آياتjه و رسjوله
كنتم تستھزئون (( ؟ ) التوبة  ٦٤ـ . ( ٦٥
و ھكذا فأھل م ّكة و المدينة و العرب أجمعين لم يروا في )) اآليات البيّنات (( فjي القjرآن
سوى أقوال خطابية من سحر البيان  ،ال أعماالً معجزة كاألنبياء األولين .
و القرآن نفسه ال يعطى )) آياته البيّنات (( كمعجزات حسية  ،بل )) تنزيل الكتاب ((  .لكن
تواتر المعانى الثالثة في تعبير )) اآليات الب ّينات (( ھو الذي القى عليھا شبھة المعجزات .
قبل سورة ) آل عمران ( قد ُيفھم التشابه في التعبير القرآني  .لكن بعد أن صرّ ح أن في
القjjرآن آيjjات )) متشjjابھات (( ) آل عمjjران  ، ( ٧مjjا كjjان لjjه أن يُبقjjي علjjى التش jـابه فjjي معنjjى ))
اآليات البيّنات (( .
و ھذا التشابه المتواتر في القرآن كله لمعنى )) اآليات البيّنات ((  ،ھو الذي جعل بعضھم
يشتبه بjين المعجjزة و بjين الخطابjة و البيjان  .لكjن  ،لjيس فjي )) اآليjات البيّنjات (( التjى ينسjبھا
القرآن إلى نفسه أو إلى نب ّيه  ،من معجزات حسية كاألنبياء األولين  .إنما ھي أقوال في الھدى و
البيان  .و ما كان لمحمد أن يأتيھم بمعجزة كاألنبياء األولين  ،فإن المعجزات قد منعت عنه منعا ً
مبدئيا ً قاطعا ً ) اإلسراء  . ( ٥٩و قد أقر القرآن نفسه بتعجيز محمjد و عجjزه عjن كjل معجjزة )
األنعام . ( ٣٥
ـ  ١٢٦ـ

=! H$

g %,./; L0 )FR2  &'0
VE ?@^ #GE XP2R:
لقد ثبت ثبوتا ً قاطعا ً للعلماء المسلمين موقف القرآن السلبي من كل معجjزة تشjھد لjه  .و
ثبت أيضا ً أن مjا ورد فjي الحjديث و السjيرة مjن معجjزات لمحمjد ينقضjه صjريح القjرآن نقضjا ً
مبرما ً  ،و أن ما رأوا من معجزات في الجھاد كان بطوالت ال معجزات  ،و أن ما ذكره القjرآن
من )) آيات بيّنات (( فيه ھي آيات خطابية  ،ال أعمال معجزة  .فمن يرى فjي ذلjك معجjزة يكjذب
على النبي  ،و القرآن ّ
يكذبه .
و برز لعلماء عصرنا المشكل الضخم  ،ما بين ضرورة المعجزة لصjحة النبjوّ ة  ،وبjين
موقف القرآن السلبي من كل معجزة له  .فكان ال ب ّد لھم من فلسفة  ،فلjم يجjدوا سjبيالً إالّ بjنقض
احدى المقدمتين من القياس  ،ليسلموا من حتمية النتيجjة أن النبjوّ ة المحمديjة بjال معجjزة  .فسjار
بعضھم على خطة أھل اإلِعجاز ان )) القرآن وحjده معجjزة محمjد ((  ،متناسjين قjول المعتزلjة ))
إن  Eلم يجعل القرآن دلjيالً علjى النبjوّ ة ((  ،و بعضjھم رأى الخjالص بjنقض المقدمjة الكبjرى :
ليست المعجزة بالزمة لصحة النبوّ ة  ،و قد جا َء القرآن بما يغنى عنھا  ،بل بأفضل منھا .
و نحن ندرس في ھذا البحث أوالً تاريخ فلسفة أھل العصر في النبوّ ة و المعجjزة  ،ثانيjا ً
عرْ ض نظرياتھم الجديدة في )) أساليب القرآن الجديدة (( في النبوّ ة  ،التى تقوم مقام المعجزة  .و
قد نلجأ الى تكرار بعض االستشھادات للتذكير و التقرير  ،و إلعطاء نظرة شاملة جامعة .
نبوة و المعجزة
ّأوالً  :من تاريخ فلسفة أھل العصر في ال ّ
 ١ـ بدأ النقد الذاتي الحر الجرىء  ،تجاه تح ّديات العلوم القرآنية و التاريخية في عصرنا
 ،األستاذ حسين ھيكل في ) حياة محمد (  .الحظ تأثير العصر في العنوان نفسه  ،حيث يقjول ))
حياة (( بدل )) سيرة ((  .و قد أثار الكتاب ضجة كبرى بين بعض علماء األزھر .لكنه وجد في
ـ  ١٢٧ـ

شيخ األزھر فضيلة مصطفى المراغى سjنداً لjه فjي )) تقjديم الطبعjة الثانيjة (( ) ص  ٥٠ـ( ٥١ j
حيث يقول  )) :و من الحق ان المسلمين قد بلغ اختالفھم بعد وفاة النبي  حداً دعا الدعاة فjيھم
الى اختالق اآلالف المؤلفة من األحاديث و الروايات  ...و لقد كjان  حريصjا ً علjى أن يقّ jدر
المسلمون انه بشر مثلھم يوحى اليه  ،حتى كان ال يرضى أن ُينسب اليه معجزة غير القرآن  ،و
يصjjارح أصjjحابه بjjذلك  ...فJJالقرآن وحJJده معجJJزة محمJJد ((  .مjjا أجمjjل و أصjjدق وأصjjرح ھjjذا
التقرير من شيخ األزھر المسؤول .
 ٢ـ أ ّما األستاذ حسين ھيكل فيقول) )) : (٥فقد أضافت أكثر كتjب السjيرة الjى حيjاة النبjي
ما ال يصدقه العقل  ،و ال حاجة اليه في ثبوت الرسالة ((  .ثjم يقjول  )) :إن كتJاب  SھJو وحJده
معجزة محمد ((  .و ھو قول السلف من أھل اإلِعجاز  .ھjذا التقريjر الجjامع المjانع يقضjى علjى
كل معجزة يرونھا في القرآن  ،أو يختلقونھا في الحديث و السيرة  .و يختم بقوله )) :فحياة محمد
حياة انسانية بحتة بلغت أسمى مjا يسjتطيع اإلنسjان أن يبلjغ  .و لقjد كjان  حريصjا ً علjى ان
يقّ jدر المسjjلمون أنjjه بشjjر مjjثلھم يjjوحى اليjjه  ،حتjjى كjjان ال يرضJJى أن تنسJJب اليJJه معجJJزة غيJJر
القرآن  ،و يصارح أصحابه بذلك  ...و ھذا الذي جرى عليه النبي  ...ھو ما حال بين كثير مjن
علماء المسلمين و كتابھم و الوقوف عند ما أضيف الى سيرة النبي من خJوارق وضjعھا بعjض
الغالة مضjاھاة لمjا ورد فjي القjرآن عjن عيسjى و موسjى  ،أو دسjھا ) فjي الحjديث ( مjن دسjوا
اإلسjjرائيليات علjjى اإلسjjالم و نبيjjه  ،ليزيفjjوا بھjjا العقائjjد  ،و ليبعثjjوا بھjjا الشjjك الjjى نفjjوس مjjن
 Eلن تجد لھا تبديال  .و ما كان محمد بحاجة الى الخوارق إلثبات رسالته (( .
يؤمنون بأن ُس ّنة ِ
و سنرى جدلية ھذا التصريح األخير عن قريjب  ،نسjجل اآلن انكjاره لكjل معجjزة حسjية ُتنسjب
إلى محمد .
 ٣ـ jو فjjي ) سjjيرة الرسjjول ( عقjjد األسjjتاذ دروزة ) (٦فص jالً قيمjا ً فjjي )) موقjjف القjjرآن
المرويJة
السلبي من المعجزة (( ـ نقلناه في بحث سابق  .و يعقب عليه بقوله  )) :بقيت المعجزات
ّ
 ،و خاصة التى وقعت في م ّكة بناء على تحدى الك ّفار  .و نعتقد أ ّنا علjى صjواب  ،إذا قلنjا  :إن
سكوت القرآن عنھا  ،مع كثرة تحدّ ي الك ّفار  ،و اقتصار األجوبة القرآنية على السلب  ،ال
ـــــــــــــــــ
) (٥حياة محمد  ،ص  ١٤و  ١٥٧ـ  ١٥٨و  ٣٧٧و  ٤٤٩ـ . ٤٥٠
) (٦سيرة الرسول  ٢٢٣ : ١ـ . ٢٢٦

ـ  ١٢٨ـ

يمكن أن يشجّ عا على التسليم بصحتھا  .ھذا إلjى أن الروايjات غيjر متjواترة و ال وثيقjة  .وكثيjر
منھا  ،إن لم نقل أكثرھا  ،لم ترد في المدوَّ نات القديمة  ،الى ما فيھا من تخالف كبير في الوقjت
نفسه (( .
ثjم يخلjjص إلjjى ھjjذا التصjjريح الضjjخم  )) :و ھjjذه النjjواحي االيجابيjjة فjjي النصjjوص القرآنيjjة
يصح أن تكون مفسرة لحكمة ذلك الموقف السلبي  ،بحيث يصح أن يستلھم منھا و أن يقjال ـ و
قد المjح إلjى ذلjك غيjر واحjد مjن البjاحثين أيضjا ً ـ jإن حكمJة  SاقتضJت أن ال تكJون الخJوارق
دعامJة لنبJّ Jوة سJJيدنا محمJJد عليJه السJJالم و برھانjا ً علjjى صjحة رسjjالته و صjjدق دعوتjjه  ،التjjى
جا َءت بأسلوب جديد  :ھو أسلوب لفت النظر إلى الكون و مjا فيjه مjن آيjات بjاھرة  ،و البرھنjة
بھا  ...ثم أسلوب مخاطبة العقل و القلب  ) ...جعلھا ( في غنى عن معجjزات خارقjة للعjادة ال
تتصل بھا بالذات ((  .سنرى جدلية و حقيقة ھذا )) األسلوب الجديد (( في النبوّ ة و المعجزة .
 ٤ـ و في كتابه الحرّ الجرىء ) محمد الرسول البشر (  ،يقjول األسjتاذ عبjد  Eالسjمان) (٧و
قد نقلنا شھادته كاملة في بحث سابق ـ )) لقد غjرم كثيjرون مjن المسjلمين بjأن يحوّ طjوا شخصjية
الرسول بھالة كبرى من الخوارق  ،منذ أن حملت بjه أمjه  ،إلjى أن لقjي ربjه  ،و بلjغ الغلjو بھjم
درجة ال تطـاق .ومن المتأكد أنه ليس لھم سـند من قرآن صريح أو حديث صحيح (( .
و يقول عن مصادرھم  ،في السيرة  )) :و ھذه الكتب على كثرتھا ال يجوز أن تكjون مرجعjا ً
أصيالً في ھذا الصدد  ،ألنھا كتبت في عصور لم يكن النقد مباحا ً تماما ً فيھا ((  ،وفي الحديث :
)) أصبح الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور األسود ـ كما يقول
الدار قطني أحد جامعي الحديث المعروفين (( .
ثم يقول عن كتبة السيرة من المتقدمين و المحدثين  )) :إن كثيراً من العلماء الدينيين السابقين
حرصوا على أن يكون لمحمد معجزات مشھورة  ،حتى ال يكون أقل قدراً من غيره من إخوانه
الرسJJل  ،صjjلوات  Eعلjjيھم أجمعjjين  .و ھjjؤالء لھjjم عjjذرھم  ،فقjjد راحjjوا يجمعjjون األحاديjjث
صحيحھا و ضعيفھا و موضوعھا  ،دون ما نظر الى ان ھذه القضية إنما
ـــــــــــــــــ
) (٧محمد  ،الرسول البشر  ١٠ ،و . ١١٣ ، ٨٦ ، ٧٢ ، ١٣

ـ  ١٢٩ـ

تحتاج إلى أخبار معتمدة  :و ليسJت ھنJاك آيJة قرآنيJة صJريحة فJي القضJية  ،و ال حJديث واحJد
متواتر (( .
و يختم بقوله في المعجزات المنسوبة الى النبي  )) :ان كتب األحاديث و كتب السيرة قjد
استوعبت آالف المعجزات ،ومنھا ما بلغ الى درجjة التطjرف الjذي يفjرض علينjا الضJحك  ...و
األحاديJث المعتمJدة معJدودة علJJى األصJابع  ،و كلھJا آحاديJة ال تقطJJع بخبJر  ...و ك ّتjاب السjjيرة
جميعjا ً عنjjوا عنايjjة كبjjرى بjjأمر الخjjوارق ليؤكjjدوا أن للرسjjول آالفjا ً  ،بjjل عشJJرات اآلالف مJJن
المعجJJزات  .و ھjjذه المعجjjزات أم اعتقjjادي  ،ال بّ jد لتصjjديقھا مjjن خبjjر قطعjjى  ،و ليسJJت ھنJJاك
معجزة واحدة يؤكدھا خبر قطعى مما ُنسب إلى رسول . (( S
لكنjjه يسjjتنتج  )) :و لكjjن  Eعjّ jز وج ّ jل أراد أن يرفjjع مjjن قjjدر الرسjjالة فيجعلھjjا عقليJJة
منطقية تخاطب العقل و المنطق  .و أيدھا بكتاب  Eليعيش معھا الى ان يرث  Eاألرض ومjن
عليھا  ،كآية خالدة معجزة  .و قد ّ
شق محمد لدعوتjه طريقjه الjى القلjوب و العقjول  ،غيJر مؤيJد
ً
ً
بالخوارق التى لم تصلح من قبل وسيلة إلقناع  ،ألن معه نھجا واضحا من كتاب  ، Eليس فيه
تعقيد و ال التواء ((  .و سنرى ھذا )) النھج الواضح (( في النبوّ ة و المعجزة .
 ٥ـ و طلع علينjا الjدكتور نظمjي لوقjا فjي كتابjه )) محمjد الرسjالة و الرسjول (( بنظريjة
Jوة  ،و تجعjjل دليjjل النبjjوّ ة و الjjوحي فjjي )) صjjدق النبjjي ((
جديjjدة تJJرد المعجJJزة كJJدليل علJJى النبّ J
ومطابقة النبوّ ة للحقيقة  .قال  )) :ما من نبي حمل الينا توكيالً موثقا ً بأنه ينطق بلسان الjوحي  ،و
إنما كانت آيته صدق ما أتانا به ((  .و ھذه شھادة أخjرى  )) :و أمjا المعجjزات فjال حجيjة لھjا إال
لمن شھدھا شھود العيان  .و بيننا و بين تلك أجيال و أجيال  .فتبقjى بعjد ھjذه اآليjات المغjايرة ،
اآلية الكبرى التى ال يثبت بغيرھا صدق  ،و ال يغنjي عjن غيابھjا ألjف دليjل مغjاير مھمjا بلغjت
درجته من اإلِعجاز  .و ھذه اآليJة الكبJرى ھJي صJدق الكلمJة مJن حيJث ھJي  .فjإن الحقيقjة آيjة
نفسھا تحمل برھانھا في مضمونھا  ،فيطمئن اليھا العقل و يبدو ما يباينھا ھزيال واضح الjبطالن
(( ) ص . ( ٤٩
فھو يضع مقياسين لصحة النبوّ ة  ،المقياس األول في ذات الرسJالة  )) :لjيس للمعجjزات
حجية  ،و اآلية الكبرى ھي أن صدق الرسالة متضمن في ذات الرسالة ((  .و المقياس الثاني في
ذات الرسول  )) ،ان أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة ھو مبلغ إيمانه بھا ((
ـ  ١٣٠ـ

) ص  . ( ١٥٧و ھذان المقياسان نقjض لضjرورة المعجjزة  ،و لوجودھjا فjي الjدعوة و السjيرة
عند محمد  ،و تجاھل مقصود إلِعجاز القرآن كمعجزة  .و سيأتي البحث في ھذه المغالطات .
 ٦ـ  jو فjjي كتjjاب المjjؤتمر اإلسjjالمي  )) :حقjjائق اإلسjjالم و أباطيjjل خصjjومه (( لالسjjتاذ
عباس محمود العقاد  ،من عام  ١٣٧٦ھـ ـ  ١٩٥٧م  ،جاء في مبحث )) النبوّ ة (( قوله :
)) نمت في اإلسالم فكرة النبjوّ ة كمjا نمjت فيھjا الفكjرة اإللھيjة  ( ١ ...فليسJت الخJوارق
م ّما يغنى النبي في دعوة المكابر المفتون  .إنه ليزعمھا اذن ضربا ً مjن السjحر أو السjكر  ،ولjو
جاءت الخوارق طائعة لنبي اإلسالم  ،و أ ّنى لھم أن
فتح له األنبياء بابا ً في السماء  ( ٢ ...و لقد َ
يصدقوھا أو يفھموھا على غير حقيقتھا  ،و لو أنه سكت عنھا لحسبوھا له معجزة من المعجزات
لم يتحقق مثلھا من قبل ألحد من المرسلين ) حادث كسوف الشمس ساعة دفن ابنه إبراھيم ٣ ...
( و ما نحسب أن النبوّ ة تعظjم بكرامjة قjط أكjرم لھjا مjن التوكيjد بعjد التوكيjد فjي القjرآن الكjريم
بتمحيص ھذه الرسالة السماوية لھداية الضمائر و العقول  ،غير مشروطة بما غبر فjي األوھjام
نبوة كلھا على دعوة الخوارق و اإلنباء بالمغيبات  ( ٤ ...فjال يjرى عجبjا ً أن تكjون
من قيام ال ّ
ھذه النبوّ ة خاتم النبوات  ،إذ كان االصالح بعدھا منوطا ً بدعوات يستطيعھا من ال يّ jدعي خارقjة
تفوق طاقة اإلنسان  ،و ال يھول العقول بالكشف عن غيب من الغيوب ال يدريه اإلنسان ( ٥ ...
نبوة اإلسالمية جا َءت مصححة متممة لكjل مjا تقjدمھا مjن فكjرة عjن النبjوّ ة  ،كمjا
و الواقع أن ال ّ
كانت عقيدة اإلسالم اإللھية مصححة متممة لكل ما تقدمھا مjن عقائjد بنjي اإلنسjان فjي اإللjه (( )
ص  ٥٨ـ . ( ٦١
إن تلك المبادىء عند األستاذ اإلمام تن ّكر مفضوح لضرورة المعجزة و نكران لوجودھjا
جاءت الخوارق طائعة لنبي اإلسالم
في الدعوة و السيرة عند محمد  .و نستغرب قوله  )) :و لقد َ
((  .و ھو يعلم ما قاله زميلjه األسjتاذ عبjد  Eالسjمان  )) :و لjيس ھنjاك آيjة قرآنيjة صjريحة فjي
القضية  ،و ال حديث واحjد متjواتر ((  )) ،و مjن المتأكjد أنjه لjيس لھjم سjند مjن قjرآن صjريح أو
حديث صحيح ((  .و حديثه عن النبوّ ة و المعجزة تجاھل مقصود إلِعجاز القرآن كمعجزة .
 ٧ـ  jو فjjي كتjjاب المjjؤتمر اإلسjjالمي )) العقائjjد اإلسjjالمية (( لالسjjتاذ العقjjاد  ،مjjن سjjنة
١٣٨٣ھـ ـ  ١٩٦٤م  ،جا َء في فصل )) الرسل (( :
ـ  ١٣١ـ

 ( ١األعمال الكبرى التى تمثل نجاح س ّيدنا مح ّمد
العمل األول  :أنه قضى على الوثنية و أحل محلھا اإليمان با iو اليوم اآلخر .
العمjjل الثjjاني  :أنjjه قضjjى علjjى رذائjjل الجاھليjjة و نقائصjjھا  ،و أقjjام مقامھjjا الفضjjائل
والمكارم و اآلداب .
العمل الثالث  :أنه أقام الدين الحق الذي يصل باإلنسان إلى أقصى ما ق ّدر له من كمال.
العمل الرابع  :أنه أحدث ثورة كبرى غ ّيرت األوضاع و العقول و القلوب و نظام الحياة
الذي درج عليه أھل الجاھلية .
العمل الخامس  :أنه  وحّ د األمة العربية  ،و أقام دولة كبرى تحت راية القرآن ...
)) إن القيام بھذه األعمال و النجاح فيھjا علjى ھjذا النحjو لھJو المعجJزة الكبJرى لحضjرة
رسول   Eـ فإذا كان عيسjى لjه معجjزة إحيjاء المjوتى  ،و موسjى لjه معجjزة العصjا  ،فjإن
ھاتين المعجزتين في جانب ھذه االنتصارات  ،و الى جانب ھذه المعجزات ال تساوى شيئا ً (( .
و نقول  :ال يسعنا أن نسلّم بھذا المنطق الذي يجعل النجاح مقياس الحقيقة و النبوّ ة  .فھل
نجاح الھندوكيjة  ،و البوذيjة  ،أو الشjيوعية اإللحاديjة  ،مقيjاس لحقيقتھjا و دليjل نبوتھjا ؟! وھjل
نجاح االسjكندر ذى القjرنين ميjزان الدعائjه األلوھيjة ؟ و نjرى أنّ السّjيد العقjاد يjدور فjي حلقjة
مفرغة  :الدعوة القرآنية منزلة ـ و ھو المطلوب إثباته ـ ألنھا نجحت ـ  ،و كjل الjدعوات الدينيjة
القائمة منذ آالف السنين قد نجحت  ،فھل ھذا دليل على انھا منزلة من  E؟
 ( ٢دالئل صدقه
)) و من دالئل الصدق على أن الرسول انما ھو مرسل من عند  Eما يأتي :
أوالً  :إنه كان زاھداً في الدنيا ...
ثانيا ً  :من دالئل نبوته أنه كان أ ُم َّيا ً ...
أما الناحية الثالثة فھي الصدق  ،فلم ُيعلم عن الرسول  أنه كjذب قjط قبjل البعثjة و ال
بعدھا (( .
ـ  ١٣٢ـ

و نقjjول  ،ھjjل الزھjjد فjjي الjjدنيا دليjjل علjjى أن صjjاحبه مرسjjل مjjن  E؟ فمjjا القjjول اذن
بفقراء الھند ؟ ھل كلھم رسل أنبياء ؟! و من ّ
تزوج السيدة خديجة  ،ثرية م ّكة التى كانت تجارتھا
ً
تعدل تجارة قريش كلھا  ،و تاجر بمالھا خمسة عشر عاما قبل مبعثه  ،ھل كان من أھل الزھد ؟
و القرآن نفسه يأمر بلسان محمد  )) :يا أيھا الناس كلوا م ّما في األرض حالالً طيبا ً  ،و ال تتبعوا
خطوات الشيطان ) باالمتناع و الزھد (  ،إنه لكم عدو مبين (( ) البقرة  )) ، ( ١٦٨يا أيھا النjاس
كلوا من طيبات ما رزقناكم  ،و اشكروا  ) (( Eالبقرة  . ( ١٧٢ويختم كما بدأ  )) :اليوم أح ّل لكم
الطيبات (( ) المائدة  . ( ٥فالترغيjب ب ّ
ّ
الطيبjات لjيس مjن الزھjد .و فjرض خمjس األنفjال ))  iو
الرسول (( ليس من الزھد  ،و فرض الفيء كله ) ما استولوا عليه بدون حرب ( ليس مjن الزھjد
 .قد يكون للمصلحة العامة لكن المصلحة العامة ال تنفي المصلحة الخاصة .
و ھل ثبت من القرآن أن محمداً كان أ ُم ّيا ً ؟ سنرى ھذا الموضوع الحقا ً
أخيراً ھل كل إنسان ال يكذب في حياته يكون نب ّيا ً مرسالً ؟ و كيف نفسر قjول الرسjول،
في الحديث الصحيح  )) :الحرب خدعة (( ؟ قد نقول  :إنھا سياسة  .و ھل السياسة دليل النبوّ ة ؟
 ( ١آيات الرسل
)) لjم يرسjjل  Eرسjjوالً ليبلّjغ النjjاس الjدين و يعلمھjjم الشjjريعة  ،إالّ و أ ّيJده باآليJJات التjjى
تقطع بأنه مرسل مjن عنjده  ،و أنjه موصjول بjالمإل األعلjى يتلقjى عنjه  ،و يأخjذ تعاليمjه منjه .
وھذه اآليات التى يؤيد  Eبھا رسله البد و أن تكون فوق مقدور البشر و خjارج نطjاق طاقjاتھم
و علومھم و معارفھم  ،كما يجب أن تكون مخالفة للسJنن الخاصJة بالمJادة  ،و خارقJة للعJادات
المعروفة و القوانين الطبيعية المألوفة  .و لذلك سمى العلماء ھذه اآليات معجزات ألنھا ُتعجز
العقل عن تفسيرھا  ،كما تعجز القJدرة االنسJانية عJن االتيJان بمثلھJا  .وعرّ فjوا المعجJزة بأنھjا
األمر الخارق للعادة الذي يجريه  Eعلى يدى نبي مرسjل  ،ليقjيم بjه الjدليل القjاطع علjى صjدق
نبوته .
)) و مjن َثّ jم كانJJت المعجJJزة ضJJرورية و اظھارھJJا واجبJا ً  ،ليjjتم بھjjا المقصjjود مjjن تبليjjغ
الرسالة  ،و ُتقام بھا حجة  Eعلى الناس  .و ھذه اآليات ممكنة في ذاتھا  ،و العقل ال يمنعھjا ،و
العلم ال ينفيھا  ،و الواقع يؤيدھا .
ـ  ١٣٣ـ

)) الفرق بين آيات الرسل و غيرھا من الخوارق  :و ال تلتjبس معجjزات الرسjل وآيjات
األنبيjjاء  ،بمjjا يحjjدث علjjى يjjد غيjjرھم مjjن خ jوارق العjjادات  ،فjjإن المعجjjزات تjjأتي مصjjحوبة
بالتحدّي  ،و تصjدر عjن رجjال ُعرفjوا بjالتقوى و الصjالح  ،و أنھjم بلغjوا منھjا الjذروة التjى ال
يتطاول إليھا إنسان (( .
و نقول  :ھذا فصjل بليjغ فjي تفصjيل المعجjزة و شjروطھا  )) :إن المعجjزة أمjر خjارق
للعjjادة  ،مقjjرون بالتح jدّي  ،سjjالم عjjن المعارضjjة (( ) . (١فھ jالّ طبjjق المؤلjjف تعريjjف المعجjjزة
وتفصيلھا كما جاء به على ما ُينسب إلى محمد ؟! وعلى ما نسjبه ھjو إلjى محمjد مjن )) األعمjال
الكبjjرى (( و مjjن )) دالئjjل صjjدقه (( ليjjرى ھjjل فيھjjا مjjن معجjjزة تح ّ jدى ھjjو بھjjا  ،سjjالمة عjjن
المعارضة  ،إلثبات نبوته ؟
 ( ٤معجزة خاتم األنبياء
)) ما بعث  Eرسوالً إالّ و قد أيده باآليات الكونية و المعجزات المخالفة للسنن المعروفة
للناس  ،و الخارجة عن مقدور البشر  ،ليكون إظھارھا على يديه  ،مع بشريته  ،دلjيالً علjى أنjه
مرسل من عند  . Eفعدم حرق النار إبراھيم  ،و ناقة صالح  ،و عصا موسى ،و ما ظھjر علjى
يدي عيسى من العجائب  ،كلھا من ھذا القبيل .
)) و كانت اآليات حسية يوم أن كان العقل اإلنساني في الطjور الjذي لjم يبلjغ فيjه الرشjد
بعjjد  ،و يjjوم ان كانjjت ھjjذه العجائjjب تبلjjغ مjjن نفسjjية الجمjjاھير مبلغjا ً ال تملjjك معjjه إال اإلذعjjان
والتسليم .
)) فل ّما بدأ النوع اإلنساني يدخل في سن الرشد  ،و بدأت الحياة العقلية تأخذ طريقھا الjى
الظھور و النماء  ،لم تعد تلك العجائب ھي األدلة الوحيد على صدق الرسالة .
)) و لم يعد من السھل على العقل أن يذعن لمجرد شىء رآه خارجjا ً عjن عjرف الحيjاة .
إنه يريد شيئا ً جديداً يتناسب و الطور الذي وصل اليه  :يريد اإليمان الذي ال تخالطjه الشjكوك و
اليقين الذي يبدد الظلمات .
ـــــــــــــــــ
) (١السيوطي  :اإلتقان . ١١٦ : ٢
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)) و ما كان  Eليم ّد النوع اإلنساني في طفولته بما يحفjظ بjه حياتjه الروحيjة  ،ثjم يدعjه
بعد أن أخذ سبيله الى النظر العقلي و االستقالل الفكري دون أن يقيم له من األدلjة مjا يتناسjب و
االرتقاء الذي انتھى اليه  :فكانت أن بعث محمداً  و أ ّيده بالمعجزة العلميJة و الحجJة العقليJة
و ھو القرآن الكريم  )) :ق ْل لئن اجتمعت االنس و الجن على أنه يأتوا بمثل ھjذا القjرآن ال يjأتون
بمثله  ،و لو كان بعضھم لبعض ظھيراً (( .
و نقول  :إن األستاذ العقاد يرجع الى منطق علم الكالم  ،فيعلن ضرورة المعجزة لصحة
النبوّ ة  ،و يعطى إِعجاز القرآن أفضل معجزة له .
لكنه جاء بتعليل ال يتماشى مع التاريخ العام  ،و ال القرآن نفسه  .و قد نقjل فjي الحاشjية
التعليل القديم الذي كان ضعيفا ً  )) :كان السحر مشتھر ِا◌ً في عھد موسى  ،و كان الطب و إنكار
الروح في عھد عيسى  ،و كانت البالغة في عھد محمد  :فكانjت معجjزة كjل نبjي مjن جjنس مjا
اشتھر على عھده  .مع مالحظة أن المعجزة فوق مقدور البشjر فھjي أعلjى مسjتوى وأرفjع قjدراً
((.
و فات األستاذ ان القjرآن دعjوة قوميjة قبjل أن يمسjي دعjوة عالميjة  )) :و كjذلك أوحينjا
إليك قرآنا ً عربيا ً لتنذر أم القرى و من حولھا (( ) الشورى  . ( ٧و لغة القرآن تدل على قوميتjه
 )) :و ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لھم (( ) إبراھيم  . ( ٤فالقرآن دعوة لم ّكjة و مjا
حولھا قبل أن يكون ذكراً للعالمين  .فھل كان الحجاز في الجاھلية قبل البعثة على ما وصفوه في
التعليل القديم و التعليل الجديد ؟
فھل كانت البالغة في الحجاز الجاھلي أبلjغ منھjا فjي أنطاكيjة و أثينjة و رومjة  ،ناھيjك
عن عواصم الھند و الصين ؟ أم ھل كانت عناية العصر الجاھلي بالبالغة أكثر منھا بالشعر ؟ و
قد قالوا )) :الشعر ديوان العرب ((  .والقjرآن يjنص )) :و مjا علمنjاه الشjعر  ،و مjا ينبغjي لjه (( )
ياسين  . ( ٦٩ھل كان الطب في فلسطين على عھد المسيح  ،عند شعب مستعمر مقھور مغلوب
على امره  ،أعظم منه في دولjة الرومjان و دولjة الفjرس ؟ و ھjل كjان السjحر فjي مصjر ،علjى
زمن موسى  ،أوغل منه في كل عصر و مصر ؟ إن تعليلھم ھذا ال يصّ jح أن تقjوم عليjه حجيjة
إِعجاز القرآن .
و ال تقوم فلسفة إِعجاز القرآن على التعليل الجديد الذي خرج به السيد السjابق و أمثالjه.
فھل بلغت جاھلية الحجاز سن الرشد أبلغ من عواصم الھند و فارس و اليونان والرومان ؟ بل
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ھل كان في الحجاز الجاھلي من الرشد نصيب زھيد مما كان في دولة األكاسرة و دولة األباطرة
؟ أم ھل كانت الحياة العقلية في )) أ ّم القjرى و مjا حولھjا (( أعظjم مjن أنطاكيjة و أثينjة ورومjة ؟
ھذا الزعم تح ٍّد لحقيقة التاريخ  .و من المعروف أن العرب لم يjأتوا سjورية إالّ بالjدين ،و أخjذوا
الحضjjارة و الثقافjjة عjjن سjjورية المسjjيحية  ،فjjي العھjjد األمjjوي  .و فjjي العھjjد العباسjjي تكونjjت
الحضارة و الثقافة اإلسالم ّيتان بالعناصر التى أسلمت مjن الjروم و الفjرس والھنjود  ،كمjا تشjھد
أسماء أعالمھا الى اليوم  ،و بالترجمات عن اليونانية و الفارسية والھندية ،فكانت خالصتھا كلھا
.
لقد كانت جاھلية الحجاز فjي طفولJة عقليJة و علميJة بحاجjة الjى معجjزة حسjية  ،أكثjر
منھا الى معجjزة عقليjة و حجّ jة علميjة كjالتى يرونھjا فjي إِعجjاز القjرآن  ،إلثبjات صjحة النبjوّ ة
والتنزيل  .و القرآن نفسه شاھد عدل على وضعه التاريخي في بيئته  .فھو صراع متواصل بين
محمد والمشركين على معجزة حسية من  Eتؤيده  )) :لن نؤمن حتى ُنjؤتى مثjل مjا أوتjي رسjل
) (( Eاألنعjjام  .(١٢٤فjjالمعجزة فjjي نظjjر أھjjل الشjjرك كمjjا فjjي نظjjر القjjرآن ھjjي )) سjjلطان E
المبين (( الذي كان )) ُس ّنة األولين (( في إثبات صحة نبوتھم  )) :و ما منع الناس أن يؤمنوا  ...إال
أن تjjأتيھم ُس ّ jنة األولjjين (( ) الكھjjف  . ( ٥٥لكjjن المعجjjزة ُمنعjjت عjjن محمjjد منع jا ً مبjjدئيا ً مطلق jا ً
)اإلسراء  (٥٩و امتنعت عليه منعا ً واقعيا ً مطلقا ً ) األنعام  ، ٣٥اإلسراء  . ( ٩٣فجدلية األسjتاذ
العقاد ينقصھا الواقع القرآني و التاريخي .
 ٨ـ و السيد عبد الكريم الخطيب ،في )) النبي  إنسjان اإلنسjانية  ،و نبjي األنبيjاء (( ـj
سنة  ١٩٦٣ـ يعرّ ف أوالً بالمعجزة  )) :المعجزة عند المؤمنين بالمعجزات  :حدث خارق للعادة،
يجر على سنن الحياة ،و ال ناموس الطبيعjة علjى الوجjه الjذي ألفjه النjاس وعرفjوه  ...و مjن
لم ِ
أَجل ھذا لم تكjن مخترعJات المختJرعين و ال أعمJال العبJاقرة فjي العلjوم و الفنjون واآلداب ممjا
ُت ّدعى له )) المعجزة (( أو م ّما ُيتح ّدى به في مقام اإلِعجاز  ...و من ھنا كانت المعجزة مصحوبة
بالتحدّي من جھة  ،و بدعوى النبوّ ة من جھة أخرى  ...يقول ابن تيمية  :إنما تكون المعجزة آيjة
إذا كانت من فعل  ، Eمع التحدّي بمثلھا  ،و دعوى )) النبوّ ة (( ) ص  ٦٠ـ . (٦١ jو الخjارق و
التحدّي و دعوى النبوّ ة ھي العناصر الثالثة المكونة للمعجزة منjذ أن قjال بھjا المتكلمjون  ،و إن
نازعھم في ذلك الفالسفة المسلمون .
ثانيا ً يقول مjر ّدداً مقالjة قومjه فjي )) اخjتالف المعجjزات بjاختالف األمjم  ...كمjا سjنرى
لماذا كانت معجزة النبي محمد معجزة عقلية تخاطب العقل اإلنساني في أعلى مستوياته وأدناھا
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جميعا ً  ،فيما حمjل القjرآن مjن آيjات بيّنjات (( ) ص  ٦٨و )) . ( ٧١الرسjالة اإلسjالمية اذن ھjي
الرسالة التى أدركت اإلنسانية حين بلغت رشدھا و حين رفعت عنھا وصاية السماء التى أقامتھا
علjjى النjjاس عjjن طريjjق أنبيjjاء  Eو رسjjله الكjjرام  .و شJJواھد التJJاريخ تؤيJJد ھJJذا و تشJJھد لJJه .
فاالنسjjانية لعھjjد محمjjد كانjjت فjjي آخJJر مرحلJJة مJJن مراحJJل سJJيرھا نحJJو النضJJج العقلJJي (( )ص
 )) . (١١٥يتح ّدث الجاحظ في كتابه ) حجج النبوّ ة ( عن طبيعة الرسالة اإلسالمية  ،و أنھا تتجه
الى مجتمع يأخذ األمور بمعيار العقjل  ،و ينظjر فjي أعقابھjا و مjا تjؤول إليjه (( ) ص . ( ١١٧
فنظرية إِعجاز القرآن معجزة عقلية ترجع الى الجJاحظ  .كjذلك نظريjة بلjوغ البشjرية فjي عھjد
محمد سن الرشد و النضج العقلي .
ثالثا ً موقفه الضعيف علم ّيا ً و نقد ّيا ً تجاه أساطير السيرة قبل البعثة  ،مثل النور في جبين
أبيه عبد  ، Eوحلم آمنة أ ُمه  ،وقصjة والدتjه مختونjا ً ،وقصjة ّ
شjق صjدره طفjالً )) :موقفنjا مjن
جميع القصص التى رويت عن حياة النبjي قبjل البعثjة  ،أننjا ال ننظjر اليھjا بحسjابھا مjن دالالت
النبوّ ة  ،و معجزات النبي  ،و انما ننظر اليھا جميعھا على أنھا ـ إن صJحت ـ jلjم تكjن لتزيjد فjي
تصح ـ لم تكن لتنقص شيئا ً من قدر النبوّ ة  ،وال
قدر النبوّ ة و ال في عظمة النبي  ،و أنھا ـ إن لم
ّ
نبJوة (( )
من عظمة النبي ! (( )ص  .(١٩٦كذلك موقفه في ما يسjمونه )) إرھاصJات بJين يJدى ال ّ
ص  ، ( ١٩٧و يرى فيھا )) صوراً من الحق (( ) ص  ( ٢٠١مثjل ديjن الح ْمjس مjن قjريش  ،و
رجال في الطليعة الى اإلسالم  ،و ھم الحنفjاء  ،و أخبjار الرھبjان مjن النصjارى و األحبjار مjن
اليھود  ،و الكھان من العرب الذين ينبئون بمجjىء النبjي العربjي  .فھjوذا زيjد بjن نفيjل الحنيjف
يطوف بالبالد و الشام )) فيلتقى براھب ينصح له أن يلتمس الحنيفية دين إبراھيم عند نبي سيبعث
في بالده  ،و أن زمانه قد أظل (( ) ص  : ( ٢٠٦راھب مسيحى ينصح بمتابعة دين غير دينjه ،
و نبي على غيjر دينjه ! و أحبjار اليھjود الjذين يحتكjرون  Eوكتابjه و أنبيjا َءه يتوعjدون العjرب
بالنبي العربي ) ص  ! ( ٢٠٨و يتابع ال ّسيد الخطيب فيقول )) :و كان شق وسطيح أشھر كاھنين
فjي الجزيjرة العربيjة قبيjل مبعjث النبjي  ،و ال نسJتبعد أن يكjون لشjق وسjطيح اسJتطالعات فJي
نبوة (( ) ص  ( ٢١٧ثjم ينقjل لھمjا نبjو َءة مفصjلة عjن سjيرة محمjد و دعوتjه )  ٢١٨ـj
موكب ال ّ
 ، ( ٢٢٠و ھو يستظرفھا و إلن شك فيھا  .كما ينقل لكاھنة مثلھا  ،و للكاھن ) خطر بن مالك (
ما ھو أخطر )) :مبعوث عظيم الشأن  ،يبعث
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بالتنزيل و القرآن  ...ثم قال  :ھذا ھو البيان أخبرني به رئيس الجان  .ثم قال  S :أكبر  ،جjاء
الحق و ظھر  ،و انقطع عن الجن الخبر ! ثم سكت فأغمى عليه  :فما أفاق إال بعد ثال ٍ
ث .فقjال :
ال إله إال  ) ... ! Eذكر ذلjك فjي حضjرة الرسjول ( فقjال رسjول  :  EلقJد نطJق عJن مثJل
نبوءة  ،و انه ل ُيبعث يوم القيامة أمة وحده (( ) ص  ٢٢١ـ  . ( ٢٢٣فال يكفى القوم أن يستنطقوا
األحبار و الرھبان في مبعث محمد  ،حتى يستنطقوا الجن و العفاريت على لسان الك ّھان !
ثم ينتقل الشيخ الخطيب الى )) معجزات الرسول بعد البعثة (( ) ص  ، ( ٢٢٣فيقول فيھا
قبل أن يع ّددھا  )) :فإذا كان من الممكن أن ُيسلّم ـ عقالً ـ بأن تخلو سيرة الرسjول الjى مبعثjه مjن
غير اشارات و دالالت تشير الى النبوّ ة  ...ـ و ھو ما ال يمكن أن ُيسلّم به أو يقبل بحJال أبJداً ـj
فjjإن امكjjان عjjدم التسjjليم بھjjذا فjjي الفتjjرة السjjابقة مjjن حيjjاة النبjjي قبjjل مبعثjjه يرتفJJع الJJى درجJJة
المستحيل ان تخلو سيرة النبي خالل فترة النبوّ ة مjن آيjات و معجjزات تشjھد لjه (( )ص .(٢٢٤
نحيل ال ّسيد الخطيب إلى أقوال زمالئه )) بأن القرآن وحده معجزة محمد (( ،و إن استدرك فقال :
)) إنھا ليست من باب المعجزات التى تجىء للتح ّدي و تعجيز الناس عن االتيان بمثلھا  ،ليعترفوا
للنبي بمثلھا (( ) ص  ، ( ٢٢٥بل )) من نفحات النبوّ ة  ،و من شذاھا العطر الذي ال ينفصل عنھا
بحال (( ) ص  . ( ٢٢٧فھو يقبل بھا معجjزات مjن النبjوّ ة  ،ال معجjزات تحjدي لصjحة النبjوّ ة ،
مثل نبع الماء من أنامله  ،وتكثير الطعام  ،و شجرة تتكلم وتشھد ألعرابى أن محمداً رسول ، E
و شجرة يستنطقھا فتشھد للنبي أنه نبي  )) :فإذا تكلّم الطير ! و سبح الحجر ! و مشى الشجر ! و
شكا البعير ! و حنَّ الجjذع بjين يjدى الرسjول ! فJذلك ممJا ال ينكJر أو يJدفع (( ) ص  . ( ٢٣٦و
ترى الخطيب يذھب بين الشك و اليقين في أمر ھذه المعجزات فيقول تارة  )) :و ال نريد أن نعيد
القول ھنا فيما يدور في ھذه المعجزات من جدل حول وقوعھا أو عدم وقوعھا على الوجه الjذي
رويت فيه و على الكثيرة التى تكاد تجعل حياة النبي و أعماله كلھا خوارق و معجjزات (( ) ص
 ( ٢٣٦و يقjjول للحjjال  )) :و نعjjود فنقjjرر مjjرة أخjjرى أن كjjل ھjjذه المعجjjزات و الخjjوارق التjjى
رُ ويjت عjن نبjي اإلسjالم لJم تكJن ـ إن كانJت ـ إال شjرارات مjن جjذوة النبjوّ ة و إالشjعاعات مjن
شموسjjھا المشjjرقة  .أمjjا معجjjزة النبjjي الكبJJرى و آيتjjه الخالjjدة فھjjي القjjرآن الكjjريم (( ) . ( ٢٣٧
الحjjظ قولjjه  )) :لjjم تكjjن ـ إن كانJJت ـ jإال شjjرارات مjjن جjjذوة النبjjوّ ة (( و صjjفة )) معجjjزة النبjjي
الكبرى (( :أي تلك المعجزات كلھا صغرى قائمة .
ـ  ١٣٨ـ

فھذا السير بين الشك و اليقين غير مقبول  .لكjن نشjھد لjه أنjه أصjاب الحjق فjي قصjة )) انشjقاق
القمر (( من انه )) سيقع حين تقترب الساعة (( ) ص  ، ( ٢٤١و ان )) اإلسراء ـ على ما تشھد به
لإلعجاز و إنما ھو رحلة روحية الى بيت المقjدس  ،مجمjع األنبيjاء  ،و أول قبلjة
اآلية ـ لم يكن ِ
لإلسالم (( ) ص . ( ٢٤٣
رابعا ً و أخيراً يصل الى معجزة إِعجاز القjرآن  )) :الرسjول و المعجjزة الكبjرى (( )ص
 . (٢٦٥فيقرر لھا األساس القديم  )) ،و الدليل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه
مJي لJم يJتعلّم الكتابJة  ،و لJم
ھو  Eوحده  ،ليس من اختراع البشر  ،ھjو انjه جJاء علJى لسJان أ ُ ّ
يمارس العلوم (( )  ٢٧١ـ  . ( ٢٧٢و عن عناية المسلمين بعلوم القرآن يشھد  )) :لھذا كان ذلjك
االختالف المتشعب في كjل علjم و فjي كjل فjن مjن فنjون العربيjة و علومھjا  ...و مjن ھنjا كjان
االختالف الذي ال يكاد ُيحصر  ،و الذي ال نجد لjه شjبيھا عنJد أ ُمJة مJن األمJم  ،أو فJي لغJة مJن
اللغات  .و حسبنا أن نشير الى الفقه و مjا فjي أحكامjه مjن آراء ! و النحjو و مjا فjي مسjائله مjن
خالف (( ) ص  . ( ٢٧٣فھل ھذا كله شاھد لمعجزة اإلِعجاز ؟
ثم يقول  )) :إن دالئل اإلِعجاز في القرآن ـ مع أنھا تنjتظم القjرآن كلjه و تجjرى فjي كjل
آية من آياته ـ ال تكفى وحدھا في حسن استقبال الناس لھا  ،و في صدق نظرتھم اليھا  ،ووزنھjا
بميjjزان الحjjق و االنصjjاف (( ) ص  . ( ٢٧٧فھjjل ھjjذه الظjjاھرة تجعjjل إِعجjjاز القjjرآن معجjjزة
للعالمين ؟
و فjjي مقابلjjة معجjjزات الرسjjل بإِعجjjاز القjjرآن يقjjول  )) :إن اإلِعجjjاز القرآنjjي يخاطjjب
العقل و يناجي الوجدان  .على حين أن اإلِعجاز في معجزات الرسل إنما يجابه الحواس ويصادم
ناموس الطبيعة القائم في الناس  ،ف ُيحدث فjي الحيjاة زلزلjة عنيفjة تنبjه الغjافلين و تjوقظ النيjام .
لھذا كان اإلِعجJاز القرآنJي فJي حاجJة ملزمJة الJى قJوة ُتظJاھره و تفjتح لjه القلjوب و توجjه اليjه
العقول و تقيم له في الحياة مكانjا ً راسjخا ً و تجعjل لjه فjي النjاس قjدما ً ثابتjة  .و ھJذه القJوة التJى
يحتاج اإلِعجاز القرآني الى مظاھرتھا ينبغي أن تكون ھي ذاتھا معجزة  ...فكان ھو  عنوان
ھذا الكتاب الكjريم (( ) ص  . ( ٢٧٩فحاجjة القjرآن الملزمjة الjى معجjزة شخصjية تظjاھره ھjي
البرھان على ان إِعجاز القرآن ليس بمعجزة فjي ذاتjه  .و سjنرى المعجjزة الشخصjية فjي فصjل
آخر .
ـ  ١٣٩ـ

و يرى معجزة أخرى تؤيد إِعجاز القرآن في خلق العرب دولة تفتح دولة الفرس ودولjة
الرومان  )) ،ھذا اإلِعجjاز الرائjع لقjوة اإليمjان (( ) ص  . ( ٣٠٥فھjل ھjذا أيضjا ً يشjھد لمعجjزة
اإلعجاز في ذاته ؟
ِ
و يرى أيضا ً في الشريعة القرآنية معجزة  .و فاته ما قاله مjن اخjتالف فjي الفقjه المبنjي
على أحكام القرآن و شريعته .
فج ُّل ما عند الشيخ الخطيب أن معجزة الشخصية النبوية الزمة إلظھjار إِعجjاز القjرآن
لقد ّ
شذ عن سربه  ،و جعل قوة المعجزة في غير إِعجاز القرآن نفسه .
 ٩ـ و السيد محمد الغزالي في ) عقيدة المسلم ( الذي تواترت طبعاته في مصر ولبنان و
الكويت و غيرھا  ،يقول في ضرورة المعجjزة لصjحة النبjوّ ة  )) :مjن حjق النjاس أن يسjألوا كjل
رجل يزعم انه ُمر َسل لھم من عند  : Eما دليلك علjى صjدق قولjك ؟ (( )ص  )) (٢٣٩و الjدليل
على صدق أية دعوى قد يكون بأمور خارجة  ،أو يكون بحقيقتھا في نفسھا (( ) )) . (٢٤١و قد
كان التعويjل فjي العصjور األولjى علjى الخjوارق الماديjة فحسjب  ،أمّjا مjا تضjمنته األديjان مjن
حقjjائق فكانjjت منزلتJJه ثانويJJة  ،حتjjى جjjاء اإلسjjالم فغ jضّ مjjن شjjأن اإلِعجJJاز المJJادي  ،و نjjوه
باإلِعجJJاز العقلJJي و القjjيم المعنويjjة للرسjjاالت ((  )) .كانjjت معجjjزات األنبيjjاء شjjيئا ً آخjjر غيjjر
الرساالت التى يب ّ
شرون بھا و يjدعون اليھjا  .إالّ أن  Eشjاء أن يجعjل معجjزة الرسjالة األخيjرة
شيئا ً ال ينفصjل عjن جوھرھjا  .فجعJل حقJائق الرسJالة و دالئJل صJحتھا كتابJا ً واحJداً (( بإِعجjاز
القjjjرآن ) ص  )) . ( ٢٤٣فلjjjتكن اذاً معجjjjزة نبjjjي اإلسjjjالم عقليjjjة (( )  . ( ٢٤٥ھjjjذا مjjjا يjjjردده
المتكلمون منذ الجاحظ  ،و الفالسفة اإلسالميون منذ ابن رشد  .فلم يأتنا السيد الغزالي بجديد .
لكjjن الجديjjد عنjjده موقفjjه مjjن المعجjjزات فjjي القjjرآن و السjjيرة  )) :إن الحكمjjة اإللھيjjة
اقتضت أن تبث في طريق الرسول أنواعا ً من الخوارق التى أُيّjد بھjا النبيّjون األولjون  ،فجjا َءت
ھذه الخوارق تحمل طابعا ً خاصjا ً ينبغjي أن نعرفjه حتjى ال نتجjاوز بjه حjدوده الصjحيحة  .ھJذه
الخوارق ثانوية الداللة في تصديق النبوّ ة و الشھادة لھا .
)) و الطريقة التى أ ُرسلت بھjا مjن عنjد  Eتشjير الjى أن الحكمjة اإللھيjة لjم تعلّjق عليھjا
كبير أھمية  ،و لم تغضّ بھا من قيمة المعجزة العقلية التى انفرد بھا الرسول  .فقد حدثت جملة
من
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ھذه الخوارق بين المؤمنين  ...وحدث بعض آخر أمام أعين الكافرين  .بيد أن الصjورة التjى تَّ jم
بھjا تثيjر الدھشjة  ،اذ كjjانوا يقترحjون معجjزة فتjjأتيھم أخjرى  ،أو يjأتي مjjا يقترحjون بعjد سjjنين
طوال  ،و على وجه يبدو منه أن إجابتھم الى ما طلبوا لم ُتقصد أصالً  .و ربما ُتھمل مقترحاتھم
كلھا فال ُينظر لھا قط (( ) ص .( ٢٤٦
فالسيد الغزالي يقبل اذاً بصحة و تاريخية الخوارق و المعجزات المنسوبة الى محمد في
السيرة و الحديث  .نحيله الى قول زميله األستاذ عبد  Eالسمان الذي نقلناه  )) :و من المتأكد أنه
ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح ((  .فنظرية الغزالي ساقطة الغيjة .و االصjرار
عليھا ضعف  ،و إن اعتبرھا )) ثانوية الداللة (( .
و الجديد عنده أيضا ً نظريتjه فjي الشخصJية النبويJة  )) :لjئن كانjت العبقريjة امتjداداً فjي
موھبjjة واحjjدة أو فjjي جملjjة مواھjjب  ،إن النبJّ Jوة امتJJداد فJJي المواھJJب كلھJJا  ،و اكتمjjال عقلjjي
وعاطفي و بدني  ،وعصمة من الدنايا و رسوخ في الفضائل كلھا وعراقة في النبل والفضل (( )
ص  . ( ٢٥٤و مjjع النبjjي العربjjي )) انتقjjل العjjالم مjjن عھjjد الjjى عھjjد  .و الكjjالم فjjي عظمjjة
الشخصية التى حملت عبء ھذه الرسالة يطول  .و حسبنا أن ّ E
عز وج ّل جمع في سيدنا محمد
تفJرق فJي النب ّيJين مJن قبJل (( ) ص  )) ، ( ٢٥٦فjإن خصjال
 من شارات السيادة و النبل ما ّ
الكمال التjى توزعjت علjيھم التقjت أطرافھjا فjي شخصjية الكjريم (( ) ص  . ( ٢٥٧وسjنرى فjي
فصل )) المعجjزة الشخصjية (( فjي السjيرة و النبjوّ ة و فjي الرسjالة مjدى اإلِعجjاز فيھjا ،و ھjل ))
جمع  Eما تفرق في النبيّين من قبل ((  .تكفى شھادة القرآن التى عنھا يغفلjون  )) :إ ّنjا فتحنjا لjك
فتحا ً مبينا ً ليغفر لك  Eما تقدم من ذنبك  ،و ما تأخر (( ) الفتح  )) ، ( ١ألم نشرح لjك صjدرك ،
ووضعنا عنك وزرك  ،الذي أنقjض ظھjرك (( ) الشjرح  ١ـ . ( ٣ jوالjوزر الjذي يjنقض الظھjر
ليس )) بالل ّحم (( و ال بالصغيرة  ،و ھذا يدحض تفسير السيد الغزالي في قصة استغفار محمد )) :
فليس استغفار األنبياء عن مثل ما نقارف من خطايا  ،أو ترتكب من سيئات (( ) ص . ( ٢٣٩
و الجديد عنده أخيرا تطرّ فه على أقرانه فjي قصJة تحريJف التJوراة و اإلنجيJل و العقيjدة
فيھما  )) :و سريان الفساد الى الديانتين الكبيرتين السابقتين على اإلسالم  ،اليھودية والنصjرانية
 ،و ما طjرأ عليھمjا مjن تغييJر  ،و داخjل كتبھمjا مjن تحريjف  ،جعjل اإلسjالم ھjو الطريjق الفjذ
لإليمان
ـ  ١٤١ـ

السليم (( ) ص  )) ، ( ٢٦٢و ال تحسبنّ ھذا غلواً في تزكية مخلوق  ،أو افتياتا ً على حjق الخjالق
 ،أو تجنيا ً على أتباع الرسل األولين  .فإن عيسى و موسى صلوات  Eعليھما سارا بالناس الjى
 Eعلى بصيرة  ،و ھم ال يدرون ما فعل أتباعھم مjن بعjدھم  .و لjو عjادوا إلينjا لكjانوا أول مjن
يبرأ من الكتب المدسوسة عليھم  ،و أول من يسjتمع الjى آيjات الjذكر الحكjيم ويبjادر الjى تنفيjذ
أحكامھا ووصاياھا ؟ (( ) ص  . ( ٢٦٣ھذا غلو و تجنّ على القرآن نفسه الذي يعتبر الكتاب كله
 ،و على عھده نفسه )) كتاب  (( Sفي عشر َسور ) ، ٧٥ : ٨ ، ٤٤ : ٥ ، ٢٣ : ٣ ، ١٠١ : ٢
 . ( ٢٩ : ٣٥ ، ٦ : ٣٣ ، ٢٠ : ٣١ ، ٥٦ : ٣٠ ، ٨ : ٢٢ ، ٣٦ : ٩يكفjي قولjه فjي اليھjjود و
النصارى  )) :الذين يتلون كتاب  ، ( ٢٩ : ٣٥ ) (( Sويكفي تح ّدي القرآن للمشركين بالكتاب و
القرآن على السواء  )) :ق ْ
ل  :فأتوا بكتاب من عند  Eھو أھدى منھما أ ّتبعه ،إن كنjتم صjادقين ((
)  .( ٤٩ : ٢٨وتسjjمية القjjرآن للتjjوراة واإلنجيjjل )) كتJJاب  (( Sبتjjواتر شjjاھد قjjاطع علjjى فسjjاد
مقالتھم بتحريف التوراة و اإلنجيل القائم على تفسير خاطىء مغرض للفظة )) تحريف (( الواردة
بمعنى تأويل مخالف )) للكلم عن مواضعه (( في آية أو آيتين من التوراة  ،و ال ذكر فيه لإلنجيjل
على اإلطالق ) .(٢و قد نقلنا في كتابنا ) مدخل الى الحوار اإلسالمي المسjيحي ( عشjر شjھادات
كل واحـدة من مجموعات قرآنية تشـھد أن )) صحة الكتاب و اإلنجيل عقيjدة فjي القjرآن (( ) ص
 ٩٤ـ  . ( ١٢٤و شـھادة القـرآن أن )) ھدى (( القرآن و الكتاب واحد )  ( ٤٩ : ٢٨برھان قjاطع
على أن عقيدة أھل التوراة و أھjل اإلنجيjل سjالمة سjليمة كمjا وصjلت الjى زمjن محمjد  .و ھjذه
الشھادة القرآنية الناطقة تسقط قول السيد الغزالي الذي يتھجم على عقيدة المسيحيين بقوله  )) :لjم
تصادف خرافة من الرواج في العالم مثل الخرافة التى تعد عيسى إلھJا ً لھJذا العJالم ـ jأو شjريكا ً
فيjه مjع  ) (( !! Eص  .( ٦٥و نسjى أن القjرآن نفسjه ينسjب مjرتين الjى السjيد المسjيح المقjjدرة
على الخلق  ،مرة على لسان السيد المسيح  )) :إنى أخلق لكم مjن الطjين (( ) آل عمjران ، ( ٤٩
و مرة على لسjان  Eنفسjه )) :و إذ تخلjق مjن الطjين (( ) المائjدة  . ( ١١٠و ال غرابjة فjي قjول
السيد الغزالي بحق المسيحية ،فقد بلغ نقده القjرآن نفسjه  ،حيjث ينكjر بعjث المسjيح و رفعjه حيjا ً
الى  ، Eقال )) :ألنه في حياته عبد ضعيف  ،و بعد مماته رفات موارى في حفرة من التراب ((
) ص  . ( ٦٧فما نظر حضرته بقوله :
ـــــــــــــــــ
) (٢راجع كتابنا  :اإلنجيل في القرآن  ،ص  ٦٤ـ  ، ٨٨و كتابنا  :مدخل الى الحوار اإلسالمي المسيحي  ،ص
 ٨٠ـ .٩٤
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و ما قتلوه و ما صلبوه  ،و لكن شبه لھم (( ؟ ) النساء  . ( ١٥٧و ما نظر حضرته فjي قولjه :
يا عيسى إنى متوفيك و رافعك الى (( ) آل عمران  )) ، ( ٥٥بل رفعه  SاليJه (( ) النسjاء ١٥٨
(  .إن رفjjع المسjjيح الjjى  Eحصjjل فjjي آخرتjjه علjjى األرض  ،و ال ينتظjjر اليjjوم اآلخjjر  ،حتjjى
يجعله السيد الغزالي )) بعد مماته رفاتا ً موارى في حفرة من التراب (( !

))

فالسيد الغزالي مثل الشيخ الخطيب  ،من القوم الذين يصعب عليھم التسليم بواقjع القjرآن
و موقفه السلبي من كل معجزة تنسب الى محمد  ،مھما قال العلماء المسلمون الصادقون بانتحال
الخوارق و المعجزات لمحمد في الحديث و السيرة  ،كما نقلنا عنھم .
 ١٠ـ و السيد عفيف عبد الفتاح طبارة أصدر ) روح الدين اإلسالمي ( في أربع طبعات
من  ١٩٥٥إلى  ، ١٩٦٠أھداه الjى )) أھjل الفكjر اإلنسjاني ((  .و فيjه يقسjم القjول الjى فصjلين .
األول )) بعض وجوه إِعجازه (( ) ص  . ( ٢٠و سبب اختيار  Eإلِعجاز القرآن معجزة له أن ))
العjjرب كانjjت مفطjjورة علjjى حjjب البالغjjة و األدب و الشjjعر و الخطابjjة  ...جjjا َء القjjرآن الكjjريم
أفصح منھا فيما ھي قوية به (( ) ص  ( ٢٧ـ فھل فاقت العرب  ،أم سjبقت اليونjان و الرومjان ،
و من قبلھم الھنود و الفرس  ،بصناعة الكالم و الفطرة عليjه ؟ فمناسjبة اإلِعجjاز معجjزة ليسjت
العلة القائمة  .فما )) اقتضت حكمة  Eأن تكون معجزته من جنس ما نبغت فيه أمته (( ) ص ٣٠
(  .فقد كانت المعجjزة الحسjية )) سُّ jنة األولjين (( مjن األنبيjاء أجمعjين ،بشjھادة القjرآن نفسjه  .و
المؤلjjف يكjjرر مjjا قjjالوه قبلjjه  .و إ ّنمjjا فاتjjه أن القjjرآن نسjjخ التحjدّي بإِعجjjازه عنjjدما أنھjjى فتjjرة
التحjدّي بjjه للمشjjركين ـ ال لغيjjرھم ـ بjإعالن )) متشjjابه القjjرآن (( ) آل عمjjران  ( ٧و المتشjjابه
واإلِعجاز ال يجتمعان  .وبھذا النسخ إلِعجازه لم )) يسنّ نھجا ً جديداً في البرھان على صحته (( )
ص  ، ( ٣١و لjم يقبلjه العjjرب حجjة علjjى صjحة النبjjوّ ة  ،بjدليل تحjjديھم الjدائم لjjه بمعجjزة مثjjل
األنبياء األولين ) األنبياء  ، ( ٥و امتنعوا عن التصديق حتى تأتيھم ُس ّنة األولين (( ) الكھف ٥٥
(.
و فjjي وجjjه اإلِعجjjاز علjjى االجمjjال يقjjول  )) :و أسJلوبه مخJJالف ألسJJاليب كJJالم العJJرب
ومناھج نظمھا (( .و يستشھد على ذلjك بjأقوال الjدكتور طjه حسjين  ،و البjاقالني  ،و الرافعjي .
وفاته وفاتھم أنه أسلوب نظم الكتاب  ،كما كان يقرأه مع أستاذه و ابن عمه ورقة بن نوفل
ـ  ١٤٣ـ

قسّ م ّكة  ،و ذلك بنص القرآن القاطع  )) :و شھد شاھد من بني إسرائيل ) النصارى ( على مثله
(( ) األحقاف . ( ١٠
صل بعض وجوه اإلِعجاز البياني فيه  :التصوير الفنى  ،ضرب األمثjال  ،التكjرار
ثم يف ّ
 ،االيقاع الموسيقى  ،فjي فصjل )) بعjض خصjائص أسjلوب القjرآن (( ) ص  .( ٣٤وينقjل عمjن
سjjبقه )) وجjjوه أخjjرى مjjن إِعجjjاز القjjرآن (( ) ص  : ( ٣٧فصjjاحته فjjي كjjل المواضjjيع ،وفjjرة
بالغته  ،سالمته من التناقض و الخطإِ  ،سمو روحه  ،غزارة معانيه  .ھjذا ھjو الوجjه البيjاني ،
الذي ال يماري فيه أحد  .لكن ھل اعتبره القرآن معجزة لjه ؟ و ھjل يصّ jح بذاتjه معجjزة لتحّ jدي
العالمين ؟
و يرى وجھا آخر في )) اشتمالته على أنباء غيبية (( ) ص  . ( ٤٠و ھي على نjوعين
 :نبوءات للمستقبل القريب و البعيد يراھا في استخالف المسلمين في األرض ) النور  ، ( ٥٥و
عصمة محمد من الناس أعدائه ) المائدة  ، ( ٦٧انتشار اإلسالم بين العرب ) غافر  ، ٥١التوبjة
 ، ( ٣٢تفرّ ق المسلمين شيعا ً و محاربة بعضھم بعضا ً ) األنعام  ، ( ٦٥و النوع اآلخر  )) :و من
األنباء الغيبية التى أتى بھا القرآن  ،األنباء عن قصص األولين من األنبياء (( ) ص  . ( ٤و ھو
يرى في القصص القرآني معجزة لسببين  :األول أمية محمد  ،و ھي تفسير ال يصح الصطالح
قرآني كما سنرى  ،و الثاني )) مما يشھد للقرآن أنه وحى إلھي أن قصjص القjرآن تخjالف كثيjراً
ما ورد فjي الكتjب المقدسjة و تسjمو عليھjا (( ) ص  . ( ٤١و فjات حضjرة المؤلjف أن الخjالف
الموجود بين القرآن و التوراة فjي قصjص األنبيjاء وارد فjي التلمjود ،و أن عصjمة األنبيjاء ممjا
ورد في التوراة من ذنب لھم أو ھفوة ھي أيضا ً في التلمود  .و فjات السjيد طبjارة شjھادة القjرآن
لنبيه  )) :و ال أعلم الغيب (( ) األنعام  )) . ( ٥٠و لو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير و ما
م ّسني السوء  :إن أنا نذير و بشير لقوم يؤمنون (( )األعراف  )) ، (١٨٨و ال أقjول لكjم  :عنjدي
خزائن  ! Eو ال ) إنى ( أعلم الغيب ! و ال أقول  :إنى ملك  ...إنjى إذاً لمjن الظjالمين (( ) ھjود
 . ( ٣١فالقرآن يشھد بامتناع المعجزة الغيبية على محمjد  ،كمjا يشjھد بامتنjاع المعجjزة الحسjية
عليه ) اإلسراء  ٥٩و  ٩٣؛ األنعام . ( ٣٥
و يرى السيد طبارة وجھا جديداً من اإلِعجاز في روحانية القرآن ) ص  ( ٤٢التى أتت
بمعجزتين  :األولى جعل العرب )) أمة موحدة قوية تنشر الفضل و الفضيلة و الكمال في أرجاء
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العالم المضطرب  :أيّ حجة أكبر من ھذه على أن القرآن وحى إلھي  ،و أنه روح من عند E
 .و الثانيjjة  )) :ھjjذه الروحانيjjة اشjjتملت علjjى العلjjوم اإللھيjjة و أصjjول العقائjjد الدينيjjة وقjjوانين
الفضائل و اآلداب  ،و قواعد التشjريع السياسjي و المjدني و االجتمjاعي و غيرھjا مjن األصjول
التى أتى بھا القرآن  ،و سبق بھا كل األوضاع البشرية التى من نوعھا و التى يؤلف مجموعھjا
الصjjرح األدبjjى الضjjخم لھjjذه المدنيjjة الحديثjjة  ...ك jل ھjjذا مشjjمول بjjالنص  ،ال بالتأويjjل ،فjjي
األصول التى جاء بھا القرآن في القرن السابع الميالدى (( ) ص . ( ٤٢
((

ھjjذا مjjا يسjjميه )) روح القjjرآن (( ) ص  . ( ٤٢و ھjjو يسjjتند إلjjى ھjjذه اآليjjة  )):و كjjذلك
أوحينا إليك روحا ً من أمرنا  :ما كنت تدري ما الكتاب و ال اإليمان  ،و لكن جعلنjاه نjوراً نھjدي
به من نشاء من عبادنا  ،و إنك ل َتھدى ) قjرا َءة أخjرى أصّ jح  :ل ُتھjدى ( الjى صjراط مسjتقيم (( )
الشورى  . ( ٥٢وفاته ان تعبير )) روحا ً من أمرنا (( ال يعني )) روح القرآن (( أو روحانيته  ،بل
مالكا ً مjن عjالم األمjر أي مخلوقjا ً  ،جjا َءه و ھjو معتكjف فjي غjار حjرّ اء أمJره )الjدخان  ١ـ(٥ j
باإليمان بالكتاب الذي جعله )) نوراً نھدي به من نشاء من عبادنjا (( ،لjذلك يjأمره  )) :قjل  :آمنjت
بما أنزل  Eمن كتاب (( ) الشورى  . ( ١٥الحظ القرينة )) مJن أمرنJا (( و القjرآن غيjر مخلjوق
في ملته و اعتقاده .
لإلعجاز في العقيدة و الشريعة ھو أيضjا ً أميJة محمJد  )) :فكيjف يسjتطيع
و السند الثاني ِ
رجل أُ◌ً ّمي لم يقرأ و لم يكتب  ،و ال نشأ في بلد علم و تشريع أن يأتي بمثل ما في القjرآن منھjا
تحقيقا ً و كماالً  ،يؤيده بالحجج و البراھين (( ) ص  . ( ٤٣و نعjرف أن أميjة محمjد مبنيjة علjى
تفسير خاص الصطالح قرآني متواتر  .وفاته أن القjرآن يjنقض اإلِعجjـاز فjي العقيjدة بقولjـه)) :
فبھادھم اقت ِد ْه (( ) األنعام  ، ( ٩٠و ھو في الھدى مع الكتاب سواء  )) :قل  :فأتوا بكتاب من عند
 Eھو أھدى منھما أتبعه ان كنتم صادقين (( ) القصص  . ( ٤٩كما ينقض اإلِعجاز في الشريعة
بقولـه  )) :يريد  Eليبين لكم و يھديكم سنن الـذين من قبلكم (( ) النساء  ، ( ٢٦أي )) األنبياء فjي
التحليل و التحريم فتتبعوھم (( ) الجالالن ( .
و اإلِعجاز في الشرائع و األخالق و اآلداب لمjن يغلjب الjروح علjى الجسjد  ،و اآلخjرة
على الدنيا  ،و الدين على الدولة  ،و الشريعة القرآنية دين و دولة  ،دنيا و آخرة  ،جسد وروح ،
كما يرى العقاد نفسه  ،فقد جمع القرآن مادية التوراة الى روحانية اإلنجيل في )) أمة وسط (( .
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و بعjjد ھjjل مjjن تحّ jد بإِعجjjاز بمثلjjه بعjjد قولjjه  )) :و شjjھد شjjاھد مjjن بنjjي إسjjرائيل علjjى مثلjjه
)األحقاف . (١٠

((

ت بجديد  ،بل كرّ ر ما رددته األجيال من قبله
فترى أن السيد طبارة في ھذا الفصل لم يأ ِ
 .و علماء العصر المسلمون ال يرون فيه معجزة .
أ ّما الفصل الثاني  )) ،معجزات القرآن العلمية (( فھjو مjن حاجjة المحتjاجين إلjى معجjزة
إلثبات النبوّ ة  .و القرآن مثل اإلنجيل و التوراة كتjاب ھدايjة دينيjة  ،ال كتjاب علjوم كونيjة  .مjع
ذلك فھو يقول في مغالطات مكشوفة  )) :إن القرآن لم تكن مھمته أن يتحدث الى عقول الناس عن
مشكالت الكون و حقjائق الوجjود العلميjة  ،و إنمjا ھjو كتJاب ھدايJة و إرشJاد للنjاس فjي حيjاتھم
الدينية و الدنيوية  .و لكن مع ذلك لم تخ ُل آياته من التعبيرات الدقيقjة و ال مjن اإلشjارات الخفيjة
الى حقائق كثيرة من المسائل الطبيعية و الطبية و الجغرافية  ،ممjا يjدل علjى إِعجjاز القjرآن و
كونه وحيا ً من عند  . Eو من الثابت تاريخيا ً أن محمداً   ،فضالً عن كونه أم ّيا ً ال يقرأ و ال
يكتب  ،قد نشأ في م ّكة حيjث لjم تكjن علjوم و ال معjارف و ال جامعjات و ال مjدارس ُتقjرأ فيھjا
العلوم الكونية  ،كما ان محمداً كان بعيدا عن ذلك المحيط العلمى الذي كان موجjودا فjي الشjام و
االسكندرية و أثينا و رومية  .و مع ذلك فإن النظريJات العلميJة التjى أشjار اليھjا القjرآن لjم تكjن
معلومة في ذلjك العصjر فjي القjرن السjابع المjيالدى  ،و لjم يكتشjف العلjم أسjرارھا إال منjذ أمjد
قريب (( ) ص . ( ٤٤
ھذا ھو الجديد الذي أتى به السيد طبارة  ،مع من يحذو حذوه  :في القرآن إِعجاز علمي
 ،سبق العلم العصرى بن ّيف و ثالثة عشر قرنا ً  .ھذه معجزة ضخمة لو صحت  .لكنھا في ذاتھjا
و في ظروفھا سراب بسراب  .إن أساس ھذا اإلِعجاز العلمى وا ٍه جداً  ،و ھjو يبنيjه علjى ثjالث
ركائز ضعيفة  :أم ّية محمد  ،نشأته في م ّكة البعيدة عن مراكز العلم  ،و عدم اتصال محمد بتلjك
المراكjز  .وفاتjjه أن قjjريش كانjjت سّjيدة التجjjارة بjjين أطjjراف الجزيjرة  ،و أن محمjjداً كjjان شjjيخ
تجارھا في تجارة زوجه خديجة التى )) كانت تجارتھـا تعدل تجارة قريش كلھا ((  ،و القرآن يعّ jد
رحلتjjي الشjjتاء و الصjjيف الjjى الjjيمن و الشjjام مjjن نعjjم  Eعلjjيھم  ،و أن تجjjار قjjريش و سjjيدھم
محمjjداً كjjانوا علjjى اتصjjال بمراكjjز العلjjم فjjي الjjيمن و دول الشjjمال العربjjي حيjjث علjjم الjjروم و
الفرس و الھنود يتسرّ ب و يتفاعل  ،و حيث كان محمد خصوصا ً يتصل باألحبار
ـ  ١٤٦ـ

و الرھبان حملة العلم في كل زمان و مكان  .و ورقة بjن نوفjل  ،أسjتاذ محمjد بعjد زواجjه مjن
ابنة أخيه خديجة  ،كان محجة علم ألنه كان ق ّسا ً على اتصال بالراھب بحيjرة فjي بصjرى  ،كمjا
نقل الحjديث و السjيرة  .و القjرآن بنقjل  )) :و أعانjه عليjه قjوم آخjرون (( ) الفرقjان  ، ( ٤ان لjم
يصح قولھم في القرآن نفسه  ،فيصح في )) الكونيjات (( القرآنيjة  ،و نعjرف فjي صjحابته سjلمان
الفارسي  ،صاحب فكرة الخندق  ،و صھيب الرومjي  ،و غيرھمjا  .فقjد كانjت م ّكjة أكبjر سjوق
للتجارة و الثقافة في الجزيرة  ،و يحضرھا التجار العرب و غيرھم  ،و التجارة باب إلى الثقافjة
 .فإذا لم يذھب محمد في طلjب العلjم الjى االسjكندرية و الشjام و أثينjة و رومjة  ،فقjد أتjى أھلھjا
بعلمھم و تجارتھم إليه في م ّكة و في أطراف الجزيرة  .فأسس اإلِعجاز العلمى ساقطة .
ثم إن )) التعبيرات الدقيقة و اإلشارات الخفية الى حقائق علمية (( لم يأخjذھا القjرآن علjى
حسب اصطالحھا كما يفعلون به  ،و لم يفھمھا المخاطبون العرب بحسب ھjذا االصjطالح  ،بjل
أخذھا القرآن و فھموھjا بحسjب معناھjا اللغjوى  ،مثjل قولjه فjي الjذرة  )) :مjن يعمjل مثقjال ذرة
خيرا ً يره  ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا ً يره (( )  ٧ : ٩٩و  )) ،( ٨ال يعزب عنه مثقال ذرة (( )) ،
ال يملكjjjون مثقjjjال ذرة (( )  ٣ : ٣٤و  )) ، ( ٢٢ال يظلjjjم مثقjjjال ذرة (( )  : ( ٣٩ : ٤فjjjالمعنى
اللغوى بارز ظاھر  ،و ال أدنjى إشjارة الjى اصjطالح علمjى  .فjالقرآن أخjذ بلغjة قومjه و نظjرة
باإلعجjjاز العلمjjى  .و كيjjف فjjاتتھم
زمانjjه الjjى ظjjواھر الكjjون  ،و لjjم يقصjjد إلjjى تح ّ jدي النjjاس ِ
عناصر التحدّي الثالثة للمعجزة  :العمل الخارق للطبيعة  ،التحدّي به  ،و سالمته من المعارضة
لدى العالمين  .فأى شىء من ھذه العناصر الثالثة لصحة المعجjزة فjي )) الكونيjات (( القرآنيjة ؟!
حسب أھل المنحjى العلمjى فjي موقjف القjرآن مjن كرويJة األرض  ،فقjال مثjل أھjل زمانjه بأنھjا
مبسوطة  ،و لذلك س ّموھا )) البسيطة ((  .انظjر الjى قولjه  )) :و  Eجعjل لكjم األرض بسjاطا (( )
نjjوح  ( ١٩أي )) مبسjjوطة (( ) الجjjالالن (  )) ،و األرض بعjjد ذلjjك دحاھjjا (( )النازعjjات  (٣٠أي
بسطھا و كانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو (( ) الجالالن (  :أھذا في النص و التفسير مjن
م ّدت ((
العلم في شىء ؟ و كل تعابيره تدل على أن األرض مبسوطة ال كروية  )) :و اذا األرض ُ
)  )) ، ( ٣ : ٨٤و األرض مددناھا (( )  )) ، ( ١٩ : ١٥وھو الذي م َّد األرض (( ) )) ، ( ٣ : ١٣
ألم نجعل األرض مھادا ً (( )  )) ، ( ٦ : ٧٨جعل لكم األرض مھjدا ً (( ))) ،(١٠ : ٤٣ ، ٥٣ : ٢٠
جعل لكم األرض فراشا ً (( ) )) ،(٢٢ : ٢واألرض فرشناھا (( )  . ( ٤٨ : ٥١و يالحظ الجالالن
أن قول القرآن يخالف قول )) علماء الھيئة ((  .و ھل صحيح أن
ـ  ١٤٧ـ

الجبjjال رواسjjي تثبjjت األرض و تمنعھjjا أن تميjjد بالشjjر بحسjjب قولjjه  )) :و ألقjjى فjjي األرض
رواسي أن تميد بكم (( )  ( ١٥ : ١٦أى )) جباال ثوابjت تتحjرك بكjم (( ) الجjالالن (  .والمعجjز
عنده أن السماوات قائمة بغير عمد تحملھJا  ،و جبjال األرض تمنعھjا مjن أن تتحjرك  )) :خلjق
السماوات بغير عند ترونھا  ،و ألقى في األرض رواسjي أن تميjد بكjم (( )  . ( ١٠ : ٣١والعلjم
عنده أن السماء )) سقف (( لألرض  )) :و جعلنا السماء سقفا ً (( )  ( ٣٢ : ٢١أي )) سقفا ً لألرض
كالسقف للبيت (( ) الجالالن ( .
و نحن نقول  :إن ھذه التعابير لغوية بيانية تقول بظواھر الكون كما فھمھjا أھjل زمانjه،
و ال تشنيع على القرآن إذا أخذ بھا بحسب اللغة و مجازھا و بيانھا  .لكن ھذا الواقع يمنjع أمثjال
السيد طبارة من أن يرى معجزات علمية في بعض أوصاف القرآن الكونية مثل  :وحدة الكون و
سر الحياة ) األنبياء  ، ( ٣٠نشأة الكون من دخان ) فصjلت  ٩ـ ، ( ١١ jتمjدد الكjون و سjعته )
الذاريات  ، ( ٤٧تحركات الشمس و القمر و الكرة األرضية ) يسن  ٣٨ـ ، ( ٤٠ jوجjود أحيjاء
في السماء ) أي الفضاء الكوني ( ) الشjورى  ، ٢٩اإلسjراء  ، ٤٤و  ، ٥٥مjريم  ، ( ٩٣نقjص
األوكسjjجين فjjي االرتفاعjjات ) األنعjjام  ، ( ١٢٥تقسjjيم الjjذرة ) يjjونس  ، ( ٦١الزوجيjjة فjjي كjjل
شjjىء ) الjjذاريات  ، ( ٤٩تلقjjيح السjjحاب ) النjjور  ، ٤٣الحجjjر  ، ( ٢٢اھتjjزاز األرض بسjjبب
المطjjر ) الحjjج  ، ٥حjjم السjjجدة  ، ( ٢٧تjjوازن العناصjjر الكونيjjة ) الرعjjد  ، ٨الحجjjر ، ( ١٩
األمواج الداخلية و السطحية ) النjور  ، ( ٤٠عjالم الحيjوان و الطيjر )) أمjم أمثjالكم (( فھjو شjبيه
بعالم االنسان ) األنعام  ، ( ٣٨مراحل نمو الجنين )المؤمنjون  ١٢ـ ،(١٤ jأغشjية الجنjين فjي ))
ظلمات ثالث (( ) الزمر  ، ( ٦مصدر تكjوّ ن اإلنسjان مjن )) الظھjر (( )األعjراف  ، (١٧٢كيفيjة
تكوّ ن الذكر و األنثى من منيّ الرجل وحده الحامل صبغيات ذكرية أو أ ُنثو ّية ) القيامة  ٣٧ـ ٣٩
(  ،الحيوان المنوي لالنسان يشبه العلق ) العلق  ١و  ، ( ٢اختالف بصمات االنسان ) القيامة ١
ـ . ( ٤ jإذا أضjjفنا اليھjا العسjjل الjذي )) فيjjه شjفاء للنjjاس (( ) النحjل  ٦٨ـ ،( ٦٩ jفتلjك عشJJرون
معجزة علمية للقرآن تشھد بأنه )) وحى إلھي (( ) ص  ٤٤ـ . ( ٥٩
يقول السيد طبارة فيھا  )) :و ھذه ) تلقيح السحاب ( مسألة لم يكن شىء منھا يخطر ببال
بشر قبل ھذا العصر (( ) ص  )) ، ( ٥٤و ھذه اآلية ) خلق االنسان من علق ( معجزة بليغة من
معجزات القرآن لم تظھر وقت نزولھا و ال بعده بمئات السنين  ،الى أن اكتشف
ـ  ١٤٨ـ

المكروسكوب و ُعرف كيف يتكون االنسان من ھذه الحيوانات (( ) ص  . ( ٥٨إن السيد طبjارة
بتسميته تلك األوصاف الطبيعية )) معجزات (( يحيد عن جادة الصواب  ،ألنه ليس فيھا شىء مjن
شروط المعجزة كما حددھا علماء الكالم  ،و ال اتخذھا القرآن معجزة له على اإلطالق  .و ھو ))
يحرف ال َكلِم عن مواضعه (( ليقوّ له ما ال يريد  ،ليرى فيjه إِعجjازاً علميjا ً  .والقjرآن نjزل لعjرب
الحجاز قبل غيرھم ،ونزل لھداية الناس قبل القرن العشرين؛ فلو ص ّح فيه ما يرونjه مjن إعجjاز
علمjjي  ،فقjjد خاطjjب القjjرآن أھjjل زمانjjه و المسjjلمين  ،قبjjل ثالثjjة عشjjر قرن jا ً بمjjا ال طاقjjة لھjjم
بمعرفتjjه و فھمjjه  ،و خطjjاب يعجjjز النjjاس عjjن إدراكjjه لjjيس بمعجjjز علjjى اإلطjjالق  .و القjjول
الفصjjل ھنjjا أيض jا ً أن المعجjjزة منعjjت مبjjدئيا ً عjjن محمjjد  ،و امتنعjjت عليjjه واقعي jا ً  ،فاكتشjjاف
معجزات في القرآن تناقض معه و نقض له .
 ١١ـ نخjتم  ،مjن حيjث وجjب أن نبjدأ  ،بالسjيد مصjطفى صjادق الرافعjي فjي ) إِعجjاز
القرآن  ،و البالغة النبوية (  .صدر سنة  . ١٩٢٣و لدى الطبعة الخامسة من سنة  . ١٩٥٢لقjد
حاول الرافعي أن يفتح فتحا ً جديداً في معجزة القرآن  ،غير ما تداوله أھل اإلِعجاز  ،فجاء كتابة
قسمين  .األول يحاول أن يجد معجزة تاريخية في )) تاريخ القرآن (( ) ص  ٣٠ـ  )) ( ٧٤فالقرآن
معجز في تاريخه دون سائر الكتjب (( ) ص  ، ( ١٧٥وفاتjه التفسjير الصjحيح لحjديث األحjرف
صله الطبري  ،و معجزة لغوية في تخليد العربيjة بخلjود القjرآن ) ص  ٧٤ـ( ٨٦ j
السبعة كما ف ّ
ّ
وفاته تاريخ توحيد اللغات من قبل القرآن و من بعده  ،فھا التوراة تخلد العبرية  ،و اإلنجيل يخلد
اليونانية  ،و معجزة سياسية في تكوين القرآن للعرب دولة تفjتح العjالم و تؤدبjه بjأدب القjرآن )
ص  ٨٦ـ  ، ( ٩٩و فاته تاريخ تكوين االمم و االمبراطوريات من قبل اإلسjالم و مjن بعjده  ،و
معجزة اجتماعية باإلِعجاز األدبى الذي لقن الناس آداب الفطرة فjي االجتمjاع اإلنسjاني )  ٩٩ـj
ت دول الھنjjد و الفjjرس والjjروم إال بالjjدين  ،و اسjjتجمع
 ، ( ١٢٥وفاتjjه أن الفjjتح العربjjي لjjم يjjأ ِ
اإلسjjالم حضjjارته مjjن صjjفوة الحضjjارات المغلوبjjة  ،و معجJJزة علميJJة  ،و ھjjي علjjى نjjوعين ،
األول كjان القjرآن علjى أسjاس العلjوم العربيjة كلھjا ـ و ھjذا ال ممjاراة فيjه  ،و الثjاني )) اآليjات
الكونية و العلمية في القرآن (( ) ص  ١٢٦ـ  ( ١٥٥فكان الرافعjي علjى أسjاس القjول باإلِعجjاز
العلمى المشبوه في القرآن  .تلك خمس معجزات ليس فيھا شرط من شروط المعجزة كما حّ jددھا
المتكلمون من قبله  .إنھا من أفضال القرآن  ،ال معجزات له .
يبقى القسم الثاني الذي يسميه )) إِعجاز القjرآن (( ) ص  ( ١٥٦كمjا ورثjه عjن أسjالفه .
لكنه جدد البحث فيه و طوره الى مداه .
ـ  ١٤٩ـ

فjjي فصjjل أول يف ّ
ص jل )) تjjاريخ الكjjالم فjjي القjjرآن (( ) ص  . ( ١٦٠فكانjjت أول مقال jة
بخلق القرآن للبنانية أو البيانية  .و تلقفتھا الجعدية )) فأضافت الى القjول بخلقjه أن فصJاحته غيJر
معجزة  ،و أن الناس يقدرون على مثلھjا و علjى أحسjن منھjا ((  .نجمjت مقالjة الجعjد بjن درھjم
مؤدب مروان بن محمد  ،آخر خلفاء بنى أمية  ،في دمشق فأخذھا عنه الخليفة نفسه ) ص ١٦١
الح َكميjة ،
(  .و في مطلع العھد العباسي بلغ التطرف قمته  .فكانت )) الرافضة (( و على رأسjھم َ
جماعة ھشام بن الحكم )) يزعمون أن القرآن ُبدِّ ل و ُغ ِّير و زيد فيه و نُ ◌ً قص منه و ُح ِّرف عن
مواضعه ((  )) .أ ّما إنكار أشياء من القرآن نفسه  ،على أنھا ليست منه  ،فقد وقع لبعض الغjالة ،
كالعجاردة  ،الذين ُينسبون الى عبد الكريم بن عجرد  ،فjي أواخjر المائjة األولjى .فjإنھم ينكjرون
أن سورة يوسف من القرآن ألنھا قصة  ،زعموا (( ) ص . ( ١٦١
و ممن أنكر اإلِعجاز في القرآن أيضا ً )) الحسينية  ،أصحاب الحسين بن القاسjم العنjاني
 ،الذين يزعمون أن كتبھم و كالمھم أبلغ و أھدى و أبين من القرآن (( ) ص . ( ١٦٩
)) و أش ّدھم بعد الجعْ د بن درھم ،عيسى ابن صبيح ال ُم ْزدار ،و أصحابه المزدارية (( ،
يقولون إن القرآن غير معجز  ،ال بقوة القjدر  ،و ال بضjعف القjدرة ((  )) .و قJد زعJم أن النJاس
ً
فصاحة و نظما ً و بالغة (( ) ص  ١٦٨ـ . ( ١٦٩
قادرون على مثل القرآن

))

و ظھرت المعتزلة فحاولوا الجمع بين قول العـامة و قول الخاصة  ،فنادت Чلنظامية
صjرْ فة  ،و ھjي أن  Eصjرف العjرب عjن معارضjة القjرآن  ،مjع قjدرتھم
بأن اإلِعجاز كjان بال َ
عليھا  .فكان ھذا الصرف خارقا ً للعادة  .قلنا :و كأنه من ھذا القبيل ھو المعجزة  ،ال القرآن (( )
ص . ( ١٦٢

))

و الجاحظ  ،مؤسس الجاحظية  ،كان علjى رأيjين مختلفjين  .فكjان أول مjن ألjف )) نظjم
القرآن (( لبيان إِعجاز بيانه الذي جعلjه فjي لفظjه و نظمjه ـ و ھjو القjول الحjق الjى اليjوم  .لكنjه
تس ّتر وراء مقالته بخلق القرآن و عدم إِعجازه بالقول المشھور عنه  )) :إن القرآن جسم يجوز أن
ُيقلب مرة رجالً و مرة حيوانا ً  ،أو مرة رجالً و مرة أنثى (( ) ص . ( ١٦٥
و اختلJJف القJJوم حتJJى اليJJوم فJJي وجJJه اإلِعجJJاز  .فنjjادى أھjjل اإلِعجjjاز فjjي كتjjبھم علjjى
اختالف بينھم أنه اإلِعجاز البياني  ،مثل الواسطي و الرماني و الباقالني و الجرجاني والخطابي
و الرازي و ابن أبى األصبع و الزملكانى  ،مدة ثالثماية سنة  ،على اختالف في وجه اإلِعجاز .
ـ  ١٥٠ـ

مع ذلك )) فشت مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة ((  .و لجماعة من
المتكلمjjين و أھjjل التقسjjيمات المنطقيjjة  ،علjjى اخjjتالف بيjjنھم ُ ،
شَ Jب ٌه و مطJJاعن يوردونھJJا علJJى
القرآن  ،و ھي نحو عشرين وجھا (( ) ص . ( ١٦٧
و علjjى الجملjjة فأھjjل السjjنة و الجماعjjة يقولjjون بإِعجjjاز القjjرآن البيjjاني  .أمjjا المعتزلjjة
نبوة (( .و الذين يقولون باإلِعجاز  ،فھjم
عموما ً فيقولون  )) :إن  Sلم يجعل القرآن دليالً على ال ّ
على خالف في وجه اإلِعجاز فيه  .فقضية اإلِعجاز القرآنjي مختلjف فيھjا  .و مjا أخ ُتلjف فيjه ال
يص ّح أساسا للعقيدة  .و سنرى أن القرآن ال يعتبر إِعجازه معجزة له .
لكن الرافعي غالى على كل من سبقه فقال باإلِعجاز المطلق في القرآن  )) ،و إنه معجز
من كل الوجوه ((  )) ،و إنما مذھبنا بيان إِعجازه في نفسه  ،مjن حيjث ھjو كjالم عربjي (( ) ص
 . ( ١٧٦مjjع ذلjjjك وجjjه اإلِعجjjjاز عنjjده ان )) أسjjjلوب القjjرآن (( ) ص  )) ( ٢١٣مخJJJالف لكJJJل
األساليب ((  ،و ھذه ھي الناحية األولى من إِعجازه  .الناحية الثانية  )) ،سرّ اإلِعجاز في النظم ((
أي فjjjي تركيjjjب الحjjjروف و الكلمjjjات و الجُ َمjjjل ) ص  : ( ٢٣٨إِعجjjjاز الjjjنظم الموسjjjيقى فjjjي
الحjjjروف و أصjjjواتھا ) ص  ( ٢٤١و فjjjي الكلمjjjات و حروفھjjjا ) ص  ( ٢٤٩بأصjjjوات ثالثjjjة
مجتمعjjة  :صjjوت ال َ jن َفس و صjjوت العقjjل و صjjوت الحjjسّ  ،و فjjي الجُ َم ِ jل و كلماتھjjا  )) ،بjjنظم
القرآن صورة واحدة من الكمال  ،و إن اختلفت أجزاؤھا في التركيب  ،بذلك التناسب البjديع فjي
ُ
الترتيبات و الروابط من ربط كل كلمة بأختھا  ،و كل آية بضريبتھا  ،و كل سورة بمjا إليھjا )) .
و ھjjو علjjم عجيjjب أكثjjر منjjه اإلمjjام فخjjر الjjدين الjjرازى فjjي تفسjjيره (( ) ص  . ( ٢٧٧ذلjjك ھjjو
اإلعجاز في التركيب و التأليف  ،و غرابة أوضاعه التركيبية ھي شJطر اإلِعجJاز فJي القJرآن )
ِ
ص  ، ( ٢٨٣و ھي الناحية الثالثة منه  )) :كتاب واحد يستوفي وجوه البالغJة ((  ،أي اإلِعجjاز
بسياس َ jتي البيjjان و المنطjjق  ،أو مjjا ُيقjjال لjjه فjjي العjjرف  :البيjjان و البالغjjة ) ص  . ( ٢٩١و
الناحية الرابعة منه ھي وجه إِعجازه البيjاني  )) :الطريقjة النفسjية فjي الطريقjة اللسjانية (( ) ص
 . ( ٢٧٧و الناحية الخامسة ھي وجه إِعجازه البالغي  ،على سبيل الخطاب و الجدل  ،ال على
سبيل البرھان المنطقى إال ما ندر )  . ( ٢٩٩و ھذا الوجه كان أول مjن نبjه اليjه الفيلسjوف ابjن
)(٣
رشد .

ـــــــــــــــــ
) )) (٣و قد استخرج اإلمام الغزالي ) المنطق ( من القرآن (( ) ص  ، ( ٣٠٠و أيده ابن رشد بأن أسjلوب القjرآن
يقوم على

ـ  ١٥١ـ

و يخjjتم الرافعjjي كتابjjه بقولjjه  :القjjرآن ھjjو نفjjس الjjوحي  ،حيjjث الjjوحي ھjjو المعجjjزة ،
والمعجزة ھي الوحي  .و ذلك تمام إِعجازه  )) .و ھذا الحديث يجمع كل ما قدمناه من القjول فjي
إِعجاز القرآن  ،ألنه وحي بمعانيه و ألفاظه  ،فھو بائن بنفسه من الكjالم اإلنسjاني  .و ال بّ jد أن
يكون فائدة للناس ليعملوا  ،و صادقا ً على الناس كافة ليستفيدوا  ،و معجزاً للناس كافjة ليصّ jدقوا
(( ) ص . ( ٣٠٧
و فات األستاذ الرافعي فصjل ) اإلتقjان  )) ( ٤٤ : ١فjي المنjزل علjى النبjي  ثالثjة
أقوال  ) :أحدھا ( إنه اللفظ و المعنى  ،و ) الثاني ( إن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصjة  ،وأنjه
 علم تلك المعاني و عبر عنھا بلغة العرب  ،و ) الثالث ( أن جبريل ألقjى اليjه المعنjى و أنjه
عبر بھذه األلفاظ بلغة العرب  ،و أن أھل السماء يقرؤونه بالعربية ((  .فالتنزيل اإللھي بjاللفظ و
المعنى قول واحد من ثالثة  .و عليه يكون لفظ القرآن و نظمه  ،على قولين من ثالثة  ،إمّjا مjن
جبريل ،و إ ّما من محمد نفسه  .و ھذا يقضي على نظرية الرافعي أن )) القرآن ھjو نفjس الjوحي
((  ،و أنه اإلِعجاز المطلق.
و نظرية الرافعي تجعل الدين حرفا ً  ،و الوحي حرفا ً  ،و أھلھما ع ّبJاد الحJرف  .وذلjك
الرتباط اإلِعجاز بحرفه و نظمه .
و بما أن حjرف القjرآن و نظمjه ھمjا مjن جبريjل أو مjن محمjد نفسjه  ،علjى قjولين مjن
الثالثة  ،فھذان القوالن ينقضان إِعجاز القرآن نفسه بحرفه و نظمه .
فتاريخ الكالم في إِعجاز القرآن يقود أھل العصر مjن المسjلمين أنفسjھم  ،تجjاه اخjتالف
السلف في وجه اإلِعجاز على ايجاد فلسفة جديدة للقرآن يستعيضون بھا عن المعجjزة واإلِعجjاز
.

ـــــــــــــــــ
)) إحكام السياسة المنطقيjة علjى طريقjة البالغjة ) باألسjلوب الخطjابي و الجjدلي (  ،ال علjى طريقjة المنطjق (( ،
باألسلوب البرھاني ) ص  . ( ٢٩٩فاخراج طريقة المنطjق و البرھjان مjن القjرآن  ،حوّ لjه مjن أسjمى مjا وصjل
اليه اإلنسان .

ـ  ١٥٢ـ

نبوة و المعجزة
ثانيا ً  :فلسفة أھل العصر في ال ّ
إن علماء اإلسالم اليوم  ،كما رأيت  ،في حيرة من أمرھم تجاه فلسjفة المعجjزة والنبjوّ ة.
فھم تجاه واقع قرآني صريح قائم  )) ،موقف القرآن السلبي من كل معجjزة لjه ((  ،وتجjاه خjالف
أھل السنة و الجماعة في وجه اإلِعجاز القرآني  ،و تجاه أمjر كالمjي متشjابه مشjبوه فjي صjحة
إِعجاز القرآن معجزة له  ،منذ نادى المعتزلة )) بأن  Eلم يجعل القرآن دليالً على النبوّ ة (( .
إن أئمة العلماء المسلمين الذين ال ُيؤخذون بالتقليد يشھدون أن ال معجزة في القرآن دليل
النبوّ ة ـ ما عدا اإلِعجjاز البيjاني الjذي سjننظر فيjه  .و ثبjت لjديھم أن مjا توّ ھمjه بعضjھم معجjزة
للنبي في القرآن و الحديث و السيرة  )) ،من المتأكد أنه ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث
صحيح ((  )) ،ليس ھناك آية قرآنية صريحة في القضjية  ،و ال حjديث واحjد متjواتر (( كمjا نقلنjا
عن األستاذ عبد  Eالسمان .
و إِعجjjاز القjjرآن الjjذي اختلفjjوا فjjي وجھjjه و فjjي مjjداه كjjان التحjدّي بjjه عjjابراً  ،و تجjjاه
المشركين وحدھم  .و عند لقاء أھل الكتاب في المدينة نسخه بآية ) آل عمران  )) : ( ٧منه آيات
محكمات  ،ھjن أم الكتjاب  ،و أ ُ َخJر متشJابھات  ...و مJا يعلJم تأويلJه إال  ، Sو الراسjخون فjي
العلم يقولون  :آمنا به  ،كل من عند ربنا ((  .مع ذلك ظ ّل بعضھم يتمسك بjه دلjيالً علjى النبjوّ ة ،
لعلمھم بضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة  ،و ليس في القرآن غيره .
لكن بما أن القرآن ال يعتبر إِعجjازه معجjزة لjه  ،و ال يصّ jح اإلِعجjاز البيjاني الjذي ھjو
لخاصjة العjjرب معجjjزة للعjjالمين  ،فقjjد اضjjطر ھjjذا الواقjjع القرآنjjي و الكالمjjي أئمjjة العلمjjاء فjjي
عصرنا أن يأتوا بفلسفة جديدة في النبوّ ة و المعجزة  .و نحن ندرس اآلن بعض نظرياتھم .
نبوة
 ١ـ قيل  :ال ضرورة للمعجزة لصحة ال ّ
إن أھون سبيل للخالص من ذلك الواقع المرير في القرآن  ،ھو المناداة بjأن ال ضjرورة
للمعجزة في بيان صحة النبوّ ة .بدأ ھذه الفلسفة الجديدة حسين ھيكل في ) حياة محمد ،ص ٤٩٠
(  )) :ما كjان محمjد بحاجjة الjى الخjوارق إلثبjات رسjالته ((  .و أيjده فjي ذلjك شjيخ األزھjر فjي
مقدمjjة الكتjjاب  .و سjjرت النظريjjة الجديjjدة بjjين القjjوم  .ففjjى ) سjjيرة الرسjjول  ( ٢٢٦ :١يعلjjن
األستاذ دروزة )) :إن حكمة  Eاقتضت أن ال تكون الخوارق دعامة لنبوّ ة سيدنا محمد
ـ  ١٥٣ـ

عليه السjالم  ،و برھانjا ً علjى صjحة رسjالته و صjدق دعوتjه (( كمjا نقلنjا عنjه  .و جjاء األسjتاذ
العقjjاد  ،فjjي كتjjاب المjjؤتمر اإلسjjالمي ) حقjjائق اإلسjjالم و أباطيjjل خصjjومه  ،ص  ( ٥٩فأكمjjل
النظرية  :كانت الرسالة المحمدية )) غير مشروطة بما َغ َب َر في األوھام من قيام النبوّ ة كلھا على
دعوى الخوارق و اإلنباء بالمغ ّيبjات ((  .فjالمعجزة و اإلنبjاء بالغيjب أمسjيا )) مjن األوھjام (( فjي
البرھان على النبوّ ة  .و ھكذا ظ ّنوا أنھم تخلصوا من مرارة الواقع القرآني )) و موقفه السلبي من
كل معجزة (( لمحمد  .لكن ھذا الواقع الخطير المرير قد ألجأھم الى منطق غير مقبول .
إنّ قولھم بعدم ضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة ينقضه صريح الكتاب و اإلنجيل والقjرآن
 ،حيث المعجزة دليل النبوّ ة األوحد  ،كما نقلنا في صدر ھذا الكتاب  .فالقرآن نفسه ـ الjذي يعلjن
منع المعجزة مبjدئيا ً عjن محمjد ) اإلسjراء  ( ٥٩وعجjزه واقعيjا ً عنھjا )اإلسjراء  (٩٣ـ jيصjرّ ح
سّ Jنة األولJJين (( مjjن النب ّيjjين ) الكھjjف  ، ( ٥٥و فيھjjا )) السJJلطان المبJJين ((
أيضjا ً أن المعجjjزة )) ُ
نبJوة لJن
سّ Jنة اإللھيJة فJي ال ّ
دليالً على صحة رسالتھم و صدق دعوتھم ) غافر  . ( ٢٣و ھذه ال ُ
تتحول و لن تتبدّ ل  )) :فھل ينظرون إال ُس ّنة األولين  :فلن تجد ل ُس ّنة  ِEتبديالً  ،ولjن تجjد لسُّ jنة
 ِEتحويالً (( ) فاطر  . ( ٤٣فالتن ّكر لضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة نقض مفضوح لنص القرآن
القاطع الصريح .
و ذلك القول عند علماء العصر ينقض أيضا ً ما تواتر في علم الكالم عند أھل التjوراة و
أھل اإلنجيل و أھل القرآن  ،خصوصا عند المتكلمjين المسjلمين  .فقjد ظلjوا علjى الjدوام ينjادون
بأن المعجزة دليل النبوّ ة األوحد  .وقد فلسف الجويني ذلك في ) االرشاد  ،ص  ( ٣٣١كمjا نقلنjا
عنه في صدر الكتاب  )) :ال دليل على صدق النبي غير المعجjزة  .فjإن قيjل  :ھJل فJي المقJدور
نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة ! ـ قلنا  :ذلك غير ممكJن ((  .فعلjم الكjالم فjي جميjع
األديان يثبت  :أن ال نبوّ ة بدون معجزة .
و ھذه الضرورة حملت علماء الكالم ـ و قد شاھدوا فراغ القرآن مjن كjل معجjزة حسjية
على ابتكار معجزة ) إِعجاز القرآن ( دليالً على نبوّ ة النبي العربي  .و ھذا ما يقول به علمjاؤھم
إلjjى يومنjjا  .و ھكjjذا فھjjم يناقضjjون أنفسjjھم بأنفسjjھم  :إنھjjم ينفjjون ضjjرورة المعجjjزة  ،مjjع أنھjjم
يقوّ مون إِعجاز القjرآن معجjزة لjه كمjا يقjول شjيخھم  ،حسjين ھيكjل  )) :إن كتjاب  Eھjو وحjده
معجزة محمد (( ) . (١ھذا ما كان يقوله أصحاب نظرية ) إِعجاز القرآن (  ،مثل شيخھم
ـــــــــــــــــ
) (١حياة محمد  ،ص  ٥٢و . ٥٧
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الباقالني) )) (١الذي يوجب االھتمام التام بمعرفة إِعجاز القرآن أن نبjوءة نبينjا عليjه السjالم بنيjت
على ھذه المعجزة (( .
فتنكرھم لضرورة المعجزة ھو إنكار إلِعجاز القرآن نفسه كمعجزة .
 ٢ـ أصحيح أنه )) ليس للمعجزات حج ّية (( ؟
ھذا ما تعلمه الدكتور نظمي لوقا مjن مشjايخه العصjريين  .و قjد أعطjى األسjتاذ دروزة
السبب الكالمي  :كانت الدعوة القرآنيjة )) فjي غنjى عjن معجjزات خارقjة للعjادة  ،ال تتصJل بھJا
بالذات (( .
أجل إن المعجزة اإللھية التى تشھد للنبي بصدقه في َما يبلّغ عن ربه  ،ال توضح بح ّد ذاتھا
الحقيقية أو الرسالة في نفسھا  ،فإنھا )) ال تتصل بھا بالذات (( .
و لكن الحقيقة  ،سواء كانت منزلة أو بشرية  ،ھjي حقيقjة فjي ذاتھjا  .فمjا الضjامن أنھjا
من عند  E؟ ال يمكن أن يكون الضامن من ذاتھا ـ و حينئ ٍذ تلتبس علينا الحقيقة اإللھية والحقيقة
البشرية ـ فjال بّ jد لھjا مjن قjرين معجjز يjدلنا علjى مصjدرھا اإللھjي  .قjال اإلمjام الجjويني فjي )
دليل على صدق النبي غير المعجزة  :فإن ما
االرشاد  ،ص  )) : ( ٣٣١ليس في المقدور نصب ٍ
يق َّدر دليالً على الصدق ال يخلو  ،إمّjا أن يكjون معتjاداً  ،و إمjا أن يكjون غيjر معتjا ٍد  ،فjإن كjان
معتاداً ) كالحقيقة في ذاتھا ( يستوى به ال َب ّر و الفاجر  ،فيستحيل كونjه دلjيالً ،و إن كjان خارقjا ً
للعادة ـ و تعلّق به دعوى النبي ـ فھو المعجزة بعينھا (( .
و ھكذا فالحج ّية للمعجزة وحدھا في إثبات صحة النبjوّ ة مjن  )) ، Eو لjيس فjي المقjدور
نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة (( .
 ٣ـ ھل تنقضي داللة المعجزة بانقضاء زمانھا ؟
قال األستاذ دروزة) (٢في سبيل تفضيل ) إِعجاز القرآن ( على معجزات األنبياء الحسّ jية
 ،و ھو يغمز منھا  )) :و في ھذا ما فيه من وضوح مز ّية الرسالة المحمدية و ترشحھا للخلjود و
التعميم  :و آيات األنبياء السابقين الخارقة حادثات وقعت و انقضت ((  .و ر ّدد تلميذھم
ـــــــــــــــــ
) (١التمھيد ص . ١٦
) (٢سيرة الرسول . ٢٢٦ : ١
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الدكتور نظمي لوقا) )) :(١و أما المعجزات فال حج ّية لھا إالّ لمن شھدھا شھود العيjان  ،و بيننjا و
بين تلك أجيال و أجيال ((  .و ھكذا فإن داللة المعجزة تنقضي بانقضاء زمانھا  ،على حّ jد قjولھم
.
أجjjل إن )) آيjjات األنبيjjاء السjjابقين الخارقjjة حادثjjات وقعjjت و انقضjjت ((  ،لكjjن داللتھjjا
jنقض معھjjا  .و ھjjا القjjرآن نفسjjه يشjjھد بعjjد ألفjjي سjjنة بداللjjة
البرھانيjjة علjjى صjjدق نب ّيھjjا لjjم تِ j
ءھم ((
معجjjزات موسjjى )) :و لقjjد آتينjjا موسjjى تسjjع آيjjات بيّنjjات  ،فاسjjأل بنjjي إسjjرائيل إذ جjjا َ
)اإلسراء  . (١٠١و ما قصص األنبياء في القjرآن سjوى دليjل قjاطع علjى أن داللjة المعجjزة ال
تنقضي بانقضاء زمانھا .
إن معجزات األنبياء قد انقضت كحادثات  ،لك ّنھا أدت مھمتھا في زمن النبوّ ة شjھادة لھjا
 ،و بjjدونھا لjjم يكjjن للنبjjوّ ة مjjن ش jھادة  .و مازالjjت تjjؤ ّدي مھمتھjjا إلjjى األبjjد  ،فjjالنبي الjjذي ثبjjت
بالمعجزة أنه يتكلم باسم  ، Eسيظل كالمه كالم  Eإلى األبد  .فداللة معجزتjه تjدوم دوام كالمjه
.
و القرآن شاھد عدل على أن المعجjزة دليjل النبjوّ ة بعjد آالف السjنين  .فلمjا نjادى محمjد
بنبوته  ،كان تحدي المشركين له على الدوام بمعجزة مثل سائر األنبياء  )) :فليأتنا بآية كما أُرسل
األولون (( ) األنبياء  )) ، ( ٥لن نؤمن حتjى ُنjؤتى مثjل مjا أ ُوتjى رسjل  ) (( Eاألنعjام . ( ١٢٤
فالقرآن يشھد بأن داللة المعجزة ال تنقضي بانقضاء زمانھا .
 ٤ـ ھل المعجزة الحسية )) دليل عھد الطفولة العقل ّية (( ؟
لقد أوجز السيوطي في ) اإلتقان  ( ١١٦ : ٢موقف األقدمين  ،قال  )) :إن المعجزة أمر
خارق للعادة  ،مقرون بالتحدّي  ،سjالم عjن المعارضjة  .و ھjي إمjا حسjية و إمjا عقليjة  .وأكثjر
معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبالدتھم و قلّة بصيرتھم  ،و أكثر معجزات ھذه األمة عقلية
لفرط ذكائھم و كمال أفھامھم  .و ألن ھذه الشريعة  ،لما كانت باقية على صفحات الدھر الى يوم
صت بالمعجزة العقلية الباقية ليراھا ذو البصائر (( .
القيامة ُ ،خ ّ
ـــــــــــــــــ
) (١محمد الرسالة و الرسول ص . ٤٩
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و ھذا ما ير ّدده علماء العصر  ،مثل األستاذ عبد  Eالسمان) )) : (١و لكjن ّ E
عjز وجّ jل
أراد أن يرفع من قدر الرسالة فيجعلھا عقلية منطقيjة تخاطjب العقjل و المنطjق  ،و أيjدھا بكتjاب
 Eليعيش معھا الى أن يرث  Eاألرض و من عليھا كآية خالدة معجزة (( .
و قال السيد الصادق) )) : (٢و ما كان  Eليم ّد النوع اإلنسjاني فjي طفولتJه بمjا يحفjظ بjه
حياته الروحية  ،ثم يدعه بعد أخذ سبيله الى النظjر العقلjي و االسjتقالل الفكjري دون أن يقjيم لjه
من األدلة مjا يتناسjب و االرتقjاء الjذي انتھjى اليjه  :فكjان أن بعjث محمjداً  و أيjده بJالمعجزة
العلمية و الحجة العقلية  ،و ھو القرآن الكريم (( .
نقول  :إن ھذا فرض نظريات على تاريخ البشرية ما أنزل  Eبھا من سلطان  .نتسا َءل
 :ألم تكن جاھلية الحجاز حين الدعوة القرآنيjة فjي طفولjة عقليjة بعjد دعjوة المسjيح فjي فلسjطين
بستماية سنة و ن ّيف  ،تحت حكم الدولة الرومانيjة و الثقافjة الھلنسjتية و الكتابيjة ؟ فحjين الjدعوة
المسjjيحية كانjjت فلسjjطين ملتقjjى الحضjjارات و الثقافjjات  ،وقjjد بلغjjت )) سjjن الرشjjد (( أكثjjر ممjjا
سيحلم به الحجاز في الجاھلية ؛ و مع ذلك فقد كانت المعجزة الحسjية دليjل النبjوّ ة فjي اإلنجيjل ،
مع مخاطبة العقول و الضمائر .
فليسjjت المعجjjزة الحسjjية دليjjل عھjjد الطفولjjة العقليjjة  ،و لjjم تكjjن )) أكثjjر معجjjزات بنjjي
إسرائيل ) في زمjن المسjيح ( حسjية لjبالدتھم و قلّjة بصjيرتھم ((  ،انمjا كانjت معجjزات المسjيح
برھـان النبوّ ة و الشخصية ألنه )) ليس في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة ((
.
و القرآن نفسه شاھد عدل  :فأھل م ّكة ظلjوا يطjالبون محمjداً بمعجjزة حسjية طjول عھjد
النبوّ ة حتى عجز و أقرّ بعجزه ) األنعام  ( ٣٥و قرّ ر القرآن أن المعجزة منعت عjن محمjد منعjا ً
مبدئيا ً مطلقا ً ) اإلسراء  . ( ٥٩فھل تلك المطالبة بمعجزة كاألنبياء األولين كانjت عنjد أھjل م ّكjة
دليل عھـد الطفولة العقلية ؟ أم ھل كانت جاھلية العرب يjوم الدعjـوة القرآنيjة فjي عھjـد )) النظjر
العقلي و االستقالل الفكري ((  ،بينما رومة و أثينا و أنطاكية و االسكندرية كانت كلھا في )) عھد
الطفولة العقلية (( ؟
ـــــــــــــــــ
) (١محمد الرسول البشر  ،ص . ١١٣
) (٢العقائد اإلسالمية  ،ص . ٢١٦
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 ٥ـ أصحيح أنَّ )) المعجزات لم تصلح من قبل ُ وسيلة إلقناع (( ؟
قال األستاذ عبد  Eالسمان) )) : (١و قد ّ
شق محمد لدعوته طريقjه الjى القلjوب و العقjول
غير مؤ َّيد بالخوارق ـ التى لم تصلح من قبل وسيلة إلقناع (( .
َ
نسجل على األستاذ تصريحه المتواتر بأن الدعوة القرآنيjة لjم تؤيّjد بمعجjزة  .لكjن نأخjذ
عليه وعلى أمثاله فلسفة ھذا الواقع القرآني )) :إن المعجزات لم تصلح من قبل وسيلة إلقناع ((.
و ھا الكتاب شاھد على أن الدعوة الموسjوية لjم تjنجح فjي مصjر  ،و لjم تjنجح مjع بنjي
إسرائيل إال بفضل المعجزة  .و ھا الدعوة المسيحية فإنھjا لjم تjنجح و تكتسjح العjالم  ،إال بفضjل
المعجزة  ،و قيامة المسيح و رفعه حيا ً الى السماء  ،و ذلك معجزة المعجزات .
و القjjرآن نفسjjه شjjاھد عjjدل علjjى أن الjjدعوة السjjماوية تقjjوم أوالً علjjى المعجjjزة  .فjjإن
صه إال للتمثيل ألھل زمانه المشركين .و
القصص القرآني يشغل حيزاً كبيراً من القرآن  ،و ما يق ّ
كل قصصه يقوم على ذكر الدعوة و المعجزة التى أيدتھا  ،و يختمه بمثل قوله  )) :و تلك األمثال
نضjjjربھا للنjjjاس (( ) العنكبjjjوت  ، ٤٣الحشjjjر  )) ، ( ٢١يضjjjرب  Eاألمثjjjال (( ) الرعjjjد ، ١٧
إبjjراھيم  ، ٢٥النjjور  )) ، ( ٣٥و ضjjربنا لكjjم األمثjjال (( ) إبjjراھيم  . ( ٤٥فجدليjjة القjjرآن مjjع
المشركين في قصصه ھي إلقامة الحجة عليھم بدعوة الرسل و معجزاتھا .
و القرآن المكي صراع متواصjل مjع المشjركين علjى تحّ jديھم محمjداً بمعجjزة كاألنبيjاء
األولين لكي يؤمنوا به  )) :لن نؤمن حتى نؤتى مثjل مjا أ ُوتjي رسjل  ) (( Eاألنعjام  ( ١٢٤؛ ثjم
يتھمون النبي بشتى التھم إذ لم يأتھم بآية معجزة  )) :فليأتنا بآية كما أرسل األولون (( ) األنبياء ٥
(  .و يذھبون الى األقسام المغلّظة أنھم يؤمنون اذا جاءَھم محمد بمعجزة  )) :و أقسموا با iجھد
إيمانھم  :لئن جا َءتھم آية ل ُيؤم ُننَّ بھا ! قjل  :انمjا اآليjات عنjد  ) (( ! Eاألنعjام  . ( ١٠٩إنَّ أھjل
م ّكة يجادلون محمداً في المعجزة وسيلة لإلقناع  .فالمعجزة دليل النبوّ ة األوحد في نظjرھم و فjي
نظر القرآن  .لذلك يسجل عجزه عن معجزة  ،و امتنjاعھم عjن اإليمjان  )) :و مjا منjع النjاس أن
يؤمنوا  ،اذ جاءَھم الھدى  ...إالّ أن تأتيھم ُس ّنة األولين (( ) الكھف . (٥٥
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فjjالمعجزة )) سjjلطان  Eالمبjjين (( للبرھنjjة علjjى صjjحة النبjjوّ ة مjjع األولjjين و مjjع اآلخjjرين و مjjع
العالمين .
فما من رسالة مjن السjماء آمjن بھjا النjاس إال عjن طريjق المعجjزة  .لjذلك ھjي الشjھادة
القاطعة في التوراة و اإلنجيل و القرآن  .إنھا الوسjيلة الوحيjدة إلقنjاع النjاس  ،و الواقjع القرآنjي
شاھد عدل .
فالقول بأن الخوارق لم تصلح وسيلة لإلقناع ينقض القرآن الصريح والتاريخ الصحيح.
نبوة الصحيح ھو اإلقناع بالمنطق السليم ؟
 ٦ـ ھل سبيل ال ّ
قيل  )) :بعد أن بلغ الناس سنّ الرشد  ،ال يصلح إلقناعھم سوى المنطق السليم ((  .وقjال
السيد الصادق) )) : (١فلما بدأ النوع اإلنساني يدخل في سjن الرشjد  ،و بjدأت الحيjاة العقليjة تأخjذ
طريقھا الى الظھور و النماء  ،لم تعد تلك العجائب ھي األدلّة الوحيدة على صدق الرسالة (( .
نقول  :إن مثل ھذه األقوال يتنافى وواقع التاريخ و البشرية  .إن دعوة المسيح  ،بشھادة
اإلنجيل و القرآن  ،قامت على المعجزة  ،و كانت بيئة المسيح ملتقى الحضارات وجماع الثقافات
؛ فخاطبھم بالحكمة و المعجزة  .فھل بلغت بيئة القرآن الجاھلية سن الرشد حين نjزول القjرآن ،
أكثjjر مjjن أھjjل فلسjjطين تحjjت الحكjjم الرومjjاني و الثقافjjة الكتابيjjة و الھلنسjjتية ،حتjjى يخjjاطبھم
بالحكمة من دون المعجزة ؟!
و ھل بلغت الجماھير في العالم اإلسالمي  ،فjي عصjرنا  ،سjن الرشjد  ،حتjى ال يصjلح
إلقناعھم سوى المنطق السليم ؟ إن الناس الjذين ُيقjادون أو ينقjادون بjالمنطق السjليم فjي البشjرية
كلھا  ،ھم قلّة محدودة في كل أمjة  .و سjتظل البشjرية فjي سjوادھا شjعبا ً ال يفھjم الحjق بjالمنطق
السليم ،وال تؤمن إال ّ عن طريق المعجزة ،ألنھا بjالفطرة )) سjلطان مبjين (( مjن  ، Eو )) سُّ jنة ((
النبيّين الى يوم الدين .
و القرآن المكي شاھد عدل على أن سبيل النبوّ ة الصحيح ليس اإلقنjاع بjالمنطق السjليم .
فقد ظل القرآن يخاطب أھل م ّكة )) بالحكمة و الموعظة الحسنة (( مدة اثنتى عشرة سنة  ،فما
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أقنعھم بالمنطق السليم  ،و ظلوا طول العھد المكي يقولون  )) :لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُوتjي
رسل  ) (( Eاألنعام  ، ( ١٢٤فجاءَھم من المدينة )) بالحديد الذي فيه بأس شديد و منافع للناس ((
فرضخوا لسلطانه  .فبيئة القرآن نفسھا لم تقبل منطق )) الحكمة والموعظة الحسنة ((  ،بل تحjدت
محمداً بمنطق المعجزة .
و ھل كانت دعو ًة بالمنطق السjليم  ،فjي المدينjة  ،الjدعوةُ التjى تشjرع الجھjاد فjي سjبيل
فjjرض النبjjوّ ة ؟ و ھjjل كانjjت دعjjوة الjjى العقjjول و القلjjوب و الضjjمائر  ،تلjjك الjjدعوة التjjى يشjjھد
كتابھا أن )) فيه آيات محكمات ھن أُم الكتاب  ،و أخر متشابھات  ...و ما يعلjم تأويلjه إال  ، Eو
الراسخون في العلم يقولون  )) :آمنا به (( ) آل عمران  ( ٧أى )) آمنا بالمتشابه أنه من عنJد S
 ،و ال نعلم معناه (( ) الجالالن ( ؟ فھل ھذا ھو المنطق السليم  ،و سjبيل النبjوّ ة الصjحيح ؟ فھjل
خطاب الناس )) بمتشابه (( القرآن ـ وھو أكثره ـ جواب على بلوغ البشرية سن الرشjد ،و السjبيل
الصحيح إلقناعھا بالمنطق السليم  )) ،الذي ال يعلم تأويله إال  (( E؟
إن سjjبيل النبjjوّ ة الصjjحيح ھjjو الحكمjjة و المعجjjزة  .و ال تقjjوم حكمjjة مjjن عنjjد  Eبjjدون
معجزة  .فjالمعجزة دليjل النبjوّ ة األوحjد  ،ووسjيلة اإلقنjاع الوحيjدة علjى صjحة النبjوّ ة و الحكمjة
المنزلة )) و ليس في المقدور نصْ ب دليل على صدق النبي غير المعجزة (( .
 ٧ـ ھل )) اآلية الكبرى ھي صدق الكلمة  ،و صدق النبي (( ؟
يقول األستاذ نظمى لوقا  )) :اآلية الكبرى ھي صدق الكلمة من حيث ھي  :فjإن الحقيقjة
آية نفسھا تحمل برھانھا في مضمونھا  ،فيطمjئن اليھjا العقjل  ،و يبjدو مjا يباينھjا ھjزيالً واضjح
البطالن ((  .ھذا ھو مقياس النبوّ ة األول  .و قد رأينا بطالنه  .فھو يضع الوحي والتنزيل موضع
العقل و المنطق  ،و يضفي صفة الوحي على كل حقيقة بشرية .
و مقياس النبوّ ة الثاني في صدق الرسول  .و ھو مزدوج  )) :آية صدقه ما أتانا به (( فjي
مطابقة الوحي للحقيقة  )) ،و إن أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة ھو مبلjغ إيمانjه بھjا
((  .ھذا منطق غريب يدور في حلقة مفرغة  :الكلمة منزلة ألنھا صjادقة  ،و ھjي صjادقة ألنھjا
منزلة ! النبي صادق ألن نبوته صادقة  ،و نبوته صادقة ألن النبي صادق .
و ھذا التخريج ال يأخذ بعين االعتبار الواقع القرآني  .يقول  )) :إن أول مقياس يقاس بjه
صدق صاحب الرسالة ھو مبلغ إيمانه بھا ((  .فھل استشھاد سقراط في سبيل فلسفته دليل
ـ  ١٦٠ـ

على أنھا منزلة ؟ و ھل استشھاد الحالّج في سبيل الحلولية المطلقة برھان على أنھا الحقيقة ؟ و
ھل إيمان الفالسفة و العلماء بنظرياتھم برھان على أنھا منزلة من  E؟
و ھذا المقياس ينقضه أيضا ً الواقع القرآني  )) :فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك  ،فاسأل
الذين يقرأون الكتاب من قبلك  :لقد جا َءك الحق من ربك ! فال تكوننَّ من الممتjرين ! وال تكjوننَّ
من الذين كذبوا بآيات  ، Eفتكون من الخاسرين (( ) يونس  ٩٤ـ  . ( ٩٥والتحذير الشديد لمحمد
برھان على أن الشك من التنزيjل قjد بلjغ فjي نفسjه مبلغjا ً  .و يالحقjه القjرآن  )) :فjال تكjوننَّ مjن
ك في مرية منه  ،إنه الحق من
الممترين (( ) األنعام  ، ١١٤يونس  ، ٩٤البقرة  )) ، ( ١٤٧فال ت ُ
ك في مرية م ّما يعبد ھؤالء (( )ھود . (١٠٩
ربك (( ) ھود  )) ، ( ١٧فال ت ُ
و يدعوه القرآن مراراً الى االستقامة في دعوته  )) :فاستقم كما أمرت و َمjن تjاب معjك،
و ال تطغوا  ،إنه بما تعملون بصير (( ) ھود  )) ، ( ١١٢فلذلك ) دين إبراھيم و موسى و عيسى
( فادعُ و استقم  ،كما أُ◌ً مjرت  ،وال تتبjع أھjوا َءھم  ،و قْ jل  :آمنjت بمjا أنjزل  Eمjن كتjاب (( )
الشورى  . ( ١٥نقل الزمخشري في تفسير )) فاستقم كما أمرت (( ) ھود  ( ١١٢عن ابن عبjاس
 :ما نزلت على رسول   Eفي جميع القjرآن آيjة كانjت أشjد و ال أشjق عليjه مjن ھjذه اآليjة،
ولھذا قال ) :ش ّيبنى ھود ( ! وعن بعضھم :ما الذي ش ّيبك منھا ! قال )) :فاستقم كما أمرت ((  .ثم
قال  :أفتقر الى  Eبصحة العزم (( .
و األزمات اإليمـانية متواترة فjي القjرآن) .(١و ھjي واقjـع قرآنjي ال مريjة فيjه .فكيjف
يكون أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة  ،ھو مبلغ إيمانه بھا (( ؟

))

و إن ص ّح ھذا المقياس  ،فمjا البرھjان علjى أن النبjي ـ jكjل نبjي ـ jلjيس موھومjا ؟! فمjا
البرھان أن الوحي عنده لjيس وحjى الفطjرة  ،بjل وحjى  E؟ إن إخضjاع صjحة الjوحي للعامjل
النفساني ھو أكبر شبھة عليه  ،إالّ عصمة إال . E
و عصمة  Eفjي التنزيjل ال تقjاس علjى )) مبلjغ إيمjان النبjي بjه ((  ،و ال )) علjى صjدق
الكلمة من حيث ھي ((  .فالتنزيل من  ، Eال يؤيده شىء من االنسان  ،انمjا يؤيjده شjىء مjن E
نفسه  ،و ھذا ھو المعجزة .
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نبوة ؟
 ٨ـ ھل القرآن )) أسلوب جديد (( في ال ّ
نبوته :

قال األستاذ دروزة يفلسف حكمjة  Eفjي منjع المعجjزات عjن محمjد دالئjل علjى صjحة

نبوة سيدنا محمد عليه السالم  ،و
)) إن حكمة  Eاقتضت أن ال تكون الخوارق دعامة ل ّ
برھانا ً على صحة رسالته و صدق دعوته ـ التjى جjا َءت بأسJلوب جديJد ھjو أسjلوب لفjت النظjر
إلى الكـون و ما فيه من آيات باھرة  ،و البرھنة بھا  ...ثم أسلوب مخاطبة العقل والقلب  ) ...و
ھذا األسلوب الجديد ( جعلھا في غنى عن معجزات خارقJة للعJادة ال تتصjل بھjا بالjذات  ...ھjو
أسلوب خالد حي قوي في كjل زمjان و مكjان ببراھينjه و دالئلjه و حيويتjه ونفjوذه و فصjاحته و
نبوة الخالدة الكبرى من ھذه النواحي ((
معقوليته و منطقه و س ّموه  .و لذلك كان و ظل معجزة ال ّ
.
أجjjjل إن أسjjjلوب القjjjرآن )) حjjjي خالjjjد قjjjوي  ...ببراھينjjjه و دالئلjjjه و حيويتjjjه و نفjjjوذه
وفصاحته و معقوليته و منطقه و س ّموه ((  .لكن ھل ھو )) أسjلوب جديjد (( ؟ و ھjل قبjل بjه أھjل
م ّكة برھانا ً على صحة النبوّ ة و الدعوة ؟ نضيف الى ما قلناه سابقا ً ھذه االعتبارات .
 ( ١لم يقبل أھل م ّكة )) باألسلوب الجديد (( في القرآن معجزة لjه  .يكفينjا شjھادة األسjتاذ
دروزة نفسه) )) :(١فوقف الزعماء إزاء ھذا الموقف القرآني من تحديھم  ،و أخذوا يطالبون النبي
 بالمعجزات و اآليات برھانا ً على صدق دعواه أوالً  .ثم أخذوا يدعمون مطjالبھم بتحٍّ jد آخjر
و ھو ُس ّنة األنبياء السابقين الذين جاؤوا باآليات و المعجjزات  ...و لقjد تكjرر طلjب اآليjات مjن
الجاحدين  ،أو باألحرى زعمائھم  ،كثيراً حتى حكى القرآن المكي ذلjك عjنھم خمسJا ً و عشJرين
مJJرة صJJريحة  ،عjjدا مjjا حكjjي عjjنھم مjjن التحjدّي الضjjمني  ،و مjjن التحjدّي باإلتيjjان بالعjjذاب و
التسjjاؤل عjjن موعjjده  .و ال نعjjدو الحjjق اذا قلنjjا إن المسJJتفاد مJJن اآليJJات القرآنيJJة المكيJJة أن
الموقف تجاه ھذا التحدّ ي المتكرر كان سلب ّيا ً (( .
فالواقع القرآني شاھد عدل على أن ھذا )) األسjلوب الجديjد (( فjي القjرآن لjم يكjن برھانjا ً
على صحة النبوّ ة و الدعوة  ،و ال قام عنjد العjرب مقjام المعجjزة دلjيالً علjى صjحة النبjوّ ة  .فلJم
يكن ھذا األسلوب الجديد )) في غنى عن معجزات خارقة للعادة (( .
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 ( ٢و ھل كان )) أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من آيات باھرة  ،و البرھنة بھا
(( )) أسلوبا ً جديداً (( في النبوّ ة ؟
ألم يكن )) أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من آيات باھرة  ،و البرھنة بھا (( على
صحة التوحيد أسلوب )) الكتاب و الحكم ) الحكمjة ( و النبjوّ ة (( الjذي أ ُمjر محمjد أن يقتjدي بjه )
األنعjام  ( ٩٠؟ أجjjل لقjjد كjjان أسjjلوب الكتjاب و األنبيjjاء كأشjjعيا  ،و أسjjلوب الزبjور  ،وأسjjلوب
الحكمة  ،و أسلوب اإلنجيل  .ففى عرف الكتاب كله  ،أن الخليقة تدل على خالقھا .
نكتفى من الكتاب بقول الحكمة )) :إن جميع الذين ال يعرفون  Eھjم حمقjى مjن طjبعھم.
لم يقدروا أن يعلموا الكائن من اآليات المنظورة ؟ و لم يتأملوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعھا
(( ) سفر الحكمة  :ف  ١٣كله ( .
و قال األستاذ العقاد يصف إِعجاز اإلنجيل في دعوة السيد المسيح) )) : (١و ذوق الجمال
با ٍد فJي شJعوره  ،كمJا ھJو بJا ٍد فJي تعبيJره و تفكيJره  .و التفاتjه الjدائم الjى األزھjار والكjروم و
الحدائق التى يكثر من التشبيه بھا في أمثاله  ،عنوان لما طبع عليه من ذوق الجمال و االعجاب
بمحاسن الطبيعة  .و كثيراً ما كان يرتاد المjروج و الحjدائق بتالميjذه  ،ويتخjذ مjن السjفينة علjى
البحيرة ـ بحيرة طبريا ـ منبراً يخطب منه المسjتمعين  ،علjى شjاطئھا المعشوشjب  ،كأنمjا يوقjع
كالمه على ّ
ھزات السفينة  ،و صفقات الموج  ،و خفقات النسيم  .ولم يؤثر عنه أنه ألف المدينjة
كما يألف الخjالء الطلjق  ،حيjث يقضjى سjويعات الضjحى واألصjيل  ،أو سjھرات الربيjع  ،فjي
مناجاة العوالم األبدية  ،على قمم الجبال  ،و تحت القبjة الزرقjاء  ...و ھjم ُيصjغون بأسjماعھم و
قلوبھم الى ذلك المعلم المحبوب الذي كان يناجيھم بالغرائب و الغيبيات مأنوسة حية (( .
و الشjjعر و الحكمjjة و الصjjوفية فطjjرة فjjي السjjيد المسjjيح  .فيأخjjذ مjjن مظjjاھر الكjjون ،
بالمنطق الفطري السليم  ،براھينه على عناية  Eبخلقه  )) :إنى أقول لكم  :ال تھتموا ألنفسكم بما
تjjأكلون ! و ال ألجسjjادكم بمjjا تلبسjjون ! أليسjjت الjjنفس أعظjjم مjjن الطعjjام  ،و الجسjjد أفضjjل مjjن
اللباس ؟ انظروا الى طيور السماء  ،فإنھا ال تزرع و ال تحصد و ال تجمع الjى أھjراء  ،وأبjوكم
السماوي يقوتھا  :أفلسjتم أنjتم أفضjل منھjا بكثيjر !  ...تjأملوا زنjابق الحقjل كيjف تنمjو  :إنھjا ال
تتعب و ال تغزل  ،و أنا أقول لكم  :إن سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة منھا ! فإذا كان
ـــــــــــــــــ
) (١حياة المسيح  ،ص  ١٧٠ـ . ١٧٧
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عشب الحقل الذي يكون اليوم  ،و ُيطرح في التنور غداً  ،يلبسه  Eھكذا  ،فكم باألحرى يلبسjكم
أنjتم يjjا قليلjى اإليمjjان !  ...و أبjjوكم السjماوي عjjالم بjأنكم تحتjjاجون الjjى ھjذا كلjjه  :فjjاطلبوا أوالً
ملكوت  Eو برّ ه و ھذا كله ُيزاد لكم (( ) متى  ٢٥ : ٦ـ  . ( ٣٣ھذا ھو منطjق الفطjرة السjليم .
و ھjو األسjلوب المعجjز فjي لفjjت النظjر الjى الكjون و آياتjه  .لكjjن السjيد المسjيح يقJرن الحكمJJة
بالمعجزة ألنھما جناحا التنزيل في اإلنجيل .
و بولس  ،رسول المسjيح  ،يسjير علjى خطjى معلمjه  ،فيخاطjب أھjل رومjة  ،عاصjمة
المسكونة  ،مستعليا ً بالحكمة المنزلة على الحكمjة الھلنسjتية الرومانيjة  )) :إن مjا يعjرف عjن E
واضح لھم  ،فقد أبانه  Eلھم  :فمنذ خلق العالم  ،ال تزال صفاته الخفية  ،ال سيما قدرته األزليjة
و إلھيتjjه  ،ظjjاھر للبصjjائر فjjي مخلوقاتjjه  .فjjال عjjذر لھjjم  ،ألنھjjم عرفjjوا  Eو لjjم يمجjjدوه و لjjم
يحمدوه كما ينبغي  ، iبل تاھوا في آرائھم الباطلة  ،فأظلمت قلوبھم الغبية  .زعموا أنھم حكماء
صوراً تمثل االنسان الزائل و الحيوان مjن طيjر و
 ،فإذا ھم حمقى  ،قد استبدلوا بمجد  Eالخالد َ
دابة و زحافات (( )  ١٩ : ١ـ . ( ٢٣
ت القرآن )) بأسلوب جديد (( في النبوّ ة و الدعوة  .إنما سار على مثال الكتjاب كلjه،
فلم يأ ِ
ً
ورحمjة  ،و ھjذا كتjاب مصjدق لسjانا ً
إمامه في الھدى و البيان  )) :و من قبله كتاب موسى إِماما ً
عربيا ً (( ) األحقاف  ، ١٢ھود  ، ( ١٧فليس فيه من جديد سوى اللسان العربي  ،و ذلك بشھادته
الصادقة القاطعة  .و ھو إنما كان )) يعلمھم الكتاب و الحكمة (( ) البقرة  ، ١٢٩آل عمران ١٦٤
 ،الجمعة  ( ٢أي )) التوراة و اإلنجيل (( ) آل عمران  ، ٤٨المائدة  . ( ١١٠ويؤكد  )) :ھذا ذكر
من معي و ذكر من قبلى (( ) األنبياء  )) ، ( ٢٤و إنه لذكر لك و لقومك (( ) الزخرف )) ، ( ٤٤
َ
فاسألوا أھjل الjذكر إن كنjتم ال تعلمjون بالبيّنjات و الزبjر (( ) النحjل  ٤٣ـ . ( ٤٤ jإن )) الjذكر ((
القرآني ينتسب إلى )) أھل الذكر (( أي أھل الكتاب  ،و يستشھد بھم على صحة دعوته  .ھjذا ھjو
أسلوب القرآن  ،ال غيره .
لقد جاء الكتاب و اإلنجيل بھذا )) األسلوب الجديد ((  )) ،أسلوب لفت النظر إلى الكjون و
مjjا فيjjه مjjن آيjjات بjjاھرة  ،و البرھنjjة بھjjا ((  .لكjjن الكتjjاب و اإلنجيjjل قرنJJا الحكمJJة بJJالمعجزة .
واقتصر القرآن وحده على الحكمة بدون معجزة .
نبوة الكبرى
 ( ٣فھل اقتصار القرآن على )) األسلوب الجديد (( المزعوم ھو )) معجزة ال ّ
الخالدة (( ؟ و ھل يص ّح ھذا )) األسلوب الجديد (( برھانا ً على صحة النبوّ ة و صدق الدعوة ؟
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إن أسلوب البرھنة بآيات الخليقة على خالقھا ھو أسjلوب جميjع المتكلمjين فjي التوحيjد ،
من أھل الكتب السماوية  ،و من أھل الفلسفة و الكالم في كل األديjان  .فلjيس ھjو مقتصjراً علjى
القرآن و حده  ،ليكون )) معجزة النبوّ ة الكبرى الخالدة (( !
و ھذا )) األسلوب الجديد (( يعنى اقتصار التوحيد المنزل على التوحيد العقلي كأنه لjيس
في تنزيل  Eمن غيبه ما يسjمو علjى االنسjان و عقلjه ! فلjو لjم يكjن عنjد  Eمjا ھjو أسjمى مjن
الفطرة و من العقل لَ َما أنزله  ! Eفما يقدر عليه العقل بفطرته ال حاجjة لنjا الjى وحjى بjه  .ھjذا
ھو منطق البوذية و البرھمية  :ال نبيَّ سوى العقل !
ثم ان إنزال الوحي منزلة العقل ھو جعْ ل العقل حكمjا ً علjى التنزيjل  .و ھjذا ھjو موقjف
الدھريين في كل زمان  .إنه تلبيس الوحي بالمنطق  .و قد قالوا َ )) :من تمنطق تزندق (( !
و إن قياس الحقيقjة المنزلjة علjى الحقيقjة البشjرية و بميزانھjا يضjطرّ نا الjى اعتبjار كjل
حقيقة عقلية أو علمية منزلة  ،و اعتبار كل كتاب بشري ـ حتى من ملحد ـ يعلم الحقيقjة منjزالً !
إذ لم يبق من سبيل الى التمييز في الحقيقة بين وحى  Eو فيض العقل .
و إِعجاز القرآن كدليل على وحى  Eبه  )) ،الجتماع الjدليل و المjدلول عليjه فيjه ((  ،ال
يتخطى اللغة العربية  ،و للخاصة من أھلھا  ،و يذوب فjي الترجمjة الjى لغjات العjالمين  ،فتبقjى
الحقيقة المنزلة للعالمين أجمعين بدون دليل علjى صjحتھا و مصjدرھا  .و إرغjام العjالمين علjى
معرفة العربية  ،حتى ذوق الجمjال الف ّنjي فjي القjرآن  ،ھjو تكليjف النjاس بمjا ال طاقjة لھjم بjه ،
ويخالف سنن  Eفي خلقه  )) ،و ال يكلف  Eنفسا ً إالّ وسعھا (( .
النتيجة الحاسمة إن الحقيقة في كالم الخالق و كالم المخلوق واحدة في ذاتھا  :فjال شjىء
في ذاتھا يد ّل على مصدرھا  ،من حيث ھي حقيقة  .لذلك ال يميز الحقيقة  ،من حيث مصدرھا ،
في كالم  ، Eعنھا في كالم االنسان  ،سوى دليل إلھي خارج عنھا و ھذا الدليل اإللھjي  ،قjرين
الحقيقة المنزلة للداللة على مصدرھا و على عصمتھا  ،ھو المعجزة  .فال نبوّ ة بل معجزة .
 ٩ـ ھل )) كل رسول تكون معجزته من جنس ما نبغت فيه أُمته (( ؟
ھي مقالة السيد عفيف عبد الفتjاح طبjارة فjي كتابjه )روح الjدين اإلسjالمي  ،ص ،(٣٠
تواترت إليه عمن سبقه اليھا من أمثاله .فاختjار  Eمعجjزة لمحمjد اإلِعجjاز البيjاني فjي القjرآن،
ألن )) العرب كانت مفطورة على حب البالغة و األدب و الشعر و الخطابة (( ) ص
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 . ( ٢٧لقد بحثنا نظرية السيد طبارة  .ھنا نتوقف على ھذه المقالة  ،تتميمjا ً لفلسjفة أھjل العصjر
في النبوّ ة و المعجزة .
إن كتب األدب ال تعرف لعرب الجاھلية سjوى الشjعر الغنjائي  ،و تجھjل عنjدھم الشjعر
الملحمى و المسرحي  .و ال تذكر لھم من الخطابjة مjا يسjتحق الjذكر  .ناھيjك عjن سjائر الفنjون
األدبية  .و ھذا الواقع ال يقاس أبداً بما كان في أثينة و رومة و االسكندرية و أنطاكية  .فلjم ينبjع
العرب في اإلِعجاز البياني و البالغي  ،قبل القرآن  ،الى بعض ما نبغت فيه تلك العواصم  ،في
عھدھا الوثني كما في عھدھا المسيحي .
و ھل يقاس األدب الجاھلي بما في الكتاب القدسي من تشريع و تjاريخ و شjعر وخطابjة
و قصjjص و ملحمjjة  ،حتjjى نّ jدعي أن بنjjى قومنjjا فjjي جاھليjjة الحجjjاز نبغjjوا فيjjه أكثjjر مjjن بنjjى
عمومتھم ؟
و السيد طبارة ُيناقض نفسه حين يjزعم للقjرآن معجjزات علميjة لjم يكتشjفھا فيjه العjرب
قبل القرن العشرين  :فھل نبغوا في العلوم الكونية حتى تكون ھذه المعجزات العلمية )) من جنس
ما نبغت فيه أمته (( !
وھب أن السيد طبارة يتكلم عن العjرب وحjدھم و نبjوغھم فjي فjن الكjالم  :فھjل إِعجjاز
بيjjاني و بالغjjي فjjي خطjjابھم  ،يكjjون معجjjزة للعjjالمين ؟ و سjjنرى أن القjjرآن ال يعتبjjر إِعجjjازه
معجزة للعالمين  ،و ال للعرب الكتابيين .
 ١٠ـ ھل من )) المستحيل أن تخلو سيرة النبي من معجزات تشھد له (( ؟
لقد درسنا مقالة الشيخ عبد الكjريم الخطيjب  .نقjف ھنjا عنjد منطقjه مjن وجjود المعجjزة
شھادة للنبوّ ة  .انھا قضية مبدإ  :محمد نبي  ،فjال بّ jد مjن المعجjزات تشjھد لjه  ،لjذلك فھjي قائمjة
ملموسة  .يقول  )) :إذا كان مjن الممكjن أن ُيسjلّم عقjالً بjأن تخلjو سjيرة الرسjول الjى مبعثjه مjن
إشارات و دالالت تشير إلى النبوّ ة و تح ّدث عنھا  ...اذا كان من الممكن أن ُيسلّم بھذا ـ وھjو مjا
ال يمكن أن ُيسلّم به أو ُيقبل بحال أبداً ـ فإن عدم التسليم بھذا في الفترة السابقة من حياة النبي قبل
مبعثه يرتفع الى درجة المسJتحيل أن تخلjو سjيرة النبjي خjالل فتjرة النبjوّ ة مjن آيjات ومعجjزات
تشھد له بأنه ذلك االنسان الذي اختاره  Eو اصطفاه و رفع منزلته على منازل الناس جميعا في
الدنيا ً و اآلخرة (( ) النبي محمد  ،ص . ( ٢٢٤
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االسjjتحالة شjjھادة ناطقjjة علjjى ضjjرورة المعجjjزة لصjjحة النبjjوّ ة  .لكjjن مقالتjjه جامعjjة
للمتناقضات :
تناقض بالنزول من المبدإ الى الواقع  :يجب أن يكjون لمحمjد معجjزات  ،إذن محمjد لjه
معجزات تشھد له  ،و ھذا خالف صريح القرآن .
تناقض بالدوران في حلقة مفرغة  :ان محمداً نبjي  ،لjذلك يسjتحيل ان تخلjو سjيرته مjن
معجزات  .إن أمثال الخطيب يرفضون أن يخضعوا للواقع القرآني الصريح و موقفه السلبي من
كل معجزة تشھد له .
تناقض في موقفه  .إنه من جھjة يjروى )) إشjارات و دالالت تشjير الjى النبjوّ ة و تحّ jدث
عنھا (( قبل البعثة  ،و يقص معجزات  ،خالل فترة النبوّ ة  ،تشھد له  .و من جھة أخرى يعلن)) :
أما معجزة النبي الكبرى و آيته الخالjدة فھjي القjرآن الكjريم (( ) ص  . ( ٢٣٧و العبjرة بمعجjزة
التحدّي  ،و ليس لمحمد سوى القرآن كمjا يصjرح الخطيjب نفسjه  )) :و نحjن نقjول  :إن معجjزة
الرسول ھي القرآن  ،و ليس له معجزة سواھا (( ) ص . ( ٧٢
و في معجزة القرآن يناقض أيضا ً نفسه  )) :إن اإلِعجاز القرآني يخاطjب العقjل وينjاجي
الوجدان  .على حين ان اإلِعجjاز فjي معجJزات الرسJل إنمjا يخاطjب الحjواس و يصjادم نjاموس
الطبيعة القائم في الناس  ،ف ُيحدث في الحياة زلزلة عنيفة تن ّبه الغjافلين و تjوقظ النيjام  .لھjذا كjان
اإلِعجاز القرآني في حاجJة ملزمJة الJى قJوة تظJاھره و تجعjل لjه فjي النjاس قjدما ً ثابتjة (( ) ص
 . ( ٢٧٩فاإلِعجاز القرآني بحاجjة الjى معجjزة  ،لكjن المعجjزة ليسjت بحاجjة الjى إِعجjاز  .إن
الشيخ يسجل ضعف الحجة عند الناس باإلِعجاز القرآني  .لكن ھذا السلطان المبين  ،المعجjزة،
)) التى تظاھره و تجعل لjه فjي النjاس قjدما ً ثابتjة ((  ،ال وجjود لھjا فjي القjرآن و السjيرة بشjھادة
الراسخين في العلم من أھل القرآن  .فمبدأ االستحالة الjذي ينjادي بjه الشjيخ الخطيjب يسjقط أمjام
الواقع .
و ھكذا فإن فلسفة علماء العصر  ،لتعليل امتناع المعجزة فjي القjرآن و السjيرة  ،فلسJفة
تسيء الى الوحي اإللھي و حرمته و عصمته  .فال نبوّ ة بال معجزة .
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لقد أجمع الراسخون في العلم من أھل العصر على ھذه النتائج الحاسمة :
األولJى  )) :إن حكمjة  Eاقتضjت أن ال تكjون الخjjوارق دعامjة لنبjوّ ة سjيدنا محمjد عليjjه
السالم (( .
الثانية  )) :إن القرآن وحده معجزة محمد (( بحرفه ونظمه .
الثالثة َ :من زعم لمحمد معجزة حسية في القرآن أو الحjديث أو السjيرة  )) ،مjن المتأكjد
أنه ليس لھم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح ((  )) ،و ليست ھناك معجJزة واحJدة يؤكjدھا
خبر قطعي مما نسب الى رسول  (( Eـ كما أثبت السيد عبد  Eالسمان .
و يضيف األسـتاذ عبjد  Eالسjمان فjي كتjـاب ) محمjد الرسjول البشjر  ،ص :( ١١٣
والذين تناولوا سيرة الرسول من المتjأخرين جjداً  ،و بعقليjة ناضjجة  ،إنمjا كتبjوا بأسjلوب عjال
لخاصJJة النJJاس  ،و ال يبلjjغ ھjjؤالء الخاصjjة إالّ بضjjعة آالف بjjين األربعمائjjة مليjjون مسjjلم  .أمjjا
الكثرة الساحقة  ...التى ھي غثاء كغثاء السيل ال يكادون يعرفون عن الرسول إال أنه ولد والدة
شjjاذة  ،و عjjاش عيشjjة شjjاذة  ،و مjjات ميتjjة شjjاذة  .و أحjjاط بjjه فjjي ھjjذه األحjjوال الjjثالث مئJJات
األلوف من األمور الخارقة التى نافست خرافات ) ألف ليلة و ليلة ( .

))

)) و تستطيع أن تضحك ملء فيك  ،و أنت تقرأ كتب الدين المقررة على طلبjة المjدارس
االبتدائية و التى تعرض للسيرة  ،ألن واضعيھا سلكوا مسلك كتاب السيرة في سرد
ـ  ١٦٨ـ

الحوادث مشبعة باألمور الخارقة  ،ليص ّبوا في أذھان النشء أن محمداً لم يكن مجرد بشر عjادى
 ،بل كان جزءاً من . (( E
لقد فاتھم كلمة السيد المسيح  )) :تعرفون الحق  ،و الحق يحرّ ركم (( )يوحنا .(٣٢ : ٨
و نحن نقول إلصحاب المدرسة الحديثة في النبوّ ة و المعجزة  ،الjذين ينكjرون ضjرورة
المعجزة لصحة النبوّ ة إنھم خرجوا على نھج ملّة إبراھيم في التوراة و اإلنجيل و القرآن  ،حيjث
المعجزة برھان النبjوّ ة الjذي يميjز الحقيقjة المنزلjة مjن الحقيقjة البشjرية  .و خرجjوا علjى عقيjدة
السلف الصالح  ،و تبعوا سبيل الفلسفة اليونانية التى ثjار عليھjا ذلjك السjلف الصjالح  .وخرجjوا
على إجماع علماء الكالم كمـا سجله الجويني  ،تلميjذ البjاقالني  ،و أسjتاذ الغزالjي  )) :لJيس فJي
المقJJدور نصJJب دليJJل علJJى صJJدق النبJJي غيJJر المعجJJزة ((  .و مjjوقفھم متنjjاقض  :فھjjم ينكjjرون
ضرورة المعجزة لصحة النبوّ ة  ،و مع ذلك فھم يجعلون إِعجاز القرآن معجjزة تjدل علjى صjحة
النبوّ ة  .لكن نسجّ ل عليھم جميعا ً الشھادة الجماعية بأنه ليس للقرآن و النبjي مjن معجjزة حسjية ،
مثل جميع أنبياء . E
ـ  ١٦٩ـ
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إن النبوءة الغيبية  ،أو اإلخبار عن الغيب  ،غيjب الخjالق أو غيjب المخلjوق  ،معجjزة ،
ألنه ال يعلم الغيب إال  )) : Eإنما الغيب  )) ، ( ٢٠ : ١٠ ) (( Eعالم الغيب فال يظھر على غيبه
أحداً (( ) : (٢٦ : ٧٢ق ْل  :ال يعلم َمن فjي السjماوات و األرض الغيjب  ،إالّ . (٦٥ : ٢٧) (( E
فھو وحده )) عالّم الغيوب (( )  ١١٦ : ٥و  )) ، ( ٧٨ : ٩ ، ١٠٩و عنده مفاتيح الغيب ال يعلمھا
إالّ ھjjو (( )  . ( ٥٩ : ٦لكjjن )) مjjا ھ jـو علjjى الغيjjب بضjjنين (( )  )) ، ( ٢٤ : ٨١ومjjا كjjان E
ليطلعكم علjى الغيjب  ،و لكjنَّ  Eيجتبjي مjن رسjله مjن يشjاء (( )  . ( ١٧٩ : ٣فمjن يطلعjه E
على الغيب  ،يكون )) عنده علم الغيب (( )  . ( ٣٥ : ٥٣و علم الغيب ھو النبوّ ة الغيبية حصراً ،
أو اإلخبار الحق بالغيوب  .و من يمنّ  Eعليه بمعرفة الغيب والسرائر ھو النبي حقا ً .
فالنبوّ ة الغيب ّية معجزة إلھية من دالئل النبوّ ة .
ـ  ١٧١ـ

فھل في القرآن من نبوءة غيبية تحمل سمة المعجزة ؟
ال نقصد بذلك تنزيل القرآن  ،بل ما أخبر به النبي العربي من غيوب .
عقد الباقالني  ،شيخ المتكلمين في ) إِعجاز القرآن (  ،فصال )) فjي جملjة وجjوه إِعجjاز
القرآن ((  )) :ذكر أصحابنا و غيرھم في ذلك ثالثة أوجه من اإلِعجJاز  .أحjدھا يتضjمن اإلخبjار
عjjن الغيjjوب  .و ذلjjك ممjjا ال يقjjدر عليjjه البشjjر و ال سjjبيل لھjjم إليjjه  ...و جميjjع اآليjjات التjjى
يتضمنھا القرآن من االخبار عن الغيjوب يكثjر جjداً  .و الوجjه الثjاني أنjه كjان معلومjا ً مjن حjال
النبي  أنه كان أميا ً ال يكتب و ال يحسن أن يقرأ  .و كذلك كان معروفا مjن حالjه أنjه لjم يكjن
يعرف شيئا ً من كتب المتقدمين و أقاصيصھم و أنبائھم و سيرھم  .ثم أتى بجملة مjا وقjع وحjدث
من عظيمات األمور  ،و مھمات السير من حين خلق  Eآدم عليه السjالم الjى حjين مبعثjه  ...و
الوجه الثالث أنه بديع النظم عجيب التأليف متنا ٍه في البالغة الى الحد الذي يعجز الخلق عنه  .و
الذي أطلقه العلماء ) إِعجاز القرآن ( ھو على ھذه الجملة (( .
سنفرز إلِعجاز القرآن البياني القسjم الثjاني  .ھنjا نjذكر الjوجھين األول و الثjاني ألنھمjا
من النبوءة الغيبية  .فھل في )) اإللھامات الربانية (( و في القصص القرآني نبوءة معجزة ؟
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لقد جمع أھل ) إعجjاز القjرآن ( علjى أن اإلخبjار بjالغيوب ـ و ھjو مjا ُيسjمى النبjوءات
حصjjراً ـ jھJJو أحJJد وجJJوه اإلِعجJJاز الثالثJJة فJJي القJJرآن  ،كمjjا قjjال البjjاقالني  )) :أحjjدھا يتضjjمن
اإلخبار عن الغيوب  ،و ذلك مما ال يقjدر عليjه البشjر و ال سjبيل لھjم إليjه  .فمjن ذلjك  ( ١ :مjا
وعد  Eتعالى نب ّيه عليه السالم أنjه سJيظھر دينJه علJى األديJان  ،بقولjه ّ
عjز وجّ jل  ) :ھjو الjذي
أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله ولو كره المشركون (  ،ففعل ذلك ...
ـ  ١٧٢ـ

 ( ٢و قال ّ E
عز وج ّل  ) :ق ْل للذين كفjروا  :سjتغلبون و تحشjرون الjى جھjنم و بjئس المھjاد (
فصدق فيه  ( ٣ .و قال في أھل بدر  ) :و اذ يعدكم  Eإحدى الطائفتين إنھا لكم ( ووفى لھم بما
وعد (( .
و أضاف الباقالني فصالً آخر )) في شjرح مjا بي ّنjا مjن وجjوه اإلِعجjاز ((  .فأمjا الفصjل
الذي بدأنا به من االخبار عن الغيوب و الصدق و اإلصابة في ذلjك كلjه ،فھjو كقولjه )) ( ١ :قjل
للمخلفين من األعراب  :س ُتدعون الى قوم أولي بأس شjديد تقjاتلونھم أو يسjلمون (( فjأغزاھم أبjو
بكر و عمر رضى  Eعنھما الى قتال العرب و الفرس و الروم  ( ٢ .و كقولjه  )) :آلjم ُ .غلبjت
الjjروم فjjي أدنjjى األرض و ھjjم مjjن بعjjد َغلjjبھم سjjيغلبون فjjي بضjjع سjjنين ((  ،و راھjjن أبjjو بكjjر
ص jديق رضjjى  Eعنjjه فjjي ذلjjك  .و صjjدق  Eوعjjده  ( ٣ .و كقولjjه فjjي قصjjة أھjjل بjjدر )) :
ال ّ
س ُيھزم الجمع و يولّون الدبر ((  ( ٤ .و كقوله  )) :لقjد صjدق  Eرسjوله الرؤيjا بjالحق  :لتjدخلن
المسجد الحرام إن شاء  Eآمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين ال تخافون ((  ( ٥ .وكقولjه  )) :و
اذ يعدكم  Eإحدى الطائفتين أنھا لكjم ((  ( ٦ .و كقولjه  )) :وعjد  Eالjذين آمنjوا مjنكم و عملjوا
الصالحات ليسjتخلف ّنھم فjي األرض  ،كمjا اسjتخلف الjذين مjن قjبلھم  ،و ليمكjننَّ لھjم ديjنھم الjذي
ارتضى لھم  ،و ليب ّدل ّنھم من بعد خوفھم أمنا ً (( و صدق  Eتعالى وعده في ذلك  ( ٧ .و قال في
قصة المتخلّفين عنه في غزوته  )) :لن تخرجوا معى أبداً  ،و لن تقاتلوا معى عدواً ((  ،فحق ذلك
كله و صدق و لjم يخjرج مjن المخjالفين الjذين خوطبjوا بjذلك معjه أحjد  ( ٨ .و كقولjه  )) :قْ jل :
تعالوا ْندعُ أبنا َءنا و أبنا َءكم و نساءنا و نسا َءكم  ،و أنفسنا و أنفسjكم  ،ثjم نبتھjل فنجعjل لعنjة E
على الكاذبين ((  ،فامتنعوا عن المباھلة  ،و لو أجابوا إليھا اضطرمت عليھم األودية ناراً  ،علjى
ما ذكر في الخبر  ( ٩ .و كقوله  )) :ق ْل  :إن كانjت لكjم الjدار اآلخjرة عنjد  Eخالصjة مjن دون
الناس فتم ّنوا الموت  ،إن كنتم صادقين  .و لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديھم ((  .و لjو تم ّنjوه لوقjع
بھم  .فھذا و ما أشبه (( .
نستغرب ان يجعل الباقالني و أمثاله تح ّدي نصارى نجران بالمباھلة  ،من أنباء الغيjب،
و تح ّدي يھود المدينة بتمنب الموت  ،من النبوءة الغيبية  .إنھما عمل ظاھر حاضر .
فھناك  ،على زعم الباقالني ثماني نبوءات غيبية في القرآن .
ـ  ١٧٣ـ

ّأوالً  :نبوءة ظھور اإلسالم على الدين كلّه
جاء الوعد بظھور اإلسالم )) على الjدين كلjه و لjو كjره المشjركون (( فjي ) الفjتح ، ١٨
الصف  ، ٩التوبة  . ( ٣٤فھل في ھذا الوعد نبوءة من علم الغيب  ،أم إنه أسلوب بياني ؟
َمن يjرى فjي ھjذا الوعjد نبjوءة مjن علjم الغيjب يصjطدم بالتjاريخ و بواقjع حjال العjرب
والمسلمين  .إنى عربى و يؤلمني ما أقول  ،لكن الحقيقة أن يعرف االنسان نفسه  .فإلى اليوم لjم
يتغلب اإلسالم على المسيحية  ،و ال على الھندوكية  ،و ال على البوذية  .إن الواقع البشjرى فjي
األديان مائل للعيان  :فليس في وعد القرآن من نبوءة ! و َمن أصرّ على أنھا نبjوءة جعjل الواقjع
ّ
يكذبھا .
و ليس في قوله )) ليظھره على الدين كله (( وعjداً للمسjتقبل  .بjل ھjو أسjلوب بيjاني مjن
باب التعميم في معرض التخصيص  .و ھذا التخصيص ظاھر من قرينة )) و لو كره المشركون
((  ،ھو اصطالح فيه للعرب الذين يخاطبھم .
و نعjjرف مjjن ) أسjjباب ال ّنjjزول ( إن حقيقjjة الوعjjد تسJJجيل لواقJJع يتحقJJق فjjي الجزيjjرة
العربية  .و جاء ھذا التسجيل بعد انتصار جماعة محمد على اليھودية فjي شjمال الحجjاز )الفjتح
 ، (١٨و على المشركين في م ّكة ) الصف  ، ( ٩و على المسيحية العربية فjي مشjارف الشjام )
ننس ابداً أن اآليات القرآنية كانت تنjزل بعjد األحjداث لتسjجيلھا واسjتخالص
التوبة  . ( ٣٣و ال َ
عبرھا .
فالوعد بظھور اإلسالم )) على الدين كله (( مقصور على الجزيرة العربية  .و ھو حادث
مشھود  ،ال غيب موعود .
و لjيس فيjه مjjن عناصjر النبjjوءة المعجjزة شjjىء  :فلjيس خارقjا ً للعjادة فjjي نشjأة األديjjان
وانتشارھا  ،و ال تح ّدي فيه لغير العرب المشركين  ،و ال ھو سالم عن المعارضة بسيطرة غيره
من األديان على العالم .
فالوعد تسجيل واقع مشھود في الجزيرة العربية .
ثانيا ً  :استخالف المسلمين في األرض
جاء في قوله  )) :وعد  Eالذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات  ،ليستخلف ّنھم في األرض
 ،كمjjا اسjjتخلف الjjذين مjjن قjjبلھم  ،و ليمكjjننّ لھjjم ديjjنھم الjjذي ارتضjjى لھjjم  ،و ليبّ jدل ّنھم مjjن بعjjد
خوفھم أمنا ً (( ) النور . ( ٥٥
ـ  ١٧٤ـ

فھل ھذا الوعjد نبjوءة للمسjتقبل مjن علjم الغيjب ؟ أم أنjه حjادث مشjھود يjتم فjي جزيjرة
العرب ؟
تلك اآلية من سورة ) النور  ( ٥٥نزلت في غزوة بني المصطلق  ،في شعبان سنة ست
ھjـ  ،أي فjjي مطلjjع العjjام  ٦٢٨م  .و كانjjت تلjjك الغjjزوة بعjjد ھزيمjjة أحjjزاب قjjريش فjjي غjjزوة
الخندق  ،شوال سنة خمس ھjـ أب فjي آذار عjام  ٦٢٧م  ،و بjين صjلح الحديبيjة فjي آخjر السjنة
السادسة ھـ  ،أي في آذار عام  ٦٢٨م .
لقد ذھب الخوف على المصير فjي فشjل مشjركي قjريش بغjزوة الخنjدق  .و سjاد األمjن
المسلمين الذين يجھزون لحملة الحديبية  ،في غزوة سلمية لم ّكة بحجة الحج .
و ھذا التصميم على اقتحام م ّكة  ،و الرضى بصلح الحديبية مع صناديد قريش  ،دلjيالن
على تصاعد سلطان المسلمين في الحجاز  ،حتjى سjمى القjرآن صjلح الحديبيjة )) فتحjا ً مبينjا ً (( )
الفتح . ( ١
فتلك الظروف التاريخية ال تجعل الوعد باالستخالف )) في األرض (( ـ أي في الحجاز ـ
نبjjوءة غيبيjjة عjjن مصjjير مجھjjول ال يعلمjjه إال  . EإنھJJا تسJJجيل واقJJع ببلjjوغ المسjjلمين قjjوة
النصارى و اليھود في الحجjاز  .فمjن يقjتحم م ّكjة  ،و يرضjى منھjا مرغمjة بالصjلح  ،ال يجھjل
سلطان جماعته و مصيرھم اآلخذ في السيطرة على الحجاز .
و كل قائد يأتي بمثل ھذا التحريض في أحرج األوقjات علjى جماعتjه  .فاسjتخالفھم فjي
الحجاز كاستخالف أھل الكتاب فيه  ،أمر مشھود يتم أمام عيونھم .
فليس ھذا الوعد  ،في واقع الحال  ،نبوءة غيبية  .و ال يص ّح ذلك ألنه لjيس أمjراً خارقjا ً
للعادة  ،مقرونا ً بالتحدّي  ،سالما ً عن المعارضة  .فاستخالف المسلمين في أرض الحجjاز  ،مثjل
النصارى و اليھود  ،واقع مشھود بعjد انjدحار المشjركين فjي غjزوة الخنjدق  ،ورضjوخھم الjى
الصلح في معاھدة الحديبية .
إن أسلوب التعميم و التجريد في التعبير  ،بعيداً عن ) أسباب ال ّنjزول ( يjوھم الخطjأ فjي
تحميل القرآن ما ال يحمله من علم الغيب .
ـ  ١٧٥ـ

ثالثا ً  :النبوءة بنصر بدر
قيل  :فيھا نصان .
النص األول  )) :أم يقولون  :نحن جمع منتصر ! س ُيھزم الجمع و يولون الjدبر ! بjل السJاعة
موعدھم  ،و الساعة أدھى و أمرّ (( ) القمر  ٤٤ـ . ( ٤٦
ال شىء في ) أسباب ال ّنزول ( وال في الjنص  ،يجعjل مjن الوعjد نبjوءة غيبيjة  )) .ولمjا
قال أبو جھل يوم بدر )) إ ّنا جمع منتصر ((  ،نزل  )) :سيھزم الجمjع و يولjون الjدبر ((  ،ف ُھزمjوا
ببدر  ،و نصر رسول   Eعليھم (( ) الجالالن (  .بحسب ھذا التحليل  ،الوعد تسجيل واقع .
لكن اآلية من م ّكjة  ،و لjم ينjزل بعjد األمjر بالجھjاد و القتjال  :فjال تمjت اآليjة فjي واقjع
الحال إلى نبوءة عن نصر حربي .
و فاتھم جميعا ً الوعد المضروب للھزيمة  )) :بل الساعة موعدھم ((  .فالنصjر الموعjود
ھو في يوم الدين  ،حيث تكون الھزيمة في )) سقر (( ) . ( ٤٨
النص الثاني  )) :و إذا يعدكم إحدى الطائفتين أنھا لكjم (( ) األنفjال  . ( ٧و قjد وفjى لھjم
بما وعد  .فھل في ھذا القول علم بالغيب ؟ قال الجالالن  )) :شاور النبي  أصحابه و قال :إن
 Eوعدني إحدى الطائفتين  .فوافقوه على قتال النفير  ،و كره بعضھم ذلك و قالوا  :لم نستعد له
(( .
نص الوعد ال يحمل معنى )) النبjوءة (( أي علjم الغيjب  :فھjو مجھjول القصjد  ،العيjر أم
النفير  .وواقع الحال لjم يكjن يتجjه إلjى قتjال النفيjر فjي بjدر  ،كمjا يظھjر مjن قصjة الغjزوة فjي
القرآن و السيرة  .كان ھدف الغزوة قطع الطريق على قافلة أبjي سjفيان العائjدة مjن الشjام مثقلjة
بالمال و المتاع  .لكن نفير قريش تصدى لھم فنازلھم فنازلوه .
و الوعد )) بإحدى الطائفتين (( ليس فيه معنى المعجزة ليصح نبوءة  :فليس خارقا ً للعjادة
 ،ألنه مجھول الھدف ؛ و ليس سالما ً عjن المعارضjة  ،فلjم يحمjل المسjلمون القjول محمjل العلjم
بالغيب  ،فھم يجادلون فيه حتى بعد النصر  )) :يجادلونك في الحق بعjد مjا تبّ jين (( )األنفjال . (٦
فلو كان في الوعد معنى التحدّي لما تلكأ المسلمون عن الخروج الى المعركة  )) :و إن فريقا مjن
المؤمنين لكارھون (( )  ، ( ٥و مjن شّ jدة خjوفھم كjانوا ربھjم يسjتغيثون )  . ( ٩فلjم يكjن الوعjد
مقطوعاَ كمعجزة للتحدي .
ـ  ١٧٦ـ

و القرآن نفسه ال يرى في ذلك الوعد غيبا ً مكشوفا ً  ،بل بشرى لالطمئنان  )) :و ما جعله
إال بشرى  ،و لتطمئن به قلوبكم  ،و ما النصjر إالّ مjن عنjد  . ( ١٠ ) (( Eو قjد اسjتغل القjرآن
الحدث كنصر من  Eيؤيده  ،ال كمعجزة غيبية تشھد له .
فالنص و القرائن كلھا  ،دالئل على أن ذلك الوعد كان وعد قائد حكيم  ،ال نبjوءة غيبيjة
معجزة  .فليس في القرآن من نبوءة بنصر بدر .
رابعا ً  :النبوءة بفتح م ّكة
جاء بعد فتح الحديبية  )) :لقد صدق  Eرسوله الرؤيا بالحق  :لتد ُخلُنّ المسجد الحرام إن
صرين  ،ال تخافون  .فعلم ما لم تعلمjوا  ،فجعjل مjن دون
شاء  Eآمنين  ،محلقين رؤوسكم و مق ّ
ذلك فتحا ً قريبا ً (( ) الفتح  ( ٢٧ھو معاھدة الحديبية .
التفسjjير الصjjحيح  ،و ) أسjjباب ال ّنjjزول ( تمنjjع أن يكjjون فjjي اآليjjة نبjjوءة غيبيjjة  .قjjال
الجالالن  )) :رأى رسول   Eفي النوم  ،عام الحديبية  ،قبل خروجه  ،أنه يدخل م ّكjة ھjو و
صjرون  .فjjأخبر بjjذلك أصjjحابه ففرحjjوا  .فلمjjا خرجjjوا معjjه  ،وصjjدھم
أصjjحابه و يحلقjjون و يق ّ
الك ّفjjار بالحديبيjjة و رجعjjوا  ،و شّ j
jق علjjيھم ذلjjك  ،و راب بعjjض المنjjافقين  ،نزلjjت ((  .و يقjjول
السيوطي في ) أسباب ال ّنزول (  )) :أخرج الفريابى و عبد بن حميد و البيھقى  ،أنه يدخل م ّكة و
أصحابه آمنjين محلقjين رؤوسjھم و مقصّjرين  .فلمjا ُنحjر ْ
الھjدى بالحديبيjة  ،قjال أصjحابه :أيJن
رؤياك  ،يا رسول  S؟ فنزلت (( .
فأصحاب محمد يشھدون بأن الوعد لم يتم  .فليس فيه من نبوءة غيبية  .قيل  :لقjد تح ّقjق
الوعد في العام القابل  .و لكن في العام القابل  ،دخلوا م ّكjة بنjاء علjى معاھjدة الحديبيjة  ،ال بنjاء
على وعد نبوى  .و قد تخاذل صناديد قريش أمام قوة المسلمين الزاحفة  .فليس في الوعد معنjى
كشف الغيب  ،إنما ھو بنص القرآن القاطع )) رؤيا (( في منام  .و النبوءة الغيبية ،الخارقة للعjادة
 ،السالمة عن المعارضة  ،التى يتح ّدى بھا كمعجزة له  ،ال تكون )) رؤيا (( في منام !
و ظروف الحjال تمنjع اإلِعجjاز  ،فjزمن النبjوءة مجھjول  :فھjو تjارة قبjل الخjروج إلjى
الحديبية  ،و تارة في الحديبية ؛ و السورة التى تذكره من بعد الحديبية  .و النبوءة المعجزة ال
ـ  ١٧٧ـ

تكون مجھولة الزمان و المكان  ،مجھولة المصير  ،يجرى التاريخ بخالفھا  .فقد )) قال أصحابه
 :أين رؤياك  ،يا رسول  (( E؟
فكل القرائن القرآنية و التاريخيjة تمنjع مjن أن نjرى فjي )) رؤيjا (( المنjام نبjوءة غيبيjة .
ولjـو رآي القjjرآن نفسjjه فيھjjا أمjjراً خارقjا ً للعjjادة  ،لتحjـ ّداھم بjjه  ،كلمjـا تحّ jدوه بمعجjjزة ! فھjjذه
الرؤيا ((  ،مثل )) الوعد (( بنصر بدر  ،كلھا أساليب تحريض على الجھاد  ،ال أسلوب نبوءة مjن
علم الغيب .

))

خامسا ً  :الوعيد بھالك ك ّفار م ّكة
ھذا نصه  )) :قل للذين كفروا  :س ُتغلبون و ُتحشرون الى جھنم  ،و بئس المھاد ! قد كان
لكم آية في فئتين التقتا  ،فئة تقاتل في سبيل  ، Eو أخرى كافرة  ،يرونھم مثلـَ ْيھم رأى العين  .و
 Eيؤيد بنصره َمن يشاء  .إن في ذلك لعبرة ألولى األبصار (( ) آل عمران  ١٢ـ . ( ١٣
ھذا وعيد بھالك كفار م ّكة  ،فھل فjي ظjروف الحjال  ،أم فjي تحقيقjه  ،مjا يجعلjه نبjوءة
غيبية ؟
الوعيد من بعد نصر بدر الذي تjذكره سjورة ) األنفjال (  .و القjرآن يعطjي علjى صjحة
الوعيد برھانا ً )) العبرة (( بنصر بjدر  .فلjيس الھjالك المjذكور ھjو موقعjة بjدر  ،إنمjا ھjو بنصjه
القاطع حشر ك ّفار م ّكة في جھنم  .و ھذا ال يقدر أن يتحققه المسjلمون علjى األرض  ،فلjيس فيjه
معنى التحدّي باإلِعجاز  ،ليكون نبjوءة غيبيjة  .و العبjرة بنصjر بjدر أسJقطتھا ھزيمJة أ ُحJد مjن
بعدھا .
ووعيد ك ّفار م ّكة بجھjنم سJقط بإسJالم أھJل م ّكJة  .و النبjوءة الغيبيjة لكjي تكjون كjذلك ،
يجب أن تقترن بالتحقيق  .جاء في التوراة عن صحة النبوءة الغيبية  )) :فإن تكلَّم النبjي باسjم E
 ،و لم يتم كالمه  ،و لم يقع  ،فذلك الكالم لم يتكلم به  ) (( Eالتثنية  . ( ٢٢ : ١٨و نبأ ال يتم ،
و يعترض ما يمنع تحقيقه  ،ال يكون نبوءة غيبية  ،انما ھو وعيد من باب الترھيب  ،ال من باب
علم الغيب .
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سادسا ً  :دعوة المسلمون الى قتال الفرس و الروم
بأس شjديد تقjاتلونھم أو يسjلمون (( ) الفjتح . ( ١٦
جاء قوله  )) :س ُتدعون الى قوم أولي ٍ
ھل في ھذا النص خبر عن قتال موعود للفرس و الروم  ،و االنتصار عليھم ؟
إنه يأتي في سورة ) الفتح  ( ١٦تحريضا ً على غزوة خيبر و معاقل اليھود في الشjمال،
كما يتضح من سياق النص ) الفتح  ١٥ـ  . ( ١٩فظاھر النص أن )) القوم أولي البjأس الشjديد ((
ھم يھود الشمال في معاقلھم  .فليس ھو نبوءة غيبية  ،بل تسجيل واقع الحال .
و قjjد تكjjون اآليjjة ) الفjjتح  ( ١٦مjjن زمjjن غjjزوة تبjjوك  ،كمjjا يjjدل عليjjه مضjjمونھا
ومضمون سورة التوبة )  ٩٠ـ  . ( ١٠٦دعاھم إلى تأديب النصارى العرب الموالين للjروم فjي
مشارف الشام  .فكانت غزوة مؤتة الفاشلة  ،ثم غزوة تبوك المتعسرة التى انتھت بصلح مشروط
 .و لو كان في التحريض على قتال العرب النصارى في مشارف الشjام معنjى النبjوءة الغيبيjة ،
لما تقاعس األعراب أھل الغزو عن المسjيرة  ،فنjزل فjيھم  )) :و األعjراب أشjد كفjراً ونفاقjا  ،و
أجدر أال يعلمjوا حjدود مjا أنjزل  Eعلjى رسjوله  ،و  Eعلjيم حكjيم (( )التوبjة  .(٩٧فالنبjأ أمjر
مشھود في غزوة تبوك  ،ال أمر موعود من علم الغيب .
فليس في اآليjة  .و ال فjي قرائنھjا  ،معنjى دعjوة المسjلمين الjى قتjال الفjرس و الjروم ،
واالنتصار عليھم  .إنھم يح ّملون النص ما ال يحمله  ،ليجدوا فيه نبوءة غيبية .
سابعا ً  :تھديد المتخلفين عن غزوة تبوك
يرون نبوءة غيبية في قوله  )) :فرح المخلّفون بمقعدھم خالف رسول  ... Eفإن رجعك
 Eالى طائفjة مjنھم  ،فاسjتأذنوك للخjروج  ،فقjل  :لJن تخرجJوا معJى أبJداً  ،و لJن تقJاتلوا معJى
عدوا◌ً  ،إنكم رضيتم بالقعود أول مرة  ،فاقعدوا مع الخالفين (( أي المتخلّفين عن الغjزو )التوبjة
 ٨١و  . (٨٣قال الباقالني  )) :فحق ذلك كله و صدق  ،و لم يخرج من المخالفين الذين خوطبوا
بذلك معه أحد (( .
لكن فات الباقالني و أمثاله أن الرسول نفسه لم يخرج الى غزوة الب ّتjة بعjد تبjوك  ،فھjي
آخر غزوات النبي  ،انتقل بعدھا الى الرفيق األعلى  .ھذا الواقع ينقض معنى النبوءة
ـ  ١٧٩ـ

الغيبية في اآلية  ،و يدل على أن محمداً لم يكن يرى فيھا كشفا ً للغيب  ،يجھل معه موته القريjب
 .إن النبأ ال يكون نبوءة إالّ متى اقترن بالتحقيق  ،و ھنا يحول موت النبي دون التحقيق .
و النبوءة الغيبية ال تكون مشروطة  .و ھنا النبوءة مشروطة برجوعه سjالما ً مjن غjزوة
تبوك  )) :فإن رجعك  Eالى طائفة منھم (( )  . ( ٨٣و ھذا الشرط يرفع معنى النبوءة في اآلية .
فلو أمھل  Eمحمداً فغزا بعد تبوك  ،فذلك تنفيذ أمر عسكرى  ،ال تحقيق نبإٍ غيبي  .وھjذا أيضjا ً
لم يحصل  .إن النبأ الغيبي تحقيقه محتوم  ،و غير مشروط .
قل  :إنھا أوامر عسكرية  ،قد تقتضي الظروف تبديلھا  ،فليس فيھjا مjن نبjوءات غيبيjة،
كما يتوھمون .
صة الروم
ثامنا ً  :ق ّ
يرون نبوءة تاريخية كبرى في قوله  )) :غلبت الروم في أدنjى األرض  ،و ھjم مjن بعjد
غلبھم سيغلبون في بضع سنين  i ،األمر من قبل و مjن بعjد  ،و يومئjذ يفjرح المؤمنjون بنصjر
 ، Eينصر َمن يشاء و ھو العزيز الرحيم َ ،وعْ دَ  ، Eال يخلف  Eوعده  ،و لكن أكثر الناس ال
يعلمون (( ) الروم  ٢ـ . ( ٦
قصة الروم ھذه ال ّ
تمت الى السورة التى تستفتحھا بصلة  .فال ُيعرف زمانھا  .ثم إن لھا
قرا َءتين على المعلوم ) َغلَ َبت ( و على المجھول ) ُغلبت (  .و بحسب اختالف القرا َءة قد تعنjى
الروم و الفرس  ،أو الروم و العرب  .و آية مجھولة المعنى ال تكون نبأ ً غيب ّيا ً .
و ) أسباب ال ّنزول ( تؤيد ذلك  ،قال السيوطي )) :أخرج الترمذي عن أبى سعيد قال :ل ّما
كان يوم بدر ظھرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين  ،فنزلت ) آلم َغلَبjت الjروم ( الjى
قوله ) بنصر  ( Eيعنى بفتح العين  .و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه (( ـ فعلى القرا َءة
بالمعلوم أن اآلية تسجيل واقع تاريخي مشھود  ،يتو ّسم فيه المسلمون خيراً لھم تجjاه المشjركين
 )) .و أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شھاب قال  :بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين و ھم
بم ّكjjة قبjjل أن يخjjرج رسjjول   Eفيقولjjون  :الjjروم يشjjھدون أنھjjم أھjjل كتjjاب  ،و قjjد غلبjjتھم
المجوس ؛ و أنتم تزعمون أنكم ستغلبونا بالكتاب الذي أُنزل على نبيكم .
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فكيف غلب المجوس الروم و ھم أھل كتاب  ،فسنغلبكم كما َغلَjبَ فjارس الjروم  .فjأنزل ) Eآلjم
غلبت الjروم(  .و أخjرج ابjن جريjر نحjوه عjن عكرمjة و يحيjى بjن يعمjر (( ـ jواقjع الحjال قبjل
الھجjjرة ال يسjjمح بمثjjل ھjjذا الحjjوار  ،فقjjد ظjjل المسjjلمون مغلjjوبين علjjى أمjjرھم فjjي م ّكjjة حتjjى
اضطروا إلى الھجرة الى يثرب  .مع ذلك يستنتج السيوطي  )) :و قتادة في الرواية األولjى علjى
قjراءة ) َغلبjت ( بjالفتح ألنھjا نزلjت يjوم غلjبھم يjوم بjدر  .و الثانيjة علjى قjرا َءة الضjم ) ُغلبjت(
فيكون معناه  ،و ھم من بعد غلبتھم فارس سيغلبھم المسلمون  ،حتى يص ّح معنى الكالم  ،و إالّ
لم يكن له كبير معنى (( ـ فكبير المعنjى عنjده أن المسjلمين سjيغلبون الjروم بعjد انتصjارھم علjى
الفرس  .و ھذه نظرية ثالثة في معنى اآلية .
معان ليس بنبوءة غيبية .
و نبأ له ثالثة
ٍ
و قد تكون القرا َءة على المجھول  ،أي انتصار الjروم علjى الفjرس بعjد ھزيمjة الjروم ،
ھي الفضلى  ،في شبه اجماع  .لكن على ھذه الحـال  ،ليس في الخبjر معنjى النبjوءة الغيبيjة )) ،
ألنھا نزلت يوم غلبھم  ،يوم بدر ((  ،إنھا تسجيل حJدث مشJھود عjام  ٦٢٤م فjرح بjه المسjلمون
لنصر اإليمان  ،كما فرحوا بنص بدر على مشjركي العjرب  .و التjاريخ خيjر شjاھد  :فقjد بjدأت
حملة الفرس الظافرة عام  ٦١٢م فاحتلوا سورية سنة  ٦١٢م  ،و فلسطين  ٦١٤م ومصر ٦١٨
م  .و ظھر ھرقل فسار بحملة الثأر الظافرة سنة  ٦٢٢م ؛ و سنة  ٦٢٤م كان طjرد الفjرس مjن
سوريا  ،يوم نصر بدر  .و ظل ھرقل زاحفا ً حتى احتل عاصمة فارس  ،واسترجع منھا ذخيjرة
الصليب  .فما يسمونه نبوءة في آية الروم ليس سوى واقع تاريخي مشھود .
و ھناك نحو اثنين و عشرين خبراً من تلك النبوءات المزعومة  ،اقتصرنا على أشھرھا
 .و أنت ترى تھافت التحليل لرؤية نبوءة غيبية حيث ال شىء من ذلك .
و القول الفصل  ،فjي بjاب اإلخبjار بjالغيوب  ،أن علjم الغيjب المجھjول معجjزة إلھيjة ،
والقjjرآن ينف jي عjjن محمjjد كjjل معجjjزة منع jا ً مبjjدئيا ً مطلق jا ً ) اإلسjjراء  ( ٥٩و منع jا ً فعلي jا ً قاطع jا ً
)األنعام . (٣٥
قjjال األسjjتاذ دروزة) )) : (١أمjjا التأييjjدات و اإللھامJJات الربانيJJة للنبjjي  التjjى تضjjمنت
أخبارھا آية قرآنية عدة  ...مثل الذي جاء في سورة ) التحريم  ( ٣فإنھا كما ھو ظاھر من
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول  ٢٢٩ : ١ـ . ٢٣١
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نصوصھا و روحھا ال تدخل في عداد معجزات التحدّي  .و بالتjالى فإنھjا لjيس مjن شjأنھا نقjض
الموقف السلبي العام الذي تمثله اآليات القرآنية (( .
و فاتھم أيضjا ً األسjلوب البيjاني و الصjوفي فjي القjرآن  :فھjو يjأتي بjالتعميم فjي مjوطن
التخصيص  ،فيأخذ الواقع باطالق التعبير مدى غير مداه الحقيقى ! و ھو ينسب العلل والعوامjل
فjي المخلوقjات الjى العلjة األولjى فjي الوجjود  ،فينظjر مjن تلjك الزاويjة الjى الحيjاة الjدنيا نظjرة
صوفية  ،ال نظرة واقعيjة تاريخيjة  .و ھjذا األسjلوب القرآنjي المjزدوج ھjـو الjذي يعطjي )) تلjك
التأييدات و اإللھامات الربانية ((  ،في أسلوب عرضھا  ،صيغة النبوّ ة الغيبية  ،مع أنھا ليست من
علم الغيب في شىء  .فلو فطنوا ألسلوب القرآن لما وھموا .
و كيف فات القوم تصريح القرآن القjاطع  )) :و مjا أعلjم الغيjب (( ) األنعjام  . ( ٥٠ولjم
يكشف له  Eالغيب  ،فھو يشھد على نفسه  )) :لو كنت أعلم الغيب  ،الستكثرت من الخير  ،وما
م ّسني السوء (( ) األعراف  . ( ١٨٨بعد ھذا اإلعالن القرآني الصريح القاطع  ،كيف يجوز لھjم
أن يروا في القرآن نبوءات من علم الغيب ؟! إنھم يكابرون و ينقضون صريح القرآن .
فليست أنباء المستقبل في القرآن نبوءات مjن علjم الغيjب  .يjنقض ذلjك نقضjـا ً مبرمjـا ً
الموقف القرآني السلبي من كل معجزة ((  .إنما ھي من )) متشابه (( القرآن فjي أسjلوبه البيjاني و
الصوفي .
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قال الباقالني  ،شيخ المتكلمين في ) إِعجاز القرآن ( ـ jو القjوم علjى رأيjه الjى اليjوم ـ
في جملة وجوه إِعجاز القرآن (( ـ  )) :ذكر أصحابنا و غيرھم في ذلك ثالثة أوجه من اإلِعجاز :
األول اإلخبار بالغيوب ـ و قد رأينا حقيقة أمره ؛ و الثالث بديع نظمه و عجيب تأليفه ـ
))

ـ  ١٨٢ـ

و ھو اإلِعجاز حصراً  ،و سنفرد له القسم الثاني كلjه  .بقjى الثjاني  )) :و الوجjه الثjاني إنjه كjان
معلوما ً في حال النبي  أنه كان أم ّيا ً ال يكتب و ال يحسن أن يقjرأ  .و كjذلك كjان معروفjا ً مjن
حاله أنه لم يكن يعرف شيئا ً من كتب المتقدمين و أقاصيصھم و أنبائھم و سيرھم  .ثم أتى بجملة
ما وقع و حدث من عظيمات األمور  ،و مھمات السير  ،من حين خلق  Eآدم عليه السالم  ،الى
حين مبعثه (( .
ثان من وجوه إِعجاز القرآن .
فالقصص القرآني عنده وجه ٍ
يشjjبھه أخبjjار الخلjjق و التكjjوين  ،و أوصjjاف اليjjوم اآلخjjر  .و مjjا نقولjjه فjjي القصjjص
القرآني  ،من حيث فيه نبوءة من علم الغيب  ،ينطبق على النوعين اآلخرين .
فالباقالني و َمن لفَّ ل َّفه يبنون إِعجاز القرآن في قصصه كما في غيره على أم َّية محمJد
 ،و ھذا يناقض القرآن و التاريخ معا ً .
ّأوالً  :قصص القرآن كان متداوالً بين العرب قبل القرآن
يقول األستاذ دروزة) )) : (١عرف العرب الحجازيون أھل الكتاب مjن يھjود و نصjارى،
في بالد الحجاز و الشام  ،و احت ّكوا بھم  .و أخذوا عنھم كثيراً من اإلفكJار و المعJارف  .ومjنھم
مjjن دان باليھوديjjة و النصjjرانية  ،و تض jلّع باللغjjة العبرانيjjة  ،و ّ
اطلJJع علJJى مJJا عنJJد اليھJJود و
النصارى من كتب  .و قد عرفوا كذلك ما كان عليه أھل الكتاب من خjالف و شjقاق فjي األمjور
الدينية و المذھبية  .و كان لكل ذلك صjدى و أثjر فjي نفوسjھم و أذھjانھم  ،علjى مjا بسjطناه فjي
كتابنا ) عصر النبي و بيئته قبل البعثة (  .و قد كان في م ّكJة خاصJة بعJض الجاليJات الكتابيJة ،
يرجع تاريخ سكناھا الى ما قبل البعثjة  ،و شjھدت أدوار الjدعوة النبويjة  .ولjم تكjن بعزلjة عنھjا
بطبيعة الحال (( ـ فالمعjارف الكتابيjة كانjت شjائعة بم ّكjة  ،و ال يصjح أن يبقjى محمjد فjي عزلjة
عنھا  ،أو غفلة .
ثانيا ً  :اتصال العرب بأھل الكتاب
يقjjول دروزة أيضjا ً ) )) : (٢و لقjjد أثبتنjjا باالسjjتدالالت القرآنيjjة فjjي كتابنjjا ) عصjjر النبjjي
وبيئته قبل البعثة ( أن أھل بيئة النبي  كانوا على اتصال باألمم الكتابية و غير الكتابية  ،عن
طريق المستقرين منھم في الحجاز  ،و عن طريق الرحالت المستمرة الى البالد المجاورة .و أن
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ـ  ١٨٣ـ

كثيJJرا مJJن أخبJJارھم و معJJارفھم و عقائJJدھم و مقJJاالتھم و أحJJوالھم قJJد تسJJربت الJJى العJJرب ،
وشjاھدوا مشjjاھدھا التاريخيjjة و المعاصjرة  ،و لjjيس مjjن الطبيعjي  ،و ال مjjن المعقjjول أن يبقJJى
ً
حقيقjة قjد علَّjم  Eالنبjي بوحيjه و تنزيلjه أمjوراً
النبي  في عزلة أو في غفلة عن ھذا كلJه .
متنوعة كثيرة كان غافال عنھا ھjو و قومjه  .و لكjن ذلjك ال يقتضjي أنjه كjان غjافالً عjن كjل مjا
حوله من أمور  ،و ما يدور في بيئته و على ألسنة معاصريه من كتابيين و غير كتابيين  ،عرب
و غير عرب  ،من أنبـاء و قصص و ظروف و حاالت  ،فإن ھذا يناقض طبائع األشياء (( .
ثالثا ً  :اتصال مح ّمد نفسه بأھل الكتاب
ثjjم يستشjjھد دروزة علjjى اتصjjال محمjjد الشخصjjي بأھjjل الكتjjاب  )) :فjjي سjjورة ) النحjjل
 ، ( ١٠٣آية تحكي دعjوى بعjض الك ّفjار أن شخصjا ً مع َّينjا ً كjان ُيعلَّjم النبjي  ) :و لقjد نعلjم إنھjم
يقولjون  :إنمjjا يعلمjه بشjjر ! ـ jلسjjان الjjذي ُيلحjدون اليjjه أعجمjي  ،و ھjjذا لسjان عربjjى مبjjين ( .
واآلية تنفي التعليم الذي يجحد بنزول الوحي على محمد   ،غير أنھا ال تنفى اتصاالً مJا بينJه
و بين أحد أفراد الجالية األجنبية كما ھو ظاھر  .و المتبادر أن الجاحدين لjم يكونjوا ليقولjوا مjا
قالوه  ،لو لم يروا أو يعرفوا أن النبي  كان يتردّ د على شخص من أفراد ھذه الجالية في م ّكة
 ,ھو أھل علم و تعليم ديني  ،و له وقوف على الكتب السماوية ...
)) و في سjورة ) الفرقjان  ( ٤آيjة تحكjي كjذلك دعjوى بعjض الك ّفjار أن النبjي  كjان
يستعين في نظم القjرآن بقjوم آخjرين  ) :و قjال الjذين كفjروا  :إن ھjذا إال إفjك افتjراه  ،و أعانjه
عليه قوم آخرون ! ـ فقد جاؤوا ظلما ً وزوراً (  ،و اآلية انمjا تنفjي كjذلك دعjوى االسjتعانة  ،وال
تنفى اتصاالً  ،أو صحبة النبي  و فريق من الناس  .كما أن تعبيjر )) قjوم آخjرين (( ُيلھjم أن
المنسوب اليھم أكثر من واحد  .و بالتالى يسوغ القول إنه غير الشخص األعجمي المعنى في آية
النحل  .و الذي يتبادر الى الذھن أيضا ً أن الك ّفار لم يكونوا ليقولوا ما قالوه مما حكتjه اآليjة  ،لjو
لم يروا و يعرفوا أنه كان للنبي  حلقة أو رفاق يجتمعون إليه  ،و يجتمع إليھم  ،و يتحJدثون
في األمور الدينية  .و ليس من المستبعد ـ إن لم نقل من المرجح ـ أن ھذا كjان قبJل البعثJة  ،ثJم
امتد الى ما بعدھا (( .
فمحمد كان على اتصال شخصي بأھل الكتاب مjن عjرب و عجjم ـ و اتصjاله باألعjاجم يjدل
على أنه كان يعرف لغات أجنبية غير العربية  ،كما أب ّنا ذلك في غير موضjع  .و ھjذا لjيس مjن
األمية علما ً و دينا ً في شىء .
ـ  ١٨٤ـ

معربين بين العرب قبل القرآن
رابعا ً  :تداول الكتاب و اإلنجيل َّ
يقول األستاذ دروزة أيضا ً) )) : (١و ھناك نقطة أخرى متصلة بھjذا البحjث عjن اليھوديjة
و النصرانية العربية  ،ثم بالثقافة العربية بوجه عام  ،و ھي  :ما اذا كانت التوراة و اإلنجيل في
عصر النبي و بيئته منقوالً الى العربية أم ال ؟
)) إن القjjرآن يحكjjي مواقjjف حجjjاج و منjjاظرة دينيjjة بjjين النبjjي  مjjن جھjjة  ،و بjjين
النصارى و اليھود من جھة أخرى  ...و القjرائن القرآنيjة تلھمنjا مjن جھjة  ،و التjاريخ المتصjل
بالمشاھدة من جھة أخرى  ،يخبرنjا بjأن آالفJا مؤلفJة مJن العJرب كJانوا نصJارى  ،و مjنھم البjدو
ومنھم الحضر  .و استتباعا ً لھذا فإن السائغ أن يقال  :إنه ال َّبد من أن يكون بعjض أسjفار العھjد
القديم و العھد الجديد ـ إن لم يكن جميعھا ـ قد ترجمت الى العربية قبل اإلسJالم  ،وضjاعت مjع
ما ضاع مjن آثjار مدونjة فjي غمjرات الثjورات و الفjتن و الحjروب  .و لعjل مjا فjي القjرآن مjن
أسjماء و كلمjjات معربJJة كثيJJرة أو مjن تعJJابير مترجمJJة  ،متصjjلة بمحتويjات ھjjذه األسjjفار  ،ممjjا
تصح أن تكون قرائن على ذلك  .و نرى ھذا ھو الذي يستقيم مjع وجjود عشjرات ألjوف العjرب
النصارى  ،و آالف الرھبان و القسيسين العرب  ،و مئات الكنائس واألديار العربية (( .
أجل ھذا منطق التاريخ  .و القرآن شاھد عدل أيضا ً  .فھو يميّز أمjة عيسjى عjن جماعjة
محمد و عن اليھود بأنھم )) أمjة قائمjة يتلjون آيjات  Eآنjاء الليjل و ھjم يسjجدون (( ) آل عمjران
 .(١١٣عرب نصارى يصلون بم ّكة ،و تالوة أسفار الكتاب واإلنجيل ركن من أركان صالتھم و
قيام الليل :فبأي لغة يتلون الكتاب واإلنجيل؟ ال شك أنھم يتلون بلغتھم العربية.
والقرآن يتحدّى اليھود )) :قل :فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين (( ) آل عمران ٩٣
( .ينتjjدبھم إلjjى تjjالوة التjjوراة أمjjام عjjرب المدينjjة ،أال يjjدل ھjjذا علjjى أنھjjا كانjjت مترجمjjة الjjى
العربية ،و أنھا ُتتلى بالعربية ،أوالً للدعاية ،ثم ليفھمھا العرب المتھّودون أو المنتصرون ؟
خامسا ً  :القرآن )) تفصيل الكتاب

((

يصjjرح القjjرآن عjjن نفسjjه بأنjjه )) تفصjjيل الكتjjاب (( ) يjjونس  )) ( ٣٧بلسjjان عربjjى مبjjين
)الشعراء  . (١٩٥و التفصيل بلغتjه الjدرس و التعريjب  ،كمjا يظھjر مjن مقالjة العjرب  )) :إنمjا
أ ُنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا  ،و إنْ كنا عن دراستھم لغjافلين (( ) األنعjام  . ( ١٥٦غفلjوا
ھم
((
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ـ  ١٨٥ـ

عن دراسة التوراة و اإلنجيل  ،فدرسھما محمد  )) :و كذلك نصرف اآليات ـ و ليقولوا  :درست
! ـ و لنب ّينه لقوم يعلمون (( ) األنعام  . ( ١٠٥فال ينفي تھمة الدرس  ،بل يوضح غايته من درس
التوراة و اإلنجيل  ،و ھي تبيان الكتـاب للعرب الذين غفلوا عن دراسته أي )) تفصيل الكتاب (( .
و ھو يستعلي على المشركين بدرس الكتاب المقدس  )) :أم لكم كتاب فيjه تدرسjون  ...أم عنjدھم
الغيب فھم يكتبون (( ) القلم  ٣٧و  ، ( ٤٧ممjا يعنjي أن محمjداً عنjده كتjاب فيjه يjدرس  ،و منjه
يكتب الغيب  ،بل الكتب المقدسة كلھا  )) :و ما آتينjاھم مjن كتjب يدرسjونھا (( ) سjبأ  ، ( ٤٤أمjا
ھو فقد أ ُوتjي كتبjا ً يدرسjھا  .و ذلjك )) لjيعلمھم الكتjاب و الحكمjة (( أي التjوراة و اإلنجيjل  ،كمjا
ير ّدد بتواتر )البقرة  ٢٣١و ، ١٥١آل عمران  ، ١٦٤الجمعة  .(٢فالقرآن بھذا النص القاطع ھو
تعلjjيم العjjرب )) الكتjjاب و الحكمjjة (( أي التjjوراة و اإلنجيjjل  .فجjjاء )) تنزيjjل رب العjjالمين (( فjjي
القjjرآن )) مjjن زبjjر األولjjين (( )الشjjعراء  ١٩٣ـ )) ، (١٩٧ jبتفصjjيل الكتjjاب (( لھjjم أو )) تعلjjيمھم
س محمد التوراة و اإلنجيل  ،ودَ رَّ َسھما للعرب في القرآن  .ھذه ھjي
الكتاب و الحكمة ((  .لقد دَ َر َ
شjjھادة القjjرآن القاطعjjة التjjى تقضjي علjjى القjjول بأميjjة محمjjد  ،وتبjjرھن أن قصjjص القjjرآن مjjن
الكتاب  ،درسه على )) َمن عنده علم الكتاب (( ) الرعد  . ( ٤٣فليس فيه من معجزة غيبية  .مjع
العلم أن الدرس و الوحي ال يتعارضان  ،و مع العلم أن ما في القصص القرآنjي بصjيغة التلمjود
 ،ال بصيغة الكتاب  ،كما كان يفعل أھل الكتاب أنفسھم .
سادسا ً  :سيرة محمد تدل على سعة علمه و اطالعه
إن إجماع السير النبوية و الحديث يدل على أن محمداً كان قبل دعوته )) يتح ّنف (( شھراً
مع قس م ّكة  ،ابن عمه  ،ورقة بن نوفل  .و ھذا القس النصراني يشھد الحديث الصحيح أنه كان
يكتب الكتاب العبراني  ،و يترجم اإلنجيل الى العربية  .و قد قضى محمد في جواره بعد زواجه
من السيدة خديجة  ،بنت عم ورقjة  ،مjدة خمjس عشjرة سjنة قبjل البعثjة يحضjر كتابjة الكتjاب و
ترجمة اإلنجيل  .فقصص القرآن و أخبار الخلق و أوصاف اليوم اآلخر كان يسمعھا مjن أسjتاذه
 ،قس م ّكة )) النصرانية (( .
ناھيك عjن رحلتjي الشjتاء و الصjيف  ،الjى الjيمن و الشjام  ،مjوطن المسjيحية و بعjض
اليھودية  ،في تجارة زوجته السيدة خديجة التى كانت تجارتھا تعدل تجارة قريش  ،و ما يقتضيه
ذلك من سعة اطالع  ،في اتصال دائم مع أھل الكتاب .
ـ  ١٨٦ـ

يكفي محمداً أن يكون تلميذاً لقس م ّكة  ،ابن عم زوجته  ،حتى يكون عالما ً بقصص األولين  ،و
أخبار الخلق  ،و أوصاف اليوم اآلخر  .فلم يكن محمد أميا ً و ال جاھالً بھا حتى يكون ما جا َء به
)) من زبر األولين ((  )) ،ممن عنده علم الكتاب ((  ،معجزاً بالنسبة إلى حالjه أو بيئتjه  .و القjرآن
و الحديث و السيرة شھود عدل .
ـ  ١٨٧ـ
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و فصل الخطاب في ذلك أن التنبؤ المزعوم بالغيب ـ و ھو غير الوحي ـ و أخبار الخلق
اإلعجjاز ،
 ،والحديث عن الماضين  ،و أوصاف اليjوم اآلخjر  ،ليسjت جميعjا ً وجھjا ً مjن وجjوه ِ
كما وھم الباقالني و من تبعه  .يقول الjدكتور أحمjد بjدوي  )) :غيjر أن التنبjؤ بالغيjب و الحjديث
عن الماضين ـ إن ا ُتخذا دليالً على نبوءة الرسول ـ لم يصلحا برھانا ً على إِعجاز القJرآن  .ذلjك
أن معظjjم القjjرآن لjjيس تنبjjؤاً و ال قصصjا ً  .فلjjو كjjان الوجjjه مjjا ذكjjر  ،لفقjjد معظjjم القjjرآن صjjفة
اإلعجاز  ،ألن التحدّي وقع بأقصر سورة منه  ،و ھي ال تحوى من التنبؤ والقصص شيئا ً (( .
ِ
ھكذا ثبت لنا من التاريخ الصحيح و القرآن الصريح أنه ليس من إِعجاز موضوعي فjي
قصص القرآن و أخبار الخلق فيه  ،و أوصjاف اليjوم اآلخjر عنjده  ،و أنjه لjيس فjي القjرآن مjن
نبوءات غيب ّية تدل على معرفة الغيب )) الذي ال يقدر عليه البشر  ،ال سبيل لھم إليه (( ).(١
فبرھان النبوءة الغيبية على أوجھھا ،ال وجود له في القرآن  .يكفينا تصريحه القاطع عن
ُ
السjتكثرت الخيjر  ،و مjا
نبيه  )) :و ال أعلم الغيب (( ) األنعام  )) ، ( ٥٠و لو كنjت أعلjم الغيjب
م َّسني السوء (( ) األعراف . ( ١٨٨
فالقول الفصل  :إن محمداً نبي  ،بال نبوءة غيبية ـ و ھذا غير الوحي و التنزيل .

ـــــــــــــــــ
) (١من بالغة القرآن  ،ص . ٥٠

ـ  ١٨٨ـ
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تلjjك النjjواحي الjjثالث  ،ثالثJJة أنJJواع مJJن المعجJJزات  .كjjل نjjوع منھjjا  ،إن صjjح حتjjى
اإلعجاز  ،فھو شھادة إلھية لصاحبھا  .فال يكفي أن يكون الرجل )) أسوة حسنة (( حتjى نشjھد لjه
ِ
بمعجزة القداسة في السيرة  .وال يكفي أن يكون )) النبي (( داعية  ، iو مبلغا ً )) لرساالت (( ربjه
حتى نعترف له بمعجزة النبوّ ة  .و ال يكفي أن يكون الرسول مؤسس ديjن حتjى نقjرّ لjه بمعجjزة
الرسالة  .والتاريخ خير شاھد للفصل بين عمل من العبد  ،وعمل معجز من قبل . E
اإلعجاز في السيرة ھو ما يسمونه فjي األديjان معجJزة القداسJة  .و ھjي معجjزة أفضjل
ِ
من سائر المعجزات الحسية  .وھي التى تجعل الرسول مثjاال ً حيjا ً لرسjالته  ،و )) أسjوة حسjنة ((
لشريعته  .فالبطولة في الدعوة  ،والعبقرية في تكوين أمة  ،ال تكفيان للشھادة بمعجزة القداسة.
إنشjjاء أو نشjjر ديjjن قjjد يكjjون )) نبjjوّ ة (( تنقjjل أمjjة مjjن الشjjرك الjjى التوحيjjد  .لكjjن للنبjjوّ ة
بالمعنى الحصري صفات و أحوال ذاتية ھي اإلِعجاز في النبوّ ة الذي يجعلھا معجزة من  ، Eال
ـ  ١٨٩ـ

تخفى معالمھا على أحد  .فليس كل إنباء عن  Eوحيjا ً و تنjزيالً  ،و ليسjت كjل )) أنبjاء الغيjب
نبوّ ة صحيحة جديدة من  . Eفاإلِعجاز في النبوّ ة ھو معجزة النبوّ ة .

((

و الرسول مرآة رسالته في ذاته و في سلوكه و في دعوته  .نواحي )) البشرية (( القائمjة
في كل نبي أو رسول من الناس ال تقلّل من صحة نبوته و رسالته  .لكن اإلعجاز فjي الرسjالة ،
و في طرق تبليغھا  ،و في أسلوب الدعوة لھا  ،ھو معجزة الرسالة .
ففى ثالثة أجزاء من ھذا الفصل نرى :
اإلعجاز في السيرة  ،و ھو معجزة القداسة .
ِ
اإلعجاز في النبوّ ة  ،و ھو معجزة النبوّ ة .
ِ
اإلعجاز في الرسالة  ،و ھو معجزة الرسالة .
ِ
ـ  ١٩٠ـ
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الظاھرتان الكبيرتان في القرآن  ،لوصف النبي العربي ،ھما العبقرية و )) البشرية ((  .و
ھاتان الظاھرتان تح ّددان مدى اإلِعجاز في الشخصية .
في كتابنا ) القرآن و الكتاب  ( ١٠٤٠ : ٢قررنا أن )) محمداً ترك أعظم تراث يمكن أن
يتركه عظيم  :فقد أنشأ من ال شىء ً
أمة و دينا ً و دولة تشغل قسما ً كبيراً مjن العjالم الjى اليjوم و
إلى ما شاء  . Eإن محمداً ھو باعث القومية العربية األول  ،و ھو محرر العرب األول  ،و ھو
العامل األول لوحدة العرب الكبرى  ،و ھو باني الدولة الدينية العربية األولjى  .فيحjق للمسjلمين
أن يتلوا كل يوم ما نزل على النبي  )) :إن  Eو مالئكته يصلون على النبي  ،يا أيھا الذين آمنjوا
صلوا عليه و سلموا تسليما (( .
ثjjم قرّ رنjjا ميjjزات ھjjذه العبقريjjة  ،فقلنjjا  )) :كانjjت شخصjjية محمjjد بjjن عبjjد  Eالھاشjjمى
القرشي  ،النبي العربي  ،مجموعة عبقريات م ّكنته من تأسيس أمة و دين و دولة من ال شىء.
ـ  ١٩١ـ

و ھذا لم يجتمع ألحد من عظمjاء البشjرية  .كjان محمjد عبقريjة دينيjة  ...و كjان محمjد عبقريjة
سياسية  ...و كان عبقرية دبلوماسية  ...و كان محمد عبقرية عسكرية  ...و كان محمjد عبقريjة
إدارية  ...و كان محمد عبقرية تشريعية  ...و أخيراً كان محمد عبقريjة أدبيjة (( ) ص  ١٠٦٥ـj
. ( ١٠٦٧
لكن ھjذه المجموعjة الفريjدة مjن العبقريjات كانjت مغمjورة بمظJاھر )) بشJريته (( يعلنھjا
القرآن في حياته الشخصية  ،و حياته الزواجية  ،و حياتjه النبويjة  ،و حياتjه الجھاديjة  .فjالقرآن
يضjعنا علjjى الصJJراط المسJJتقيم فJJي تقJJدير شخصJJية النبJJي العربJJي حJJق قJJدرھا  ،بھjjذا اإلعjjالن
المتواتر  )) :قل إنما أنا بشر مثلكم  ،يوحى الى  ) (( ...فصلت  ، ٦الكھف  . ( ١١٠و اذا ُ
طولب
 ،كما ُيطالب النبيون  ،بشىء من علم الغيب أو المعجزة  ،يصيح  )) :قل  )) :سبحان ربjى  ،ھjل
كنت إال بشراً رسوالً (( ! ) اإلسراء . ( ٩٣
يقول األستاذ السمان) )) : (١و الذي ال مرية فيه أن محمJداً كJان بشJراً بكJل مJا فJي ھJذه
اللفظة من معنى  ،و بكل مjا ينطبjق عليھjا مjن سjنن الكjون و ظjروف الطبيعjة  .وُ لjد كمjا يولjد
البشر ! و عاش كما يعيش البشر ! و مات كما يموت البشر  .لjم ّ
يشjذ عjن سjنن الطبيعjة  ،و لJم
ُيقدَّ ر له أن يمتاز عن مجريات أحوالھا  .و ما امتاز به عن البشjر  ،قjد انحصjر فjي تكليjف E
إياه مھمة الوحي  ،ليكون مبلغا ً عن  Eو داعيا ً اليه بإذنه  .و لعل ما جاء في كتاب ّ E
عز وج ّل
 ،قد وضع النقاط على الحروف  ،و لم يjدع مجjاالً لjذرة واحjدة مjن الشjك  )) :قjل إنمjا أنjا بشjر
مثلكم ! يوحى إليَّ إنما إلھكم إله واحد  .فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صالحا ً وال يشرك
بعبادة ربه أحداً (( ) الكھف  . ( ١١٠كذلك قوله  )) :ق ْل إنما أنا بشر مثلكم ! يوحى إليَّ إنما إلھكم
إله واحد  ،فاستقيموا اليه و استغفروه ! وويل للمشركين (( ! ) فصلت . ( ٦
و يقول أيضjا ً  )) :ومحمjد ـ صjلوات  Eعليjه ـ كjان بشjراً ككjل الرسjل  :وُ لjد كمjا يولjد
البشر ! و عاش و مات كما يعيشون و يموتون ! و لم تكن الرسالة التى كلفھا لتخرجه عن حدود
البشرية و طبائعھا و سننھا  ...لjه امكانيjات البشjر  ،و لJيس لJه فوقھJا ذرة واحJدة  )) :قْ jل  :ال
أملك لنفسى نفعا ً و ال ضراً  ،إال ما شاء  ! Eو لو كنت أعلم الغيب السjتكثرت مjن الخيjر و مjا
م ّسني السوء (( ) األعراف  )) ، ( ١٨٨ق ْل  :ال أقول لكjم عنjدي خjزائن  ! Eو ال أعلjم الغيjب !
وال أقول لكم  :إنى ملك  ،إن أ ّتبع إالّ ما يوحى إليَّ (( ) األنعام . ( ٥٠
ـــــــــــــــــ
) (١محمد عبد  Eالسمان  :محمد الرسول البشر  ،ص  ١٠ثم . ٢٢

ـ  ١٩٢ـ

من يتلو القرآن ال يتمالك من مقابلة ھذه الصJورة لمحمJد بصJورة المسJيح فjي القjرآن :
وُ لد من أم بتول لم يمسسھا بشر  ،يكلّم الناس في المھد و كھالً ّ ،
يطلع على علم الغيب  ،ويرتفjع
في سjلطان المعجjزة  ،بjإذن  ، Eالjى مشjاركة الخلjق ـ بjدون شjرك ـ فjي السjلطان علjى إحيjاء
الموتى  ،و في السلطان على َ
الخ ْلق  )) :و ْاذ تخلق (( ) آل عمران  ٤٥ـ ، ٤٧ jالمائjدة . ( ١١٠
فتلكما العبقريjة و )) البشjرية (( عنjد محمjد تحّ jدان اإلِعجjاز فjي سjيرته الشخصjية ،و البيتيjة  ،و
النبوية  ،و الجھادية .
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نبدأ بالناحية االيجابية في شھادة القرآن :
يقول َ )) :ن  ،و القلم و ما يسطرون  ،ما أنت بنعمة ربك بمجنون ! و أنَّ لك ألجراً غير
ممنون ! و أنك لعلى خلق عظيم (( ) القلم  ١ـ . ( ٤ jأجjل إنjه لخلjق عظjيم تحمjل اعبjاء الjدعوة
بين المشركين  ،في سبيل التوحيد .
و يقjjول  )) :لقjjد جjjا َءكم رسjjول مjjن أنفسjjكم  ،عزيjjز عليjjه مjjا عنjjتم  ،حjjريص علjjيكم ،
ت لھم  :و لو كنت َّ
بالمؤمنين رؤوف رحيم (( ) التوبة  )) ، ( ١٢٨فب َما رحمة من  Eلِ ْن َ
فظا ً غليظ
القلJJب النفضjjوا مjjن حولjjك (( ) آل عمjjران  . ( ١٥٩إن غيjjرة محمjjد علjjى انقjjاذ بنjjى قومjjه مjjن
الشرك  ،و حكمھم في اإلسالم  ، iجعلته من )) أولي العزم (( من المرسلين  .و إن غيرتjه علjى
إيالف المؤمنين تظھر في لينه بمعاملتھم .
فكان سراجا ً منيراً في جاھلية العرب  )) :يا أيھا النبي إنا أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً
و داعيا ً الى  Eبإذنه  ،و سراجا ً منيراً (( ) األحزاب  ٤٥ـ . ( ٤٦
و كان برسالته رحمة  )) :و ما أرسلناك إال رحمة للعالمين (( ) األنبيjاء  ، ( ١٠٧يك ّفھjم
عن الشرك بدعوته  )) :و ما أرسلناك إالّ كافة للناس بشيراً و نذيراً (( ) سبأ . ( ٢٨
ـ  ١٩٣ـ

أ ّما الناحية السلبية التى يشھد لھا القرآن فھي :
ّأوالً  :حب السيطرة و التم ّتع بطيبات الحياة فطرة في اإلنسان خضع لھا محمد
 ١ـ فالقرآن يردعه عن السيطرة على المؤمنين  )) :فذ ّكر إنما أنت مذكر ! لسjت علjيھم
بمصيطر (( ) الغاشية  ٢١ـ  . ( ٢٢و يأمره  )) :و اخفض جناحك لمjن اتبعjك مjن المjؤمنين (( )
الشعراء  )) ، ( ٢١٥و َمن تولّى  ،فما أرسلناك عليھم حفيظا ً (( ) النساء  )) ، ( ٨٠و مjا جعلنjاك
عليھم حفيظا ً  ،و ما أنت عليھم بوكيل (( ) األنعام . ( ١٠٧
 ٢ـ و القرآن يردعه عن الغيرة من سلطان الزعماء و ثرائھم  )) :ال تمjدَّ ن عينيjك الjى
ما م ّتعنا به أزواجا ً منھم ! و ال تحزن عليھم ! و اخفjض جناحjك للمjؤمنين ! (( ) الحجjر . ( ٨٨
فقد كان يريد مثلھم زينة الحياة الدنيا  )) :و اصبرْ نفسك مع الذين يدعون ربھjم بالغjداة و العشjي
يريدون وجھه  .و ال تعْ ُد عيناك عنھم  ،تريد زينة الحياة الدنيا (( ) الكھف . ( ٢٨
 ٣ـ أجل كان النبي يدعو الى الزھد بالدنيا في سبيل اآلخرة ؛ لكنه كان يjدعو أيضjا ً إلjى
أن يأخذ االنسان نصيبه من الحياة الدنيا  .فدعوة الزھد في القرآن )) أمة وسط (( بjين الروحانيjة
المفرطة و بين المادية المفرطة  .فھو يسير ما بين افراط و تفريط .
لكن الدعوة القرآنية للتم ّتJع بطيبJات الJدنيا ال حJدّ لھJا  )) :يjا أيھjا الjذين آمنjوا كلjوا مjن
طيبات ما رزقناكم  ،و اشكروا  ، Eإنْ كنتم إياه تعبدون (( ) البقjرة  )) ، ( ١٧٢يسjألونك  :مjاذا
ح َّل لكم ّ
الطيبات (( ) المائدة  . ( ٤فالمبدأ العام في الjدعوة القرآنيjة )) :اليjوم أ ُحَِّ jل
ح ّل لھم؟ ق ْل :أ ُ ِ
أُ ِ
لكjjم ّ
الطيبjjات (( ) المائjjدة  . ( ٥و يمjjنّ علjjيھم أن  Eباإلسjjالم )) أيjjدكم بنصjjره و رزقكjjم مjjن
ّ
الطيبات (( ) األنفال . ( ٢٦
و الjدعوة القرآنيjjة للتمتjjع بطيبjjات الjjدنيا تزيJJد علJJى الJJدعوة التوراتيJJة يقjjول  )) :يjا بنjjي
إسرائيل  ...كلوا من طيبات ما رزقناكم  ،و ال تطغوا فيه فيح َّل عليكم غضبي (( ) طه  ٨٠ـ ٨١
 ،قابل البقرة  )) ، ( ٥٧و لقد بوأنا بني إسjرائيل ُمبَjوّ أ صjدق و رزقنjاھم مjن ّ
الطيبjات (( )يjونس
 ، (٩٣كما )) لقد كرمنا بنjي آدم  ...و رزقنjاھم مjن ّ
الطيبjات (( ) اإلسjراء  . ( ٧٠أجjل )) و لقjد
آتينا بني إسرائيل الكتاب و الحكم ) الحكمة ( و النبوّ ة  ،و رزقناھم من ّ
الطيبات وفضلناھم علjى
العالمين (( ) الجاثية  . ( ١٦فقد كرّ م  Eبني إسرائيل بالكتاب و النبوّ ة ،
ـ  ١٩٤ـ

و ّ
الطيبات من الرزق  ،و التفضيل علjى العjالمين  :فكjانوا بjذلك مثjاالً للمسjلمين  )) :ثjم
جعلنjjاك علjjى شjjريعة مjjن األمjjر فاتبعھjjا  ،و ال ت ّتبjjع أھjjواء الjjذين ال يعلمjjون (( أي المشjjركين
)الجاثية  . (١٨فالمبدأ العام في القرآن  )) :يا أيھا الرسل  ،كلوا من ّ
الطيبات  ،و اعملjوا صjالحا ً
 ،إنى بما تعملون عليم (( ) المؤمنون . ( ٥١
لjjذلك مjjن أھjjداف الjjدعوة القرآنيjjة علjjى لسjjان النبjjي األ ّمjjي ألھjjل الكتjjاب أنjjه )) يjjأمرھم
بالمعروف و ينھاھم عjن المنكjر و يحJل لھJم ّ
الطيبJات  ،و يحjرّ م علjيھم الخبائjث و يضJع عJنھم
اصرھم و األغالل التى كانت عليھم (( ) األعراف  ، ( ١٥٧ألنه )) بظلم من الjذين ھjادوا حرمنjا
ْ
ّ
ّ
عليھم ط ّيبات أحلت لھم (( ) النسjاء  . ( ١٦٠فJالقرآن يزيJد علJى التJوراة فJي تحليJل الطيبJات و
زينة الحياة الدنيا  ،و يخصھا بالمؤمنين يوم القيامة  )) :ق ْل من َحرَّ م زينة  Eالتى أخرج لعباده ،
و ّ
الطيبات من الرزق ؟ ق ْل  :ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا  ،خالصة يوم القيامة (( ) األعراف
 . ( ٣٢لذلك ختم الدعوة القرآنية بقوله  )) :اليوم أح ّل لكم ّ
الطيبات (( على اإلطالق ) المائدة ( ٥
.
 ٤ـ و القرآن يزخر بمظاھر )) بشرية (( الرسول العربي :
منھjjا تبJّ Jرم النبJJي بضJJعاف المJJؤمنين َ )) :عَ jبس و تjjولّى أن جjjا َءه األعمjjى  ! ...أمjjا َمjن
استغنى فأنت له تص ّدى  ! ...و أ ّما َمن جا َءك يسعى و ھو يخشى فأنت عنه تل ّھى ! (( ) عjبس ١
ـ . ( ١٠
و منھا طرد فقراء المؤمنين بحضرة صناديد قريش  )) :و ال تطرد الjذين يjدعون ربھjم
بالغداة و العشي يريدون وجھه ! ما عليك من حسjابھم مjن شjىء ! و مjا مjن حسjابك علjيھم مjن
شىء  ،فتطردھم  ،فتكون من الظالمين (( ) األنعام  . ( ٥٢قال الجالالن  :كان المشركون طعنوا
في حقارة جماعته األولى و طلبوا منه أن يطردھم ليجالسjوه  ،و أراد النبjي  ذلjك طمعjا ً فjي
إسالمھم  ،فعاتبه ربه ھذا العتاب القاسي .
و منھا قھر اليتيم و نھJر السJائل  )) :فأمjا اليتjيم فjال تقھjر ! و أمjا السjائل فjال تنھjر !
)الضحى  ٩ـ  . (١٠ھل حدث ذلك مرة واحدة أم أكثر ؟

((

ب و زوجه  )) :تبت يدا أبي لھ ٍ
و منھا الدعاء و الھزء بع ّمه أبي لھ ٍ
ب  ،و تبّ ! ما أغنjى
عنه مالُه و ما كسب  :سيصلى ناراً ذات لھب ! و امرأتjه ح ّمالjة الحطjب  ،فjي جيjدھا حبjل مjن
مسد (( ) سورة ت ّبت أو اللَّ َھب ( .
ـ  ١٩٥ـ

و منھjjا مjjا ر ّد شjjتيمة علjjى قائلھjjا  )) :إ ّن jا أعطينjjاك الكjjوثر  ،فص ِّ jل لربjjك و انحjjر ! إنَّ
شانئك ھو األبتjر ! (( ) الكjوثر كلھjا (  .قjال الجjالالن  )) :نزلjت فjي العjاص بjن وائjل  :سّ jمى
النبي  أبتر  ،عند موت ابنه القاسم (( .
 ٥ـ و ينقل األستاذ السمان) ،(١عن السيرة و الحديث بعض )) طبائع و غرائز (( .
كان أحيانا ً يغضب و يدعو على المؤمنين  )) :اللھم إنما أنا بشjر أغضjب و آسjف  ،كمjا
يغضب البشر ! فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعلھا له رحمة (( .
في مفاجأته بمعركة بدر يصjلّي و كأنjه يتحّ jدى ربjه  )) :اللھjم إنْ تظھjرْ ھjذه العصjابة ،
يظھرْ الشرك  ،و ال يق ْم لك دين (( !
و في غزوة بئر معونه قُتل نحو سبعين من قرّ اء القرآن  ،فانفعل كثيراً  ،ظل يبدأ صالة
ْ
اشدد وطأتك على مضر ! اللھ ّم عليك ببني لحيان ،
الصبح بضع عشرة ليلة بھذا الدعاء  )) :اللھم
و زغب و رعل و ذكوان و عصية ! فإنھم عصوا  Eو رسوله (( .
و اعتبر عمر بن الخطاب و زعماء المسلمين صلح الحديبية إھانة لكرامتھم  .فأخذ عمر
يقول للرسول على مشھد من الناس  :لِ َم نعطي الدنية في ديننا ! و حين أمjر الرسjول بالرحيjل ،
لزم عمر ير ّددھا عليه ثالثا  ،فأجابه عند الثالثة  )) :ثكلتك أُمك يا عمر ! بدرت رسول  Eثjالث
مرات  ،و كل ذلك و ال يجيبك (( !
فjjي سjjرية بنjjى مjjرة  ،قبjjل الفjjتح  ،قتjjل أسjjامة بjjن زيjjد نھيjjك بjjن مjjرداس  ،بعjjد نطقjjه
بالشھادة  :ال إله إالّ  . Eو بلغ الخبر محمداً  ،فقjال ألسjامة ! و قjد قjال  :ال إلjه إالّ  E؟ فجعjل
أسامة يقjول  :انمjا قالھjا تعjوذاً مjن القتjل  .فقjال الرسjول مjنفعالً  :أفjال شjققت عjن قلبjه  ،فjتعلم
أصادق أم كاذب ؟ ھذه غضبة للحق !
و حين فتح م ّكة بعث النبي خالدا بجيش إلى بنى جذيمة بأسjفل م ّكjة  .فخjافوا و أسjلموا.
لكjjن خالjjدا أسjjرھم و أمjjر كjjل مسjjلم بقتjjل أسjjيره  .فjjاختلف النjjاس و حjjدثت مشjjا ّدة عظيمjjة أمjjام
الرسول بين خالد بن الوليد و عبد الرحمان بن عوف  .فانفعل محمد انفعاالً شديداً  ،و رفع يديjه
حتى رؤي بياض ابطه  ،و ھو يقول  :اللھم إنى أبرأ إليك م ّما صنع خالد !
ـــــــــــــــــ
) (١محمد الرسول البشر  ،ص  ٢٤ـ . ٣٩

ـ  ١٩٦ـ

كان بنو قريظة يبالغون في المؤامرة على اإلسالم  ،و قد تحالفوا مع احزاب قjريش فjي
غزوة الخندق  ،و لjوال دبلوماسjية النبjي للتفريjق بيjنھم  ،ألطبقjوا مjن خjارج و مjن داخjل علjى
المسلمين  .فلما ارتحلت األحزاب غزا محمد قريظة و ھو يقول لھم  :يا اخوة القjردة والخنjازير
 ،و عبدة الطواغيت  ،أتشتموني !؟
E
و بعد غزوة حنين  ،ف ّ
ضل )) المؤلفة قلوبھم (( من قjريش بالعطjاء  ،فقjال أحjدھم  :و ِ
إن ھذه القسمة ما عدل فيھا  ،و ما أريد بھا وجه  ! Eفبلغ الخبرالنبي  ،فانفعل و أجاب مستنكراً
 :فمن يعدل  ،اذا لم يعدل  Eو رسوله ؟! و في رواية أخرى  ،قال لjه رجjل مjن بنjي تمjيم  :يjا
ُ
خبjت وخسjرت إن لjم
رسول  Eأعدل ! فقال له الرسول  :ويلك  ،و من يعدل اذا لم أعjدل ؟ قjد
أكن أعدل ! ـ إنھا ألوان من االنفعاالت و الثورات النفسية  ،حين تمسّ الكرامة الشخصية .
ّ
أعjز  Eاإلسjالم .
و في معركة أ ُحُ د قُتل حمزة عم النبjي الjذي بjه و بعمjر بjن الخطjاب
فثار محمد ثورة عارمة  ،و جعل يتو ّعد بأنه في سبيل حمزة سوف يمثل بسبعين رجال منھم .و
نسي قول القرآن  )) :و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ((  .و مضت ست سJنوات كاملjة لjم
تھدأ ثورة محمد في نفسه  .و جا َء فتح م ّكة  ،فأھدر محمد دماء و حشي بن جjرب قاتjل حمjزة .
ففرّ إلى الطائف  .ثم رجع مسلما ً مع وفدھم  .لكن ما رآه محمد حتى صاح فيه  )) :غيّjب وجھjك
عني (( !
و قبل وفاته قرّ ر إرسال بعثة لغزو الjروم  ،و أمjر علjى رأسjھا الفتjى أسjامة بjن زيjد ،
فاستاء كبار المھاجرين و األنصار  ،و أخذ نوع من التمرّ د يجتاح الجماعة  .و كان المjرض قjد
بلغ منه مبلغه  .فكابر علjى نفسjه و أتjى المسjجد و صjعد المنبjر  ،و قjد عصjب رأسjه مjن شjدة
الوجjع  ،و خاطjب المسjjلمين  )) :فمjا مقالjة بلغتنjjى عjن بعضjكم فjjي تjأميري أسjامة ؟ و  ِEلjjئن
طعنتم في إمارتي أسامة  ،لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبل  .و اي ُم  ، Eإن كان لإلمارة لخليقjا
! و إن ابنه من بعده لخليق لإلمارة  .و إنْ كان لمن أحب الناس إليَّ ((  .فjالنبي يثjور وھjو علjى
فراش الموت لمخالفة أوامره .
و تلك االنفعاالت النفسية الطارئة التى تبلغ ح َّد الغليان و الثjورة النفسjية  ،كانjت تتحjول
أحيانا ً  ،بضغط الظروف  ،إلى كب ٍ
ت يضيق به صدره ضيقا ً شديداً  .و ھنا القرآن
ـ  ١٩٧ـ

نفسه شاھد عدل  .لقد ضايقه المشركون بتح ّديه المتواصل بآية كاألنبياء األولين  )) :فلعلك تارك
ُ
نزل عليه كنز ! أو جا َء معه َملَك
بعض ما ُيوحى إليك  ،و ضائق به صدرك  ،أن يقولوا  :لوال أ ِ
! إنما أنت نذير  ،و  Eعلى كل شيء وكيل (( ) ھود . ( ١٢
و في عجزه الدائم عن معجزة كان المعارضون يرشقونه بشتى التھم  ،و ُيعجjزه العجjز
عن معجزة  ،فيستسلم الى الكبت و الضيق  )) :و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ! فس ّبح
بحمد ربك و كن من الساجدين  ،و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين (( ) الحجر  ٩٧ـ . ( ٩٩
و الصورة الكاملة ل ُخلjق النبjي ھjي الjدعوة أوالً )) بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة (( بم ّكjة
حيث كان طريداً شريداً بين بني قومه  ،ثم الدعوة بالمدينة  ،فjي حمjى المھjاجرين و األنصjار ،
بالجھاد  )) ،و الحديد فيه بjأس شjديد و منjافع للنjاس (( ) الحديjد  . ( ٢٥و قولjه  )) :و إنjك لعلjى
خلق عظيم ((  )) ،و ما أرسلناك إالّ رحمة للعالمين (( كأنه يقصد بھا جماعته ال غيرھم من الناس
 )) :يا أيھا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الك ّفار  ،و ليجدوا فيكم ِغ ْلظة  ،و اعلموا أن  Eمع
المتقين (( ) التوبة  . ( ١٢٣و ھو يصور واقع الحال بقوله  )) :محمد رسول  ، Sو الJذين معJه
؛ أشداء على الك ّفار  ،رحماء بينھم ! (( ) الفتح  )) ، ( ٢٩فال تطع الكافرين وجاھدھم به جھjاداً
كبيراً (( ) الفرقان . ( ٥٢
والحديث الذي يصفه خير وصف ھو :إنه )) نبي الملحمة (( ! وإنه )) نبي المرحمة (( ! و
كالھما يتعارضان .
ثانيا ً  :أزمات محمد النفس ّية
عقد األستاذ دروزة في ) سيرة الرسول ( فصالً قيما ً في )) األزمات النبوية النفسية (( )
 ٢٢٦ : ١ـ  ( ٢٧٥نقتطف منه بعض ما يلي :
 ١ـ إن األزمة النفسية األولى كانت في لقاء الوحي و في فتوره  ،حيث حاول االنتحjار
مرتين بعد رؤيا غار حرّ اء  ،كما نقل البخjاري عjن عائشjة )  )) : ( ٣ : ١رجjع بھjا رسjول E
يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد  ،فقال  :زملوني  ،زملوني ! فزملوه حتى ذھب عنه
الروع (( .
و روى الطبري أن الروع لم يذھب  ،بل فكر باالنتحjـار  ،فقjد نقjـل عjن ابjن الزبيjر:
قال ُ :
قلت إن األبعد ـ يعنى نفسه ـ لشاعر أو مجنون ! ال تح َّدث بھا عني قريش أبداً .
ـ  ١٩٨ـ

))

ألعمدنَّ الى حالق من الجبjل  ،فألطjرحنَّ نفسjي منjه  ،فألقتل ّنھjا  .فألسjتريحنّ ! قjال  :فخرجJتُ
أريد ذلك  .حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا ً من السماء يقول  :يjا محمjد أنjت رسjول
 Eو أنا جبريل (( ). (١
اطمjjئن الرسjjول  ،لكjjن سjjرعان مjjا عاودتjjه فكjjرة االنتحjjار عنjjد فتjjور الjjوحي  .يتjjابع
البخاري حديث عائشة )  )) : ( ٤ : ١ثم لم ينشب أن توفي ورقة و فتر الوحي ((  .كان ورقة ،
قس م ّكة  ،سنده في طريق النبوّ ة  .و ھا األستاذ و السند يمjوت  )) .و لقjد قيjل  :إن النبjي ضjاق
ضيقا ً شديداً بانقطاع الوحي عنه  .و إنه كان يھيم على وجھه في الصحراء يناجي ربه  .و بلغ
به األمر مرة أن ھ َّم بإلقاء نفسه من قمة جبل شاھق  .و قد انتھت ھذه المحنة بنjزول سjورة )
الضحى ( التى تصف ھذه األزمة النفسية (( ). (٢
 ٢ـ إن األزمJة النفسJية الثانيJة كانjت فjي انفعالjه المتواصjل مjن عjدم إيمjان بنjي قومjه
تذھب نفسك عليھم حسرات  .إن E
برسالته  )) :فإن ُ Eيضل َمن يشاء و َيھدي من يشاء  :فال
ْ
)(٣
عليم بما تصنعون (( ) فاطر  . ( ٨قال دروزة في تعليقه  )) :و تلھم إنھا نزلت في وقت اشتد
فيه الحزن والغم على النبي  بسبب موقف الجحود الذي يقفه قومه من دعوته ((.
و ھذه األزمة تتجدد في العھد الثاني بم ّكة  )) :لعلك باخع نفسك أالّ يكونوا مؤمنين ! وما
يأتيھم من ذكر من الرحمان محدَ ث إالَّ كانوا عنه معرضين ! (( ) الشعراء  ٣و  . ( ٥علّق عليھا
دروزة) )) : (٤و مما ال ريب فيه أنھا نزلت في ظرف اشjتد فيjه حjزن النبjي و ھمّjه مjن مواقJف
التكذيب و اإلعراض  ،و ھذا م ّما احتوته اآليات صراحة (( .
و دامت ھjذه األزمjة الjى العھjد الثالjث بم ّكjة  )) :فلعلّjك بjاخع نفسjك علjى آثjارھم إن لjم
يؤمنوا بھذا الحديث أسفا ً (( ) الكھف  . ( ٦قال دروزة ) )) : (٥و اآلية مثل آية الشعراء الثالثة .و
تكرار الخطاب المماثل فjي فتjرتين متباعjدتين يjدل دون ريjب علjى تكjرار الظjروف  ،وبالتjالى
على تكرار األزمة من جراء موقف الجاحدين (( .
ـــــــــــــــــ
) (١نقله دروزة في ) القرآن المجيد (  ،ص . ٢١
) (٢محمد صبيح  :عن القرآن  ،ص . ٤٠
) (٣سيرة الرسول . ٢٧٦ : ١
) (٤سيرة الرسول . ٢٧٧ : ١
) (٥سيرة الرسول . ٢٧٨ : ١

ـ  ١٩٩ـ

و قد يتدخل الوحي  ،في تلك الحال  ،حينا ً لتسليته  )) :طه  .ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
! (( ) طه  ١ـ  ، ( ٢و حينا ً الحراجه و تعجيjزه فjي يأسjه  )) :إنjك ال ُتسjمع المjوتى ! وال ُتسjمع
الص ّم الدعاء ! إذا ولّوا مدبرين  .و ما أنت بھادي العمي عن ضاللتھم  ،إنْ ُتسjمع إالّ َمjن يjؤمن
بآياتنا  ،فھم مسلمون (( ) النمل  ٨٠ـ . ( ٨١
 ٣ـ إن األزمة النفسية الثالثة كانت في تضايقه مjن اسjتھزاء المشjركين المتواصjل :
كانوا به يستھزئون (( )  ٥ : ٦و ٦ : ٢٦ ، ٤١ : ٢١ ، ٣٤ : ١٦ ، ١١ : ١٥ ، ٨ : ١١ ، ١٠
 . ( ٢٦ : ٤٦ ، ٣٣ : ٤٥ ، ٧ : ٤٣ ، ٨٣ : ٤٠ ، ٤٨ : ٣٩ ، ٣٠ : ٣٦ ،يسjjjjjjjتھزئون مjjjjjjjن
شخصjjيته الكريمjjة  )) :و إذا رأوك  ،إنْ ي ّتخjjذونك إالّ ھjjزواً  :أھjjذا الjjذي بعjjث  Eرسjjوالً ! (( )
الفرقان  . ( ٤١و يستھزئون بدعوته  )) :و إذا رآك الذين كفروا  ،إنْ ي ّتخjذونك إالّ ھjزواً  :أھjذا
الذي يذكر آلھتكم (( ! ) األنبياء  . ( ٣٦فيضيق صدراً بھذا التھ ّكم واالستھزاء )) :و لقد نعلم أنك
يضJJيق صJJدرك بمJJا يقولJJون (( ) الحجjjر  . ( ٩٧و يحjjزن  )) :فjjال يحزنjjك قjjولھم  :إنjjا نعلjjم مjjا
ُيسرون و ما يعلنون (( ) يسن  . ( ٧٦يحزن حزنا ً متواصالً  )) :قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون
(( ! ) األنعام  . ( ٣٣فتأتيjه تعزيjة و تسjلية  )) :إ ّنjا كفينjاك المسjتھزئين (( ) الحجjر  . ( ٩٥لكjن
سرعان ما يعود الھزء و السخرية في المدينة  ،بأسلوب أدھى  ،مع المنافقين  )) :و إذا لقوا الذين
آمنوا قالوا  :آمنا ! و إذا خلوا إلى شياطينھم قالوا  :إ ّنا معكم  ،إنما نحjن مسjتھزئون (( ! ) البقjرة
 . ( ١٤و تjjدوم الحjjال مjjع المنjjافقين فjjي الھjjزء والسjjخرية إلjjى آخjjر العھjjد بالمدينjjة  )) :يحjjذر
المنjjافقون أن ُتنjّ jزل علjjيھم سjjورة تنبjjئھم بمjjا فjjي قلjjوبھم  .قjjل  :اسjjتھزئوا  ،ان  Eمخjjرج م jا
تحذرون ! و لئن سألتھم  ،ليقولُنَّ  :إنما كنا نخوض و نلعب  :ق ْل  :أبا jو آياته و رسوله كنJتم
تستھزئون ؟ (( ) التوبة  ٦٤ـ  . ( ٦٥و تأتي ھذه الصورة في مjوقفھم مjن التنزيjل  )) :و اذا مjا
أ ُنزلت سورة  ،فمنھم َمن يقول  :أيكjم زادتjه ھjذه إيمانjا ً ؟ فأمjا الjذين آمنjوا فjزادتھم إيمانjا ً و ھjم
يستبشرون  ،و أما الذين في قلوبھم مرض  ،فزادتھم رجسا ً على رجسھم و ماتوا و ھjم كjافرون
! َأوال يرون أنھم ُيفتنون في كل عام مرة أو مرتين (( ؟ ! ) التوبjة  ١٢٤ـ . ( ١٢٦ jھjذه إشjارة
الى أنه كان ينزل بالمدينة في كل عام سورة أو سورتان  ،فكان ذلك مناسبة لفتنتھم في العام مرة
أو مرتين  .و ھذه السخرية بمناسبة التنزيل كانت تصيب محمداً في الصميم  .و تتراكم األزمات
في نفس النبي .
))

 ٤ـ إن األزمة النفسية الرابعة  ،كانت في موقف أقاربه من دعوته  .فھو يصف موقفھم
منه بقوله  )) :و ھم ينھون عنه ! و ينأون عنه ! (( ) األنعام  ، ( ٢٦أي بعصبيتھم
ـ  ٢٠٠ـ

القوميjة يحمونjjه  ،و بسjjبب شjjركھم يبتعjjدون عنjه  .و فjjي ) أسjjباب ال ّنjjزول ( للسjjيوطي  :إلنھjjا
نزلت في عمومته  ،و كانوا عشرة  :فكانوا أشد الناس معه في العالنية  ،و أشد الناس عليه فjي
السر  ،و ھذا الموقف كان يؤلمه جداً لتأثيره الس ّيىء على الناس  .و بما أنه دام حتى فjتح م ّكjة ،
فjjإن مjjرارة النبjjي مjjن عشjjيرته كjjان متواص jالً ال ينتھjjي  .و ذات مjjرة جjjا َءه األمjjر )) :وأنjjذر
عشيرتك األقربين  ...فإن عصوك  ،فقل  :إنى برىء مما تعملون (( ! ) الشعراء  ٢١٤ـ ( ٢١٦
 .فدعاھم الى وليمة أولى  ،ثم الى وليمة أخرى  ،فما أفلح في دعوتھم  .فدعاھم جھاراً الى جبjل
الصفا ّ ،
فعطل الدعوة عمه أبو جھل  ،و نjاوأه عمّjه أبjو لھjب  .فتوسjل بعمjه العبjاس  ،و ع ّمتjه
صفية  ،فما نجح  .فخلف ذلك فjي نفسjه يأسjا ً عظيمjا ً  ،زاده الjوحي مjرارة بتعجيjزه  )) :إنjك ال
تھدي من أحببjت  ،و لكjن  Eيھjدي مjن يشjاء  ،و ھjو أعلjم المھتjدين (( )القصjص  )) ، (٥٦إن
تحرص على ُھداھم فإن  Eال يھدي من يضل (( ) النحل  . ( ٣٧وھذا الموقjف يجمjع الjى األلjم
الذاتي  ،الفشل االجتماعي المشھود  .قال دروزة ) )) : (١و إنه لمن الطبيعى أن يثير ھذا الموقف
السjjلبي فjjي نفjjس النبjjي  أزمJJات حJJادة مJJن ح Jين آلخJJر  .فقjjد ُعرفْ j
jت بيئjjة النبjjي و عصjjره
بالتضامن أو العصبية العائلية  .و من المعقول أن ينظر الناس إلى موقف أقاربjه األدنjين منھjا ،
و أن يكون لھذا الموقف أثر فيھم  .و أن يتخذ الزعماء موقفھم حجة لالنصراف و المكابرة  ،أو
وسيلة للدعاء بين عامة الناس ضدھا ((  .و قد دامت ھذه األزمة نحو عشjرين عامjا ً  ،حتjى فjتح
م ّكة .
 ٥ـ إن األزمة النفسية الخامسة كانت في غيرة محمد وجماعته من سلطان المعارضين
و ثروتھم من مال و بنين  .فكانوا يستعلون عليھم  )) :و اذا ُتتلى عليھم آياتنا بيّنjات  ،قjال الjذين
كفjjروا للjjذين آمنjjوا  :أي الفjjريقين خيjرٌ مقامjاً◌َ و أحسjjن نjjد ّيا ً ؟ ) مjjريم  . ( ٧٣و ھjjذا االعتjjداد
بمقامھم و ند ّيھم يجعلھم يستكبرون على الjدعوة  )) :و قjالوا  :نحjن أكثjر أمjواالً و أوالًداً ! و مjا
ّ
بمعذبين (( ) سبأ  . ( ٣٥و كان ھذا االستعالء على الدعوة سببا ً في صد الناس عنھا و سببا ً
نحن
لمرارة دائمة في نفس محمد  ،قال يصفھا على لسان موسى من فرعون  )) :و قال موسى  :ربنا
إنك آتيت فرعون و مأله زينة و أمواالً في الحياة الدنيا ! ربنا  ،ليضلوا عن سبيلك ! ربنا اطمس
على أموالھم ! و اشددْ على قلوبھم ! فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم (( ) يونس
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول . ٢٨٥ : ١

ـ  ٢٠١ـ

 . ( ٨٨و يتجمع مع األلjم الغيjرة مjن حjال المشjركين فjي الثjروة  )) :و ال تمّ jدنَّ عينيjك الjى مjا
متعنا به أزواجا منھم زھرة الحياة الدنيا  ،لنفتنھم فيه و رزق ربك خير و أبقى ! نحن نرزقjك و
العاقبة للتقوى (( ) طه  ١٣١ـ  . ( ١٣٢و عاد النبي الى فتنته و أزمته  ،فعاد الوحي الى تأديبه :
)) ال تم ّدنَّ عينيك الى ما متعنا به أزواجا ً منھم  ،و ال تحزن عليھم  ،و اخفض جناحjك للمjؤمنين
(( ) الحجر  . ( ٨٨و ھذا الموقف النبوي ليس من اإلِعجاز في الشخصية و القداسة.
 ٦ـ إن األزمة النفسية السادسJة كانjت  ،عكjس السjابقة  ،فjي تبjرّ م النبjي بجماعتjه مjن
الفقراء  ،عنjد أنفjة المشjركين مjن مجالسjته وھjم معjه  .فيأتيjه التحjذير و التأديjب  )) :و اخفjض
جناحك للمؤمنين (( ) الحجر  . ( ٨٨لكنه يعود لمثلھا  ،فيعود الوحي الjى التنبيjه و الترھيjب )) :
و اخفض جناحك لمن اتبعك مjن المjؤمنين (( ) الشjعراء  . ( ٢١٥و يjنص القjرآن علjى تضjايق
محمد بأتعس المؤمنين كاألعمى و اليتيم و السائل )) :عjبس و تjولّى  ،أن جjـا َءه األعمjى ) (( ...
َعبس  ١ـ  )) ، ( ٢أما اليتيم فال تقھjرْ ! و أمjا السjائل فjال تنھjر ! (( ) الضjحى  ٩ـ . ( ١٠ jو قjد
تشjjتد األزمjjة بjjالنبي فيطjjرد المjjؤمنين مjن مجلسjjه  )) :و ال تطjjرد الjjذين يjjدعون ربھjjم بالغjjداة و
العشي يريدون وجھjه ! مjا عليjك مjن حسjابھم مjن شjيء ! و مjا مjن حسjابك علjيھم مjن شjىء !
فتطردھم  ،فتكون من الظالمين ! (( ) األنعام  . ( ٥٢فيأمره الوحي بالصبر عليھم  )) :و اصjبر
نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغداة و العشي يريدون وجھه ! و ال تعْ ُ jد عينjاك عjنھم تريJد زينJة
الحياة الدنيا ! و ال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنjا و ا ّتبjع ھjواه  ،وكjان أمjره فُرُ طjا ً (( ) الكھjف
 . ( ٢٨فكأن موقف النبي في ذلك مظاھرة للكافرين  ،فيردعه الوحي ردعا ً جميالً  )) :و ما كنت
ً
ترجو أن يلقى إليك الكتاب  ،إالّ
رحمة من ربك  :فال تكوننَّ ظھيراً للكافرين ! و ال يص ُّدنك عن
آيات  Eبعد إذ أ ُنزلت إليك ! و ادعُ إلjى ربjك و ال تكJوننَّ مJن المشJركين ! (( ) القصjص  ٨٦ـj
. ( ٨٧
و قد علّق دروزة ) (١على ھذه األزمة المتواصلة بقوله  )) :و نعتقد أن آيات األنعام )٥٢
ـ  (٥٣والكھف )  ٢٨ـ  ( ٣٠واإلسراء )  ٧٣ـ  ( ٧٦والقصص )  ٨٥ـ  ... ( ٨٨تنطوي علjى
مشاھد من أزمات النبي  النفسية  .إذ يص ّح أن ُيقال فjي صjدد آيjات ) األنعjام و الكھjف ( إن
النبي إذا كان خطر على باله أن يھمل الفقراء و المساكين من المسلمين  ،أو
ـــــــــــــــــ
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يصرفھم عنه  ،حينما احتج الزعماء و طلبوا إقصا َءھم عنه ليجلسوا اليه و يتحدثوا معjه  ،فإنمjا
كان ھذا في ساعة من ساعات أزماته النفسJية  ،و منبعثjا ً عjن حزنJه الشJديد لتمسJك الزعمJاء
بجحودھم و معارضتھم و متابعة الناس لھم  ،و عن أمله في انحيjاز المعتjدلين الjى صjفه  .و إذ
يصح أن يقال ھذا كذلك في صدد آيات ) اإلسراء و القصص (  ،و ما يمكن أن يكjون قjد خطjر
على باله من التساھل و االستجابة لبعض مقترحات ھؤالء الزعماء (( .
و ھذا أيضا ً من اإلِعجاز في الشخصية النبوية .
 ٧ـ إن األزمة النفسية السابعة كانت مزدوجة متواصلة طول مjدة الjدعوة  .كانjت أوالً
في تح ّدي المشركين له بمعجزة  ،نحو خمjس و عشjرين مjرة صjريحة  ،غيjر الضjمنية  ،طjول
العھد بمكة  .وكان جوابه العجز الدائم عن معجزة ،والتھرّ ب من مواجھتھم ،والقنjوط مjن نجjاح
دعوته  .و كانوا يقولون  )) :لن نؤمن حتى ُنؤتى مثل ما أُوتي رسjل  ) (( Eاألنعjام  . ( ١٢٤و
إذا لم يأتيھم بآية كاألنبياء األولين  )) ،قالوا  :أضغاث أحالم ! بل افتراه ! بل ھjو شjاعر ! فليأتنjا
بآية كما أرسل األولون (( ) األنبياء  . ( ٥فدعاھم مراراً الى االنتظار  ،وانتظر معھم طويالً فمـا
جا َءت المعجزة  ،حتى امتنعوا عن اإليمjان بjه  )) :و مjا منjع النjاس أن يؤمنjوا  ...إالّ أن تjأتيھم
ُس ّنة األولين (( ) الكھف  . ( ٥٥أخيراً تحقق أن المعجزات منعت عنه منعا ً مبدئيا ً مطلقا ً  )) :و ما
منعنا أن نرسل باآليات  ،إال أن كذب بھjا األولjون (( )اإلسjراء  (٥٩فكjاد النبjي و المؤمنjون أن
ييأسوا  )) :و لو أن قرآنjا ً سُّ jيرت بjه الجبjال ! أو قطعjت بjه األرض ! أو ُكلَِّ jم بjه المjوتى ! ـ jبjل
األمر  Eجميعا ً ! أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء  Eلھjدى النjاس جميعjا ً (( ) الرعjد . ( ٣١
أما المشركون فيئسوا و كفروا  )) :و يقول الذين كفروا  :لسjت مرسjالً ! ـ jقjل :كفjى بjا iشjھيداً
بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب (( ) الرعد  . ( ٤٣آيته الوحيjدة شjھادة أولjي العلjم مjن أھjل
الكتاب .
و ھjjاجر مjjع جماعتjjه الjjى المدينjة  ،فلقيjjه ھنjjاك تحّ jد أكثjjر ايالمjا ً  ،منjjاورات المنjjافقين
واستھزاؤھم من أول العھد ) البقرة  ( ١٤حتى آخره ) التوبة  ٦٤ـ . ( ٦٥
فكلھا أزمات نفسية متواترة متراكمة تھ ّد الجبال ھ ّداً  .فصمد النبjي لھjا  .إنھJا البطولJة
في معركة الصمود  .لكنھا  ،إن دلت على شيء  ،فھي تد ّل على )) بشرية (( محمد في شخصيته
 .و ما ظھر فيھا من انفعاالت و ثورات نفسية  ،و عزم حينا ً على األنتحار  ،و حينا ً
ـ  ٢٠٣ـ

علjjى الھجjjرة  ،كjjل ھjjذا ال يjjد ّل علjjى إِعجjjاز فjjي الشخصjjية  .فاإلِعجjjاز فjjي الشخصjjية يقتضjjي
السكينة النفسية في المحنة  ،و الصمود حتى االستشھاد .
ثالثا ً  :الذنب و االستغفار
إن الرسول مثال ألمته و للبشرية جمعاء بقداسة السيرة  .و قداسة السjيرة قjد تjأتلف مjع
الھفjوات البشjjرية العjابرة  .لكنھjjا ال تنسjجم مjjع االقjjرار المتjواتر بالjjذنب  ،ومjع األمjjر المتjjواتر
باالستغفار .
ظاھرة كبرى في القرآن ھي شعور محمد بالذنب  .كان يشعر بالذنب في أول أمjره :
ألjjم نشjjرح لjjك صjjدرك  ،ووضJJعنا عنJJك وزرك  ،الjjذي أنقjjض ظھjjرك (( ) الشjjرح  . ( ١ووزر
ينقض الظھر ليس بالصjغير و ال بjالحقير ! فسّjره الزمخشjري  )) :و الjوزر الjذي أنقjض ظھjره
مثjjل لمjـا كjjان يثقjjل علjjى رسjjول  Eو يغمjjه مjjن فرطjـاته قبjjل النب jـوّ ة ((  .و قjjال البيضjjـاوى)) :
ووضعنا عنك وزرك  ،أي عبأك الثقيل الذي انقض ظھرك  :و ھو ما ثقل عليه من فرطاته قبل
البعثة (( .

))

و في أوج النبوّ ة و الرسالة يزداد الشعور بالذنب ُ ،يقال لjه  )) :إ ّنjا فتحنjا لjك فتحjا ً مبينjا ً
ليغفر لك  Eما تقدم من ذنبك و ما تأخر (( ) الفتح  . ( ١فإن الذنوب ال تنتھي  .جا َء فjي تفسjير
ابن عباس  )) :لكي يغفر لك  Eما سلف من ذنوبك قبل الوحي  ) ،و مjا تjأخر ( مJا يكJون بعJد
الوحي الى الموت ((  .قال الزمخشري  )) :يريد جميع ما فرط منك  ،و عن مقاتل  :ما تقدم فJي
الجاھلية ومJا بعJدھا .و قيjل :مJا تقJدم مJن حJديث ماريJة ومJا تJأخر مJن امJرأة زيJد (( .و يجمjع
الجالالن اآليتين فjي صjورة واحjدة تكشjف عjن نفسjية النبjي العربjي  )) :ووضjعنا عنjك وزرك
الذي أثقل ظھرك .وھو كقوله :ليغفر لك  Eما تقدّم من ذنبك وما تjأخر ((  .وھjذا الشjعور الjدائم
باالثم يدل على ضمير حي  ،لكنه  ،ال يدل على إِعجاز في الشخصية ْ
القدسية .
و ھناك صورة قاتمة  ،حضور الشياطين و ھمزاتھم للنبي  )) ،قْ jل  :ربِّ أعjوذ بjك مjن
ھمزات الشياطين  ،و أعjوذ بjك  ،ربِّ  ،أن يحضjرون (( ! ) المؤمنjون  ٩٧ـ . ( ٩٨ jإن األمjر
باالستعاذة ھو للنبي نفسه  )) :ق ْل ((  .و االستعاذة دليل األمر الواقع  .و ھو يفرض ھذه االستعاذة
خصوصا في قرا َءة القرآن  ،خوفا ً من التبديل فيه  )) :فإذا قرأت القرآن  ،فاستعذ
ـ  ٢٠٤ـ

با iمن الشيطان الرجيم  ...و إذا ب ّدلنا آيjة مكjان آيjة  ،و  Eأعلjم بمjا ينjزل  ،قjالوا  :إنمjا أنjت
مفتjjر ! (( ) النحjjل  ٩٨و  . ( ١٠١و يظھjjر أن الشjjيطان يحضjjر التنزيjjل و يjjدسّ فيjjه  )) :و مjjا
أرسلنا من قبلك من رسول و ال نبي  ،إالّ اذا تم ّنى ) قرأ ( ألقى الشيطان في أمنيته ! فينسخ E
ما يلقى الشيطان ثم ُيحكم  Eآياته  ،و  Eعليم حكjيم (( ) الحjج  . ( ٥٢و حضjور الشjيطان قjد
يكون في أحداث السيرة  )) :خذ العفو  ،و أمر بالعرف و أعرض عن الجاھلين  :و إ ّما َ
ينزغ َّنJك
من الشيطان ْ
نزغ  ،فاستعذ با iإنه سميع عليم (( ) األعراف  ١٩٩ـ  ( ٢٠٠أي )) يصرفك عمّjا
أمرت به صارف (( من الشيطان ) الجالالن (  .و قد تكون مالحقة الشياطين في كjل أمjر  )) :و
ال تستوي الحسنة و ال السيئة  :ادفع بالتى ھي أحسن  ،فjإذا الjذي بينjك و بينjه عjداوة كأنjه ولjي
حمjjيم  .و مjjا ُيل ّقاھjjا  ،إال الjjذين صjjبروا  ،و مjjا ُيل ّقاھjjا إال ذو حjjظ عظjjيم  .و إ ّم jا ينزغ َّن jك مjjن
الشيطان ْ
نزغ فاستعذ با ، iانjه ھjو السjميع العلjيم (( ) فصjلت  ٣٤ـ . ( ٣٦ jأي )) يصJرفك عJن
الخصلة و غيرھا من الخير صJارف (( ) الجjالالن (  .قيjل  :و كjان محمjد يصjلي كjل يjوم قبjل
النjjوم المعjjوذتين ليبعjjد نjjزغ الشjjيطان و ھمزاتjjه  .فھjjذا الھلjjع الjjدائم مjjن حضjjور الشjjياطين و
ھمزاتھم فjي السjيرة و الjدعوة  ،صjورة ال تjوحي بالسjلطان علjيھم و ال ھjي دليjل علjى إِعجjاز
الشخصية ْ
القدسية .
و يأتي األمر المتواتر للنبي باالستغفار  ،فيد ّل داللة قاطعة على وقوع الذنوب في سيرة
الرسول  ،و أن العصمة من الخطيئة أسطورة  .فا iيأمر محمدا ً باالستغفار من ذنبه مرارا )) :
فاصبرْ إن وعد  Eحق  ،و استغفر لذنبك و س ّبح بحمد ربك بالعشي و األبكار (( ) غافر ( ٥٥
 .و بما أن االستغفار و التسبيح مطلوبان كل يوم صباحَ مسا َء  ،فھذا يدل على الذنب الممكن كل
يوم ! و الرسول و المؤمنون سوا ٌء في الjذنب و االسjتغفار  )) :و اسjتغفر لjذنبك  ،و للمjؤمنين و
المؤمنات (( ) محمد  . ( ١٩علق األستاذ صبحى الصالح ) )) : (١من المعلjوم أن العفJو ال يكJون
إالّ عن ذنب  ،كما أن المغفJرة  ،إالّ بعJد ذنJب  .و قjد صjرّ حت اآليjة بھjذا فjي سjورة الفjتح  :إ ّنjا
فتحنا لك فتحا ً مبينا ً ليغفر لك  Eما تق ّدم من ذنبك و ما تأخر (( .
ويختم القرآن الدعوة والسيرة  ،في ذروة النصjر والفjتح بjاألمر الjدائم باالسjتغفار )) :إذا
جاء نصر  Eو الفتح  ،و رأيت الناس يدخلون في دين  Eأفواجا ً  :فس ّبحْ بحمد ربك

ـــــــــــــــــ
ً
) (١مباحث في علوم القرآن  ،ص  ، ٧٤مستندا إلى تفسير المنار . ٤٦٥ : ١٠

ـ  ٢٠٥ـ

و استغفره  ،إنه كان توّ ابا ً (( ) سورة النصر (  .إن محمداً يؤمر باالستغفار حتى في نصر  Eو
الفتح  ،ألن فيھما ما يستوجب االستغفار من الذنوب .
فلم يكن محمد معصوما ً من الذنوب في سيرته و تأديjة رسjالته  .و عصjمة الرسjل إنمjا
ھي في الوحي و التنزيل  ،ال في السيرة و ال في السjريرة  ،ال فjي القيjام بالjدعوة وال فjي تأديjة
الرسالة  .و من عصمه  Eفي ھذا فقد عصمه فوق عصمة الرسل  .و ھذه العصjمة فjي السjيرة
لم ينلھا محمد بنص القرآن القاطع  ،كما مرَّ بنا .
يقول األستاذ عبد  Eالسمان ) )) : (١و الفترة التى قضاھا محمjد  نبيjا ً رسjوالً  ،كjان
فيھا بجانب النبوّ ة و الرسالة بشراً  ،لم يتخل َّ عنه جانب واحد مJن جوانJب البشJرية كلھJا  .كjان
مرتبطا ً بالوحي حين يتكلّم ـ فحسب ـ أ ّما حين ال يتكلّم الوحي  ،فله تفكيره و لjه رأيjه  ،وبجانjب
ذلك آراء و تفكيرات أتباعه  ،يستشيرھم و يعتد بآرائھم في َما ال رأي للوحى فيه .
)) و من البالھة المركزة أن ُيصر بعض البسطاء من المسjلمين  ،و مJن كتJاب السJيرة،
على أن محمداً كان معصوما ً خJالل فتJرة نبوتJه و رسJالته مJن كJل ّ كبيJرة و صJغيرة  ،ألن كjل
حركة و سكنة  ،و قول و فعل منه  ،انما كjان بjوحي  .و لjيس لھJؤالء البلھJاء مjن حجjة سjوى
قولjjه تعjjالى  )) :و مjjا ينطjjق عjjن الھjjوى  ،إن ھjjو إال وحjjي يjjوحى ((  ...و يجھjjل ھjjjؤالء أو
يتجاھلون أن المقصود من ھاتين اآليتين أن الرسول ّ
منزه عن الھوى  ،و أن ما يتلوه على الناس
من قرآن  ،ليس من تأليفه  ،و انما جا َء به الوحي من عند ... E
)) إن محمداً طولب باالستغفار من ذنبه  ،كما طولبت أمته أيضا ً باالستغفار مjن ذنوبھjا.
و في ذلك أكثر من آية  .و ليس ھناك ما يدعو الى الخلط و التأويل الفاسد ) كما يقول بعضھم :
ان المقصود بأمر االستغفار أمة محمد  ،و ليس محمداً نفسه ( ...
)) في القرآن صور من عتاب  Sلمحمد  ،و ليس العتاب إالّ نتيجjة لمجانبjة الصjواب و
ارتكاب الخطإ  .و ليس من المعقول مجاراة أولئك المغالين الذين يحرصون ـ بل ُيصرّ ون ـ على
أن يضفوا على شخصية محمد ھالة من التقديس الذي يأباه محمد نفسه  ،ألنه فjي غنjى عنjه  .و
ليست عظمة الشخصية في أن تكون معصومة من الخطإ  ) ...ثم ينقل بعض نماذج من صjور
العتاب لمحمد ( .
ـــــــــــــــــ
) (١محمد الرسول البشر  ،ص  ٥٦ـ . ٧٠

ـ  ٢٠٦ـ

)) ھذه بعض نماذج من صور العتاب لمحمد  ،في كتjاب ّ E
عjز وجّ jل  ،حتjى يتبjين لنjا
أن العصمة من الزلل و الخطإ إنما ھي  iوحده ...
)) و محمjد كjان بشjراً قبjjل أن يكjون رسjوالً  .ثjjم صjار بشjراً رسjjوالً  .و لjم تكjن صjjفة
النبjjوّ ة و الرسjjالة لتحjjول دون طبيعتjjه البشjjرية  ،أو تحjjول بينjjه و بjjين االنحJJراف فJJي السJJلوك
الشخصي  ،في ما ھو بعيد عن نطاق الjوحي  .فھjو معصjوم حjين يتjدخل الjوحي ـ jألن  Eھjو
الموجه  ،و العصمة له وحده ـ و ھو غير معصوم حين ال يتJدخل الJوحي  ،ألنjه بشjر  ،والبشjر
ليست العصمة واجبة بالنسبة إليھم ...
)) و لذلك كان ـ كما جا َء في صحيح مسلم و غيره ـ يستغفر  Sفي اليوم و الليلJة مائJة
مرة  .و كان من دعائه  ،كما ورد في الصحيح  )) :اللھjم اغفjر لjى خطjإي و جھلjي  ،ومjا أنjت
أعلم به مني  .اللھم اغفر لى ھزلي و جدّي  ،و خطإي و عمدي  ،و كل ذلك عندي (( .
و ھكذا فإن محمداً  ،خارج نطاق الوحي  ،ليس معصوما ً من الخطjإ  ،و لjيس معصjوما ً
من الخطيئة  .و برھان ذلك عتاب  Eمراراً له  ،و األمر المتواتر باالستغفار من الذنوب .
و كم تكون عظمة الشخصية كبيرة  ،إذا كانت معصومة من الذنب  ،الjذي لjم يسjلم منjه
بشر  ،و ال نبي و ال رسول  .و ھذه العصمة المعجزة في السيرة لم ينلھا سوى السيد المسيح)) :
و جعلنى مباركا ً أينما كنت  ...و السالم عليَّ يوم ولدت و يوم أموت و يjوم أبعjث حيjا ً (( )مjريم
 ٣١ـ  . (٣٣انھا سيرة مباركة في كل زمان و مكان  ،و تستحق سالم  Eعليھا في كل األحوال
من المھد الى اللحjد  ،و مjن األرض الjى السjماء  .إن روح القjدس كjان يؤيjد السjيد المسjيح فjي
الوحي  ،و في السيرة ،و في الدعوة  )) ،يسير معه دائمjا ً ((  )) ،ال يفارقjه سjاعة ((  .فھjذا التأييjد
ھو مصدر العصمة من الخطيئة و الخطإ عند السيد المسيح .
عصمة في الوحي  ،و عصjمة مjن الخطjإ فjي السjلوك  ،و عصjمة مjن اإلثjم  ،ھjذا ھjو
اإلعجjjاز المطلjjق فjjي الشخصjjية النبويjjة عنjjد المسjjيح  .أمjjا محمjjد فلjjيس مjjن إِعجjjاز فjjي سjjيرته
ِ
الشخصية يجعلھا معجزة رسالته و دعوته  .إننا ال ننكر إِعجازاً في سيرة النبي الشخصية  ،لكننا
نستنكر أن يكون ھذا اإلِعجاز معجزة إلھية .
ـ  ٢٠٧ـ
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كان النبي العربي )) أسوة حسjنة (( ألمتjه فjي الجھjاد  .فھjل كjان أيضjا ً )) أسjوة حسjنة
ألمته في تحقيق شjريعة القjرآن الزواجيjة ؟ إن القjرآن نفسjه عjدل فjي طغيjان )) بشjريته (( علjى
الشريعة في سيرته البيتية .
((

ّأوالً  :استباحة شريعة القرآن الزواجية
كانjjت إباحjjة تع ّ jدد الزوجjjات قائمjjة فjjي جاھليjjة العjjرب  .و جjjاء القjjرآن فحصjjر عjjدد
الزوجات الحرائر بأربع معا ً  ،و ترك الزواج من اإلمjاء بjال حّ jد  )) :فjانكحوا مjا طjاب لكjم مjن
النساء مثنى و ثالث و رباع  ،فإن خفتم أال ّ تعدلوا فواحدة  ،أو ما ملكت أيمانكم (( )النساء )) ،(٣
و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء  ،و لـو حرصتم  ،فال تميلوا كل الميل فتjذروھا كالمعل ّقjة ((
) النساء  . ( ١٢٩فالعدول عjن الواحjدة حتjى األربjع معjا ً مشjروط بالعjدل بيjنھن  ،فjي النفقjة و
المبيت ) أى العالقات الجنسية (  ،و على قدر المستطاع في الحب  ،لكن ھjذا مسjتحيل  ،فيجjب
تالفي خطره .
و جرى القرآن في ھذا التحديد حتى األربع معا ً  ،على سنن أھل الكتاب الذين انتھوا في
التلمود الى ھذا الحصر  .و كان النصارى من بني إسرائيل في الحجاز على ھذه الشريعة ،فجاء
 )) :يريد  Eليب ّين لكم و يھديكم سنن الذين من قبلكم  ،و يتوب عليكم و  Eعليم حكيم (( ) النساء
 . ( ٢٦فھذا الحصر بأربع معا ً  ،حكمة من علم . E
 ١ـ القرآن ُيبيح لمح ّمد شريعة الزواج فيه
ظل محمد على زوجة واحدة طالما السيدة خديجة  ،و ابن عمھا أستاذه ورقjة بjن نوفjل،
قس م ّكة  ،على قيد الحياة .
فل ّما توفيت الحاضنة تزوج محمد في وقت قصير  ،من الھجرة الى غزوة الخندق  ،مjن
بكjر ثjم أُ ّم سjلمة بنjت أبjى أ ُميّjة
أربع معا ً علjى التjوالي  :سjودة بنjت زمعjة ثjم عائشjة بنjت أبjي ٍ
المخزومية ثم حفصة بنت عمر  .عند ھذا الحد كان على شريعة القرآن .
ـ  ٢٠٨ـ

و جا َءت غزوة الخندق فزلزل المسjلمون زلjزاالً عظيمjا ً  .و لمّjا فشjلت الحملjة و تjن ّفس
المسjjلمون الصjjعداء تJJزوج محمJJد الخامسJJة  ،زينjjب بنjjت جحjjش  ،مطلّقjjة متبنjjاه زيjjد  .فكjjان
الزلزال في الجماعة و في بيت النبي أعظم  ،ألن ھذا الزواج من خامسة نقض لشjريعة القjرآن،
و نسخ لشرعة التبنjي  ،ممّjا جعjل اليھjود يjرددون )) :تjزوج محمjد حليلjة ابنjه بjالتبني ((  .فجjاء
القرآن أوالً يمنع نبيه من كل زواج بعدھا  )) :ال يح ّل لك النساء من بعد  ،و ال أن تب ّدل بھنّ مjن
أزواج  ،و ل Jـو أعجبJJك حسJJنھنَّ  ،إالّ مjjا ملكjjت يمينjjك  .و كjjان  Eعلjjى كjjل شjjىء رقيب jا ً (( )
األحزاب  . ( ٥٢لكن الضجة الكبرى في الجماعjة لjم تھjدأ حتjى نjزل التھديjد بالقتjل  )) :لjئن لjم
ينت ِ jه المنjjافقون و الjjذين فjjي قلjjوبھم مjjرض  ،و المرجفjjون فjjي المدينjjة  ،لنغري ّن jك بھjjم  ،ثjjم ال
يجاورونك فيھا إالّ قليالً  ،ملعونين  ،أين ما ُثقفوا أ ُخذوا و قُ ّتلوا تقتيالً (( ) األحjزاب  ٦٠ـ( ٦١ j
.
و مjjع تق ّ jدم الغjjزو و الفjjتح و السjjلطان  ،تjjزوج محمjjد أيض jا ً )) جويريjjة بنjjت الحjjارث
المصطلقية  ،ثم أ ُ ّم حبيبة  ،رملة أخت أبي سفيان  ،ثم صفية بنت حيي الخيبرية  ،ثم ميمونة بنت
الحارث الھاللية  ،ثم فاطمة بنت سريج  ،ثم زينjب بنjت خزيمjة  ،ثjم ھنjد بنjت زيjد  ،ثjم أسjماء
بنت النعمان  ،ثم ھبلة بنت قيس  ،أخت األشعث  ،ثم أسماء بنت سبأ ((  .فھذه عشر نسJاء أ ُخjر
 ،غير الخمس األولى  ،و غير السيدة خديجة المتوفاة .
نقjjل الواحjjدى  )) :و المجمjjع عليjjه أنjjه تjjزوج أربJJع عشJJرة  ،التسjjع التjjى مjjات عjjنھنّ ،
وتjjزوج أيضjا ً خديجjjة و زينjjب بنjjت خزيمjjة و ريحانjjة  ،و مjjتن عنjjده ((  .أ ّمjا اإلمjjاء  ،أو ملjjك
اليمين  ،فال نعرف له إال ريحانة القرظية  ،و مريم القبطية  .فيكون المجموع ست عشرة زوجة
.
نزلjjت التحلJJة الكاملJJة مJJن شJJرعة الJJزواج القرآنيJJة  )) :يjjا أيھjjا النبjjي  ،إ ّن jا أحللنjjا لjjك
أزواجك الالتى آتيت أجورھن  ،و ما ملكت يمينك م ّما أفjاء  Eعليjك  ،و بنjات عمjك  ،و بنjات
عماتك  ،و بنات خالك  ،و بنjات خاالتjك  ،الالتjى ھjاجرن معjك  ،و امJرأة مؤمنJة ـ jإن وھبjت
نفسھا للنبي  ،إن أراد النبي أن يستنكحھا ـ خالصة لك من دون المjؤمنين  .قjد علمنjا مjا فرضjنا
عليھم في أزواجھم و ما ملكت إيمانھم  ،لكيال يكون عليك حjرج  .و كjان  Eغفjوراً رحيمjا ً (( )
األحزاب . ( ٥٠
السبب في ھذه التحلة المطلقة ھو رفع الحرج عن محمد مjن الشjريعة القرآنيjة  ،و مjن
الحاجة الشخصية .و ذكر الغفران و الرحمة إشارة الى أن تلك الزيجات كانت ضد الشريعة.
ـ  ٢٠٩ـ

وضعوا آية التحلة الكاملة فjي سjورة ) األحjزاب  ، ( ٥٠قبjل آيjة المنjع )  ( ٥٢فخلقjت
للقوم مشكالً في الناسخ و المنسوخ  ،حيث ھنا يأتي الناسخ )  ( ٥٠قبل المنسjوخ )  . ( ٥٢لكjن
ت إالّ فjي آخjر حيjاة النبjي بحسjب الحjديث
ھذا دليل على أن المنع نزل قبل التحلة  .و ھذه لم تjأ ِ
ح َّل له النسjاء (( أي مjا شjاء بjدون قيjد وال حjد مjن
عن عائشة  )) :ما مات رسول   Eحتى أ ُ ِ
شريعة القرآن  ،و بحسب حديث عائشة و أم سلمة معا ً  )) :لم يمت رسول   Sحتى أحJل لJه
أن يتزوج من النساء َمن شاء  ،إال ذات محرم (( .
و االسوة الحسنة في سيرة محمد الزواجية نراھا في شماتة اليھود  ،بعد زلزال جماعتjه
و مشjjاكل حريمjjه  .قjjال عمjjر بjjن عفjjرة  )) :لمjjا قالjjت اليھjjود  ) :مJJا لمحمJJد شJJغل إالّ التJJزوج (
فحسjjدوه علjjى ذلjjك  ،فjأنزل  ) :Eأم يحسjjدون النjjاس علjjى مjjا آتjjاھم  Eمjjن فضjjله ( (( .فكثjjرة
النساء على قيد الشريعة القرآنية فضل مjن  Eعلjى نبيjه  ،لرفjع الحjرج عنjه  .إن القjرآن نفسjه
أباح لمحمد شريعة الزواج فيه  ،مع أن النبي مثال لشريعته و أمته  ،و )) أسوة حسنة ((.
 ٢ـ ميزات مح ّمد في شريعة الزواج القرآنية
الميزة األولى ھي إحالل نسيباته كلھن له  ،و إن زاد العدد على األربع .
الميزة الثانية ھي اإلباحة في العدد بال قيد و ال حjد  ،كمjا فjي قولjه  )) :و امjرأة مؤمنjة
إن وھبت نفسھا للنبي  ...خالصة لك من دون المjؤمنين ((  .فيحjق لكjل مسjلمة غيjر ذات محjرم
أن تھب نفسھا للنبي  ،فإن فعلت فھي خالصة له من دون المسلمين  ،و التنكير دليjل اإلطjالق و
التعدد  .في ) أسباب ال ّنزول ( للسيوطي  ،أن أُم شريك الدوسية عرضت نفسjھا علjى النبjي 
و كانت جميلة فقبلھا  .فقالت عائشة  ) :ما في امرأة تھب نفسھا لرجل خير (  ،فنزلت اآلية فلما
نزلت قالت عائشة  ) :إن ُ Sيسرع لك في ھواك ( (( .
الميزة الثالثة ھي تحلة النكاح لمحمد  ،بلفظ الھبjة  ،مjن غيjر صjداق  ،مjع أنjه ال يحjل
الزواج في شريعة القرآن إال بولي و شھود و صداق أي مھر .
الميJJزة الرابعJJة ھjjي التخييjjر فjjي المضjjاجعة و الطjjالق ُ )) :ترجjjىء مjjن تشjjاء مjjنھنّ ،
وتؤوى إليك َمن تشاء (( ) األحزاب  . ( ٥١ف ّسره الزمخشjري  )) :تjؤخر و تضjم  ،يعنjى تتjرك
مضاجعة من تشاء منھنّ  ،و تضاجع من تشاء  ،أو تطلّق من تشاء  ،و تمسك َمjن تشjاء ؛ أو ال
تقسم أليھنّ
ـ  ٢١٠ـ

شئت  ،و تقسم لمن شئت  ،أو تترك تزوّ ج من شئت من نساء أمتك  ،و تتزوّ ج من شئت ((  .فال
جناح على النبي  ( ١في الطjالق  ( ٢و فjي المضjاجعة  ( ٣و فjي القسjمة بjين نسjائه  ( ٤وفjي
التزوج بمن يشاء من نساء أمته غير ذات محرم  .لقد أعفى القرآن محمداً من شرعة العjدل بjين
نسائه  .قال الجالالن  )) :و  Eيعلم ما في قلوبكم من أمر النسjاء و الميjل الjى بعضjھنّ  .و انمjا
كل م ّما أردت (( .
خ َّيرناك فيھنّ تيسيراً عليك في ٍ
الميزة الخامسة ھي التخيير في إرجjاع المعزولjة  )) :و مjن ابتغيjت ممjن عزلjت  ،فjال
جناح عليك (( ) األحزاب  . ( ٥١فلما نزلت ھذه اآلية قالjت عائشjة أيضjا ً  )) :أرى ربJك ُيسJارع
لك في ھواك (( ! أخرجه الشيخان  ،كما جاء في ) أسباب النززول ( للسيوطي .
الميJJزة السادسJJة ھjjي االسjjتئذان قبjjل الjjدخول الjjى بيjjوت النبjjي  ،بjjدون االسjjتئناس الjjى
حديث بعد الطعام ) األحزاب  . ( ٥٣و ھذه عادة الملوك و األمراء  ،و قد أخذ محمد يقتدي بھjم
في معاملة أمته .
الميزة السابعة ھي الحجاب على نسائه  )) :و إذا سألتموھن متاعا ً  ،فاسألوھن من وراء
حجاب  ،ذلك أطھر لقلوبكم و لقلوبھنّ (( ) األحزاب  . ( ٥٣أليس في ھذا شك من طھjارة قلjوب
)) أُمھات (( المؤمنين ؟ إن ) اسباب نزول ( آية الحجاب كثيرة  .منھا ما أخرجjه الطبرانjي بسjند
صحيح عن عائشة قالت  )) :كنت آكل مع النبي  في قصب  ،فمرّ عمر بjن الخطjاب فjدعاه .
فأكل  ،فأصابت إصبعه إصبعى فقال) :أوّ اه  ،لو أطاع فيكنَّ ما رأتكن عين( فنزلت آية الحجjاب
 .و عن ابن عباس  :قال له عمر  ،يا رسول  Eلو اتخذت حجابا ً فإن نساءك لسن كسائر النساء
 ،و ذلك أطھر لقلوبھن  .فنزلت آية الحجاب ((  .و فرض الحجاب على نسjاء الملjوك و األمjراء
عادة شرقية اقتبسھا النبي ألمھات المؤمنين في معاملة أمته .
الميزة الثامنة ھي تحريم الزواج من نساء النبjي مjن بعjده  )) :و مjا كjان لكjم أن تjؤذوا
رسول  ، Eو ال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً .إن ذلكم كان عند  Eعظيما ً (( ) األحزاب ٥٣
(.
جjاء فjjي ) أسjباب ال ّنjjزول ( للسjيوطي عjjن ابjن عبjjاس  )) :إن رجjالً أتjjى بعjjض أزواج
النبي  فكلّمھا  ،و ھو ابن عمھا  .فقال النبي  ) :ال تقومنَّ ھذا المقام بعد يومك ھذا( !
ـ  ٢١١ـ

فقال  ) :يا رسول  ، Eإنھا ابنة عمي ! و  Eما قلت منكراً  ،و ال قالت لي ! ( قال النبي  )
قد عرفت ذلك  :إنه ليس أحد أغير من  . Eو أنه ليس أحد أغير منى  ( .فمضى و ھو يقول :
يمنعني من كالم ابنة عمي  .ألتزوجنھا من بعده  .فأنزل  Eاآلية ( .
فjال يحjjق لمطلقjjة النبjjي أن يتزوجھjjا أحjjد  .و ال يحjjق ألرملjjة النبjjي ـ jحتjjى و لjjو كانjjت
صبية مثل عائشة ـ أن ينكحھا أحد  .لقد منع نكاح أزواجه من بعده  ،كما منعه التلمود بحق نساء
ملوكھم من بعدھم  ،و كما كانت عادة الملكات و األميرات في الشرق .
إذا كان من تحرير للمرأة في اإلسالم  ،فيجب أن يبدأ )) بأمھjات (( المjؤمنين  .لكjن مjاذا
نرى ؟ ال حرج على محمد في عدد الزوجات  .و ال حjرج عليjه فjي نكjاح نسjيباته كلھjنّ  .و ال
حرج عليه في كل )) امرأة مؤمنة وھبت نفسھا للنبي ((  .و ال حرج عليه في شروط عقjد النكjاح
 .و ال حرج عليه في العدل بين نسائه  .و ال حرج عليه في الطالق  .و ال حرج عليه في العزل
و االرجاع .
بل الحرج كل الحرج على نسائه في الحجاب  ،و في المعاطاة مع الناس  ،و في القناعة
بما يقسم لھنّ  ،و في الظھور و الزينة  ،و في الزواج من بعده .
و الحرج كل الحرج على المسلمين في قيود النكاح  ،و شروط الطjالق ؛ و بالنسjبة إلjى
النبي  ،في نكاح أزواجه من بعjده  ،مطلّقjات كjنّ أم أرامjل  ،و فjي نكjاح كjل مjن وھبjت نفسjھا
للنبي  ،و في االستئذان لدخول بيوته  ،و في االستعجال بالخروج منھا متjى قضjيت الحاجjة  ،و
في عدم إيذاء النبي بحديث في حوادث نسائه .
إن مقjjام النبjjوّ ة ال ُيقيjjد بjjالقيود المفروضjjة بjjالقرآن علjjى المسjjلمين  .فقjjد انتھjjت السjjيرة
النبوية بالتحلة المطلقة من شريعة الزواج القرآنية  .مع أنه بحسب الفطjرة فjي كjل ديjن  ،يكjون
النبي مثاالً حيا ً لشريعته و أمته  .فھل بتلك الميزات في شرعة الزواج كان محمد )) أسjوة حسjنة
(( ؟
 ٣ـ أسباب تعدّ د الزوجات في سيرة محمد
ُيقال  :لتع ّدد الزوجات في حياة محمد أسباب وجيھة :
بكر  ،و مjن بنjت عمjر  ،و
ھناك أسباب سياسية ظاھرة  ،كما في زواجه من بنت أبي ٍ
من بنات زعماء القبائل  .ھذا أمر ال مراء فيه .
ـ  ٢١٢ـ

و ھنjjاك أسjjباب انسJJانية واضjjحة  ،كمjjا فjjي زواجjjه مjjن سjjودة بنjjت زمعjjة  ،أو السjjيدة
ضلت أن تبقى ملك يمينه  .ھذا أيضا ً ال مراء فيه .
القرظية التى ف ّ
و ھناك سبب آخر أقوى  ،على زعمنا  ،وھو شھوة الولد  .يقول األسjتاذ دروزة ):(١
روايات السيرة المتعددة  ،التى بلغت مبلغ اليقjين تخبjر أن النبjي  قjد رُ زق أوالًداً ذكjوراً مjن
السيدة خديجة ر  .زوجه األولى  ،و من أمته مارية ر  .و لكنھم لم يع ّمروا إالّ قليالّ  .وقjد ُروي

))

أن النبjjي  التjjاع أش ّ jد اللوعjjة عنjjدما مjjات إبjjراھيم بjjن ماريjjة فjjي يثjjرب  .و روح السjjورة )
الكوثر ( ُتلھم أن تعيير النبي  ) باألبتر ( قد َّ
حز في نفسه كثيراً  .و قد يكون في ھذا مjا يjدل
على أن عدم تعمير أبنائه الذكور كان شديد األثر فيه  .و لقد ذكر بعض الك ّتاب أن م ّما يمكن أن
يخطر بالبال أن يكون زواج النبي  بعائشة و صفية و جويرية و ميمونة و مارية رضjى E
عنھنّ  ،و كلھنّ فتيات ) بينما ھو قد تخطى الخمسين ( بسائق الرغبة في األوالد الJذكور  .و ال
يخلو ھذا من بعض الوجاھة فيما نرى (( .
ّ
لتخطي النبي حدود الشريعة القرآنية  ،أو لقيام شرعة
لكن تلك األسباب الوجيھة ال تكفى
للمسلمين و شرعة أخرى لمحمد في النكاح  .فكيف يكون بذلك )) أسوة حسنة (( ألمته ؟
و ھناك سببان آخران لتع ّدد الزوجات يصرّ ح بھما القرآن .
فالقرآن صريح  ،بنصه القاطع  ،بأن الھوى و الجمال من أسjباب تعjدد الزوجjات )) :ال
يح ّل لك النساء من بعد  ،و ال أن تب ّدل بھن من أزواج  ،و لو أعجبك حسjنھنّ (( ) األحjزاب ٥٢
(  )) ،و تقديره  :مفروضا ً اعجابك بھنّ (( ) الزمخشري ( .
و ھذا التصريح بحسن النساء سببا ً للزواج  ،يأتي في قصة زواجه من زينب بنت جحش
 ،بعد أن كان عنده أربع نساء معا ً  ،و لم تنزل التحلّة المطلقة بعد  .علّق الزمخشري على قوله :
)) و تخفي في نفسك ما  Eمبديه  .فإن قلت  :ما الذي أخفى في نفسه ؟ قلت  :تعلّق قلبه بھا  .و
عن عائشة ر .لو كتم رسول   Eشيئا ً مما أُوحي اليه  ،لكjتم ھjذه اآليjة .و ) الjواو ( فjي ) و
تخفjي و تخشjى ( للحjال  .أي تقjول لزيjد ) امسjjك عليjك زوجjك ( مخفيjا ً فjي نفسjjك إرادة أن ال
يمسكھا  ،و تخفى خاشيا ً قالة الناس  ) ...و  Eأحق أن تخشاه ( حتى ال تفعل مثل
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ذلك ((  .فالھوى و الجمال كانا سبب زواجه من زينب بنت جحش  ،الjذي جعلjه يتخطjى شjريعة
القرآن  ،قبل نزول التحلة المطلقة  ،و كان سببا ً في إبطال التب ّني  ،العادة الرحيمة القائمة في كل
الشرائع عند جميع الشعوب ) األحزاب . ( ٣٧
و السبب اآلخر لھذين التجاوزين كjان رفJع الحJرج عJن محمJد  ،الحjرج الشjرعي و الحjرج
الشخصي  ،و الحرج االجتماعي  ،في تحليل النساء له بال حد و ال قيد  )) :قjد علمنjا مjا فرضjنا
عليھم في أزواجھم و ما ملكت أيمانھم  ،لكي ال يكون عليك حرج  .و كان  Eغفوراً رحيما ً (( )
األحزاب  . ( ٥٠ففى التحلة المطلقة الشاملة كان السبب األول رفع الحرج عن النبي  ،و السبب
الثاني المغفرة للنبي ألنه تع ّدى العدد المفروض  ،و الرحمة به  )) :و كان  Eغفjوراً رحيمjا ً (( .
فذكر الغفران عند إباحة النساء له  ،دليل على أنه في زواجه من زينب  ،وفي تعjدد الزوجjات ،
كان ما يستوجب الغفران  ،قبل التحلة .
و يؤيد ھذا كله كما نقل الصحيحان و كما جاء في ) أسباب ال ّنjزول ( قjول عائشjة فjي زواج
الھبjjة  )) :إن ُ SيسJJرع لJJك فJJي ھJJواك ((  ،و قjjول عائشjjة أيضjا ً ل ّمjا نزلjjت التحلjة مjjن الشjjريعة
القرآنية في النكاح  )) :أرى ربك ُيسارع لك في ھواك (( .
فتعjjدد الزوجjjات فjjي حيjjاة محمjjد ألسjjباب سياسjjية و انسjjانية و شخصjjية  ،ال يمنjjع أن يكjjون
أيضا ً سببه الھوى و الجمال  ،بنص القرآن القاطع  )) :و لو أعجبك حسنھنَّ (( .
ثانيا ً  :من المشاكل التى نشأت عن استجابة الشريعة القرآنية
نقول  )) :إستباحة الشريعة القرآنية ((  ،ألننا ال نعلم بالتدقيق زمن نزول آية التحلة المطلقjة )
األحjjزاب  . ( ٥٠و الظjjاھر إنھjjا مقحمjjة علjjى سjjورة ) األحjjزاب ( مjjن أواخjjر النjjزول و حيjjاة
صھا الذي يحمل التحلة الشjاملة  )) :يjا أيھjا النبjي إ ّنJا أحللنJا لJك أزواجJك
الرسول  :أوالً بسبب ن ّ
الالتي آتيت أجورھن ((  ،مما يدل على أنھjنَّ كjنّ قبjل ھjذه التحلjة غيjر حjالل  ،و نكjاحھنَّ كjان
استباحة للشريعة القرآنية  ،ثانيا ً ألنھا ناسخة آلية المنع التى نزلت بعد الزوجة الخامسة  ،زينjب
بنت جحش  ،و اآلية تابعة لھا في النسق ) األحزاب  . ( ٥٢و ھذا من غريب الناسخ والمنسوخ
في القرآن كما جاء في ) اإلتقان  ( ٢٤ : ٢للسjيوطي  )) :لjيس فjي القjرآن ناسjخ إالّ و المنسjوخ
قبله في الترتيب  ،إال في آيتين  ،آية العدد في ) البقرة ( و قوله ) :ال
ـ  ٢١٤ـ

يحل لك النساء من بعد ( ((  .يدل أيضا ً على اقحامھا حديث عائشة ثم حديث عائشة و حفصة:

))

ما مات رسول   Eحتى أح ّل له النساء ((  ،م ّما يدل على أن التحلة كانت من أواخjر النjزول
و حيjjاة الرسjjول  .قjjال دروزة) )) : (١و قjjد ذكjjرت روايjjات السjjيرة أن النبjjي  كjjان يجمjjع فjjي
عصمته حين نزول اآليات ) األحزاب  ٥٠ـ  ( ٥٢تسع زوجات بعقد ((  .والمسألة الضخمة إن
محمداً  ،االسوة الحسنة ألمته  ،قد استباح شريعة القرآن و عاش أزمة ضمير حادة  ،في زيجاته
كلھا  ،بعد األربع الشرعيات  ،حتى نزلت آية التحلة في آخر حياته  ،ومعھا الغفران .
فاالستباحة األولى كانت في زواجه من زينب بنت جحش  ،الjزوج الخامسjة  .كjان مjن
نتائجھا و مشاكلھا آية المنع  )) :ال يحل لك النساء من بعjد (( ؛ لكjن النبjي اسjتحلھنَّ  .كjذلك كjان
إبطjjال عjjادة التب ّنjي  ،و فيjjه رفjjع رحمjjة انسjjانية مjjن الشjjريعة القرآنيjjة  ،بخjjالف عjjادة العjjالمين
وشرائعھم  .ثم )) حjديث اإلفjك (( بحjق عائشjة  ،كمjا سjيأتي بيانjه  ،و أنفjة ريحانjة القرظيjة مjن
الزواج حرّ ة بمحمد  .فبعد تصفية بني قريظة من المدينة  )) ،اصطفى لنفسjه مjن نسjائھم ريحانjة
بنت عمرو بن خناقة  ،إحدى نساء بنى عمjرو بjن قريظjة  ...و قjد كjان رسjول   Eعjرض
عليھا أن يتزوجھا و يضرب عليھا الحجاب  .فقالت  :يا رسول  ، Eبل تتركني في ملكك  ،فھو
أخف علي و عليك  .فتركھا (( ).(٢
و االستباحة الثانية لشريعة الزواج القرآنية  ،بعد غزوة بني المصطلق  ،في زواجه من
جويرية بنت الحارث المصطلقية  ،س ّيد قومه  .قالت عائشة  )) :و كانت امرأة حلjوة مالحjة  ،ال
يراھا أحد إالّ أخذت بنفسه  .فو Eما ھو إالّ أن رأيتھا على باب حجرتي  ،فكرھتھjا  ،و عرفjت
أن النبJJي  سJJيرى منھJJا مJJا رأيJJت  .فjjدخلت عليjjه فقالjjت  :يjjا رسjjول  ، Eأنjjا جويريjjة بنjjت
يخjف عليjك  .فوقعjت فjي
الحارث بن أبي ضرار  ،سيد قومه  .و قjد أصjابني مjن الjبالء مjا لjم
َ
ُ
السھم لثابت بjن قjيس بjن الشjماس ـ أو البjن عمّjه ـ فكاتبتjه علjى نفسjي  .فجئتjك اسjتعينك علjى
كتابتي  .قال  :فھل لك في خير من ذلك ؟ قالت  :و ما ھو  ،يjا رسjول  E؟ قjال  :أقضjي عنjك
كتابتك  ،و أتزوجك  .قالت  :نعم يا رسول  . Eقال  :قد
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فعلت (( ) . (١أجل لھذا الزواج سبب انسانى  ،و ھو الرفع من كرامة السيدة المسب ّية  .لكن حديث
عائشة قاطع بأن سبب الزواج الحقيقي الھوى و الجمال  .لكن ذلك خلّف الكره في نفس عائشة .
و االستباحة الثالثة كانت في زواج محمد من صفية الخيبرية  .بعjد صjلح الحديبيjة مjع
قjريش غjزا محمjد معاقjل اليھjود فjي الشjمال  .فكانjت غjزوة خيبjر فjي آذار  ٦٢٨م و كjان مjjن
غنائمھا صفية بنت حيي الخيبرية التى قتل )) أباھا و زوجھا و قومھا ((  )) ،أعjرس بھjا  فjي
خيبر أو ببعض الطريق ((  .كان لھذا الزواج مسحة انسانية  ،التخفيف عن س ّيدة قومھا  .لكن ما
نظن محمداً بغافل عن ْ
خلق مثل ھذه اليھودية حتى يوقن أن زواجه )) ممن قتل أباھا وزوجھjا و
قومھا (( يخفف عنھا  .و ما ظن ذلك الصحابة  ،فإنه لما أعرس محمد بھjا  )) ،بjات أبjو أيjوب ،
خالد بن زيد  ،أخو بنjي النجjار  ،متو ّشjحا ً سjيفه  ،يحjرس رسjول   Eو يطيjف بالقبjة حتjى
أصبح رسول  ،  Eفلما رأى مكانه قال  :ما لك يا أبا أيوب ؟ قال  :يا رسول  Eخفت عليك
من ھذه المرأة  ،و كانت امرأة قد قتلت أباھjا و زوجھjا و قومھjا  ،و كانjت حديثjة عھjد بكفjر ،
فخفتھا عليjك (( ) . (٢إنمjا ھjي عjادة الملjوك الغjزاة  ،حjين الظفjر بخصjومھم  ،أن يتزوجjوا مjن
نسائھم  ،دليل السيطرة و االستذالل الكامل  .و نعرف من السيرة أن الھjوى والجمjال كjان لھمjا
دور في القصة  )) :و لما افتتح رسول   Eال َقموص حصن بنى أبي الحُ قيق  ،أ ُتي رسjول E
 بصف ّية بنت حيي بن أخطب  ،و بأخرى معھا  ...فلما رآھا )األخرى( رسول   Eقjال :
ْ
أغربjjوا ) أبعjjدوا ( عنjjي ھjjذه الشjjيطانة  .و أمjjر بصjjفية فحيjjزت خلفjjه  ،و ألقjjى عليھjjا ردا َءه .

فعرف المسلمون أن رسول   Eقد اصطفاھا لنفسه (( ).(٣

و االستباحة الرابعة كانت زواجه من أ ُم حبيبة  ،رملة أخت أبي سفيان  ،زعبم م ّكة  ،و
زوجة عبد  Eبن جحش الذي توفي على المسيحية في الحبشة  .في ھذا الوقjت رجjع المسjلمون
الباقون من الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طال ٍ
ب  ،و معھم أ ُم حبيبة  .فتزوجھا محمد أيضjا ً ليjرتبط
بكر و عمر  ،توكيداً
أبي
مع
فعل
مع أخيھا أبي سفيان برباط المصاھرة  ،كما
ٍ
ـــــــــــــــــ
) (١السيرة  ،البن ھشام . ٣٠٧ : ٣
) (٢السيرة  ،البن ھشام . ٣٥٤ : ٣
) (٣السيرة  ،البن ھشام . ٣٥٠ : ٣

ـ  ٢١٦ـ

لصلح الحديبية و تسھيال لفتح م ّكة  .ھنا السبب السياسي ظاھر  .لكن ھل فيه ما يبيح لمثال أمته
استباحة شريعة القرآن ؟ و زواجان يقعان في فترة وجيزة  ،في ختام غزوة خيبر !
و االستباحة الخامسة كانت نكاح ميمونة الھاللية  ،وقعت عمرة القضاء سنة تسع  ،أي
 ٦٢٩م تنفيذا لمعاھjدة الحديبيjة  .ففjى ھjذه العمjرة تjزوج محمjد ميمونjة بنjت الحjارث الھالليjة،
أخت زوجة العباس ع ّمه  ،و خالة خالد بن الوليjد  .و تjولّى العبjاس نفسjه إنكاحjه إياھjا .فjارتبط
النبي بالمصاھرة مع جناحى م ّكة  ،بنى أميjة و بنjى ھاشjم  .فكjان ذلjك الjزواج حjافزاً لخالjد بjن
الوليد أنْ يسلم  ،فأسلم و أھدى محمداً أفراسا له  .و تبعه عمرو بن العاص وعثمان بjن طلحjة ،
حارس الكعبة  .و قد أسلم بإسالم ھؤالء كثيرون من م ّكة  .فبات حزب محمد قويا ً فيھا  .و بjات
فjتح م ّكjjة ميسjjوراً سياسjيا ً  .و الjjدافع السياسjjي لjjزواج محمjد مjjن ميمونjjة ظjاھر  .لكjjن كjjان فيjjه
نصjjيب أيضjا ً للھjjوى و الجمjjال  )) ،و يقjjال إنھjjا ھjjي التjjي وھبjjت نفسjjھا للنبjjي   .و ذلjjك أن
خطبjjة النبjjي  انتھJJت اليھJJا و ھJJي علJJى بعيرھJJا  .فقالjjت  :البعيjjر و مjjا عليjjه  iو لرسjjوله .
)(١
فأنزل  Eتعالى و تبارك  :و امرأة مؤمنة  ،إن وھبت نفسھا للنبي ...
لكن ھذه البدعة بزواج الھبة أثارت حفيظة عائشة  .فأحلھا الوحي القرآنjي للنبjي بتحلjة
مطلقة لكل )) امرأة مؤمنة  ،إن وھبت نفسھا للنبي  ،إن أراد النبي أن يستنكحھا  ،خالصة لك من
دون المؤمنين (( ) األحزاب  . ( ٥٠قال دروزة) (٢فjي تبريjر ھjذه البدعjة  :إنھjا )) تنطjوى علjى
صورة من صور زواج النبي  الخاصة  .فھو  ،فوق أنه كان يخطب نسjا َءه ويمھjرھنّ جريjا ً
على العادة المعروفة  ،كان بعض النساء المؤمنات يعرضن أنفسھن عليه ھبة  .و ممjا ال ريjب
فيه إن ھذا إنما كان قصد التشرّ ف بالصلة بjه و الحjرص علjى نيjل الكرامJة العليJا فjي الزوجيjة
النبوية  .و قد أبjاح  Eلjه االسjتجابة لمjن شjاء مjنھن  ،تقjديراً لھjذه الرغبjة فjي نيjل شjرف ھjذه
الزوجية الكريمة (( .
لكن لماذا ُيستثنى النبي عن أمته بزواج الھبة  ،و ھو )) االسjوة الحسjنة (( لھjم ؟ و لمjاذا
ھذه االباحة المطلقة لكل )) امرأة مؤمنة (( و ما ھذا التسلّط علjى نسjاء المسjلمين  )) :خالصjة لjك
من دون المؤمنين (( ؟ و لماذا ھذه اإلباحة بالھبة من قيود الشريعة القرآنية ؟ و لماذا جعل زواج
الھبة
ـــــــــــــــــ
) (١السيرة  ،البن ھشام . ٢٩٦ : ٤
) (٢سيرة الرسول . ٧٤ : ١

ـ  ٢١٧ـ

للنبjjي مرھونjjا بمشjjيئته  )) ،إن أراد أن يسjjتنكحھا ((  ،ال بjjأمر  Eو شjjريعته  ،ممjjا يجعjjل رغبjjة
محمد فوق شريعة  E؟ أليست )) الكرامة العليا (( المذكورة  ،في احترام النبي لشريعته  ،وفرض
احترامھا على النساء المسلمات  ،ال تحرّ رھن من قيودھا بزواج الھبة له ؟
لذلك من الحjق أن يقjال  :مھمjا كانjت األسjباب وجيھjة فjي تعّ jدد زوجjات محمjد  ،علjى
خالف الشريعة القرآنية  ،فتلك الزيجات براھين ناطقة على أن )) بشjرية (( النبjي تحّ jد كثيjراً مjن
إِعجاز الشخصية النبوية .
ثالثا ً  :المآسي الناجمة عن تعدد زوجات النبي
بدأت ھذه المآسي ببدء استباحة محمد للشريعة القرآنية و المأسjاة تجjرّ المأسjاة  .فتظھjر
ھjjذه الصJJورة القاتمJJة فjjي حيjjاة محمjjد الزوجيjjة  .و ھjjي  ،علjjى رأينjjا  ،أخjjف وطjjأة مjjن أزمJJة
الضمير التى قامت في وجدانه حتى نزول التحلة المطلقة  ،في أواخر حياة النبي  ،فوضعت حداً
للمآسي النفسية و البيتية و الشرعية .
المأساة األولى في نكاح زينب بنت جحش  ،الزوجة الخامسة .
و ھذه المأساة لھjا وجjوه عديjدة  .الوجjه الشjرعي فjي تخطjى حjدود الشjريعة القرآنيjة .
ومنه أيضا ً اللجوء إلى إبطال عادة التب ّني  .يقول دروزة ) )) : (١ھذه اآليات ) األحزاب  ٣٦ـ ٤٠
( نزلت على ما أجمعت عليه الروايات في صدد زواج النبي  بزينب بنت جحش ر ،.مطلّقjة
دع ّيه أو متب ّناه زيjد بjن حارثjة ر  .و لقjد روى بعjض الjرواة أن النبjي  مjال إلjى زينjب بعjد
زواجھا من زيد لِ َما رآه من مفاتنھا  ،و أنھا شعرت بذلك فأخت تكايد زوجھjا  .و أن ھjذا شjعر
باألمر فأراد تطليقھا ليتس ّنى للنبي  أن يتزوجھا  ...و لقد كانت الرواية موضوع نقد و نقjاش
قديما ً و حديثا ً  .فاستبعدھا بعض المفسرين القديمين و اسjتنكروھا و قالjـوا إنھjا مدسوسjة ((  .إذا
راجعنا الزمخشري و الجاللين نرى أنھا غير مدسوسة  .لكن األستاذ دروزة يjأتي بتفسjير جديjد

صة  )) :في اآليات تعليل صريح بأن تزوج النبي  مطلقة متبنJاه ھjو إلبطjال تقليjد حرمjه
للق ّ
َّ
ّ
زواج المتبني بمطلقة المتبنى  ،و رفع الحرج عن المؤمنين في تزوّ ج
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول . ٧٨ : ١

ـ  ٢١٨ـ

مطلّقات أدعيائھم أو أبنائھم بالتب ّني  .و نعتقد أن ھذا التعليل ھو مفتاح الحادثة  .فقد كانت العادة
قوية راسخة و لم يجرؤ ـ على ما يبدو ـ أحد على نقضھا  ،بعjد أن عابjت آيjات )األحjزاب  ٤ـj
 (٦عادة التب ّني و أمرت بإبطالھا  .فألھم  Eالنبي  أن يقوم على إبطال ھذه العادة بنفسه فjي
زينب  ...و العتاب الر ّباني في اآليات مصjبوب علjى تjر ّدده فjي اإلقjدام علjى تنفيjذ مjا ألھjم E
خشية انتقاد الناس و حيا ًء منھم (( .
إ ّنما تحليل األستاذ و تعليلjه ينقضjان صjريح القjرآن كمjا فسjره الزمخشjري  .و األسjتاذ
يقلب حقيقة النص السبب مس َّببا ً  ،و المس ّبب سببا ً  .إن إبطال عادة التب ّني كان سبيالً للحادث  ،ال
سببا ً له  ،كما نقلوا و نقلنjا علjى لسjان عائشjة  )) :إن ربjك يسjارع لjك فjي ھjواك (( ! و ھjل فjي
إبطال عادة التب ّني المعمول بھا في عوائد الدنيا و شjرائعھا كلھjا مjن عبقريjة فjي التشjريع ؟ ھjل
من بطولة في النبوّ ة أن يقوم محمد )) على إبطال ھذه العادة بنفسه  ،و لم يجرؤ أحد على نقضھا
(( ؟ و فات األستاذ أنه ينظر الى الفرع  ،من دون األصل  .و األصل ليس إبطjال عjادة التب ّنjي ،
بقدر ما ھو التع ّدي على حدود الشريعة القرآنية باالقتصار على أربع نساء معا ً .
ھذان العامالن سب ّبا لمحمد أزمة ضمير دامت حتى نزلت التحلة الكبرى و معھا الغفران
 .و ذلك أيضا ً ألن سبب الزواج من زينب بنت جحش كان في الحقيقة و الواقع الھوى و الجمال
 ،كما في القرآن و الحديث و السيرة  .يكفي شاھداً تحريم النساء عليه من بعدھا .
أخيراً الوجه االجتماعي في الجماعة  .فقد ُزلزل المسjلمون زلjزاالً عظيمjا ً أكثjر زلjزال
غjزوة األحjjزاب  .فھّ jدد النبjjي بjاللعن مjjن يخjوض فjjي األمjر  )) :إن الjjذين يjؤذون  Eو رسjjوله
لعنھم  Eفي الjدنيا و اآلخjرة  ،و أعjدَّ لھjم عjذابا ً مھينjا ً (( ) األحjزاب  . ( ٥٧فلjم تنتِ jه األزمjة .
حينئ ٍذ ھ َّدد بالنفي و القتل ) األحزاب  ٦٠ـ  ، ( ٦١فھدأت الضجة الكبرى  ،و عjاد الرسjول الjى
المؤالفة و المسايرة ) األحزاب  ٦٩ـ . ( ٧١
المأساة الثانية )) :حديث اإلفك (( بحق عائشة
عند رجوع القوم من غزوة بني المصطلق  ،تخلّفت السيدة عائشة عن المعسكر لحاجjة،
ّ
المعطjل السjلمي  .فحامjت الشjبھة حjول عائشjة ـ وإن كانjت
و قدمت الى المدينة مع صفوان بن
فوق الشبھات  .لكن ظروف الحال جعلت للشبھة مخرج صدق .
ـ  ٢١٩ـ

جا َء في ) السمط الثمين  ،ص  ( ٣٩عن عائشة أنھنَّ كنَّ في بيت النبي حزبين  :حjزب
عائشة  ،و منه حفصة و سودة  ،و حزب زينب بنت جحش و منه أ ّم سلمة و سائر األزواج  .و
كبر حزب زينب بانضمام فاطمة بنت النبي اليه  ،مjع علjيّ نفسjه  ،و انضjمام المنjافقين و علjى
رأسھم زعيم يثرب عبد  Eبن أبى بن سلول  .و جرى )) حديث اإلفك (( يش ّنع على عائشة .
روت السيرة البن ھشام )  ( ٣١٢ : ٣عن عائشة  )) :و كان ك ْبر ذلjك عنjد عبjد  Eبjن
أبى بن سلول  ،في رجال من الخزرج  ،مع الذي قjال مسjطح و حمنjة بنjت جحjش  .و ذلjك أن
أختھjjا زينjjب بنjjت جحjjش كانjjت عنjjد رسjjول  .  Eو لjjم تكjjن مjjن نسjjائه امjjرأة تناصjjيني
)تساويني( في المنزلة عند غيرھا  .فأما زينب فعصمھا  Eتعالى بدينھا فلم تقل إالّ خيراً  ،وأمjا
حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضا ّدني ألختھا  .فشقيت بذلك ((  .واعتزلjت عنjد
أبيھا .
فتنة في بيت النبي  .فتنة بين محمد و أحب نسائه اليه  .فتنة بين المسلمين  .و كادت تقع
الواقعة بين األوس و الخزرج .
و كانت تلك الحادثة السبب البعيjد لحjرب أھليjة فjي اإلسjالم بjين العلjويين أھjل البيjت ،
وبين سائر المسلمين  ،قاتلت فيھا عائشة عل ّيا ً و ھي على ظھر بعير في ص ّفين  .و ھذا أدى الى
االنقسام في اإلسالم الى شيعة و س ّنة .
المأساة الثالثة  )) :حديث المغافير ((  ،و تحلّة القسم
جاء في سورة ) التحريم  )) : ( ٢قد فرض  Eلكم تحلّة إيمانكم

((

قال عبد المتعال الصعيدى) )) :(١نزلت ھذه السورة في ما كان من عائشة و حفصة حين
شرب النبي  عسالً عند زينب بنت جحش  .فتواطأتا و قالتا له  :إ ّنا نش ّم منك رائحة المغافير
حرم العسل على نفسه  .فنزلت ھذه السورة لعتابjه
 .و ريحُ ه كريھة منكرة  .فلما سمع منھا ذلك َّ
ّ
على تحريم العسل الذي أ ُحل له  ،ابتغاء مرضاة أزواجه  .و ذكر أنه شرع لھJم أن يتحللJوا مJن
إيمانھم بالك ّفارة  .ليتحلّل من يمينه و يعود الى شرب العسل ؛ و تھديد نسائه
ـــــــــــــــــ
) (١النظم الفني في القرآن  ،ص . ٣٢٠

ـ  ٢٢٠ـ

بطالقھنَّ إن لم يتبن عن ھذه الغيرة فيمjا بيjنھنّ  .ثjم أمjر النبjي  بمجاھjدة الك ّفjار و المنjافقين
لئال تشغله تلك األمور من نسائه عنھا (( .
ھكذا جاء )) حديث المغjافير (( مjن عائشjة و حفصjة  ،انتقامjا ً لحjديث اإلفjك مjن جماعjة
زينب بنت جحش  .ففى سورة ) النور ( نزلت برا َءة عائشة من )) حديث اإلفك (( ؛ و في سjورة
) التحريم ( نزلت خيانة عائشjة و حفصjة لسjر النبjي فjي حjديث المغjافير  .و يتحلّjل محمjد مjن
يمينه بتشريع تحلة اليمين بالك ّفارة .
المأساة الرابعة  :شھر الھجر لنسائه  ،أو شھر العسل في قصة مارية
أھدى مقوقس مصر لمحمد جارية حسناء اسjمھا ماريjة القبطيjة  .و كjان البjد مjن شjھر
عسل معھا  ،ع َّل  Eيرزقه منھا ولداً  .أخرج الطبراني عن أبي ھريرة قال  )) :خjال رسjول E
 بمارية سريته في بيت حفصة  .فجا َءت فوجدتھا معjه  .فقالjت  :يjا رسjول  ، Eفjي بيتjي ،
علي  .فخرجjت
دون بيوت نسائك  .قال  :فإنھا حرام عليَّ أن أم ّسھا  ،يا حفصة  ،و اكتمي ھذا
ّ
حتى أتت عائشة فأخبرتھا  .فأنزل  )) Eتحلة اإليمان (( ليستحل ھjو سjريته  .لكjن الفتنjة نجمjت
في بيته  ،و تحولت الى مأسـاة  ،بسبب اعتزاله نسـاءه شھراً  .قال دروزة) )) :(١وخالصة الرأي
األقرب الى الصحة من غيjره مjن أسjباب نjزول اآليjات  ،أن النبjي  كjان يطيjل المكjث عنjد
زوجته زينب و يشرب عسالً  ،فتواطأت عائشة و حفصة على الكيد لھا  ،واتفقتا علjى أن تقjوال
له  :إن رائحته رائحة مغافير  ..ففشا الحjديث  .فغضjب النبjي  وحلjف أن ال يقjرب زوجاتjه
شھراً و ھجرھنّ  ،حتى قيل إنه طلقھنّ  .و ھنjاك روايjة تjذكر أن النبjي  اجتمjع بماريjة فjي
بيت حفصة  .فلما علمت استرضاھا بيمين أن ال يقرب مارية  ،واستكتمھا الخبر  .و لكنھا أفشته

لعائشة  .و مھما يكن من أمر الروايات  ،فاآليات تحتوي صورة حادث بيتي وقع بين النبjي 
و بعض زوجاته  .و أنه وقع بسبب الغيرة النسائية  ،و أن اثنتين كانتا فيه متآمرتين  .و أن ھذا
آلمه و َّ
حز في نفسه حتى ھ َّم بتطليق نسائه  ،ثم أوحى  Eاليه باآليات التى اكتفى فيھا بالتنديjد و
االنذار (( .
فالروايات تخلط بين حديث العسل  ،و حديث مارية  .لكن قصjة ماريjة أصّ jح الروايjات
ألن أكل العسل ال يقتضى يمينا ً و ال سراً مصونا ً  ،و ال تنزيالً لتحلة اليمين  .فشھر العسل مع
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول . ٨٥ : ١

ـ  ٢٢١ـ

مارية س ّبب شھر ھجران لنسائه  ،أو طالق  ،تحولت فيه األزمة البيتية الى مأساة  .و ھذه ليست
صورة مثالية للحياة الزوجية في بيت النبي  .و كان من معالمھا تحليل القسم بالك ّفjارة الشخصjية
 .و متى كانت تحلة القسم بيد صاحبه  ،فأية حرمة أو قدسية تبقى للقسم بين الناس؟
المأساة الخامسة  :التھديد بالطالق لنسائه  ،بسبب تصرفاتھنّ
ّ
التحزب و الفتنة في بيjت النبjي  ،حتjى صjارا مأسjاة عائليjة  .فلjم يكjن لمحمjد مjن
اشت ّد
ّ
سيطرة على نسjائه إال بتھديjدھنّ بjالطالق  )) :عسjى ربjه  ،إن طلقكjنّ  ،أن يب ّدلjه أزواجJا ً خيJراً
منكن  ،مسلمات مؤمنات قاتنات تائبات عابدات سائحات  ،ث ّيبات و أبكاراً (( ) التحريم  . ( ٥ھذا
تعريض صريح )) بأ ُمھات المؤمنين (( االسوة الحسنة لنساء المسلمين .
ت مjنكنَّ بفاحشjة
ھل كانت تقع فاحشة فjي بيjت النبjي ؟ يقjول  )) :يjا نسjاء النبjي َمjنْ يjأ ِ
مب ّينة يضاعف لھا العذاب ضعفين (( ) األحزاب . ( ٣٠
ھل كان بعض نسائه تتوغل بالحديث مع الرجال ؟ يقول  )) :يjا نسjاء النبjي لسjتنّ كأحٍ jد
من النساء  ،إن اتقيتنَّ فال تخضعن بالقول  ،فيطمع الذي في قلبه مرض  ،وقلن قوالً معروفا ً (( )
األحزاب . ( ٣٢
و كانjjت نسjjاء محمjjد كسjjائر بنjjات حjjوّ اء يحبjjبن التبjjرّ ج أي )) اظھjjار النسjjاء محاسjjنھنّ
للرجjjال (( ) الجjjالالن (  .فقjjال  )) :وقjjرْ ن فjjي بيjjوتكن و ال تبJّ Jرجن تبJJرج الجاھليJJة األولJJى
)األحزاب . (٣٣

((

لھذه المشاكل كان يھ ّددھن بالطالق ليحل السjالم و الفضjيلة فjي بيتjه  .فتلjك التصjرفات
كانت سبب مأساة متواصلة .
نبوة ؟
المأساة السادسة  :ھل اإلِعجاز الجنسي دليل ال ّ
يقول دروزة) (١أيضا ً  )) :قد ذكرت الروايات أن النبي  كان يجمع فjي عصjمته حjين
نزول اآليات ) األحزاب  ٥٠ـ  ( ٥٢تسJع زوجJات بعقJد  ،سjت مjنھنّ قرشjيات  ،و ثjالث غيjر
قرشيات  .أما االماء أو ملك اليمين فكان له منھن اثنتان .
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول  ٧١ : ١ـ . ٧٢

ـ  ٢٢٢ـ

)) و مھما يكن من أمر فآيات ) األحزاب ( استھدفت  ( ١ :استثناء النبي  من التحديد
الذي ورد في سورة ) النساء  ( ٣؛  ( ٢تحريم زواج جديد عليه ؛  ( ٣تنظيم عالقاته الزوجية ،
أو صالته الجنسية بأزواجه .
))

و النقطة األخيرة مستلھمة من مضjمون اآليjة )  ، ( ٥١إذ تكjاد تjوحى بأنھjا تتضّ jمن

تعليما ً للنبي  بأن ي ّتصل جنس ّيا ً في وقت واحـد بأربع من أزواجه  ،ويغ ّير فjي ھjذا االتصjال
 ...بل تكاد تقول  )) :إن ھذا القصjد ظjاھر فjي مضjمون اآليjة ظھjوراً قوبjا ً ((  .و يjأتي الحjديث
فيزيد على التفسير ؛ قال القاضي عياض في ) الشفاء ( عن ميزة النبي في قدرتjه الخارقjة علjى
الجماع الجنسي  )) :و قد رُ وينا عن أنس أنه  كان يدور على نسائه في الساعة  ،من الليل و
النھار  ،و ھن احدى عشرة  .و قjال أنjس  :كنjا نتحjدث أنjه أعطjي قjوة ثالثJين رجJالً ـ jخرّ جjه
النسائي  .و روى نحوه عن أبي رافع عن طاوس  :قوة أربعين رجالً في الجماع  .و في حديث
أنس عنه عليه السالم  :فُضلت على النسjاء بjأربع  :السjخاء  ،والشjجاعة  ،و كثJرة الجمJاع  ،و
الي من دنياكم العطور و النساء  ،و جُ ْ
علت قرة عينى
البطش ((  .و جاء في السنن  :أحب شىء ّ
في الصالة (( .
مjآس  .و ھكjذا فjإن
فميزات محمد من شريعة الjزواج القرآنيjة كانjت مصjدر مشjاكل و
ٍ
القرآن و الحديث و السيرة تجمjع كلھjا و تقطjع بjأن حيjاة محمjد البيتيjة و العائليjة و الزوجيjة ال
تحمل براھين اإلِعجاز في الشخصية النبوية  ،بل دالئل جازمة على )) بشرية (( النبي فيھا .
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إن العصjمة النبويjة فjي تل ّقjي الjوحي و التنزيjل تقتضjى العصjمة فjي الjبالغ و التبليjjغ ؛
لكنھا ال تقتضي العصمة في السلوك حين التنزيل و حين التبليغ  .ھذا ما نراه في حياة محمد قبل
البعثة  ،و في حياته النبوية بعد البعثة .
ـ  ٢٢٣ـ

نبوة  )) :وجدك ضاال فھدى
أوالً  :حياة محمد قبل ال ّ

((

لم يولد محمد  ،مثل المسيح  ،على الھدى و النبوّ ة .
لjم يقطjjع القjjرآن بحjق المسjjيح أنJJه ولJJد نب ّيJا ً  )) :قjjال ) فjjي مھjده (  :إنjjى عبjjد  Eآتjjاني
الكتاب و جعلنى نب ّيا ً (( ) مريم  ، ( ٣٠و عاش نبيّjا ً رسjوالً فjي طفولتjه كمjا فjي كھولتjه )) :وإذا
قال  : Eيا عيسى  ،ابن مريم  ،اذكر نعمتي عليك و على والدتك إذ أيjدتك بjروح القjدس  :تكلّjم
الناس في المھد و كھالً  ،و اذ علمتك الكتاب و الحكمة  ،و التوراة و اإلنجيل (( ) المائدة ، ١١٠
قابل آل عمران  ٤٥ـ  . ( ٤٦و ھذه ميزة استعلى بھا المسيح على األنبياء والمرسلين أجمعين .
نبوة كھالً في سنّ األربعjين
و يقطع القرآن و الحديث و السيرة بأن محمداً اھتدى إلى ال ّ
 ،بعد خمس عشرة سنة من زواجه بخديجة بنت خويلد  ،ابنة عم ورقة بن نوفل قس م ّكة .
ففى القرآن إشارة الى ما قبل البعثة فjي قولjه  )) :قْ jل  :لjو شjاء  Eمjا تلوتjه علjيكم و ال
أدراكم به  :فقد لبثت فيكم ُع ُمراً من قبله أفال تعقلون (( ) يونس  ، ( ١٦فإنjه )) لjم يكjن يعلjم مjن
نبوته شيئا ً قبل نزول الوحي عليه (( ) دروزة ( .
و التصريح الصريح عن حال محمد قبل البعثة قوله  )) :ألم يجدك يتيما ً فآوى ؟ ووجدك
ضاالً فھدى ؟ ووجدك عائال فأغنى (( ؟ ) الضحى  ٦ـ . ( ٨
علّق عليھا دروزة) (١بقوله  )) :إن آيjات سjورة الضjحى )  ٦ـ ( ٨ jمjن أقjوى و أوضjح
النصوص القرآنية في نشأة النبي  و حياته الى مبدإ الوحي  ،إذ تقرّ ر اآليتان األولى والثالثة
 ( ١ما ھو من البدائه المعروفة اليوم من أن النبي كان يتيما ً  ،و أنه نشأ في حضانة رحيمة مjن
ج ّده ثم من عمه أبي طال ٍ
ب  ...استمرت حتى انقلبت الى حماية قوية مjن عمjه كمjا يjدل معنjى ))
االيjjواء ((  ( ٢ .أنjjه كjjان فقيJJراً فأغنJJاه  Sو أخبjjار السjjيرة التjjى ال اخjjتالف فjjي جوھرھjjا و ال
تناقض تذكر ظروف ذلك على ما ھو معروف من صلة السيدة خديجة بنت خويلد ر .عن طريق
عمله لھا في التجjارة  ،و اقترانjه بھjا نتيجjة لھjذه الصjلة  ...ھjذه الصjلة التjى كانjت فاتحjة عھjد
جديد  ،بل حادثا ً حاسما ً في حياة السيد الرسول  كان له أكبر األثر في االتجاه النھائي الjذي
اتجه اليه  .و تھيأت به نفسه و قواه الروحية لتلقى الرسالة العظمى
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول  ٢٨ : ١ـ . ٣٠

ـ  ٢٢٤ـ

و النھوض بھا  ،إذا أغناه  Sعن الضرب في األرض في سبيل الرزق  ،فاستطاع أن يتمتع في
جانب السيدة بالحياة العائلية الھنيئة من جھة  ،و أن يتفرّ غ من جھة أخرى بنفسه و قلبه وفكره و
روحه للتدبر في ملكوت  Eو آالئه  ،و القيام برياضاته أو اعتكافاته الروحية  ،فارغ القلب من
ھموم المعيشة و ضروراتھا (( ـ على مثال معلمه ورقة بن نوفل قjس م ّكjة الحنيjف )) النصjراني
((.
))

أما اآلية الثانية أي )) وجدك ضاالً فھدى (( فإنھا تقرّ ر فيما نعتقد حالjة ذات خطjورة و

داللة كبيرتين في صدد نشأة النبي  الروحية  .و لقد قال المفسرون  :إن اآلية تحتjوي اشjارة
الى حادث تيھان وقع للنبي  في طفولته أو فjي احjدى رحالتjه  ،و رووا فjي ذلjك روايjات .
كما قالوا إنھا تعني أنه كان غافالً عن الشريعة التى ال تتقjرّ ر إال بjالوحي الربjاني  .أو إنjه كjان
حائراً في أسلوب العبادة  . iو نفوا عنه على أي حال أن يكون ضjاالً أي منjدمجا ً فjي العقائjد و
التقاليد الشركية  .و النفس ال تطمئن الى رواية تيھان النبي  مضمونا ً وسنداً ،بل إنھjا ليسjت
متسقة مع مjا تضjمنته اآليjة مِjن َمjنَّ  Eعلjى النبjي  بjأعظم أفضjاله عليjه .وتفسjير ضjال
بحائر (( يحمل معنى اآلية على أن المقصود الحيرة في الطريق التى يجب أن ُيسار فيھا الjى E
و عبادته على أفضل وجه  .و ھو المعنى الذي نراه  .و يعضد ذلك جملة  )) :ما كنت تدري مjا
الكتاب و ال اإليمان  ،و لكن جعلناه نوراً نھدي به من نشاء َمن عبادنا  ،وإنك ل ُتھدى الى صراط
مستقيم (( ) الشورى . ( ٥٢

))

نقjول  :إن آيjjة الضjحى )  ( ٧و آيjjة الشjjورى )  ( ٥٢تJدالن علJJى ھJدايتين لمحمjjد قبjjل
بعثته  :الھداية األولى من ضالل الشرك الى التوحيد الكتابي  ،تلك الھداية المقرونة بزواجه من
السيدة خديجة  ،ابنة عم ورقة بن نوفل قس م ّكة  ،و ھو الذي أشار عليھا ،على ح ّد قول السيرة،
بذلك الزواج إيالفا لھدايته .والھداية الثانية التي تشير اليھا آيتا )الشورى  ١٥و  (٥٢كانت الjى
ُ
أمjرت أن أكjون مjن
اإليمان بالكتاب نفسه ؛ و إلى االنضمام في سلك النصارى المسjلمين  )) :و
المسلمين و أن أتلو القرآن (( ) النمل  ٩١ـ ، ( ٩٢ jو الjى الjدعوة لإليمjان بالكتjاب علJى طريقJة
موسى و عيسى معا◌ً  )) :شرع لكم من الدين مjا وصjى بjه نوحjا ً ـ jوالjذي أوحينjا إليjك ـ jو مjا
وصينا به إبراھيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه  ...و قل  :آمنت بما أنjزل
ُ
أمرت ألع ِدل بينكم (( ) الشورى  ١٣ـ . ( ١٥
 Eمن كتاب  ،و
ففي آية الضحى )  ( ٧ھداية الى التوحيد الكتابي  ،في كنف خديجة وورقة .
ـ  ٢٢٥ـ

و في آية الشورى )  ( ٥٢ھداية الى تبليغ التوحيد الكتابي علjى طريقjة موسjى وعيسjى
معا ً  ،و ھذا ما يسميه الھداية الى ملّة إبراھيم )) ق ْل  :إننى ھداني ربي الى صراط مسjتقيم  ،دينjا ً
قيما ً  ،ملّة إبراھيم حنيفا ً  ،و ما كان من المشركين (( ) األنعام . ( ١٦١
الحظ اقتران التعابير الثالثة  :الصراط المستقيم  ،و الدين القيّم  ،و ملّة إبراھيم  .وكلھjا
صفات اإلسالم )) النصراني (( الذي أ ُ ِمر محمد بأن ينضم إيه  ،و يتلو مع أصحابه النصارى مjن
بني إسرائيل قرآن الكتاب )) :و أمرت أن اكjون مjن المسjلمين و أن أتلjو القjرآن (( )النمjل  ٩١ـj
 (٩٢فالمسلمون موجjودون قبjل محمjد  ،وھjو ينضjم الjيھم و يتلjو معھjم )) القjرآن (( قبjل القjرآن
العربي  .و ما القرآن العربي سوى نسخة عن )) القرآن (( الذي معھjم  )) :و شjھد شjاھد مjن بنjي
إسرائيل ) النصارى ( على مثله (( ) األحقاف . ( ١٠
فالھداية الثانية كانت الى النبوّ ة  ،نبوّ ة التبليغ  :فھjو ُدعjي )) لjيعلمھم الكتjاب و الحكمjة
أي التjjوراة و اإلنجيjjل ) البقjjرة  ١٢٩و  ، ١٥١آل عمjjران  ، ١٦٤الجمعjjة  ، ( ٢كمjjا تعلمھjjا
المسيح من  ) Eآل عمران  ، ٤٨المائدة . ( ١١٠

((

ثانيا ً  :حياة مح ّمد النبوية  :األزمات اإليمانية العشر
يظھjjر القjjرآن المكjjي تأديبjا ً لمحمjjد فjjي التوحيjjد  ،قبjjل أمتjjه  .فjjإن محمjjداً قjjد انتابتjjه فjjي
دعوته أزمات إيمانية خانقة  ،تدل عليھا ظواھر قرآنية غريبة .
ففى القرآن المكي ظواھر غريبة مريبة في تحذير النبي من الشرك  ،و تھديده فjي تjرك
التوحيد  ،و تحريضه على االستقامة  ،و أمره باالستغفار من ذنبه .
الظJJاھرة األولJJى ھjjي تحjjذير محمjjد المتواصjjل مjjن االنjjزالق الjjى الشjjرك  .فمنjjذ سjjورة
)القلم( ُيقال له  )) :فال تطع المكذبين  :و ّدوا لو ُتد ِھن فيُjدھنون (( )  ٨ـ ( ٩ jـ jو ال تحjذير بjدون
سبب و يتواتر التحذير  )) :فال تدعُ مع  Eإلھا آخر (( )الشعراء  ، ٢١٣القصص .(٨٨
الظاھرة الثانية ھjي تھديjد النبjي مjن تjرك التوحيjد و الميjل الjى الشjرك  )) :فjال تكjوننَّ
ُ
نزلت إليjك  ،و ادعُ إلjى ربjك  ،و ال تكjوننَّ
ظھيراً لكافرين  ،و ال يص ُّدنك عن آيات  Eبعد إذ أ ِ
من المشركين ((! ) القصص  ٨٦ـ  . ( ٨٧و تتنوع التھديدات في سورة ) األنعام (  )) :و ال
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تكjjوننَّ مjjن المشjjركين (( ! )  )) ، ( ١٤فjjال تكjjوننَّ مjjن الجjjاھلين (( )  )) ، ( ٣٥و الjjذين آتينjjاھم
الكتjjاب يعلمjjون أنjjه منjَّ jزل مjjن ربjjك بjjالحق  :فjjال تكjjوننَّ مjjن الممتjjرين (( )  . ( ١١٤و التھديjjد
لمحمjjد صjjريح  )) :لjjئن أشjjركت ليحjjبطنَّ عملjjك  ،و لتكjjوننَّ مjjن الخاسjjرين (( ) الزمjjر  ( ٦٥؛
وسببه صريح  )) :فال تك في مرية مما يعبد ھؤالء (( ) ھود . ( ١٠٩
الظاھرة الثالثة ھي األمر باالستغفار من ذنبه  )) :و استغفر لذنبك (( ) غافر  ، ٥٥محمد
 . ( ١٩و دام ھذا األمر باالستغفار لذنبjه  ،حتjى آخjر سjورة نزلjت فjي المدينjة  )) :فسjبح بحمjد
ربك  ،و استغفره إنه كان توّ ابا ً (( ) النصر (  .و التحذيرات و التھديدات المتواترة تjدل علjى أن
الذنب األكبjر كjان فjي شjكه مjن صjحة التوحيjد  )) :فjال تjك فjي مريjة ممّjا يعبjد ھjؤالء (( )ھjود
. (١٠٩
الظاھرة الرابعة ھي فjي دعjوة محمjد الjى االسjتقامة فjي دعjوة التوحيjد  )) :فاسjتقم كمjا
أُ َ
مرت  ،و من تاب معك (( ) ھود  )) ، ( ١١٢فلذلك فادعُ  ،و استقم كمjا أ ُمjرت (( ) الشjورى ١٥
(.
و ھكذا نرى أن القرآن نزل لتثبيت محمد في التوحيد الكتابي قبل أمتjه  )) :و كjالًّ نقjصّ
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ! و جا َءك في ھذه الحق و موعظة و ذكjرى للمjؤمنين
َ
أمرت  ،و من تاب معك (( ) ھود . ( ١١٢
(( ) ھود  )) ، ( ١٢٠فاستقم كما
ثم إن تلك التحذيرات المتواترة  ،و تلك التھديjدات المتواصjلة  ،توضjح معنjى االزمjات
اإليمانية التى كان يقاسيھا النبjي مjن حjين الjى حjين  ،بطريقjة متjواترة فjي )) أم مسjائل اإلسjالم
جميعا  :في التوحيد (( .
 ١ـ األزمة اإليمانيJة األولJى كانjت فjي قصjة الغرانيjق  ،مjن سjورة الjنجم  ،و ھjي أول
سورة أعلنھا محمد في م ّكة .
ففjjى ) أسjjباب نjjزول ( اآليjjة )  ( ٥٢مjjن سjjورة الحjjج  )) ،أخjjرج ابjjن أبjjي حjjاتم و ابjjن
جرير ) الطبري ( و ابن المنذر  ،من طريق بسند صحيح عjن سjعيد بjن جبيjر قjال  :قjرأ النبjي
 بم ّكة ) النجم ( فل ّما بلغ  )) :أفرأيتم الالت و ّ
العزى و مناة الثالة األخرى  (( ...ألقى الشيطان
على لسانه  )) :تلك الغرانيق العلى  ،و ان شفاعتھن ل ُترتجى ((  .فقال المشركون  :ما ذكر آلھتنا
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بخبر قبل اليوم  ،فسجد  ،فسجدوا  ،فنزلت  )) :و ما أنزلنا من قبلك من رسول و ال نبي  ،إال إذا
تمنى ) قرأ ( ألقى الشيطان فjي أمنيتjه ) قرا َءتjه (  ،فينسjخ  Eمjا يلقjى الشjيطان  ،ثjم يحكjم E
آياته (( ) الحج . ( ٥٢
و قصة الغرانيق التى يحاول بعضھم انكارھjا ثابتjة بالحjديث و القjرآن و الjنص نفسjه .
قال األستاذ حسين ھيكل) )) : (١حديث الغرانيق أورده ابن سjعد فjي طبقاتjه الكبjرى  ،و الطبjري
في تاريخ الرسل و الملوك ؛ و أورده كثيرون من المفسjرين المسjلمين و كتjاب السjيرة  ،و أخjذ
به جماعته المستشرقين ((  .قال الحافظ بن حجر  )) :كثJرة الطJرق تJدل علJى أن للقصJة أصJالً ؛
مع أن لھا طريقين صحيحين مرسلين أخرجھما ابن جرير الطبري ((  .و للقصة في القjرآن سjند
مبدئي أوالً في آية ) الحج  ( ٥٢التى ال تفھم بدون القصة  ،و ثانيا ً في آية )الزمر  )) : (٤٥و إذا
ھم يستبشرون ((  .جاء عنھا في ) أسباب ال ّنزول ( للسيوطي  )) :أخرج ابjن المنjذر عjن مجاھjد
أنھا نزلت فjي قjراءة النبjي  ) الjنجم ( عنjد الكعبjة  ،وفjرحھم عنjد ذكjر اآللھjة ((  .و القصjة
أيضjا ً سjjند واقعjjى فjjي كjjل التحjjذيرات مjjن الشjjرك  ،و التھديjjدات مjjن عاقبتjjه  ،التjjى تتjjواتر فjjي
القرآن  .أخيراً نص اآلية المبتور يدل عليھا  :فإن فعل ) أفرأيتم ( يتعدى الى مفعولين  ،و ال يتم
المعنى بدونھما كليھما ؛ و المشھود أن المفعول األول مjذكور  )) ،الjالت والعjزى و منjاة الثالثjة
األخرى ((  ،بينمjا الثjاني محjذوف ) عjن الجاللjين ( ؛ فjالجواب سjاقط  ،كمjا يظھjر  ،و ال يسjد
مسده شىء في النص  .فإجماع القرآن و الحديث و السيرة برھان على صحة قصة الغرانيق  .و
قد ختموا الرواية ھكذا  )) :جلس محمد في بيته  ،حتى اذا أمسى أتاه جبريل  ،فعرض عليه النبي
سورة النجم ) و فيھا قصة الغرانيق ( فقال جبريل َ :أوجئتك بھاتين الكلمتين ؟ قال محمjد  :قلJتُ
على  Sما لم يقلْ (( !
 ٢ـ األزمة اإليمانية الثانية  :التحذير المتواتر من الشرك .
وقعت األزمة ما بين سورتي ) اإلسراء ( و ) القصص (  .و ھذه األزمة ال تنسjجم مjع
آية اإلسراء فjالمعراج ُ .يقjال للنبjي  )) :و مjا كنjت ترجjو أن ُيلقjى إليjك الكتjاب  ،إال رحمjة مjن
ربك  :فال تكوننَّ ظھيراً للكافرين ! و ال يص ُّدنك عن آيات  Eبعد إذا أنزلت إليك ! و ادعُ
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تJدع مJع  SإلھJا ً آخJر ! ال إلjه إالّ ھjو (( ) القصjص
إلى ربك و ال تكوننَّ من المشركين ! و ال ُ
 ٨٦ـ  . ( ٨٨تحذير صارخ  ،و ال تحذير إالّ من واقع !
و يعود القرآن الى التحذير نفسه في ) اإلسراء (  )) :ال تجعْ jل مjع  Eإلھjا ً آخjر  ،فتقعjد
مjذموما ً مخjjذوالً (( ! )  . ( ٢٢و يكjjرّ ر  )) :و ال تجعjل مjjع  Eإلھjا ً آخjjر ف ُتلقjى فjjي جھjjنم ملومjا ً
مدحوراً (( )  . ( ٣٩و تعطي السورة سببين لھذه الفتنة  .األول نزغ الشيطان في نفس االنسjان:
)) و ق ْل لعبادي يقولوا التى ھي أحسن  .إن الشيطان ينزغ بينھم  ،إن الشيطان كان لالنسان عدواً
مبينا ً (( )  . ( ٥٣يظھر أن الشيطان يتدخل في الوحي  ،و فjي نفjس النبjي  ،تسjھيالً لفتنjة محمjد
ع ّمjا يjjوحى اليjjه  )) :و ان كjjادوا ليفتنونjjك عjjن الjjذي أوحينjjا إليjjك لتفتjjري علينjjا غيjjره ! و إذاً ال
تخذوك خليالً ! و لوال أن ثبتناك لقد كدت تركن اليھم شJيئا ً قلJيالً ! إذاً ألذقنjاك ضjعف الحيjاة و
ضعف الممjات  ،ثjم ال تجjد لjك علينjا نصjيراً (( )  ٧٣ـ . ( ٧٥ jإن اإلشjارة صjريحة  :لقjد كjاد
محمد يركن الى المشركين شيئا ً قليالً .
علjjق علjjى ذلjjك األسjjتاذ دروزة) )) : (١سjjورة القصjjص تjjأتي فjjي الترتيjjب قبjjل سjjورة
اإلسراء  ،و ُيلمح في اآليات شjىء ممjا جjاء فjي آيjات ) اإلسjراء ( بصjراحة أكثjر  ،إذ احتjوت
أمjjر للنبjjي  بjjأن يشjjھد  Eعلjjى المھتjjدي مjjن الضjjال  ،و تنبيھjا ً لjjه بjjأن ال ُيظjjاھر و ال ُيjوا ّد
الكافرين  ،و بأن ال يدعھم يص ّدونه عما أنزل  Eاليه  ،و بأن ال يjأتي بjأي شjىء فيjه أي معنjى
من معانى اشراك أحد غير  ، Sمع  . Sو ُيلھم ھذا أن النبي  كان يختلج في نفسjه مسjايرة
الزعماء شيئا ً ما  ،رغبة في كسبھم الى صفه (( .
إن آيات ) القصص ( و ) اإلسراء ( ُتلھjم أكثjر مjن المسjايرة  :إن حملتھمjا المتواصjلة
مصjjبوبة علjjى جعلjjه مjjع  Eإلھjا ً آخjjر ! و ال تحjjذير إالّ مjjن أمjjر محتمjjل الوقjjوع ! إنjjه التحjjذير
المتواتر لمحمد نفسه من الشرك !
 ٣ـ األزمة اإليمانية الثالثة  :التر ّدد بين التوحيد العربي و التوحيد )) النصراني (( .
كان ھ ّم محمد األكبر )) إيالف قريش (( لدعوته  .فنزل )) إليالف قريش  ...فليعبدوا رب
ھذا البيت الذي أطعمھم من جوع  ،و أمنھم من خوف ((  )) .رب البيت (( إما ھو إله
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التوحيد  ،و إما ھو إله الشرك  .و حاشا للقjرآن و النبjي أن يjدعوا لشjرك .فكjان )) رب البيjت
بالكعبة إله التوحيد  .و ھذه شھادة قرآنية على التوحيد القائم في كعبة م ّكة  .و بمjا أنjه لjيس عنjد
العرب من توحيjد فلسjفي مسjتقل  ،و بمjا أن اليھوديjة كانjت بعيjدة عjن م ّكjة  ،فالتوحيjد العربjي
الملتزم في الكعبة كان توحيداً مسjيحيا ً  .وھبjه كjان عربيّjا ً مسjتقالً  .ففjى سjورة )قjريش( يظھjر
تأييد القرآن لتوحيد قومه .

((

لكن القرآن كان دعوة )) نصرانية ((  .فنزل التصحيح  )) :إنمjا أ ُ
ُ
مjرت أن أعبjد ربّ ھjذه
البلدة  ...و أ ُ ُ
مرت أن أكون من المسلمين (( ) النمل  . ( ٩١إن )) المسلمين (( موجودون بم ّكة قبل
محمد  ،و ھو ُيؤمر باالنضمام اليھم  .و نعرف أنھم كانوا النصjارى مjن بنjي إسjرائيل )الصjف
 ، ١٤األعراف  . (١٥٩فاآليjة دليjل علjى صJراع فJي نفJس النبJي بJين التوحيJد العربJي ) لعلjه
المسيحي ( و بين التوحيد )) النصJراني (( اإلسJالمي  .و اآليjة شjھادة قرآنيjة أيضjا ً علjى أنتشjار
التوحيد العربي ) لعله المسيحي ( في م ّكة  .و ھذا الصراع دام حتى نjزول قولjه )) :إن المسjاجد
 ، iفال تدعوا مع  Eأحداً (( ! و أنه ل ّما قام عبد  Eيدعوه كادوا يكونjون عليjه لِبjداً ! قjل  :إنمjا
أدعو ر ّبي  ،و ال أشرك به أحداً !  ...قْ jل  :إنjى لjن ُيجيرنjي مjن  Eأحjد  ،و لjن أجjد مjن دونjه
ملتحداً (( ) الجن  ١٨ـ . ( ٢٢
 ٤ـ األزمة اإليمانية الرابعة  :فتنة النبي ع ّما ُيوحى اليه
لقد مر بنا قوله  )) :و إن كادوا ل َيفتنونك عن الذي أوحينا إليك  ،لتفتري علينا غيره  ،و
اذاً ال ّتخذونكَ خليالً ! و لوال ان ث ّبتناك  ،لقد كدت تركن اليھم شيئا ً قليالً ) اإلسراء  ٧٣ـ . ( ٧٤
التصريح واضح  :لقد كادوا يفتنون النبي ع ّما ُيوحى اليه  ،و كاد محمد ان يركن اليھم شيئا قليال
.
و نعرف من قصة الغرانيق أن ذلك وقع له  ،و اعترف محمد بذلك ُ )) :
قلت على  Eما
لم يق ْل (( !
و تأتي آية التبديل في التنزيل فتزيد األمر بيانا ً  )) :و إذا ب َّدلنا آية مكان آية ـ و  Eأعلjم
مفتر ! (( ) النحل  . ( ١٠١فالتبديل في آي القرآن وقع لمحمد  ،بنص
بما ينزل ـ قالوا  :إنما أنت
ٍ
القرآن القاطع  ،و إن كان ذلك بأمر الوحي نفسه  .و الحادث مشھود  ،لذلك ش ّنع الكافرون علjى
النبي  .و ھذا التبديل في آي القرآن يسبب ً
فتنة للناس و أزمة إيمانية لمحمد نفسه.
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 ٥ـ األزمة اإليمانية الخامسة  :الشك من التنزيل القرآني نفسه
إن فتنة محمد عن الوحي ال ُمنزل اليه وصلت في منتصف العھد الثاني بم ّكة الى ذروتھا
 ،حتى بلغت الشك من التنزيل القرآني نفسه  )) :فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك  ،فاسأل الذين
يقرأ ُون الكتاب من قبلك  :لقد جا َءك الحق من ربك  ،فjال تكjوننَّ مjن الممتjرين ! وال تكjو َننَّ مjن
الذين َّ
كذبوا بآيات  ، Sفتكو َننَّ من الخاسرين (( ) يونس  ٩٤ـ . ( ٩٥
ھذه صورة قاتمة مؤلمة في الحياة النبويjة  ،نشjاھد فيھjا ذروة الصjراع فjي نفjس محمjد
ك نبjjي بمjjا
بjjين اإليمjjان و الشjjرك  ،فjjي )) الشjjك  ...و المريjjة  ...و التكjjذيب بآيjjات  . (( Eأيش ّ j
ُيوحى إليه ؟ أجل التصريح مشروط  ،لكن التنويه بإمكان الشك في نفس النبي مjن وحيjه  ،دليjل
أزمة إيمانية يعانيھا محمد في ما يوحى اليه .
و في ھذه الحالة القصوى من الصراع الوجداني مع الوحي نفسه  ،يحيل القjرآن محمjداً
 ،على عادته  ،الى أساتذته من أھل الكتاب  ،ليطمئنوه على صjحة الjوحي و اإلسjالم  .و يظھjر
صر معھم مjن
فضل )) أولي العلم قائما ً بالقسط (( ـ أي علماء النصارى من بني إسرائيل و من تن ّ
العرب مثل ورقة بن نوفل  ،قس م ّكة ـ على محمد  ،بإرشاده الى )) الحق (( و نشله من المرية و
الشك  .فال يحيله القرآن الى المعجزة  ،بل إلى علماء النصارى  ،ومحمد يكتفى بذلك و يفخر به
على أخصامه  )) :و يقول الذين كفروا  :لست مرسالً ! قل  :كفى با iشھيداً بينى و بينكم و مjن
عنده علم الكتاب (( ) الرعد . ( ٤٣
التجأ اليھم و اطمأن  ،فخرج على الناس بھjذا الjبالغ المjبطن بالتحjذير  )) :قْ jل  :يjا أيھjا
الناس إن كنتم في شك مjن دينjي  ،فjال أعبjد الjذين تعبjدون مjن دون  ، Eو لكjن أعبjد  Eالjذي
يتوفjjاكم ! و أ ُمJJرتُ أن أكJJون مJJن المJJؤمنين ! و أنْ أق ْ jم وجھjjك للjjدين حنيف jا ً  ،و ال تكjjوننَّ مjjن
المشركين ! وال تدعُ من دون  Eما ال ينفعك و ال يضرّ ك ،فإن فعلت فإنك اذاً مjن الظjالمين (( )
يونس  ١٠٤ـ  . ( ١٠٦فمن ھم )) المؤمنون (( الذين أ ُمjر باالنضjمام الjيھم ؟ إنھjم النصjارى مjن
بنjjي إسjjرائيل كمjjا تشjjھد كjjل قjjرائن القjjرآن  .فالصjjراع قjjائم فjjي نفjjس محمjjد بjjين النصjjرانية
والمسيحية و الشـرك العربي  .أخيjرا ً وحيjه يjأمره باالنضمjـام الjى النصjارى )) المjؤمنين (( )) ،
المسلمين (( من قبله .
ـ  ٢٣١ـ

و أزمة الشك من التنزيل القرآني تزول عنه بالدرس لدى أساتذته  )) :و كذلك نصjرّ ف
َ
درست ! ـ و لنب ّينه لقوم يعلمون  .ا ّتبع ما أوحى إليك من ربك ،ال إله إالّ ھو
اآليات ـ و ليقولوا :
 ،و أعرض عن المشركين (( ) األنعام  ١٠٥ـ  . ( ١٠٦فدرس و اطمأن لjدى )) قjوم يعلمjون ((،
و تبرَّ أَ من )) الذين ال يعلمون (( أي من المشركين  ،و طلع على الناس بفعل اإليمان و التوبة )) :
و اذا جا َءك الذين يؤمنون بآياتنا ! فق ْل  :سالم عليكم  ،كتjب ربكjم علjى نفسjه الرحمjة  ،أنjه َمjن
عمل منكم سوءاً بجھالة ثم تاب من بعده و أصلح فإنه غفjور رحjيم ،و كjذلك نفصّjل اآليjات  ،و
jتبن سjjبيل المجjjرمين  .ق ْ jل  :إنjjى ُنھيjjت أن أعبjjد الjjذين تjjدعون مjjن دون  ! Eق ْ jل  :ال أ ّتبjjع
لِ َتسَ j
ً
ُ
ءكم ! قjjد ضjjللت إذا و مjjا أنjjا مjjن المھتjjدين ! (( ) األنعjjام  ٥٤ـ . ( ٥٦ jjبالjjدرس لjjدى ))
أھjjوا َ
الراسخين في العلم (( صار على بينة من ربه  )) :قل  :إنى على ب ّينة من ربjي و كjذبتم بjه ! (( )
األنعjjام  ، ( ٥٧و لjjيس بjjالمعجزة  )) :مjjا عنjjدي مjjا تسjjتعجلون بjjه  ...قjjل  :لjjو أن عنjjدي مjjا
تستعجلون به لقضي األمر بيني و بينكم (( ) األنعام  ٥٧ـ  . ( ٥٨فاألزمات اإليمانية تنتاب النبي
من داخل و من خارج .
 ٦ـ األزمة اإليمانية السادسة  :الفتنة بترك بعض الوحي القرآني
في صراع محمjد النفسjاني بjين اإليمjان و الشjرك  ،تراكمjت عليjه أزمjة جديjدة يصjفھا
بقوله  )) :فلعلّك تارك بعض ما ُيوحى إليك  ،و ضائق به صدرك ! أن يقولوا  :لjوال أ ُنjزل عليjه
كنز ! أو جاء معه َملَك ! ـ إنما أنت نذير ! و  Eعلى كل شىء وكيل (( ) ھود  . ( ١٢لقد بلغت
أزمة اإليمان في نفس محمداً حداً أوشك فيه أن يترك بعض ما ُيوحى اليه !
و سبب الفتنة الجديدة عجjز محمjد عjن معجjزة تؤيjده فjي دعوتjه  .فيجيjب القjرآن علjى
لسانه  )) :ما عندي ما تستعجلون به ((  .ثم يح ّدد له معنى نبوته ورسالته )) :إنما أنت نjذير (( ! و
ما على النذير اجتراح المعجزة لصحة النبوّ ة و الدعوة .
فشھادته على صحة رسالته  ،ليسjت المعجjزة  ،بjل شjھادة أسjاتذته لjه  ،الjذين ھjم علjى
ب ّينة من ربھم في كتابھم  )) :أفمن كان على ب ّينة من ربه ـ و يتلوه شاھد منjه  ،و مjن قبلjه كتjاب
موسى إِماما ً و رحمة ـ أولئك يؤمنون به ! و من يكفر به من األحjزاب فالنjار موعjده ! فJال تJك
في مرية منه  ،إنه الحق من ربك  ،و لكن أكثر الناس ال يؤمنون (( ) ھود  . ( ١٧وقولjه  )) :و
يتلوه شاھد منه (( ھو مثل قوله  )) :و شھد شاھد من بني إسرائيل على مثلJه (( )األحقjاف . (١٠
فإنذ شاھداً من بني إسرائيل النصارى َ )) ،من عنده ع ْلم الكتاب (( ) الرعد  ( ٤٣يتلو
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على محمد )) مثل (( القرآن العربي  ،فما عليه أن يتjرك بعjض مjا يُjوحى إليjه ! و يُjؤ َمر  )) :فjال
تك في مرية منه (( ! أي من ھjذا الjوحي القرآنjي  ،النصjراني  .و يثjؤمر أيضjا ً  )) :فjال تjك فjي
مرية ِم ّما يعبد ھؤالء  :مjا يعبjدون إالّ كمjا يعبjد آبjاؤھم مjن قبjل  ،و إنjا لموفjوھم نصjيبھم غيjر
منقوص (( ) ھود  . ( ١٠٩فال سبيل الى الشك في الوحي  ،و ترك بعضه  ،و ال الjى الشjك فjي
الشرك ! لذلك )) فاستقم كما أمJرت و َمJن تJاب معJك (( ! ) ھjود  ،( ١١٢بسjبب ھjذا األمjر كjان
محمد يقول )) :شيبتني ھود (( ! لقد شاب محمد في صراع اإليمان .
 ٧ـ األزمة اإليمانية الدائمة  :عجز محمد عن معجزة تشھد له
القرآن المكي صراع قائم دائم بين النبي العربي و المشركين من بني قومjه علjى صjحة
نبوّ ته  ،التى ال تؤ ّيدھا في نظرھم ـ كما في نظر أَھل الكتjاب جميعjا ً ـ jإالّ المعجjزة  .و قjد رأينjا
مع األسـتاذ دروزة ) )) (١موقف القjرآن السjـلبي (( مjن كjل معجjزة تشjـھد لمحمjد  .قjال )) :وقjف
الزعمjjاء إزاء ھjjذا الموقjjف القرآنjjي مjjن تح ّ jديھم  ،و أخjjذوا يطjjالبون النبjjي  بjjالمعجزات و
سّ Jنة
اآليات  ،برھانjا ً علjى صjدق دعjواه أوالً  ،ثjم أخjذوا يjدعمون مطjالبھم بتحٍّ jد آخjر  ،و ھjو ُ
األنبيJJاء السJJابقين الjjذين جjjاؤوا باآليjjات و المعجjjزات  .و قjjد تكjjرَّ ر طلjjب اآليjjات مjjن جانjjب
الجاحدين  ،أو باألحرى زعمائھم  ،كثيراً  ،حتى حكي القرآن المكي عنھم نحو خمس وعشرين
مJJرة صJJريحة  ،عjjدا مjjا حكjjي عjjنھم مjjن التحjدّي الضjjمني  ،و مjjن التحjدّي باإلتيjjان بالعjjذاب و
استعجاله و السؤال عنه (( .
و ھذا التحدّي الدائم بالمعجزة  ،دلjيالً علjى صjحة النبjوّ ة و الjدعوة ـ يقابلjه عجjز محمjد
الدائم عن كل معجزة تشھد له ـ ھما سبب أزمة إيمانية في نفسه ال تنتھjي ! و يتjر ّدد صjداھا فjي
القرآن المكي كله  .فقjد منعjت عنjه المعجjزة منعjا ً مبjدئيا ً مطلقjا ً ) اإلسjراء  ( ٥٩و منعjا ً واقعيjا ً
شامالً ) اإلسراء  ، ( ٩٣حتى اضطر الى االقرار الصريح البسيط  )) :مjا عنjدي مjا تسjتعجلون
بjjه  ...لjjو أن عنjjدي مjjا تسjjتعجلون بjjه لقضjjي األمjjر بينjjي و بيjjنكم (( ) األنعjjام  ٥٧ـ . ( ٥٨ j
فالتحjjjديات المتواصjjjلة بjjjالمعجزة  ،و التصjjjريحات المتواصjjjلة بjjjالعجز عنھjjjا  ،أزمjjjة إيمانيjjjة
متواصلة في ضمير النبي العربي .
في خضم ھذا الصراع النفسjاني الjدائم  ،مjن العجjز القjائم عjن معجjزة تشjھد لjه ُ ،يفھjم
معنى تح ّدي محمد للمشركين بإِعجاز القرآن ) اإلسراء  ، ٨٨يونس  ، ٣٨ھود  . ( ١٣إنه تح ٍّد
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بھداه للمشركين ) القصص  . ( ٤٩و القرآن نفسه ال يjرى فjي إِعجjاز القjرآن معجjزة لjه  :فھjو
يصرّ ح بأن المعجزة ُمنعت على محمد منعا ً مبدئيا ً ) اإلسراء  ( ٥٩في السورة عينھا التjى يعلjن
فيھا التحدّي بإِعجاز القرآن ) اإلسراء  ( ٨٨الذي يع ّقب عليjه بjإعالن العجjز الjواقعي المطلjق )
اإلسراء  ٩٠ـ  . ( ٩٣فھذه المحاصرة بالمنع المبدئي و االمتناع الواقعي برھان على أن القjرآن
نفسه ال يرى في إِعجازه معجزة إلھية له  .و لو رأى محمد فjي إِعجjاز القjرآن معجjزة لjه لكjان
ھو أول المؤمنين من دون شك في التنزيل ) يونس  ، ( ٩٤و مjن دون محاولjة لتjرك بعjض مjا
ُيوحى اليه ) ھود  ( ١٢و من دون مرية في الوحي القرآني ) ھود  ( ١٧ومن دون مرية في ما
يعبد أولئك المشركون ) ھود . ( ١٠٩
إن أزمات محمد اإليمانية برھان قاطع على أن إِعجاز القرآن ليس معجزة له .
 ٨ـ األزمة اإليمانية الثامنة  :حث النبي على االستقامة في الدين .
في آخر العھد الثاني بم ّكة  ،بعد تلك األزمات اإليمانية المتالحقة المتراكمة  ،أخذ القرآن
يحث محمداً على االستقامة في الدين بطريقة سافرة  )) :إنjا أنزلنjا عليjك الكتjاب بjالحق  ،فاعبJد
 Sمخلصا ً له الدين (( ) الزمjر  . ( ٢و تكjرار ھjذا األمjر  ،فjي ھjذه الفتjرة  ،يحمjل فjي طياتjه
معنى الشك و الريبjة فjي اإلخjالص للjدين  )) :أال  iالjدين الخjالص ! و الjذين ا ّتخjذوا مjن دونjه
أوليjاء ـ مjا نعبjدھم إالّ ليقرّ بونjا الjى  Eزلفjى ـ إن  Eيحكjم بيjنھم فjي مjا ھjـم فيjه يختلفjون (( )
الزمر  . ( ٣و نشعر بخوف النبي في ش ّكه  )) :ق ْل  :إنى أ ُمرت أن أعبد  Eمخلصا ً له الدين ! و
أمرت أن أكون أول المسلمين  .ق ْل  :إنى أخاف  ،إن عصيت ربى  ،عذاب يوم عظيم ! ق ْل E :
أعبد مخلصا ً له ديني  ،فاعبدوا ما شئتم من دونه (( ! ) الزمر  ١١ـ . ( ١٥
إن االستقامة في اإلخالص لالسالم )) النصراني (( تعوز النبي  ،فيقال له  )) :فلذلك فأدع
ُ
أمjرت ألعjدل
و استقم كما أ ُمرت  ،و ال تتبع أھوا َءھم ! و ق ْل  :آمنت بما أنزل  Eمن كتjاب ! و
بينكم ! (( ) الشورى . ( ١٥
و االستقامة عينھا تعوز جماعة محمد في ھذه الفترة  )) :ق ْل  :إنما أنا بشر مjثلكم يُjوحى
إلى أنما إلھكم إله واحد  ،فاستقيموا له  ،و استغفروه ! وويل للمشjركين (( ! ) فصjلت  . ( ٦و
ّ
الحث على االستقامة و اإلخالص يشمل النبي و جماعته معا ً  )) :فاستقم كما أ ُمرت  ،و َمن تjاب
سكم النار ((
معك ! و ال تطغوا  ،إنه بما تعملون بصير  .و ال تركنوا الى الذين ظلموا فتم ّ
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) ھود  ١١٢ـ  )) . ( ١١٣الذين ظلموا (( كناية متواترة عن المشركين و عن اليھود  :فھل انضم
اليھود الى المشركين في فتنة النبي عن دعوته  ،منذ العھد المكي ؟
إن ّ
حث القرآن المتواتر على االستقامة و اإلخالص  ،في آخر العھد الثاني بم ّكjة  ،دليjل
على أن أزمة اإليمjان قjد بلغjت ذروتھjا فjي نفjس محمjد و جماعتjه  ،حتjى اضjطر الjى الھجjرة
الشخصية الى الطائف  .علjق الزمخشjري علjى ) ھjود  )) :( ١١٢عjن ابjن عبjاس )) :مjا نزلjت
على رسول  Eآية كانت أشد و ال أشق عليه من ھذه اآلية  .و لھذا كان يقول ) :ش ّيبتني ھود( .
قيل  :ما الذي ش ّيبك فيھا ؟ قال  ) :فاستقم كما أ ُمرت ( ! ثم قال  :أفتقر الى  Sبصحة العزم (( !
إن االفتقار المشھود لالستقامة و اإلخالص في الدين الذي يدعو اليjه لjيس مjن اإلِعجjاز
في الشخصية النبوية .
 ٩ـ األزمة اإليمانية التاسعة  :التبديل في آي القرآن
بعد الھجjرة الشخصjية الخاطفjة الفاشjلة الjى الطjائف  ،قضjى محمjد السjنتين األخيjرتين
بم ّكة في أزمة إيمانية عاتية  ،نجم عنھا ارتداد بعض جماعته عن اإلسالم .
جاء فjي سjورة ) النحjل  ٩٨ـ )) : ( ١٠١ jفjإذا قjرأت القjرآن فاسjتعذ بjا iمjن الشjيطان
مفتر (( !
الرجيم  ...و إذا ب َّدلنا آية مكان آية ـ و  Eأعلم بما ينزل ـ قالوا  :إنما أنت
ٍ
إن تبديل آية بآية في تنزيل القjرآن أمjر واقjع  ،بشjھادة ھjذا الjنص القjاطع  .أمjا اقتjران
التبديل باالستعاذة من الشيطان في تالوة القرآن  ،فھو يوحي بأن التبديل في القرآن كان يوسوسه
الشيطان ! أإلى ھذا الحد يصل سلطانه ؟ و لھذا شاھد في سورة ) الحج . ( ٥٢
و ھذا التبديل اطلع عليه المسلمون و المشركون  :فش ّنع المشركون على النبjي  ،وحمjل
ذلك بعض المسلمين على االرتداد على اإلسـالم ! علـّق على ذلك السيد دروزة ) )) :(١إننا نرجح
أن حـادث االرتداد الذي أشjارت اليjه اآليjات ) النحjل  ١٠٦ـ ( ١٠٩ jكjان بسjبب و ظjروف مjا
حكته اآليات التي سبقت ھذه اآليات من تبديل آية بآية  .و روح اآليات  ،ومضمونھا في الجملة

 ،يلھم أنھا نزلت في صدد حادث له صلة بالقرآن  ،و ُيلھم أنه أوحي للنبي 
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ببعض اآليات لتكون مكان بعض آيات أخرى  ،فلما تال الجديدة و أھمل األولى  ،استغل زعمjاء
الك ّفار ذلك  ،فأخذوا يش ّنعون عليه  ،و يھاجمون دعواه كjون القjرآن وحيjا ً إلھيjا ً  ،وينسjبون اليjه
اإلفتراء و التعلّم من الشخص األجنبي المع ّين  .و لعلّھم قالوا  :إن الشيطان ھو الذي يوسوس له
و يلقى عليه  ،ال المالك ؛ و أن التبديل دليل ذلك  .و توسلوا باالغراء  ،إلى جانب االسjتغالل و
التھويش  .و كان من نتيجة ذلك ان ارتدّ بعضھم نتيجة لھذه الدعاية واستحبابا ً لمنافع الدنيا معا ً ((
الردة صدمة لمحمد  ،زادته أزمة على أزمة .
 .فكانت تلك ِ
 ١٠ـ األزمة اإليمانية العاشرة  :المحو في آي القرآن
تدوم األزمات اإليمانية فjي ضjمير محمjد حتjى آخjر العھjد بم ّكjة  .فبعjد أزمjة التبjديل ،
تأتي أزمة المحو في آي القرآن  )) :يمحو  Eما يشاء و يثبت  .و عنjده أ ُم الكتjاب (( أي أصjله )
الرعد  . ( ٣٩فھل كان القرآن العربي ال ُمنزل بحاجة الى تنقيح ليطـابق أصله  )) ،أم الكتاب (( ؟
و الحدث أمر واقع  ،بنص القرآن القاطع  .و لنا شاھد من الحديث الذي يjروي بjأن محمjداً كjان
ُيراجع جبريل كل سنة في نص القرآن  ،و في آخر العھد بالمدينة مرتين في السنة .
و تلك الحالة أوقعت اليأس فjي نفjس جماعتjه  )) :أفلjم ييjأس الjذين آمنjوا أن لjو شjاء E
لھدى الناس جميعا ً (( ) الرعد . ( ٣١
و األزمة اإليمانية  ،و الفتنة الناجمة عنھا  ،ظلّتا قائمتين مjدة العھjد األخيjر بم ّكjة كلjه ،
من سورة ) النحل ( الى سورة ) العنكبوت (  ،و ھي من آخر ما نزل بم ّكة  )) :أحسب الناس أن
ُيتركوا أن يقولوا  :آم ّنا  ،و ھم ال ُيفتنون ؟ و لقد فت ّنا الذين من قبلھم  ،فليعلمنَّ  Eالjذين صjدقوا
 ،و ليعلمنَّ الكاذبين (( ) العنكبوت  ٢ـ . ( ٣
و حاالت األزمة اإليمانية  ،و الفتنة عjن اإلسjالم  ،و اليjأس مjن الjدعوة بم ّكjة  ،عجلjت
كلھا بمفاوضات الھجرة الى المدينة .
تلك األزمات اإليمانية العشر أوصلت النبي و جماعته  ،في آخر العھد بم ّكة  ،الى حالjة
اليأس ) الرعد  ( ٣١حتى جاءَھم الفرج بالھجرة الى المدينة .
ان تلك األزمات اإليمانية المتالحقة التى أوصلت محمداً وجماعته الjى اليjأس والھجjرة،
ال عھد لنا بمثلھا في سيرة األنبياء األولين  .فھي ال تد ّل على إِعجاز في الشخصية النبوية  ،بلjغ
ح ّد المعجزة اإللھية التى تشھد له .
ـ  ٢٣٦ـ
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كانjjت الھجjjرة النبويjjة الjjى المدينjjة ثjjورة و انقالبjا ً  :انقالبjا ً فjjي الرسjjول  ،و انقالبjا ً فjjي
الرسالة  ،و انقالبا ً في طريقة الدعوة و انقالبا ً في اإلسالم كله .
و االنقالب األكبر في طريقة الدعوة  .كانت )) بالحكمة و الموعظة الحسنة (( مثل سjائر
النبيّين  ،فصارت بالجھاد  ،و )) بالحديد الذي فيه بjأس شjديد و منjافع للنjاس (( ) الحديjد . ( ٢٥
يقول محمد صبيح) )) : (١و كانت مھمة النبي  ،و ھو يھاجر  ،واضحة  :و ھJي أن يكJره قريشJا
على اإلسالم بحدّ السيف  ،بعد أن بذل لھا النصح ثالثة عشر عاما ً  ،فلم تزدھم إالّ عتواً (( .
و الجھاد حوّ ل الدين الى دولة دينية  .يقول عمر فرّ وخ  )) :كان للھجرة قيمة خاصة فjي
تاريخ اإلسالم  :لقد كانت حداً فاصالً بين عھد كان فيه اإلسالم دعوة دينية  ،يحميھا نفر قليلjون
مستضعفون  ،و بين عھد أصبح اإلسالم فيه دولة قوية مرھوبة (( ؟
ّأوالً  :شريعة الجھاد و الحرب
شريعة الجھاد و القتال تمأل القرآن المدني كله  )) .و اآليات القرآنية في موضوع الجھاد
قد شغلت من حيث كثرتھا حيزاً كبيراً يكاد يبلغ نصف القرآن المدني  .و في ھذا داللjة علjى أن
ھذا الموضوع كان من أھم أدوار السيرة النبوية في العھد المدني  ،أو أھمھا (( ).(٢
ـــــــــــــــــ
) (١عن القرآن  ،ص . ٦٢
) (٢العرب و اإلسالم  ،ص . ٤٢

ـ  ٢٣٧ـ

و انقضjjت السjjيرة النبويjjة فjjي العھjـد المjjدني كلjjه فjjي الجھjjـاد و القتjjال و الحjـروب .
ويكفيك أن تعلم مثالً أن عدد الغزوات و السرايا و البعوث قد بلغ خمساً و ستين  ،قاد النبي 
منھا بنفسه سبعا ً و عشرين  ،و كل ذلك في نحو عشر سنين ـ لتقدر خطjورة الjدور الjـذي كjان
للجھاد في ھذا العھد  ،و تفھم حكمة ما شغل موضوعه ذلك الح ّيز الكبير من القرآن (( ).(١

))

)) و اآليات في ھذا الموضوع على نوعين  :نوع تض ّمن دعوة عامة الى الجھjاد بjالنفس
ثjان أ ُشjير فيjه الjى وقJائع الجھJاد
و المال  ...و ما كان من أزمات حادة في سبيل ذلك  .و نjوع ٍ
النبوي البارزة و ما كان فيھا  ،و من الجدير بالتنبيه أن آيات النوع الثاني قد نزلت بعد الوقائع :
م ّما ي ّسوغ القول إن الوقائع قد كانت بأمر النبي  و رأيه و بدون وحى قرآني  ،كما ھو شأن
أكثر أحداث السيرة النبوية (( .
و صار الجھاد ركنا ً من أركان اإلسالم  )) :كتب عليكم القتال  ،و ھو كره لكم (( )البقjرة
 ، (٢١٦كمjjا كjjان الصjjوم  )) :كتjjب علjjيكم الصjjيام (( ) البقjjرة  . ( ١٨٣و جعْ jل الجھjjاد المقjjدس
ركنا ً من أركان الدين  ،ھو الذي صبغ اإلسالم القرآني بصبغته الحربية  ،سjواء فjي الjدفاع عjن
الدين  ،أم في الھجوم لنشر اإلسالم .
و في الواقع يقسم القرآن المjدني الjى عھjدين  :عھjد الjدفاع بالسjالح عjن اإلسjالم  ،مjدة
خمس سنوات نزل فيه اثنتا عشرة سورة  ،و عھد الھجوم بالسالح لفرض اإلسالم علjى الحجjاز
و الجزيرة  ،مدة خمس سنوات  ،نزل فيه أيضا ً اثنتا عشرة سورة  .فلم يكن الجھاد فjي حjد ذاتjه
لحماية اإلسالم و الدفاع عنه فقط ؛ بل تطور في العھد الثاني المدني  ،بعد صلح الحديبيjة  ،الjى
حرب أھلية لفرض اإلسالم بالقوة على العرب  .و ھذه ھي الصورة الرھيبة التى ينقلھjا التjاريخ
القرآني للسيرة النبوية في المدينة  :نبي يقاتل عشيرته و قومه ليفرض عليھم دينه بالسيف فرضا ً
ـ و ال محاباة في سبيل . E
ُ
ذن للjذين يقjاتلون ،
و قد تطوّ رت شرعة الجھاد بسjرعة فائقjة  :بjدأ بjاإلذن بالقتjال  )) :أ ِ
بأنھم ُ
ظلموا ـ و إن  Eعلى نصرھم لقدير  ،الذين أخرجوا من ديارھم بغير حق  ،إالّ أن يقولjوا
الناس بعضھم ببعض ل ُھ ِّدمت صوامع و ب َيع و صلوات ومساجد ُيذكر
َ
 :ربنا  ! Eو لوال دَ ْفعُ ِE
فيھا اسم  Eكثيراً ! و ل َينصرنَّ  Eمن ينصره ـ إن  Eلقوى عزيز (( ) الحج ٣٩

ـــــــــــــــــ
) (١دروزة  :سيرة الرسول  ٢٢١ : ٢ـ . ٢٢٢

ـ  ٢٣٨ـ

ـ  . ( ٤٠فالقتال مشروع لسببين  .األول لر ّد الظلم  ،و االنتقام من أھل م ّكة الjذين ألجjأوھم إلjى
الھجرة  .الثاني لبناء الدين  .و لوال الجھاد لھjدمت بيjوت الjدين و العبjادة ! فحمايjة الjدين بjالقوة
تحمل في أكنافھا إرادة فرضه و قيامه بالقوة .
و منذ السورة المدنية األولى يعلن الشرعة في صورتھا الكاملة  )) :كتب عليكم القتال ،و
ھو كره لكم ! و عسى أن تكرھوا شيئا ً و ھو خير لكم  ،و عسى أن تحبوا شيئا ً و ھjو شjر لكjم ،
و  Eيعلم و أنتم ال تعلمون (( ) البقرة  . ( ٢١٦فالقتال فريضة دينية مكتوبة  ،و ھي خير لھم .
و فلسفة القتال فjي سjبيل الjدين أن الفتنjة فيjه أشjد مjن القتjل  )) :و قjاتلوا فjي سjبيل E
الذين يقاتلونكم  ،و ال تعتدوا إن  Eال يحب المعتدين  ،و اقتلوھم حيث ثقفتموھم  ،وأخرجjوھم
من حيث أخرجوكم  ،و الفتنة أشد من القتJل (( ) البقjرة  ١٩٠ـ . ( ١٩١ jإن تبريjر القتjال بjرد
الفتنة يرفع الحرية الدينية .وال ينفع مع ھذه الفلسفة الدينية الحربية قولjه )) :ال إكjراه فjي الjدين ،
قد تب ّين الرشد من الغيّ (( ) البقرة  . ( ٢٥٦إن الحرية الدينية و القتال في سبيل الjدين ضjدان ال
يجتمعان  .فغاية الجھاد منع الفتنة عن الـدين  ،و فرض الjدين كلjه  )) : iقjل للjذين كفjروا  ،إن
ينتھوا ُيغفر لھم ما قد سلف ؛ و إن يعودوا فقد مضت ُس ّنة األولين  :وقاتلوھم حتى ال تكون فتنjة
 ،و يكون الدين كله  ) (( jاألنفال  ٣٨ـ . ( ٣٩
و صوفية الجھاد مزدوجة  .إنھا أوالً شراء الحيjاة الjدنيا يjاآلخرة  )) :فليقاتِْ jل فjي سjبيل
 Eالذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة  :و مjن يقاتjل فjي سjبيل  Eف ُي ْق َتْ jل أو َيغلِjب فسjوف نؤتيjه
أجراً عظيما ً (( ) النساء  . ( ٧٤و إنھا ثانيا ً فتح و مغjانم و منjافع  )) :إنjا أنزلنjا الحديjد فيjه بjأس
شديد و منافع للناس (( ) الحديد  )) ، ( ٢٥و أثابھم فتحا ً قريبjا ً  ،و مغjانم كثيjرة يأخjذونھا و كjان
 Eعزيزاً حكيما ً  .وعدكم  Sمغانم كثيرة تأخذونھا  ،فعجّ َل لكم ھذه  ،و كفَّ أيدي الناس عنكم
 ،و لتكون آية للمjؤمنين (( ) الفjتح  ١٨ـ . ( ٢٠ jإن الفjتح و المغjانم الكثيjرة آيjة مjن ّ
عjزة  Eو
حكمته للمؤمنين  .فالذين يّ jدعون أن المغjانم ليسjت الھjدف الثjاني للجھjاد  ،فقjد ظلمjوا أنفسjھم و
ظلموا علمھم بالقرآن .
و منذ صلح الحديبية  ،الح ّد الفاصل بين عھد الدفاع و عھد الھجوم  ،لم يعjد الجھjاد لjرد
بjأس شjديد
العدوان  ،بل لفرض اإلسالم  )) :قل للمخلفين من االعراب  :ستدعون الى قوم أولjي
ٍ
تقاتلونھم أو يسلمون (( ) الفتح  . ( ١٦لقد ظھرت أخيراً غاية الجھاد األولى  )) :ھو
ـ  ٢٣٩ـ

الذي أرسل رسوله بالھدى و دين الحق ليظھره على الدين كله  ،و كفى با iشھيداً (( ) الفتح ٢٨
(  .إن معنى الجھاد كله إلظھار اإلسالم )) على الدين كله ((  ،و ھو شjھادة  Eبصjحة اإلسjالم .
ھذه الغايjة المزدوجjة  ،الظھJور والشJھادة  ،ھJي شJريعة الجھJاد و فلسJفته وصJوفيته .و لjذلك
يركز الدعوة في العھد األخير عليھا  ،فيكرر  )) :ھو الذي أرسل رسjوله بالھjدى و ديjن الحjق ،
ليظھره على الدين كله و لو كره المشركون (( ! ) الصف  . ( ٩و يختم حياته الجھادية بقوله )) :
ھو الذي أرسل رسjوله بالھjدى و ديjن الحjق ليظھjره علjى الjدين كلjه و لjو كjره المشjركون (( )
التوبة  . ( ٣٣فالجھاد كان إلظھار اإلسالم على الدين كلjه  ،علjى كjره مjن الجميjع ؛ و ھjو آيjة
محمد الكبرى ) الفتح ( ٢٨
لذلك فالذين ي ّدعون أن الجھاد إنما كان للjدفاع فقjط  ،فھjم يتجjاھلون أو يجھلjون صjريح
القرآن و تطوّ ر شريعة الجھاد  .لقد تطوّ رت شريعة الجھاد من الدفاع الjى الھجjوم )) :تقJاتلونھم
أو يسلمون (( ) الفتح  )) ، ( ١٦ليظھره على الدين كله (( ) الفتح  ، ٢٨الصف  ، ٩التوبة ( ٣٣
.
إن غاية الھجرة النبوية الى المدينة  ،و جمع األنصار و المھاجرين  ،إنما كانت لفjرض
اإلسالم بالسيف على أھل م ّكة و العرب  )) :و كانت مھمة النبي  ،و ھو يھاجر واضحة  :و ھي
أن يكره قريشا ً ) و من ورائھا العرب ( على اإلسالم بالسيف (( ).(١
ھذه ھي شjريعة الجھjاد و الحjرب فjي القjرآن  .و كjل أطوارھjا تjنقض المبjدأ الموقjوت
الذي وضع حين الضعف  )) :ال اكjراه فjي الjدين (( ) البقjرة  . ( ٢٥٦إن شjريعة القتjال القرآنيjة
ھي عين االكراه في الدين و تؤيدھا شِ ْرعة قتل المرتJد عjن اإلسjالم  )) :و مَjن يرتِ jد ْد مjنكم عjن
ْ
فيمت و ھو كافر (( ) البقرة . ( ٢١٧
دينه
فشريعة الجھاد القرآنية صورة عن )) نبي الملحمة ((  .ھjل يفjرض  Eدينjه علjى النjاس
فرضا ً ؟ و إذا كان ذلك  ،فماذا يبقى الحرية االنسانية ؟ و مjاذا يكjون مjن مبjدإ التكليjف  ،و مjن
لإلعجاز في الشخصية النبوية ؟
مبدإ الجزاء ؟ فھل في شريعة الجھاد القرآنية صورة كاملة ِ
ـــــــــــــــــ
) (١محمد صبيح  :عن القرآن  ،ص . ٦٢

ـ  ٢٤٠ـ

ثانيا ً  :صدى شريعة الجھاد في نفوس المسلمين
إن أھوال شريعة الجھاد القرآنية تظھر آثارھا في نفوس المسلمين أنفسھم .
األثر األول ھو الكره الذي رافق الشريعة منذ َس ّنھا  )) :كتب عليكم القتال و ھو كره لكjم
(( ) البقرة  . ( ٢١٦إن العرب الذين كانوا يعيشون على الغزو و السّjبي كjانوا أول مjن اسjتفظع
شريعة الجھاد و القتال  ،و تق ّبلوھا مرغمين .
األثJJر الثJJاني و ھjjو الخjjوف منھjjا  )) :فلمjjا ُكتjjب علjjيھم القتjjال  ،إذا فريjjق مjjنھم يخشjjون
الناس كخشية  ، Eأو أشد خشية  .و قالوا  :ربنا لِ َم كتبت علينا القتال ؟ لjوال ّ
أخرتنjا إلjى أجjل
قريjjب ؟ (( ) النسjjاء  . ( ٧٧لقjjد نزلjjت علjjيھم شjjريعة القتjjال نjjزول الصjjاعقة ! و حjjال النjjاس
ُ
نزلت سjورة محكمjة،
المنافقين كانت أشد ھلعا ً  )) :و يقول الذين آمنوا  :لوال ُن ِّزلت سورة ! فإذا أ ِ
المغشي عليه من الموت ((
و ذكر فيھا القتال ،رأيت الذين في قلوبھم مرض ينظرون إليك نظر
ّ
)محمد  (٢٠صورة قرآنية رائعة ألھوال شريعة الجھاد في نفوس العرب والمسلمين عينھم.
األثر الثالث كان استفظاع الحرب األھلية بسبب الدين ! يقول في تھيئjة فjتح م ّكjة  )) :يjا
أيھا الذين آمنjوا  ،ال ّتتخjذوا آبjا َءكم و إخjوانكم أوليjاء  ،إن اسjتحبوا الكفjر عjن اإليمjان  ،و مjن
يتjjولّھم مjjنكم فأولئjjك ھjjو الظjjالمون  .قْ jjل  :إن كjjان آبjjاؤكم و أبنjjاؤكم و اخjjوانكم و أزواجكjjم
وعشيرتكم و أموال اقترفتموھا  ،و تجjارة تخشjون كسjادھا  ،و مسjاكن ترضjونھا  ،أحjب إلjيكم
مjjن  Eو رسjjوله و جھjjاد فjjي سjjبيله  ،فتر ّبصjjوا حتjjى يjjأتي  Eبjjأمره  ،و  Eال يھjjدي القjjوم
الفاسقين (( ) التوبة  ٢٣ـ . ( ٢٤
علjjjق عليjjjه دروزة) )) : (١المتبjjjادر أن النھjjjي الشjjjديد الjjjوارد فjjjي اآليjjjات موجjjjه الjjjى
المھاجرين  ،و أن اآليات نزلت قُبيjل الفjتح المكjي  ...و اآليjات تjدلّنا علjى أن بعjض المسjلمين
المھاجرين كانوا يقاسون أزمات نفسية فJي اضJطرارھم الJى الوقJوف مJن ذوي قربJاھم موقJف
العداء  ،و أن بعضھم كان رغـم اخالصه ال يستطيع أن يمنع نفسه من االستشjعار لصjلة الjرحم
 ...إذ كان لبعض المھاجرين آباء أو أبناء ما يزالون كفاراً في م ّكة مندمجين مع أھلھا في موقف
العداء من النبي و المسلمين و آبائھم و أبنائھم المھاجرين معه (( .
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول . ٢٤٩ : ٢

ـ  ٢٤١ـ

و في ھذا الموقف المدني من اآلباء و األبناء تطور جديد لموقف القرآن المكي منھم فjي
حسن المعاشرة و الصحبة و البر بھم ) لقمان  ١٤ـ  ، ١٥العنكبوت  . ( ٨فاإلسالم يقطع الصلة
ما بين آلباء و األبناء  ،إن استحبوا الكفر على اإليمان ؛ و يوجب قتالھم إلظھار دين  Eعليھم .
و في ھذا كل أھوال الحرب األھلية بسبب الدين !
إن السيرة النبوية في المدينة كانت حربا ً أھليjة بسjبب الjدين  :فھjل فjي واقjع الحjال كمjا
يشھد القرآن من إِعجاز في الشخصية النبوية ؟
ثالثا ً  :استباحة الحرمات بسبب شريعة الجھاد
 ١ـ jمjjن الحرمjjات عنjjد العjjرب كjjان القتjjال فjjي الشjjھر الحjjرام  ،و القتjjال عنjjد المسjjجد
الحjjرام  .فبjjدأ بjjالنھي عjن القتjjال فيھمjjا إالّ إذا بjjدأھم المشjjركون  )) :و ال تقjjاتلوھم عنjjد المسJJجد
الحرام حتى يقاتلوكم فيه ؛ فإن قاتلوكم فاقتلوھم  ،كذلك جزاء الكافرين  ) (( ...البقرة ( ١٩١؛ ))
الشھر الحرام بالشھر الحرام  ،و الحرمات قصاص  :فمن اعتjدى علjيكم فاعتjدوا عليjه بمثjل مjا
اعتدى عليكم (( ) البقرة ُ . ( ١٩٤تباح الحرمات قصاصjا ً لمقابلjة العjدوان بمثلjه  .إنھjا الشjريعة
التوراتية  ،العين بالعين  ،و السن بالسن !
لكنْ تطورت الشريعة الى االستباحة المطلقة في سبيل إعالء اإلسالم  )) :يسjألونك عjن
الشھر الحرام  :قتال فيه ؟ = ق ْل  :قتjال فيjه كبيjر ! و صٌّ jد عjن سjبيل  ، Eو كفjر بjه والمسjجد
الحjjرام  ،و اخjjرا ُج أھلjjه منjjه  ،أكبjjر عنjjد  ، Eو الفتنjjة أكبjjر مjjن القتjjل (( ! ) البقjjرة . ( ٢١٧
يستبيح القتال في الشھر الحرام  ،و عند المسjجد الحjرام لثالثjة أسjباب  :الصّ jد عjن اإلسjالم  ،و
إرغام المسلمين على الھجرة  ،و محاولة فتنتھم عن دينھم .
 ٢ـ و من الحرمات عند العرب و غير العjرب حفjظ العھjود فjي عjدم االقتتjال  .فنزلJت
براءة من  Eو رسوله الى الـذين عاھدتم مjن المشjركين )
براءة من العھد مع المشركين )) :
َ
ال َ
 : ( ١فسjjيحوا فjjي األرض أربعjjة أشjjھر  ،و اعلمjjوا أنكjjم غيjjر معجjjزي  Eو أن  Eمخjjزي
الكjjjافرين )  ( ٢ـ jjjو أذان مjjjن  Eو رسjjjوله الjjjى النjjjاس يjjjوم الحjjjج األكبjjjر أن  Eبjjjريء مjjjن
المشركين و رسوله  :فإن تبتم فھو خير لكم ؛ و إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي  ، Eوبشر
أليم )  ( ٣إال الذين عاھدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ً و لم
الذين كفروا بعذاب ٍ
ـ  ٢٤٢ـ

يظاھروا عليكم أحداً  ،فأتموا إليھم عھدھم الى مjدتھم  ،إن  Eيحjب الم ّتقjين )  ( ٤ـ jفjإذا انسjلخ
األشjjھر الحjjرم فjjاقتلوا المشjjركين حيjjث وجjjدتموھم و خjjذوھم و احصjjروھم و اقعjjدوا لھjjم كjjل
مرصد  ،فإن تjابوا و أقjاموا الصjالة و آتjوا الزكjاة فخلjوا سjبيلھم إن  Eغفjور رحjيم (( ) ) ( ٥
التوبة ( .
يرتبjjك المفسjjرون ارتباكjjا ً عظيمjjا ً فjjي فھjjم ھjjذه اآليjjات  .و ھjjذا االرتبjjاك نjjاجم عjjن
التعارض القائم بين البرا َءة و بين األذان في حق المشركين المعاھدين  .وفjاتھم أن )) األذان يjوم
الحج األكبر (( يقطع البرا َءة المطلقة من المشركين حتى المعاھدين منھم  .و القرينة الحاسمة ھي
األشھر األربعة الحرم في اآلية الثانيjة و الخامسjة  .فjاألذان مقحjم علjى شjريعة البjرا َءة المطلقjة
من المشjركين  .و مjا جjا َء فjي األذان مjن األمjر بالوفjاء مjع المشjركين المعاھjدين الjى مjدتھم ،
بJراءة ھJو ھJذا )) :
نسخة في البرا َءة المطلقjة مjن المشjركين حتjى المعاھjدين مjنھم  .و سJياق ال َ
برا َءة من  Eو رسوله الى الذين عاھدتم من المشركين  :فسjيحوا فjي األرض أربعJة أشJھر  ،و
اعلمjjوا أنكjjم غيjjر معجjjزي  ، Eو أن  Eمخjjزي الكjjافرين  .فjjإذا انسjjلخ األشJJھر الحJJرم فjjاقتلوا
المشjjركين حيjjث وجjjدتموھم و خjjذوھم  ،و احصjjروھم و اقعjjدوا لھjjم كjل مرصjjد  ،فjjإن تjjابوا و
أقاموا الصالة و آتوا الزكاة فخلّوا سبيلھم  ،إن  Eغفور رحيم (( .
تلك البرا َءة التى تنقض العھد بعدم االعتداء ھي آية السيف ) التوبة  ( ٥في القرآن.
قال النحاس في ) الناسخ و المنسjوخ  ،ص  )) : ( ٢٦٥نسJخ بھJذه مايJة و ثالثJة عشJر
موضJJعا ً فjjي القjjرآن  .و قjjال ابjjن حjjزم  :نسJJخ بھJJذه اآليJJة مايJJة وأربJJع عشJJرة آيJJة  ،فJJي ثمJJان
وأربعين سورة ((  .و نقل ) اإلتقان  ( ٢٤ : ٢للسيوطي  )) :قال ابن العربي  ،كل ما في القرآن
من الصفح عن الك ّفار و التولّي و اإلعراض و الكف عنھم منسوخ بآية السJيف (( ! إن القjرآن
شjjرع قتjjال المشjjركين العjjرب حتjjى ُيسjjلموا ؛ و فjjي بjjراءَة شjjرع نقjjض العھjjد مjjع المشjjركين
المعاھjjدين أنفسjjھم و فjjرض قتjjالھم كسjjائر المشjjركين العjjرب حتjjى يسjjلموا  .و بھjjذه الشjjريعة ـ
البراءَة  ،مع تحريم المسجد الحرام على المشركين ) التوبة  ( ٢٨دانت العjرب لالسjالم عنjوة و
اقتداراً .
 ٣ـ و كان صلح الحديبية مع مشركي م ّكة أن ال يمنع مJن البيJت الحJرام أحJد  .فجjا َءت
سورة برا َءة بتحريم البيت الحرام على المشركين أجمعين  )) :يا أيھا الذين آمنوا ،
ـ  ٢٤٣ـ

إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعjد عjامھم ھjذا (( ) التوبjة  . ( ٢٨قjال النحjاس
في ) الناسخ و المنسوخ  ،ص  )) : ( ١٦٥قال أبو جعفر  :اآلية ناسخة لما كان رسول  Eصالح
عليه المشركين أن ال يمنع من البيت أحد (( .
ففى العرْ ف الدولي  ،ھل يكفي فارق الدين لنقض المعاھدات ؟
 ٤ـ و بعد نصر بدر ووقوع األسرى من المشركين في قبضة المسلمين نزل قوله  )) :ما
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض  :تريدون عرض الدنيا  ،و  Eيريد اآلخرة
 ،و  Eعزيز حكيم ! لوال كتjاب مjن  Eسَ jبقَ  ،لمسّjكم فjي مjا أخjذتم عjذاب عظjيم ! فكلjوا ممّjا
غنمتم حالالً طيبا ً  ،و اتقوا  Eإن  Eغفور رحيم (( ) األنفال  ٦٧ـ . ( ٦٩
جjjا َء فjjي الزمخشjjري و البيضjjاوى علjjى اآليjjة )  ( ٤مjjن سjjورة ) محمjjد (  )) :كانJJت
الشريعة األولى في اإلسالم  :قتل األسJرى  .ثjم عjدلھا فخيjر قومjه بjين قتjل األسjير أو المjن أو
الفداء ((.
و فjjي ) أسjjباب ال ّنjjزول ( للسjjيوطي  ،بمناسjjبة أسjjرى بjjدر  )) :استشjjار النبjjي  فjjي
األسارى يوم بدر  .فقام عمر بن الخطاب فقال  :يا رسول  Eاضربْ اعنjاقھم ! فjأعرض عنjه.
فقام أبو بكر فقال  :نرى أن تعفو عنھم و أن تقبل الفjداء  ،فعفjا عjنھم و قبjل مjنھم الفjداء  .فقjال
عمر ) ما كان لنبي أن يكون له أسرى ( فنزل القرآن بقول عمر ؛ و أنزل  : Eلjوال كتjاب مjن
 Eسبق  (( ...بمقالة أبي بك ٍر  .قال الجالالن  )) :و قوله  ) :مjا كjان لنبjي أن يكjون لjه أسjرى (
منسوخ بقوله  ) :فإ ّما م ّنا ً بعد و إ ّما فدا ًء ( .
لقد تطورت شريعة األسرى من االستباحة الى المن أو الفداء .
 ٥ـ و ھناك حالة ثالثjة واردة غيjر المَjنّ أو الفjداء :ھjي اسJترقاق األسJرى .قjال )) :فjإذا
فضرب الرقاب  ،حتى إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق  .فإ َّما م ّنا ً بعد  ،و إمّjا فjدا ًء
لقيتم الذين كفروا
َ
 ،حتى تضع الحرب أوزارھا (( ) محمد . ( ٤
علق دروزة ) )) : (١قد احتوت تقريراً لمبدإ تشريعي عjام  :إذا جعjل أمjر األسjرى للنبjي
 بعد أن تنتھي المعركة  ،فإما أن يسjرّ حھم عفjواً و م ّنjا ً بjدون فjداء  ،و إمّjا أن يسjتوفي مjنھم
الفدية و يسرّ حھم  .و مما ُيلفت النظر أنه ليس في ھذا المبدإ استرقاق لألسرى  .مع أن
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول . ٢٥٤ : ٢

ـ  ٢٤٤ـ

بعض الروايات ذكرت أن النبي  ذھب الى استرقاق سJبى ھJوزان و أنJه اسJترقّ سJبي بنJي
قريظJJة و باعJJه  .و عjjدم احتjjواء المبjjدإ القرآنjjي تشjjريع االسjjترقاق يجعلنjjا نتوقjjف فjjي التسjjليم
بالروايات  ،إالّ أن يكjون مjا ذكرتjه ـ إذا صjحّ ت ـ كjان قبjل نjزول اآليjة  ،و مjن قبيjل االجتھjاد
المستم ّد من العjرف العjام السjائد فjي عصjر النبjي و فjي مختلjف البيئjات  .أو مjن قبيjل التفسjير
النبوي لِ َما سكتت عنه اآلية  ،و ھو مصير الذين ال ُيطلق سراحھم م ّنا ً و ال يفتدون أنفسھم (( .
و فات األستاذ أن استرقاق سبي ھوزان كان بعjد غjزوة حنjين و بعjد سjورة ) محمjد أو
القتال ( بزمن بعيد .
 ٦ـ و ظل القرآن كله يمنع الجدال إال بالتي ھي أحسن مع أھل الكتاب ـ إال الذين ظلموا
منھم أي اليھود ـ حتى آخر العھد بالمدينة  .و في آخر سورة نزلت قبل ) برا َءة ( أو في زمنھا ،
) المائدة ( كان النصارى أھjل )) المjودة (( حتjى النھايjة  .و إذا بjالقرآن كلjه ُيختjتم بjاألمر بقتjال
النصارى مع أھل الكتاب )) حتى يعطوا الجزية عن يد و ھjم صjاغرون (( ) بjرا َءة  . ( ٢٩أجjل
ال يشرع عليھم القتال أو اإلسالم مثل المشركين ؛ إنما يشرع عليھم القتال حتى الخضjوع لدولjة
اإلسالم  ،كي )) ال يجتمع في جزيرة العرب دينان (( ) .(١لكن بھذه اآلية األخيرة نسخ القرآن كله
في المعاملة )) بالتى ھي أحسن (( أي األمر المتواتر  )) :و قولوا  :آم َّنا بالjذي أنjزل الينjا و أنjزل
إليكم و إلھنا و إلھكم واحjد  ،و نحjن لjه مسjلمون (( ) العنكبjوت  ( ٤٦أي التنزيjل واحjد و االلjه
واحد و اإلسالم واحد ـ مع أھل )) المو ّدة (( حتى النھايjة )المائjدة  . (٨٢و علjى ھjذه اآليjة  ،مjن
دون القرآن كله  ،سار التاريخ اإلسالمي كله .
فھل في استباحة الحرمات  ،بسبب شريعة الجھاد  ،إِعجاز في الشخصية النبوية ؟
رابعا ً  :االغتياالت السياسية  ،نتيجة شريعة الجھاد
بالھجرة الى المدينة تحول الدين الى دولة دينية ! يقول عمر فرّ وخ ) )) :(٢اإلسJالم دولJة
 ،في المدينة أصبح اإلسالم دينا ً و دولة معا ً  .فبدأت قواعjد الدولjة اإلسjالمية بالرسjوخ  .و أخjذ
الرسول يھتم باألسس االجتماعية و السياسية و االقتصjادية و العلميjة التjى يجjب أن تقjوم عليھjا
الدولة (( .
ـــــــــــــــــ
) (١السيرة  ،البن ھشام . ٣٦٨ : ٣
) (٢السيرة  ،البن ھشام . ٢٦٦ : ٤
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و الدولة الدينية لھا سياسة  ،و السياسة قد تطغى عليھا  .و قد تقتضjي سياسjة الدولjة مjا
ال يقتضيه الدين و النبوّ ة و القداسة  ،من االغتياالت السياسية  .جاء في الحديث  )) :اشتد غضب
 Sعلى رجل يقتله رسول  Sفي سبيل ! (( S
من تلك االغتياالت و القتل ما تروي السيرة البن ھشام :
 ١ـ غزوة عبد  Eبن رواحة لقتل ال ُيسير بن رزام الذي كان بخيبر يجمع غطفjان لغjزو
رسول .E
 ٢ـ غزوة عبد  Eبن عتيك خيبر الغتيال أبي رافع بن أبي الحقيق).(١
 ٣ـ ُبعْ ُ
ث رسول  Eعبد  Eبن أ ُنيس لقتل خالد بjن سjفيان بjن ُن َبjيح الھjذلي  ،الjذي كjان
)(٢
بنخلة أو بعزنة يجمع لرسول  Eالناس ليغزوه  ،فقتله .
 ٤ـ ُبعْ ُ
ث عبد  Eبن أبي حدر لقتل رفاعة بن قيس الجشمي الذي نزل بالغابة يجمع قيسا ً
على حرب رسول  . Eقال  )) :نفحته بسھمي  ،فjاحتززت رأسjه و جئjت برأسjه أحملjه معjي ((
).(٣
 ٥ـ ُبعْ ُ
ث عمرو بن أ ُمية الضمرى الغتيال أبjي سjفيان بjن حjرب فjي م ّكjة  ،بحبيjب بjن
)(٤
عدى و أصحابه  .فعرفه القوم  .فنجا  ،وفي طريقه قتل قرشيا ً لحق بھم ؛ ثم بكريا بالغار .
 ٦ـ )) نجم نفاق أبى عفك  ،حين قتل رسول   Eالحارث بن سويد الصjامت ـ وھجjا
الرسول  ،و ھو ابن مائة و عشرين سنة ! ـ فقال رسول َ : Sمن لى بھذا الخبيث ؟ فخرج سالم
بن عمير فقتله (( ).(٥
 ٧ـ )) فلما قُتل أبو عفك  ،نافقت عصماء بن مروان  ،فقالت شعراً تعيب اإلسjالم وأھلjه
 .فقال رسول   Eحين بلغه ذلك  :أال آخذ لي من ابنة مروان ؟ فسمع ذلك
ـــــــــــــــــ
) (١السيرة  ،البن ھشام . ٢٦٧ : ٤
) (٢السيرة  ،البن ھشام . ٢٦٧ : ٤
) (٣السيرة  ،البن ھشام . ٢٦٨ : ٤
) (٤السيرة  ،البن ھشام . ٢٨٢ : ٤
) (٥السيرة  ،البن ھشام . ٢٨٤ : ٤
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عمير بن عدي الخطمي  ،و ھو عنده  ،فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليھا في بيتھا فقتلھا  .ثم
أصبح مع رسول   Eفقال  :يjا رسjول  Eإنjى قjد قتل ُتھjا ! فقjال  :نصjرت  Eو رسjوله ،يjا
عمير !  ...و أسلم  ،يوم قُتلت ابنة مروان  ،رجال من بني خطمة  ،لما رأوه من عز اإلسالم ((
ُ
)(١
! .
 ٨ـ )) أصاب رسول  Eفي غزوة عبداً يقال له يسار  .فجعله فjي لقjاح لjه كانjت ترعjى
في ناحية الجماء ) أو الحمى (  .فقدم على رسjول  Eنفjر مjن قjيس قبّjة  ،قبيلjة مjن ُبجيلjة  ،قjد
استوبئوا و طحلوا  ،فقال لھم رسول  : Eلjو خjرجتم الjى اللقjاح فشjربتم مjن ألبانھjا و أبوالھjا .
فخرجوا إليھا  .فل ّما صحّ وا عدوا على راعي رسول  Eفذبحوه و غرزوا الشوك فjي عينيjه  ،و
استاقوا اللقاح  .فبعث رسول  Eفي آثارھم كرْ ز ابن جابر فلحقھم فأتى بھم رسول   Eفقطع
أيديھم و أرجلھم و سمل أعينھم (( ). (٢
 ٩ـ جاء في ) أسباب نزول ( اآلية  )) :و إذا ُتتلى عليھم آياتنا قالوا  :قد سjمعنا لjو نشjاء
لقلنا مثل ھذا  ،إن ھذا إال أساطير األولين (( ) األنفال  ( ٣١ـ )) أخjرج بjن جريjر ابjن سjعيد بjن
جبير قال  :قتل النبي  يوم بدر صبراً عقبjة بjن أبjى معjيط و ُ
ط َع ْيمjة ابjن عjدي والنضjر بjن
الحjارث ) ثالثjة مjjن األسjرى (  .و كjjان المقjداد أسjjر النضjر ؛ فلمّjا أمjjر بقتلjه قjjال المقjداد  :يjjا
رسول  ، Eأسيري ! فقال رسول   Eإنه كان يقول في كتاب  Eما يقول ! وفيه نزلت اآلية
((  .و لما أمر عليّ بن أبي طال ٍ
ب ـ أو عاصم بن ثابت ـ بقتل عقبة  ،قال عقبة  :فمن للصبية  ،يا
محمد ؟ قال  :النار (( !
 ١٠ـ و كان عند رسول  Eأسيران من بدر  :أبو عزة الجمحى و معاوية بن المغيjرة ؛
و قد َمنَّ عليھما  .فل ّما كانت ھزيمة أحد  ،قال أبو عزة للنبي  :أقلني ! فقال رسول  : Eاضربْ
عنقه  ،يا زبير ! فضرب عنقه  .و أرسل في إثر معاوية بن المغيرة قومـا ً فقتلوه ).(٣
 ١١ـ و كان كعب بن األشرف  ،من بني النضير اليھjود  ،قjد خشjي تفjوق محمjد  ،بعjد
بدر )) فخرج حتى قدم م ّكة  ،و جعل يحرّ ض على رسول  ، Eو ينشد األشعار  ،و يبكي
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أصحاب القليب من قريش  ...و رجjع الjى المدينjة  ،فشjبب بنسjاء المسjلمين حتjى آذاھjن ! فقjال
رسول  : Eمَjن لjى بjابن األشjرف ؟ فتصّ jدى لjه أبjو نائلjة ْ
سjلكان ابjن سjالمة  ،أخJو كعJب مJن
الرضاعة  ،في نفر  ،و قد )) مشى معھjم رسjول  Eالjى بقيjع الفرقjد ثjم وجّ ھھjم فقjال  :انطلقJوا
علJJى اسJJم  ، Sاللھ ّ Jم أعJJنھم ((  .و رجjjع  .فقصjjدوا خيبjjر فjjي الليjjل  ،و احتjjالوا علjjى كعjjب
فأخرجوه من داره  ،و تماشوا معه بعيداً عن الحصن  ،و ضربوه ضربة رجل واحد  .ورجعjوا
الى محمد )) وھو قائم يصلي .فسلمنا عليه ،فخرج الينا .فأخبرناه بقتل عدو .(١) (( E
و ھكذا قتلت األوس  ،بأمر محمد  ،كعب بن األشرف حليف الخزرج .
 ١٢ـ فاستأذن الخزرج الرسول في قتل سالّم بن أبي الحقيق  ،حليف األوس  .فأذن لھjم
 .و أ ّمر عليھم في قتله عبد  Eبن عتيك  .ففعلوا .
 ١٣ـ و قال رسول  )) : Eمن ظفرتم بjه مjن رجjال يھjود فjاقتلوه ! فوثjب محيصjة ابjن
مسعود على ابن سنينة  ،رجل من تجار يھود كان يالبسھم و يبايعھم  ،فقتله ! فالمه أخوه  .فقال
ألخيه  :و  ِSلقد أمرنى بقتله َمن لو أمرني بقتلك لضربتُ عنقك (( !
 ١٤ـ و تفاقم نفاق ابن أُ َبي  ،زعيم المدينة  )) .فخطب رسول   Eالنjاس فقjال  :مJن
لى بمن يؤذينى ؟ و يجمع في بيته َمن ُيؤذيني ؟ ((  .و اختلف األوس و الخزرج في قتله فئتين .
فأنقذه اختالفھم من القتل ).(٢
 ١٥ـ jقبjل فjjتح م ّكjة  )) ،كjان رسjjول   Eقjد عھjjد الjى امرائjه مjjن المسjلمين  ،حjjين
أمرھم أن يدخلوا م ّكة  ،أن ال يقاتلوا إالّ من قاتلھم  ،إال أنه قد عھد في نفر س ّماھم أمر بقJتلھم و
إن ُوجدوا تحت أستار الكعبة ! منھم  :عبد  Eبن سjعد ألنjه كjان قjد أسjلم و كjان يكتjب الjوحي
لرسول   Eفارت ّد مشركا ً راجعا ً الى قريش .و كانت له قينتjان  ،فرتنjي وصjاحبتھا .و كانتJا
تغ ّنيان بھجاء رسول   Sفأمر بقتلھما معه  .و الحويرث بjن ُن َقيjذ بjن وھjب بjن قصjي  ،و
كان ممن يؤذيه بم ّكة  .و سارة موالة لبعض بنى عبد المطلب  ،و كانت سارة ممن يؤذيه بم ّكjة
)(٣
 .و عكرمة بن أبي جھل (( ـ ابن ع ّمه .
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)) و كتب بج ْير بن زھير بjن أبjى سjلمى الjى أخيjه كعjب يخبjره أن رسJول   SقتJل
رجاال بم ّكة ممن كان يھجوه و يؤذيه  ،و أن َمن بقى من شعراء قريش قد ھربوا في كل وجه .

فإن كانت لك في نفسك حاجة فطرْ الى رسول   Eفإنه ال يقتل أحدا جا َءه تائبا ً  .وإن أنت لjم
تفعل فان ُج إلى نجائك في األرض (( ) .(١فنظم قصيدته ) بانت سعاد ( و جاء مسلما ً ليسلم .
ـ فأين ھذا كله من عفو المسيح لصالبيه  ،و ھو على الصليب  ،على ما يرويه اإلنجيjل
 )) :يا أبتاه اغفر لھم  ،فإنھم ال يدركون ما يفعلون (( ! فأين اإلِعجاز في الشخصية النبوية ؟
خامسا ً  :الشبھات على شريعة الجھاد في القرآن
كانت الھجرة الى المدينة  ،و ما تبعھا من شريعة الجھاد و القتال  ،انقالبا ً في الرسول و
الرسالة  ،و انقالبا ً في الدعوة و الدين .
نبوة الى إمارة
 ١ـ انقالب ال ّ
لقد الحظ المؤرخون المسلمون االنقjالب العميjق فjي سjيرة النبjي العربjي  ،بعjد الھجjرة
الى المدينة  .قال حسين ھيكل) )) . (٢ھنا يبدأ الدور السياسي  ...و ھjذا الjدور مjن حيjاة الرسjول
لم يسبقه اليه نبي أو رسول  .فقد كان عيسى  ،و كان موسى  ،و كان من سبقھما من األنبياء ،
يقفون عند الدعوة الدينية يبلّغونھا للناس من طريق الجدل  ،و من طريق المعجزة  .ثjم يتركjون
لمن بعدھم من الساسة و ذوى السلطان أن ينشروا ھذه الدعوة بالمقدرة السياسية  ،و بالدفاع عن
حرية إيمان الناس بھا  ...و كذلك أمر سائر األديان فJي شJرق العJالم و غربJه  .فأمjا محمjد فقjد
أراد  Eأن يت ّم نشر اإلسالم و انتصار كلمة الحق على يديه  ،و أن يكون الرسول و السياسjي و
المجاھد و الفاتح (( .
ھذه الظاھرة الفريدة  ،في تاريخ النبوّ ة و الدين  ،تعنى انقالب النبوّ ة الى إمارة  .فjالنبوّ ة
تأسيس دين  ،ال تكوين دولة ! و النبوّ ة رسالة السماء  ،ال سياسة الدنيا !
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لكن تلك الظاھرة الغريبة في تاريخ األديان تنبع  ،بحسب ابjن خلjدون  ،مjن واقjع األمjة
العربية في الحجاز  .قال  )) :إن العJرب ال يحصJل لھJم الملJك إالّ بصJبغة دينيJة  ،مjن نبjوّ ة  ،أو
والية  ،أو أثر عظيم من الدين على الجملة  .و السبب في ذلك أنھjم لخ ْلjق التjوحش الjذي فjيھم ،
أصعب األمم انقياداً بعضھم لبعض ،للغلظة واألنفة  ،و ُبعد الھمه و المنافسة في الرئاسة (( ).(١
و ھذه الثنائية  ،في دمج الدين بالدولة  ،أصيلة في المجتمع العربي  ،لjذلك انتھjى اليھjا
اإلسالم في تأسيسه  )) :فالديانة في المجتمع العربي البدائي كان يعبر عنھا  ،كمjا كانjت تjنظم ،
بطريقة سياسية  ،لعدم وجود شكل آخر للتعبير عنھا و تنظيمھا  .و بالعكس كانت الديانة وحدھا
ھي التى ُتع ّد أساس كل حكومة عند العرب الذين كان كل تصوّ ر للسلطة السياسية غريبا ً عنھم ((
).(٢
و الشھادات من السيرة النبوية على تحويل النبوّ ة إلى إمارة كثيرة  .فقد رأى األنصار و
المعارضون في المدينة  ،منذ مطلع العھد بالمدينة  ،في محمد  ،ملكا ً أكثر منه نب ّيا ً .
فھذا زعيم المعارضة في المدينة  ،عبد  Eبjن أ ُ َبjيّ العjوفى )) رأى أن محمjداً قjد اسjتلبه
ْ
الملك (( ) . (٣و شاع بين النjاس قjول ابjن أ ُ َبjيّ  .فقjال سjعد  ،أحjد سjادة المدينjة  ،للرسjول  )) :يjا
رسول  Eارفق به  ،فو Eلقد جا َءنا  Eبك  ،و إ ّنا لننظم له الخرز لنتوّ جه  .فو Eإنjه ليJرى أن
قد سلبته ملكا ً ) (( !(٤ھذا رأى األنصار .
و تلك كانت نظرة اليھود الى محمد  .ل ّما أسلم عبjد  Eبjن سjالم  ،قjال لjه اليھjود )) :مjا
تكون النبوّ ة في العرب  ،و لكن صاحبك ملك (( ! ) (٥و ظ ّل ھذا رأي اليھjود حتjى النھايjة  .ففjى
غزوة خيبر رأت صفية بنت حيي بjن أخطjب فjي منامھjا ان قمjراً وقjع فjي حجرھjا  .فعرضjت
رؤياھا على زوجھا  .فقال  )) :ما ھjذا إالّ أنjك تم ّنjين ملJك الحجJاز محمJداً ! فلطjم وجھھjا لطمjة
خضر عينيھا منھا (( ).(٦
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و ھذا كان أيضا ً رأي زعماء المشركين في م ّكة  .في فتح م ّكة انضjم العبjاس عjم النبjي
الى المسلمين  .و جاء بأمر محمد يفاوض أبا سفيان بن حرب زعيم م ّكة على فتحھا بدون حرب
 .أمره بالشھادة  ، iفتشھد  .و أمره بالشھادة للنبي  ،فأجاب أبjو سjفيان  )) :أمّjا ھjذه  ،و Eفjإنَّ
في النفس منھا حتى اآلن شjيئا ً ! فقjال لjه العبjاس  :ويحjك  ،أسjلم و اشjھد أن ال إلjه إال  Eو أن
محمداً رسول  Eقبل أن ُتضرب عنقك ! قjال  :فشjھد شjھادة الحjق فأسjلم  ...ثjم قjال أبjو سjفيان
للعباس  :لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما ً ! قال  :يا أبا سفيان إنھا النبوّ ة ! قال  :نعjم اذن
(( ).(١
و بعد فتح م ّكjة  ،ظjل المكيّjون الjذين أسjلموا بjالفتح علjى ھjذا الjرأي  .ھjرب مjن وجjه
عمير بن وھب لدى النبي  ،و خjرج فjي طلبjه ))
محمد صفوان بن أثمية  ،سيد قومه  .فاسـتأمنه ُ
و قال له  :ھذا أمان من رسjول  .  Eقjال  :ويحjك ! اغjرب عنjى  ،فjال تكلمنjي  .قjال  :أي
صفوان  ،فداك أبي و أمي ! أفضل الناس  ،و أبرّ النjاس  ،و أحلjم النjاس  ،و خيjر النjاس ! ابjن
عزه ّ
عمك ّ ،
عزك  ،و شرفه شرفك  ،و ملكه ملكك (( ! فرجع معه مسلما ُ ).(٢
و في معركة حنين  )) ،ل ّما انھزم الناس  ،رأى من كان مع رسول   Eمن جفاة م ّكة
 ،الھزيمة  ،تكلّم رجال منھم بما في أنفسھم من الضغن  .فقال أبjو سjفيان ابjن حjرب  :ال تنتھjي
ھزيمتھم دون البحر ! و صرّ ح جبلة بن الحنبل  :أال بطل السحر اليوم ! فقال له صفوان بن أمية
ْ
إلJي مJن أن ير ّبنJى رجJل مJن
:
اسكت ! فضَّ  Eفاك ! فو Sألن ير ّبني رجJل مJن قJريش أحJب َّ
)(٣
ھوزان (( !
فالرأي العام المعاصر للسيرة النبوية  ،رأى في محمد ملكا ً أكثر منه نب ّيا ً .
و في القرآن نفسه نرى أن النبي العربي اتخذ في سjيرته مظjاھر اإلمjارة و الملjك  .فقjد
أخذ يقتفي في المدينة آثار الملوك األنبياء من بني إسرائيل  ،حتى حسده اليھود و ع ّيروه  ،فنزل
 )) :أم يحسدون الناس ) أي محمداً ( على ما آتاھم  Eمن فضله ! فقد آتينا آل إبjراھيم الكتjاب و
نبوة
الحكمة  ،و آتيناھم ملكا ً عظيما ً ! (( ) النساء  . ( ٥٤فسره الجالالن  )) :فضل  : Sال ّ
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و كثرة النساء ! و كانت كثرة النساء من مظاھر اإلمjارة و الملjك  .فمثjال محمjد النبjوّ ة والملjك
العظيم  ،و ذلك بنص القرآن القاطع .
و قد أباح القjرآن لمحمjد مjا فjرض علjى المسjلمين ) النسjاء  ٣مjع األحjزاب  ( ٥٠لjئال
 Eفي الذين خلوا من قبل (( ) األحزاب  . ( ٣٨قال الجالالن:
يكون على النبي حرج ُ )) ،س ّنة ِ
ُس ّنة  ِEفي الذين خلوا من األنبياء أن ال حرج عليھم في ذلك  ،توسعة لھم في النكاح ((!

))

و من مظاھر السلطان كثرة األسرى و الغنائم  .و قد كان محمد َيعلم أنه )) ما كjان لنبjي
أن يكون له أسرى حتى ُيثخن في األرض (( ! فأباح له األسرى و الغنائم  ،مjن دون األنبيjاء )) :
فكلوا مما غنمتم حالالً طيبا ً (( ) األنفال  ٦٧ـ . ( ٦٩
و سلك محمد في م ّكة مسلك عيسى في النبوّ ة فكان يjدعو الjى الزھjد فjي الjدنيا  .و لكjن
بالھجرة الى المدينة أخjذ يسjلك مسjلك الملjوك األنبيjاء  ،فشjرع القjرآن لjه و للمjؤمنين  )) :اليjوم
أح َّل لكم ّ
الطيبات (( ) المائدة . ( ٥
و اقتضت مظاھر النبوّ ة و السلطان أن يخاطبه الناس كما يخاطبون الملوك بjالغضّ مjن
أصواتھم في حضرته  )) :يا أيھا الذين آمنوا ال تقدموا بين يدي  Eو رسوله  ،و اتقjوا  ... Eال
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ! و ال تجھروا له بالقول كجھjر بعضjكم لjبعض  ...إنَّ الjذين
ضون أصواتھم عند رسول  ، Eأولئك الذين امتحن  Eقلjوبھم للتقjوى  ...و اعلمJوا أن فJيكم
يغ ّ
رسول  ) ! (( Sالحجرات  ١ـ  . ( ٧قال الجالالن  )) :ال تق ّدموا  :ال تتق ّدموا بقول أو فعل بدون
بكر و عمر عند النبي   .و نزل في من يرفjع صjوته عنjد النبjي
اذن  .نزلت في مجادلة أبي ٍ
 (( .

و من مظاھر السلطان و ال ُملك أن تحترم الرعية نساء النبي )) كأمھاتھم (( ) األحزاب ٦
(  )) ،و ال أن ينكحوا أزواجه من بعده أبداً (( ) األحزاب  ( ٥٣ـ jكمjا كانjت عjادة الملjوك ! و ال
أن يستأنسوا الحديث معھنّ ! )) و إذا سjألتموھنَّ متاعjا ً فاسjألوھنّ مjن وراء حجjاب (( )األحjزاب
 . (٥٣بذلك تقضي طھارة القلب و ضرورة الملك .
و بلغت الحرمة التى يطلبھا النبي لنفسه أن أمرھم القرآن بتقديم )) صدقة (( قبل مقابلته )
المجادلة  . ( ١٢لكنه نسjخھا لمّjا اسjتثقل الجماعjة ذلjك  )) :أأشjفقتم أن تقّ jدموا بjين يjدي نجjواكم
صدقة (( ؟! ) المجادلة . ( ١٣
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أجل لقد كانت الھجرة انقالبا ً في الرسول  ،فتحولت النبوّ ة إلى إمjارة  ،بشjھادة القjرآن و
السيرة .
 ٢ـ انقالب الرسالة الى دولة
بيعة العقبة الثانية كانت معاھJدة عسJكرية  ،قبjل الھجjرة  )) :بjايعھم رسjول   Eفjي
العقبة األخيرة على حرب األحمر و األسود من الناس  ...صائحـا ً  :الدم الدم ! والھJدم الھJدم !
(( ) . (١و القرآن المدني صورة لھذه البيعة العسكرية  .فكانت الھجرة  ،و تحقيق أھدافھا بشريعة
الجھاد  ،انقالبا ً في الدين الى دولة  ،و في الرسالة الى سياسة حربية .
قال اإلمام حسن الب ّنا  ،مرشد اإلخوان المسلمين في مصر  )) :اإلسالم دين و دولة  ...و
تعJرض لألعمJال التعبديJة  ...إن الJدين
إنه تعرّ ض لشؤون الحيJاة الدنيويJة العمليJة بJأكثر ممJا َّ
جزء من نظام اإلسالم  ،و اإلسالم ينظمه كما ّ
ينظمه كما ينظم الدنيا  ...و َمن ظن أن اإلسالم ال
يعرض للسياسة وأن السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم نفسه و ظلم علمه بھذا اإلسالم  .وجميjل
قول اإلمام الغزالي  )) :إن الشريعة أصل و الملك حjارس  ،و مjا ال أصjل لjه فمھjدوم  ،و مjا ال
حارس له فضائع (( ).(٢
و يقول عمر فرّ وخ ) )) : (٣كان اإلسjالم فjي م ّكjة دعJوة دينيJة فصjار فjي المدينjة دولJة
دينية ((  .ثم يقول  )) :اإلسالم دولة  .في المدينة أصبح اإلسالم دينا ً و دولة معا ً  .فبjدأت قواعjد
الدولة اإلسالمية بالرسوخ  .و أخذ الرسول يھتم باألسس االجتماعية و السياسjية واالقتصjادية و
العلمية التى يجب أن تقوم عليھا الدولة  .و سيبرز فjي الjوحي بعjد ذلjك ناحيتjان :ناحيJة الجھJاد
لتثبيت اإلسالم و إنشاء الدولة الجديدة  ،وناحية التشريع إلدارة ھذه الدولة (( .
و التشريع و الجھاد ھما القرآن المدني كله  ،و كالھما إلقامjة دولjة اإلسjالم  .وبتحويjل
الدعوة الدينية )) بالحكمة و الموعظة الحسنة (( الى جھاد و تشريع إلقامة الدولة اإلسالمية
ـــــــــــــــــ
) (١صحيح البخاري . ٢١٧ : ٢
) (٢عن أحمد محمد جمال  :دين و دولة ـ المقدمة األولى .
) (٣العرب و اإلسالم  :ص  ٤٢و . ٤٣
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تحوّ لت الرسالة الى دولة  )) :لقد كان اإلسالم الى ذلك الوقت عبارة عن دين فjي دولjة  .أمjا فjي
المدينة بعد بدر  ،فقد أصبح أكثر من دين دولة  :إنه أصJبح الدولJة نفسJھا  .و مjن ھنjاك  ،منjذ
ذلك الوقت  ،خرج الى العالم قوة حربية سياسية (( ).(١
 ٣ـ انقالب الدعوة الدينية الى حرب أھلية
كان أسjلوب القjرآن كلjه فjي م ّكjة دعjوة دينيjة سjمحاء  )) :ادعُ الjى سjبيل ربjك بالحكمjة
والموعظة الحسنة  ،و جادلھم بالتى ھي أحسن  :إن ربك ھو أعلjم بمjن ضّ jل عjن سjبيله  ،وھjو
أعلم بالمھتدين (( ) النحل  . ( ١٢٥و كانت الدعوة بم ّكة فjي وحjدة تامjة مjع أھjل الكتjاب )) :وال
تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن ـ إال الjذين ظلمjوا مjنھم ) أي اليھjود ( ـ jو قولjوا  :آمنjا
ُ
ُ
نزل إليكم و إلھنا و إلھكم واحد  ،و نحjن لjه مسjلمون (( ) العنكبjوت . ( ٤٦
نزل الينا و أ ِ
بالذي أ ِ
فحتى آخر العھد بم ّكة كان التنزيل واحداً  ،و االله واحداً  ،و اإلسالم واحداً  ،بين القرآن و أھل
الكتاب النصارى .
و بالھجرة الى المدينة انقلبت الدعوة الدينية الى حرب أھلية .
أوالً مع المشركين  .فنزل اإلذن بالقتال  )) :أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا و ان  Eعلى
نصرھم لقدير  ،الذين أخرجوا من ديjارھم بغيjر حjق  ،إالّ أن يقولjوا  :ربنjا  ) (( Eالحjج  ٣٩ـj
 . ( ٤٠قال الزمخشري  )) :ھي أول آية أ ُذن فيھا بالقتال  ،بعدما نھي عنه في ن ّيف وسبعين آية
((  .ثم صار اإلذن فريضة و شريعة  )) :كتب علjيكم القتjال  ،و ھjو كjره لكjم (( )البقjرة . (٢١٦
فالقتال على المسلم واجب إلھي  ،لفرض اإلسالم و إقامة دولته .
ثانيا ً مع اليھود أھل الكتاب في ديار العرب  .و الحرب األھلية مع اليھود تعقب الجjدال
الديني المتواصل معھم في سورة البقjرة و آل عمjران و النسjاء و المائjدة  .قامjت الحjرب معھjم
ألنھم كانوا )) أول كافر به (( ) البقرة  ، ( ٤١و ألنھم )) كلما عاھدوا عھداً نبذه فريق مjنھم  ،بjل
ْ
فانبjذ الjيھم
أكثرھم ال يؤمنون (( ) البقرة  . ( ١٠٠فنjزل األمjر  )) :و إمّjا تخjافنَّ مjن قjوم خيانjة
على سواء  ،إن  Eال يحب الخjائنين (( ) األنفjال  . ( ٥٨فنابjذھم فريقjا ً فريقjا ً حتjى قضjى علjى
بعض منھم و أجلى بعضا ً عن المدينة  ،و حتى أخضعھم في الشمال  ،كخيبر ووادي القرى .
ـــــــــــــــــ
) (١الدكتور فيليب حتي  :تاريخ العرب . ١٦٢ : ١
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و كانت الحرب األھلية مع اليھود حربا ً دينيjة و عنصjرية معjا ً لتحريjر الجزيjرة مjنھم .
تحالف فيھا مع النصارى للتنكيل بھم  )) :فآمنjت طائفjة مjن بنjي إسjرائيل ) بالمسjيح ( و كفjرت
طائفة  :فأيjدنا الjذين آمنjوا علjى عjدوھم فأصjبحوا ظjاھرين (( ) الصjف  . ( ١٤نزلjت بعjد فjتح
الشمال و كمال اخضاع اليھود لسلطان الدولة اإلسالمية .
و كان يجرى التنكيل بفريjق مjن اليھjود كلمjا فشjل فjي حملjة علjى مشjركي م ّكjة  :كjان
التنكيل ببني قينقاع  ،و كانوا أشجع اليھود  ،بعد بدر األخرى لتھكمھم بالنبي  ،كما نقل ابن سعد
في ) طبقاته (  )) :يا محمد إنك ترى أ ّنا قومك ! ال يغرّ نك أنك لقيت قوما ً ال علjم لھjم بjالحرب ،
فأصبت منھم فرصة  :إ ّنا و  Sإنْ حاربناك لتعلمنَّ أ ّنا نحن الناس ((  .و بعد ھزيمة أُحد حاصر
بني النضير حتى أجالھم  .و بعد حصار غزوة الخندق  ،غزا بني قريظjة حتjى )) اسُ jتنزلوا مjن
حصونھم فحبسھم رسول  Eفي دار  .ثم خرج الjى سjوق المدينjة فخنjدق بھjا خنjادق  .ثjم بعjث
إليھم فضرب أعناقھم في تلك الخنادق) . (١و كانjت غjزوة الشjمال الjى خيبjر ووادي القjرى بعjد
فشل الحملة في الحديبية  )) :أثابھم فتحا ً قريبا ً  ...و مغانم كثيjرة تأخjذونھا  ،فعجjل لكjم ھjذه  ،و
كفّ أيدي الناس عنكم  ،و لتكون آيjة للمjؤمنين (( ) الفjتح  ١٨ـ . ( ٢٠ jحتjى صjار يسjاوي فjي
العداوة والكفر ما بين اليھود و المشركين ) البيّنة  ١ـ  ، ٦المائدة . ( ٨٢
ثالثا ً مع المسيحيين على حدود الشام و في اليمن  ،وھم غير النصارى من بني إسرائيل
المقيمين بم ّكة و الحجاز  .غزاھم النبي ألنھم عرب مسيحيون  ،إلقامة الوحدة العربية الشjاملة .
و فيھم نزلت آية براءَة  )) :قاتلوا الذين ال يؤمنjون بjا iو اليjوم اآلخjر  ،و ال يحرمjون مjا حjرم
 Eو رسوله  ،و ال يدينون دين الحق  ،من الذين أوتوا الكتاب  ،حتjى يعطjوا الجزيjة عjن يjد و
ھم صاغرون (( ) براءَة ـ التوبة . ( ٢٩
و في حرب المشركين واليھود و المسيحيين ير ّدد  )) :ھو الذي أرسjل رسjوله بالھjدى و
دين الحق ليظھره على الدين كله  ،و لو كره المشركون (( و اليھود العرب و المسيحيون العرب
.
و ُيختتم القرآن بھذه الصورة في الحرب األھلية القائمة  )) :إن عدة الشھور عنjد  Eاثنjا
عشر شھراً  ،في كتاب  ، Eيوم خلق السماوات و األرض  .منھا أربعة حرم  ،ذلك الjدين القjيّم
 ،فال تظلموا فيھنّ أنفسكم  .و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ! و اعلموا أن

ـــــــــــــــــ
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 Eمjjع الم ّتقjjين (( ) بjjراءَة  . ( ٣٦فjjالحرب األھليjjة شjjاملة طjjول السjjنة  ،مjjدى الحيjjاة  ،مjjا عjjدا
األشھر الحرم األربعة  ،و اذا اقتضى األمر )) قتال فيه ) الشھر الحjرام ( كبيjر (( ) البقjرة ٢١٧
(  .على ھذه الصورة ينتھي القرآن  )) :و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة (( .
إنھا تحويل الدعوة الدينية الى حرب أھلية شاملة .
 ٤ـ الرحمان الرحيم  ،رب العالمين  ،يصير إله الحرب
إن الدعوة المتواصلة  ،في القرآن المدني  ،للجھاد باسم  ، Eتعطى إله القرآن  ،مثل إله
التوراة  ،صورة إله الحرب ! )) فالرحمان الرحيم ((  ،الjذي باسjمه يسjتفتح كjل سjورة  ،وباسjمه
يصjلّي كjjل صjjالة يتjjوارى وصjjفه الكjjريم ذلjjك فjjي القjjرآن المjjدني و السjjيرة النبويjjة  .فقjjد تبjjدل
التنزيل و النبوّ ة و صار  ،الرحمان الرحيم  ،رب العالمين  ،إله الجھاد و الغزو و القتال.
لقjjد صjjار )) رب العjjالمين (( عJJدو الكJJافرين  )) :يjjا أيھjjا الjjذين آمنjjوا ال تتخjjذوا عjjدوي
وعدوكم أولياء  ،تلقون إليھم بالمو ّدة  ،و قد كفروا بما جا َءكم من الحق (( ) الممتحنة . ( ١
و صار )) رب العالمين (( رئيس حزب  )) :رضى  Eعنھم و رضوا عنه  :أولئك حزب
 ! Sأال إنّ حزب  Eھم المفلحون (( ) المجادلة  . ( ٢٢و حزب  Eھم الذين يتبعون محمداً من
دون العالمين  )) :ال تجد قوما ً يؤمنون با iو اليjوم اآلخjر يjوادون مjن حjا َّد  Eورسjوله  ،و لjو
كانوا آبا َءھم أو أبنا َءھم أو إخوانھم أو عشيرتھم (( ) المجادلة  )) ، ( ٢٢انمjا ولّ jيكم  Eو رسjوله
 ...و َمن يتو َّل  Eو رسوله و الذين آمنوا  ،فإن حزب  Sھم الغالبون (( ) المائدة  ٥٥ـ . ( ٥٦
و صار الرحمان الرحيم في الجھاد  ،خير الماكرين  ،ألن )) الحرب خدعة (( كما يقjول
الحديث  .من َم ْكر  Eبالمكذبين استدراجھم الى كيده  )) :و الjذين كjذبوا بآياتنjا سنسjتدرجھم مjن
حيث ال يعلمون  ،و أملى لھم إن كيدي متين (( ) األعراف  ١٨٢ـ  . ( ١٨٣و مjن ْ
مكjر  Eبھjم
استباق الخيانة  )) :فإ ّما تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ اليھم على سواء (( )األنفال  (٥٨و الjدفاع عjن
المحjjاربين المjjؤمنين ) الحjjج  . ( ٣٨فjjا iيحjjارب مjjع النبjjي ) األنفjjال  ( ٦٤و يرسjjل مالئكتjjه
يقاتلون مع المسلمين جنjوداً ال يرونھjا ) األنفjال  ٥٠؛ آل عمjران  ١٢٤ـ ( ١٢٥ jيمّ jدھم طjوراً
بألف من المالئكة مردَ فين ) األنفال  ، ( ٩و طوراً بثالثة آالف من المالئكة ُمنزلين ) آل عمران
 . ( ١٢٤و طوراً بخمسة آالف من المالئكة مسوّ مين ) آل عمران  . ( ١٢٥و ھكjذا )) يمكjرون
و يمكر  Eو  Eخير الماكرين (( ) األنفال . ( ٣٠
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و مjjن مكjjر  Eبسjjائر النjjاس  )) ،حjjزب الشjjيطان (( ) المجادلjjة  ( ١٩أن يحتjjال علjjيھم
بواسطة الشjيطان  )) :و اذ زيّjن لھjم الشjيطان أعمjالھم و قjال  :ال غالjب لكjم اليjوم مjن النjاس ،
وإنى جار لكم  ،فلما ترا َءت الفئتان نكص على عقبيه (( ) األنفال  . ( ٤٨فا iيحتال علjى النبjي
ليقويه  )) :يريكھم  Eفي منامك قليالً (( ! و على المسjلمين ليشّ jد أزرھjم  )) :و اذ يريكمjوھم فjي
أعيjjنكم قلjjيالً (( ! و علjjى المشjjركين ليكيjjد لھjjم  )) :و يقللكjjم فjjي أعيjjنھم  ،ليقضjjي  Eأمjjراً كjjان
مفعوالً (( ) األنفال  ٤٣ـ  . ( ٤٤و يستغ ّل  Eعناصر الطبيعjة لمحالفjة المسjلمين  )) :إذ يغ ّشjيكم
النعاس ً
أمنة منه ! و ينزل عليكم من السماء ماء ليط ّھركم به (( ! )األنفال . (١١
و يز ّين  Eالجھاد للمjؤمنين بالوعjد العظjيم بالجنjة أو بالنصjر ؛ فعاقبjة الجھjاد )) احjدى
الحسنيين ((  :استشjھاد أو شjھادة ) التوبjة  . ( ٥٢و يحjرّ ض  Eعلjى القتjال المجاھjدين فيعjدھم
بالغفران و الجنة  ،مھما كانت حالھم قبل الجھjاد  ،و مھمjا كjان سjلوكھم فjي الجھjاد  )) :فالjذين
ھاجروا  ...و قاتلوا و قُتِلوا ألكفرنَّ عنھم سيئاتھم  ،و ألدخلنھم ج ّنات تجري من تحتھا األنھjار
(( ) آل عمران  . ( ١٩٥و ما الجھاد  ،في عرْ ف القرآن  ،سوى مبايعة  Eعلى القتال و الجنة :
)) إن  Eاشترى من المؤمنين أنفسھم و أموالھم بأن لھم الجنة  :يقاتلون في سبيل  ، Eف َيقتلون و
ُيقتلون  ...و ذلك ھو الفوز العظيم (( ) التوبة . ( ١١١
تلك ھي صورة  Sفي القرآن المدني  :إن  ، Eالرحمان الرحيم  ،رب العالمين  ،صار
إله الحرب الشاملة الدائمة  )) :و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة (( طول السنة ،ما عدا
األشھر األربعة الحرم  ،و مدى الحياة  ،فإن ))  Eقد أرسل رسوله بالھدى و دين الحjق ليظھjره
على الدين كله  ،و لو كره المشركون ! فقد كان النبي العربي  ،في شريعة الجھـاد  ،و القيام بھا
 )) ،بjْ jدعا ً مjjن الرسjjل (( ) األحقjjاف  ( ٩ألنjـه كjjان فjjي رسjـالة السjjماء )) الرسjjول و السياسjjي و
المجاھد و الفاتح (( .
ـ  ٢٥٧ـ
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يقول عبد الكريم الخطيب) (١في )) مكانة النبjي مjن القjرآن و إِعجjازه ((  )) :إن الكتjاب ـ
كما يقولون ـ ُيقرأ من عنوانه  .و الرسول  ،في كل أمر  ،و لكل أمر  ،ھو عنوان الرسالة التى
يحملھا  ،و ھو الوجه الذي يلقى به الناس  ،قبل أن يلقاھم من رسالته وجه من وجوھھا  ،و ھjو
الjjروح التjjى تبسjjط أرواحھjjم أو تقبضjjھا  ،قبjjل أن يبسjjطھا أو يقبضjjھا مjjن الرسjjالة مضjjمون و
مفھوم  ...و ))  Eأعلم حيث يجعل رسالته ((  .إنه يتخير لھا من خلقه َمjن ھjو أھjل لھjا  ،و َمJن
يرى الناس فيه ثمرات الرسالة و نفحاتھا  ،قبل ان يسمعوھا كلمات وآيات ! فيكون ذلك شjاھداً
مفصjjحا ً بjjأقوى دليjjل لھjjا  ،و أعظjjم برھjjان علjjى مjjا تحمjjل مjjن معjjالم الحjjق و معjjاني الخيjjر و
االحسjان  ...و إذن فنسjjتطيع أن نقjjرّ ر  :أن الرسJJول نفسJJه ھJJو معجJJزة مJJن معجJJزات القJJرآن ،
ووجه من وجوه إِعجازه  ،و دليل من أدلة ھذا اإلِعجاز (( .
أجل إن النبjي العربjي )) ھjو عنjوان الرسjالة التjى يحملھjا (( ؛ و ھJو بطJل فJي العبقريJة
البشJJرية  .لكjjن مظjjاھر سjjيرة النبjjي الشخصjjية و الزوجيjjة و النبويjjة و الجھاديjjة  ،كمjjا يصjjفھا
القرآن و الحديث و السيرة  ،ليست معجزة ذاتية  ،و ليست من اإلِعجاز في الشخصية النبوية ،و
القرآن نفسه  ،بتأكيده المتواتر على )) بشرية (( الرسول يقطع بذلك  )) :قل إنما أنا بشر مثلكم (( )
فصلت  ٦؛ الكھف . ( ١١٠
ھناك حديث مرفوع الى النبي  )) :إن  Eاصطفى من ْ
ولد إبراھيم اسماعيل ؛ واصjطفى
من ولد اسماعيل مضر ؛ و اصطفى من مضر كنانة ؛ و اصطفى من كنانة قريشا ً ؛ و اصjطفى
من قريش ھاشما ً ؛ و اصطفاني من بنى ھاشم (( .
ـــــــــــــــــ
) (١إِعجاز القرآن ـ الكتاب الثاني ص  ١٣٣ـ . ١٣٥

ـ  ٢٥٨ـ

لكنjjه حjjديث مدسjjوس ألنjjه يjjنقض صjjريح القjjرآن  )) :إن  Eاصjjطفى آدم و نوحjا ً و آل
إبراھيم  ،و آل عمران على العالمين  :ذرّ ية بعضھا من بعض و  Eسjميع علjيم (( ) آل عمjران
 ٣٣ـ  . ( ٣٤بحسب ھذا النص القاطع الصريح  ،إن اصطفاء  Eآدم الى نوح الjى إبjراھيم الjى
آل عمران  ،الى مريم بنت عمران كان للسيد المسيح  ،ذروة الذرية المصطفاة على العالمين  .و
ھو وحده في شخصJيته آيjة للعjالمين  )) :و جعلناھjا و ابنھjا آيjة للعjالمين (( )األنبيjاء  (٩١؛ )) و
جعلنا ابن مريم و أ ُ ّمه آية (( ) المؤمنون  ( ٥٠؛ فھو منذ مولده  )) :آية للناس (( ) مريم  . ( ٢١و
ال يقول القرآن في ّ
حق شخصية نبي من موسى الى محمد ما يقوله في شخصية المسيح المعجزة
في ذاتھا و في سيرتھا التى تستحق سالم  Eمن المولد الى الرفع الjى السjماء )) :و السjالم علjيَّ
يوم وُ لدت ! و يوم أموت ! و يوم أ ُبعث ح َّيا ً (( )مريم .(٣٣
.

فليس إِعجاز محمد في السيرة معجزة إلھية شخصية إنھا سيرة بطولة  ،ال معجزة قداسة

ـ  ٢٥٩ـ
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)) يا أيھا النبي  ،إ ّنا جعلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً و داعيا ً إلى  Eبإذنه ،
) األحزاب  ٤٥ـ ( ٤٦
و سراجا ً منيرا ً ((
)) و قفينا على آثارھم بعيسى ابن مريم
) المائدة ( ٤٦
بأحد ((

((

ـ و ال ُيق ّفي القرآن على عيسى

ليس موضوع دراستنا صحة نبوءة محمد  .فھjذا موضjوع خjارج إطالقjا ً عjن أبحاثنjا .
مع ذلك فإنى أؤمن بأن مح ّمداً قام برسالته و دعوته بنا ًء على وحي شخصي له من مالك  Eفي
رؤيا غار حرّ اء .
لقjjد بحثنjjا فjjي الفصjjل السjjابق مjjدى اإلِعجjjاز فjjي الشخصjjية النبويjjة  ،فjjي سjjيرة محمjjد
نبوة محمد في القjرآن
الشخصية و العائلية و النبوية و الجمادية  .و ندرس في ھذا الفصل صفة ّ
 ،و كيفيتھا بحسب المأثور عنھا بما أسموه )) برحاء الوحي (( .
ـ  ٢٦١ـ

إن النبوّ ة لھا معنيان  ،عام و خاص  :بالمعنى العام  ،النبي ھو الذي ينبيء عjن  ، Eو
يبلغ الناس كالم  . Eو بالمعنى الخاص  ،النبي ھو الذي ينبيء المحجوب  ،غيب الخالق وغيب
المخلوق  .و قد درسنا في بحث سابق ھل في القرآن من إخبار عن الغيوب  ،ماضية و حاضرة
و مستقبلة ؛ و رأينا القرآن يشھد بأن محمداً ال يعلم الغيب  )) :و ال أعلم الغيب (( )األنعام ، (٥٠
ُ
الستكثرت من الخير و ما م ّسني السوء (( )األعراف . (١٨٨
)) و لو كنت أعلم الغيب ،
فندرس اآلن نبوءة محمد بمعناھا العام  ،صفتھا و كيفيتھا
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في أول سورة أعلنھا النبي العربي من القرآن  ،سورة الjنجم ) ، (١يكشjف كيفيjة اتصjاله
بمالك الوحي :

و الـــنــجـــم اذا ھوى

ما ضـ ّل صـاحـبكــم و ال غوى

و ما يـنـطـق عــن الھوى

إنْ ھو إال وحــــي يوحـــي

عــلّــمــه شديد الــقوى

ذو ِمرَّ ة فاســـــــــــتوى

و ھو باألفــــق االعلــى

ثم دنا فـــــــــــــتدلّى

فــــكان قاب قوسين أو أدنى

فأوحى الى عــــــبده ما أوحى

ما كذب الفـــــؤاد ما رأى

أفتمارون عـــــــلى ما يرى ؟

ـــــــــــــــــ
) (١السيوطي  :اإلتقان . ٢٥ : ١

ـ  ٢٦٢ـ

و لـــــقد رآه نزلة أخرى

عـــــــــند سدرة المنتھى ،

عـــندھا َجـــ ّنة المأوى

اذ يــغشى الــسدرة ما يــغشى

ما زاغ الـبـصر و ما طـغى

لقـد رأى من آيـات ربه الكبـرى

((

) النجم  ١ـ ( ١٨

لقد رأى محمد مالك الوحي مرتين .و المالك نزل إليه  ،و لم يصعد محمد بjالروح الjى
المjjالك  :إنھjjا )) نزلJJة أخJJرى ((  .لjjذلك لjjيس فjjي تعjjابير )) جنjjة المjjأوى (( و )) سjjدرة المنتھjjى ((
تعابير ألماكن في السماء ؛ إنما ھي إشjارات الjى أمjاكن علjى األرض  :فقjد كانjت الرؤيjة نزلjة
أولى  ،و )) نزلة أخرى ((  ،حيث مالك الوحي )) دنا فتدلّى  ،فكان قاب قوسين أو أدنى (( .
و كانت رؤيا )) بالفؤاد((  ،ال رؤية بالبصر )) :مjا كjذب الفjؤاد مjا رأى ((  ،و فيھjا )) مjا
زاغ البصر و ما طغى (( في رؤياه  .و كانت رؤيا عظيمة  )) :لـقد رأى من آيات ربه الكبرى ((
 ،اى مالك الوحي .
و موضوع الرؤيا لم تح ّدده السورة  ،بل تركتjه مجمjالً مبھمjا ً  )) :فjأوحى الjى عبjده مjا
أوحى ((  .و القرآن كله يكشjف لنjا أن موضjوع الرؤيjا كjان )) أمJراً لjه مjن عنjد  ، Eال القJرآن
السماوي نزل عليه جملة كما يتوھمون  .إن القرآن صريح ال يحتمل تأويالً  )) :حjم  .والكتjاب
المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ـ إنا ك ّنا منذرين ـ فيھا ُيفرق كل أمر حكيم  ،أمJراً مJن عنJدنا :
إنا كنا مرسلين (( ) الدخان  ١ـ  . ( ٥فتعابير التنزيل كلھا في القرآن تشير الى أن ما )) أنزلناه ((
كان )) أمراً من عندنا  :إنا كنا مرسلين (( أي أنزل اليه أمر  Eبالرسالة والدعوة  ،ال بمضمونھا
و ال بموضوعھا  .و كانت تلك الليلة المباركة )) ليلة القدر  ...تنزل المالئكة و الروح فيھا بjإذن
ربھم من كل أمر (( ) سورة القدر ( )) فيھا ُيفرق كل أمر حكيم (( )الدخان(  .فالتكرار المتواتر ))
إنا أنزلناه (( في سورة الدخان و في سjورة القjدر  ،كjان )) أمjراً مjن عنjدنا ((  ،ال القjرآن نفسjه .
فالقرآن الذي نزل في رؤيا غار حرّ اء المزدوجة ھو األمر بتالوة قرآن الكتاب علjى العjرب فjي
)) شھر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ھدى للناس ـ وبيّنات من الھدى و الفرقان (( ) البقرة ١٨٥
صله  .فjالقرآن
(  .في لغة القرآن إن الھدى كناية عن الكتاب  ،و الفرقان كناية عن ال ُسنة التى تف ّ
العربي ھو )) بيّنات من الھدى و الفرقان ((  ،لذلك فھو غير
ـ  ٢٦٣ـ

)) القرآن (( الjذي نjزل فjي )) شjھر رمضjان ((  .ھjذا كjان )) أمjراً مjن عنjدنا  :إنjا كنjا مرسjلين
)الدخان  . (٥و تعبير )) القرآن (( يعنى قرا َءة الكتاب و )) تفصيل الكتاب (( .

((

و الشواھد متواترة مترادفة في القرآن على أن )) القرآن (( الذي نزل في رؤيا غار حرّ اء
كان )) أمراً (( ال كتابا ً كقوله  )) :و أمرتُ أن أكون من المسلمين و أن أتلو القرآن (( معھم ) النمل
 ٩١ـ  ( ٩٢و كقوله  )) :إنما أ ُ ُ
مرت أن أعبد  Eو ال أشرك به ؟ إليه أدعو و إليه مآب (( ) الرعد
 . ( ٣٦ھذا ھو موضوع رؤيا غار حرّ اء  ،في ليلة مباركjة  ،ليلjة القjدر  ،مjن شjھر رمضjان ،
حيث كان محمد معتكفjا ً يصjوم و يصjلّي علjى عjادة الرھبjان  ،و علjى طريقjة أسjتاذه ورقjة بjن
نوفل  ،قس م ّكة و حنيفھا األكبر في التح ّنف و االعتكاف للصوم و الصالة .
و تكشف لنا سورة الشورى موضوع ھذا األمر الرباني  (( :و ما كان لبشر أن يكلمه E
إال وحيا ً ـ أو من وراء حجاب ـ أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء  ،إنه علي حكيم :و كذلك
أوحينا إليك روحا ً من أمرنا ؛ ما كنت تدري ما الكتاب و ال اإليمان  ،و لكن جعلناه  ،نوراً نھدي
به من نشاء من عبادنا  ،و إنك ل ُتھدى الى صراط مستقيم  ،صراط  ٥١ ) (( Eـ . ( ٥٣
إن )) روحا ً من أمرنjا (( يعنjى روحjا ً مjن عالjـم األمjر أي مالكjا ً  .و المjالك الرسjـول
يوحي بإذنه ) تعالى ( ما يشاء ((  :فالوحي يأتي مباشرة من المالك  ،ال من  E؛ لjذلك يقjول)) :
و كذلك أوحينا إليك روحا ً من أمرنا ((  .و التعبير عن االرسال بالوحي دليل على انھا رؤيjا فjي
المنام  ،ال رؤية في اليقظة  .و موضوع ھذه الرؤيا صريح  :إنJه ھدايJة الJى اإليمJان بالكتJاب ،
ألن  Eجعله نوراً يھدي به من يشاء  ،و المالك يؤكد له أنه )) يھدي الى صراط مستقيم ((  )) .و
قل  :آمنت بما أنزل  Eمن كتاب (( حيث دين إبjراھيم و موسjى وعيسjى الjذي شjرعه للعjرب )
الشورى  ١٣و . ( ١٥
))

فرؤيا محمد كانت )) أمراً (( بالكتاب  ،و االنضمام النھائي إلjى )) المسjلمين (( مjن قبلjه ،
و تالوة )) قرآن (( الكتاب الذي معھم على العرب  .فليس فيھا تنزيل كتjاب جديjد علjى اإلطjالق.
ھذا ھو الواقع القرآني .
و المالحظة الحاسمة أن القرآن ال يذكر لمحمد من اتصال بمالك الوحي  ،إالّ في ھاتين
ال ّنزلتين من رؤيا غار حرّ اء  .و القرآن العربي كله ينتسب الى ھjذه الرؤيjا  ،فjي ليلjة مباركjة ،
ھي ليلة القدر  ،من شھر رمضان .
ـ  ٢٦٤ـ

فمعنى النبوّ ة عند محمد  ،بنص القرآن القاطع  ،ھو األمJر باإليمjان بالكتjاب  )) :و قjل :
آمنت بما أنزل  Eمن كتاب (( ) الشورى  ، ( ١٥و الدعوة له على طريقة )) المسلمين (( من قبله
) النمل  ( ٩١أي النصارى من بني إسjرائيل  ،و قسjھم األكبjر ورقjة بjن نوفjل  ،اسjتاذ محمjد ،
الذي كاد ينتحر عند وفاة معلمه  .إنھا نبوّ ة ھداية لدعوة قائمة  ،تزعمھا و فرضھا على العرب .
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كثيjjراً مjjا يصjjف القjjرآن محمjjداً  ،و يسjjميه )) النبJJي (( و )) الرسJJول (( و بمjjا أن تعjjابير
الوحي و التنزيل من متشابھات القرآن  ،فإنھـا ال تقطjع بمعنjى محjـدود لتعjـابير )) النبjي (( و ))
الرسول ((  .و ھذا ُيلجئنا الى تحديد معناھما من القرآئن القرآنية .
ّأوالً  :صفات عامة
الصفة المتواترة إنه نذير و بشير بالوعد و الوعيد )) :وما أرسلناك إالَّ مبشراً ونذيراً (( )
الفرقان  )) ، ( ٥٦إنا أرسلناك بالحق بشيراً و نذيراً  :و إنْ من أمة  ،إالَّ خال فيھا نذير (( )فjاطر
 (٢٤ـ فھو نذير مثل كل نذير في كل أمة .
و يكرر )) :ق ْل  :إنما أنت منjذر  ،و مjا مjن إلjه إالّ الواحjد القھjار (( ) ص  )) ، ( ٦٥أالَّ
تعبدوا إالّ  ، Eإننى لكم منه نذير و بشير (( ) ھود  . ( ٢لjذلك يقjول  :لjيس عليjه تقjديم معجjزة
لھم ألن المعجزة شيمة األنبياء األولين  ،أما ھو فليس سوى منذر  )) :و يقول الذين كفروا  :لوال
ُ
نزل عليه آية مjن ربjه ـ إنمjا أنjت منjذر  ،و لكJل قJوم ھJاد (( ) الرعjد  . ( ٧فھjو نبjي ورسjول
أ ِ
منذر ھا ٍد كما لكل قوم ھا ٍد  ،فھو ال يتم ّيز عن سائر الھداة من كل قوم  .فھو يصjف نفسjه
بصفة
ٍ
بميزة كل ھا ٍد في كل قوم  ،ال بصفة النبي في الكتاب  ،الذي يؤيد نبوته بمعجزة.
ـ  ٢٦٥ـ

إن محمداً ھو نبي و رسول بصفة الشاھد و الداعي الى  )) : Eيا أيھا النبي إ َّنا أرسلناك
شاھداً ومبشJراً ونJذيراً  ،و داعيJا ً الJى  SبإذنJه  ،و سjراجا ً منيjراً (( ) األحjزاب  ٤٥ـ. ( ٤٦ j
الحظ كيف يجمع صفة المبشر و النذير الى صفة الشاھد فالداعى الى  . Eوالحظ دقة التعبير :
)) و داعيا ً الى  Eبإذنه ((  ،فھو يدعو الى  )) ، Eبإذنه (( ال بكتاب منزل مباشرة من عنده .
فنبوءته شھادة  )) :إنا أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً (( ) الفتح  ( ٨فھو شjاھد كمjا فjي
كل أمة شاھد عليھا  )) :و يوم نبعث في كل أمة شھيداً عليھم من أنفسھم  ،و جئنا بك شھيداً على
ھjjؤالء ((  .و يضjjيف  )) :و ّ
نزلنjjا عليjjك الكتjjاب تبيان jا ً لكjjل شjjيء  ،و ھJJدى و رحمJJة و بشJJرى
للمسلمين (( ) النحل  . ( ٨٩إن )) المسلمين (( في لغة القرآن ليسjوا جماعjة محمjد مjن العjرب ،
ُ
مر باالنضمام اليھم ) النحل  : ( ٨٩فالكتاب الذي )) أنزل ((
بل النصارى من بني إسرائيل الذين أ ِ
عليه ھو ھدى و بشرى أي توراة و إنجيل للمسلمين  ،النصارى من بني إسرائيل ـ و ھذا إشjارة
الى )) لقاء (( الكتاب فال يكن في مرية من ذلك ) السجدة  . ( ٢٣وتنزيjل آياتjه قرآنjا ً عربيjا ً لقjوم
يعلمون  ،بشيراً و نjذيراً (( ) فصjلت  ١ـ . ( ٤ jإنjه بشjير ونjذير )) بتفصjيل الكتjاب (( الjذي فيjه
تنزيل الرحمان الرحيم .
فنبjوءة محمjد إنjذار  ،و ذكjر  ،و شjھادة  ،بتفصjيل الكتjاب القدسjي قرآنjا ً عربيjا ً  .لjjذلك
فالقرآن العربي ھو )) تفصيل الكتاب (( و تصديقه بين العرب ) يونس  . ( ٣٧إنjه دعjوة الjى E
)) بإذنه (( تعالى  ،الذي )) شرع (( للعرب دين موسى و عيسى دينا ً واحداً ) الشورى .( ١٣

ثانيا ً  :صفاتٌ ثالث تصف النبي العربي
 ١ـ )) النبي األ ّمي

((

)) الذين ي ّتبعون الرسول  ،النبي األمّي الـذي يجدونه مكتوبا ً عندھم في التوراة واإلنجيjل
 ...ق ْل يا أيھا الناس إنjى رسjول  Eإلjيكم جميعjا ً ـ jفjآمنوا بjا iو رسjوله  ،النبJي األ ّمJي  ،الJذي
يؤمن با jو كلمته ) كلماته ( و ا ّتبعوه لعلكم تھتدون  .و من قوم موسى أمة يھدون بالحق و به
يعدلون (( ) األعراف  ١٥٧ـ . ( ١٥٩
ـ  ٢٦٦ـ

)) األ ّمي (( اصطالح قرآني يعنى من )) األم ّيين (( الذين ليس لھم كتاب منزل .
الحظ أوالً إنھا صفة وحيدة فريدة في القjرآنّ ال تjرد إالّ فjي ھjذا الjنص  .و مjن أسjلوب
القرآن تواتر الصفة بشكل مضطرد .
ثانيا ً إن قصة )) النبي األمّjي (( تقطjع سjياق قصjص موسjى )  ١٠٢ـ ( ١٦١ jو االقحjام
صريح ظاھر  :فقوم موسى يطلبون الى  )) : Eو اكتب لنا في ھذه الدنيا حسنة  ،و فى اآلخرة ،
أنjjا ھjjدنا إليjjك (( )  ( ١٥٦فيجيjjب  )) :سjjأكتبھا للjjذين يتقjjون و يؤتjjون الزكjjاة و الjjذين ھjjم بآياتنjjا
يؤمنون ـ الذين ي ّتبعون الرسول النبي األمّي ((  .ففى ختام اآلية )  ( ١٥٦الجواب علjى طلjبھم ؛
و لكن ال يعقل أن يجيب  Eعلى سؤال قوم موسى بأن الحسنة لقوم محمد بعد ألفي سنة !
فقصة )) النبي األمّي (( مقحمة على السورة و حديث موسى .
يؤيjjد االقحjjام اقحjjام ثjjان  )) :النبjjي األ ّمjjي الjjذي يjjؤمن بJJا jو كلمتJJه (( )  ( ١٥٨و ھjjي
قرا َءة أصح من قراءة )) و كلماته (( ـ صفة )) النبي األمّي (( إيمانه با iو المسيح كلمة  : Eو ال
ُيعقل أن يرد ھذا في جواب  Eعلى سؤال قوم موسى .
و يؤيده اقحام ثالث  )) :و من قوم موسى أمة يھدون بالحق و به يعدلون (( )  ( ١٥٩؛ و
ھو مثل قولjه )) :فآمنjت طائفjة مjن بنjي إسjرائيل ) بالمسjيح ( و كفjرت طائفjة (( )الصjف .(١٤
فاألمة من قوم موسى الذين يھدون بالحق و بjه يعjدلون ھjم طائفjة مjن بنjي إسjرائيل التjى آمنjت
بالمسيح  .و ما دخل ھذا في سياق حديث موسى مع ر ّبه ؟
و النتيجة الحاسمة لھذا الواقع القرآني أن حديث )) النبي األمّي (( دخيل على السورة  ،و
ھذا االقحام المفضوح دليل على أنه دخيل على القرآن .
و البرھان على ذلك من القjرآن نفسjه  )) :النبjي األمّjي الjذي يجدونjه مكتوبjا ً عنjدھم فJي
التوراة و اإلنجيل ((  ،فھو ينسب الى التوراة و اإلنجيل إنھما يقوالن بمجىء )) النبي (( الموعjود
من )) األميّين (( غير أھل الكتاب  .مع أن القرآن نفسه يحصjر النبjوّ ة فjي أھjل الكتjاب مjن ذريjة
اسحاق و يعقوب  ،و ال يشرك فيھا ذرية اسماعيل بن إبراھيم  .يقول  )) :ووھبنJا لJه اسJحاق و
نبوة و الكتاب (( ) العنكبوت  . ( ٢٧فالنبوّ ة و الكتاب
يعقوب و جعلنا في ذريته ال ّ
ـ  ٢٦٧ـ

محصوران في ذرية إبراھيم من اسحاق و يعقوب  ،فھم أھل الكتjاب مjن دون العjالمين  ،و مjن
دون ذرية إبراھيم من اسماعيل الذين يسjميھم لjذلك )) األميّjين ((  )) :ھjو الjذي بعjث فjي األميّjين
رسوال منھم (( ) الجمعة  )) ، ( ٢و ق ْل للذين أوتوا الكتاب و األميّjين  :أأسjلمتم ؟ (( ) آل عمjران
 ، ( ٢٠و القرآن انما ُيس ّمي العرب )) أميين (( ألنھم ليسوا من أھل النبوّ ة و الكتاب  .فكيف يقول
)) بالنبي األمّي (( من العرب ؟
و صjjريح آيjjة العنكبjjوت  )) :ووھبنjjا لjjه اسjjحاق و يعقjjوب  ،و جعلنjjا فjjي ذريتjjه النبjjوّ ة
والكتjjاب (( )  ( ٢٧يرفjjع مjjا تشjjابه فjjي تصjjميم آيjjة الحديjjد  )) :و لقjjد أرسjjلنا نوح jا ً و إبjjراھيم ،
وجعلنjjا فjjي ذريتھمjjا النبjjوّ ة و الكتjjاب (( )  ( ٢٦كمjjا يتضjjح مjjن قرائنھjjا التاليjjة  )) :فمjjنھم مھتjjد
وكثير منھم فاسقون (( )  : ( ٢٦فال يقول ذلك عن جماعة محمد ذرية اسماعيل  .و يؤيده ما يليه
 )) :ثم قفينا على آثارھم برسلنا  ،و قفينا بعيسى ابن مريم (( )  . ( ٢٧فالنبوّ ة و الكتاب في ذريjة
إبjjراھيم الjjذين مjjنھم الرسjjل و عيسjjى ابjjن مjjريم  ،فھjjم أھjjل )) الكتjjاب و الحكjjم و النبjjوّ ة (( ) آل
عمjjران  ٧٩؛ األنعjjام  ٨٩؛ الجاثيjjة  ، ( ١٦و علjjى محمjjد نفسjjه أن )) يقتjjدي بھjjداھم (( )األنعjjام
. (٩٠
و لjjيس فjjي التjjوراة و اإلنجيjjل ذكjjر )) للنبjjي األمjjي ((  .و نبjjوءة التjjوراة )) بjjالنبي مثjjل
موسى (( صريحة  ،مھما حاولوا استجالبھا لتعني محمداً  )) :يقيم لك  Eالھjك نبيّjا ً مjن وسjطك،
مjjن اخوتjjك  ،مثلjjي  ،لjjه تسjjمعون (( ) التثنيjjة  . ( ١٥ : ١٨يقولjjون إن اخjjوة إسjjرائيل ھjjم بنjjو
اسماعيل  .و لماذا ليسوا بني مدين بن إبراھيم من قطورة  ،زوجه الثانية ؟ و فاتھم التصريح)) :
من وسطك (( و ھـو قرينة حاسمة على معنى )) من اخوتك ((  .فالنبي الموعـود ھـو من )) وسjط
(( بني إسرائيل  .و القرينة الثانية ھي )) يقيم لك ((  :فالنبي الموعود ُيقام إلسرائيل ال للعرب  ،و
القرآن )) ذكر لك و لقومك (( .
و المسيح في اإلنجيل يط ّبق نبوءة موسjى فjي )) النبjي (( الموعjود علjى نفسjه  ،ال علjى
غيره  .ففى زمن المسيح كان اليھود ينتظرون رجوع )) إيليا ((  .و ظھور )) النبي (( الموعود ،و
ظھور المسيح  ،كما يتضح من سؤال وفjد مجلjس السjنھدرين ليوحنjا المعمjدان  )) :فلَِ jم تعمّjد إن
كنت لست المسيح و ال ايليا و ال النبي (( ) يوحنا  . ( ٢٥ : ١و قد صرح المسيح أن إيليjا رجjع
بشخص يوحنا المعمدان ) مرقس  . ( ١٣ : ٩و قد صرح أيضا ً لوفد المعمدان أنه ھو نفسه
ـ  ٢٦٨ـ

)) النبي الموعود ((  ،بالمعجزات الموعودة التى تظھر علjى يjده و قjد أجراھjا أمjام الوفjد ) متjى
 ٢ : ١١ـ  . ( ٦كما صرّ ح لألحبار و العلماء فjي ھيكjل أورشjليم  )) :لjو كنjتم تصjدقون موسjى
لصدقتموني أنا أيضا ً  ،ألنه كتب عنى (( ) يوحنا . ( ٤٦ : ٥
و ھكjjذا فjjال التjjوراة  ،و ال اإلنجيjjل  ،و ال القjjرآن نفسjjه تjjذكر )) النبjjي األ ّمjjي ((  ،سjjوى
القصة الدخيلة على حديث موسى في سورة األعراف )  ١٥٦ـ . ( ١٥٧
فjjال يسjjعنا االسjjتناد الjjى قولjjه )) النبjjي األ ّمjjي الjjذي يجدونjjه مكتوب jا ً عنjjدھم فjjي التjjوراة
واإلنجيل (( لتأليف الكتب و الفصول في استجالب نصوص التوراة و اإلنجيل  ،بدون منطق وال
موضjjوعية و ال فھjjم صjjحيح لنصوصjjھا و قرائنھjjا القريبjjة و البعيjjدة  ،لتؤيjjد قھjjراً و زوراً آيjjة
دخيلة على القرآن  ،ض ّد معطيات التوراة و اإلنجيل و القjرآن نفسjه  .و تعبيjر )) النبjي األمّjي ((
متعارض في نفسه  :فاصطالح )) األمي (( يعنى أنه من األمميين الذين ليس لھم كتاب منزل  ،و
ال عندھم وحى و نبوءة  ،فكيف يكون النبي )) أم ّيا ً (( أي من األمم  ،و كيف يكون )) األمي (( نب ّيا ً
؟
 ٢ـ الرسول أحمد
)) و اذا قال عيسى ابن مريم  :يا بنjي إسjرائيل إنjى رسjول  Eإلjيكم  ،مصّ jدقا ً لمjا بjين
يدّي من التوراة ـ و مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ـ فلما جا َءھم بالبيّنات قالوا  :ھذا
سحر مبين (( ) الصف . ( ٦
نالحظ أوالً إن القرآن كله ال يذكر للمسيح نبوءة برسول يأتي من بعده  .فھذا الجزء من
اآلية وحيد فريد في القرآن كله  .و من أسلوب القرآن التواتر في أخباره .
ثانيا ً  :في حديث التقفية بالرسل بعضھم على بعض يختم دائما ً بالمسيح و ال يق ّفي عليjه
بأحد  ،و ذلك في المواطن الثالثة الوحيدة :
ً )) ( ١و لقد آتينا موسى الكتاب  ،و قفينا من بعده و بالرسjل  ،و آتينjا عيسjى ابjن مjريم
البيّنات و أيدناه بروح القدس  :أفكلما جا َءكم رسول بما ال تھوى أنفسكم اسjتكبرتم ففريقjا ً كjذبتم،
و فريقا ً تقتلون (( ) البقرة  . ( ٨٧ھذا كل تاريخ النبوّ ة في إسرائيل .
ـ  ٢٦٩ـ

ً ( ٢و قفينا علjى آثjارھم بعيسjى ابjن مjريم مصjدقا ً لمjا بjين يديjه مjن التjوراة  ،و آتينjاه
اإلنجيjjل فjjي ھjjدى و نjjور  ،و مصjjدقا ً لمjjا بjjين يديjjه مjjن التjjوراة  ،و ھjjدى و موعظjjة للمتقjjين ((
)المائjjدة  . (٤٦ق ّف jى علjjى جميjjع الرسjjل بعيسjjى  ،و لjjم يقjjفِّ عليjjه بأحjjد  .و إنجيل jه )) ھjjدى
وموعظة للمتقين ((  ،و المتقون اصطالح كتابي قرآني للمؤمنين من األمم كالعرب ؛ فھم جماعة
محمد من العرب  ،و اإلنجيل نفسه )) ھدى موعظة (( لھم .
ً )) ( ٣و لقد أرسلنا نوحا ً و إبراھيم و جعلنا في ذريتھما النبوّ ة و الكتاب ) كتjاب موسjى
( فمنھم مھتد و كثير منھم فاسقون  .ثjم قفينjا علjى آثjارھم برسjلنا  .و قفينjا بعيسjى ابjن مjريم و
آتيناه اإلنجيل (( ) الحديد  ٢٦ـ  . ( ٢٧ففjى تjاريخ النبjوّ ة و الكتjاب ال يق ّفjي علjى عيسjى بأحjد .
نبوة و الكتاب .
فھو في عرْ ف القرآن خاتمة ال ّ
و النتيجة الحاسمة لھذا الواقع القرآني إن قوله  )) :و مبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه
أحمد (( مقحم على اآلية  .و لو سقط لَ َما شعر أحد بخلل فjي نظjم القjرآن المحكjم كقولنjا  )) :و اذ
قال عيسى ابن مريم  :يا بني إسرائيل إنى رسول  Eإليكم  ،مصدقا ً لمjا بjين يjدَ يَّ مjن التjوراة .
فلما جا َءھم بالبيّنات قالوا :ھذا سحر مبين ((  .يؤيد ھذا التكرار في آية )المائدة .(٤٦
و لقد فلّjوا اإلنجيjل كلjه فلjم يعثjروا علjى نبjوءة للمسjيح برسjول يjأتي مjن بعjده  .لكjنھم
وجدوا في وعد المسيح )) بالروح القدس الفارقليط (( لرسله ركيزة متشابھة فتمسjكوا بھjا و قjالوا
منذ سيرة ابن ھشام  )) :صفة رسول  Eصفحة من اإلنجيل َ )) :من أبغضني فقد ابغض الرب و
لوال أنى صنعت بحضرتھم صنائع لم يصنعھا أحد قبلى مjا كانjت لھjم خطيئjة  .و لكjن مjن اآلن
بطروا و ظنوا أنھم ّ
يعزونني ) يقبلونني ( و أيضا ً للرب  .و لكن ال ب َّد من أن تتم الكلمة التى في
ً
ْ
ً
ّ
الناموس  :إنھم أبغضوني مجانا أي باطال  .فلو قد جاء ال ُمنحَ منا  ،ھذا الذي يرسله  Eإلjيكم مJن
عند الرب  ،روح القدس  ،ھذا الذي من عند الرب خJرج  ،فھjو شjھيد علjيَّ و أنjتم أيضjا ً ألنكjم
قديما ً كنتم معي  .في ھذا قلت لكم لكيما ال تشكوا ((
و يضيف ابjن ھشjام  )) :و ال ُم ْنحَ م ّنjا بالسjريانية  :محمjد ! و ھjو بالروميjة البjرَ قليطس ،
صلى  Eعليه و سلم (( .
إن البرقليطس أو الفارقليط ھو )) روح القدس ((  ،و روح القدس في القjرآن جبريjل  ،و
في اإلنجيل شخصية الھية بسبب مصدره  )) :ھو الذي من عند الرب خرج (( فھو على كل حال
ـ  ٢٧٠ـ

ليس بشراً مثل محمد تنطبق عليه اآلية  ،كما يتضح من اآليات ) يوحنا  ١٦ : ١٤ـ ١٧ j؛ ١٤
 ٢٦ :؛  ٢٦ : ١٥؛  ٧ : ١٦ـ  ١١؛  ١٣ : ١٦ـ . ( ١٥
و نسى بعضھم أن الفارقليط ھو الروح القدس  ،بنص اآلية القاطع  ،و راحوا يتحذلقون
في قرا َءة التعبير اليوناني قراءة محرفة لم ترد في نسخة من النسخ  ،و اختالف القراءة ال يظھر
في النقل العربي )) الفارقليط ((  .و ھو في األصل )) المعين (( و بتحريف حرفين من الكلمة تعنى
)) المحمjjود  ،المح ّمjد  ،األحمjjد ((  .و ھjjي قjjرا َءة ال وجjjود لھjjا فjjي النسjjخ ـ و لكjjن مھمjjا كانjjت
القjjرا َءة  ،فصjjفة الفjjارقليط تمنjjع منعjا ً باتjا ً أن نjjرى فيjjه محمjjداً أو أي بشjjر رسjjول النjjه )) روح
القدس (( و على األصح  )) :الروح القدس ((  ،روح الحق الذي مjن اآلب ينبثjق (( ) يوحنjا : ١٥
 : ( ٢٦فمصدره إلھي  ،ال مخلوق .
و ھكذا فال اإلنجيل يبشر برسول بشر يأتي بعد المسيح  ،و ال القرآن نفسه ينسب لعيسى
البشرى برسول يأتي من بعده  ،إال في جزء مقحم على آية  ،ال مثيل له في متواترات القرآن .
إن ھذا الجjزء مjن اآليjة  )) :و مبشjراً برسjول يjأتي مjن بعjدى أسjمه أحمjد (( ھjو أيضjا ً
دخيل على اآلية و على القرآن كله  .إِن برھانھم إلِعجاز النبوّ ة المحمدية في التماس البشائر لھjا
في الكتاب  ،كما يجدونھا للمسيح  ،ال أساس لjه فjي التjوراة و اإلنجيjل علjى اإلطjالق  ،مjع كjل
الكتب و الفصول التى يكتبون  .فالكتاب كله  ،من التوراة الى النبيّين  ،الى الزبور  ،الى الحكمة
 ،الى اإلنجيل ال تعرف نب ّيا ً موعوداً يأتي من غير أھل الكتاب  ،علjى اإلطjالق  .والقjرآن نفسjه
في حديث )) التقفية (( على الرسjل يقفjي علjى الجميjع بالمسjيح و ال يقفjي عليjه بأحjد  ،فھjو فjي
نظره خاتمة النبوّ ة و الكتاب .
 ٣ـ )) خا َتم النب ّيين
. ( ٤٠

((

)) ما كان محمد أبا أحد من رجالكم  ،و لكjن رسjول  ، Eو خjاتم النبيّjين (( ) األحjزاب

للتعبير )) خاتم (( قرا َءتان  :خاتم ) بالكسر ( أي )) آخرھم الjذي خjتمھم  .أو ُختمjوا بjه ،
على قرا َءة عاصم ) بالفتح ( (( ) البيضاوى (  )) ،و خاتم النبيّين  :فjال يكjون لjه ابjن رجjل بعjده
يكون نب َّيا ً  ،و في قرا َءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختموا (( .
ـ  ٢٧١ـ

فالتعبير )) خاتم النبيّين (( متشjابه قjراءة و معنjى  ،فjال يصjلح أن تقjوم عليjه قضjية و ال
عقيدة .
و للتعبير ثالثة معان  ( ١ :خاتمة األنبياء  ( ٢خا َتم  ،يختمھم كآلة الختم أي يصّ jدقھم ٣
( )) فال يكون له ابن رجل بعده يكون نب ّيا ً ((
أب أحjد
ابن له يخلفه نب ّيا ً  ،فھو أقربھا الjى نjصّ اآليjة  )) :مjا كjان محمjد َ
أما معنى  :ال َ
من رجالكم ((  .و ھذا يقضي على المعنيين اآلخرين
و أما معنى )) خاتمة األنبياء (( فال أصل له في القرآن كله .
و أمjjا معنjjى )) خjjا َتم النب ّيjjين (( أي )) كآلjjة الخjjتم (( يص ّ jدقھم  ،فھjjو المعنjjى المتjjواتر فjjي
القرآن  )) :بل جا َء بالحق و صدَّ ق المرسJلين (( ) الصjافات  )) ، ( ٣٧و لكjن تصjديق الjذي بjين
يديjjه و تفصjjيل الكتjjاب (( ) يjjونس  ٣٧قابjjل يوسjjف  )) ، ( ١١١مص ّ jدق لمjjا معھjjم (( ) ٨٩ : ٢
و )) ، (١٠١مص ّدق لما معكjم (( ) )) ، (٨١ : ٣مصّ jدق الjذي بjين يديjه (( ) )) ، (٩٢ : ٦مصjدقا ً
لما معكم (( )  )) ، ( ٤٧ : ٤ ، ٤١ : ٢مصدقا لما معھم (( )  )) ، ( ٩١ : ٢مصدقا ً لمjا بjين يديjه
(( )  ٩٧ : ٢؛  ٣ : ٣؛  ٤٦ : ٥مرتين ؛  ٤٨ : ٥؛  ٣١ : ٣٥؛ . ( ٣٠ : ٤٦
فصفة القرآن المتواترة أنه )) كتاب مصدّ ق (( ) األحقاف  ( ١٢؛ و صفة محمد المتواترة
أنه )) صدق المرسلين ((  ،وھذا ھو المعنى الوحيد للتعبير المتشابه )) ،خاتم النبيّين ((.
فليس في القرآن من تصريح بأن محمداً خاتمة األنبياء  .إنه )) خات َم النبيّين (( أي الjذي
َّ
صدق المرسلين (( .

))
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قلنjjا و نقjjول  :إن تعjjابير )) الjjوحي (( و )) التنزيjjل (( مjjن متشJJابھات القJJرآن  ،فjjال تقطjjع
بمعنى محدود  ،و ال بكيفية مع ّينة  .فال يصح أن ُيبنى عليھا قضية و ال عقيjدة  .لjذلك فتعjابير ))
النبي (( و )) الرسول (( ال تقطع بمعنى محدود .
ـ  ٢٧٢ـ

و تصاريحه مثل قوله  )) :إنا أوحينjا إليjك  ،كمjا أوحينjا الjى نjوح و النبيّjين مjن بعjده
)النسjjاء  (١٦٣ال تjjدل علjjى المطابقjjة فjjي كيفيjjة الjjوحي  ،و ال علjjى المقابلjjة أو المماثل jة  ،فjjإن
تصاريح أخرى تقيد معناھا  ،كقوله  )) :و إن ھذا لفي الصحف األولى (( ؛ )) أولjم تjأتھم بينjة مjا
في الصحف األولى (( .

((

و تصاريحه مثل قوله  )) :و إنه لتنزيل رب العالمين  (( ...ال تقطع بمعنى محدود لقولjه
 )) :و إنه لفي زبر األولين  :أولم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل (( ) الشjعراء  ١٩٢ـj
 )) ، ( ١٩٧بل ھـو آيات بيّنات فjي صjدور الjذين أوتjوا العلjم (( ) العنكبjوت  ( ٤٩؛ )) يعرفونjه
كما يعرفون أبنا َءھم  ) ،األنعام  ٢٠؛ البقرة  ( ١٤٦ألن القرآن العربjي لjه )) مثلjه (( عنjدھم مjن
قبله ) األحقاف ( ١٠
فيجب أن نلتمس صفة النبوّ ة المحمدية من القرائن القرآنية .
عند فتور الjوحي  ،يعّ jدد لjه  Eعليjه فيقjول )) :ووجjدك ضjاالً فھjدى (( ) الضjحى .( ٧
فنبوءته ھداية  .و ھذه الھداية تستمر حتى الفتح المبين  ،مع ما تقjدم و تjأخر مjن ذنبjه  )) :وليjتم
نعمته عليك و يھديك صراطا مستقيما ً (( ) الفتح ( ٢
و صالة الفاتحة ھي صالة محمد قبل أمته  )) :اھدنا الصراط المستقيم (( .
و القرآن نفسه ينصّ على أن رؤيا الوحي اليه كانت ھداية الى اإليمان بالكتاب والjدعوة
له بين العرب و العدل به بين أھل الكتjاب  )) :و كjذلك أوحينjا إليjك روحjا ً مjن أمرنjا  :مjا كنjت
)(١
تدري ما الكتاب و ال اإليمان ؟ و لكن جعلناه نوراً نھدي به َمن نشاء من عبادنا  ،وإنك ل ُتھدى
َ
أمjرت  ،وال تتبjع أھjوا َءھم !
الى صراط مستقيم (( ) الشورى  ( ٥٢؛ )) فلذلك فادعُ و استقم كما
ُ
أمرت ألعدل بينكم (( ؛ و ھذا العدل ھو بإقامة دين موسى
و ق ْل  :آمنت بما أنزل  Eمن كتاب و
و عيسى معا ) الشورى  ١٥مع ( ١٣
و مما يؤيد أن نبوته ھداية األمر المكرر اليه  )) :و أمرت أن أكون من المسjلمين  ،وأن
ُ
أمjرت أن أكjjون مjن المjjؤمنين (( ) يjjونس  )) ، ( ١٠٤و
أتلjو القjjرآن (( ) النمjل  ٩١ـ )) ( ٩٢ jو
ُ
أمرت أن أسلم لرب العالمين (( ) غافر  )) ، ( ٦٦و ق ْل  :إنى أمرت أن أعبد  Eمخلصا ً له الدين
ُ
أمرت
،و
ـــــــــــــــــ
) (١لتھدى قرا َءة أصح من )) ل َتھدى (( ألنھا تنسجم مع األمر باإليمان بالكتاب .

ـ  ٢٧٣ـ

ألن أكون أول المسلمين (( ) الزمjر  ١١ـ . ( ١٢ jفjي رؤيjا غjار حjرّ اء ـ jيjؤمر محمjد باإليمjان
بالكتاب  ،و باالنضمام الى )) المسلمين (( الموجودين قبله  ،ھjذه ھjي الھدايjة عينھjا  ،كمjا يjنص
الحرف عينه  )) :و إنك ل ُتھدى الى صراط مستقيم (( ) الشورى . ( ٥٢
ُ
اھتديت فيمjا يjوحي
إن نبوءة محمد مصدرھا وحى في رؤيا حراء  ،كما يقول  )) :و إن
الي ربّي (( ) سبأ  ، ( ٥٠و لكن موضوعھا ليس وحيا ً جديداً  ،بل إقامة التوراة واإلنجيل معـا ً )
المائدة  ، ( ٦٨على دين موسى و عيسى معـا ً ) الشورى  ١٣علjى طريقjة )) المسjلمين (( الjـذين
ُ
أمjjر أن ينضjjم الjjيھم ) النمjjل  ، ( ٩١و ھjjو يشjjھد بjjالقرآن  )) ،تفصjjيل الكتjjاب ((  ،مjjع ھjjؤالء ))
المسلمين (( النصارى ،أولي العلم المقسطين ،الراسخين في العلم )) :أن الدين عند  Eاإلسالم (( )
آل عمران  ١٨ـ  ١٩مع . ( ٧
إن محمداً  ،في رؤيا حراء  ،اھتjدى الjى اإليمjان بالكتjاب  ،و الjى إسjالم المسjلمين مjن
قبله  ،النصارى من بني إسرائيل ؛ و ھو بالقرآن يjدعو الjى ھjذا اإلسjالم )) النصjراني ((  .لjذلك
يأتيه األمر المتواتر  )) :الذين آتيناھم الكتاب و الحكم ) الحكمة ( و النبjوّ ة  ...أولئjك الjذين ھjدى
 Eفبھداھم اقتده (( ) األنعام  ٨٩ـ . ( ٩٠ jاھتjدى نھائيّjا ً برؤيjا غjار حjرّ اء  ،لكjن األمjر لjه أن
يقتدي على الدوام بھدى أھل )) الكتاب و الحكمة (( الjذين يقيمjون التjوراة و اإلنجيjل معjا ً  ،علjى
دين موسى و عيسى معا ً  ،و ھم النصارى من بني إسرائيل .
و ھذا األمر باالقتداء المتواصل في دعوته بھدى )) المسلمين (( مjن قبلjه  ،برھjان أيضjا ً
على أن نبوّ ة محمjد كانjت ھدايjة الjى إسjالم النصjارى مjن بنjي إسjرائيل  .يؤيّjد ذلjك أيضjا ً ھjذه
الظاھرة الكبرى المستغربة  :إن القرآن العربي إخبjار عjن )) القjرآن ((  ،إخبJار عJن غيJره  ،ال
عن نفسه  .لم ينزل القرآن العربي بعد  ،و ھو يؤمر منذ مطلعه  )) :و رتJل القJرآن تJرتيالً (( )
المزمjjل  ( ٤ـ jالحjjظ التعريjjف المطلjjق  )) :القjjرآن ((  .و قjjد أ ُ ِمjر فjjي رؤيjjا حjjراء أن يكjjون مjjن
المسjjلمين و أن يتلjjو معھjjم )) القjjرآن (( ) النمjjل  ٩١ـ . ( ٩٢ jjلjjذلك يسjjتفتح كثيjjراً مjjن سjjوره
باالشارة الى تالوة )) القرآن (( المطلق  ،ثم يعلّق عليه بالسورة الورادة  )) :ذلك الكتاب  ،ال ريب
فيه  ،ھدى للمتقين (( من العرب ) البقرة  ١ـ  )) ، ( ٢تلك آيJات القJرآن و كتJاب مبJين  ،ھjدى و
بشjjرى للمjjؤمنين (( ) النمjjل  ١ـ  ( ٢ jأي  ،بحسjjب اصjjطالحه  ،تjjوراة و إنجيjjل مع jا ً للمjjؤمنين
المسلمين  ،أولي العلم المقسطين ؛ )) تلك آيات الكتاب المبين (( ) الشعراء  ، ٢القصص )) ، ( ٢
تلك
ـ  ٢٧٤ـ

آيات الكتاب الحكيم (( ) يونس  ( ١؛ )) تلك آيات الكتاب و قJرآن مبJين (( ) الحجjر  ( ١ـ jالحjظ
المقابلة مع ) النمل  ١ـ  ( ٢ـ )) تلك آيات الكتاب الحكيم (( ) لقمان  ( ٢؛ )) تلك آيات الكتاب (( )
الرعد . ( ١
كلھا إشارات الى ما تال من الكتاب أي قرآن الكتاب  ،ثم يليھا في سjورة القjرآن العربjي
تعليق عليه  ،كما يتضح أيضا ً من قوله  )) :تلك آيات الكتاب المبين  :إنا أنزلناه  .قرآنjا ً عربيjا ً ((
) يوسف  ١ـ  . ( ٢فالقرآن العربي ھو غير الكتاب المبJين و غيJر القJرآن المبJين  :إنJه إخبJار
عنه و تعليق عليه  .و قوله  )) :إنا أنزلناه قرآنا ً عربيا ً يعنى  :إنا جعلناه قرآنا ً عربيا ً كما يقسjم :
)) و الكتاب المبين  :إنا جعلناه قرآنا ً عربيا ً (( ) الزخرف  ٢ـ . ( ٣
و التمييjز بjjين القjرآن المنjjزل القjرآن العربjjي الjذي يفصjjله صjريح قولjjه  )) :تنزيjل مjjن
الرحمان الرحيم  :كتاب ـ فصلت آياته قرآنا ً عربيا ً (( ) فصلت  ٢ـ  ، ( ٣فھما  )) :كتاب أحكمت
صJل ،ھjو
آياته ـ ثم فصّjلت مjن لjدن خبيjر حكjيم (( ) ھjود  . ( ١فjالقرآن العربjي  ،القJرآن المف ِّ
صJل .و كمjا يسjتفتح باالشjارة الjى ))
إخبار عن القرآن المح َكم )) ،القرآن العظjيم ((  ،القJرآن المف َّ
القرآن (( المطلق  ،في الكتاب الذي مjع أھjل الكتjاب ؛ فھjو يسjتفتح أيضjا ً بالقسjم بjه علjى صjحة
المقسjم عليjه متjواتر
المقسjم بjه  ،و القjرآن العربjي
الدعوة بالقرآن العربي  :فالتمييز بين القرآن
َ
َ
سم عليه واحداً :
سم به و المق َ
مترادف  ،و ال يصح أن يكون المق َ
القرآن المجي ِد  ) (( ...ق ( ١
)) َق .و
ِ
القرآن ذى الذكر  ) (( ...ص ( ١
)) ص .و
ِ
)) يس .و القرآن الحكيم  ) (( ...يس  ١ـ ( ٢
فالقرآن الحكيم القرآن ذي الذكر  ،القرآن المجيد  ،ليس القرآن العربي كما يتضح مjن
القسم به  .يتضح أيضا ً من الق َسم به على حقيقة القرآن العربي :
)) و الكتاب المبين  :إ ّنا جعلناه قرآنا ً عرب ّيا ً (( ) الزخرف  ٢ـ ( ٣
)) و الكتاب المبين  :إنا أنزلناه في ليلة مباركة  ...أمراً من عندنا  ،إنjا كنjا مرسjلين (( )
الدخان  ٢ـ  . ( ٥إن الضمير المستتر المتواتر في مثل ھذه المواطن ال يعني القرآن العربjي بjل
األمر بالھداية الى قرآن الكتاب  ،و تالوته على العرب .
ـ  ٢٧٥ـ

فالقرآن المشjھور المعjروف الjذي يخبjر عنjه القjرآن العربjي ھjو غيjره  ،بصjريح قولjه
أيضا ً  )) :و لقد آتيناك سبعا ً من المثjاني و القjرآن العظjيم  ...كمjا أنزلنjاه علjى المقتسjمين الJذين
جعلوا القرآن عضين (( ) الحجر  ٨٧و  ٩٠ـ  . ( ٩١فسره الجالالن  )) :الذين جعلوا القرآن أي
كتبھم المنزلة عليھم ؛ ) عضين ( أجزاء  ،حيث آمنوا ببعض و كفروا ببعض (( .
فالقرآن على اإلطالق ھو الكتاب المقدس ؛ و القرآن العربي إنما ھو إخبار عنه ودعوة
إليه  ،ألنه )) تفصيل الكتاب (( ) يونس . ( ٣٧
و ھكذا يتضح لنا ،من الواقع القرآني  ،إن نبوءة محمjد ھدايJة الjى إسjالم )) المسjلمين ((
من قبله  ،النصارى من بني إسرائيل  ،واقتداء دائم بھداھم فjي الكتjاب اإلمjام  ،القjرآن العظjيم،
بحسب )) المثل (( الكريم الذي معھjم  )) :و شjھد شjاھد مjن بنjي إسjرائيل علjى مثلjه (( )األحقjاف
 (١٠فقد )) شرع ((  Eللعرب دين موسى و عيسjى دينjا ً واحjدا ً )الشjورى  (١٣بحسjب )) مثلjه ((
الذي من قبله  .فال جدال في ذلك مع أھل الكتاب النصارى  ،ألن اإللjه واحjد و التنزيjل واحjد و
اإلسالم واحد معھم ) العنكبوت . ( ٤٦
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إن المدرسة العصرية في علوم القرآن ثبjت لھjا موقJف القJرآن السJلبي مjن كjل معجjزة
حسjjية  :فjjال معجjjزة حسjjية فjjي السjjيرة النبويjjة و الjjدعوة القرآنيjjة  ،مھمjjا ماحjjك الممjjاحكون
الرجعيون .
و كان ر ّد القرآن العربي على تحديھم له بمعجزة )) كمjا أرسjل األولjون (( )األنبيjاء ،(٥
العجز المطلق عن كل معجزة حسية  ،كما يقرّ ر  )) :و ما منع الناس أن يؤمنوا  ...إال أن تjأتيھم
س ّنة األولين (( ) الكھف  ، ( ٥٥المعجزة التى يشھد بھا  Eألنبيائه  .لذلك ظلوا دائما ً يقولون )) :
ُ
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أ ُوتي رسل  ) (( Eاألنعام  . ( ١٢٤لكن ل ّما أتاھم
ـ  ٢٧٦ـ

محمد بمعجزة )) الحديد الذي فيه بأس شديد  ،و منافع للناس (( ) الحديد  ( ٢٥دخلوا فjي ديjن E
أفواجا ً ) النصر . ( ٢
تجاه ھذا الواقjع القرآنjي قjال األقjدمون بإِعجjاز القjرآن فjي الjنظم و البيjان معجjزة لjه .
وسنرى أمرھا بعد حين .
و لعدم اقتناع المدرسة العصرية بصحة إِعجاز القرآن و البيان معجزة له ـ و قد حطمھا
المرحوم فريد وجدي تحطيما ً ـ قالوا  :ليست المعجjزة بالزمjة لصjحة النبjوّ ة و التنزيjل؟ و قjالوا
مع األستاذ دروزة ): (١
)) و ھذه النواحي االيجابيjة فjي النصjوص القرآنيjة يصjح أن تكjون مفسjرة لحكمJة ذلJك
الموقف السلبي ) من المعجزات (  ،بحيث يصح أن ُيستلھم منھا و أن يقال ـ و قد ألمع الى ذلك
نبJوة سJيدنا
غير واحد من الباحثين أيضا ً ـ إن حكمة  Eاقتضjت أن ال تكJون الخJوارق دعامJة ل ّ
محمد عليه السالم  ،و برھانا ً على صحة رسالته  ،و صدق دعوته التى جاءت بأسلوب جديد :
)) ھو أسلوب لفJت النظJر الJى الكJون و مjا فيjه مjن آيjات بjاھرة  ،و البرھنJة بھJا علjى
وجjjود  ، Eو قدرتjjه الشjjاملة  ،ووحدتjjه  ،و اسjjتحقاقه وحjjده للخضjjوع و العبjjادة و االتجjjاه ،
وبطالن الشرك و الوثنية أو سائر العقائد و التقاليد المتناقضة مع ھذا األصل النقي البسيط .
)) ثJم أسJJلوب مخاطبJة العقJJل و القلJب  ،فjjي الحjjث علjى الفضjjائل  ،و التنفيjر مjjن الرذائjjل ،
وإثبات قدرة  Eعلى الحياة األخرى  ،و فكرة الحق و العدل فيھا .
)) و على اعتبار أن الدعوة التى تقوم على تقرير وجود  Eو اسjتحقاقه وحjده للعبوديjة،
و اتصافه بجميع صفات الكمال  ،و على التزام الفضjائل  ،و اجتنjاب الفjواحش  ،ھJي فJي غنJى
عن معجزات خارقة للعادة  ،ال تتصل بھا في الذات .
)) و في ھذا ما فيه من وضوح ميزة الرسالة المحمدية و ترشيحھا للخلjود و التعمjيم  .و
آيات األنبياء السابقين الخارقة حادثات وقعJت و انقضJت  .و لكjن أسjلوب الjدعوة القرآنيjة ـ ھjذا
الذي اختلف كل االختالف عن أسلوب الكتب المنزلة على بعض أولئك األنبياء ـ ھو
ـــــــــــــــــ
) (١سيرة الرسول  . ٢٢٦ : ١في ھذا البحث تكرار للتقرير  ،و استكمال الموضوع و التقدير .

ـ  ٢٧٧ـ

أسلوب خالjد حjي فjي كjل زمjان و مكjان ببراھينjه و دالئلjه  ،و حيويتjه و فصjاحته و معقوليتjه
نبوة الخالدة الكبرى  ،من ھذه النواحي (( .
وسموه  .و لذلك كان و ظل معجزة ال ّ
ھذا موجز مواقف المدرسة الحديثة في النبوّ ة و المعجزة  .نقول :
أوالً  :لjjيس ھjjذا األسjjلوب القرآنjjي  )) ،أسjjلوب لفjjت النظjjر الjjى الكjjون  ...ثjjم أسjjلوب
مخاطبة العقل و القلب  ،في الحث على الفضائل و التنفيjر مjن الرذائjل ((  ،بجديJد  .إنjه أسjلوب
الكتاب من قبله  .و قد جعله القرآن نفسه في ذلك أيضا ً )) إمامه (( في الھدى و البيjان ) ھjود ١٧
؛ األحقاف  . ( ١٢و إنه أسلوب أشعيا في القسم الثاني من نبوءته ) ف  ٤٠ـ  . ( ٥٥إنه أسلوب
سفر االمثال في قسمه األول ) ف  ١ـ  ( ٩؛ إنه أسلوب سفر ابن سيراخ في كثير مjن فصjوله .
إنه خصوصا أسلوب سفر الحكمة  ،و الزبور كله  .إنه أسلوب اإلنجيل  ،مع الكشف عن سر E
و الكون و االنسان  ،كقوله في خطابه على الجبل  )) :انظروا الى طيور السماء فإنھا ال تزرع و
ال تحصد و ال تجمع الى أھراء  ،و أبوكم السماوي يقوتھا  :أفلستم أنتم أفضjل منھjا ؟  ...تjأملوا
زنابق الحقل كيف تنمو  ،إنھا ال تتعب و ال تغزل ! و أنا أقول لكم  ،إن سليمان في كل مجده لjم
يلبس كواحدة منھا فإذا كان عشب الحقل  ،الذي يكون اليjوم  ،و يطjرح غjداً فjي التنjور  ،يلبسjه
 Eھكذا  ،فكم باألحرى يلبسكم أنتم  ،يا قليلي اإليمان ) (( ...متى  ٢٤ : ٦ـ . (٣٤
و قد أوجز بولس الرسول أسلوب لفت النظر الى الكون  ،و البرھنة بالخليقة عن خالقھا
في الھيته و قدرته  )) :إن ما ُيعرف عن  Eواضح لھم  ،إذا إن  Eقد أوضحه لھم  :فإن صjفاته
غير المنظورة  ،و ال سيما قدرته األزلية و الھيته ُتبصر منjذ خلjق العjالم مدركjة (( بمبروءاتjه .
فھjjم اذن بjjال عjjذر ھjjم الjjذين اسjjتبدلوا حقيقjjة  Eبالباطjjل  ،و اتقjjوا المخلjjوق و عبjjدوه مjjن دون
الخالق  ،تبارك الى الدھور آمين (( ) الرسالة الى الرومانيين  ١٨ : ١ـ ( ٢٨
فالكتاب و أھله يعرفون أن  Eتعالى قد وضع كتاب الخلق  ،قبل كتاب الوحي  ،للكشف
به عن نفسه  ،و إن كان )) ليس كمثله شىء ((  .فليس أسلوب القرآن بجديد .
ثانيا ً  :إن أسلوب الدعوة القرآنية لم يختلف كل االختالف عن أسلوب الكتب المنزلة من
قبله ببراھينjه و دالئلjه و حيويتjه و فصjاحته و معقوليتjه و سjموه  .فjالقرآن يشjھد  ،و ھjو خيjر
الشاھدين  ،ان الكتاب )) إمامه (( في الھدى و البيان  )) ،و شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله
(( ) األحقاف  ١٠ـ  ١٢قابل ھود  : ( ١٧إن )) مثل (( القرآن موجود قبله .
ـ  ٢٧٨ـ

ثالثا ً  :إن البرھنة بكتاب الخلق عن الخالق أسلوب فjي النبjوّ ة و الكتjاب  ،و أسjلوب كjل
منطق عند االنسان و علماء الكالم في كل األديان  .و مع ذلك ال يّ jدعى اصjحابه انjه تنزيjل مjن
 ، Eو ال يكفي صدقه لإليمان بوحيه  ،فال ب َّد له من قرين معه يشھد له انه وحى من  : Eوھذه
ھي المعجزة  ،سلطان  Eالمبين .
و اإلِعجاز فjي الjنظم و البيjان )) سjر محجjوب ((  )) ،السjر الjذي حيjر النjاس (( فjي كjل
زمان  ،فلم يھتدوا فيه الى وجه المعجjز فjي البيjان  .فjال يصjلح فjي النبjوّ ة و التنزيjل للبرھjان ،
حتى يكون )) معجزة النبوّ ة الخالدة الكبرى (( .
رابعJا ً  :إن )) آيjjات األنبيjjاء السjjابقين الخارقjjة حادثjjات وقعjjت و انقضjjت ((  .لكنھjjا أدت
دورھjjا فjjي الشjjھادة علjjى صjjحة الرسjjالة و صjjدق الjjدعوة  ،عنjjد الjjذين جjjاؤوا بھjjا  :و مjjايزل
تاريخھا الصحيح الصادق خير برھان على ضرورة اإليمان .
خامسا ً  :اقتصار الوحي على لفت النظر الى آيات الكون الباھرة  ،ھو تنزيل الوحي من
)) علو الجھة المنزل منھا (( إلى مرتبة وحي الفطرة  .و ما يدرك بالفطرة  ،ال حاجة لنا بjه الjى
وحى منسوب الى  . Eإن )) األسلوب الجديد (( في الوحي القرآني يجعله وحى الفطرة ،ال وحي
التنزيل .
سادسا ً  :لو لم يكن عند  ، Eج ّل جالله  ،شىء يقوله لنا غير ما في كتjاب الخلjق  ،لمjا
أنزل الينا كتاب الوحي .
يقول السيد قطب) )) : (١فالذھن اإلنساني خليق بأن يدع للمجھول ) و الغيب ( حصته ،و
إن يحسب له حسابه  :ال يدعو الى ھذا مجjرّ د القداسjة الدينيjة  ،و لكjن يjدعو اليjه اتسjاع اآلفjاق
النفسية  ،و تفتح نوافذ المعرفة  )) .فالمعقول (( في عالم الذھن  ،و )) المحسJوس (( فJي تجJارب
العلم  ،ليسا ھما كل )) المعروف (( في عالم النفس  .و ما العقل اإلنساني ـ ال الذھن وحjده ـ إالَّ
كوة واحدة من كوى النفس الكثيرة  .و لن ُيغلق انسان على نفسه ھذه المنافذ إالّ وفي نفسه ضيق
 ،و في قواه انحسار  ،ال يصلح للحكم في ھjذه الشjئون الكبjار  .فلنjدع الjذھن يjدبر أمjور الحيjاة
اليومية الواقعة  ،أو يتناول من المسائل ما ھو بسبب من ھذه الحياة  .فأما العقيدة  ،فھي في أفقھا
العالي  ،ھناك ((
ـــــــــــــــــ
) (١سيد قطب  :التصوير الفنى في القرآن ص . ١٨٦

ـ  ٢٧٩ـ

و ھكذا فال ج ّدة  ،و ال مخالفة  ،و ال ميزة  ،و ال إِعجاز ينفرد به القرآن فيما وصفوه
أسjjلوب جديjjد (( فjjي النبjjوّ ة و المعجjjزة  .فقjjد )) شjjھد شjjاھدين مjjن بنjjي إسjjرائيل علjjى مثلjjه (( ،
والكتاب )) إمامه (( في الھدى و البيان ) األحقاف  ١٠ـ  )) : ( ١٢ق ْل  :فjأتوا بكتjاب مjن عنjد E
ھو أھدى منھما ا ّتبعه إن كنتم صادقين ((  .فالقرآن و الكتاب  ،كالھما فjي الھjدى واحjد ؛ فلjيس
القرآن )) أسلوبا ً جديداً (( في النبوّ ة و المعجزة .

))
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إن )) األسلوب الجديد (( الحق ،في الوحي والتنزيل ،ھو مjا أسjموه )) برحJاء الJوحي (( ،
أي كيفيته و حاالته عند النبي العربي .
و قد نقل لنا السيوطي أقوالھم في حالة الوحي ) اإلتقان  ٤٥ : ١ـ  )) : ( ٤٦فصل  :وقد ذكر
العلماء للوحى كيفيات :
)) احداھما  :أن يأتيه المالك في مثل صلصلة الجرس  ،كما فjي الصjحيح  .و فjي مسjند
أحمد عن عبد  Eبن عمر  :سألت النبي ص ھل تحس بالوحي ؟ فقال  :أسمع صالصل ثم اسكت
عند ذلك ؛ فمjا روى مjرة بjوحي إالَّ ظنjت نفسjي تقjبض  ...و فjي الصjحيح ان ھjذه الحالjة أشjد
حاالت الوحي عليه .
)) الثانية  :أن ُينفث في روعه الكالم نفثا ً ...
)) الثالثة  :أن يأتيه في صورة الرجل فيكلمه  ،كمjا فjي الصjحيح  )) :و أحيانjا ً يتمثjل لjي
المالك رجالً فيكلمني فأعى ما يقول ((  .زاد أبو عوانه في صحيحه )) :وھو أھونه على ((.
)) الرابعة  :أن يأتيه المالك في النوم .
ـ  ٢٨٠ـ

)) الخامسة  :أن يكلمه  Eإ ّما في اليقظة  ،كما فjي ليلjة اإلسjراء  ،أو فJي النJوم كمjا فjي
حديث معاذ  )) :أَتاني ربي فقال  :فيم يختصم المأل األعلى ((...
نقول :
 (١إن القرآن كله وحى بالواسطة ) الشورى  : ( ٥٢فلم يكلّم  Eمحمداً مباشرة أبداً:
ق ْل ّ :
نزله روح القدس (( ) النحل  )) ، ( ١٠٢ق ْل  :من كان عدواً لجبريل  ،فإنه نjزل علjى قلبjك
بإذن  ) (( Eالبقرة . ( ٩٧

))

 (٢و ان القرآن وحي ليلي  )) :حم  .و الكتjاب المبjين إنjا أنزلنjـاه فjي ليلJة مباركJة (( )
الدخان  ١ـ  ( ٣؛ )) إنjا أنزلنjاه فjي ليلJة القJأدر (( ) القjدر  . ( ١الحjظ اإلطjالق فjي التعبيjر )) :
أنزلناه ((  .فjال مجjال لجميjع الحjاالت التjى يصjفون  .حتjى اإلسjراء كjان لjيالً  )) :سjبحان الjذي
أسرى بعبده ليالً ((! ) اإلسراء (  .حتjى البشjرى بفjتح م ّكjة ـ jكانjت رؤيjا ليjل  )) :لقjد صjدق E
رسjjوله الرؤيJJا بjjالحق  :لتُ j
jدخلُنّ المسjjجد الحjjرام  ،إن شjjاء  ) (( Eالفjjتح  . ( ٢٧حتjjى البشjjرى
بالنصر في بدر كانت رؤيا منام  )) :إذ يjريكھم  Eفjي منامjك قلjيالً (( ) األنفjال  . ( ٤٣فjالقرآن
جملة و تفصيالً وحي ليلي !
و يذكر السيوطي ) اإلتقان  ( ٤٦ : ١من أمثلة الوحي النومي سور الكوثر و الضحى و
الشرح  ،و آخر سورة البقرة ـ فما صح في بعضه جاز في كله .
 (٣و ان القرآن وحي في حالة )) البرحاء (( و )) اإلغماء (( :
يقول ) اإلتقان  )) : ( ٢٣ : ١أما النومي فمن أمثلته سورة الكوثر  ،لما روى مسلم عjن
إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما ً فقلنا :ما أضحكك
أنس قال  :بينا رسول  Eص بين أظھرنا إذ غفا
َ
ُ
نز َل عليَّ آنفا ً سورة ،فقرأ )) باسم  Eالرحمن الرحيم .إنا اعطيناك الكوثر ،
يا رسول E؟ فقال :أ ِ
فص ِّل لربك و انحر  ،إن شانئك ھو االبتر (( .و قال اإلمام الرافعي في )أماليه(  )) :فھjم فjاھمون
االغفاءة  ،و قالوا  :من الوحي مJا كJان يأتيJه فJي النJوم ،
من الحديث أن السورة نزلت في تلك
َ
ألن رؤيJا األنبيJJاء وحJي  .قjjال  :و ھjjذا صjحيح  ،لكjjن األشJبه أن يقjjال إن القjjرآن كلjه نjjزل فjjي
اليقظة  ...قال :وورد في بعض الروايjات أنjه أغمJى عليJه ،و قjد يحمjل ذلjك علjى الحالJة التJى
كانت تعتريه عند نزول الوحي و ُيقال لھا  :برحاء الوحي.
ـ  ٢٨١ـ

) ُ
قلت ( الذي قاله الرافعي فjي غايjة االتجjاه  ،و ھjو الjذي كنjت أميjل اليjه قبjل الوقjوف عليjه ،
والتأويل األخير ) حال اإلغماء ( أصjح مjن االول ) حjال النjوم ( ألن قولjه )) أنjزل علjيَّ آنفjا ً ((
يدفع كونھا نزلت قبل ذلك  .بل نقول  :نزلت في تلك الحالة ) اإلغماء (  ،و ليس االغفاء اغفاء
نوم  ،بل الحالة التى كانت تعتريه عند الوحي  ،فقد ذكر العلماء أنه كان ُيؤخذ عن الدنيا (( .
ُيستدل من ذلك أنّ محمjداً كانjت تعتريjه حالJة اإلغمJاء  ،ففسّjروھا بحالjة صjوفية )) أنjه
كان يؤخذ عن الدنيا (( و سموھا )) برحاء الوحي (( .
 (٤و ينقلون عن عائشة في وصJف )) برحJاء الJوحي (( حjديثا ً قالjت  )) :كjان رسjول E
ص إذا نزل عليه الوحي ّ
يغط في رأسه و يتر ّبد وجھه أي يتغ ّير لونه بالجريدة  ،و يجد َب ْردَ اً في
يتحدر منه مثل الجمان (( ) اإلتقان ( ٤٦ : ١
ثناياه  ،و يعرق حتى ّ
و ينقل األستاذ دروزة) )) : (١قالت عائشjة  ) :و لقjد رأيتjه ينjزل عليjه الjوحي فjي اليjوم
الشديد البرد فينفصم عنه  ،و إن جبينه ليتفصد عرقا ً (  ...أخبر صفوان بن يعلي  ) :فإذا بالنبي
محمر الوجه يغ ّط كذلك ساعة (  ...أخبر زيjد بjن ثابjت ) فjأنزل  Eعلjى رسjوله و فخjذه علjى
ّ
رض فخذي  ،ثم ُسرّ ي عنه فأنزل  )) Eغير أولى الضرر (( .
فخذى فثقلت
علي حتى خفت أن ُت َّ
ّ
فما أسموه )) برحاء الوحي (( وصفه الشھود بأنه حالة إغمJاء  ،مjن أوصjافھا )) :محمjر
ً
صد عرقا ً (( )) ،
الوجه يغط كذلك
ساعة ((  )) ،يغط في رأسه و يتربد وجھه (( ؛ )) وإن جبينه ليتف ّ
فثقلت فخذه علي حتى خفت أن ُترض فخذي (( .
ص ْرع .
يس ّمي األطباء ھذا اإلغماء داء ال َ
و المjjرض ال يتنjjافى و النبjjوّ ة  .لكjjن مjjن الغريjjب ان يقرنjjوا ذلjjك الjjداء بحالjjة الjjوحي ،
ويسموه )) برحاء الوحي ((  ،و قد بدأ معه في سjن الطفولjة لمّjا كjان معjه مرضjعه  ،و ھjو دون
الخامسة  ،و سموا الحادث أسطورة )) شق الصدر (( .
 (٥إن ما اسموه )) برحاء الوحي (( كان مرض اإلغماء أي داء الصرع الذي اعتراه منذ
الصغر  .و لعلھم أخذوا االسم عن االقjدمين الjـذي كjانوا يسjمون الصjرع )) المJرض اإلِلھJي (( .
يقول العقاد ): (٢
ـــــــــــــــــ
) (١القرآن المجيد ص  ٢٢ـ . ٢٣
) (٢العبقريات اإلسالمية ـ )) مطلع النور (( ص  ٥٨ـ دار االداب  ،بيروت .

ـ  ٢٨٢ـ

)) كjjان الغالjjب علjjى الjjرائين أنھ jـم قjjوم تملكھjjم ح jـالة )) ال jـوجد (( أو )) الج jـذابة (( أو
الصرع ((  .فيتدفقون بالوعد و الوعيد  ،و ينذرون النjاس بالويjل و الثبjور  ،و يقولjون كالمjا ً ال
يذكرونjjه و ھjjم مفيقjjون  .فيحسjjب السjjامع ان الjjوثن المعبjjود يجjjري ھjjذا الكjjالم علjjى ألسjjنتھم
للموعظة و التبصرة  .و س ّمي الصرع من أجل ھذا بالمرض اإللھJي فjي الطjب القjديم ((  .نجّ jل
النبي العربي عن مثل ذلك ؛ لكن حالة )) المرض اإللھي (( واحدة .
))

ج ّنjة ((  ،فھjـو فjي عjرْ فھم
و العرب س ّموا صاحب ھـذا )) المjرض اإللھjي (( َمjن )) بjه ِ
جنjjة  .و القjjرآن ينقjjل شjjھادتھم و تفسjjيرھم البسjjيط البjjدائي لjjداء النبjjي  )) :أم
مجنjjون أي تسjjكنه ِ
ّ
جنjة (( )  ٢٣ـ )) ( ٢٥ jأم بjه جنjة (( )
ج ّنة (( )  )) ، ( ٧١ : ٢٣إن ھو إال رجل بِ jه ِ
يقولون  :به ِ
ّ
))
:
لjه
تفسjيرھم
على
د
ير
لكن
،
المرض
القرآن
ينكر
فال
. ( ٨ : ٣٤
ج ّنjة (( )
مjن
بصjاحبكم
مjا
ِ
ج ّنة (( ) . ( ١٨٤ : ٧
 ٣٤ـ  )) ، ( ٤٦ما بصاحبھم من ِ

))

ج ّنjة  )) ،و يقولjون  :إنjه
كان العرب يشاھدون اغماء محمد فينسبونه )) للجنون (( أي به ِ
ُ
لمجنون (( )  )) ، ( ٥١ : ٦٨إنك لمجنون (( )  )) ، ( ٦ : ١٥قjالوا َ :مجنjون و ازدجjر (( ): ٥٤
 . (٩وبعضھم شك ما بين السحر و )) الجنون ((  )) :قالوا :ساحر أو مجنون (( ) )) ، ( ٥٢ : ٥١
وقال :ساحر أو مجنون (( )  . ( ٣٩ : ٥١وبعضھم خلط بين الشعر و )) الجنjون (( )) :و يقولjون
 :أإنjjا تjjاركوا آلھتنjjا لشjjاعر مجنjjون (( )  . ( ٣٦ : ٣٧و بعضjjھم زاد الjjتعل ّم مjjن الغيjjر علjjى ))
الجنjjون ((  )) :و قjjالوا  :معلَّ jم مجنjjون (( )  . ( ١٤ : ٤٤و بعضjjھم نسjjب حالjjه الjjى الكھانjjة أو
الجنون )  . ( ٢٩ : ٥٢فيجيبھم دائما ً بسماحة و حزم  )) :فذكر فما أنت بنعمjة ربjك بكjاھن و ال
مجنjjjون (( )  )) ، ( ٢٩ : ٥٢مjjjا أنjjjت بنعمjjjة ربjjjك بمجنjjjون (( )  )) ، ( ٢ : ٦٨و مjjjا صjjjاحبكم
بمجنون (( ) . ( ٢٢ : ٨١
فjjالقرآن ينفjjي تفسjjير حjjال النبjjي )) بjjالجنون ((  ،لكنjjه ال ينفjjي مjjرض اإلغمjjاء الjjذي
يشاھدون  .ففى تھمة )) الجنون (( الشعبية دليل على صحة المرض ـ و بما أن التھمة متواترة في
القرآن كله  ،فھي الدليل على أن حاالت الصرع رافقت تنزيل سوره  ،فسموھا )) برحjاء الjوحي
(( .
تلjjك ھjjي كيفيjjة الjjوحي القرآنjjي بحسjjب القjjرآن و الحjjديث  .لكjjن ذلjjك المjjرض لjjم يمنjjع
العبقرية و البطولة في الدعوة  ،و ال االستبسال و االستماتة في الرسالة حتى النصر المبين .
ـ  ٢٨٣ـ
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إن كيفية الوحي القرآني التى أسموھا بسبب مرض النبي الـذي رافقھا )) برحاء الوحي
جعلت النبي العربي )) ْبدعا ً من الرسل (( .

((

فھا تاريخ أنبياء الكتاب  ،إننا ال نجد فيھم من أوصاف )) برحjاء الjوحي (( شjيئا ً  .نكتفjي
بذكر أقربھم عھداً اليه .
إن السيد المسيح يعلّم اإلنجيل أيام السبت في جوامعھم  .و يدعو في الساحات والبيjوت،
على البحر و في البرّ  ،في السھل و على الجبل  .و ال نلحظ في اإلنجيل  ،و ال في ما نقلوه فjي
)) العھد الجديد (( شيئا ً من حاالت النبي العربjي  ،مjن إغمjاء و صjرع و )) برحjاء الjوحي ((  .ال
نراه يخرج عن الفطرة إالّ مرة واحدة  ،في حالة )) التجلّي (( و ھو يناجي الحق سبحانه على قمة
جبل الشيخ الفاصل بjين لبنjان و دمشjق  )) :تجلّJى أمJامھم فأضJاء وجھJه كالشJمس  ،و صJارت
ثيابه بيضاء كالنور (( ) متى  . ( ٢ : ١٧ھذا ھو اإلِعجاز المطلjق فjي كيفيjات النبjوّ ة و حjاالت
الكشف اإللھي .
أجل أن )) برحاء الjوحي (( كمjا وصjفوھا لنjا ليسjت مjن اإلِعجjاز فjي النبjوّ ة  ،و ال ھjي
معجزة لمحمد كما يتوھمون و يوھمون .
ـ  ٢٨٤ـ
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)) ال إكراه في الدين
) البقرة ( ٢٥٦
)) كتب عليكم القتال  ،و ھو كره لكم ((
) البقرة ( ٢١٦
((

الرسjjjول صjjjورة رسjjjالته  .و الرسjjjالة صjjjورة رسjjjولھا  .و سjjjرّ الرسjjjول و الرسjjjالة
بخواتيمھما أكثر من مقدماتھما .
إن سjورة ) البقjرة ( ھjي مفتjرق الطjرق بjين القjرآن المكjي و رسjوله و القjرآن المjjدني
ورسوله  .و قد اجتمعتjا و افترقjا علjى مبjدأين متعارضjين  ،فjي سjورة واحjدة  :فمjن جھjة )) ال
إكراه في الدين (( ) البقرة  ، ( ٢٥٦و من جھة أخرى )) ُكتب عليكم القتال  ،و ھjو كjره لكjم (( )
البقرة
ـ  ٢٨٥ـ

 . ( ٢١٦و يزيد التعارض ظھوراً  ،أن مبjدأ التسjامح فjي الjدين )  ( ٢٥٦و رد فjي النسjق بعjد
مبدإ القتال في سبيل الدين ) . ( ٢١٦
إن الرسالة المعجزة ليست الرسالة الناجحة مھما كان أسلوبھا  .إنما الرسالة اإللھية ھjي
التjjى ترتكjjز علjjى المعجjjزة اإللھيjjة  ،مھمjjا بjjدت ظواھرھjjا فاشjjلة  .و قjjد يكjjون نجjjاح الرسjjالة
باستشھاد رسولھا شھادة لھا .
كانت دعوة النبي العربي في م ّكjة )) بالحكمjة و الموعظjة الحسjنة (( علjى طريقjة أنبيjاء
الكتاب  ،ففشلت ألنھم أعجزوه بمعجزة عجز عنھا ؛ و تحداھم بإِعجاز قرآنه  ،فما أعجزھم وال
ھjjداھم  .فھjjاجر الjjى المدينjjة طريjjداً شjjريداً ينجjjو بنفسjjه متخ ّفي jا ً  ،خيشjjة االستشjjھاد  .و نعjjرف
بالمقارنة أن السيد المسيح مشى بدعوته بالمعجزة حتى االستشھاد  ،يح ّدد زمانه و يصف كيفيتjه
 .فتحول الفشjل الظjاھرى الjى نصjر مبjين بشjھادة الjدم التjى ال تjرد  .ھjاجر محمjد الjى المدينjة
ليطلع على الناس بأسلوب جديد في الرسالة و الدين  ،ھو أسلوب الجھاد و القتال في سبيل الدين
 ،فكان بذلك )) ْبدعا ً من الرسل (( على غير ما عوّ دنا  Eفي أنبياء الكتاب  .ونحن ندرس ھنا ھذا
األسلوب الجديد في النبوّ ة و الدين  ،لنرى مدى اإلِعجاز في الرسالة .
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ظاھرة كبرى في الدعوة القرآنية  ،ما بين م ّكة و المدينة  ،ھي الفشل في م ّكة ؛ والنجاح
في المدينة فما ھو السر ؟
قامت الدعوة بم ّكة على مبدإ و أسلوب  .لكن المبدأ فشل  ،و األسلوب فشل .
كان مبدأ الدعوة  )) :ادعُ الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة  ،و جادلھم بالتى
ھي أحسن (( ) النحل  . ( ١٢٥و تلك ھي سبيل أنبياء الكتاب .
ـ  ٢٨٦ـ

فالقرآن المكي كله يمشى على ھذا المبدإ  .و ال يjر ّد علjى القjوة بمثلھjا  ،ال علjى عجjز،
بل عن مبدإ  .و عند شدة االضطھاد األول حمل جماعته على الھجرة الى الحبشjة  .و عنjد شjدة
المحنة و األذى عليه ھاجر شخصيا ً الى الطائف  .أخيراً دبرالھجرة الكبرى الى يثرب .
و مثله و مثل جماعته في م ّكة صورة )) عباد الرحمان الذين يمشون على األرض ھونjا ً
 ،و إذا خاطبھم الجاھلون قالوا  :سالما ً ! و الذين يبيتون لربھم سجّ داً و قياما ً  ...واجعلنا للمتقين
إمامjjا ً (( )الفرقjjان  ٦٣ـ . (٧٤ jjعبjjاد الرحمjjان ،يسjjميھم بالمدينjjة )) الراسjjخين فjjي العلjjم (( أي
النصارى من بني إسرائيل  .فھم مثال الدعوة السمحاء حتى في الفتنة و االضطھاد )) :ادفع بالتى
ھjي أحسjن السjيئة  ،نحjن أعلjjم بمjا يصjغون (( ) المؤمنjون  )) ، ( ٩٦و ال تسjتوي الحسjjنة و ال
السيئة  :ادفع بالتي ھي أحسن  ،فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم (( ) فصjلت . ( ٣٤
ھjذا المبjدأ صjjورة قرآنيjة لمبjjدإ اإلنجيjل  )) :مjjن ضjربك علjى خjjدك األيمjن  ،فjjأدر لjه اآلخjjر ((
فاللطف أفعل في الخصم نفسه من العنف .
لكن الjدعوة بمبjدإ )) الحكمjة و الموعظjة الحسjنة (( فشjل فjي الرسjالة كلھjا بم ّكjة  .فjد ّبر
الرسول الھجرة الكبرى الى يثرب للفرار من القتل و االستشھاد  ،و تدبير أمر الدعوة بمبدأ آخر
 ،و أسلوب آخر .
كان أسلوب الدعوة بم ّكة إِعجاز القرآن فjي الjنظم و البيjان  ،فتحjداھم )) بسjورة مثلjه
)يونس  )) ، (٣٨بعشر سور مثله (( )ھود  )) ، (١٣بمثل ھذا القjرآن (( )اإلسjراء  )) (٨٨بحjديث
مثله (( ) الطور . ( ٣٤
((

لكن ھذا التحدّي باإلِعجاز جاء بعد عجز النبي عن )) آية كما أ ُرسل األولjون (( )األنبيjاء
 (٥؛ و قرّ ر  )) :و ما منع الناس أن يؤمنjوا  ...إالّ أن تjأتيھم سُّ jنة األولjين (( ) الكھjف  ( ٥٥أي
المعجزة الحسية  .فصرّ ح أن الناس لم يقبلوا منه التحدّي بإِعجاز القرآن  .و ظلوا الى آخر العھد
بم ّكة يتحدونه )) ب ُس ّنة األولين (( ألنھا من  )) Eسلطان مبين (( على صحة الدعوة و صدق النبوّ ة
.
و النتيجة الحاسمة أن التحدّي بإِعجاز القرآن قد فشل في م ّكة  ،و لم يحمjل أھلھjا علjى
اإليمان بصحة الدعوة  ،و ال على تصديق النبوّ ة .
فقjjد فشjjلت الرسjjالة بم ّكjjة فjjي مبjjدئھا )) بالحكمjjة و الموعظjjة الحسjjنة ((  ،و فjjي أسjjلوب
دعوتھا بإِعجاز القرآن في النظم و البيان  .و على أھل اإلِعجاز أن ال ينسjوا ھjذا الفشjل الjذريع
الذي
ـ  ٢٨٧ـ

حمل النبي  ،بعد المناداة به في مطلع الدعوة بالمدينة )) بسورة من مثله (( ) البقjرة  ، ( ٢٣علjى
السكوت نھائيا ً عنه  ،و التحول الى أسلوب آخر  .و كانت الھجرة النھائية الى يثjرب  ،فصjارت
)) مدينة (( الرسول  .فكانjت ھjذه الھجjرة ثjورة و انقالبjا ً فjي الرسjول و الرسjالة  ،فjي الjدعوة و
الدين .
يقول القرآن المكي على لسان النبي  )) :ما كنت ْ
بjدعا ً مjن الرسjل (( ) األحقjاف  . ( ٩و
نراه في القرآن المدني )) ْبدعا ً من الرسل ((  .فقد كانت الھجرة الى المدينة ھجjرة فjي النبjوّ ة الjى
السياسة  )) :ھنا يبدأ الدور السياسjي  ...و ھjذا الjدور مjن حيjاة الرسjول لJم يسJبقه اليJه نبJي أو
رسول  .فقjد كjان عيسjى  ،و كjان موسjى  ،و كjان مjن سjبقھما مjن األنبيjاء يقفjون عنjد الjدعوة
الدينية يبلغونھا للناس من طريق الجدل و من طريق المعجزة  ...فأما محمد فقjد أراد  Eأن يjتم
نشر اإلسالم و انتصار كلمjة الحjق علjى يديjه  ،و أن يكjون الرسJول و السياسJي و المجاھJد و
الفاتح (( ). (١
فالنبي صاحب دعوة دينية  ،و ليس رجل السياسة  ،و ال زعيم دولjة  .فھjو يحمjل كjالم
 Eالى الناس  ،ال سيف اإلسالم للجھاد و الفتح .
كانت الjدعوة بم ّكjة لإليمjان بjا iو اليjوم اآلخjر ! فصjارت بالمدينjة الjى اإليمjان بjاليوم
الحاضر  .كان يقول  )) :و ال تم َّدنَّ عينبك الى ما م ّتعنا به أزواجا ً منھم  ،و ال تحزن علjيھم (( )
الحجر  ، ( ٨٨فصار يقول  )) :اليوم أح ّل لكم ّ
الطيبات  ...يا أيھا الذين آمنوا ال تحرمjوا طيبjات
مjjا أحjjل لكjjم (( ) المائjjدة  ٥و  ٨٧؛ قابjjل البقjjرة  . ( ١٦٨كانjjت الjjدعوة بم ّكjjة دينيjjة  ،فصjjارت
بالمدينة دنيوية أيضا ً  ،حتى امتزجت شؤون الروح بشجون الجسد  ،و أحوال الدين بأمور الدنيا
 ،و حاجات الدنيا بميزات اآلخرة  ،و انقلب الدين الى دولة .
منذ مطلع الدعوة بالمدينة جا َءت شرعة الجھاد القرآنية ُ )) :كتب عليكم القتال و ھو كره
لكم (( ) البقرة  . ( ٢١٦فتحولت الرسالة الدينية الى رسالة دوليjة ؛ و صjار اإلسjالم دنيjا ً ودولjة
معا ً  .و صار محمد )) نبي الملحمjة (( بعjد أن كjان )) نبjي المرحمjة (( .و انتشjر اإلسjالم بالجھjاد
للjjدفاع أوالً عjjن وجjjوده و كيانjjه  ،ثjjم للھجjjوم بالسjjيف علjjى سjjائر الجبھjjات  ،فنجحjjت الjjدعوة .
فالرسالة ما بين م ّكة و المدينة قامت علjى الفشjل بم ّكjة  ،و علjى النجjاح بالمدينjة  .وذلjك بسjبب
فرض الجھاد في الدين  ،و القتال على اإليمان .
ـــــــــــــــــ
) (١حسين ھيكل  :حياة محمد ص . ١٩٠

ـ  ٢٨٨ـ

و ھو يبرّ ر نشر اإلسالم بالجھاد بقوله  )) :إنا أنزلنا الحديد ) أي السيف ( فيه بأس شديد
 ،و منافع للناس (( ) الحديد  . ( ٢٥تقjوم لديjه منفعjة الjدين و الjدنيا بالسjيف  .فكjان نصjر  Eو
الفتح  ،كما يشھد في آخر سورة  )) :إذا جا َء نصر  Eو الفتح  ،و رأيت الناس يدخلون فjي ديjن
 Eأفواج jا ً  ،فسjjبح بحمjjد ربjjك  ،و اسJJتغفره إنjjه كjjان تواب jا ً (( ) سjjورة النصjjر (  .إن فjjرض
االستغفار  ،بعد الفتح  ،يفترض أنه فتح مشبوه من حيث اإلِعجاز في الرسالة الدينية .
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مjjا زال طjjول العھjjد بم ّكjjة  ،حتjjى مطلjjع العھjjد بالمدينjjة يقjjول  )) :ال إكjjراه فjjي الjjدين
)البقرة  . (٢٥٦لكن منذ مطلع العھد بالمدينة يشرع  )) :كتب عليكم القتال (( ) البقرة  ، ( ٢١٦و
ليس القتال ضرورة عابرة  ،بل إنه ركن من أركان اإلسالم  ،نزل من  Eلنصرة  Eورسله )) :
و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد  ،و منافع للناس  ،و ليعلم  Eمن ينصره و رسله بالغيjب  :إن E
قوي عزيز (( ) الحديد . ( ٢٥

((

تلك نفحة ناشزة لھا صدى في التوراة ؛ و جاء اإلنجيjل فقضjى علjى القتjال فjي الjدين .
لكن القرآن يعjود فيشjرع القتjال فjي سjبيل الjدين  ،و تتطjور شjريعة الجھjاد و القتjال حتjى تمjأل
الدعوة و السيرة بالمدينة  )) :و اآليات القرآنية في موضوع الجھjاد قjد شjغلت مjن حيjث كثرتھjا
حيزاً كبيراً يكاد يبلغ نصف القرآن المدني  .و في ھذا داللة على أن ھذا الموضوع كان من أھم
أدوار السيرة النبوية في العھد المدني أو أھمھا (().(١
ـــــــــــــــــ
) (١دروزة  :سيرة الرسول  ٢٢١ : ٢ـ ٢٢٢

ـ  ٢٨٩ـ

بھذا التشريع المتواتر صار اإلسالم دين قتJال  ،بjدل أن يظjل ديjن سjالم كمjا يؤخjذ مjن
اسمه .
و تبرير تشريع القتال في الدين يزيد األمjر َح َرجjا ً  .فالغايJة األولJى منjه رد الفتنJة عJن
الدين بالقوة  )) :و الفتنة أشد من القتل (( ) البقرة  . ( ١٩١إن الفتنة تبرر القتل  )) :و الفتنة أكبر
من القتل (( ) البقرة  . ( ٢١٧و قامت الحرب األھلية بين العرب )) حتى ال تكون فتنة  ،و يكون
الدين كله  ) (( iالبقرة  . ( ١٩٣إن الحjرب األھليjة مفروضjة مشjروعة  )) :و قjاتلوھم حتjى ال
تكون فتنة  ،و يكون الدين كله  ) (( iاألنفال  . ( ٣٩و يتبع ذلك قتل المرتjد عjن دينjه )) :و مjن
ْ
يرتدد منكم عن دينه  .فيمت و ھو كافر (( ) البقرة .( ٢١٧
و الغاية الثانية في دين القتال المغjانم الكثيjرة  )) :وعJدكم  SمغJانم كثيJرة تأخJذونھا ،
فعجّ َل لكjم ھjذه  ،و كjفّ أيjدي النjاس عjنكم  ،و لتكjون آيjة للمjؤمنين (( ) الفjتح  . ( ٢٠فالمغjانم
الكثيرة التى تجْ نى من فريضة الجھاد و شريعة القتال ھي آية  Eفي دينه !
تلك الغاية المزدوجة برھان على أن القتال لم ُيشرعْ فقjط للJدفاع عjن حريjة الjدين  ،بjل
فرض لفرض اإلسالم بالقوة على العرب  )) :كانت مھمة النبي  ،و ھو يھاجر  ،واضحة  :وھي
أن يكره قريش على اإلسالم بحد السيف  ،بعد أن بذل لھا النصح ثالثة عشjر عامjا ً فلjم تjزد إال
عتواً (( ) .(١فليس صحيحا ً أن )) حروب النبjي عليjه السjالم كانjت كلھjا حjروب دفjاع  ،ولjم تكjن
منھا حرب ھجوم إالّ على سبيل المبادرة بالدفاع  ،بعjد االيقjان مjن ن ْكjث العھjد واالصjرار علjى
القتjjـال  ،و تسjjتوي فjjي ذلjjك حروبjjه مjjع قjjريش  ،و حروبjjه مjjع اليھ jـود أو الjjروم (( ) . (٢فبعjjد
احتالل م ّكة و السيطرة على الحجاز  ،ظلت الحروب قائمة  :أللدفاع أم للھجjوم ؟ و بعjد تصjفية
اليھود بالمدينة  ،ھل كان غزو اليھود في الشمال للدفاع أم للھجjوم ؟ وبعjد استضjافة المھjاجرين
بالحبشة  ،أكانت غزوة مؤتة ثم تبوك للjدفاع أم للھجjوم ؟ إن دولjة فjارس  ،و دولjة الjروم كانتjا
قائمتين منذ الف سنة قبل اإلسالم  ،و لم يفكر أحد من الدولتين
ـــــــــــــــــ
) (١محمد صبيح  :عن القرآن ص . ٦٢
) (٢العقاد  :مطلع النور  ١٣٩في ) العبقريات اإلسالمية ( .

ـ  ٢٩٠ـ

بغزو الحجاز  ،فھل توجيه المسلمين لحرب الروم ثم لحرب الفرس  ،بعيداً عن جزيjرة العjرب،
كان للدفاع أم للھجوم لفرض دولة اإلسالم في العالم ؟
يقول العقاد ) )) :(١إن اإلسالم إنما ُيعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحjارب
بالبرھان و االقناع  .و لكن ال ُيعاب عليه أن يحارب بالسيف )) سلطة (( تقف في طريقه و تحول
بينjjjه و بjjjين اسjjjماع المسjjjتع ّدين لالصjjjغاء اليjjjه  ،ألن السjjjلطة ُتjjjزال بالسjjjلطة  ،و ال غنjjjى فjjjي
اخضاعھا عن قوة ((  .و فات األسjتاذ أنjه لjم تقjم )) سjلطة (( بالحجjاز فjي وجjه اإلسjالم ،بjل قjام
سادة المشركين بم ّكة عليه لحماية شركھم و مصالح الحج و منافعjه  .وھjبْ أنھjم كjانوا سjلطة و
قوة  ،فھل ھذا يبرّ ر في منطق الدين ،ال في منطق السياسة ـ قتالھم لحمايjة الjدين مjنھم و فjرض
اإلسالم عليھم ؟ و بعد خضوعھم بفتح م ّكة  ،أي سلطة بقيت في الحجاز تقف في وجه اإلسالم ؟
لقد ظل القتال مشjروعا ً و قائمjا ً لفjرض اإلسjالم علjى الحجjاز كلjه و علjى الجزيjرة كلھjا )) لjئالّ
بjأس
يجتمع في جزيرة العرب دينان ((  )) :ق ْل للمخلفين من االعjراب  :سjتدعون إلjى قjوم أولjي
ٍ
شديد تقاتلونھم أو ُيسلمون (( ) الفتح  . ( ١٦فليس أمام العرب من مھرب  :القتال أو اإلسالم .
يقول العقاد أيضjا ً ) : (٢إن اإلسjالم لjم يحjتكم الjى السjيف إالّ فjي األحjوال التjى أجمعjت
شرائع االنسان على تحكيم السيف فيھا  :فالدولة التى يثور عليھا َمن يخالفھا بين ظھرانيھا مjاذا
تصنع إن لم تحتكم الى السjيف ؟ (( إ ّنمjا نحjن فjي الjدين  ،و شjريعة  ، Eال فjي الدولjة وشjرائع
االنسان  .و ھل جاء اإلسالم دينا ً أم دولة  ،ليحتكم الى السيف في من يخالفه ؟ ففي االحتكام الى
السيف تحول الدين الى دولة  ،و النبوّ ة الى إمارة .
الدينية ؟

إن فرض القتال في الدين  ،ال عھد لنا بjه فjي ديjن  .ھjل ھjذا ھjو اإلِعجjاز فjي الرسjالة

ـــــــــــــــــ
) (١المصدر نفسه.
) (٢المصدر نفسه.

ـ  ٢٩١ـ
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بفرض القتال في الدين  ،تحول الدين الjى دولjة  .لjذلك يقولjون  )) :اإلسJالم دولJة  .فjي
المدينjjة أصjjبح اإلسjjالم دين jا ً و دولjjة مع jا ً  .فبjjدأت قواعJJد الدولJJة اإلسJJالمية بالرسjjوخ  .و أخjjذ
الرسول يھتم باألسس االجتماعية و السياسية و االقتصjادية و العلميjة التjى يجjب أن تقjوم عليھjا
الدولة  .و سيبرز في الوحي بعjد ذلjك ناحيتjان  :ناحيjة الجھJاد لتثبيjت اإلسjالم و انشJاء الدولJة
الجديدة ؛ و ناحية التشريع  ،إلدارة ھذه الدولة (( ).(١
و ھذا ھو القرآن المدني كله  :جھاد و تشريع إلقامة دولة دينية  .فأين ھو الدين الخالص
 ،كمـا كان يقول  )) :أال  iالـدين الخالص (( ) الزمjر  . ( ٣ففjى م ّكjة كjان محمjـد )) مخلصjا ً لjه
الدين (( ) الزمر  )) ، ( ١١مخلصا ً له ديني (( ) الزمر  . ( ١٤و كان يدعو جماعته أن يكونjوا ))
مخلصين له الjدين (( )  ٢٩ : ٧؛  ٢٢ : ١٠؛  ٦٥ : ٢٩؛  ٣٢ : ٣١؛  ١٤ : ٤٠و  ٦٥؛ : ٩٨
 . ( ٥و في المدينة تحول الدين الى دولة بجھاده و تشريعه  :فالقرآن المjدني ھjو قjرآن الدولjة .
تعرض لشJؤون
ففى المدينة صار الدين جزءاً من نظام شامل  )) :اإلسالم دين و دولة  ...و إنه ّ
تعرض لألعمال التعبدية  ...إن الدين جزء من نظام اإلسالم
الحياة الدنيوية العلمية  ،بأكثر م ّما ّ
)(٢
 ،و اإلسالم ينظمه كما ينظم الدنيا (( .
و ھكذا فاإلسالم نظـام دنيا  ،و نظام دولة  ،و ما الدين فيھا سوى )) جزء من اإلسالم
 .فھل ھذا ھو اإلِعجاز في الرسالة الدينية  ،عند َمن كان الكتjاب )) إمامjه (( فjي الھjدى ؟ ) ھjود
 ١٧؛ األحقاف  . ( ١٢ھل ُينزل  Eكتابا ً يھدي الjى الjدين الحjق  ،أم الjى نظjام الjدنيا  ،و نظjام
الدولة ؟ و ھل تنظيم الدنيا و تنظيم الدولة من اإلِعجاز في الرسالة الدينية ؟

((

ـــــــــــــــــ
) (١عمر فرّ وخ  :العرب و اإلسالم ص . ٤٢
) (٢اإلمام حسن الب ّنا عند أحمد محمد جمال في )) دين و دولة (( ـ المقدمة األولى .

ـ  ٢٩٢ـ
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إذا كان الجھاد إلنشاء دولة جديدة  ،و التشريع القرآني إلدارة ھذه الدولة  ،كما نقلنا عن
السيد عمر فرّ وخ  ،فھذا يعني تحويل الدعوة الدينية الى دعوة سياسية  .فھل ھjذا مjا كjان يھjدف
اليjjه محمjjد فjjي م ّكjjة  ،فjjتم لjjه فjjي المدينjjة ؟ أال تصjjدق فjjي ذلjjك فراسjjة ابjjن خلjjدون فjjي مقدمتjjه
الشھيرة ) )) :(١إن العرب ال يحصل لھم الملJك إال بصJبغة دينيJة  ،مjن نبjوّ ة  ،أو واليjة  ،أو أثjر
عظيم من الدين على الجملة  .و السبب في ذلjك أنھjم لخلjق التjوحش الjذي فjيھم  ،أصjعب األمjم
انقياداً بعضھم لبعض  ،للغلظة و األنفة و بعد الھمة و المنافسة في الرئاسة (( .
ھل تكون الدعوة القرآنية فتjرة فjي المنافسJة علJى الرئاسJة بم ّكjة بjين بنjى أميjة و بنjى
ھاشم ؟ كانت حامية قبل مبعث محمد  .و كانت سبب المقاومjة الكبjرى فjي وجjه محمjد  .وبعjده
ُبعثت في مكامنھا و صبغت التاريخ اإلسالمي بالدماء  .يظھر أنھا كانت كjذلك فjي نظjر زعمjاء
المشركين  ،كمjا يتضjح مjن قjول زعjيم م ّكjة أبjي سjفيان للعبjاس عjم النبjي قبjل اسjالمه  )) :لقjد
أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما ً (( .
فمھما يكن األمر  ،فإن فرض القتال في النبوّ ة و الدين كان  :انقالب النبوّ ة الjى إمjارة و
انقالب الرسالة الى سياسة و انقالب الدين الى دولة و انقالب الدعوة الدينيjة الjى حjرب أھليjة و
انقالب اإلسالم الى نظام دنيا و نظjام دولjة و انقjالب فكjرة  Eالرحمjان الjرحيم الjى فكjرة اإللjه
الج ّب jار فjjي القتjjال  ،و بكلمjjة  :انقjjالب الjjدين الjjى سياسjjة و دولjjة  .ھjjذا مjjا فصjjلناه فjjي فصjjل ))
اإلعجاز في الشخصية النبوية (( .
ِ
و ھكذا ففى تشريع الجھاد  ،و فرض القتال في سبيل الدين  )) ،من ھناك منذ ذلك الوقت
خرج ) اإلسالم ( الى العالم قوة حربية سياسية (( ) .(٢فتحولت الدعوة الى سياسة .
فھل ھذا من اإلِعجاز في الرسالة ؟ رسالة دين  E؟

ـــــــــــــــــ
) (١نشر دار الكتاب اللبنانى ص . ٢٦٩
) (٢حتى  :تاريخ العرب . ١٦٢ : ١

ـ  ٢٩٣ـ
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سjjار محمjjد علjjى طريقjjة أنبيjjاء الكتjjاب العھjjد بم ّكjjة فjjي الjjدعوة )) بالحكمjjة و الموعظjjة
الحسنة ((  ،و كان القرآن يقول على لسانه )) ما كنت ْبدعا ً من الرسل ((  .و بالھجرة الjى المدينjة
بدأ أسلوبا ً غريبا ً في الjدعوة لjدين  Eبالجھjاد  ،و تشjريع القتjال  ،ل ُيظھjر اإلسjالم القرآنjي علjى
الدين كله  ،و لو كره المشركون و الكافرون .
و تشريع الجھاد جعل اإلسالم القرآني دين القتال  ،مھما غلّفنا ھذه الشريعة الحربية فjي
الjjدين بغالفjjات البيئjjة  ،و ضjjرورات الحاجjjة  ،و ملزمjjات الjjدعوة  ،و شjjروط الشjjريعة  .فكjjل
الموجبات و المفارقات تذوب في الصورة األخيرة لشريعة القتال  ،فjي اسjمھا  )) ،بjرا َءة (( وفjي
موضوعھا القتال العام الدائم  )) :برا َءة من  Eو من رسوله الjى الjذين عاھjدتم مjن المشjركين :
فسيحوا في األرض أربعة أشھر  ،و اعلموا أنكم غير معجزي  ، Eو أن  Eمخزي الكjافرين )
 ( ...فإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم (( حتى يسلموا ) بjرا َءة  ١و ٢
و  . ( ٥قال ابن حزم  )) :نسخ بھذه اآلية ماية و أربع عشرة آية  ،في ثمان و أربعين سور ًة ! و
نقjjل ) اإلتقjjان  )) : ( ٢٤ : ٢قjjال ابjjن العربjjي  :كjjل مjjا فjjي القjjرآن مjjن الصjjفح عjjن الك ّفjjار  ،و
التولّي و االعراض و الكف عنھم  ،منسوخ بآية السيف (( .
فآية السيف ھي إذن روح القjرآن  ،و ھدفjه البعيjد الحقيقjي  ،كمjا جjاء فjي الحjديث عjن
الرسول  )) :أ ُ ُ
دماءھم
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  :ال إله إال  . Eفإذا قالوھا عصموا منى
َ
و أمJJوالھم  ،إالَّ بح ّقھjjا  ،و حسjjابھم علjjى  . (( Eو يقjjول حjjديث آخjjر  )) :دينjjي بالس jيف و مjjع
السيف و في السيف ((  .فال حرّ يjة بعjد لالنسjان تجjاه اإلسjالم  .فآيjة السjيف تjنقض مبjدأه  )) :ال
اكراه في الدين ((  .فالحديث و القjرآن يجعjالن اإلسjالم ديjن القتjال ؛ فلjيس لjه شjأن فjي اجتنjاب
القjjوة كشjjأن كjjل ديjjن  .و ھjjذا أسjjلوب غريjjب فjjي الjjدعوة لjjدين  Eيرفjjع الحريjjة الفطريjjة عjjن
المشرك بإكراھه في الدين  ،و عن المؤمن  ،إذ يبيح قتjل المرتjد  .فjاإلكراه فjي الjدين مjن روح
الجھاد و حرفه .
ـ  ٢٩٤ـ

لقد خلق نظام حياة فريjداً فjي النقjل و العقjل  :فقJد مJزج الJدين بالJدنيا و فjرض صjبغھا
بمظاھر الدين  ،فجعل المجتمع اإلسالمي ينفرد عن كل مجتمع  ،و ال يندمج بjأي مجتمjع  .وقJد
دمج الدين بالقومية  ،و خلق قومية دينية فوق القومية العنصرية  ،فال مجال في أرضjه لقوميjة
أخرى غير قوميته الدينية  .و تسامحه في الوطن الواحد يجعل أبنjاء ديjن آخjر أبنjاء جاريjة  ،ال
مjjن أبنjjاء )) السjjت (( ؛ و مjjواطنين مشjjبوھين بjjين المjjواطنين المسjjلمين  .و بjjذلك اخضjjع الjjدين
لتقلبات القومية  ،و عرْ ً
حJول الJدين الJى دولJة دينيJة  ،لjيس
ضة لصراع الدين و القومية  .و قد ّ
ّ
منھا َمن ھو فيھا على غير دين  .و ليس أبناؤه في دولjة غيjر دولتjه إال طjارئين أو دولjة ضjمن
الدولة  .فخضع الدين الى تقلّبات الدولة و كjان عرضjة لصjراع الjدين و الدولjة  .و قJد اصJطبغ
الدين بالسياسة  ،فكان على المسلم أن يھتم بالسياسة اھتمامه بالدين ؛ و كان االھتمjام بالسياسjة
من صميم الدين  .فخضع الدين لتقلبات السياسة كما شھدنا في التاريخ  ،وكما نشھد فjي الواقjع .
و كjjان عرضjjة لصjjراع السياسjjة فjjي نفjjس كjjل مjjؤمن  ،و كjjل مجتمjjع  ،وكjjل دولjjة  .و خضJJع
االجتمJJاع و االقتصJJاد للJJدين  ،كمJJا خضJJع الJJدين لالجتمJJاع و االقتصJJاد  .ومjjع تطjjور الحيjjاة و
مفاھيم الحياة  ،خلق الصراع بين الدين و االجتمjاع  ،و خلjق الصjراع بjين الjدين و االقتصjاد .
فتج ّمد االجتماع و االقتصاد على أحكام الدين كما ظھر في بيئة محدودة ؛ أو تطjور االجتمjاع و
االقتصاد على حساب أحكام الدين .
فھل ھذا كله من اإلِعجاز في الرسالة ؟ رسالة دين  E؟
ـ  ٢٩٥ـ
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آن لنا أن نتسا َءل  :ھل نجحت الرسالة المحمدية و ثبتت نبوتھا بإِعجاز القرآن أم بسيف
اإلسالم ؟
شھادة الواقع التاريخي أن الرسالة المحمدية فشلت بم ّكة )) بالحكمة و الموعظة الحسjنة
((  ،و نجحت في المدينة بشريعة القتال و سيف اإلسالم  .و شھادة القرآن المدني كله أن الدعوة
المحمدية نجحت بالقتال و الفتح  .بعد تح ّدي المشركين بم ّكة ـ في فترة عابرة ـ بإِعجاز القرآن ،
نسjjخ ھjjذا التح jدّي فjjي المدينjjة  ،بالناسjjخ و المنسjjوخ فjjي أحكjjام ) البقjjرة  ( ١٠٦و بjjالمحكم و
المتشjjابه فjjي أوصjjافه ) آل عمjjران  . ( ٧و تح ّ jدي العjjالمين بمعجjjزة )) الحديjjد ((  )) :إنjjا أنزلنjjا
الحديد  ،فيه بأس شديد و منافع للناس  ،و ليعلم َ Eمن ينصره و رسjله بjالحق (( )الحديjد . (٢٥
فبjjدون السjjيف ال نصjjرة  ، iو ال نصjjر لرسjjوله  ،وال منjjافع ألتباعjjه ! فتحjjول اإلسjjالم  ،فjjي
رسـالة النبي العربي  ،من دين السالم ـ كمـا يعنى اسمه ـ الى دين القتال )) :كتب عليكم القتjال و
ھjjو كjjره لكjjم (( ) البقjjرة  . ( ٢١٦و صjjارت رسjjالة السjjالم رسjjالة الحjjرب؛ و تحjjوّ ل )) نبjjي
المرحمjjة (( الjjى )) نبjjي الملحمjjة ((  )) :محمjjد رسjjول  ، Eو الjjذين معjjه  ،أشjjداء علjjى الكفّjjار ،
رحماء بينھم (( ) الفتح . ( ٢٩
وشjjھادة القjjرآن فjjي ختjjام الرسjjالة و الjjدعوة أن النjjاس دخلjjوا فjjي اإلسjjالم )) بنصjjر E
والفتح ((  )) :اذا جاء نصر  Eو الفتح  ،و رأيت الناس يدخلون في دين  Eأفواجا ً  ،فسبح بحمjد
ربك  ،و استغفره  ،إنه كان توّ ابا ً ) سورة النصر (  .و األمر باالستغفار  ،بعد النصر و الفتح ،
دليل على أن أسلوب الدعوة بالقوة مشبوه .
ـ  ٢٩٦ـ

فنجاح الرسالة قام بسJيف اإلسJالم ،ال بإِعجJاز القJرآن ،و ھjذا بjنص القjرآن القjاطع فjي
آخر سـورة نزلت منه .فلjم يكjن اإلِعجjـاز معجjزة محمjد والقjرآن .فلjم تjنجح الjـدعوة القرآنيjة ))
بالحكمة والموعظة الحسنة ((  ،كما ھو سبيل الدعوة الدينية ،بل )) بالحديد الذي فيه بأس شjديد و
منjjافع للنjjاس (( .و لjjم تjjنجح بjjالمعجزة الحسjjية ،بحسjjب )) ُس ّ jنة األنبيjjاء األولjjين ((  .و لjjم تjjنجح
بالمعجزة الشخصية .و لم تنجح بإِعجاز القرآن ،بل بشرعة القتال و سيف اإلسالم.
فھل ھذا ھو اإلِعجاز في الرسالة ،رسالة دين E؟
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