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حامعاتن 1المرئية والإ،االآمية بالعقول

الفكرة ومجهوداتها المميزة ق شتى مجالات العلوم الدينية

والدنيؤية ،ولعل من أبرز الساحات التي سرز من حلالها هذه
المجهودات هى س احات الر،مح ائل العلية مواء أكانت

ماجستير أم دكتوراه ،ومن هنا كان اهتمام مركز دلائل بانتهاء
عدد منها وت ليط الضوء عاليها ونشرها لتعم فائدتها،
ولأم ي ما الش وناّ

ب مجال اهتمامنا ز تعرير الإدمان

وتقؤيته.

ءمى مذ ljUUI /نبحر مث و حاو_ ،لم سل حقه بعد

من الدراس ة والبحث رغم أهميته البالغة ،ألا وهو حانب
الأد لة ١اعقالية النقال ية ق القرآن على نبوءة محمد ه ،ودما
يكفى القارئ المنصفا وكل طالما حق ،للتيقن من صدقا

رسالته إذا أعمل عقله فيما ميطالعه من حقائق.
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اللغزالن.ي يستحن عقولنا • • .هل تجدإجاية عليه! ا
هناك لغر عفليم يستحثا عقولنات
(ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين حاءا ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما؟
ماهدفهما ؟ كيف ^ ١١؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانون

الدي يجب أن يقود عقولنا ق أثناء عبورنا ل هدْ الدنيا ؟ أي متقبل
ينتنلرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوحد شيء بعد هده الحياة العابرة ؟ وما
علاقتنا بمدا الخلود ؟

هده الأسئلة لا توحد أمة ،ولا شعب ،ولا مجتمع ،إلا وصع لها
حلولأ حيدة أو رديثة ،مقبولة أو سخيفة ،ثابتة أو متاحولة)ل

فلماذا لانضع حن لها حي بهذا العث،؟ أ
لأف إحالتي على أرض ببما كل شيء مسخر للإنسان الذي أوحيه اممة
تعالى ،وعلى هدْ الأرض أناس يعيثون شعوأ وقبائل ،حضرآ وبدوآ،
روْح وفرمتا ،عربتا وعجما ،هم محن رحى اللم والحرب ،،والغنى
والفقر ،والعدل والظلم ،صعيفهم مسلوب ،الحق ،قويهم همه الأحد،
بمنى حيل الأباء ونمى عاداته بتوارثها الأجيال حيلأ بحد حيل ،فلا
يخرحون عن تلكم العادات قيد أنملة ،غي ،-الحقل عنوة ،واهمالت ،الفهلرة
قسرا٠

ما أن يجتمعوا حتى يفرقوا ،يدين غالبهم بالهة عدة لتقر-رم إلى الإله
الأعظم زلفى ،فان هاج البحر ،واصهلربتج الحياة لجووا إليه ،يعرفون بان
) ب ارتمالي س_اتت * B.St.Hilaire, Mahomet et le Coran, p. XXXIU.jjLنقلا'عن
الدين :د /دراز ،ص . ٨٣

لهدا الكون خالمآ ومدبرأ ،لكنهم لا يعرفون الطريق إليه ،يجهلون كمة
الوصول إليه ،لا يعرفون المصير الذي يؤولون إليه بعد هالْ الحياة،

عقولهم توقفتا عن اكتثاف ،ما وراء هال 0الحياة ،لاتستملح معرفة ما وراء
الطبيعة ،فهوق حيز العدم بالن ية لهم.

إثه لغز يحتاج لإحابة ،يحتاج لبحث ،مدعوم بالدليل ،عله يشح نهمة
العقل الوول!

فهو لا يتصور أن الذي حلق هذا الكون وأوحده وأحكمه وخلق

محولاع الناس ومخرلهم ماي الماوايت ،والأرض أن يركهم ندىا فهم
لا يعرفون شيتتا عن تفاصيل صفات ،حالقهم ،ولا يحرفون وصفح الطريق
إله ،ولا يعرفون مآلهم إلى أين إ ليجدون صروره ملحه للجوء إليه.
فما السبيل إلى محرفة الإله ؟ ا وكيفه الهلريق إليه ؟ ا

فنحن بين أمرين لا ثالث ،لهما:

إما أن يترك اش الناس دون أن يبين لهم الهلريق إليه.
ؤإثا أن يئن لهم اممريق بانوى الأدلة والجراهين التي لا تدغ -جالا
للشلم  ،فيها ،فحينما يير الناسي ق هذا العلريق يكونون على يقين به.

والأم الأول محال نموره ،ولتن نموره العقل مرة فلن يسلم لهذا
مطلعا ،يإن قال به فرد فلن تجمع على القول به أمه ،بل هو حلاف ،
المعقول.

فلم يهم ،إلا الأم اكاق ،وهوممكن ،متبمؤقق ،يتهلع العقل نموره،
ونوله-

ليعود اللغر س جديد ما هو الْلريق إلى الله تعالى؟! ما هو العلريق

سيصاءلىكل-طاث،الألخاز التي تسن ،القل؟ا

لتقوم الحجة وتستبين المححه ،فيكون التسلم لدين الثه تعالى مينيتا على

الراهين اض لا تدغ مجالا للشك فيها,
ؤإف من أعفلم الأدلة التي برمت عرم ائل الدين الإسلامي القرآن
الكريم ،الكتاب الذي أنزله اض تعار على نبيه محمد .وحيا ،وهدا

سن من محر المي .،حيث يقول :ر نا من الأياء ئؤ إلا اصر  Uمثلة

آمي عليه البشر ،ؤإثنا كاف الذي أؤتيت وحتا اوحاه افإلي؛ عأرحوأف أكوف
أكثرهم ئابعا م؛ المامة  ١٥ا.
فاض تعار بين للأن ان ق القران مبل المعرفة حتى لا يضل ،فوصح
المسائل وبه للدلائل عاليها ،والتي منها مسألة النبوءة ،حش أق غير
المسلمين يجدون ق القران مصدرآ هامسا للمعلومات عن نبوءة
محمد ،.حبنا يوحد ل القرآن الرهنة عر صدق نبوءته؛ الأمر الذي

يعد فريدأ ق تاؤيخ الأديازل .٢
فدلألة القرآن على صدق النثي ،.وأنه وحي من اف تعار أيد به
سه .لا تتوقف ا عر أدلة حارحة عنه على صرورما ،بل هي دلالة

محمية على اثه من عند اف تعار ،فهوآية برهت على صدق نبوءة النبي
محمد ،.فهوببمذا الدليل والمدلول مما ،ودلالة التضمن هي من أقوى
الدلالات ،فهي تهلعية يقينية لايمكن الشك فيها ،بخلاف دلالة الاستلزام

الحم ،بمكن القدح مها من جهة الثلث ،3 ،ن ية التلازم بتن أمرين ملازمين
لحصول المغايرة بينهما ،إلا أقه لا يمكن الثك ق دلالة التضمن ،لأن
( )١أحرجه البخاري ي ص— حيح* ،كتاب فق اتل القرآن ،باب نزل القرآن بلس ان هريش
والعرب ،) ٤ ٩٨ ١(،وم لم ق صحيحه كتاب الإيمان ،باب وجوب الإيمان برسالة
نيينا محمدس إر جمح الناس ونح الملل .) ١٥٢ ( ، cLw

ر )٢يطلر :سرة الني محمد :كارين أرمروتج ص .٨ •. ٧٩
١٨

الدليل حينثد هو المدلول ،ؤإذا انتمت المغايرة ين الوليل والمدلول

امتحال الثالث ١j ،لدلل/١١
محتقرير مسألة الموءايت ،من القران هو عماد الدين ،وأصل الدعوة

الموية ،ؤيتبؤع كل حير ،وح٠اع كل هدى،

افه تعار بأسمانه

الحسنى ،وصفاته العاليا ،ومعرفة كمال شرعه ،وأمره

ومعرفة

الجزاء الرتب ،عر عبادته لا يمكننا معرفتها إلا من حلال الأنبياء ،لدا

كانت ،مسألة النبوءة وبيان أدلة صدقها من قضايا الوجود الكثرى ،التي
تجتب عر أمسلة الوجود والغاية ٠٠^ ٠٠ ،من أهم م ائل الدين ودلائله،
ذللئ ،أف الإيمان ببوءه المي محمد ه هو أصل التجاة وال عادة ،وبه
تثبتا نبوءة من فبله من الأنبياء ،فمن لم يحقق هدا البابا اصطرُب ،عليه
باب الهدى والضلال ،والإيمان ،والكفر ،ولم يميز بين الخطأ
والصواب.

فالأدلة التي تدل عر مجدق النبوءة ظاهرة يية متنوعة ،وهي من
جنس أدلة الرئوية.
لدا جاءت ،صفحاته هدا البحث ،تبحث ،ق مسالة دلالة القرآن عر

صدق نبوءة البى محمدس ،لتقريركثير من مسائلهاوأدلتها.

ثابات هل الكتابة زأدلة صدق النبوءة ترف ،فكري أم صرورة ملحة؟!
إل الكتابات ق حم الة النبوءات هي بين مد النهج المعرق العقلاقر،
وجزر النهج العرiاني الكثفي ،فيمثل المتكلمون المنهج المعرف

العملاق وهم الدين تولوا الرد عرالملاحية من غيرتأصيل شرعي ينبني
عر أدلة النقل والعقل ،حتى بدت من حلاله مصعللحات لم ترد ق
 ١ي نهلون المعرنة ل الإملأم ممادرعا ومجالامات د sX■ /اش المرق ،ص . ١٣ ١
١٩

الكتاب والسنة ولم يستخدمها سلف الأمة نست ،ق حلل كسر ق فهم
مسائل ودلائل الموءة ،كانت نتاج جدل المتكلمين لملاحدة هلهروا ق
الماحة منكرين لخالة الموءة ،فجاءت الردودعلى منكري الموءات ردة

فعل آنية ،لم تكن منة على قاعدة التأصيل والتقعيد لمائل ودلائل
الموءة ،إضافة إلى الخلل المعري والمنهجي والمفاهمي ق قضية
الاستدلال على كثير من م ائل العقيدة التمثل ي معارضة العقل للنقل
التي تلوثت ثها عقيدة المتكلمين إتان حركة الرحمة لكتس ،فلاسفة

اليونان ،فحصر

أدلة النبوءة ي الأية الكونية الشاهدة المحسومة

رالخعجزة) ،منكرين ما عداها من دلالات ،وهي جهود للمتكلمين ي
التصدي للرد على منكري الموءات ،تدكر فتثكر ،، ١١إضافة إلى حلل

معري ومنهجي ي مسألة النوءة وأدلتها ،ومخالفة منهجهم المعرل
م ائل العقيدة الأحرى ،ما أحدث ،حللا منهجيا ومحرما لديهم ،ال
يمكن تقر<ر مالة النبوءه وادلتها من حلاله •

كما يمثل هذا المنهج الذين انبهروا بمنهج الغرب المائي العلمي
التجريي الحي النقدي ،فقاموا يتطبيق النهج برمته من جهة الاستدلال

والنقد ،الني يتند على أل المعرفة هي للحس والمناهدة شل ،وما عدا
ذللث ،لا يمكن الإيمان به ،فأمور الغيب هي ضرب من ضروب الأس اطير،
لأن الحس لا يدركها كما أنها غير مشاهدة ،ومن دلك مسألة النبوءة

وأدلتها ،وقابلهم البعض ي تهلبيق الجانب ،العلمي التجريي للمكتشفات
) م ن أمثلة ذللث ،كتاب ميت دلائل الشوة للمانحي عبد الجبار لم يتنفس فيه ، jl^VL
إلا _ ،sورد فيه عر منكري الهوءة ،والإمامية ،واعتمد على منهج الامح تتباثل من

آيامت ،القرآن على أدلة النبوءة وهوذاته منهج د /محمد دراز ق النبأالعفليم،

استمرار دائم ،نانص ل حقيقته حتم بوءة النص ،.وهومنهج لا يمكن

أن تقرر عليه م ائل النوءة وأدلتها.

فالكتتابة ل النبوءات نشأت ق أرحام ردود غير مؤصالة ،ولم نبي على
منهج مليم ،فنج عنها م ائل ودلائل خداج ،كماكاس بعمى الكتابات

صمن حملات مدق ،إلى محاربة الإسلام ،نأفرزت كتابات مشوهة ،مما
حدا بمنكري الموءات إلى التهكم والاستطالة على النىه محن فتنة

 ،3م ائل الدين بشكل أو بآخر ،وحل.ا باحرين إلى
وأحرى
الخروج عن دائرة الشؤع بدعوى التنوير العقلأل اإ

لدا رأيت الكتابة عن موصؤع مهم ل بابه ،صرورى ق مسائله
ودلائله ،لأنه يتعلق؛الإجابة على الأمثلة الكبمرى للوجود والغاية ،والتي
تعنى بالإنسان ،حيث لا يفتأ يحث عنها للإحاية عليها ،نالكتابة ق
الموصؤع باتتؤ ملحة ،فهي ،لا تعد ترما فكريا بقدر ما هى محاولة

ومساهمة بحثية لقضية معرفية وجودية عل اممه أن ينج  ٦١-كاتبتها وقارنها.
ولما لكن القرآن هوأحلهر وأقوى آية علك ،صدق الني .،وجب على
كل باحث عن الحق استخراج دلالاته العقلية ليرهنه على صدق نبوءة

النما .وقمحا منهج علميا نرعيا موصل ،يثتغي ،الحتا قظءارْ لأنه أحق
أن يتع.
ثاكتات م ارات الحثحت

لقد سار البحثا وفق فصول ،جاءت على ااارتسء_ ،الأق!

الفصل الأول،؛ المبوءة المفهوم والدلالة ،عنفن ،فيه بمفهوم النبوءة
والدليل ،و؛رهنتا على إمكان النبوءة ،وبينتؤ العلاقة بين مسألة النبوءة

٢٢

ومسائل العقيدة ،وجليت منهج القرآن الكريم ق عرض الموءة وأدلتها.
الفصل اكاو:دلألة اتصاف  .،^١بالكمال الأخلاقي على نوءته،
بينتا فيه دلالة اتصافه بكمال الصدق وانتفاء الكد.ب والخيانة عنه.

الفصل الئالث،؛ دلالة الأمية على نبوءة الني ،.وصحت ،فيه معنى
الأمية والأدلة عليها.

الفصل الرابع :دلالة الكمال التشريعي لرسالة البي .على نبوءته،
جليت ،فيه علاقة مضمون الرسالة والعقل والفهلرة ،وبين رسالة

الني .والأنبياء السابقين ،والرسالة والعلم والحقائق الكونية.
الفصل الخامس :دلالة إكثار الني .من الأحباربالغيوب ،على نبوءته
من جهة الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية ،والإخبار عما ي أل عنه

الثي ،.والإخبار عن الأمور الماصية•
الفصل السادس :دلالة الفلم والأسلوب ،وعدم مقدرة الن;لق على
الإتيان بمئله على نبوءة النبي ،.ويينت ،فيه المفارهاُتج بيزر أسلوب،
القرآن ونفلمه وغيره ،ووصحت ،موففط قريش.

الفصل ائ اح :دلالة عتاب ،النبي .على نبوءته ،عرفت ،بالحتايا نم

بينت ،آياُت ،عتاب ،الني.ؤ

الفصل الثامن :تأخر نزول القرآن مع مسيس الحاجة إليه ،وتبين ق
حادثة الإفلث ،،وق تحويل القثلة ،وق الإجابة على سؤال أ<مل مكة،
وق بيان الايايته المجملة ،ول صلح الحل.يأية ،وق قصة المءحادلة.

٢٣

ؤيمكن أن يكون تق يم الدلالات على نحومجمل! المللث ،الشخصي،
والسلك النوعي ،إلا أني رأيت إنراد كل دلالا ي نمل متقل لأنه
الأنحل من وجهة نفلري من جهة ضع دلالات الموءة على ما ساق
تفصيله ي ثنايا البحث ؛إذن افه تعالى فالقرآن أشار إلى دلالات عدة
ومتنوعة ،وهدا ستحث العقل لأسنباؤل الأدلة الش لم ترد ق هذا
البحث ،كما أته يعسر الفصل بين المملك النوعي والثخهس للتداحل
بينهما ،إصافة إلى أن هدا التقسيم لا دليل ينصن عليه ،وهو اجتهاد من
عالماء أجلأء ،لدا اجتهدت ق تصميم مسارات البحث على نحو ما ذكرت
سابمآ ٠ ٠ .فإو> أصبت فهدا من فصل اش وحده ،وهدا ما قصدت وأردت،

ه

ُؤإن

[هودت  ،] ٨٨ولا حرمتي المولى أجر الاجتهاد وأجر الإصابة  ،ؤإن
أحطأت غمز نفي والشيطان ،وأستغفر افه من حطأ لم أتعمده ،وزلل
لم أتقصدْ ،وأملي نفي بان لي أجر الاجتهاد.
وق النهاية كانت الخاتمة والش ذكرت فيها أهم النتائج ،وأبرز
التوصيات التي توصلت إليها من حلال دراستي.
رابئات منهجية الكتابة ق الحن!،

ثمة مناهج عدة عولت ،عليها ق كتابة هذ.ا البحث متهات

المنهج الأستقراري لأستقراء أدلا النبوءة من القرآن الكريم ،واستقراء

الكتب ،المدونة ق ذللث ،،فقمت ،بامتقراء القرآن الكريم مرارآ وتكرارأ،
لأتتبع د.لألأته على النبوءة وضءة الني ،.واستقراء الكتب ،التي دونت
ق ا لنبوءة وأدلتها استقلالا ،أودكرت صمن مصنفات أحرى.

والمنهج التحليلي ليال وجه الدلالة ،ولتحليل كثير ص م ائل
الدراسة والربط بينها•

والنهج التقدي بشقيه الإيجابي واللكب الإجمالي _ '■،ممر من
مسائل الدراسة.

والنهج التأريخي لتتبع أصول المائل والدلائل.
والمنهج الفيلولوجي لتتع المعطات الفكرية حول مفهوم الموءة.
ولقد صنفت الأيات بعد التأمل والاجتهاد لأبرز دلالات الارآن على
سوءة الني .حتى لا يتنتت الحث ،والتي يمكن من حلاثابما الرهنة
على صدق نبوءة ال؛يس لمنكري البوءات ،مبينة وجه الللألة ،مثيرة
إلى من أثبتها أونفاها أوامتثكلها ،مجملة الرد عليه ،وق الإذوارة كفاية
حتى لا تتثب م ائل البحث،؛ إذ هدف الدراسة تجلية ؤإبراز دلالات

القرآن على نبوءة البي^.
ولقد اعتمدت على الروايات الصحيحة ق درامحتى هده ،لأل فيها
غنية وكفاية للبناء المعرق الموصل ،ولابد من تطيقه.

ولا يمي هدا أي اسوءسثا كافة الدلالات القرآنية على صJق نبوءة
الني ه ،ؤإنما اجتهدت وبدلت قصارى جهدي ،وكامل ةوأ_) ،وباب
الحث مفتوح لكل باحث ،عن الحق ،فدلألأت القرآن لا تنقذي ،وقل.
يفتح اش على غيري وهومن فضل افه علينا.

٢٥

٠اللهم أرنا الحق حما وارزقا اتباعه ،وأرنا الباطل باطلأ وارزقنا
اجتنابه ،ولاتلب ه علينا واجعلنا للمتمن إمامنا.

وأتوجه بالشكر والتةا.ور إلى فضيلة الشيخ أ .د /خالد الدريس الذي
مكن لهده الدراسة أن تخؤج ق حلتها للناظرين ،قافه أمال أن يجزيه عني
حثرأ•
وصلى اطه وسلم على نبينا محمل..
٠

أمعد بملاحظاتكم القيمة التي تفتق المعرفة ،فحب المعرفة ال
ينقب ،على البريد الإلكروقsyalbadry@gmail.com :

الاحثة...

٢٦

U.tllluinJI

اثنبوءةاههومواممس
ويشتمل عل أربعة ماحث ت
البح

ث الأول؛ التميف بضوم النبوءة والدليل

البحث الث اني :الأدلة العقلية على إمكان النبوءة
البحث الثالث:

البحث الوابع:

^ النبوءة ومسائل انمقيدة

^ازاهميم ث عرض النبوءة وأدصا

٢٨

//سثمهو£/

اثتميف بمفهوم ^ ١٧ ^۶٥^ ٣١
ويشتمل عل منة مطا  S_Jت
بالأووء

اس

مفهوم النبوءة رال،عريف ■ اتاJلأتة  ٠النشأة)

اسب امماتي:

مفهوم الدليل ومرادفاته رالتمؤيف والتلليل)

اسب اتشايث،

التميفباهمان رتنبيهاتضؤييية)

ب الرابع}

النبوءة وأدلتها رمفاؤقات منهجية)

الطال

الطلب المامس}

النبوءة وأدلتها رحصائص وسمات)

الطلب الس

ائس}

ممذللح العجزة والإعجازرالإشكاليات النهجية)

'٣

ٌ1 lMJoqJIو

مفهومالشوءة(اكررفأ. ،١الدلالة.الشأه)
أولأ:ينالن1والشا:
ي ا شتقاق لمظ النبوءة والنبي من جهة اللغة قولان;

القول الأول; أ 0مصدره(نبأ) بالهمز؛ وهوالخر ،يقال; نبأ وأنبأ؛ أي
أخر ،والن؛تي من أنبأ عن الله ،أي أمحر عنه ،لأنه نمر عن اف تعالى،

وتجر من اف تعال ،،5يئقال نأ علمح ،القوم إذا طلع عليهم وظهر،
و(النثيء) المكان المرتفع ،لرفعة قدر الني وفلهور نبوءته ،والنيء
الهلريمح ،الواصل والموصل والمعرف باض تعالى؛ إذ الأمناء هم طرى
للهداية ولالسعادةأأآ ،،والمعنى ئنا يبين الحقيقة والماهية.

القول الئابي; أو مصدره من رنثا) بدون همز ،مأخوذ من القوة والنباوة
وهي المكان المرتفع ،والنك ،العلم من أعلام الأرض التي يهتدي بما،

( )١عقمود الحدود والممريفات؛ موتصور المحدود والتعرف ،والتعيز يته وين غيره ؛

لأنه لا يمح المحكم

بسء نل مورم ،ولذا أجمع المياء على أنه لا يجوز حد

الحدود بغتره ،بل لابمدإلا بنم

ه؛ وما ومعت الحدودإلا لإقامة الحدودين

الخعاني الخلمة ،حتى لا يغي بعض ها على بعض ،يفلر ل

معر فة ارحدود

والتعرمارت،ت الواضح ل أصول ،النقه؛ لابن مقيل( ،)١ ٥— ١٣ /١ودرء تعارض العقل
 ،) ٣٢والتوض يح واuن كجرة الإيمان؛ لابن
والفل؛ لأبن تنمية (م١ ٩ /
معدي صيىاُ ٠ ٨

 ، ٢١يتظر• مدي— ،اللغة؛ للازهرتم(،ه،)٢ ١٦ /ومقايص اللغة؛ لأبن فارس (ه،)٣•٨/

والصحاح؛ للجوعري(؛ ،) ٤٧/والق اموس المحيتل؛ للغيروزأبائي(،) ٦٧ / ١
ولانالعرب؛لأبنمظور(ا/أآا)م ادة(نأ).
٣٢

ومنه الني (1و6رلحأ آدرْ وشرفه على سائر الخالقأ  ، ٢١وا!معنى هتا
محصور ل الرفعة والأفضلية.

والأقلهر أنه مشتق من النبأ بالهمز ،للأسباب الأتية!

ا-إحماع العرب على أف أصل اشتماق كلمة الني من (زا) بالهمز،
ولس من الموة والنا

•

 -٢كلمة النبأ بتخفيف الباء ق القرآن ومشتقاتها إنما ورديتط بمعنى

الخرالذي به فانية عظيمة يحصل به الحالم ،قال تعالى ت ؤشئراثؤإءظ؛ؤه

[ص ، ] ٦٧ :وتال:
و٠التؤوثل

محٍلمنثليم[اكنا؛ن; ،]٥

تجؤألمحيرإدذهي[١لمءملبه[ص ،] ٢١ :ونال؛

ى0ؤئإآؤنمن
^-ادفثود4تإبربيت ،]٩

^سبياآكثينقإهِه[التو؛ة;

رج4تيونس؛  ،] ٧١وفال؛

يىأدهآشثقن

،] ٧ ٠

محةانمناك\فيبن ؤ>[الأعراف،] ١٧٥ :وقال!<ؤوألإرظؤذتآلؤءادم
محتلأ0حمأٍاهم[4ال;ثأ:بآأ
وكلمة نبأوأنبأبتشديد الباء وتضعيفها تنه على تحقق \ذين ووقوعه

من نل افه تعالى ،وهي أبلغل ،،٣يقول تعالى عن عنى عده اللام:

<ؤوأست3ؤدتثا

[آل ءمران ،] ٤٩ :ويقول

وما^٤؛؛^

تعالى عن الخضر حين قال لموسى :ؤ  ١^ ١٥هلائؤهلهلل سمحتلف
( )١يفر :المامس المحيط (ا ،) ١٧٢٣ /وتميس اللغة (ه ،) ٢١٦ /و.م.اسى اللغة
(ه ،)٣ • ٧ /ولمان العرب( >٣ • ١ ;١ ٥س(.)U
( )٢يفر :المنمر؛ س ت(م/ليأ)(،أ/آآأ).

 ) ٣١يفر :المفردات ل غريب القرآن؛ لداغب الأصنهاق ص . ٣٤١
٣٣

 ،] ٧٨ؤيقول تعالى ق نمة

يوض:ؤ قثا محإ يج ،ثكتأ أن ,ءيْ  4ءتي لو ؤك إق
دئمؤث ه[يوّش ،] ١٥ :ؤيقول تعالى عن

يوسف; ؤ هال ئائارطٍةإلأمأهاإ3ؤيهه قل ق يوئ
دتدكآ يماعقي تقه [يوّم،تيّآ] ،ؤيقول تعالى لسه محمد
صحف1،مح؛ٌ4تاسرت  ،] ٥١يمول تعالى عن سا

محمد ه! ؤ هثاثثأثا^ ٥قاك س أبتأق هنئا هال ثك أثلينِلفيره
]_.[r:

والخن يدل على حاصة الموءة بخلاف غيره ،لأف البوءة تتضمن
الخر.

 -٣أل معنى العلو

المأحوذ من (النا) داحل ق معتى (المآ)؛

فمن أنأ 0افه وجعله منبئء عنه لا بد أن يكون رفح القدر عليتا ،كما أن
العلووالرفعة لايدل على خصوص الموءة ،فقديوصم ،به من ليس يني؛

وبيذا جزم شيح الإسلام ابن تيمية  -رحمه الله تعالى  -إذ يقولت (فيجب

القطع بأن الني مأخوذ من الإنباء لا من البوه)أ  ،،فنبأ شامل لمعان عدة
تدل على اليوءة.

ة-إل ترك الهمز المقصود منه الخفيف١

( )١الشوات ،) ٨٨٣ /X(،ؤيفلر من الكتاب أيضا؛( ،) ٨٨٣٨٨ ١ /Tوالإرشاد؛ للجوض

( )٢يطرن الحجة ل القراءات السح؛ لابن حالوي(4ل ،)٨ •/و١لنشر ق القراءايت ،ازشر؛
لأبن

(^ droA /والموات (.) ٨٨١ /Y
٣٤

وقد نمرض على هذا الترحح ل أصل اشمماق النوة برواية تروى
عن السيه أنه ئال•  ٠أنا نبي اش ولست بنيء ار ٢؛ فيهال؛ ل هذه الرواية
إثثايت ،اشتقاق كلمة نبي من نبا بلا همز ،ونفي اشتقاقها من الهمز نبأ.
وهال ٥الرواية يستدل  ١٦٠من قال بأن نبي مشتقة من النبا أي النبوة.
ويمكن الرد على هؤلاء بأن هذه الرواية لم تئن عن الني ،.وعله
فلا ي٠كنالأحتجاج . ٢٢١١۴

وبما أن أصل اشتقاق كلمة النبي من (نبأ) بالهمز؛ والسوءة تتممن
الخر ،وهي مشتمة مجن الإنباء أي الإحثار عن اف (الغيب)  .كما سيأي
تفصيله ق الضلة التالية  ،.وللامحباب السابقة الذكر ،لذا اعتما.ات ،كلمة

النبوءة ق هذا البحث برمته ،تفعيلأ للمفهوم.
البوءة والغيب (المصدر والمرتكز)

إف النبوءة مشتقة من الإنباء أي الإخبار عن الغيّت( ،افه) ،فاض ينبئ

(يخر) الني؛أمْ وخمه وشرعه ،بواسطة جميل ،والنيمح )5tيخر الناس
بمانبأه اممه به س الأمروالنهي والشريعة ١ا ،وؤلريقة إخبار افه تعالى لج١ريل،
يإُتحار جميل للنبي ه غيبية عنا ،ؤإل رأى الصحابة رصوان افه عليهم آثار
ذللثإ على جد الن؛يه فإن هذا لا يقدح ق صدق النبوءة ،فثمة فرق بين
طريقة وصول ^حي لجي .محيا محيلأسللاإرمعرفةكميه ،ومحن
الرهنة على صدق الوحي ،فهذا ممكن.

(  ) ١أوردء الحاكم ق سرى (أ ،) ٢٣ ١ /والشر ي المعفاء ( ،)٨ ١ /fوخض
الأuن ،يطر :سيالة الأحاديث اسة واووضوءة(أا/لأأه)ير«م(ا' .) ٥٧٥
( )٢يطر :اووات(أ.) ٨٨٢ /
طنصمأ؛؛ودوءتحارضالخلواكل؛ لأينت؛ب
(م)طلر;
(ا/ا'با)،واوواتل(ا/مأ)(،أ/أاب).
٣٥

فهاهتاأريعة أركان أمامسة يحتوي عليهامفهوم الشوءْ والر||>الةاولا
يمكن أن يتصور المفهوم بدوتما ،ومي؛
 ٠ ١المحبر ،الميح ،المنمال( ،اه).

 .٢الئخر ،والئثأ ،والئزتل(المي).
 .٣المضمون ،النيوءة ،والرسالة (الشريعة  -الدين) المنزلة.
 .٤الواطة.

فاه ييئ المي بما يريد أن سلغه عته من الثميع ،وقديكون يوامهلة،
^،اهمار،وسهي،جريلأس الوحي،،
أوبدوزوامعلة،
والني يخر يما نيآْ اه ،به ،وأوحاْ إليه ،ومضمون النبوءة وهودين اظه
المنزل وشرعه المحكم ،فقوام النبوءة الوحي وهو الإخبار والإعلام

والإنثاء من اش لأنبياته ،فالنبي يخر عن ريه ،فالمص،ور الوحيد للوحي
الذي يرتكز عليه مفهوم النبوءة هواش تعالى ،وتتضح هدْ الحقيقة حالينا
 ،3فول المم ،حل وعلان

هلأهدجحض؛ره[الشورىت
 ،] ٥١فممحدرالوحي هواهه ،وهوالذي يحددءلريقتت 4ومضمونه وءلأي٠٠ته

ووقته وزمانه و.تكانه ،فالشي يلغ محنخر ؤنجئ يما أوحى اظه إليه ،دون
أي تدخل منه ،تأمل الإيات الي «وهت على هذا  )jأكثر من مومحع من

القرآن الكريم لتجليه هذه الحقيقة ،يقول تعالى؛ ؤ*؟أبماأؤبموإ،ؤغما

؛دزلاثلق ٠ين يتلف

ؤمملخماهتابحائُيم [المائدة،] ٦٧ *.

^^ؤثاأثئايله[الماتدةت ،] ٩٢ويقول;ؤئاؤأؤثوؤ،إيأث؛غه
[١لاددةت  ،] ٩٩يئقول؛ ؤؤس١عفيلق اثكإؤؤناآئحثتاب ه[الرءدت
٣٦

 ٤ ٠أ،

جعؤامحليإلأالإإأيىق4

 ، ٤٣٥دئةرل'ؤ

ثؤ؛أينه[انمل!  ،] ٨٢ويةول1ؤوم\و

^^٩
اوو4إلأاوإمح4لهم،] ٥٤ :
ربول:ؤنساصصه
[ص ،] ١٧ :ؤقووت ؤ إن

أقثإه [الشورى ،] ٤٨ :ؤيقول:
يم[اكغابن،] ١٢ :وقالتعار :ءؤريزلن\

ئثاصمالإلإص4لاكحل ،] ٤ ٤ :كل هده الآياءت sسن
أن الني .ملغ عن اطة ،أي لابد من جهة ضية خارجة عن اش•.
وبر-لا المفهوم للنبوءة يتأكد البعد الرأمي لها من افإر النبي ،والبعد
الأفقي من النبي لالناس ،ولا يمكن أن تعتمد على بحد واحد ،لأته ال
يمكن لمفهوم البوءة بحال من الأحوال أن تكون من ذات الني ،ولا من
مخيلته ،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتم النبي ما نثأه اش به

مما مق ينتن لنا أن مفهوم النبوءة مرتكز على الجانب الغيبي
(المتاذزبمي)آآا،من جهة خثر الني عن اش مار ،ومن جهة 'لريقة
وحى اض لبيه ،وهى ترذكز على البعد الرأسي والأفقي ث

( )١هناك من يزعم أن النبوءة م تمرة عند الأئمة والعارفين ،لكن يجب كتماما ،ينظر •
بعل التجربة النويت؛ د• ب الكريم مروص ص . ١ ٤ ٩
ر )٢الميتافتريقا• معرفة ما غاب ولايسر تحت الحواس .ينظر• مومس وعة لألأنل• الملقية
).(٧٩•/T
٣٧

ثالثتأ! النبوءة والدين (المصدر والمرتكز)

بين مفهوم (المبوءة) و(الدون) ارتباط وثيق من جهة إلهية المصدر،
فالدين يرتكز على الجانب الإلهي الدي يتم بالغيب ،حث لا يقف عند

المحسوس ،فعبادة الأصنام تردف إلى الوصول للإله الأعنلم الذي ال
يرى ،وما هياكل الأصنام إلا رمز لتللث ،القوة الضية للإله كما يتوهمون
إصافة إلى أن الخضؤع الديني يهدف ،إلى تقديس ذاُتح ليت ،هى مثل
الذوامت ،المحسوسة بل هي متصفة بالعفلمة ،وهذا الذي يميز الديني من
اللاديتي ،فالغريزة الدينية لدى الإنسانية متم بالمعى الإلهي ،وبما هوفوق
الطبيعة ،وهذه إحدى التزعامتؤ العالية الخالدة للإن انية ،وستبقى الحاجة

للدين ما بقيتؤ الإنسانية ،فالدين لا يجعل س الإله مبدأ تدبير فعال
فحسم ،،-بل هو مصدر حكم وتشريع ق  ،^٥^١نف ه ،وهذا هو الإله
الممود؛حو)لاا ،فأي دين لابد مه من إله ،ومن يقل بوجود دين ثلأ إله
يقرف ،حهل 1نمتا جمعتثا أماسا ،فالوصف ،المشرك ق الأديان هو
الغيب  ،والأديان جميعنا تتعلق بحقيقة متعالية قصوى ،يختلف ،نفيرها

لكنها حقيقة لا يمكن إنكارها ،ففي الأديان التوحيدية يطلق على هذه
الحقيقة المعالية اسم (اف)4يم

(  ) ١ينظر الديزت د /دراز ،ص؟  ، ٨٣ - ٢٨^ ، ٥وص ، ٤ ٢ -٤ ١دصزأ • ٠

(\)طر روح
( )٣يطر

جوصتناف لوبون ص . ٢ ٥ ، ٢٣

مرة الني محمد :لكيين أمتورنج ص • ٢٣
٣٨

ولو أردنا أن بحر ل مفهوم الموءة من جهة ارتكازه على الغيب )j
الأديان دون تحديد لمصدر هدا الغيب بشكل تأريخي،، ١ف نجد أته
موجودؤات

 ٠ا لدياناُت ،الوضعية ،كالديانة المصرية ،وعند يعفى العرب حيث

ربط مفهوم النوء ،يالكاهن الذي ينبأ عن المغيبات ق المتقبل ليخر
ببما ،كما أنه ربط ق أديان الشرق وعند الإغريق يالراق الذي يتنبأ عن
الأمور الغيبية ليخرحا

يلاحقن هنا أف مفهوم النبوءة ارتكز على الغسب ،،ومعرفة صحة التنبؤ
من كذيه ،وهذا ما يحتاج لرهنته وتجليته.

 ٠ا لديانات التي لها أصل إلهي ثم حرفته ،كاليهودية والنصرانية،
فمفهوم النبوءة عند التهود الإحتار بالغيب ،٢ ١وهي التحدث نياية عن
الإل؛" ،أو هي المعرفة التقيسة التي يوحي افه ما لل ،5الشر عن شيء

(  ) ١الهدف من هذا الرد التأريخي هرإزالة اللبس للقائلين بمنع الغيب عن مفهوم

( )٢يننلر؟النوة من علم العماني إلى فلم— فة

؛ د .علي م،روك ص  ،٦ ٢^٦ ٠وص

 ،٨٧— ٦٨تارخ القل قة الغربية؛ بونوس رسل (.) ١ ٩ /Yوق الفرق ين الني
والكامن يراجع :القمل الخامس :كمال الشرسة من ^ا البحت ،،حين ،حليت ،الفرق
يتهما محاك.

( ،٣يتثلر• قاموس الكتامب ،المقدس صن  ، ٩٤٩وشبهات ،وهمية حول الكتائب ،المقاوس:
د /اهما ض مد النور ،ص  ، ٣٢لص  ، ٣٦ودلالة الحاتوين؛ لموسك ،بن ،ممون،

ص  ، ٤٠ ٤——٤ ٠ ٠وهويجعل مصدر الإ-محار بالعيب متعددا ،وما يهم ق تعريفه هو

إدبات أن النيوءة من خارج الني ،أي إديات ادجا نب النيئ• ؤيتظر؛ ممر التكوين
( )٤ينظر• مفر  ٧^٠^ ٠١١ت  ١ ٦ ، ١ت. ٤
٣٩

مارا ،،رفهي الإخار ص اض وخفايا مقاصده وص الأمور المشالية،
ومصير الشعوب ،والمدن ،والأقدار ،بوحي خاص متزل من اه على فم
أنيائه المطغين) ،٢ ١نهيقها الأسامي توصيل كلمة اف للناس متممة
انميرواسلآ،،

إلا أن مفهوم الشوءة لدى اليهود طرأت عليه تغيرات حادت به ص
حميقته ،م ،عصر السبي اياش تحور مفهوم الموءة من سوءة إخارإر

نوء؛ ر3ى بحثح ص الخلاص  ،قالبي هوكل شخص أظهر شجاعته
من أجل بناء دولة مريةُْر يتحول مفهوم البوءة  jاليهودية إر طابع
يومي سيامي مغلقأُ

ومفهوم الشوءه لدى النصارى هي عهلية المسيح ،وتد أعلن المسيح
أنه سيرسل أساءأ'ا؛،لمد تحول الوحي الإلهي ل النصرانية  ،^1الوحي،
المنجد ق المسيح عيي عليه الملام فالأيات الش يؤيد الله  ١٠٠أسياءه
الصائنين لأبد أن تكون مجن ذات اليي لا خارجة ءنه ١٨أ ،وعلى هذا
فالإنجيل ليس عوكلام افه تعالى ،ؤإنما هوالخثر المار لإعلان محبة اض
( )١يتغلر؛ المعتمدات الدييأ لدك ،الغرب؛ نمد الراصي عد المحسن ص ، ٢١٥ —٢ ١ ٤
^٣٩٣

•

( )٢معجم الكتاب القدست ص  ، ٩٤٩ؤيتظرت التمر العاصرللكتاب القدست

دونذدتجص٩٣T
(م)يظر;التمرانمي للكتاب التدسآاْ؛بر
مثروك ص  ، ١٠٦لقاموس الكتاب
الماس إلى فلقة التاريخ؛ د•
( )٤الشوة من
القدصص ، ٩٥٠.٩٤٩واشرانميص.٢• ٩٦
( )٥ينظر -ناموس الكتاب المقدس صن ■ ٩ ٥ ٠

( )٦بللر :الأيدلوجة انمهٍونة؛ د .مدالوعاب المثري \ا . ٢٣٦
( )٧يطر :معجم الكتاب القدس ص  ، ٩٠ ١ومش . ٣٤ : ٢٣
( )٨يتخلر :مسهات وهمية حول الكتاب المقاس ،ص ٠٣٣

العظيمة يموت المسيح كفارة عن الخليثة ،حتى لا يهلك كل من يؤمن

به متهم ،وتكون لهم الحياة الأءديةلُ

ومن الملاحظ أن الغيم ،هو القامم المشرك ل مفهوم التيوءة لدى
الجمع* ،ع التنبته إلى الاختلاف الجوهري ق مصدر ذللثح الغيب،
والثرهنة على صدق الخم والخبر.

يبدوأنه ظهر جان يعد هدا المرد اكاريخي الدي أؤللت ،فيه لا لشيء
إلا لتأكيد ارتاط مفهوم النوءة والدين يالغيب ،وأتبما خارجة عن الني
ه ،لأنه على وضح هد 0الحقيقة إلا أن هناك من يحاول زحزحة
الجالما العيني منها ليلغيها مشكل مبامر أو غير مثامحر مما يودي إلى
إنكارئ.

رائعتان النبوءة ركوائثج ونيوف)

لقد أكديت ،مابقتا ارتكاز النبوءة على مفهوم الغيب ،أي أما لا يمكن
أن تكون من ذات الني .البتة ،لأن البي يخم عن اطه ،وافه غبب ،عنه،
ومضمون ما يخثر به النبي من ثميع اطه ودينه غيب ،عنه أيضتا ،وتحلءيد
مكان النبوءْ وزماما ومضموما كل هده أمور خارجة عن الني ،ولا أحد
يحدد هذا إلا اطة تعالى الذي اصعلفى الأنبياء من خلقه ،فمحال أن تكون
النبوءة منه.

وبtذ ١يعلم بمللأن مفهوم النبوءة القاتل يأما من خيال النبي ،.وبأن
الوحي صوت ياطتى يسمعه النبي .من داخله نتيجة لقوة حدّه ،أو

 ١ي نظر؛ يوحنا ( ١ ٦؛ ،)٣وثبهات وهمية حول الكاب المقاوس ،ص . ٤ ١

لعملية الاختزال الذهني الكبير عثر ردده على غار حراء ،فهي تتطلب
حيالأحص1ائطأآ/

وبطلان القول بأن النبوءة لا تعدوأن تكون حالة إنسانية من الإنسان

إلى الإنسان ،ولا يصح أن تفهم على أما ارناط أو تواصل بين ئربل
راش ،ومرسل (الشى) ،ولوفرض نهمع من هذا الاتصال فهو لرحلة من
عمر البشرية تجاوزها الإنسان ،ثم يمومحت ،الإله على حد زعمهم ،فالبوءة
ق ن ظرهم وحى يتلقاْ الإنسان من داحله ،ذو طبيعة نامحوتية ،وصفة

ينتويه؛ ؛ ،فهي ،ليت غيبية ل دنيوية حسية ،فلا يهم مصدرهارم•
و ع لى هذا حرج مفهوم الموءة العلوم لدى عموم المثبتين لجنس

البوءاُت ،عن حقيمته ،فتم ننع المضمون الإلهي الغيبي ،ليصبح تحديده

لديهم (من أعسر ما يتميى له الباحث ،نظرأ إلى أنه معنى متغير بتغير
الأديان والقافان ،والأزمة)؛؛/

ولوبحثنا عن مبيح ننع الجانب الغيثى محن مجمهوم البوءة لوحدنا أنه

إنكار للوحي أي السرع الذي أوحى اف به لنبيه ،وهو متضمن للأحكام
(  ) ١هد 0الشبهة اثترت تديما على أيدي ألفلأصفة؛ يتظر• آراء المدينة ألفا صلة؛ للفارابي
ص  ، ٩ ٤— ٩٣والسياسة المدنية له أيفأ ص  ، ٥ * — ٤ ٩والفعل والانفعال ،؛ لاين مينا
ص  ، ٣والنبوة بين القيمة والتصرف؛ لعبد الفتاح الناوي ص  ، ١١٣وألعلمايون

والقرآن الكريم؛ د .أحمد الطعان ص  ، ٦٢ ٤والضير الماركسي ا د .محمد عمارة

ص  ، ٥٥وأثترت حديثتا عش أيدي المتشريين؛ ينظرن الإملام والمسيحية ق الخالم

المعاصّر؛ لمونتجمري وات ص  ، ٥٣وعر أيدي الحداثيين الخرب؛ ينظر؛ مقدمات
أولية؛ للهلتب يريني ص  ، ٥٣٥ومفهوم الص؛ لصر أبو نيد ص  ، ٤٩ومقدمة رسالة
اللاهوت والياٌة ؛ لأسيتورات ترحمة حن حنفي صن . ١٣٤

( )٢ينظر؛ نقد الحقيقة؛ علي حرب صن  ،٦ ١وأمثلة اضر؛ لأدونيس صن , ١٤١
( )٣مقدمة رسالة ق اللاهوت واليامه؛ د /حن حنفي ،صن , ٤ ٤
(  ) ٤الإسلام بين الرسالة واكاريخ ؛ لخثد المجيد الشرق صن ٠١٦
٤٢

والأوامر والوا٠ي ،بمعنى عزل الدين عن شؤون الحياة ليعيش الإنسان
كما يريد الإنسان ،وش ما يمليه عاليه عقل الإنان ،لم يتم التصر؛ح
علانية سمة الدين عن مناحي الحياة ل تم ملوك طريق طويل مم

يهدف لتحريك الأس الذي يقوم عليه الدين برمته وهو النبوءة.
لما أن نتصور كيف ستكون الحياة ق حينها ؟ أ

إن إنكار الموءة معناه حياة لادينية ،وما هذه الحياة إلانسخة مصورة

ومكررة ومتجره س الحياة الش كان يعينها الناس نيل بعثة البي،.
وس الحياة المادية الش لاتوس إلا بما هومشاهدومحسوس وملموس،

إن صلاح الناس كان بعد بعثة النبي ،.وهكذا يكون صلاح الناس
ل ك ل زمان ومكان ،فالنهضة الحقيقية هي التي متم وتبحث عن تلكم

الأسباب التي مضت ،بالبشرية ،والتنوير الحقيقي هوالذي يستضيء بنور
الوحي ولا ينكره.

حامء :خلاصة الخلاصة:

إل مفهوم النبوءة يرتكز على الغيِتؤ ،ولا بد للنبي الصادق الذي يخر

بأنه نبي مرمل س عند افه ص دليل ي؛رهن على صدقه ،لأل (النبوة إنما
يدعيها أصدق الصادقين أو أكن.ب الكاذبين ،ولا يلتثس هذ.ا حذا إلا على

٤٣

أجهل الجاهلن)لاا لذا كانت النبوءة بحاحة للادلة والراهن التي سى
علىاص•،

نماالدليل ومامرادفات4؟ا

هذا ما سأبحر فيه ي المهللب التالي بإذن اش تعالى.

( )١شرح العقيدة الطحاؤية؛ لأبن أيي العز. )١ ٠ ٩ / ١(،
٤٤

ء/عسا ء/ى/ى

مفهوم الدليل ومرادفأته (اكريف واكدليل)

لقد ورد ق القرآن الكريم مصطلح الدليل والأية والرهان والسلطان
والبينة والبصيرة والحجة حيال الاستدلال على م ائل الموءات ،فهي

مفاهيم مرعية لا لبس فيها ،ولا غبار عليها ،وساحلي معانيها ق ^ ١١؛)؛
أولأت تعرف الدليل

الدلل الأمارة ق الشيء ،وهو ما ستدل به ،والدليل الدال وند ذله
على الهلريق يدله دلالة ودلالة ودلولة ،وهو المرثي والهادي

للطلوب/١١

ُالدليل ما يلزم من العلم يه العلم بشيء آحرأ  ،٢والاستدلال هو
طلب الدلالة ،ؤيكون يالنفلر والروية ،وقد يكون (الموال عنها،

والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته ،، ١٣والدلالة بقح الدال وكسرها
هي كون الشيء بحالة يلزم مجن الحلم به العلم بشيء آخر ،والميء الأول
هو الدال ،والثاق هو الدلول ١٤؛ ،رسمي الدال والدليل دلالة كتمية

الشيء بمصدر٥ل ا ،وهي ما يمكن الاستدلال يه أويتوصل ببما إلى معرفة
الأشياء كدلألة الألفاظ عر العوم سواء كان ذك يقصد لمن يجعله

دلالة ،أو لم يكن بقصد ،كمن يرى حركة الإنسان فتعلم أنه حي تال
( )١يقلو :مذسالأنت(أU^ ،) ٤٣٦ /؛__ _ ( ،)٢ ٥٩ /Yولس ان المب(د

( )٢يفلر :ط اصطلاحات الفوز؛ لكهانوي(.) ٢٩٢ /Y

( )٣يطر :الأدلة العقلث القين عر أصول الاعمماد :د .معود العريفي ص. ٧١

(أ)يظر :اكرظت؛لأجرحابيصأ-ا.

( )٥ثم :مقرئات ألفاظ الهمآن ص  ، ١٧ ١والكائن ي الجدل؛ للجوبي ص. ٧٤
(آ)يطر :الفروق؛سكريى(ل/ههاد

تعالى! ^ك\صيناهؤابيثا

صخءإلأدآظ٢للإفيلأءكل

منثأقدب>[سأ ،] ١٤ :فالدلألة عر الشيء ما بمش لكل ناظر فيه أن
كان دلالة على الخالق كان دالا عليه لكل

بميل بما عليه ،كانمالم
متدل ُهل /

وبذا يعرنه أن من ممالت ،الدليل أنه بمتلزم عين المدلول ،ولايكون
أمرأ كلسا مشتركنا بين المهللوبه وغيرْ ،وق هذا يقول ابن تيمية!
روالدليل هو الذي يستلزم عين المدلول ،لا يكون مدلوله أمرأ كلتتا
مشتركنا بين المعللوب وغيره ،بل نفى الحالم به يوجب العلم بعين
المدلول ،كما أن الشمسآية النهار مال تحالمح•،

بملنا

آلهايمتمزعهت١لإمراء! ] ١٢؛ فتمس العلم
بمللؤع الشمس يوجس ،العلم بوجود النهار• وكيلك آيات نبوة محمد.

نفس العلم بأا يوجبا العلم بنوته بعينه لا يوجس ،أمرأكلتنا مشتركنا بينه
وبتن غيره• وكذللثه آياهمتؤ الرب تعار نفى العلم حا يوجس ،العلم ينف ه
المقدسة تعار لا يوجس ،ءلم1ا كلتثا مشتركنا بينه وبين غيره• والحلم
بكون هدا مستلزمنا لهذا هوجهة الدليل؛ فكل دليل ق الوجود لا يد أن

يكون ممتلزمتأ للمدلول ،والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب
أقرب إر الفءلرة)لى.

ووجه الا<لألة ق الدليل هومن أهم ما بمغي الاعتناء به ،وطريق العالم
به تكون بالنفلر إر ما تتلزمه الأشياء؛ فلابد من التلازم بين الدليل

( )١يقلو. :فردان الفاظ القرآن ص  ، ١ ٩ ١كشاف اصطلاحات الفوز . ٢٨٤ /Y
(آ)الردءااىالممنر؛/اْا).

والمدلول حينئذ( ،وسيل العلم بوحه الدلالة ق الدليل إنما هو مسل

اسمدمومالأزمسمضإلأ>">.
وقد يكون الدليل واحدا وله وجوه دلالة متعددة تدل على أمر واحد،
وهدا مثل دليل القرآن؛ فقد دل على صدق نبوءة محمد ،.تعددين،

وتنوعت ،فيه وجوه الدلالة ،فهو من أعفلم الآيامتج وأظهرها وأماهال٢أ,
وهدا ما مأوصحه من حلال فصول البحث ،بمشيئة افه تعالى.

وعند التامل ق آيامتج الدكر الحكيم نجد أن الدليل ورد ق قوله تعالى ت
لمحلا هتالفرفازت  ] ٤٥وهو بمعنى الأمارة والعلأ٠ة ،، ١٣وورد ق قوله

تعار :ؤت\هءتزتيمحة إلأآظآُلأمح[4سبأ:؛ا] ،وقوله:
*  ١٤]٤؛ ،وهوبمعنى الهداية

ه[طه ،] ١٢٠ :وق قوله:
والإرشادرْ.،

ولم يرد ق القرآن الكريم لفثل الدليل بمعنى ما يتل.ل به على قضية
النبوءة ،ؤإنما ورد لمقل الأية والرهان وال اله!ان والبينة والبصيرة حيال

(  ٢١بفلرت محمل أنكار المتقدمض والم~أخرين؛ للرازى ص ■  ،٧والرد عر المطمن
( ،)٢ • ٢ —٢ • ١ / ١وص  ،٤ • ١— ٢ ٥٢واكوات\(،ا

والأدلة العقلة

١لقاJةضأهول١لأمحةLدص. ٢٢
(آآ)يتذلرت الجوام-حالصحيح؛ لأينسمية(،ة.) ٤٨٤ - ٤٨٠ /

 ) ٣١تنظرت تأييلمشكلالقرآن؛ لأبننمحة ،ص  ، ٣١٤يجامع المال؛ لأبنجرم،
( )٤ينظر كذلك؛ [القصص ،] ١٢ :و[الصف; .] ١ ٠

( )٥بفلر :حا»ع التان(أ؟ ،) ٧٤٠٧٣ /وتفسير القرآن الفلم؛ لأبنمحير(،م .) ٥٢٩
٤٧

الاستدلال عالي فضية النوءه ،وهى ألفاظ ثرعتة صحيحة مرادفة
وتعريفها كالتالي:
ثابا :تعريف الأية.

الأية هي العلامة والدليل والسلطان والأمارْلى ،وهي علامة ظاهرة تدل
دلالة واصحة على الدعوى ،ونمتن الأية من القرآن آته لأما علامة على اف

تعارأم ،وسميت دلائل صدق الأساء آيات لأما علامات قاطة على

صدقهم  ،٠ومن الأيات التي وردت ق القرآن حدا المعنى ،قول اممه تعالى:

محاقجافبيا0قخ

؛بماء

 ،] ١٠٨وقوله ت

هوذ

هتالأءراف؛ - ١٠٦
مجئن)مح،صلإدجآءم

ثؤئذ ه[الإمراء ]١ ٠ ١ :وقوله:

ة

ه[الأعراذا:

 ] ١٣٢يقلله•

بجقٌءمحأكصن
ه[النمل ،] ١٢ :وقوله• ،٠٥^^٠ئادقطر

ءايثهه[الأءرافج ،]١^٣ :وقوله؛

^^^آمحامحأم4تاكرْ؛  ،] ٦١وقوله؛ ؤوثاللهرس4مإن

آادثه ملآء4هة أن ثأؤةًط< آقابجت ؤيوتسملأ من ونحكز
()١طر :اJوات(  ٢٨٩/١ك

( )٢ينظر؛ المحط ل الدنة؛ للماحب بن عباد) ٤٨٩ ١٦١ ،؛ وعقايس اللغة ت لابن قارص،

(ا)١ ■ ١٨ /؛وضداذ ٠الفاظ القرآن _V'T؛ وانحكموالمحيط الأعظم؛ لأبنمدم،
(• ا ،) ٠٩٤ /والكلياته :للكفوي< ،ا) ٣٢٢ /مادة(آي).
رم)ذظر :ابلفياللغة<أ/همأ).
()٤بظر :اكو١ت ٤٦٦٢،٢٣٨/١ (،ا■.)٢
٤٨

وتمنه نتائج
؟تة

كيظإففيدلأث<
كسهمتيءيث<هلامةت .] ٢٤٨

ثالثتات ممرض الرهان

ترهن يبمرهن تزهنه إذا جاء يحجة قاطعت لكت الخصم ،فهومثرُن'

وهو الخجة وييانآا ،وهو أؤكد للادلة ،ؤيقتضي الصدق واليقين أبدأ ال
محالة ،نهوالحجة الفاصالة ١لية ،، ١١وقد ورد ال^رهان ق ثمانية مواصع
من القرآن ،ومن ذللثإ تسمية آيتي موسى العصا واليد برهانين ،كما ل

جآفمح<لإرلوؤ

فوله تعالى•

يعقب دنئؤمق أنو وثُ ■محن ،اه ين ألإمنئث  0اشئلى يدق ؤ،
جمملق ءئجكض-أء ين عفيئؤي وبىو؛ة{قإ
.رهننالإ ،ين رممق-إقا فتعؤث 5؟^^إصر ْفاكأ ؤ،
[الهصص!  ٣٢.٣١ا ،وهما دليلان واضحان على صدق موصى عليه

اللام ،وسمى اممه تعالى نبوءة محمده يرهانتا لأن معه القرآن وهو
النور المبين ،وقد اشتمل على الدعوى والل•ليل ،قال تعالى•

أناس محي ■؛؟؛ ٢٤٠بثكن ين رآم ومحماكطرئل قينا بمالساءت
.] ١٧٤

( )١ينظر :بذب الية؛ للأزهري(،آ ،) ٣٣٣ /ومفردات ألفاظ القرآن صء  ،٤ول-ان
العرب( )٠ ١ / ١ ٣مادة(برء) و(برعن).

( )٢يفلر :حا.ع اليان( ،) ٧١ ٠ /Uوسالم اكزيل؛ لينوي،) ٣١ ٥ /Y(،وتمر القران
الشم( ،) ٤٨١ /Yوسر الكريم الرحمن؛ لأبن
٤٩

رابما! تعريف ال<اطان.

الين واللام والطاء أصل واحد يدل على ^^١١؛ والقوة
ويهللق السلهنان ؤيراد به الحجة والرهان ،وكل سلطان ق القرآن فهو

حجة ،ؤإنما محمي سلطاننا لأنه حجة اف حل وعر ق أرصه ،ولذلك نيل
للامراءت محلاؤلين لأمم الدين تقام <رم الحجج والحقوقل  ،،وند حاء

طكذ السلهلان من منكري النوءة من أنبيائهم ،قال تعالى! ؤقمحأإنل~هم
إلأدثئبمئلنامهدؤن أن ص1وداعثاطانك4ث ءاباؤيأد\كايمأظن
أمحو ني أمحو

تشآء ين:ءتتادهع رما حقان ثآ أل ثؤت ِك
^^ءكلأّمنه[إبرامم.]١ ١ .١ ٠ :
حامتا! تعريف البينة

بان الشيء ;يانثا أي اتضح وظهر فهويزأم ،وهي الأدلة والراهن
البينة و نف ها الخي سن ببا غيرهال؛ ،،وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت،
أو محسومة ،

وهي امحم لم؛ ما يبتن من الحقل؛ا ،ووردت ،ي القرآن بصيغة الإفراد

كما  ،3نوله نعارت ^^٠ثمد

ئنشِآعإوئإأفما

(ا)،قايس اللأ(م/ها>).

( )٢ينفلرت مذب اللغة (؛ )٢ ٥٥ /؛ والقاعرس المحط؛ للفيررزامحاديUI"A_ ،
العرب ( ) ٣٢ •/Uس (ثل).
(م)بفلر:نن العرب(\' -\/أ).

رأ)يظر :الموات :لأينتمة(،آ.) ٦٤ • /

( )٥بفلر؛ ،مرد.ات القران؛ للراغب ،صمأب

( )٦دفلر :اعلأم المونمن ين رب المالمن  ١لأبن المم.)٩ • ;١(،

 ،وي ان

قءفُأناقكمحمقتبمقطأؤثمموعهلالأماف i[Ut :وقوله:
 ١آ أي لم يكونوا مهتدين حتى تأتيهم الحجة الواضحة ،أي الني محمد.
آتاهم بالقرآن  ،ووردت بصيغة الجمع بينان كما ق قوله تعالى!
^لأم،سفيزأكثت،ه[ءافر!  ،] ٣٤وقوله! <ؤوقتخءءءفهم

^^<آبيسياهتاكرة•  ،] ٩٢وقوله•
[المائدة! ،] ٣٢

طث\ألإنيه

يكست،هلالحاويد!  ،] ٢٥وقوله!

ألخنته[ألعمران! .] ١٨٣
ّادسأ! تعريم البصيرة

هي البرهان والحجة ،وأصل ذلك ،كله وضوح الشيء ،يقال تصنت
بالثيء إذا  ^.١^٥يه بصيرآ عالمأ  ،والبصيرة! امم لما اعتقد ق القاو_،
من الدين وثحمق الأمرأ ع وجمعها بصائر ،وقد وردت ق القرآن الكريم
على صيغة الجمع ،فبعد ذكر أيان موسى عليه اللام التسع يقول افه

محبمث،مآائظةإلأرب
يتهؤن منتؤثل ؤ>تالإمراء! ١٠١

 ،] ١٠٢ -وتوله• ؤأوقو

^^،الخءسث،ئي

بجديؤمححمةكلهاردثجُؤذا ؤ>[القمص! ،] ٤٣
()١يطر :معالمالتريل(،) ٢٧٧ /Uوظدسير القرآن الخلم(أ،) ٥٣٧ /ومجموع اكارى
؛لأبن يب،ر .) ٤٨٣/١٦

(آ)يطر.:مايس الأغة(ا/مْأ)،وننالرب(،إ/أأ).
( )٣بطر :مذم ،اللغة(أ ،)٢ • ٢ /ولمان العرب(إ.) ٦٤ /

،] ٢٠٣
^^تأٌقءث
بنه[\لأ0و]م ،] ١٠٤ :وعي بمعى
وقوله ت
الء*؛ج الينة والراعين الش يصر حا ويستادلر .،
*Lيعنات تعرف المحجة.

الحجة عي الرعاف والدليل ،وعي مايدل عالي صحة ا1دعوىُآأ ،هال،

تعالى•

يهآانجحدء؛>تيمه[الآسامت  ،] ٨٣وتال

سأئوئآ؛مجمحبممحم،،:ال
٠٠٠٠٠

(ا)يطر:

^مج،لأبيصاJة،)٢• ٣/١ (،رجاحاUن( .) ٢٤/١٢

( :<-)٢اكرمات؛سمجامصأخ.
٥٢

/رمطأرد|/،1//ث

التعريف القرآن (تئسهات صروؤية)

أولا :القرآن الكريم الدليل والدلول:
برهن القرآن على ص دق سوءة المي م><مد ه من  -؟•هة كونه
أوحام افه ذعالى  ،،، ٠١١أي التأك UJعلى المصدر الغني الإلهي للنبوءة

^. JiJ؛ ،lوتنجلي هدم الحةيقة ل قول النيهت  ١٠ما مى الأساء ربى إلا

أعطي ما مثله أنس عاثه اكئ ،ؤإئتاكاف الدي أؤتت وحت ،أوحاْ اش!أئ،
مأرجوأذ اكوف أكثز ٠^٥ئابعا ثوم الماْةاا.
ومما يثرهن على المصدر الغيثى للقرآن الكريم أنه منزل من عند
اف ،فمادة(نزل)

على مصدر النزول من جهة عليا هميتة إلى جهة

أدنى منها ،أي أن القرآن لا يمكن أن يكون من لدن النبي محمده ،فلو
كان منه فلماذا يقول(نزل)؟! ألا يوحى هذا بالتناقض؟؛ وهل مي -كتج

فصحاء العرب ،على تناقض مثل هذا؟ ا وهم أرباب ،اللغة العربية،
وتكرر مادة نزول القرآن ق القرآن ولا أحد منهم ينكر عليه اا ولو
تأمالت ،كلامه الذي كان يقوله(الحديث )،لم يذكر البتة أنه منزل من عند
افه ،فلففله من النبي .ؤإن كان المعتى وحسا من اممه.

كما لا يمأكن أن يكون القرآن من عند مخلوق بشري لأن فاعلية مادة
(نزل) م تنلغى ،كما أن ق مادة نزول القرآن ما ي؛نحثا الحقول على
معرفة ال ئنزل(افه) وصفات كماله ،ومعرفة مثل هذه لا تأتى إلا عن

طريق التي الذي يخر عن اض تعالى يما أوحاه إليه.

٥٣

ثانيأت يمرق القرآن يخصاثصه.
حينما أردت أن أعرف بالقرآن الذي هو مادة عذا البحثه ق كتب

ال لف ،؛إش لم أحد فيها نعريما له ،بحديسن ماهيته ،وكل ماذكروه
هوحصامى الاران التي تمزه عن همره ،رتبن فها عقيدة الملقب التي
تردعلى المخالفين ،ييمكن أن يمرق القرآن بأنه؛

كلام اش ذعار ،مترل صرهخلوق ،نزل يه جمريل عرلطه■'
المتقول بالتواتر ،المتا،يد بتلاوته ،مته يدأؤإليه يمودأ /

يلاحفل ق اكُرم ،أنه بمبمع حصانص القرآن ،لبينه عن غيره ،من
حلال مصدرْ الغيى الإلهي (كلام اض ،ال منزل عرالشي محمده،

منه بدأؤإليه بمُود) ،فهوكلام افه لفظا ومعنى ،فالقرآن دليل على صدق
سوءته من حهة نفله ومعناه للتعيد به . ،وهدا ما تني عاليه الحثا  .لا من
جهة أحدهما فقط  ٣ن —(من تدبر القرآن وحد فيه من وجوه الإعجاز
فنويا ءلاهرْ وحمية من حسث ،اللففل ومن جهة المعنى ،قال اه تعار؛

صمنياش٠نمحعيشنج ه[هود ،] ١ :فأحكمت،
ألفاخله وفص لت معانيه أوبالعكس على الخلاف ،فكل من لفغله ومعناه

فصيح لا يجارى ولاتدانى)' . ٢٣
دلالة القرآن عل نوءة المي.منجمةامض.
لقد برهن القرآن على صدق نوءة الني ه مجن جهة الطم والمعي،
ولايمكن أن تقتصر برهنه على جهة واحدة.
( )١يطر :المالو :للاوهي ص  ، ١ ٥٦ونفيرالقرآن الكريم؛ لأبن عتمن(ا.)٨ /
( )٢ينظر■ شرح العقيدة اردءاويتت لأبنأ؛ى العز(،ا.) ١٢٨٢ /
( )٣تغيرالقرآن اسم :لأينممر(ا.) ٥٦ /

سماالإثارْإرسْ انملألأ؟إ

 ٠ألل المعتزلة يرون أن كلام اض يقتم ر عالي اللفظ فقط دون
العنى ،، ١والأس—اعره يرون أن كلام اممه يقتمرعالي المعنى فقط دون
اللفظر ؛ ،لذا كانت هناك علاقة بين مذهبهم ق صفة الكلام وبين نظم
القرآن ودلأل ،على سوءة الشي.م مع أنبمم لم يلتزموا ؛•ميمهم ق
صفة الكلام الإلهي حيال تحرير كثير من دلائل القرآن على صدق يوءة
الّص ه ،ولمل ال

بب يعود إلى أف المتكلمين من معتزلة وأث اعرة

كانوا يردون على من ينكر النوءات محن الملاحدْ ،ولقد ام تفدت من

كلامهم ل بنان وجوم دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة الميه،
غلهم جهود ق الرد على الملاحية ومنكري النبوءات للأسف اغفالت،
لما ش—اع عن مذهبهم ق م ائل صفات الكمال ف تعالى ،خاصة صفة
الكلام والحكمة والرحمة ،ومسائل القدر.

والإنصاف والعدل والموصوعية تقتضى الاستفادة من أقوالهم ،خاصة
ل ح جاجهم العقلي ،ما لم خالف ،أصلأ من أصول أهل المنة
والجماعق ،عملأيقول اض عز وجل؛

(  ) ١يتظرت الحيوان  Iللجاحظ ،) ٩٠ / ٤ ( ،والكت ،ل إععاز القرآزت ذرهو \نيإ ص ، ٧٦

وإءج\ذ القرآن; للقاصي صد الجار ،ص . ١ ٩٧
( )٢ينظر؛ اعجاز القرآن;  ،^^ l_Uص  ، ٨٦ودلائل الإعجاز; لعاو القاهر ١لجرحابي ،ص
 ، ٩٧ومايث الإيجاز ق دواة الإعجاز; لارازى ،ص . ٩٦

 ، ٣١يتزلر؛ تأئر الغكر الديني  ،3اللاغة المربتة؛ د /مهدي اي امراش ،UU_«،ؤإعجاز
القران ين المعتزلة والأشاعرة; د /مير ال لطان ،ص  ،٢ ١٣والمحى الاعتزالي ي
اديان ؤإءجاز القرآن; رمد ايوزيد ،ص ، ٣٩٢وكت_ ،الإءجاز البلاغي ق الارأن
الكريم دراسة عقدية نقاوية; د /أحمد عاكش.)٤ ١ ٥ /Y(،
٥٥

أو فهدآءيافيط هُبجرتقطهمئان ممح-ظ؛ ألأ0مدؤإ'آعيؤأص
^اسششؤ>[اسْ.]٨ :
وقد عثرت ^ )5نص لابن تيمية نبه فيه إلى ما أشرت إليه ناتلأت (ما
من هؤلاءإلا من له ق الإسلام مساع متكورة ،وحنان م؛رورة ،وله

ق ا لرد على كثير من أهل الإلحاد واللخ والانتصار لكثير من أهل ال نة
والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق
وعدل ؤإنماف) . ٢١١

ءومن الأم باب التي تدعوللقول بدلالة نظم القرآن ومعناْ أن هناك
من يقول بأبية الفلم على المعنى ،ومن ثم يكب الفلم (المحن)
معناه من الواقع المعيتن ،فالفلم (المحن) لا يحمل دلالة ذاتية محددة،

ؤإنما يخضع معناْ لجدلية التهلور والتغير مع  ، ١٢٢^١^١وهذا فيه إمقاط
للطلم (المحن) تمامآ ؤإس—قاحل لدلألاته على صدق نثوءة الض ه ؤإن
لم يصرح لأ-
#كما أن هناك من يرى أن معاق القرآن موحى بما دون نذلهر"آا،

وهدا أيمنا يمهل دلالة الفلم علكُ ،بوءة الّهم ،ج^ ،ؤإن لم يمرح به.
راما :الشر4نوالأفةوصوالحاولأت،اليانمة.

إثه على وض وح خص انمن القرآن الكريم من حلال تعريفه إلا أن
بعض المكدبين بنبوءة النبي .قديمنا وحدسا حاولوا زحزحة مصدره
(ا)درء-مارضاسلوالقل(^

( )٢يفلر :ضانا  jممد العمل  :^١محمد أركون ،ص  ، ١ ٧٦وص. ٢٧٩ . ٨٧٢
( )٣يتفلر؛ مفهوم النص ".نم ر أبوزيد ،ص _1 ٢ه  ، ٤وحم اد الطل; محمد مسمد
العث ماوي ،ص  ، ٨٩والتمر القرآق؛ حليب تيزيتي ،ص  ، ٢٨٩والاتجاه
المعاصر ي عالوم القرلنأ اس الفاصل ،ص . ١ ٨٦ .١ ٨٤
٥٦

الإلهي ،ذحاول كظر قريش نزع اوقداّ ة الإله،ة عن  0^1الكريم،
فأحالره إلى ننس بشري لم يوح اف به إلى نبيه محمدج^ ،إنما م مما
نعلمه

<اؤولقن محتم

من

ي عص

ال بشر،

ف ال ت ع الى ت

^^اسابمءنئهُ.ش!ره[ المحل!  ،]١ ٠٣أو أنه

اممنيمأٌهبلم

اjراء من محمده قال تعالى I

دانءثه[الأسياءت  ،]٥أوأنه افراْ بم اعدة آخرين له قال ت*ال*ؤدءاث،

^^ئثوأإنس؛لآإمحأٌه وفيائئوعؤ 4ؤمِءاحرو 0ه[الفر تازت
.]٤

وحقيقة قولهم هوالافتراء والكذب ،،يقول افه تعالى Iؤإقتايئؤؤا

ألصيذب أكث< بيوينت<%بم أش ؤؤكك هم

ه

[الحل.] ١٠٥ :

مع العلم والتأكيد بأن كفار قريش كانوا معترفين بان القرآن ليس من
حس كلام المخلوقين ،لكنهم لم سلموا لحقيقة ذائقتهم اللغوية التي ال

ينكرها إلا مكابر أوجاهل بلغة العرب ،وأملوا عقولهم لأهوائهم لرد ما
حاءيه الني.منالحقءا.،
وما زال قولهم يتكرر ويجتر بمتهللقامت ،فكرية أخرى إلى يومنا هدا،
وفق أسى فلسفية تقول بأرخنة وأسنة المحن القرش ،لنع الصدر

المحي من مفهوم النوءة ودليل صال فها (القرآن) ،حسا يزعمون أن
( )١سأ-بي الممصل ق الفصل السائس :دلالا الفلم والبان.
( )٢ينمي يالأرختة أوالتاؤيخية هويهم النص فهما تأؤيختا ولا يوحد فهم مطس .بيعص
أن بمر الص -اؤيذآ .أ;ا الأن ة فهي ترم على الإنسان لإعلاء سلطان الخل
سى جاويد ،وتجعل الإنس ان مقيامح لكل شيء ،وتنكر كل ثيء عدا الإنسان.
ينظر؛ موسوعة القلقة والفلاسفة؛ لحن حتفي(.)١ ٩ ٩ / ١
٥٧

ثقافات عدة أقرت ق القرأن ،فكاث صياغته من واقع البيثة الش عاش
فيها محمده؛  ، ٢١ذ(الواءع إذا هوالأصل ولا ميل لإهداره ،ومن الوايع
تكون النص ،ومن لغته ومافته صيغت ،مفاهيمه ،ومن حلال حركته

ماعلية البشر تتجدد دلالاته ،فالوافر أولأ ،والوافر ثابا ،والواقع
أحيرآ)رأ؛.

فالقرآن على هدا ليس كلام اممه ل هاك تداخل بين كلام اممه وكلام
الثر ق أصل الوحي بالقرآن؛  ،٢والزعم بأن الإصرار على كون القرآن
إلهي المدر مجرد وهم؛؛.،
ولتدعيم هده الفكرة تم استدعاء هول ،المعتزلة بخلق القرآن ،وتم
تفسيره على أساس هده الفكرة ،ذ(مسألة خلق القرآن كما محلرحتها المعتزلة

تعني ق التحليل الفلسفي أن الوحي واخمة تاريخية ترتبط أساسنا بالبعد
الإنساني س ثنائية افه والإنسان ،أوالمهللق والمحدود)؛  ،٢لقد تغير مفهوم
القرآن على الخّتوتح) العرف؛ ،،والختوتم) البنتوي ،بتاء على القول ،ببثرية

وأنسنة وأرخنة القرآن الكريم؛ آ.
(  ) ١سيأق ذكر سْ الشبهة ق الفصل الراح؛ دلالة كمال الشريعة عن،؛ذا البحث.
ر  ) ٢نقد  ١لخطاب الديني! نمر أبوزياي ،صر  ، ٩٩ؤيتظر؛ ص  ، ٢٠٦ومفهوم النمر؛ له
أيفء ،صر  ، ١٠٩ونقد التجربة النبوية! د /عبد الكريم ث روس ،ص  ، ١٢٥وعدحل
وممادر الإسلام؛ تدال) ،صر
لأقو\اا الكريم؛ د /محمد عابئ الجابري ،صر
 ، ٦ومقدعة القرآن؛ ريتث -ءارد ،صن  ، ٩وآراء المّتشرين ق القرآن وتفسره د /عمر
رصوان ،صن ٠٢٤٠

( )٣ينظر• الإسلام بين الرسالة والتارخ• عبد المجيد الشرل ،صن ٠٣٦

 ) ٤١يتفلر• مفهوم الغصن؛ د /حامد أبونيد ،صن . ٢ ٤
(ه) الغصن واوسالءلة وانحقيمت ؛ نمر حا مد أبر ز يد صن  ، ٣٣ؤيطر؛ يحد ث الدمل
الإملامي؛ محمد معيد عشماوي ص  ،٧والنص القرآق أمام إشكالية البنية والقراءة؛
فمحضص٤٦٣

•

( )٦ينظر؛ الحع.اثيون العرب والقرآن الكريم؛ د /الجيلاق مفتاح ،ص . A0.U ٠
٥٨

حاما؛ القول بخلق القرآن بجن المعتزلة وءل٠انتي العرب (النظرة
والتهلمق) •

شمة موال يطؤح نف ه لسان الحقيقة بإنصاف؛

هل قول المعتزلة بخلق القرآن يخدم زعم العلماسين ق ننع القداسة
الإلهية والقول مثرية وأنسنة القرآن ؟ ا ..بمعنى آحر؛

هل الخليق العلماق لفلرة حاز القرآن هو التشيق المعتزلي ذاته؟ أ
أم أن هناك تايتءْعرمح منهجتتابين الخلرية والخليق؟ ا
المعتزلة ؤإن نالوا بأن القرآن مخلوق ،ووقعوا ق تأؤيل الآيات

لتنزيه اض عن مث ابمة المخلوق ام تنادأعلى أدلتهم العقلية ،إلا أتم
يثبتون إلهية مصدره ،ودلاك على صدق نبوءة الني ،.ؤيحتجون به

على من حالفهم ،ويردون به على الملاحية منكري البوءا'ت،را؛،
بخلاف الحيانيين الدين نبتوا تول المعتزلة ؛خلق القرآن لأرحنته

وأسنته لإنكارإلهية مصدره ،ولنع القداسة عنه ،ومعاملته كنص أدبي،
فلا دلالة فيه على صدق البوءةأ  ،،ولا تعفليم لأياته ودلائله وقاتله ،فتم
تعطل فاعلية العمل بالقرآن وفق قراءة معاصرة تتتاسسبْ ،ع إيان هدا
الزuن.

وهل يمكن للأن ان أن يعيش ق معزل عن هدى القرآن؟ أ.
هوصرب من المحال وأمر لايخال.
(  ) ١يتفرت الانتصار والرد عر ابن الراودي؛ للخياط ،ص ' . ٥

( )٢يفر :الُالدتتونوامآن؛ د /رمد اياعان ،ص •  ، ٤٦٢ — ٤٦واديار الددق
الحديث ،ومشس تمر ال؛نرآن؛ ض الئ اض ،ص  ، ١ ٠ ٤وص ٢٣

وطاعرة التأؤيل الحل.بت؛ د  /حالي اليم ،ص . ١٩٦
٥٩

، ٢٢

أووأو2

سنمم>
الشيء يخر قومه الذين بعت فيهم بأنه نيء مرسل من عد اف تعالى،
نبأْ افه بديته وشرعه ،فيقولط للناست إق رمولط اممهإليكم ،فهذا الكلام
محر مته ،فلا بد من براهتن شرهن علك ،صدئه ،إذ التسمر محن الصادق
والكاذب له ْلوق كثيرة فيماهودون الشوءة ،فكيف بالشوءء؟ا

حث يعلم صدق التي بما يقترن به من قرائن ،ؤيحمل بذلك ،علم
ضروري لا يمكن للمرم أن يدك عن نف ه.

فما من أحد ادعى النوءة من الصادقين إلا وفد ظهر عليه من دلائل
المدق ما ظهر لمن له أدنى تمييز ،وما من أحد ادعى الموءة من الكاذبين
إلاوقدءلهرعليه من دلائل الكذب مايلهرلمن له ألمح ،تسمزرا•،
فالتميثر بين الني الصادق ومدعي النيوءة يكون؛الا.لأئل العقلية
القاطعة ،والمتئ الكاذب لا تستد دعواه على أدلة عقلية قاطعة مهللقك.

فالناس تتاين مواتفهم من التي الصادق للنوءة غمتهم من يقر

بجنس النوءامل وهم أنوغ ،ومنهم من ينكر جنس النوات رآ•،
فمن يقر بجنس النوءاُت ،يوس بالتي ويصا.ق حبره ،لصدقه المعلوم

والمعروف عنه لديهم ،فمحال أن يكذب ق حريخر به ،حيث لم يجرب
عليه كذب نهل ،فخديجة رصي افه عنها وأبوبكر رصي الله عنه وغيرهما
(ا)ثم :انماءيللالإّلأم؛لأينالأبرى،
محمدجة له أيقن محرم  ، ١وشرح العقدة الأصفهانية ص  ، ٥٣٩وا" . ٥ ٤
( )٢يطر :الجواب المحح(.) ٥٢ ١ !٦

نوة الني

من السابقين الأولين الذين آمنوا به ،وكل من لكن على الحشة ال محت
ملة إبراهيم نهو مقر بجنس الشوءات على وجه الجملة لا التفصيل،

وهرقل ملك الروم؛  ،والنجاشر  ،،فهؤلاء آمنوا به وصدقوا بما جاء به
من حلال) ما فلهر لهم من شخص الني الصادق وما يدعو له ،وتبل
انشقاق القمر والإخبار يالغيوبح والتحدى دالقرآن  ، ٢٣١فهذا ق حد ذاته

دليل على صدق نبوءته .فكلامه ؤإحباره وما عرف عنه من أحواله مستلزم
لصيته.

ومنهم من يقر بجنس اوبوءات> وهم  jتحديد عين البي الخاتم

أنولع:
فمنهم من يعرف بأن هناك نبيل مّيثحثا يعرفون نعوته وهم ُحاجة إلى
معرفة عينه ،وذلك كهرقل والنجاشي وورقة من أهل ا3كتاب.
ومنهم من لا يعلم هل هناك ني سبعث ،أم لا ،فهو بحاجة إلى معرفة
أن هذا النك ،اليتم) ميبعث ،هل هومحن جنس الأنبياء الصادقين أو من
جنس المتنبثين الكدايين؟

وهم يعرفونه بما جاء منآيامحت ،صدقه ،وما جاء به الأنبياء من قبله،
فهذه أمحول ،لا يمكن للأنبياء أن يختلفوا فيها.
 ، ١ ١رتل ،ص ابن ابوم طنوص ،محلاث ،الروم سلال الت ام ،محرم ص إبان نبوءة الني قق
نابت ،ق الأمحار المححة .يطر :الكامل؛ لأبن الأير( ،) ١ ٢ ٩ ;١والبداية والهاة؛
لأبن ممر(.) ٩٧ /U

( )٢النجاشي هوأصحمة مللث ،الحبثة ،لم ير الني ،.وآمن يه رمحي اض عتم ،صلى عله
التي ه صلاة النائب .بفلر :سر أعلام البلأ ،،للل؟هي( ،) ٤٢٨ ;١وأمد الغابة ل
معرنة الصحابة؛ لأبن الأير.) ٣٨ / ١( ،

( )٣يتفلرت الجواب الصحح (,) ٥١٢ /1

ومنهم من يتكر عين نبوءة أحد الأساءرا ،فهومصدق يعص الأمناء
مكدب ببعضهم الأحر ،مفرق بيتهم• ،ع أن لدو 4من الأدلة التي تدل على
ثبومت ،نبوءة من أنكر ،فتأق الأدلة كثدص يتنكدلهم عين نتوءة التي الذي
أنكروا نبوءته باللريق نمها التي أثبتوا بها نبوءة من أقروا به من الأنبياء
وبملرقأحرى.

أما من ينكر جنس الئبوءاتء آ غهؤلأء لا يقرون بالتيوءة أصلا٠ ،تآبي

الأدلة لتدل وقرعن لهم على إمكان البوءات أولأ.
فلكل نؤع من الماس أدلة تثرمن لهم صدق البي ،فتتوعت دلائل
البوءة ،ولم تنحصر ق ؤلريق واحد ،ودعوى اليوءة واحدة.

فجنس النبوءة يعرف أولأ ثم يعرف أن مناك أدلة تدل على صدتها،
فلا تعرف الأدلة حش يعرف حنس النيوءات/ ٠

ؤإن من يعرف حنس البوءات ،وماجاء يه الأنبياءيعلم يقيتح أن نبوءة
محمد .س ذلك الجض ،كهرقل والمجاشي وورقة ،إذلم يستنكرواعين

نبوءة محمد .لأن حض المثوءة لديهم معلوم ،فال افه تعار' ؤقلا*تا

طثتعاأناهم،ه[الأحتافت  ،]٩ؤيقول •،ؤومامحثدإلأئ؛طق
حلغءنصأه<زمج[آل عمرازت .] ١٤٤
(  ) ١كايهودأزوا؛اكوءة لمومى و١موما ي حق ممس وم٠ءUJجإألذا أنكروا النسح،
والتماري أنرت ببوءة ءءس وأنكروايوءة محمد .حٍث اكتمل الوحي بممء
يى وتجسدفر ،يتفلر■ شبهات ومب جول الكتاب المقدس د /القس ميى مد
( )٢ومحياكحال بمص ممار قريش.
(ما)طُ:اكوات(ا/إلأا،حبا).
٦٢

فجس النبوءة سابق على أدلة صدئها ،وأدلتها لاتوجد إلا،ع دعوى
النبوءة الصادقة ،ولا يمكن أن يكون دليل النبوءة ْع ما يناقضها.٢ ١
و ر ثبوت النبوة ق نمها ونولت ،صدق النبي ،وثيويتج ما أمحر به ق

نفس الأمر ليس موقوفتا على وجودتا ،فملأ أن يكون موقوفا على

عقولنا ،أو على الأدلة التي نعلمها بعفولنا ،وهدا كما أن وجود الرب،
تعالى وما يستحق من الأسماء والصفامت ،ثايتإ ق نفى الأمر ،مواء

علمنا ،أملمس)ص.
و ليس من شرط دليل النبوءة اقرانه برمن دعواها ،فآي1دتح النبوءة
وبراهينها تكون ق حياة الرسول) وتبل ولادته وبعد . ١٣٢^ ١٠٠

وأما آيات الأنبياء الش لم نشاهدها فإنها تعلم بمجرد الأحبار
و ر الضايعل ؤ ،الدليل أن يكون مستلزمنا للمدلول) ،فكل ما كان
متلزما لغيرْ أمكن أن يتدل ،به)  ،فالدليل الدال ،على صدق نبوءة

الني ه يقتضي ثبوت جميع ما أخر به ،ومن المعلوم أل الدليل يجب
طرده ،فيجب ،من ثثومت ،الدليل ُبومتح الدلول ،عليه ،ولا يجب ،عكس

(  ) ١يفلون النواُت( ،ا  .) ١ ٤ ٤ /وهذا يته رد عر من لم يمرؤا بتن ما ي-أبي به الأنياء
انمايقرن وما يظهر مر أيدي المالحين من كرامامتج ،وأيدي المكيين من الحرة
واممهة.

( )٢درءتعارض المقل والممل (\.)٨٨/

()٣يطلر :الموات(،ا،) ٥٩٩ ، ٥٤١ ، ٥١٣٥١٢ ، ٤٩١ /والجوابحانمحح(!.) ٣٨٠ /

(ه)'الردثءز المطقيض ص  ، ١٦٥ؤيطلر :الموات ،)٧٧٣ /Y(،والرد صلى انمطقيين،
صأه ، ٣٥ ٠ ٣٤٨ ،٢وه ، ٤٨و ، ٩٤٧ودرء الممارض(.) ١٢٣ /T
٦٣

الدليل ،فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ،ئ(الايات الدالة على نبوة
النبي يلزم من يبوما لبون الحكم ،ولا يلزم من عدمها عدمه ،إذ قد يكون

الحكم معلوما بدليل آحر)أآ ،،فيلزم من وجود دليل الموءة وجود
الأبياءر  ،٢ؤيمتغ ثبوته يدون البو-ءة؛ ا.
فاية الض دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدنه ،فلاتوجد قط إلا

مستلزمه لصدقه ،ولا يمكن أن تفك دلائل الصدق عن دعوى الصادق،

سواء استدل بيا أولم
والدليل الدال على صدق النبوءة يقتضي بالضرورة العملية نوت

جمح ما أخثر به الض للعمل؛  ، ٢٠١٠وهده هي غاية النبوءة وأدلتها.
كما أنه لا يستدل  ١Jلإجماع على مهدمات أدلة النبوءة إلا بعد نبوت
البوءة مهال*".،

فالمثبت ،للنبوءة عليه الدليل على ما يثبته ،كما أن الافي للتيوءة عليه
الدليل

ادرءاسرض(ه'/بآآ).
(أ)يطر اووات(آ/ا'م\ا').
( )٣يطر
(أ)يطر النوات ( ،) ٨١ ٨،٧٨ • /T(،)٥ ١ ٢ ،٤ ٩ ١ /١والردعرالمطمئن ،صا-ا،٢،

 ، ٩٤٧ ، ٨٤٩ ، ٣٠ •-٣٤٨والجواب ،انمحح(،ه.)٦ /
(ْ)ذظر درء الممارض (ه.) ٢٨٢ /
()٦يفر
<صيفر

؛ةترثت'ِ0حْ؛).
٦٤

_UUDl^!tjU

الشوءة وأدلتها(حهبماثص ومإت)

من الضرووة بمكان أن اشتر إلى أف الدين الذي امرئا أف ندين الله به

مثني على الأدلة التي جاء ببما الوحي ،وهذا يعني غناها التام عن مقدمات
الأدلة الأجنبية ،وهذا من إكرام اممه لهذه الأمة وتفغاله عليها ياكمال الدين

ؤآقورأ'ةتاكءييعوؤممت
وإتمام  ،^٠^١قال
^^تءءألإطرؤبماه[المائدةت  ،]٣وهدا الإكمال هو إكمال متعلق
بالمائل والدلائل ،وقد جاء تأكيد معنى الكفاية بالوحي ي القرآن

غناظلق)آلخككبيأإ؛رعلإههم

صريحح ،قال تعالى•

^ئقكٌتورك< ؤ>[العنكبوتت ] ٥١؛
وهذا الغناء والإكمال والإتمام سين لي حيال امتقرائي لمات
النبوءة وأدلتها ،ومأجليها على النحوالأزت

أولا! مإت الشوءة:

سبق وأن بينت مفهوم البوءة ق الطلب الأول من هذا البحث،
وهتا ماجلي سمات م ألة النبوءة ،وبين المفهوم والهات تداحل كبير،

فقد تعاد بعض النفاؤل لكن لا يعني هذا تكرارآ لها يل تاكيدآ على
مرذكزات النبوءة تارة من جهة الممهوم ،وأحرى من جهة الممات ،والتي
وجيما من حلال امتقرائى كالتالي!

) ص ناعة الامتدلأل العقدىت عيد اش العجيري صن  ١٨٦ — ١٨٥صمن صناعة التفكير
العقدي.
٦٥

ه البوءة ترتكزعل الوحي ،ورالوحي حقيقة ضتة ،لايطبع علهاْع

العصمة والقين أنه من عند اض إلا الأزساء)أإا ،فاختصاص الأنبياء بالوحي
هوما يمينهم عن باقي البثرأ رفهي ترتكز عر المصدر الغيبي قاف يوحي
للمي ،والمثي يخر عن اف ،وطريقة وحي اف لبيه نيئة ،وهذا المفصل ين

مذاهب شش ،فالذهب المائي ينكر الوحي لأنه حقيقة ضية ،فهو يقوم
على أماس أنه لا وحول إلا للواغ المحسوس ،والحواس هي المدر
الوحيد للمعرفة ،فادعاء المي أنه يدرك ما لا يمكن لغيرْ إدراكه ادعاء زائف
من منفلور المدهب المائي كمايزعم أصحابه .
والرد عر هؤلاء يكون بإثبات إمكان الوحي بالدلائل العقلية

القاطحة التي يلم ،على صدق البي ،ؤإذا ب صدق البي لزم أن ذكون

صاديا بأنه يوحى إله ،لأن إثبات الوحي لا يتوقف على مجرد الإدراك
الحي ،ؤإنما يتوقف عر صدق الثي ،ومتأي الرهنة على إمكان
الثوءة ق البحث ،اكالي بإذن اش.
وهناك من يحاول ،زحزحة المدر الغبي الإلهي عن الثوءة بشكل

أوباحر ،فيزعم أن القول ،بإلهية البوءة نهمع س التعمية والتضليل ،وهو
إحراج لها س طبيعتها الحسية وصمتها البشرية ،للمهاء ءالىالإن انيةر؛ا،
فالبوءة مستمرة عن طريثا نزؤع الطبيعة الي تمد الإنسان بالوحي،
(ا)الممفتفيالإّلأمص1خ.
(؟)طر :الأصام:سض(م.) ٣٠٩ /

( ،) ١٣٣ ،٧ ١ ;١والأس القلب لسانن؛
( )٣طلو :نم وص الحكم؛ لأبن
ءادل ظاهر ص  ، ٢٩٤ومنهوم النص؛ د /نمر أبوزد ص . ٢ ٤
ر )٤يفلر :من العمدة إلى الثورة؛ ص حض(أ ،)٣ ٤ /داليين والثورة؛ ح

(آ ،) ٦٦ /فينة المشروع الحضاري؛ أحمد حاد عد الرزاق(آ.)٩ • ٢ /
٦٦

ن حض

فالوحي واتجيعة شيء واحد ،فالوحي اليعي أير ردة فعل عر الوحي
الرأسي فهووحي بلا معجزات ولا ملائكة ولا أنساءره.
وهذا يتناؤا مع طبيعة النوءة اش تتد على الحقيقة الغسة ،ؤيرد هذا

الزعم بالحقيقة التأرخة التي نرهن وتؤكد أن الني عاش زمن-ا محن قومه

ما
ولم يئع السوءة ،حتى أوحى اف تعار له ،قال تعار!
^^<ءمئزشيؤءسث

سمؤث ه[يونس!  ،] ١٦وقال تعار!

يوأليئسإكلق

^^نإلأقثمهشتجب> [القصص.] ٨٦ :
ه وبما أن النبوءة ترتكز عر الغيب والمتمثل ل وحي اطة لأنييائه،
فهي بدورها تجيب عر أمتلة الوجود والغاية امرى ،الخي لا سبيل
للإجابة عليها إلا عن طريق الذي أوجدها وخلقها ،كالمبدأ والمنتهى،
الماضي والمستقبل ،إذ لوكانت ،هذْ الأمور ق حيز المجهول الذي ال

محر عليه يهلمتن له القلب ،والروح والنفس لأصثحت ،مصدرآ للحيرة
والقلق ،وللبحن ،الذي لا يفر ،وقد يقود إر الشلئ ،،وهذا الذي حدا

بمفكري الغرب إر التتبوبمتقبل العالم رمايته وفق تنبوات علمانية ٠
فالتليم لكل ما يقوله الّم . ،ينني على البراهين العقلية القهلعية
الش ن تيقن من حلالها بصدقه ق كل ما يخثر به ،فلا مجال للثلثح فيها.

فالأمحياء هم الدين يلغون عن افتعار ،واف بعثهم لإحراج الناس
من ظلمات الجهل والشلث ،والحيرة والماطل إر نور المعرفة واليقين
( )١يطر :من الشدة إر الثورة( ،) ١ ٥٣ — ١٥٢ ;٤موم الفم والوطن له أيئ
 ، ٢١يطر؛ الشوة؛ د /عر مبروك ص .٥ A. 0٧
٦٧

والحق ،قال تعار•'

بماقينآ ؤ تحغ
آلوئ-هلليرامم؛اء ،وقاوت ؤ ثقي ؤبمثا
كمح٢فلمنمإل٢ش 4تإبرامم ت  ، t ٥وةالت ؤمأقىيئ)وا
^ْنيإئآشمه [الحديد! .]٩
ه ومن سمات النبوءة أيضثأ أن الناس ق حاجة ملحة إليها ق كل
لا تعرف
زمان ومكان ،فالفرة التي لا يكون فيها نبوءة هي فرة
النور المجيز إلا من حلال الثي ،ومن حلال هده السمة لالنثوءة يمكننا
تفنيد مسألتين مهمتين وهما على ؤنرق نقيقي,

 0ا لمسألة الأور! النبوءة مرحلة حتمية احتاحتها البشرية ق طور

من أطوار تقدمها ،ثم انتمت ،الحاجة إليها بعدانتقالها إرطورآحرر  ، ٢١ال
ميما ق عصور التهدم الحفاري ،٢ ١فالبشرية على حد زعم أصحاب ،هذا
القول ق طورها الجديد لم تعد بحاجة إر من يتور قيادتبما بامم ال ماء
فقد بلغت من الرشد وهي قادرة على إدارة شووما بنف هارم.
 0ا لمسألة الثانية! النبوءة باقية مستمرة كما يزعمون ،لأما تابعة من
ذات الإنسان ووحي الطبيعة ،من البشر للبشر أنف هم ،فلا حاجة لمريل

( )١ينغلرت نزعة الأن نت؛ اركون ص  ، ٥٤٢ودراسات إملأمة؛ حن حنفي ص ،٣ • ٠
وهموم الفكر والوتلن له أيضا (\  ،)٤ • • /ومن العقدة إلى الثورة له أيضا

(ل/للآ)،والأمس القرأنية للتقدم؛ محمد حلف  ،اش ص . ٥ ٧
( )٢مقدمة حس حنفي لكتاب تريه الجنس اوشري؛ ونج ،ص  ، ٦٧وفالس فة ادثوبنأ
الحضاري؛ أحمل محمد حاد (.) ٩٣٤ /Y
( )٣يننلر؛ هموم الفكر والوٍلن ( ،) ٤ ' • / ١وااعد ،Jالإٌلامي وهل يمكن أن يتحقق؛ د/
محمدحلف اف ،خمن كتاب غزومن الداخل؛ حمال سلطان ص . ٥ ١
٦٨

ولا مر'تلأ ا ،ملتس ثمة وحي ،ولا مصدر إلهي للموءة ،فهي لا مائتة
مطلقة ،لا خاتمة لهار  ،٢فلم تختم النوءة بالني محمده ،بل ختمت
النبوءة كما يزعمون بالموءة الأن انية أ ا ،وهدا النؤع من الختم ق زعمهم
دليل على اكتمال العقل الإن اق ،والعقل الأن قادر على القيام بمهام

الّبوءة  ،وُي دعوى تمتح الباب على مصراعيه لمدعي النبوءة ءديم1ا

وحدسا؛  ،،فالتبوءة لا تزال مستمرة ل المفهوم الشيعي الأمامي المتمثل
ق ا لأئمة؛  ،٢وق المفهوم الصوق المتمثل ق الأولياءأص ،وفق منهج
عرفاف كشفي يرتفع فيه مقام الإمامة والولاية على النبوءة.
 ، ١١بظر• لب العض؛ علي حرب ص  ، ١٠٣وغلنة العشرؤع الحضاري؛ احمدهمد
الرزاق (أ ،) ٨٩٩ /وتجديد الفكر الال.يتي ؛ محمد إمال ،ص  ،٢ ٠ ٦والعلمانٍون
والقرآن الكريم؛ أحمد اللعان ص . ٦٣ ١ . ٦٣ ٠
طلر :اكأس،والمحول،؛ لأدوض(ا.) ١٢^٤/

( )٣ينفلر؛ نقاو الحقيقة  ١عالي حرب ص  ، ٤٥وص . ٦٨
( )٤يتفلر :الإسلام بين الرسالة والتاؤخ؛ عيال المجيد الثّرق ص  ، ٩٦ — ٨٦ومن فيمل
التفرقة إلى فيمل القال ،؛ محمد أركون ص  ، ٦٣ومن العقيدة إلى الثورة؛ ح ن
حغى(ا/اه) ،و(أ'/اا).

 ) ٠١كالأمرد المنّى ،وم يلمة الكاواب ،وسجاح ،والمختار بن عيد الثقفي ،ودعوى
البابية ،والبهاتتة والقاديانية ،ينظر :عقيدة حم النيوة بالتيوة الحملوية؛ د /أحماو بيد
الحمد.ان ،صى  ، ١٦٩والزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف اتمة الملمين منهم  ١ئ/
سعد العريفي(،ا، ٢٦٣ /و•  ، ٣٢و .) ٣٩ ٠ ، ٣٧٦ ، ٣٦٨

 ، ٦١ينظر• اص ول الكال؛ للكليتى ،ر ،) ١ ٩ ٩ / ١وعقيدة حتم النبوة بالنبوة المحمدية ص
' ١ ٤وما بعال-ها• ء,لُل القاصى مد الماد أدرك ارتثاُد مفهوم النبوءة؛الإمامة عند
الشيعة لدا رد عليهم ل كتابه تثبت دلائل النبوة ،فقد تقفس الإمامة لكل من يطلمر على
كتابه.

رما ،كابن مرئي ،يتغلر؛ الفتوحامحت ،) ٥٨/٤ (،،وعفرة حتم النبوة ،ص  ١٥٥وما بعانها،

والز ناد قة وءقا دهم وفرقهم ومونف ،أئمة ال
(\إق0ى.
٦٩

لين متهم؛ د /م—عد العريفى،

وحقيقة هذا القول يمضي إلى إنكار حقيقة أن الني محمدأه م
حاتم الأنبياء ،وتأويل الآدات التي برهني على ختم النوء ،بمحمد.
بعدم الالتفات لمن يدعي البوءة ؤفلهرها بعد محمد ١.آ ،ومزيد من
ي هل ختم النبوءة ثمكون ل ال مة ال الة للنيوءهء
ه م ن سمات النبوءة اما حتمت بنبوءة الني الخاتم محمد ،.وبدء

النبوءة وحتمها لم يكن من ذات الني ،بل كان من أمر اف تعالى الذي

أرسلهم ،مال تعارت ؤماَةأنمكثيأآأحزقنفيقا.لؤوأك) رنول،أش
[الأحراب ،] ٤٠ Iؤيمكننا أن فرهن على نبوءة النبي
الخاتم محمد .من وجوه عدة ،منهات

ه ا لوجه الأول :كل الأنبياء الذين بعثوا لم يجرؤ واحد منهم على

القول بأنه حاتم النيين ،بل جميعهم يبئر بالني محمد .الخاتم الذي
يأي من بعدهم ،وهذا دليل صدق على نبوءمم كما سيأق بيانه بإذن اشر ،،
إلا محمدا .لم يخر بمقدم نبي بعده ،بل يخر بأن الأنبياء كانوا من قبله،

غال تعالى :ؤ ومامحثدإلاربمؤت هدخلت من قإنيأإئن.ق ه [آل ء٠ران:

 ] ١٤٤وهوأيما يخر بأنه حاتم الأنبياء مال تعالى:ؤمأ؛انصحثدأجحد
قن لآثا.لؤولبجا ريو3اأش ثحاثرآمحقس ائ ئطذع؛ علتما 4
[الأحزاب ،] ٤٠ :ولك أن ت أل :من الذي أخثر محمدأ .بأنه هوخاتم
الأنبياء؟! وكيف علم محمد .بأنه حاتم الأنبياء؟! وتامل استمرار ،ق
خر ،دون تراجمر أو خوف ،وتحقق من صدق ما أخثر به بأنه لم يأت ني
( )١يفلرت بعل .التجربة الدسة؛ د /عبد الكريم صروش ،ص . ١٤٩
( )٢سياق ذكر ذللث.،نملأ'في القمل الخاص :دلالة الإخبار بالمنياث ،،المحث ،الأول:
الإحبار بامور م تقيلية.
'٧

صادق بعده ،وكل من ادعى النبوءة من الكدية ُعده فإنه مرعان ما يتبين

كدببمم ،وهدا ما يبينه الوجه التالي.

 ٠ا لوجه اكاق :إ-محبار النبي الخاتم .بخروج الكدابين منن
يدعون الشوءة ،وقد خرج بعضهم ق زمن ^٠٠^١وق عهد الصحابة،

ولايزالون يظهرون ،يقول النيه• ® لاموم الئاعة حى يثعن ،دجالوف
وقوله« :.لأ

تقوم الساعة حك ،تلحق ماثل من أءض بالمشرض ،وحتى يمدوا

الأوثان ،يإُه متكون ق أُكإ ،ثلاثون كدابون كلهم يزعم أنه نبي ،وأنا
خاتم النبيين ،لا نبي

والمراد بالتحديد ق الأحاديث ،من ادعى

النبوءة وقامت ،له شوكة ،وله أتبلع ،واشتهر بين النا'سر  ،،ولا يعني هدا
استمرار نبوءت٠م ،كما يبينه الوجه التالي.

 ٠ا لوجه الئالث٠ت ومما يؤكد ختم النبوءة؛تبوءة محمده أنه ما من
ملثع للنبوءة من المكذبين بعد مجحمده^ ١لا ؤيظهر كذبه وتتلاشى دعوته،

بينما نبوءة النبي محمد ه لا تزال قائمة إلى يومنا هدا ،ؤإلى أن يرث اف
الأرض ونن عليها ،ؤإن كان هاك نن يحاول أن يثكالث ،فيها إلا أما ال
تزال مستمرة ،ومما ينبه إليه أن مدعى البوءة أظهروا دعوى النبوءة يعد
نبوءة امحي .لا قبله.

ر  ، ١أخرجه م لم ق صحيحه ،كتاب القس ،باب لا تقوم الساعت حش يمر الرجل شر
الرجل نتض أن يكون مكان الميت من البلاء ( .) ١ ٥٧

( ،٢أخرجه الرمجذي ق الفتن ،لا تقوم المّ ساعة حش يخرج كدايون ،و٠الت هذا حديث
صحح ،وقال الألباق! صحح ،يفلرت صحح الجاع الصغير،) ٧٢ ٩٥ ( ،) ١٧٤ /٦( ،
(م)طر:فحالمري :لأبن حجر( .) ٦١٧/٦
٧٠

 0الوجه ارايع :مما يركد أن الني محمدأ .هو حاتم الأناء

والمرسلين عموم رسالته ،وهذاينين ل قوله تعالى:ؤلإاتت\ياقاش

سنجيمجيثاه[الأعرافت  ١ ٥٨ا ،وقولهت
اسئِس ه[-ا ،] ٢٨ :وقوله< :زثآانصإلأئ
تارقآمحىلإ3اٌانؤع0ء

ظإثه[الأسياء؛ ،] ١٠٧

^ؤإذمحإلأعبمنآيمح4،

^^-ثنمحل هتالأرقان،]١ :

[ص ،] ٨٧ :والقلم:آه ،والحائة;؛آ ،وهمرئ من الأياته الص برهنت
على عموم بعض..

ه ا لوجه الخامس :ومما يؤكد حتم النوءة بنوءة محمده كمال

الدين الذي جاء به لما يحتاج إليه العباد ل معارفهم وعلومهم وأعمالهم

وحالهم ومآلهم ،فلا تحتاج الأمة إلى أحد بعده ،ؤإنما هي بحاجة إلى

من يلخها عنه ما جاء به ليذكرها به؛  ،قال تعالى :؛ؤأثومسشاؤين
أثورأ'كئئ ،لؤِؤيةؤمحنث ،عوؤ

حكمهإمحن

ءالإيِدكا[4اسئدة ]٣ :فالاس لا يزالون يمقون
الدين الذي جاء به الني محمد ه.

ه و من سمات النوءة أيما أما ذايتإ حنابع ديتي إلهي ،فهي تحمل
تفاصيل الدين بأحكامه وأوامره ونواهيه ،لهي من لدن عليم حكيم،
لتعيش البشرية للغاية التي من أجلها حلقوا ،مرتبهلة بخالقها الذي حلقها

وأوجدها ،فلا ؤلريق لمعرفة أحكام افه تعالى التي هي راجعة إلى أمره
وميه على جهة الفصل إلا من جهة الأنياء ،حيث ،يحصل العلم الضنعي
ا يفرت الرسالة؛ للناض ،ص '،٢ؤاعلأ؟المونمن ا لابن الشم(،أ.) ٣٧٥ /
٧٢

والتقين الضروري بكل ما جاء به الأنياء ،فيوحد بالتسليم البي عر
الراهن القطعية ،وبمدا يملل قول من  !) Jliبأن النبوءة ليت ذات طاع
ديني  ،لا لشيء إلا لينزعوا عنها المصدر الإلهؤب ،ؤيجعلوها ذات مننع
إن اق بحت ،ومز وأن ينتا العلاقة ين الدين والنبوءة من جهة
المصدر والمرتكز.

ثانيات مإت أدلة السوءة

من حلال استقراتي وجل ،ت أن سمات أدلة النبوءة كالتالي؛
ه أدلة النبوءة فطرية عقلية نقالية ،فإن مما يلاحظ ق مسألة النبوءة

أن الني يقول أنا ني مرسل من عنل  -اف ،فنن صدقه صدقه لقرينة حاله
وحطابه فحمل له بادللث ،علم صرورى بصدقه لا يمكن أن يدفعه عن
نف ه ،وهل ْ،الضرورة مركة من العقل والفهلرة ،فالعقل ربمل ين حال

وحطاب ،الني الصادق والقرائن التي حقت ،به ،فعالم صدقه ،ولضرورة

النبوءة للناس وثل ،ة حاجتهم إليها ،فقل ،اقتفت ،حكمة اش تعار ألا يرك
الخلق سدى ،دون أن يكون هناك من يبين لهم دين افه وشرعه والغ،اية

التي من أحلها حلقوا ،فأرمل افه الرمل ،وأيدهم؛الآيادتح والراهين التي
تدل على صدقهم ،ووجوبا اتباعهم ،فالبوءة تثمت ،بالعقل والفهلرة أولأ،
ثم يأق الدليل القلي أو العقلي الل،ى يرهن على صدق المي ،ودلالة
الدليل على المل<لول لا تل،رك إلا بالعقل أولأ ،ثم ياق النقل شارحتا

ومفملأ ومينثا ومحوكدأ صدق الأنبياء ووجوبا الإيمان -هم جمالة

( )١ينظر• نقدالنص  ١ملي حرب ،ص٨٠٢

.
٧٣

وتفصيلأ ،وعلى هذا قائلة النبوءة مقلماما معلومة بنمها ،لكلمقدمة

الحية والبدهية ،ومايستدل على الخفي االجلي.٢ ١
ه ضع دلائل الموءة إذ هي من جض دلائل الربومحة مها الظاهر

والبين لكل أحد ،وفيها ما يختص يه من عرفه ،وطرق العلم حا
متفاوتةل ا،فما اشتدت ،الحاجة إليه ق الدين والدنيا فان اطة يجود به على

العباد حودأ عامأ ميسرأ ،وكالما كان الناس إلى معرفة شيء أحوج فإنه
جل وعلا يجعله مهلاميرأ غير ذي عوج ١ا ،وكد وصح اممة تعالى هده
الأدلةفيكتابهتوصا5اما شامال".

ه آيات ،الأنبياء متنوعة ،فمنها القولي والفعااير  ،،فهي إما أن ذكون
ق ب اب ،العالم أو ق يابؤ القدرة ،وهي متعددة ولا يمكن حصرها ق دليل
واحدأا"ا ،ومن أدلتها المعجزة ،لا أن المعجزة هي الدليل الأوحد على
إنايت ،النبوةرَآ؛ ،وعليه فلا يمكن حصر أدلة النبوءة فيها فمهل ،لأن الهدف،

ا)بظر:

لأبن حزم( ،) ١٢/٥واJوانX٦٤٠/٢ (،

 )٢يفر :شرح الأصفهاتة ص • . ٦٧٦ ، ٥٧
 )٣يقلو؛ الجواب المحح لمن بدل دين المح(ه.) ٤٣٥ /
 )٤يفلر :نرح السوة الأصفهاية(آ.)٦ < ٦ /
)0يطر :الموات :لابن.) ٦٦٥ ، ٦٦١ / Y)،v_-
 )٦دفلر :الموات(ا.) ٦٥٨/٢ ( ،) ٥٢٢ /

 )٧وهذا ما ذمب إلم ،محير من الأث اعرة ،يفلرإ الإنم اف نما يجب اعتماده ولا يجوز
؛ ص؛  ،٥والمال عن الفرق ين المعجزات والكرامات والحيل
الجهل به.

 ).Xوالإرشاد إلى هراؤير الأدلة ق أصول انمين؛
والكهانة والحر والمارنجات،
للجويتي ،صرا  ، Y'Uوشرح المقاصد؛ لاتفتازازإ(ه،) ١٩ /وشمح العقيدة الأصفهانية
. AA_S

وذم ،إلى هدا يوسف ،درة الحداد ق تثلم القرآن والخان ،ص  >T ٤وص  ،٣ ٩وص
ه  ، ٤وص  ، ١٢١وص  ، ١٥٤وص  ، ١٦٩وص  ، ٥٤٩وص •  ، ٠٨ومحمد عابد

الجابري ق مدحل للقرآن ،ص . ١ ٨٨١ ٨٧
٧٤

من الأدلة هو إثبات صدق النبي وتأييده ،مواء قصد <را تعجيزهم
وتحديهم كما ه ،الشأن ق دلالة النفلم والأمل ياق القر آن ،أولم يقصد

ذلالث،كاهوالأصلفيآياتالأنياء.
ه ب ما أن دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة وكثيرة ،فطرق الناس ق

معرفتها كثيرة أيضأ ،ذلك ،أن الناس ليسوا على درجة واحدة ق الأةتتاع
بالأدلة ،فطباع الناس متفاوتة ق التصديق ،لأحل ذللئ ،تتوعت ،الدلالات ق
القرآن ( ،، ٢١^٠^١وكثير من الهلرق لا يحتاج إليه أكثر الناس ،ؤإنما يحتاج
إلثه من لم يعرف غيره ،أو ئن أعرض عن غيرْ ،وبعض الناس كلما كان
العلريق أدق وأحفى وأكثر مقدمامحت ،وأطول كان أشر له لأن نفه اعتتاديتتج
^سمرالطويلفيالأمورالدةيقة)لم
ه

د لائل النبوءة متفاوتة بعضها أقوى من بعض س جهة

الاستدلال ،وبعضها أنفع من بعض من جهة التأثيرأ .٢
ه د لائل النبوءة قْلحية تفيد العلم والثةينل؛ا ،لا يمكن القدح فيها
بظن ،فإن الفلز لايدفعر اليقين؛  ،،وما أوجس ،الشالئ ،والريس ،والحيرة ليس
وهناك من الأش—اعرة من قال بأن هناك أدلة أحرى غير المعجزة هي متممة لها وزيادة ل
الأصف هاذية ص
اكترير وهذا يض— عف دلالها «ع أما بم~ثة ،ينظر؛ ش رح
 ، OTK —OTWوالواقف ل علم الكلام .للإيجي؛ صا'هض'\هم وسل أدكار
المقدمينوالمتاحرين؛لرازي:ص • . ٣١

وهناك من صعق طريق ثيوت النبوءة بالمعجزة .ينظرت المنقي ْن الضلال ت لالغزالي

ص ا ها-يها ،وشرح القيدة الأصفهانية ،ص . ٥٩٦
( )١ينظرت فصل القالت لأبنرشد ،A_ ،وص.٣ ٠
؟)اردضالمطقتين(ا/ههآ).
(مّطر:درءاكارض(م .) ١٣٥

 ، ٤١ينظر• الفصل ق الملل والنحل(ه  ،) ١ ٢ /ودرء اكعارض (ه.) ٢٥٧ /

( )٥بمفلرت الجواب اكحح ره,)١ ٥ ٥/
٧٥

بدليل صحيح ،كما أن الفلن لا يرمي بحال إلى الشن ،فلا بد أن تنهي
دلأتل النوءة إلى مقدمات يقينية ر  ،٢لأنه يبي عليها محر الدين كله ،محر
الغيب والشهادة ،محر الدنيا والاحرْ ،رفلا مجال لغلبة الظنون،

وترجيحات الأنوال ،ومما ص •قرر أن الدليل إذا تهلرق إليه الاحتمال

بعلل يه الأمنيلأل)ر ا ،ولا يمكن أن تقوم دلائل البوءة على الثاكل ، ٢٣
فالرؤح البشرية لا تقدر على الحياة بلا يةينر؛ا.
ه د لائل النبوءة لابد أن تكون ز نمها وجن ها دليالآأْا ،نجنس

آيات الأنياء خارق للسنن الكونية حسنا ومعنى ،فهي خارجة عن مقدور
سلبيهوصمالهص،ولأبمكن
معارضتها ،وهدا أعفلم دليل على اختصاصها بالأنيياءآص ،لأنه لو أمكن
أن يؤتى بمثلها لدخل عليها الاحتمال ،ودخول الاحتمال عليها يبطل
دلالتها علك ،صدق الحم ، ،ومنها علم السحرة أن آية موصى من قلب
العصا إلمح ،حية نعك ،،لتت من جنحم ،فعلهم ،ؤإنما هوأمر خارج عن
مقدور الخلؤ ،أجمعين ،فخوارق الحرة والكهنة من جنس أفعال
(ا)يظر:الموات(آ.) ٦٥١ /

( )٢منهج الأمنيلأل؛المكتشفات العلمية على النبوة والربوبية؛ د /حم عود العريفي ص
. ٢٨٩

()٣هاكسيربمل النوء؛ بالثك ،بظر :الأصالالنعرة؛ تجدانخلل(ا.) ٢٧٨ /
 ، ٤١لوح الحقاست غوصتاف لوبون ص . ١ ١

(ي)بفلر :اوواترا/آ؛).
( ^.)٨الموات(أ/هآ'ا)لأ
٧٦

الحيوان من الإنس ^ ، ٠٣١١٢والمجيء بكلام خارج عن مقدور الخلق
كلهم أمر حارق للمس الكونية ،لدا اعرف صناديد قريس بأن القرآن
الدي جاء به محمده خارج عن مقدورهم وجنس كلامهم وكلام

غيرهم من المخلوهين ،فليس من ممات أدلة الموءة أنها أمر خارق
للعادة ،بل هي أمر خارق للسنن الكونية لا يقدر الخلق على الإتيان
بمثلها ،وهدا يرهن على صرورة الصديق  ،٦١-وأن البوءة ودليلها لم
تكن من عند الني مطلما.

وبادا يبطل قول الدين ينقمون دلائل النبوءة ،ؤيقولون بأُبما ليتا
ميت1ا خار-؛ا عن اّدة المعارف عليها ،وحتى تلك الأدلة التي نمى
معجزات ما هي ،إلا نوانين الطبيعة التي ،خفي على مشاهديها تفسيرها،

وقد يكثف العلم تفسرآ ؤلبيعتتا لها ،فالحجزة إنكار لمبادئ العقل
الثابتة ،ولقوانين الهلبيعة المهلردة ،فكتف ،تكون دليالآ على وحي يستند
إلى ،مبادئ العقل وقوانين العلثيعة ،ولأحل الحفافل على معقولية العجزة
ماددآ لا بد من نفيرها مادبما ^^ ٠ليستر خرما لقوانين الطبيعة كمايخيله

العقل ،الأسطوري ' ،وهناك من لهت ،إلى ،نف ير المعجزات تف يرآ
ّ اع^.

(ا)يطر :اووات(\/؛أا).

(  ) ٢ينظرت رسالة ل اللأموت واليامة ؛ لامسونا ،ترجمة ؛ حسن حتفي ،صى  ، ٢٣ ١ومن

الشيم إل الثورة؛ حن حتفي ( ،) ١٤٨ /،والوحي والقرآن والنوم ؛ هاشم جمط ص
ضصص  ٢٣،١٦٦ظىفيدرتافرة
النؤة المحميية؛ عل اللثّ؛ني ص . ٦ ٩
( )٣كما صع جويج ءلرابيثي ي كتايه المعجزة وسمات العمل.
٧٧

وهذه السمة لا يمكن أن تتحمق ل الوحي الإلهي المنجد ق
المح كما هومفهوم النبوءة ق النصرانية آ؟!.
ه أ دلة النوءة ليت هى من فعل الض ،ولا هى داحلة ق
ولاهيرتلبية لطلبه ،بل هى من عند اش ،يؤيداض مامن يثاءمن أنساتهأآ؛،

ؤوإتاامححب>[الأنمام ،] ١٠٩ :وiال :ؤجازأَلآلآ
JU
أئأئييربيث ه
آنرإاقؤ ءؤنق تنؤتن شإئث\آؤينث،عند

^بماتةإبينيأستلإإبيل

[العنكبوتت  ،]٥ ٠وقال؛

ءءكتابؤ>[الرءدث  ،] ٣٨وطالبو الايات ومقرحوها هم من المكدبين
بالنبوءة ،فالمي محمد ه لم يكن صانما للمعجزاث ،ؤإنما كان دائم

القول ،إن القرآن هو من عند افه ،وهو دليل صدقي ،فهدا كاف ل حد
ذالأ/

ه أدلة البوءة صحيحة ق ذاتيا لا تتغير باختلاف المخاطبين ،فما

لا تقوم به الحجة على المكذبين ،فإنه لا يصح لتقوية يقين الومتينل,،٤
ه آيايت ،الأنبياء يصدق بعضها يعضتا ،ولا يمكن أن ينقص يعضها
الإخرل  ،٢فالحق لا يعارض الحق ولا يكذبه ،بل يسنده محنويدْ يئقويه•

ه آيات الأنبياء تكون مختمة بيم معتادة لهم ،ولا تكون لغير .، ٦١٠٠٥
ه آيات الأنياء منها ما يكون مشتركتا بيتهم كالإحبار بالغيب،
( )١يفر :الجوابانمعح(.) ٣٣ \.T١٢ /Y
ر  ، ٢ينظر* مداخل إعجاز القرآن؛ محمود ثاكر صى ١١٨١٧
( )٣يظر :سمد ني الزuن :كاؤين ص . ١ ١ ٤ .١ ١٣
(إ).نهجالأسدلألباسشفات الٍلي؛ةصأا'اآ.
()٥يطر :الموات(ا ٩٢ /أ،ي.) ٨٢٣٨٢ ١ ، ٧٧٦ ٨( ،)٥ ١٨ ، ١
(آ)يظر :اكوات(ا/؛أا،اهأ،خ-ه)(،أ،/مخه،أهخ،ه1خ).
٧٨

ؤإحتاء الموتى ،ولا يلزم ذلك ق سائر الايات ،ومنها ما يكون لا نظير
^ ، ١١٢كالقرآن ،واكاقة ،وف العصا إلى حية ض ،ظلأنب؛اء متفاوتون

ق د لائل النبوة ،فهي تأييد من اش لرسله ،فلا يعقل العقل أن تكون هذه
الآياُتخ المتفاوتة هي ،من تأييد الثالوث ،الإلهي ،،فمن يقول بأن الناسومت،
حل أو اتحد ؛اللاهومث ،كان لابد وأن تكون آياته أعظم من غيره ،أما أن
تكون مشتركة ْع غيره كالإحبار يالغسي ،ؤإحياء الموتى ،فهدا يدل ،على
بشريته وإُطال ،ألوهيته ،ؤإلأ كانت ،آياته أعظم ،والثابت ،حلاف ،ذللث ،فثمة
آياُتح للأنبياء أعظم ٠نآياته/١٢
ه أ دلة النبوءة قد تدل بمجردها ،وقد تدل بقصد الدال عر دلالته،

وهدا أحق بالدلالة ودلالته أكملرم.تكل دليل يلط على مدلول ،فهودليل
علي ،صدق ،كل نن أخر بدلك ،اواولول،ر؛ء.

ه ا لآيارت ،الكونية كانشقامح ،القمر ونع الماء من بين أصابعه وغيرها
هي وميالة للدلالة عالإ ،صد ،3النبي ،،ولها غاية هداية الناص ،إف ،الإيمان

يالني ،لسعادمم  ،3الدنيا والاحرق ،والقرآن الكريم هو الوسيلة والغاية،

قال تعار،ت ؤو|اؤإؤلآلهوؤ
هقآلخؤتمتح يئإإ،عؤيهم

ظدمآأئأسئبين<

أواؤ،دإلث<ؤحثة طخاٌيٌدث ؤ>[العنك؛ورت]٥ ١ - ٥ ٠ ;،ر /
ه ل يس من ثرط آياُتج الأنبياء تحدى ،الإتيان بمثلها ،ولم ينقل
 ،)٤والجوابذ المحح(ه.) ٤٣٤ /
( )١يطر :الموات(، ١٧ ١٦٧ • ;١
(■اددظر :الجواب،المححح(أ.) ٣٣١٣١١■ /
()٣يطر :الهرات(،) ٥٤ ،. ٥٣٩ ;١و(\إ ) ٩٧٩؛
(؛)يطر :الهوات(آآ/ااه).

( )٥يطر؛ مؤنق المقل والمالم من رب المالمن وّم يد المرّين؛ •مطفئ ،ص—وى،
(؛.) ١٨٨.١٨٧ /
٧٩

التحدي إلا ق نقلم القرآن وأسلوبه لما قال ال>شرمن اف،زاْر ا ،كما أيه
لمس من نرمل آيات الأنبياء إيمان كل من شاهدها أوسمع حا •
ه د لائل المبوءه السائقة للأنبياء السابقين لحمد ه لم تر لمن جاء

بعدهم لأما كانت مادية ،وهي لم ص ،ؤإنما تواتر الخر عنها واشتهر،
وهذا بخلاف القرآن دليل نبوءة المي محمده فهو دلل باقار  ،٢ليؤكد

هذا نول النبي ه :اما مى الأيا؛ ئبؤ إلا أغطن ما مثلة آمن عثه المثز،
ؤإثما كاذ الذي اؤتت وحيا أوحاه اف إلي ،يأرجو اف اكوف أكثرهم ثابتا
توم المانة® ،ذ(إن الأيات والراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه
أصماف أصعاف آيات من قبله من الرسل ،فليس لمبي من الأنياء آية
توجب الإيمان به إلا ولمحمد ه مثلها ،أوما هوق الدلالة مثلها ،وإن

لم يكن من حنسها ،فآيات نبوته أعظم وأكثر وأحر وأدل ،والعلم بنقلها
قهلعي ،لقرب العهد ،وكثرة القلة ،واختلاف أمصارهم وأعصارهم،
وامتحالة تواطثهم على الكذب •

فالعلم بايات نبوته كالعلم بنفس وحوله وؤلهوره وبلل ،،.بحيث ال
يمكن الكابره ق ذللئ ،،والمكابر فيه ق غاية الوقاحة والبهت كالمكابرة

ق و حول ما يثاهلءه الماس ولم يشاهل-ه هومن البلاد والأقاليم والجبال
والأمار ،فان حاز القدح ق ذللث ،كله ،فالقدح ق وجود عيي ومومحى

( )١بفلر :اكوات (\إ\\د ■ ، ٥٤١ا-آ_-ه-أ)،واوحااى؛ لأبن حزم (\rd\/
شهم(\/يْ)وتنيضد1ضاح

وبيان إن ثاء اض ق الفصل الماص :دلالة الطم والأسلوب.
( )٢يقلو :بن.ل المجهود ي إفحام الهول ١ال موءل بن يحص ص • ٦ '-٥ ٩
٨

وآيات موت1ما أجوز وأجوز ،ؤإن امتنع القدح مهما وق آيات سومما
فامتناعي ق محمد .وآيات نبوته أثال)ل ا.

من أدلة نبوءة الني محمد .القرآن الكريم ،ومن مماته أته وا صح
الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه ،حيثا اشتمل عر دعوى النبوءة
ودليل ص دفها ،والدين الدي يدعوإليه والحجة عاليه  ،وهدا حاصى

بالقرآن ممهل ،لأنه وحي من افه وهدا سين ل قول النبي

الأَياء نبٍإإلاأض U

ررنا من

م  ،^٠١نإتحا كاف  ،^^١أؤتيت

وحيا أوحاه اش إلي ،ثأزجوأف أكول أفإوئب ثابعا ين؛ الأنامة* .فمعنى
الحمر ل قوله• ُ ؤإئئا كاف الدي اؤتت وحيا أوحاْ اش إليُ أي أن
الارآن أعفلم الايات ،وأدومها ،لاشتماله على الدعوى والحجة ،ودوام
الأنتفاع به لأحر الدهرأ  ،٢ف(أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها
دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمده ،فإن الخوارق ق الغاو_ا
تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ،ؤيأق؛المعجزة شاهدة مدقه،
والارآن هوبنمه الوحي المدعي ،وهوالخارق المعجز فشاهده ق عينه

ولا يفتقر إلى دليل مغاير له ك ائر المعجزاتْ ،ع الوحي ،فهوأوص—ح
دلالة ،لاتحاد الدليل والمدلول فيه)ل؛.،

وبهذا يملل قول اصائل بأنه ليس للخرآن الكريم أي دلالة لا عر
النبوءة ولا على غيرها ،فدلألأ الكتائب ،على حد زعمهم يج_ ،أن تلغى
( )١هداية العاري؛ لابن القيم ص . ١٨٥
وم;بوعاكاوى(،اا/س).
( )٣يفر :نتح اس :لابن حجر.) ٢٤٨ /\T■(،
( }٤مقدمة ابن حاليون ،ص . ٩٥
'٨

إلغاء تاما وكانيا غير موجودة ،وأن الذي يع1لمنا ليس القرآن ،ؤإنما نفى

الحوادُث ،الكونية والتا  ^ ٠٧مي من تعلمنا ،، ١ويبهلل محول القائل بأن
القرآن دلاك وت،ذاتيةلأ/

ومن سمامتج القرآن أيضا أنه اشتمل على دلائل متتوعة ومتفاوتة على

إنات نوءة الني محمده ،ومن قبله من الأنبياء ،وهذا خاص بالقرآن
فقهل ،فهو دليل يشتمل على دلائل عدة  -وهذا هوموضع البحث،
لا يمكن حصر دلألأيت ،القرآن ل وجه دون آخرأ  ،،بل لأبد من الأخذ
بما حميما ،وهذه هي حقيقة الإيمان بالكتامج ،نال تعالى!

إلكشؤْ=شفيههتآل عمران!  ،] ١١٩وهذا هو المنهج الحق المتكامل
الشامل لتصورالم ائل والدلائل من حلال القرآن الكريم ،أمامن يحاول

تبعيض القرآن وتجزئته من جهة مسائله ودلائله فهذا لا شلئؤ أنه سيقع ق
حلل منهجي من جهة إنصائه لبعض الحقائق ،وهذا منهج أهل الكتاب،،
وهوبلا شك منهج مذموم قال اض تعالى! ؤادنينو, 0بيوآخيي

ي آلحتوةآلأئُ
ولإةسو 0س؛شىتاه س بمعزدجث
ذق يع' دردمح<ءاق أثدآكداث ثئاآمحث قفل عتاثتنيث ه

[البقرة!ه\ ،]/وقال تعالى! ؤ اقن حتينأأكنءال هطبم\؛رئ ^[!^^^١
 ] ٩ ١أي جرووء فجعلوه أعضاء ،فأمنوا بثعفه وكفروا

 ٢ي نظر• رم اله انظروا ؛ حولت م عيد ص  ،٨ؤيذهب إلى سا أيضا خالص حلى،

ينظر• جريدة الرياض (ع ت  ،) ١١٠٣٥بتارخث •ا /ه ١ ٩٨٨ /م.
(آ)يطر نقلم القرآن والكتاب؛ يوصف درة الحداد ص ■ ١٨٧
( )٣ينظر

شرح العقيدة الأصمهانةت ص . ٧١٥

ل  ٢ ٤ينظر -سر الكريم الرحمن ص ٠٤٣٥
٨٢

كما لا يمكن الاقتصار على وجه من أوجه دلائل سوءة الني.
وجعله هوالدليل الوحيد على صدق نبوءة

لاشتمال القرآن على

دلائل عدة ،كما ستثينهأ فصول هدا البحث ،ومدا التنؤع والكثرة
والنلهور لأدلة النوءة  ،3القرآن يحصل اليقين حا ،فذكون قلعية الدلالة،
وهذا التنؤع ل دلائل القرآن على الموءة يفيد ق إقامة الحجة على من
ينكر جس النبوءة أونوعها ،فبعض الأدلة يكون مستقل الدلالة كدلألة

النظم والأسلوب ،ومنها ما لا تقوم الحجة به حتى يحتمف ُالقراثن
كالإحار بالمغيثامت ،،ومنها ما يعضد الدلائل الأحرى كأميته ،ومن
الدلألأيتج ما يتعلق بأحواله .كدلألة أحلاقه ،وأميته ،وآيايتج عتابه،
ومنها ما يتعلق بمضمون رمحالته.

ومن ممات دلالة القرآن على صدق نبوءة الني محمد .أئه دليل
صدقه من أول ما نثأ 0الله تعالى ،فأول ما نزل عليه الوحي نال اممه تعالى
 ،]١بينما نلحظ أن نزول التوراة

له؛

على موسى عليه اللام كان بعد أن أهااائ ،الله تعالى فرعوزأ ا،وهدا يتبين

ل ق وله تعارت ؤ وق بم1تيىآلخىثت ،من بمد ماأهلكناآييى
١لآوكه[١لقصص; .] ٤٣
ومن محماُتج دلالة القرآن أن اممه أنزله مبرا عن الاحتلأف ،والتضاد،

يحمل به كمال التدبر والأءتبارل٢ا ،وليكون حكمتا بين جميع المختلفين
لأنه إنما يقرر معنى هوالحق ،والحق لا يختلف ،ق نف هأ'ُأ.،

()١ينفرت المحررالوجيز؛ لابنءط؛ة(ه.) ١٩٥ /

( )٢ينظر :الامحمام :ساطي(م .) ٢٦٨
()٣يطر :الامحصام :للثاطي(.) ٢٧٢.٢٧١ /T
٨٣

ومن سمات دلالة القرآن أنه آية واصحة بينة على صدق الني .قال

-ش:

^^^"ءابمصيجه[اوقرة( ] ٩٩ :أي :أنزلنا

إليك يا محمد علامات واصحات دالان على نبوتلث)،ر
ه ا لراهين المالية لا تتغير بتغير الزمان والمكان ،بل هي مطردة

مستقيمة ق دلالتها ق كل زمان ومكان ،والقرآن دليل صدق الني.
وهوباق ،لأن اطه تكفل بحفظه ،وبقاوْ يستلزم بقاء نبوءة النيئ محمد.
ؤيقويها ،فالقرآن حجة لما فيه من التنيه إلى دلائل العقو^،j

،،
ه ا لدليل على النبوءة هو العلم بآن ما جاء به حق من غر
فحينما يخر؛المغيبات المستقبلية يعلم صدقه حين يتحقق ما أخر به،
وحينما يخر عن أموو غيبية ماصية يعلم صدقه حين يتفق ما أخر يه مع
ما مبق من أحبار كما أقر بصدقه هرقل والنجاشي وورقة ،والبشارة
بتبوءته أخر ما الأنبياء الدين قبله.
٠٠٠٠٠

(ا)شراينهم(ا/أأا).

( )٢يطر :ميت دلائل المرة :للخاضي محي الجار ص  ، ٨٦واسي( ٥ا ٩ • /ا
('ا)يفلر :اكوات(أ'/أهد
٨٤

UusUuJl LjJJanJI

مصطلح العجزة والإعجاز(إشكالية الصطلح)

الأيات والبراهين والحجة والسلطان والبينة والميرة وردت ق القرآن الكريم
وهي تدل عر صدق سوءة الني محمد ،.فهي ذات دلالة مقصودة ،وهي نمى

بدلائل النبوءة ،وأعلام النبوءْ ،وهناك من يسميهاد(المعجزات) ،و(المعجزة) إلا
أن هذا المصطلح لم يرد ق الكتاب ،والسةل  ،٢لذا لم يتخدمه السلم ،كما
استخدمه المتكلمون ،لأن دلالته محدودة ،وهذا بخلاف ،المصطلحات الشرعية

التي تحمل مضامين متعددة ،ذات دلالات متنوعة  ،كما أف السلم ،يثبتون النبوءة
بالدلائل المتنوعق ،ولا يحصرون دلالة المبوءة ق (المعجزة) شل كما فعل

المتآكلمون ،ولأن لمقل(المعجزة) لا يدل على كون ذللث ،آية ودليلا إلا إذا نمر

المراد به ،وذكر ثرائهله ،ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزأ إلا ما كان
للأنبياء فقط ،وما كان للأولياء إن ثبت لهم حرق عادة سماها كرامة.
والسلم ،كأحمد وعيره كانوا يمون هن.ا وهذ.ا معجزا ،ؤيقولون لخوارق

الأولياء إما معجزات ،إذأ لم يكن ق اللفغل ما يقتضي احتصاص الأنبياء ؛ذلاائ،١
بخلاف ،ما كان آية وبرهاننا على نبوة النبي؛ فإن هذا يجبؤ اختصاصه.
وقد يسمون الكرامات آيات لكوما تدل على نبوة من اتبعه الور ،فإن الدليل

مستلزم للمدلول ،يمتغ لبونه بدون ثبوت المدلول ،فكذللثؤ ما كان آية وبرهاننا،

وهو الدليل والعلم على نبوة البي يمتغ أن يكون لغير البي)أمء
فممطلح (العجزة) من الصهللحايت ،التي ترادف الا.ليل ،فلير هذا إثان

احتلاط العرب ،بالأمم الأحرى حيث ،صعق ،اللسان العربي ،إضافةإرالبعد عن
( )١يطر :الجواب ،المحح (ه ،)٤ ١ ٩. ٤ ١ ٢ /والموات (،،ا )٢ ١ ٥ /؛ و(آ.) UA،،YAY /
( )٢ينفر :الجوابج المحح(«.) ٤١٩ /،
( )٣الجواب ،انمحح(ه ،) ٤ ١ ٩ /ؤيظر؛ مجمؤع الفتاوى(.)٣ ١ ١ / ١ ١
٨٥

العهد النوى ،وْع لحول علوم اليونان ق الإلهيات إبان حركة الرحمة ،وظهور
الملاحية ،الذين ينكرون وجود اش ،وينكرون الموءات ،بدأ التفكير والتدوين
بهلريقة علمية جدلية عقلية مجردة عن التذوق الجمالي ،ؤإدراك المعانر بال ليقة
الخامة ،للرد علك ،من ،ينكروجود اف من جهة ،ومن ينكر الموءات من جهة أحرى،

وللجدال الكلامي الذي) حديث ،بين الفرق حيال احتلاف ،أنوالها ق الم ائل
والدلائل ،فالييئة العالمية أصحت ،جدلية كلامية منهلقية استعرت فيها الخصومة،
وكثر فيها الخلط بين كثير من المائل والدلائل ،وظهرت بعض المصطلحات

الكلامية  ،3الساحة الفكريةر ؛،منها ما يتعلن ،بباب ،الأسماء والصفات ،وقد نقدت
بفضل اف تعالى ،وكتبت ،فيها رمائل عديدة ،ومنها ما يتعلق) ببايتؤ النبوءات ك

(المعجزة والإعجاز) ،ولم تنمي بعد نقدأكاما ،والأ؛حامث ،فيها قاليلة ،لذا ما زال
الثبى فيها حاصلا.
ذرالمعجزة) مصطلح اصطلح عليه ؤ) القرن الئالث ،،ولايعلم على وجه القهلمر

أول قائل ،ما  ،على حلاف ،3 ،حدها ،ومنر ثم لقيت ،رواجناكبيرأ ،فباتت ،عالما
على فضية النبوءة ،وتبوأت ،3 ،طيات صفحات الكتب ،،؛ ،3إنيا حينح تكون عنوانثا
ل٠صنفاتأ

ومن ،الضرورة بمكان دراسة مصعللح (المعجزة) وفهمه فهمح جيدآ ليتبين
امناثيهاُينمط■".
(آ/خم)،والموانيهمه؛لأينام(،آ/آالأ)،

وصون المنطق؛ للموطي ،ص  ، ١٩وغمْ إعجاز القرآن؛ لمسم الحمصي ،ص  ، ٤ • . ٣٩والمرة؛
د/ءايمموك،صبم؛ا.
 ، ٢١ينظر• إعجاز القرآن ين الإمام الموطئ والعلمأء؛ ممدموس ،ص ، ٩٦وممن امتعل لفظ
العجزة :إّراهم الظام ،يقلرُ :قالأت الإملامض؛ لأيي الخن الأشعري ، ٢٢٥ ،وهشام الفوطي،
وعباد بن ملمان ،يتنلر؛ عقالأيت ،الإملامين ،صء  ، ٢٢والجاحفل ،يطر؛ مجمؤع رسائل الجاحظ،
صنفح محاب ^^١ ،واكول؛ت لإنات ،نوة
( .) ٢٨٣ !٣ومما يب له أن ابن رن؟؟ اممري(<تّ ٤ • :،
ال~ياسق لم يتندم لفقد العجزة والإعجاز ؤإنما اسخدم الأية واترعان واكلأئل.
( )٣يطر:

.) ٨٠
٨٦

فالمعجزة أصلها من عجز ،والعجز الضعف ،وهونقيض الحزم ،وأما الإعجاز
فهوالثبق والذن٠ت ،٠ومنه قول الأعشى:
فذاك ولم يعجر من الموت رثه

ولكن أتام الموت لا يتأنق ١١ا

وفيل انمجز أصله اكأحر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي موحرْ،
وصار ل اكعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو صد القدرة ،تال تعالى:
. ٨٢٣١

لقدحصر كث؛ئ من المتكلمين ل ،أدلة صدق الموءة ل رالمعجزة) فقهلر؛ا ،وحتى

تكون (المعجزة) دللاعلى صدق السوءة لا بد لها من شروط■ ،وهي ق مجمالها
تعود إر• حرق الخدة ،والأقران ُالتحدي ،ودعوى النبوءة ،والسلامة من
المعارضة١
بز.بس( )١• ١/١؛وضس( ) ٢٣٢/٤؛وuن \مب(\إ-ص.م■(عجز).

( )٢يظر. :فردات ألفاخل .الارآن ص . ٣٢٢

( )٣من المتكلمين من شت صدق النبوءة بأدلة أحرى كد.لألة البث ارة بالني جق ،يفلرت المواهف ،ل
ءام الكلام؛ للإيجي«_  ، ٣٥ Ur،>nومحمل أفكار المتقدمن والمتأخرين؛ للراذي :ص• ،٣ ١
وثرح العف.ة الأصفهانية؛ لأبن تيمية ،ص  ، ٥٣٨٥٣٧ومح يأن بيان هذا حلال نمول عذا
الحث ،ومما يتبغي التنبيه إليه أ*ام يجعلون هذ.ه الدلالة لمجرد التكملة وزيادة التقرير ،ري هذا
توهين للدلالة.ع أن غيها دلالة نحرويية .يطلرت حقيقة المعجزة وشروطها عند الأتاعرة دراسة
نقدية؛ د /همد اث القرن ص . ٦

 ، ٤١بمُلر• الإنم اف فيما يجب ،اعتقادْ ولايجوزالجهل به؛ للباتلأن! ص  ، ٥ ٤والإرسال إلى ثواني

الأدلة ق أصول الدين؛ للجويتي :هوا  ، ٣٣وصرح الناهد؛ للتفتازاق(ه) ١ ٩ /؛ ونظم القرآن;

يوسف الحداد ،ص . ٣٤

()٥

الحدود ي الأصول؛ لابن فورك ص•  ، ١٣والإنصاف؛

ص؛  ،٥ولع الأدلة؛

للجوض ص'  ، ١١والإرشادله أيفأ ص ،٣ ١ ٢وأصول الدين؛ للبغدادي ،ص •  ، ١٧والموانفج ١
للإيجي ( ،) ٢٢٢ /aوشرح جوهرة التوحيد؛ للييجوري ،صؤرآف ،وأعلام البوة؛ للماوردي ،ص،٨٢
والأفتماد؛ للغزالي ،ص  ، ١١٢ومحم ل أفكار المتندمين والمتأخرين؛ للرازي ،ص لا' ١٢

والأيمن له ص  ،٢ ٩٦وشرح القاصد؛ للتفتازاق(ه ،) ١١ /ومناهل العرفان؛ للزرقان،) ٧٣ / ١(،
وغترها ^ ٠من مراجع الأئاعرة .وهي الشروط ذاما هدالمعتزلة ،ينفلرت شرح الأصول الخمسة;
للقاصي هماي الحار ص ، ٥٧١ - ٨٦٥واسي له أيقن( .)١ ٩ ٩ / ١ ٥وهذا مما امق عليه بين المعتزلة

والأشاعرة عرتباين أصولهم ،ومآلأت شروطهم والى سأذكرها.
٨٧

وهدم الشروط التي جعلوها لل(معجزة) "تفق عليها نيما ينهم ،إلا  Ijilأحدثت
إشكالات ،فلسفية للتفريق ين الني وغيره ،فتياينعت الأنوال ق حقيقة الفارق يتهمات

فدم ،أكثر المعتزلة إلى أن ■مزق العادة لا يكون إلا للشي فقط ،فيكون له آية
على صدقه دون غيرْ ،لذا أنكروا خوارق الحرة والكهنة ،وكرامات الأولساءأاا.

وذهب ،حذاق الفلاسفة إلى أنه لا فرق ين حقيقة الخوارق التي ،يأق بما الص

والول وغيره من المتتسين السحرة ،إلا أن نفى البي والولي طاهرة تقصد الخير،
ونفس الساحر خبيثة تقصد الثرأ .٠

وذهب الأشاعرة إلى أن الفرق ل حرق العادة بين الّثي والولي والساحر
والكاهن يكون بدعوى البوءة والتحدي ،لأن خرق العادة ممكن غير ممتع للأنبياء
وغيرهم ،فاشريلوا عدم المعارصة والتحدي ليكون فيصلا بين خوارق الأنبياء

وغيرهم ،وعليه أمتوا السحر والكهانة والكرامة؛ ا ،فلم شتوا فرما يعود إلى حنس
الخوارق المفعولة ،ولأإلى قصد حكمة الخالق ،فسوواين النبي الصادق والساحر
الكاذب ،،بماء'على أصولهم؛،؛.

ثمة أمئلة تهلؤح نفسها ألا وهي!
ئاورادباسة؟

وما المراد بالسلامة من المعارصة؟

وهل كل المعجزات يلزم مها التحدى؟
ولابد أن تكون ق زمن النبوءة؟
ذا ما ذمت إله انمزلة ،يطر لأقوالهم ل :اسي( ٥ا ،)٢ ٨١—٢ ١٧ ، ١٨٩ /ول ،الوات
('؟)يطر ١لإداراتواكيهات ،لأبن سنا( .) ٨٩٩٨٩٨٢٣
( )٣بطر الجواب ،الصحح؛ لأبن تيمية ،) ٤٠١٠٤٠٠ /٦(،والشوات ،ر ٠) ٤٨٦ ٠٤٨٥ / ١
(إ)يطر اكوات،نا.) ٨٧٢ /
٨٨

ستكون الإجابة من خلال الوتفات التالية «ع شروط (المعجزة) لأن هدا هو
الصهور والمداول لدى الكر من الدارسن رالمختصمن ،مما ادى إلى إحدايس،

حلهل ق كثير من الم ائل ،لذا كان من الضرورة بمكان الوتوف معها وتحريرها

وقفات؛ع شروط (المعجزة)I
أولأ :حارق لاعادة U ،اJرادبالعادة؟

العادة ق اللغةت هي الديدن امم لما يعود ؤيتكرر ،وهي الدربة .والتمادي ق

شيء حص يصير له سجة ،وهى كل ما اعتد حتى صار معل من غترجهد ،وتعودته
أي؛ صيرته له عادة ،وسمي العيد عيدأ لأنه يعود ،واستعدت الرجلت سألته أن يعود،
لأن صاحبها يعاودها ،أي ير"أع إليها مرة بعد أخرى،
وسمست ،العادة
والحالة تتكرر على مج واحد كعادة الحيض ق المرأة .٢ ١
أنشد ابن الأعرابي:
لمتزل،تلك ،ءادْ افه عندي ...والمنىآلم  L<Jبمتعيدرم
اصهللاحع :عرمتح العادة بعدة تعريفات منها:

 .١ما استمر الناس عليه على حكم الحقول وعادوا إليه مرة بعد أحرتم)ر
-٢ما استقر ق النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الهلباع السليمة.

(  ) ١هناك درامتان عنيتا -أذا الجانب ،ام_ تخا[ص_ جت ،حل الوقفات منهما ،وهمات حقيقة المعجزة عند

الأماعرة وصروحلها درامة نقدية لأدر عيداف القربيإ وعقيدة العادة عند الأشاعرة؛ جابر الميري •
ؤيتظر كيلك؛ الميية عند الأثاعرة دراسة نقدية لأ جمعان الشهري ،صى • ٣ * ٢- ٢٨٦
اللغة (أ ،) ١٨١ /وتاج ألروس؛ للنبيدي( ،ا ،)٢ ١ ٤ ٤ /ويان الرب
( )٢ينظر؛
(  ،) ٣١٥ frوالعجم الوميط(.) ٦٣٥ ;٢
( )٣الحكم والمحيط الأعظم(.) ٣٢ ١ ;٢
( )٤التعريفات ص . ١ ٨٨
٨٩

^الأمر اسمررسضطئتسأوبراا.

ؤيمكن الاعتراض على التعريف الأحتراف اشتراط التكررمن غير علاقة عقلية

أوشرعية يخرج ما كان متكررأ بعلاقة عقلية فلا ي مي عادة ،ؤإنما ي ثى تلازما،
كما يخرج ما تكرر لعلاقة شرعية ،كتكرر وجوب الصلاة عند الزوال ،ووجوب

الصوم عند هلال رمضان ،فهدا ليس من العوائد ؤإن كان متكررار ا.
ومما يلاحقن على التعاريف السابقة للعادة ايها تنفي العلاقة أوالسيئة ،فالعادة
ما هى إلا أمر معتاد يتكرر فتألفه العقول والنفوس دون أن يكون هناك علاقة سببية

تربمل أمرأباحر ،أوأن هذا يترتب على هذا • فهي تعني أنه لا شيء يوثر ق شيء ولا
علة نوتر ق محلولها ،وما اعتاده النامي الوم قد لايعتاده النااس ق غد ،فالعادة ن يية
لا م،للقة ،فلماذا القول بالعادة؟

حينما قال الطثائعيوزث بان الطبيعة هي الخالقة ،ولها التأثير والاستقلال بالفعل
وحدها ،وهناك تلازم حتمي بين ال بت ،والمسي ،،أحدُثؤ هذا ردة فعل لدى بعض
الأشاعرة فدهبوا إلى إنكار خواص الهلبيحة ،وأن طبائع الأشياء لا أثر لها البتة وأنه
لا توجد ق الأشياء قوى وطاقاُنإ كامنة بمعتى أن المار ليس فيها قوة إحراق وأن ما
يشاهده الأت ان من احتراق إنما هوعادة ؤإلفح وليس ناتجا عن قوة ق المار ،أدى

هذا إلى إنكار العلاقة بين الأسباب وم بباتها وأن الملاقي بينهما ما هو إلا عادة
فليس هناك أى علاقة ترابهلية إلا ما يشاهده الإنسان بعينه والم|شاهد.ة ليت ،حجة.

بمعتى! أن اطراد الموجودايت ،وتسلسلها ليس قائما على الترابهل العلي بل إن
العادة وحريائيا هما السبيل ق إحساسنا بالمعامتخ بين ما يقال إنه سبب وما يقال إنه

( )١ينقلون تاج العروس؛ للزيدي(،ا/إأ\'آ) ،وسر التحرير؛ محمد أمثن التهير بأمير بادت اْ
( )٢بتفلرت (نعرف واترْ ز!لأحكام؛ لمحمدجمال علي صرآ.٢
٩٠

مسبب ،ؤإن وجود أحدهما ق الذهن يلزمه  -باكداعي  -وجود الأحر دون أن يكون
هناك ل الواغ رابطة علية حقيقة.

وإذا أصيف إلى رئة الفعل هذه موقف بعض الأماعرة من الحكمة والتعليل
فإمم ينكروماولايشتو"ااف تعالى ،قافه تعالى لايفعل لحكمة ولالعلة ،والمعجزة

لم تكن لغرض تصديق المى ،بل إما دلت ،على تصديق من اض نائم بذاته

بالضرورة  ،ولوأصفنا مذهب ،بعضهم ق تجويزهم على اف فعل كل شيء ،ولا
فعل للمد ،وكذا موقف بعضهم من نفى انمن والتمتح الفيض ومحرم على

الضع فقهل ،فلو أنتوا التحين والتشيح العقليين لقالوا بأن الأة تعالى يؤيد بآياته
الصادق فقهل ،فهذا فحل حسن لذاته ،وهو ما يحنه العقل ،ؤيستقح أن يؤيد افه
باياته الصادق والكاذب ،فشما نقوهما جوزوا ظهور العجزة على الكاذب وجواز

كذب الخم '،لهذا ليس شيح على أصلهم من جهة العقل إنما من جهة الضع،
وهذه مكابرة للعقل والفهلرة ،فالقبتح قبيح ينفه ،قبل ورود الضع بالنهي ءنه٠٢ ١
ؤيعود موقف ،بعصو الأساعرة من المثبة وال نن الكونية لأمم جعلوا إثمياما
متافسا لتوحيد الله وعموم قدرته ،ومتافيسا للامتدلأل بالمهجزامتج على النبوءة،
فوقعوا ق إشكالية التعارض بين إثبات ال ثثية ؤإثثاُت ،العجزا'ته.

( ،)٢ • ٣ / 0وغا ة الرام؛ للرش ،) ١ ٥ / ١(،والتمر الك_ر؛
( )١يطر :المقاه ي؛
_( ،ا'/ه"اا) ،ومهاج المن(/0( ،)٤ ١٩ ،٤ ١٤ /Tآ"ا؛) ،والموات،) ٩٨٧ /Y(،
والصواعق المرملت (.) ٩٨٧ /T

 ٢٢١تنزلر؛ الإرشاد؛ للجوبي صخْ  ،٢دمائه الإقدام؛ للشهرمتال ص  ، ٣٧ ٠والمحمل؛ لاراذثما،

ص ، ١٨٤_٨٧٤وأبكار الأذكار؛ للامدى ،) ١ ١٧ /Y( ،والجواب المحح (آ•٨ /

• ،)٣

ومجمؤع الفتاوى ( ،) ٤٣٢ /٨ودرء العارض (  ،) ٤٩٣/٧والرد على السطشض «_ ، iYT

والصواعق المرملة( ،) ٢٣٩ ;٢وُدارج ىلكين(ا.) ٢٣٩٢٣ • /
٩١

حيث لم يفهموا من مبدأ الاطراد إلا مبدأ الحتم الضروري بين السبب
والمسبب الذي لا يمكن أن ينحرم ،ولو أتهم قيدوا ذلك التلازم المهلرد بين
الأسباب والمسات بقدرة اف ومنيثته لكانوا على صواب.

والأناعرة  jإطالهم للعلل والأساب لم يردوا على الطائعيين القاتلين
؛استقلال الطبيعة بالخلق ،بل اعترض عليهم بأن الذي تالوْ معلوم الفساد
بالضرورة ،وتجويز هدا يقتضي حدوُثؤ الحوادمحث ،بلا ب ،،.والرجيح بلا مرجح،

وذللئ ،بد باب إثبات الماح ،والصحيح أف (حقيقة الإعجاز متوققة على إثبات
مبدأ الاطراد للسنن الكونية ،والذي هو الحد الفاصل المميز للمعجزة من غيرها،

فإذاكان الخرق وفق ال نن الكونية الجاينة لم يكن معجزأ ،وأماإذاكان حريالتللثه
المنن الكونية المعلردة فهومعجز.

وعليه فلن بتميم لهم الأمر ق إسايت ،العجزة إلا بفهم العلاقة المثبتة الفهم
المحيح المعتم ق المؤع والعقل)أ ا.
و-خروج1ا من الاعتراضات والإلزامات المنهلقية ،نج عن هانْ التراكمات
العقدية مماحكات جدلية ،فقالوا بخرق العادة ،واسترطوا التحدي وعدم
العارضة للمعجزة ،ومع هذا خالعادة لديهم ذات صلة ونمة بقضية البوءة ،ذ(لولأ

أن اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله ،فضلا' عن معرفة فروعه ،لأن
الدين لا ثعرف ،إلا عند الاعتراف بالنبوة ،ولا سبيل إلى الاعتراف ما إلا بواسطة
العجزة ،ولا معنى للمعجزة إلا أنبما فعل حارق للعادة)أأآا.

وحنتما أرادوا الأّتل.لأل على صدق النبوءة ونزاهة مال.عيها ،قالوا بأما تكون

عن طريق حرق العادة ،ضا يأق به الأنبياء من الأيات التي تدل على صدقهم ما هو
( )١الست محي الأنارة دراط نشوة ص .٣ • ٢
(مآ)اوواممات(أ/إم؛).
٩٢

إلا دلالة عادية ،لأن العادة جرئت ،بأن المعجزة لا تفلهر على يد الكاذب ،ؤإن لكن
العقل يجوز ظهورها على يد الكاذب بناء على شمول القدرة ض تعالى ،لكنها

ممتنعة عادة ،معلومة الانتقاء قطعك ،كما هوالحكم ل محاثر العادايتخ.

ومعنى الحادة أنه ليس هناك تلازم صرورى بين الأسباب والمسئان ،أو العلة
والمعلول ،بل ليس هناك علاقة بين ال ثب والنتيجة؛ ول هذا يقول الغزالي•
(الأقران بين ما يعتقد ق العادة سبتا ،وبين ما يعتقد نسبتا ،ليس صروؤيا عندنا..

^لمحليسهذاذاه،ولأذاكهدا،ولأإث؛اث ،أحدهما سالإبات،الآحر

ولا نفيه متضمنا لنفي الأحر) . ٢١١
فكل ما يشاهد من المقرناُت ،ق الهلبيعية إنما حصل اقراتإم.ا بقدرة اممه

محبحانه لا لكونه صروريتا ق نف ه غير قابل للفرق ،لأن اممه يتهلح أن يخلق
الشع ل إنسان دون أكل ،كما يمكن أن يخلق فيه الموت دون  ^٠٠الرقبة وهكل.ا
()٢

ؤيعتمد الأشاعرة ق قولهم هذا على نقي السببية الذاتية؛ فما دامت السببية غير
موجودة ق ظواهر الكون بحيث لا يمكن للأشياء أن تخلق نفها بنف ها ،أو تخلق
بعضها ؛عضتا ،ولا يكون بعضها سبيك لبعض فإن اض وحده هو الخالق ،والسسبا

الأوحد ق هنبا الكون ،فالزناد مثلا لا يتضمن نارأ ولكنه يشعلها لا باعتباره سثثتا
ولكن لعادة شاءها افه وأبدعها فيه.

يقول أبوالحجاج يوسفا الضرير !
( )١مات الفلأطت،ص٩٣٢

.

( )٢ينظر• تطور المل.هب الأشعري ق الغرمب ،الإعلامي ت للأستاذيوممح احنانة.صيىهخ~آم . ٦٨، ١
( )٣يومحف بن موصى الكلي السرفطي القرير أبوالحجاج ،النحوي ،أشعري المعمماو ،له تمانيف
وأراجيز مشهورة منها اكب والإرشاد ق علم الاعتماد؛ مات منة ءشرين وحمسماتة ،يطر• بغية
الوعاة مح ،طقات اللغوين واكحاة؛ لييوطي (أ ،) ٣٦٢ /والأعلام؛ للزركالي.) ٢٥٤ /A( ،
٩٣

وحدث النار عيان-ا يشهد إذ ليس ق الزناد نار نوني

ؤإنما سدعها الإل

ه عند انتداح الزند أو سواه

أراد أن يكون هذا عاده من فعله يفعل م ا أرائه؛
وعليه فدلألة المعجزة على صدق الني دلالة عادية ليت عقلية محضة كدلألة

الفعل على وجود الفاعل ،فاض تعالى يخلق العلم بمدى الني عقب فلهور
المعجزة ،إذ العادة جرت بأن المعجزة لا تفلهر على يد الكاذب ؤإن كان العقل
يجوز ظهورها بناء على شمول القدرة الإلهية لكنها ممتنعة ءادة؛آ.،

وهدا يفي اليقينية عن دلالة العجزة اض اشترضها؛مأ ،ؤيثكك ق دلالة
العقل عليها ،وهولا يستقيم مع تُليب ،الكفار الدين كدبوا بالأنبياء؛ لأمم لم تقم
لديهم حجة قاطعة على صدق الأنبياء؛  ،إذ لا بد للعجزة من أن تكون دلالتها
يقينية عقلية.

وحيال النفلر ق مصعللح العادة نجد أنه؛ (لففل مموه إذا حمق لم يكن تحته معنى
إلا أنه فعل ومحعي مثل ما نقول ت حرت عادة فلأن أن يفعل كذا وكدايريد أنه يفعله
ق ا لأكثر ،ؤإن كان هذاهكذا كانت الموجودات كلها ونحعية ولم يكن هناك حكمة
أصلامن قبلها تتب إلى الفاعل أنه حكيم)رْأ.

كما أن كزن الشيء معتادأ أوغير معتاد أمر نى إص-ال ليس بوصف متضثهلر٦ا،
وبالتالي تصح خوارق العادات سبية إصافية ،فهي لاتصلح لكل زمان ومكان ،وهذا
ر  ) ١العميدة الوهانية؛ لأبي ععروعثمان اللالجي ،دوامة وتحقيق د /جمال علال الختي،
(اآ)يظر :اوواص ( .) TTUTA/A

( )٣يفلر :مائة الإقدام؛ الشهرساف ،ص . ٤٣ ٤
ر )٤يفلون المعجزة؛ زمزم رجال ،صرآم •
(ه)ماذت ،اكهافت،؛ لأبن رشدr(،؛ ،) ٧٨٦ /ؤيفلر :الموافقات ق أصول الشرمة(،؛.) ١٤٨ /

( )٦يقلو :الجواب ،الصحيح(.)٤ > ١ .٤ • • ;٦
٩٤

.

يتنال مع دلالة القرآن على صدق ذوءْ الني محمد .وغيره من الأنساء.

وللعلم أن الأثاعره لا ينقون ال ببية العامة ،وهي أن افه خالق الأسباب
والمسببات ،لكنهم ينفون العلاقة بينهما •

ئانيتا؛ مقرون بدعوى الشوءة والتحدي.
لما لم يكن لديهم صابط لخرق العادة ،فبما يجري من العادات يجوز أن يكون
للنبي والولي والساحر والكاهن ،لذا اشرمحلوا دعوى النبوءة والتحدى وعدم
المعارصة للتفريق بين العادات ،والمراد أن المعجز ليس بمعجز لجن ه ونق ه،

ولا لحدوثه ،ؤإنما يصير معجزآ باقرانه بدعوى البوءة والتحدي والاحتجاج
وعدم المعارصةر.،٢
وهدا الشرط هو مع التسوية بين الخوارق ولازم لها ،فإن المحجزة إذا كانت
من حملة الخوارق ،والخوارق عندهم حنس واحد ،لا تختلف احاده بالنظر إلى

حقيقة كل منها ،فلأيي إذأ من أن تتميز المعجزة لذاما ،بل لأبد أن تكون دلالتها
مشروطة ؛اعتبارات حارحة عن حقيقتها ،ولأحل ذلك ذكروا التحدى بالمهجزة

ودعوى النبوءة ،لكونها لازمة للمهجزة لأن المعجزة لاتكون إلا لنبي ١
واشراط التحدى يتتاق ْع سمات أدلة النبوءة التي تقتفي التلازم بين الدليل
والمدلول دون الاستدلال به ،فالتحدي يقوم على أن الدليل لا يدل بنفسه على
المدلول ؤإنما لايد من استدلال المستدل به.

إخافة إلى أن اسراط التحدي مخالف ،لواقع آيات الأنبياء ،حين ،لايتناسب مع
( 0ينظر• تمامحت الفلأم فة؛ الغزالي صهمآ'اآ ،ويرى اليمينيات الكونية؛ د /محمدم عيد رمق ان
الرطي ص  ،٢ ٩ ٠والتفكير القيني الإسلامي؛ ماليمان دنياه . ١

( )٢ينظر :اليان؛ لياقلاق :صلأأ_امحأ ،والإرشاد؛ للجويي ، ٣١ ^ ،وأصول الدين؛ للغدادي،
صا/ما،واكلص؛سرسال(،ا.)^/
( )٣ينظر :الموات(.) ٨٥ ٤ - ٨٥٣ /T
٩٥

كير من آيات الأنياء ،فإن آيات الأنياء ذ الأعم الأغلب لم تكن مقرونة
باك<ديلاا ،وما هو معلوم بالضرورة من سترة الني  >-Mفإنه لم يكن يتحدى
بالعجزات ابتداء ،فهذا الشرؤل إنما التزموا يه لأن منهجهم يقتضيه ،لا لأن الأمر
كدللئ ،بل لأنمم التزموا به وليس لهم  jإناته وحصوله من الني .على الوجه
الذي استرحلوه دليل.

وف؛ ،تقرير هدا المعنى يقول ،ابن حزم؛ ات(إن اشتراط التحدي ق كون آية الني
آية دعوى كاذبة ،مخيفة ،لا دليل على صحتها ،لا من قرآن ولا منة صحيحة ولا

مقيمة ولا من إحماع ولا من محول صاحسح ولا من حجة عقل ولا فال بمدا أحد قط
محيل هدْ القرفة الضعيفة)اآ/

كما(إن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بما ؤيقول ائتوا؛مثالها والقرآن
إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراء ولم يتحدهم به ابتداء ،وسائر المعجزات لم يتحد
سا نقل تحد إلا بالقرآن ،لخن قد علم أمم لا 1ون بمثل آيات الأنبياء
فهدا لازم لها لخن ليس من شرط ذلك ،أن يقارن محرم)؛؛.،

ؤإذا علم أن الني ه لم يكن يتحدى؛العجزان ابتداء ،بل أكثر العجزان
لا يشهدها إلا الصحابة ولا يمكن ل حقهم التحدى؛تاللأ ،المعجزات بل هم

مؤمنون به ؤإن لم يثهدوها ،فحلم أن ما مرطوه من اقتران التحدى ودعوى
الشوءة لا أصل له ،بل يلزم القدح ق تللاج المعجزات ،لعدم تحقق ما ثرطوْ
سإرلن؟ا؛د/مايناسر،ص-م

( )٢ابن حزم هوت أبومحمد علي ين أحمد ين معيد بن حزم ،أديبه ،شاعر ،نقيه أصولي ،له مصنفات
ثش ،منها القمل ق الملل والحل ،والمحال ،والإحكام لأصول ،الأحكام ،توق منة ست
وحم ين وأرح مثة■ ينظر* صير أعلام البلاء؛ للذهي. )١ ٨ ٤ / ١ ٨(،
( )٣الثمل ن ،الملل والأهواء والحل؛ لاين حزم ،)٧ /ْ( :ؤيفتر :اJوام ،الدونة؛ لاش_ءللأفي
(؛)اووات(مآ/؛ا،لأ)،ويتثلر :اJوام،الأدنة( .) ٤٩٨/٢
٩٦

فهارم

ذزليس من شرط دلائل النبوة اقرانه بدعوى النبوة ولا احتج1ج به ولا التحدي

بالمثل ولا تقريع من يخالفه ،بل كل هده الأمور ند تقع ق يعص الايات ،لكن ال
يجب ،أن ما لا تع سه لا ;كون آة ،بل هذا إطال لأكثر آيات الأنبياء لخلوئ عن
هذاالثرط)اأ.،

كما أن التحدي الذي اشرطوْ ليس مختص1ا بالمعجزة وحدها ،فقد يع
بالكرامة كما فعل خالد بن الوليد رصي افه عنه حين شرب الم ،وكالغلأم الذي

لم يتمكنوا من تتله إلا بسهمه ،وذكر اسم ربه؛ ر

ئالثثا! سالم من المعارضة.
سلامة العجزة من المعارصة هي دليل على صحة نبوءته ،وأما سلامة شرعه
عن التخليهل والنقص فيه فلا يدل على صحة موءتهل؛أ ،لأن هذا مسي عر الإدراك
العملي للحن والقبح ،والأساعرة ينفونه ،فالمعارصة بالمثل عندهم هي مجمؤع
دعوى النبوءة والإتيان؛الخارق  ،فيلزم على هذا ادعاء النبوءة ممن يعارصى النبي،
ؤيويد ذللثح بالأمر الخارق للعادة.

وعلى هذا فلا يفهم من المعارصة للرسول .الإتيان بمثل القرآن أو بعثر

سور أو ب ؤرة واحدة ،بل لا بد من أن يدعي أحدهم النبوءة ؤيأق بمثل القرآن أو
جزء منه ،وهذا مخالف ،للمعقول والمنقول ،فلم ييع أحد من كفار قريش الأين
(<)الضلفياويرواهمل واكءل(ه/ب).
( )٢الموات( ،)٦ • ٤ / ١ويظر :القمل  jالطل والحل(.) ٧٩ ٤ /Y

صنْ ، ٢٦سسسمِ.١ْvسب

لليجورى صرل  ، ٩ياعجازالقرآن الكريم ين الإمام الميوروالعلياء؛ محمد موس صحُا.
٩٧

كوبوا يما جاء ق القرآن النبوءة ،لأن طلب الأتان بالمثل لكن ي آيته ولم يكن ق
دعوى النبوءة.

رابمات مقرون برمن دعوى اJبوءة.

إ 0اشتراط اقتران الأية بدعوى المبوءة اشتراط غير طم به ،لأن الأية شهادة
من الله ،لصدق نبوءة أسائه لأهل كل عصر ومصر ،فلا يجب أن تكون ق محل

النبوءة ولا رمانيا ،ولا مكانيا ،ولأن هدا الاشتراط يقتضكب إحراج كثير من أعظم
أدلة النبوءة عن مسمى آيات الأنبياء كالبثارات والأحبار بالمغيبات ،فالأيامتخ التي

تدل على صدق الأنبياء توجد ق عير زمن المني الذي أحثر نيا ،لكحثار الأنبياء
السابقين ببعثة محمد ،.وحيال مبعثا البي .دل هذا دلالة صريحة على صدق

الأنبياء الدين أحبروا»اا.
فايات النبوءة وبراهينها تكون ق حياة الرسول ،وقبل مولده ،ويعد مماته ،ال

تختص بحياته ،ففبملأ عن أن تختمي بدعوى النبوءة ،كإحبار من تقدم من الأنبياء
ببعثة البي ،.وكتحدير جميع الأنبياء من فتنة المسيح الدجال ،والعاقبة والصرة

المي تكون لأتثاع الأنبياء ،كل هدْ الأحبار الغيبية دليل على صدق نبوءة من أحبر
بما ،وهي لم تبع ق زمامم ،ؤإنما تحقق وقوعها بعد زمنهم هو دليل صدق على

نبوءتيم لأهل ذاك الزمن حينما تقع
كما أن ما ذكروه من الاستدلال على المبوءة بدعوى البوءة مناقض لمنهج
الاستدلال ،وغايته أن يكون الدليل هو المدلول ،إذ كيم ،يكون الدليل الذي هو هنا
دعوى المثوءة المقارن للمعجزة دليلأ على البوءة

ومما يجدر النبيه إليه أن كل من ناقش تحريفخ العجزة ناقته من جهة اقترانيا
()١ظر١ :ض١باص( ،) ٣٤r٣/٢و( /٦م'ارمل)؛واكوات(ا/ه1أ).
(مأ)يظر :انرجع ىيق(لY /؛.) n'0j ،5
٩٨

بدعوى الشوءة والتحدي وعدم المعارصة ،ولم يناقشه من جهة حرق العادة ،واعل
؛التحرير السابق لحد المعجرة وشروطها تبين المقصود.

ليمكن أن تعرف العجزة بدون شروط المتكلمين الذين قيدوا (المعجرة) بها
بأنها• أمر حارق للسنن الكونية الحسية والمعنوية يجريه افه تعالى على يد نبيه

تمديما له ،أوهي آية اض الخارقة الدالة على النوءة الصادقة.

وهدا الحد جامع ماغ لها ،و (لكن ينبغي لك ،أن تعرف أن العجزة لا تكون
دليلأإلأل حق من علم وحولالباري تعالى ،وأنه قادر عالم مريدموصوف بصنايتؤ
الكمال ،،حتى يتأش منه الإرسال) والتما..يق والتكاليف ،،ؤإذا لم يعرف الناظر هذ.ه
الأمور بائلة عقالية لم يعرف العجزة ولم يةدبْ العالم بالتمديق للض ، ،وهدا
بمي عموم دلالة العجزة فهي دليل على وحولاض تعالى وصفاته وأفعاله ،ومجدق
أنبيائه ورمله ،فدليل المعجزة — بدون شروط المتكلمين — من (أقوى العلرق

وأصحها ،وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله ،وارتباط أدلة هده الطريق
بمدلولأتيا أقوى من ارتباط الأدلة العقلية المريحة؛ما.لولأت|ا ،فانيا حمعت ،بين
دلالة الحس والعقل ،ودلالتها صرويية بنف ها ،ولهذا يسميها افه سبحانه آيايت،
بيناُتخ ،وليس ل طرق الأدلة أوثق ولاأقوى منها ،فإن انقلاب عماتقلهااليدثعباننا

عفليمتا يبتي ما يمر به نم يعود عما كما كاستإ من أدل الدليل على وحول الصاغ
وحياته وقدرته ؤإرادته وعلمه؛الكليايت ،والجزئياهمت ،،وعلى رسالة الرسول ،وعلى

المثدأ والمعاد ،فكل قواعد الدين ق هذه العصا ،وكدللث ،اليد وفلق البحر طرتا
والماء قائم بينها كالحيهلان ونتق الجبل من موصحه ورفعه على قدر العسكر العظيم

فوق رّؤوٌٌ"هم وصرب حجرمرع بعصافتسيل منه اثنتا عثرة عنساتكفي أمة عظيمة
وكدللته ساتر ايامتؤ الأنبياء ،فإحراج ناقه عظيمة من صحرة تمحصت ،نيا لم
سرساِالإطم؛منيص'إأ،م:
الإرشاد ص  ، ٣٢ ٩وياب السؤل؛ للمكلأو  ،ص . ٣٥ ٤
٩٩

انصدعت عنها والناس حولها ينظرون وكذلك تصوير طائر من طين ثم يفح فيه

التي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريس وأجنحة يطير بمشهد من الناس وكذلك
إيماء الرسول إلى القمر فيشق نصفين بحيث يراه الحاصر والغائب فيخثر به كما

رآه الحاصرون وأمثال ذلك مما هوس أعظم الأدلة عالي الصانع وصفاته وأفعاله
وصدق رسله واليوم الأحر وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم حا
كما دلهم بما يشاهدونه س أحوال الحيوان واليات والمطر والسحاب والحوادث

التي ق الجوول الأرض وأحوال المعلومات س الماء والشمس والقمر والجوم
وأحوال الملمة وتقلبها طبقتا بعد طبق حتى صارت إنساننا سميعح بصيرأ حيتا

متكلمثا عالمنا فادرآ يفعل الأفعال العجيبة ؤيعلم العلوم العفليمة فكل طريق س
هذه الهلرق أصح وأقرب وأمهل وأوصل من طرق المت،كالمين الي لوصحت ،لكان
فيها س الطويل والعقيد والعسير ما يمع الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن يدل
بما عباده عليه وعلى صدق رمله وعلى اليوم الأحر)

•

فالاستدلال بالمعجزة يمكن أن يكون مع من ينكروحول الرب ،وْع الملاحية
الربوبيين ،ومع منكري حض النبوءات ومنكري عين ذوءْ الك•.،

ولوأن المتكلمين اقتصروا على الأية والرهان والدلائل لكان حيرأ لهم ،لأما
مسميات قرآنية مرعية م3لا؛قة لمسماها مملرده لا تتتقفى ،وهي مستلزمه لصدق

الني فلا يتصور أن توحد ْع انتفاء صدق من أحبر أن الله أرسله ،بخلافح مدعي
المعجزة كذبتا فإن ما يأق به ساهد على كذبه ،فالأية والرهان حاصة باليي بخلاف

المعجزة فهمحب قد تْللق على غيرآيات النيل•،٢
والأيات هي شهادة بالبوءة وتصديق للمخبر ،فهي تستلزم ثبوت النبوءة ق
(ا)الصواءقاورملأين

( )٢يتثلرت الجواب الصحح (ه ،) ٤١٩ /والموام AjjUJi ،؛ اااةطلأني (ه.}٨ ١ /

نف ها ،بخلاف المعجرة فهي لا تستلزم ثبوت النبوءة إلاشروطها.

وحرق المنن وعجز الماس عن الإتيان بمثلها إنما هو من يعص صفات الايات

والمراهين ،وثرط فيها ،وهو من لوازمها ،وشرط الثيء ولازمه قل .يكون أعم منه،
وهؤلاء وكل من نحا نحوهم وجاء س بعدهم قديمء وحديثء جعلوا ممى
المعجرة وحرق العادة والمحدي هوالحد الهلا؛ق لها طردا وعكء

وطريق إثبات صدق نبوءة المي بدليل المعجزة فمهل لأي المتكلمين طريق
شاق وطويل ومركب ،،كما هوالثان ق دليل الحدوث ،الذي أثبتوا س حلاله وجود

اممه تعالى ،فابتدعوا دليلألم يسلم من الخلل المنهجي من جهة الحصر والاستدلال
والعقيال .والمملويل واللوازم الش لزمت ءاليهل  .٢كما أن حصر أدلة صل .ق المبوءة ق
العجزة تفق لباب ،عفليم هوس أعظم أبواب ،الإيمان ،فأدلة المبوءة كثيرة متنوعة
لايمكن حصرها ق دلالة المعجزة فقعل ،فدلائل المبوءة من جنس دلائل الربوبية من

جهة المتؤع والكثرة ،ذ (تعداد أعيان دلائل المبوة مما لاثمكن بئرآالإحاطة به)ل /
(وأصل الإشآكال هوأنه يحصل العالم عند شخص ما بهلرق معينة فيظن أنه ال
طريق للعلم إلا طريقه فقهل)ل؛ ،،وهو حلل منهجي معرق ،فطرق العلم بالشي|ء
متعالدة متتوعة لا يمكن حصرها ق دليل بعينه ،وعلى هدا لم تكن أدلة المبوءة هي
العجزة فمهل ،كما أن العجزة لاتدل بمجردها إلا إذا اقارنت^ بدعوى المبوءة

وتقرير وجه دلالة العجزة على صدق نبوءة المبي يناقض أصول نماة المعليل
ق أ فعال الله ،وهوإشكال معري ،ذ(الموال الشهور الذي يورد ق هدا الموضع
()١طر١ :ضات.) ٣١٠ ،٢٩٩،٢٨٩/١ (،

( )٢يتفلر لنقد دليل الحدوث ق! الخلل المنهجي ق دليل الحدوث؛ ملطان العميري ،ص . ١ ٢٦ .٩ ٠
( )٣الجواب انممح(آ.) ٦٩٧ /

(  ) ٤الحد الأوسطي ت ملطأن الخبميري ،ص .٧ ٠
( )٥ينثلرت مناهج الأدلة ت لأبن رشد ،ص ٠٢١٦

على فول نن يض التعلل ذ أفعال اه محنجوز على اش كل فل حث مل لهم:
الخارقة للعادة
على أصلكم لايقحل اف* شيسا لأجل شيء ،وحينئدفلم يأت
لأحل مديق الرسول؛ إذا كان لا يفعل ششا لثيء محدكم ،ونالوا لهم أيما :إذا
جوزتم على الرب كل فعل جاز أن يغلهر الخوارق على يد الكاذبين ،فقولهم يقدح
ق ا لعلوم الضرورية ،ويد باب العالم بصدق الرمل) ا.
إل لفغل المعجزة والإعجاز الثرومحل بالتحدي أحدث بلبلة وحلعل1ا ق التفريق

بين ما تحدي به العرب من نظم وأسلوب القرآن ،وبين دلائل الصدق الأحرى
كالإحثار بالمغيبات ،وأخلاق السيه ،ومضمون رسالته• • •،الخ التي لم يتحد -با،
قفلن بحفي الناسن أما داحلة ق التحدي ،والصح^^ أما من دلائل الصدق ،ولهت
مما تحدى اض به الإنسي والجن ،إذ التحدي كان ق الظم والأسلوب فقهل ،وهو
وجه من أوجه دلائل (الإعجاز) الصدق على يوءة الني ،. ،فالتحدي حاصن
بالنظم والأسلوب ،ودلائل الهوءة (الإعجاز) تشتمل على وجوه كثيرة منها
التحدي ،ولو أنا عدلنا عن مصهللح (إعجاز) القرآن إلى دلائل صدق القرآن
لاستقام القول ،ولم يحدث اللهن الذي حدث ،لهبين أن دلائل القرآن على مدق
الهي .متعددة ،ولا يمآكن حصرها؛"؛.
(لذا كان التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها

بغيرها؛ فإن ألفافل القرآن يجب الإيمان حا ،وهي تنزيل من حكيم حميد ،والأمة
متفقة عليها ،ؤيجب الإقرار بمضموما قبل أن تفهم ،وفيها من الحكم والمحاق ما

لا تنقضي عجائبه ،والألفافل المحدثة فيها إجمال واستباه ونزاع)أ ا.
(؛)الجواب

( )٢يطر :مداخل لإعجاز القرآن؛ محمود ش اكر ،صء؛—•  ، ١٤والإعجاز اللس إر أين؟ ا
م اس الطيار ،ص  ، ١ ٦. ١ ٢وص . ٤ ٦
( )٣الهوا^(،أ.) ٨٧٦ /
١٠٢

فالاقتصار على ما ورد ق الكتاب والسنة من مصطلحات ومسميات مرعية

يفبط كثيرأمن م ائل ودلائل الدين ،والش منها مسألة النبوءة ودلائلها.

T

ء0/او0ث/،ممّ£

الشوءة

الأدلة

الحديث عن إمكان النبوءْ لا يكون إلا ْع من نت وجود اض ،واتماقه جل
وعلا يصفان الكمال ،وكالما كان نمور الكمال الإلهي مضط1ا كان الاستدلال
على البوءة متمار
ولقد قامتا أدلة وبراهين إمكان الموءة وتحقيق وجودها على دلاإثا ،وأدلة
إمكانها العقلية عدة ،منهات

 0ل دل  ٠٣١والقدرْ دئاس الأدرت

لقد دل الدليل العقلي والرهان القطعي على أن افه تعار خالق الخالق،
ومالكهم ،وأل له الخلق والأمر والملل؛ ،،فهو وحده يتمرف ،ق الخالق بالأمر

والهي ،وهووحده يختار من يشاء لملغهم أمره ونأيهلأآا ،نال تعار:ؤورمحخ

ماثاءئئثازهلالقممحل ،] ٦٨ :ونال تعار! ؤنفي؛آئورجنتاذوالثثيو)ىلق

أرهجصام7يهءؤ)ش ينبجادهبتغامت  ،] ١٥وأيما ؤثغئآثش؛كه
ش قشآءثنبجاد ٠ة ه [ الحل •'  ،]٢وهو وحده أعلم بمن يجعله
يأمحهج ثى
سا ممن لم يجعله سينا يقولت ^جث،بجمزرثاكُؤ>لالأنعام؛ .] ١٢٤
فاض تعار وحده يمحمحلفي من يشاء س عباده ليكون رمولأ للناس ،قال

تاقاسإنمحضجبجئؤ>

تعار:

ا-ادءج•'  ،] ٧٥قافه تحار اصعلفى جمّيل س الملائكة فأرمله إر أنبيائه ورماله،
واصعلفى الأسياء والرسل من البئر فأرملهم إر ءثادْ؛م.
ر )١الخلل ق باب الْمات الإلهة لدى بعص الطواف لن تستمم معه أدلة إمكان الموءة ،فهم ونعوا
ل ت تاتض متهجي ؤإل لم مرحوا بل.لك ،وتميز أهل الة ين غمعم بات اق الدلائل والسائل.
 ،) ٩٤٥ .وشرح العتيدة الأصمهانة ،ص • . ١٧
( )٢يطرن النوامحت،
( )٣يطر :جامع ابيان( .) ٦٨٧ / ١٨
١ ٠٤

ولماقات الأدلة عرأن اش تحارحالق الخلق ومالكهم ،كان له أن يتصرف
ق مهاده بالأم والنهي ،وله أن يختار منهم واحدألتعريفهم يأمورديتهم ،ن (إرسال
رسول من الشر بجلغهم رسالات ربمم ،ؤيهديهم إر صراط متمم أبلغ ق قدرة
الرب ورحمته بعباده ،ؤإحسانه إليهم ،وآعثلم إلاسا للكمال من كون ذلك غير
ممكن له ،ومن امتناعه عن فعله)أآأ ،فالشوءة ليت بآعظم مجن حلق الكون ؤإبداعه،
فمن حلق الكون وأوجده ايتداء أقدر عر بعث مي من البشر لمع الناص دينه ،بل
وهوأمحون عر ندرة افه حل وعلا من حلق الكون ؤإبداعه.
وتد قرر القرآن إمكان ايبوءة ق أول صورة نزلت ،عر الض ،.تال تعار؛

لأقيِ0

تنماؤئٍه[الملق؛  ]٥" ١فذكر التعليم هنا بعد الخلق دلالة

عرإمكان البوءة ،لأن البوءة نؤع من أنولع  ^٢٠٠١ ^ ١١ا ،و( جعل الإنسان نبسا لمى
؛أعهلم من جعل العلقة إناث حتتا عالختاناءلة1ا صميمابصيرأمتكل1ا ند علم أنولع
العارف ،، ُ)،فالقادرعرتمليم الإنسان هومن باب ،أورقادرعرتعليم الأنبياء.
فكل دليل يدل على قدرة افه تحار فهويدل من باب أور على قدرة الله تعار
عربعثة الأنبياء.
 0د لل العناية والحكمة؛

إذ من يعرف بأن للعالم حالما حكيمتا فلابد من أن يعرف بأنه آمر ناْ ،حاكم
عر حلقه ،وله  ،3جميع ما يآق وين.ر حكم وأمر.
ولقد افتفست ،حكمة اهه تمار أن يرع بعفى اياس فوق بعضن درحامت ،ليتخن.
بةالإىوام:صاأإ،صوص(م/بملأ).
( )٢يطر :مجموع اص :لأينسة.) ٢٦٤ /w ،
( )٣الرجع

؛عفهم بعصا سخرتآ ،ورحمة ريك حير مما يجمعون

كما اقتضت حكمة اف تعالى أنه لما خلق الخلق لم يركهم مدى ،بل خلقهم

لعبادته رحيم ،وأر للعباد معرفة خالقهم على وجه التفصيل ،وأنه وحده المستحق
للعبادة وكيفية عبادته ،وبيان جزاء من آمن به وعبده ووحدْ ،وجراء من كفر به

وأشرك معه ،ق الدنيا والآخرة؟ا

كل هذا لا يمكن للعباد وحدهم معرفته إلا من جهة الأنبياء ،الدين هم واسطة
بين افه تعالى وخلقه ،قافه تعالى جعل الأنبياء وماممل بينه وبين عبادْ ق تعريفهم ما
ينفعهم وما يضرهم ،وتكميل ما يصلحهم ق معاشهم ومعادهم ،فبعث اطه جمح
الرسل إلى الدعوه إلى عبادته وحده ،قال تعالى!

صفيقهتالنحل؛  ،] ٣٦ولمان العلريق الوصل إليه،
ولبيان الحال والمال بعد الوصول إليه؛

فالأدلة التي؛رهنت ،على حكمة اممه تعالى ،قد يلم ،على (أن من حلق للعبادة ال

يصح ولا يحسن أن يهمل ،ؤيترك دون أمر ومي ،ودون حاب ،أو جزاء ،فإن ذللئ،
يتتاق ح الحكمة الإلهية ،وْع تنزه الخالق عن العبن ،واللهو ،ؤإلى هدا الإشارة بقوله

تعالى!

^^أندؤلإنتىه[اإقيامةت  ] ٣٦أي! هملأ لا يؤمر ولا ينهى،

وكدللث ،قوله تعالى•

ةرأقاش<ةؤتيثا هلالومنون!  ،] ١١٥والأمر

والنهى والشراع لا بد لها من رسول مثلغ.
فالمسألة إذألها اتصال مباشر بتنزيه افه تعالى عما ينال حكمته ،وهدا من أقوى

الأدلة العقلية على إكابا بل صروربا ،ولدللئج حاء التأكيد التام بأن المس ال
مناص لهم عن أن يعنا إليهم رسول يبتلون بدعوته ،وتقام عليهم الحجة يه ،مهما
(ا)يظر:

لاكهرسان(مآ.) ٧٠٩ /

()٢طر:ضمأناّإ( .) ٥٤٣/٦
١٠٦

كان حالهم س اكرك ُالإماد ،تما  jلرد "مالي :ؤز؛ثمآ|همحأ؛ثص
,>">]١

ولو أن الخلق لم يبعث فيهم أنساء لتخبهلوا وعاشوا ق تيه ،ولما انتظم الحال

^لآيامحمىمح4تارومت

دلا المال ،قال تحار؛

 ،] ٤١لذا اقتضت حكمة الله تعالى أمما من أمة حلت من بني آدم إلا وقد بعث الله

إلهم الأذر ،وأزاح عنيم الخJلمقال ■مار:ؤئنمحمحالأصص4
[فار ،]٢ ٤ :وقال تعالى :ؤودطإ)ياد ه[الرءد ]٧ :أي :يلغ يدعوهم إلى
الهدى من الرمل وأتاعهم ،ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم
سالهدىرم.

ومن حكمته جل وعلا أن يؤيد الني الصادق بالدليل والبرهان ليفرق الناس
بينه وبين المتنئ الكاذب ،،إذ(الكلام ق النبوة مع على إئامت ،الحكمة يجب فحل
ما تقتضيه الخكمة ،ؤيمتغ فعل ما تتقيه ،فنقول! هو سبحانه وتعالى حكيم يفع

كل شيء موضعه الماسثإ له فلا يجوز عليه أن يسوى بين حنى الصادق
والكاذب ،،والعادل والظالم ،والعالم والجاهل ،والصالح والمفسد ،بل يفرق بين

هذه الأنولع بما يناس ،الصادق العادل العالم المملح س الكرامة ،وما يناسج
بجلاءين^محجارهتءأس)] ٢٨ :؛؛ "!٨٥ ،،يمأكن
إثبايتإ دلائل النبوءة مع نفي التحليل ،بل هو تناقص عند كل العقلاء ،ويلزم منه
الطعن ق ، ٧١

( )١الأدلة العملية الملين صرأ  ٥وه . ٤ ٥
( )٢يفلر :مجموع الفتاوى(\ا .) ٩٦.٩٣
( )٣ينظرت صير ابن محعديص . ٤ ١ ٤
(أ)اكوات(،ا/مهبرةهم)،رسظر;(^xr٦ \ ٦r

( )٥ينظرت العلم الشامخ؛ سّالي ص. ١ ٨٩
١٠٧

 oدايلاضرورةوالخاخوالأضةارت

(من القضايا العقلية أذ نؤع الإنسان يحتاج إلى اجتماع على نظام وصلاح ،ؤإن
ذللئ ،الأحتماع لن يتحقق إلا بتعاون وتمانع ،ؤإن ذلك التعاون والتماغ لن يتصور

إلابحدود وأحكام ،ؤإن تلك ،الحدود والأ-صكام يجب أن كون موافقة لحدود افه

وأحكامه ،فلزم العقل صرورة أن يكون بتن الناص شيع يفرضه شائع يتلقى من اف
وحيتا ،ؤينزله تنزيلاعلى عباده)  ،ذ (حال) الناس ل فآراُت ،انقمللع الأنبياء عنهم،
واندراس تعاليمهم ،حيث يكونون ق حالة مزرية ص الم اد العام المهلبق ،ق
المحورات ،والسلوك ،ق حميع النواحي الدينية ،والدنيوية ،قال) تعالى يصف حال)

الناس قل ،بعثة الني)

دإنطاملير)طشملهإؤ>[الجمءة]٢ :

واطراد هدا  )jكل أمة تتدثر فيها النبوءة دليل فامحير دون ثلث ،على افتقار العالم
الشديدإلى النبوءات ،،وامتتلع استغنائهم عنها يعقولهم)  ،وهداحال) كل من ابتعد
عن مشكاة النبوءة ق كل عصر وممر.

ولما كانتؤ البوءة صرورة ملحة افتضتؤ رحمة اف تعالى يخلقه وسعة كرمه أن

يمن ،لهم سا من أشهم ،ؤيير طرق الوصول) إلى أدلة صدقه(،فإن الماص كلما

قوبمتإ حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه ،كما يتيسر ما كانت ،حاجتهم إليه
ق أ را.اغرم أشد ،فلما كانت ،حاجتهم إلى المفس والهواء أعغلم منها إلى الماء كان

مدولألكل أحد  ،3كل وقتح ،ولما كانت ،حاجتهم إلى الماء أكثر ص حاجتهم إلى
القوت ،كان وجود الماء أكثر.

وكذ<الئ ،لماكانتج حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت ،أياته ودلائل ربوبيته
وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعغلم من غيرها ،ولما كانت ،حاجتهم إلى معرفة
صدق الرسل بعد ذللث ،أعفلم ص حاجتهم إلى غير ذلل؛ ،أقام اف سبحانه ص دلائل
( )١ينظر؛ مائة الإقدام ااوثأهرساني ص . ٤٢٦
آ)الأدلةاستاكاوةصههدأهأ.
١٠٨

صدقهم وشواهد نبومم وحسن حال من اتبعهم ومعادنه ونجاته وبيان ما يحمل له

من العلم النافع والعمل الصالح ،وفح حال من حالفهم وشقاوته وجهله وظالمه ما

ينلم لمن تدم ذلك ،ومن لم يجعل افه له نودأنماله من نرد ،أ *■
 0د ولاسر،الإلم:

إ 0مجن تمام عدل الباري حل وعلا أنه لايعذب حتى يبعث نثيتايقول اف تعارت

ؤوماَةا"ءوزخم؛ثمك

[الإسراء،] ١٥ :

طنامحإبمهاكعراء^^ ،]٢ ٠ ٩. ٢ ٠ ٨[ :أثهمهإرث<

محت<إلأهلآا
غلئو 0ه [القصص ،] ٥٩ '.وبأدا تقوم الحجة على العباد قال تعالى ت
ثإلئاسؤأشحجه

عييع

ولو أن اممه تعالى لم يثعث ،الأنبياء وعذب الكفار لكانت حجتهم هي عدم بحثة

الأنياء إليهم يقول افه تعالى عن

^^ئمحرمدلتنلهءقالأ
^لؤئزغل؛ؤ>[هله ] ١٣٤ :ويقول

تعالى؛ ؤو3؟او

صؤإبماؤلأؤثكبى
ينآّثفك0يملالقصص( ] ٤٧ :والمرادكان لهم

أن يمولوا ذللثج فتكون عذرأ لهم ،قاما الأن وند أرملناك وبينا على لساناك لهم ما
عليهم وما لهم فلا حجة لهم البتة بل الحجة ءليهم)أ ١
والاه تعالى بعّثا نبيه محمداه على فترة من الرمل ليقيم الحجة على أهل
الكتاب الذين احتجوا بعدم بعثة الأنبياء ق هاوْ القرة ،يقول تعالى ت

ؤ يتأئل أديخنب مذجآءؤ
( )١الجواب اكبح ره.) ١٤١ /
رأ)الفرصر«ا/س؛/

هتؤ قن  ،^^١أن دموؤأماةداين

نشير 5lSقير محي جآءؤ

ويدبر يأق ■ءقَلإ،

قير ه [المائدة] ١٩ :

؛■(الفائدة ق بعثة محمد عليه الصلاة واللام عند فترة من الرمل هي أن التغيير
والتحريف قد تهلرق إلى الشرائع المتهدمة لتقادم عهدها وطول زماما ،وبسبب

ذلك ،احتلهل الحق بالباطل والصدق؛الكدب ،،وصار ذلك ،عدرأ ظاهرأ ق إعراض
الخلق عن العبادات .،لأن لهم أن يقولوات ياإلهنا عرفنا أنه لابد من عبادتكؤ ولكنا
ما عرفنا كيف ،نعبدك ،فبعث ،افه تعالى ق هدا الوقت ،محمدأ عليه الصلاة واللام

إزالة لهدا العير ،وهوؤ أن ئهؤؤأ ماخءيامن

يعني إنما بعثنا إليكم

الرمول ق وقت ،الفترة كراهة أن تقولوات ما جاءنا ق هن.ا الوقت ،من بشير ولا ندير.

ثم قال تعارت ؤقدكؤ.شروشبرهفزالنإ هد 0الحلة وارتفع هدا الحذر،
أن حصول الفترة يوجيار ا احتياج
ثم ءالت
الخلق إلى بحثة الرمز ،واطه تعالى قادر على كل شيء ،فكان قادرأعلى البعثة ،ولما
كان الخلق محتاجين إلى البعثة ،والرحيم الكريم قادرأعلى البعثة وجب ،ر ا ق كرمه
ورحمته أن يبحث ،الرمل إليهم)؛ .،
وببمذا يعلم اصطرار العباد فوق كل صرورة إلى معرفة التي ،وما جاء به،
وتصديقه فيماأمحر ،وطاعته فيما أمر
 0د ولالأّتقراءاكالخيى:

من حلال الامتقراء التأريخى نستطع أن نثست ،إمكان النبوءة ،فحينما أنكر
الكفار نبوءة النبي محمده بدعوى أمم لم يسمعوا حا من قبل ،قال افه عتهم•

هإنظآإلأ١ظد4 ،لص ،]٧ :ظلرد عليهم كان من
( )١تب :لا محّج شيء على اش تعالى ،بل الموءة محض تقفل من اش تعالى وسعة كرم طى خك.
( )٢سه :لايوج ،-شيء على اممه تعالى ،بل النرءة محص تقفل من اض تعالى وسعة كرم على حلمه.
( )٣الضرالك؛؛ر(<ا/ا/ااأ).

( )٤يطلر; التوات  ، ٤٤٧وزاد اJعاد ،لأبن القيم(.)١ ٥ / ١

حلال اسقراء التأرخ ،وتقليب صفحاته ،والظر ق أحوال الأمم السائقة،
والاستدلال على إمكان نبوءة محمد .يامكان البوءامحتح السائقة ،فنبوءة محمد.

لت ،أول ،نوءة طرفت ،العالم ،فما من أمة إلا وكان مها مي ،يقول افه تعارت

ؤئنمنيىإبمحبجابيرؤ>[فاطر ،] ٢٤ :ونوءة محمد .هي من صمن هدْ
الثوءاُت ،،فليست ،نبوءته هي أول نبوءة ،ولا أنه تفرد  ، ٦١-بل هناك أنبياء فيله،

4تارومت - ٤٧ا ،ونال تعار• ؤم،ما
ْىنتإئعائاٌفيه[الأحقاف اأ  ]٩أتمرت(ل ت ،بأول رسول حاءكم حش تستغربوا
رسالتي وتستنكروا دعوي فقد تقدم من الرمل والأنبياء من واشتؤ يعوق دعوتم
فلأي ثيء تنكرون رسالتي)؛  ،،وافه الذي بعث ،الأيياء السابقين فائر على أن

يبعثإ محمدأ ،.وافه الذي أنزل التوراة علىموسم ،،والإنجيل علمح ،عيي ،هو
الذي أنزل القرآن على محمد ،.قال تعالىI

ظدىإاناسلإعؤئهُ

^^ن؛طغمؤماؤئؤ
ه

^ وديئم ؤ،

ئتايقممّنيىآؤىتار؛ةوئيهلالأناُامأ — ٩١

 ٩ ٢آ(نل يا محمدلهؤلاء المنكرين لإنزال سيء من الكتب ،من عنداطه ،ق حوامح ،سلبهم

العام بإباُتف نصية جزمحة موجة•

شإ٢قى  ٠wحءئةا ه)لى(،قل

لهم ملرمآا بفساد قولهم ،وقررهم ،بما به يقرون)؛  ،٢فتنتفى استحالة النبوءة بتحقيق
ب'>.

( )١سر الكريم رحمن؛ لأبن معدي ص . ٧٧٩

( )٢تمر القرآن العفلم( .)٣ • • fx
 ٢٣١سر الكريم الرحمن ص • ٢ ٦ ٤
(؛)مائة الإقدامص . ٤٩٥

ويمجمؤع ءذْ الأدلة شن لكل عاقل أن الشوءة ممكنة ،وأن يمنة الأساء ليت
متءٍالةأأ ،،ؤإذانتت السوءة يأدلتهاكان لايد من محديق الني ق كل مايخريه عن اش،
والتسليم له ،فهده محي الغاية من نصمت ،أدلة إمكان السوءة وإتا*ة براهمن صدق الني.
٠٠٠٠٠

) مدا يخلاف ما ذمت إليه الراممة من أن يعثة الأسياء مستماة متلأ .ينظرن الملل رالتحل؛
طني( ،)٦• ٢٦ • ١/٢وصإبلأينسمزيص٢د. ٥٨
١١٢

1//سث//ء،ث

العلاقة ين مسألة السوءة وماتل الشادْ

إي دراسة المائل والدلائل الشرعية لا بد س أن تدرس بشكل مجتمع ال
مجترأ ،ينظر إلى علاتة المائل بعمها 0ع بعضها الأخر ،لأنه من المحال دراسة
أي ممالة ودلائلها ق معزل عن بقية المائل والدلائل ،لأن هناك أصولا تجمعها
ولا تفرقها.

ولعل من الخلل المنهجي الذي وقع فيه بعض المتكلمن وغترهم أنم يرموا
كل مسألة ودلائلها على حدة وفق أصول مستقلة لكل مسألة ،لهدا ناهضت ،أنوالهم
وبدا تحرير قولهم ق غاية من الضحف ،وهدا كما حدث ق تحرير مسألة الموءة

وألكها حيث ،تعارض ،مع كثير من أصولهم ل التحسين والقبيح والوجوب،
والحكمة واكعليل ،مع الأعراف ،؛جهودهم ق الرد على منكري الموءات ،وند
نثرت ل مليان البحمث ،سيشا من هدا.

لدا كان من مميزات النهج الحق لدراسة المسائل والدلائل الشرعية أنه يبين

العلاقة بين أصول المسائل ودلائلها ،لذا انم بالوصوح والبيان ،ولم يع فيه
اللبس ولا اكنافض ،لهومنهج بنائي متكامل ،وهومنهج يحتاج إلى أن بمرز ويفرد
بالدراسة لأنه محين قوة ومتانة المنهج الإسلامي وتميزه عن غيره.
وق هذا البحنخ سأحلى علاقة مسالة النبوءة بم ائل الحقيدة على النحوالأنرت
ه ا لسوءة تدل على وجود اف تعالى ،لأن القول ؛إثبايتؤ النبوءات مع عن
القول بإنات الخالزاُ ا ،وفد بينتإ ق أدلة إمكان السوءة أما تنجي على نمور
الكمال الإلهي ق الصفات ،من جهة الخلق والقدرة والحكمة والرحمة والعدل.

 ١ينفلرث المطالب ،العالة :للرازي (■)٥ ٤ /A
١٣

بالايات الخارقة للسنن الكونية ،نقلب العصا إلى حية نعى ،وجعل النار يردآ
كما تدل ،النبوءة عر وجود افه من جهة أدلتها؛ فخرق السنن الكونية تأييدا لصدق
الأنبياء ،يدل ذللئ ،بالضوورْ على وجود رمحبح قادر على كل شيء ،أرسل رسوله وأيدْ
وسلامثا على إبراهيم ،ونع انء من بين أصابع الني محمده والوحي إليهم
ؤإخبارهم بالأمور الغيبية وغيرها من الدلائل التي تدل على وجود اض تعارأ ؛،
ؤإنكار آيايت ،الأنبياء يحوي لعدم الإيمان باق تعار ،لأياُتج الأنبياء ،فنن لا يؤمن
بموجود فوق الهلبيعة ولا بتيحله ل شؤون العالم لا يقبل بايايت ،الأنثياءر
ه ا لنبوءة هي أحد أركان الإيمان الستة وهي الإيمان باطة وملائكته وكتبه
ورم له واليوم الأحر والقدر حيره وشره ،وجمح هده الأركان ترجع إر الإيمان
باق ورسله ،فهما الأصل لبقية الأركان ،ولولا الأنبياء لما عرفته ،فجميعها مبنية

على ما جاء به الأنبياء ،فهي عماد الديزرم.
فكل من آمن بالأنبياء فهو مؤمن بنن أرملهم وهو افه تعار ،لأن (إرسال
الرمل أمر م تقر ق العقول يستحيل تعهليل العالم عنه كما يستحيل تعطيل الصانع،
فتن أنكر الرسول فقد أنكر المرمل ولم يؤمن به ،ولهدا جعل سبحانه الكفر
برسوله كفرأ؛ه)ل؛ا.
فكل ما هو دال على البوءة فهو دال على الربوبية بملريق الأور ،ولا عكس،

فلا يلزم من إثبات الربوبية إثباُتج النبوءة لأتبا أحصررل ا.
( )١يظر :درء تمارض العمل والفل(آ ،) ٤ tAT /والصواعق اورّلأ (.)١ ١ ٩٧ /T

(  ) ٢حدا \وتقد اص— توارت مل هيوم ق إنكار 0؛ ١يات ١لأنبياء ،ينظر؛ مرتف الدمل وا لدين من رب
العالمين وعباده المرمالين :م.هطس صري١(،ا>.)^٩—^٨و(iا  i) ٦٦ؤيظرلكلام موم ق*
بحث ل الفاهمة البشرة ،ص  ١٥١وما يعدها.

( )٣يتظرت شرح العقيدة الأصفهانية ص  ، ٥٧٠وفتح الباري؛ لابن حجر(.)١ ٥ ٩ / ١
(٠)٤دارجاuلكتن؛ لأيناكم(ا/ها).
( )٥يتفلر• منهج الاستدلال بالمكتثعفات العلمية على النيوءة و١لربوديةت د /سعود العريفي ،صى ,٢ ٩٣

ه النبوءة هي المستند الملي لسائر م ائل الاعتقاد ،فإذا ثبتت النبوءة وحب
عقلا قبول كل ما يخثر به الض عن اف تعار من الأمور الغيبية؛ ؛ ،من أسماء افه

وصفاته تعار ،ومن الإحار عن الوم الأخر ،والملائكة ،والجن ،وكل أم ض
يخم يه الض يجب مديقص نه ،وكذا الأمر والنهي والمع يجب نوله لتصديق
اكي.فاّم•
وقد قرن افه تعار بين مسألة الإيمان به وبين مسألة الإيمان يالنبوءة ق القرآن

الكريم ي أكثر من آية ،قال تعار

ه[آل عموان!  ،] ١٧٩وقال!

ؤ ؤآلن؛ ^١٣ووه ؤجلى فزآلتيذيمن ؤإلشهتآء بمن
قأك؛أقبمةل ؤيكدبجأ ،١%؛؛؛^ ؤخق عحتجل لبيييِ ه [الحديدث  ، ] ١٩وقال!
ءؤ ؟^؛^ ١آقين ءامنوأءاخألأس ^ ^١ ،^^^^٥^٣ئمل ؤ(يمرق ،ثالخكتنح

وآقوغآأ؛مءثدصل
اقة ^ 3/قن قذوش يةٍقؤ أمحؤ وهنsؤهع ومحوض
رشمث)أشإفيطمجيعا
صأثلأيدأه[الماء! ،] ١٣٦
ثرنؤم أي
آو ىلئد ملعؤ<أدوزتي،
محثسِمحدث[4الأعراف:

[آل عمران!  ،] ٣٢وقال!ءؤوأٍ،عوإأس
 ،] ١٥٨وقال!
^^أ\ؤتيءأضابىمأاس
نأؤمحئ ضمث ه[آل عمران! ،] ١٣٢

ولأيمإ\هله[الن اء! ،] ٥٩

لإولةيحلقخأكينمحن

آثئ عهرَس اليقن ؤآهإ.شئن ؤآئئهدة إمحإوح أؤيئ ،محما4
[اكاء! ،] ٦٩

هيئولأووث)هلالمائدة!  ،] ٩٢وقال! بؤ

كمأأقوأ،ؤ> [الور!  ،] ٥٤وقال!ؤ ؤممعؤإ أس هولأُ إزكحر
يمحنةُ؛>تالأنفال!
محن[4الأنفال! ،]١
 ١يقلو :الأدلة العمالة القلة عر أصول) الاعتماد :د /معود العرض ،ص • . ٤٥

•،]٢

ؤتمثإتره وقسو_ة،د ه[الأنفاوت  ،] ٤٦دثال*ؤقبهااكءائدإ

و؛ثوو)ؤلآظؤأأعظءه[سجمد ،] ٣٣ :ونالتؤؤبيلممل
لإ_يملمح
ظآلثينوث)ه[اكاينت  ١٢ا.
فلا سيل إلى العادة والفلاح ل الدب والاحرْ إلا على أيدي الأساء ،ولا سل
إلى معرفة الطب من الخيث ،على جهة التفصيل إلا من حلالهم ،ولا ينال رصا اض

التة إلا على أيديهم ،ولقد رتب ،اغ عفلم الأجر على ٠لاءة نيه ،واتاعه ،فال تعالى:

لأئقذطقنل)لخنيؤ>[الخديد ،]٢ ١ :وقال؛
^نىيمءهتذه[النورت ،] ٥٤

ٌتآأمئ
لإز؛0ه[\كوو،] ٥٢ :
ذعكأ ءي آ3سر وتحنؤث المئره وأيمن
ثاصت

^^٤٢٥تيزحكئؤ>[اكوبة،] ٧١ :
هاآلآمحمحم،1بمؤبم

عداب\ؤثؤ>[الفتح؛ ،] ١٧
أئتظئتجئه[البماتأ .] ١٤
ه ا لإيمان بالموءة هو الطريق الوصل لمعرفة اممه ومحته ورضوانه وهو

السبيل المودي إلى الجاة من عدابه والفوز بمغفرته ،فتن لم يحقق هدا الباب

اصعلرب عليه باب الهدى والضلال ،والإيمان والكفر ،ولم بميز بتن الخطأ
والصوابرُ

ه ا لتصديق بالنبوءة مع عن التصديق والكتس_،ل  ،،مسألة النبوة ذايتؤ صلة
( )١يفلر :سرع الخاوي( ٩ا  ،) ١ < ١ . ٩٩ /والموات ،)0 . ٧ ، ١ ٩ /١(،وزادالماد( ا.) ٦٩ /
( )٢يطر؛ إفحام اليهود؛ ال— موءل بن يحص ص• ٥ ٩ ،
١١٦

بمألة اص ،فالكب نزلت على الرسل ،لنا كان لا د س الإيمان.بمما ،والقرآن
الكريم دلل على نبوءة الني ه

ه م سألة النبوءة نف ها كل لا يتجزأ ،فإذا ثبتت نبوءة نبي من الأنبياء كان
يوما لغترْ من باب أولى ،فلا يمكن الفريق ل الإيمان يوءة الأساء ،بل لا بد من

الإيمان بيم حميما حملة وتفصيلا ،قال مار!

لجاأذزلإكناوآ

ئيل إق،إبرقق< ئسمعٍل ئسء<؛يى ذظزآ ثإلاتّتاط ومآ اؤونيآى ثبميتى وما ك
^^َومحذمحدملئوداه[البقرة ،] ١٣٦ :وقال!

جث تدين محهءهلالقرة؛  ،] ٢٨٥وقالتؤلإ٠ء١قاإشوآلإونا
ثذآاؤث ،مئ ؤبمتئ
وماأنيل ■ءإاإبرمح< ثانمنمل و1سءحى
شيلؤن يم[آلءمران ،] ٨٤ :ومن

يومن بني ؤيكفر احر ،فهوكافر باكل الأنبياء ،فمن أقر بجنس النبوءاُت ،كان لزاما

عليه الإقرار بنؤع النبوءات ،قال تعارت ؤ
يممحأمحأشمح،هء

ؤمحلاهمحيدؤنأن
ظربممحر)محدصن<

با0ؤإؤتيءأمأ

لأش ّيءوؤبمنمحألمز أثد ننهرؤكلى ٌثؤمحب يؤمحؤلحألأمحِةاف آثه
عىقمحناه>[الماء.]١ ٥٢ - ١ ٥ ٠ :

١٧

UiOJOJI

منهج القرآن الكريم زعرض الشوءة وأدلتهارا،
من خلال اسقرا؛ي لايات القرآن الكريم وحدت أن آيات النبوءة إما أما تقرر
م ائل النبوءة ،متضمنة الرد على شبهات منكري النبوءة ،أو أما تفند الرد مفملأ
بالأدلة على شبهات منكري النبوءة ،أوتكتفي بالنفي المجمل نظرا لضعف الشبهة
وتمانتها

وهدم الشبه تارة تكون موجهة للأنبياء ،وأخرى تكون موجهة لما جاء به

الأنبياء ،و'التة توجه لأتباع الأنبياء.
ومما يلاحظ على شبهات منكري النبوءات أتيا تتشابه ويتكرر - ،وسيتبين هدا
خلال التحرير لهدا المثحئ ،وغيره  -فالشبه التي وجهت للشي محمد .هي الشبه

ذاتيا التي وجهن ،لمن قبله من الأنبياء ،يقول اطه تعالى! ؤمادئ\زإك<إلأمامظ
هئزمنٌشهلنموت.] ٤٣ :،
ولا تزال شبه منكري النبوءات تثار بين فينة وأخرى ق واقعنا المعاصر، ،ع
اختلاف ،ق المنهللقات الفكرية.

والاستدلال على النبوءة تارة يكون مباشرة على مسائلها ،وأحرى يتضمن
الدلالة العقلية عليها ،وصفحات هدا البحث ،متحرر شيئثا من دلائل القرآن على

نبوءة البي محمد ،.التي هي دلالة على باني سوءامت ،الأيياء السابقين ،فيوت
( )١هناك بحث بعنوان مفهوم النوة ل القرآن الكريم• أسماء •ردتم ،،لنيل درجة الماجتر من جامعة
عض ثس ،كلة الآدارّ_ ،،بف م اللغة العربتة وآداتبما ،لعام  ١٤٢٢ه  ،لم يتنارل ،الحث منهج
القرآن لمرض م ألة النوة وأدلتها يقدر ما تعرض لمنهج المتكلمين•

( )٢ي هذ.ا البحث ،مأحرر شبهة أن يكون الأئياء بثرآ ،وباني الشبه متحرر ل نمرل ،أخرتم ،لختاسة
م ص ها ي المكان المنا سب لها ،كثبهة الجنون والكهانة والحر متحرر ي الدمل اكاي"• دلالة

أخلاق ،الني محمد ،.وشبهة الشعر ستحرر ق القمل السائس؛ دلالة النفلم دالأّ لوب■
١١٨

نوءة الني محمده تبت نبوءة الأنبياء السابقين من جهة المثارة به ،ومن جهة

تصديق المي ق كل ما يخر عن الأنبياء السابقين ،وهدا ما انصر اض عنه ل توله!

^أٍتفنؤ>[اكاهات. ٢١٢٣٧ :
وق هدا المبحث ،مأحرر منهج القرآن الكريم ق عرض م ألة الموءة وألكها،
على المحو الخالي:

ه أولآ:أصناذجاس؛ينباكوءة;

(لا تخلو أمة من وجود ذاهالين ند غمرمم ذكاليف الحياة وأعباوها ،إلى حد
أنم لا يجدون من هدوء الخال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع روومهم للنفلر ق
تللث ،الحقائق العليا ،كما لا تخلو أمة من منكرين ساحرين يحبون الحياة لهوأ
ولعا ،ؤيتخدون الدين وهما وحرافة)آآا ،ولا تخلو محن أناس يتعبدون اممه ،لذا

تعددرت م اللث ،المكيبعن يالنثوءة ،وهم على أصناف منها •
* م ن يذكر الخالق فهو من باب ،أولى ينكر الخبوءة ومسائل الدين جميع1ا،

فالخقاش مع هؤلاء ومع اللاحدة اللاربوبثين يكون ق إثبات الرب ،الخالق أولا.
ءب من ينكر الإله ،وهدا كحال فرعون اللى كان ينكر وجود الإله فال تعالى؛

محىمحنسءامح
ئيىثممنحسأء.بمه[القممى،] ٣٨ :
وهوا الخفاش يكون معه ق إثثاُتؤ الإله لعيادته.
 ٠م ن يثت وجود اممه تعالى الخالق لكنه لا يوحده ،وهويل.ين لمعبودايتح كثيرة

يعبدها مع الخالق ،وهدا كحال كفار قريش ،يقول الله ءنهمتؤئنام،رسخليى
٣^٢؛^ ،ؤألاص ،وبمءرآشسؤقس ضؤ الة قء.ؤذلألأ ه [الحنكثوت،] ٦١ :،
ر  ) ١ميأق ٌزيد إيضاح لهدم الدلالة ل الفصل الراع؛ دلالة الإخبار
ر'ا)الدينتد /محمد دراز _، XA
١١٩

وغيرها من الآات  ،لكنهم يمدون ألهتهم ظسا منهم أتبما مربم إلى الخالق،

يقول اف تعار ع-هم؛

^^^آإئأسظئؤ>لارصت  ،]٣فهم ال

يوحدون افه تعار ،ولا يعرفون أي إله هو المستحق للمادة من بتن تلك

الممودات التي يمدونها ،ؤئجهلون مميرأ من أمور حالهم ومالهم ،فهؤلاء بكرون
حض النبوءة ،ؤيكذبون بكل ما جاء به الني ،فالمشركون والملاحي ٠الربوييون
يكون النقاش معهم ق إمكان النبوءة.

ءلو من يبتاحنى النبوءة كأهل الكتائب ،،ؤينكر نبوءة نبي يعينه ،فهؤلاء نناهشهم
ل ن وُت ،نوءة النبي الذي أنكروه بما ثبتت ،به نبوءة النبي الذي آمنوا يه ،كامتدلأل
ورئة ،وهرقل عظيم الروم ،والنجاشي مللثه الخثشة عر صدق نبوءة المي ه بما
يسن يه محيوءة عمسى عحه السالآم

ومن يتأمل القرآن الكريم ،ويثحن ،فيه سيجد أف اض يذكر أسبامحبه إنكار الماس
للنبوءة ،وتكذيبهم للأنبياء ،وهي أميايبج نقية ،اجتماعية ،حتى يتلأفاها المالك
لريه ،ومأجليها ق الفصل المال بإذن اممه تعار.
ه ثابا! المبوءة اصطفاء إلهي لخكمة إلهية ،إل من له الخلق والإ؛داع له
^اشلءئئتازبتاضمى! ها"]أ"آ،،ولةد اقتفتؤ
الاختيار والاصهلفاء،

حكمة افه تحار أل يصهلفي الأنبياء ،ضم من حيرة حلق اف تعار وقد بلغوا الكمال
الحلقي والخلةيل ،،٤لأن اض تعار خصهم بالوحي دون غيرهم ،فهم سيبلغون عنه،
وهم الوامعلة بين الله وخلقه ،واصهلفاء الله تعار متعلق بمثبثته وعلمه ،قال تعار!

ؤ آس ,حظف محي أثلفًكق ثبملأمحَث ألناس إن أس ّثعيع
()١يطر ] ٦٣ ■^^١[ :رلصن:ه ،]٢ولالزم:خآ] ،ولالز-؛مف.] ٨٧ ،٩ :

( )٢ماقتفصيلعذايالفمول المائعة.
( )٣بطر :نبماةالإقدام :لاوث.ررساني ص . ٤٢ ١

( )٤سياك تضل الكمال الخم ي النمل اكاي :دلالة اماف كمال الأخلاق.
١٢٠

ه

[المؤج; ( ،] ٧٥أي؛ يختار ؤثجتبي من الملائكة رّ>»الآ ومن الناس رسلا يكونون
أزكى ذللثج التؤع ،وأجمعه لصفات الجد ،وأحقه يالاصهلفاء ،فالرسل لا يكونون
إلا صفرة الخلق على الإطلاق ،والدي اختارهم واصعلفاهم ليس جاهلابحقائق
الأمياء ،أويعلم شيشا دون محيء ،ؤإنما المصهلفى لهم ،السميع ،البصير ،الدي قد
أحاط عله وسمعه وبصره بجمح الأشياء ،فاختياره لياهم ،عن علم منه ،أمم أهل
لذللث ،،وأن الوحي يملح فيهم)أ /
لقد أكد اممه تعالى قضية أن النوءة اصطفاء من عنده وحده ق آيات عديدة بصغ

مختلفة ،فتارة يدكر اصطفاءه لأحد الأنبياء ،قال تعالى ت لآننجعثهنؤإتيسرإلأ
ؤيثدآئلمتكه ؤر الدة ظددُ ة آٌنؤ لمزآمحلحتن ي ل البقرة ت
س سنه
 ،] ١٣٠وقال تعارت ؤ،ل ينمو؛ئ,إيآصظمتقاواقامحابمهأي ويإظ ه
لالأءرافت  ،] ١٤٤وأخرى يذكر اصهلفاءه لجملة س الأنبياء قال تعالى؛

قَمحمحمح[4القرة ،] ١٣٢ :وقال
تعالى؛ ؤ إف آث ،آصظئ ءادر تمحكأ وءا1 ،3برمحم ؤءال عذثن ءآثقث ه

[آل عمران؛  ،] ٣٣وقال؛
،] ٥٩

لأؤثآصظمةهتالمل•
^هلأ\نألإئاره[ص؛ي ،]٤ومرة يذكر الاختيار ،ومن

^  ،iJJاختياره لموسى عليه اللام ،يقول تعالى؛ ه

ه

[طه;  ،] ١٣كما يذكر الاحتثاء بعد ذكره جل وعلا لجملة س الأنبياء ،قال تعالى؛

^محثثمزه[الأنعام؛  ،] ٨٧وقال؛ <ؤزيتنهدت\

وأجةي٤هتمريم؛  ،] ٥٨وقال؛ ؤائبجفيإنجمنئه[اكورى؛  ،] ١٣وأخرى
يذكر احتباءه لأحد س رمله ،كاحتثائه ليومف عليه اللام ،قال تعالى؛

شّاقئلق ؤ>ليوش;  ،]٦ولإبراهيم عليه ال لام ؤإنإتره؛؛م
إ  ) ١بتر الكريم الرحمن؛ لأبن معدي ص . ٥٤٦
! ٢١

^ظتنهب>[انمل:
• .] ١٢١.١٢

وبما أن النوءة م اصهلفاء من اش تعالى لمن ثاء من البشر ،فهي ل حق المي

ث و قفل ونعمة من اف تعالى ،قال تعالى!

^لثاؤآهمله[الأنمامت

محك؛محصمح[4صم:خه].
وْن خلال دلالة آيات الاصطفاء الإلهي للأنماء سن أنه لا يمكن أن تكون
النبوءة واجبة على الله تعالى ،قافه لا يجب عليه شيء ،والمائلون بوجوب النبوءة

هم المعتزلة والشيعةأ  ،،بناء على أصولهم العقلية ،ق التحين والتقبيح العقليين،
والكلف الإلهي ،ؤاثبات الحكمة والتعليل  ^١باسلوق ،فبعثة الأنياء متى

حسنت وجبت ،فلا بل من بعثة الأنبياء لأما فعل صرورى يرتبط بصلاح البشر
ولأم-ا من منتقيات عدل الله تعالى ،فاش تعالى علم أن صلاح عباده يتعلق ببعثة
الأنبياء ،فلابد أن يعرف الناس  ١٦٠لأنه إذا لم يعرفهم حا كان مخلا بما هوواجب
عليه ،ومن العدل واللطف ،ألا يخل بما هو واجب ،ءليهل ا ،فالنثوءة عناوهم جزاء
على عمل قام به النبي فاستحق أن يكافئه  •٥١عليه ببحثته ،ولا علاقة لها بالاصهلفاء
.،٣^١

كما دلت آيات الاصطفاء الإلهي على أنه لايمكن أن تكون الثوءة جائزة ،كما
يقول الأثاعرة بناء على أصولهم العقلية ق أن أفعال اممه تكون على الجواز
والإمكان لا الوجوب أو الأمتتاع( ،فالفعل الصادر ص الله مختص بضروب س
( )١يتظر• شرح الأصول ،الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار ،صى  ، ٥٦٤والمغني ل أبواب التوحيد له أمح
( ٠ا ،)٧٩- ٦٣ /وكشف ،افراد ذ شرح تجريد الامحقاد؛ لأبن طامر ،ص  ، ٣٣ ١وعقاني الإuمة؛
للطفر ،ص  ، ٢٧٩وعقائد الإ  r٠uت  ١لازتجاف ،ص  ، ١٥٣وص ذاتبا أدلة الشيعة لوجوب الإئ.ة

( )٢يفلر :ث رح الأصول الغمة ص . ٠٦٣
( )٣يفلر :اسي( ،) ١٦/١ ٥ومهاج المة( /Yه ٠)٤ ١
١٢٢

الجواز ،لا يتميز بعضها من البعص)را ،،وأفعال اطه لديهم لا تتعلق بحكمة ولا علة
ولا غرض ،إذ اض يفعل ؤيبيع (لا لغاية يستند الإبدلع إليها ،ولا لحكمة يتوقف
الخلق عليها ،بل كل ما أبدعه من حير وشر ونفع وصر لم يكن لغرض قائم إليه،

ولا لمقصود أوجب الفعل عليه ،بل الخلق وأن لا حلق له جائزان ،وهي بالنسبة
إليه سيان)ل ا ،وبناء على هذ 0الأصول الأشعرية تكون بعثة الأنبياء لا علانة لها
بالامحهلفاء الإلهي ،ولاعلاقة لهابصلاح البشر ،وليت هاك صفات  jذات الني

اصعلفاْ اف ^ ١^٣٢جوزواأنيكون اويناءلأّلأكبائرام
كآياتالأسلفاءالإلهيضكلأيخنأنتال النوءة بالكسب،
وتتحصل بالرياصة والتصفية عن ؤلريق مخيلة الشي أي أما من ذات الشيأْ ،،لأما
على هدا النحوتلغي الاصهلفاء الرباق.

وند برهتت آيات الاصهلفاء الإلهي للأنبياء على أن المبوءة محص اصهلفاء من
اش تٌالءا للٌثي ،وص منة وقفل من الله تعالى للأنبياء ،وبدلألة هده الأيات يرد
على كل نن أكر نوءة الأنياء:

* ب دعوى أف اختصاص المي من محن قومه بالوحي لا مزية فه ،ولا دلل عليه،
لامتعاد أن الني يختص بالوحي من بينهم ،نهوواحد منهم فلا مزية له عليهم،
وقد ذكر افه تعالى ثسهةهؤلأء القوم وقوله
( )١الأتم اد ي الامحقاد؛ للغزالي ص  ، ٥٢وطر :الإضاف؛ لياقلاق ص  ، ٩٢وأمول الدين؛
للغدادي ص  ، ١ ٠٧والإرشاد؛ للخوض ص  ،٣ ٠ ٢وماة الإقدام :لاكهرس1ق ص . ٤ ٩٥
(أ)غاةاورام؛للآ.ديصلآآ.
()٣يطر:مايتالإقدام؛لكهرساقص . ٤٦٢

ر٤ا ينظر• أصول ،الدين؛ للغدادي ص  ، ١ ٦٧والإرشاد؛ للخوض ص  ، ٣٥٦والمواقف؛ للإبمم ص
 . ٣٥٨ومال مزيدإيضاح ل القمل الثاق :دلالة الأخلاق ،والقمل السابع؛ دلالة آيات ،عتاب
( )٥النائلون بمذا مم الفلأمفة ،يتفلر :آراء أمحل المدية الفاضلة؛ الفارابي ص  ، \ UA_\UUوالنقاء؛
لأبنسبا(أ/ههم.
١٢٣

دةفيلآههم4تيوض؛  ، ٤٢وقولهت ؤوهأوإلههممحره4تص؛  ،]٤وقوله؛
محال
ؤ ي ؤٌاءئمح؛آ[4صث  ، ٤٨وقوله؛
^^محمحهئسأسجمح4
امحنمامحءءمح 44لق؛
[المم؛ .] ٢٥

 ٠و دعوى أ 0هدا التفضيل والاصهلفاء يفضي إلى التفرق والتحزب والشقاق،
وهن.ا مما يآباه العقل ولا يرصاه؛

ءآ ودعوى أف النبوءة منصسح ،فلا تكون إلا لعظيم القوم ،قال تعالى.ينهم;

^ميذُء>أآآًايم[ازحرفث  ،] ٣١فرد  ٠١٥١عليهم
ؤ
فيصؤمحيقسا.ظهز
بقوله؛ ؤلمبم؛بممون
ه
ثؤى
ؤق بمه ،دنحنيِكئ بميهر بمضا
[الزخرف ،] ٣٢ :فالامتفهام ق هذْ الأية(للانكار الدال على التجهيل والتعجب،
من إعراضهم وتحكمهم أن يكونوا هم المدبرين لأمر البوة)لم,
والرد علمح ،سهتهم من وجوم؛

(أحدها :أنا أوقعنا التفاورتإ ل مناصب ،الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على
تغييره ،فالتفاويتخ الذي أوقعناه ؤ ،مناصب ،الدين والنبوة بأن لا يقدروا على
التصريف  ،فيه كان أولى.

وانيها :أن يكون الراد أن اختصاص ذللثج الخى بدللثج المال الكثير إنما كان

لأحل حكمنا وفضلنا ؤإحاننا إليه ،فكيف يلين ،بالحقل أن نجعل إحساننا إليه بكثرة
المال حجة عليتا ق أن نحن إليه أيما بالنبوة؟
ر )١يتفلرت رمائل فلسفية؛ أبوبكر الرازي ص . ٢٩٥
( )٢يقم —ا-ون الول؛د بن المغيرة ق مكة ،وعروة بن م عود الممفي ؛  UiJl؛ ،،-،ينظر؛ حا4ع اويان
( )٣التفسير الك؛؛ر(7آ.) ٦٣٥ /
١٢٤

ونالتها :ا  LJأونما التفاوُت ،ق الإحسان بماصب الدا لا ل بب ابق ،فالإ
لا يجوز أيما أن نوير التفاوت ق الإحسان بمناصب الدين والنبوة لا لس_،
مابق؟)أ  ،٢فالرد عليهم كان من حهة ما هو واقع لهم من التفاصل والتمايز
المعّثي ،والمعرفي ،إذ العقول تتفاوت ونتفاصل ق معرفتها ،وهذا لا ينكرونه

البتة ،فإن هم جوزوا التفاضل المعيشي والمعرق الدنيوي كان من الضرورة العملية

إثبات التفاضل الديني المتعاق بسالة النبوءة ،ثم إن تفاصل الأنبياء بالامحهلفاء ال
يفضي إلى التفرق والشقاق الذي يأباه العقل ،لأن الأنبياء جازوا بما يتوافق مع
العقول ،والشقاق الذي نجم ل القوم كان نتاج حدهم للنثي على منة اف تعالى

هائّ4مأكينصإؤممقدءأثنا

عليه يالثوءة ،قال اف تعالى:

ءال ابر؛ُهر ألكتب تلؤكمه وءاسىءم ظ؟ عظينثا ه لالنساء،] ٥٤ :
حكدتةل٠منيقه
أو نتاج تكذيب ،لما جاء به الأنبياء ،قال
[الأنعام.] ٣٤ :
وللرد على شبهتهم ،إضافة للايات الش قررت أن النبوءة محص اصطفاء من افه،

تأكيد الأيياء لأقوامهم بأن النبوءة منة من اض تعالى ،قال تعالى :وذز
محثةمحبمادْيتإيرابات •] ١١
وكما أن افه تعالى فضل الأنبياء على الناس بوحيه ،ففد فضل؛ بعض النبيين على

فمماصلهم من جهته تعالى ،لا من جهة الأنبياء ولا محن ،جهة أتباعهم ،قال
^^عقشله>[البقرة ،]٢ ٥٣ :وقال< :ؤوقة.محصئنا

( )١الشتر المجتر؛ ما3ي.) ٦٣٥ / YU (،

( )٢بفلر :الضير المجتر( ،) ١٩٥ ;٦والفرقان ينأوليا ،الرحمنواوبء الثسطان؛ لأبنيب ،ص
 ،٧ومباحث المفاصلة ل العقيدة؛ محمد الشفليفي %ص  ١ ٠ ١وما بعدها.
١٢٥

بمصاشكررؤضاؤ>[الإمراءث  ،] ٥٥وهذه الأيات ترد كذلك على أهل الثكتاب
الذين حصروا النبوءة ق بني إسرائيل ،فأنكروا نبوءْ المي محمده.

ولا يمكن أن نلض التفاصل بين الأنبياء بدعوى تطور النبوءة عبر اكاراخر ،،
تئ،بجلرث\قةُ ه
فالتفاصل بينهم يعود إلى مرسلهم (افه) تعالى ،ذ
[الأنعام :؛آا]،إصافةإرأنالنوءةلأتتطور ١٢ا.

ه ث الشا؛ ثرية الأنبياء ،إذ من رحمة افُ تعالى بخلقه ومن تمام حكمته وعدله
كان الأنبياء من جض البشرفهذاييرالأخذعنهم ،وهوادعى للتأمى مم ،بخلاف
ما لوكانوا من جنس آخر فإنه سيصعب على البشرية الأخذ عنهم ،فالأنبياء بثر من
ئ 4
جنس المرسل لهم ،مال تعالى ت ؤ

[الكهف ،] ١١٠ :،و[فصك ،]٦ :وقال :ؤقنسآث4ؤآكمحت؛راإدبمثث،نخز
ؤ؛إ،ةه لأن
رئولأس ؤئسهر تثؤإعثهزءصء

زذ هثل

حكارأةنقنفيم،له يم[آو عمران ،] ١٦٤ :وقال:
َثمقإلأث؛محي ه[الإ,ماء.] ٩٣ :

فقد بين الله تعالى أن سب الهلعن ق نبوءة الأنبياء لإن،كارها هو أنم من حض
الأنث؛اءوالرسلطىأقوامهم ،إذالخفاوت الحاصل بينآحاد
البشر يمتع انتهاؤه إلى حتمثا يصير الواحد منهم واجب،

لجميع العالمين،

لذا كان لابد أن يكون التيى من حض غير حتر الشر ،هذْ هي دعوى القوم ق
ءل؛م إيمانهم؛الأنبياء والرمل ١

^^إديآآئمألهتئ٩أن

وتبين شبهتهم ي قوله تعالى:
ثأرلي.ولأه[الإمراء ،] ٩٤ :وقوله؛

( )١بفلرلهدم ال-ءوى ف :من العفوة إلى اكورة؛ حس حض(أ/ه*ا،ا'/اا<ا).

( )٢سياق مزيد إيضاح ربتان ق الفصل ١لرابعت دلالة مضمون الرسالة.
١٢٦

 ٢٧؛ ،وقوله؛

لإعثمحمإ؛لةؤ>تالأمام]٨ :

لأاقؤقصنيوه[الأنمام،] ٩١ :
ونوله؛
وقوله؛ ؤمحأهؤبفإ وإث-رلأألنجؤىآقيث  ١٣١١٠٤هلهندآإلا
آقأزن\كخزلآلخ جممحش [4الأنياء*':ا] ،وملخ:ؤزه\لآهس همه أئئ
ينا
'همحأوهدمحإ٤^%آزؤمة دأمئ؛ههمفي للإؤؤ \لوتا تا^١^٠
دأْئشايته ويئ-رتي ،مما محتبجن  0ثغن كتمبمر١ظؤإم إدا عإولآ ه
[المومتوزت ،] ٣٤.٢٣

^^أ؛لأثاظمهماثاكدلأه[المؤمنونت

 ،] ٤٧وقوله ت ؤ  Kaأسن ،إلا؛سيثلنامحئت،إءاتؤ إن ًْقنت ،ين الصندخن ه [الثعراء!
:
ه
ثنثبمثلناؤان ُقنلش لن
 ،] ١٥٤وقوله؛ ؤ زما
لأر اؤثنينسؤإنمللأ
 ،] ١٨٦وقوله؛

محثؤ،محاوكثغنل-ئا

ؤتيس؛  ،] ١٥ونوله ت
ّئؤمحهتبماكاين.]٦ :

بل إن الكفار والمكلءبين بالنبوءة ألحقوا الخسران والضلال لكل من انع الشي

لا لشي،ء إلا لأمم من ابشر ،ودعواهم هذه أوضحها افه تعالى 3ادلآعنهمت ^^;؛١

مإدامحزوف4لاسممون ،] ٣٤ :وقال:ؤق\وك؛اتثائا
يهُإمداشئللأره[اشرت  ،] ٢٤قلم تلتفت ،نفوس المكذبين إلى حقيقة
معبودهم الحجر ،فرضوا به لأنه مشاهد محوس أمامهم ،وردوا سوءة الض.
لأنه بشر ،ولم يلتفتوا إلى حقيقة ما جاء به ،ذللئج لأن نقومهم منث،يلة ق صده،
والطعن ق نبوءته على أي وجه كان ،فانصرفت ،عن طالج الحق ،وامتغلتؤ بإيعاد
الخلمح،عنالخمح•،

وبما أن منكري التيوءامت ،حلعنوا ق نبوءة الأنبياء لأثبم من جنهم ال ري فلا مزية
لهم علهم ،فقد طلوا أن يكون الأنبتاء من جض الملأتكة ،فإن ق ذللئ ،مزية عليهم،
إذ علومهم أكثر ،وقدرمم أشد ،ومهايتهم أعثلم ،وامتيازهم عن الخلق أكمل،
[٢٧

والشبهات والشكوك ق نوءمم ورمحالتهم أتلأه،ىل تعارتؤوْاداكيمحلأ
^هرؤرمإط؟هله>
[ ،] ٢١ :^١وتال تحار:

ؤئ ل

بمنئ"الآءاببثاآعلأه

؛!^٠٤

 ،]٢تال؛عارت وؤ[ؤطزقآ

^آرثتملأٌئودك<

كما *ليوا أن ينشل •ع الشي البشري نؤ من الملائكة يشامدونه ؤخرمم
^^؛زفيثثىف ^لآفواق
بمدنه ،تال تعالى؛

ؤلآفيثاإبيمح،قمحغئسهدئل ه>[الهرقانت  ،]٧وتال تعالى؛
مق ميأين لي ؤة ممحة أثتاقيبم؛ىة مفهمفث ه [النحر؛ !!ت  ،] ٥٣وقال
تعالى؛

^^كقإكثينأمحقLب>[الحجر؛ .]٧

تمما يلاحظ على شبهة متكري البوءات أمم اعتمدوا على الصورة الفلاعر0

فقط ،ولو أنه فرض حدلأ أن ملكح أرمحل إليهم ،فما هو دليل صدق نيوءص؟ هل عي
صورته فقط؟ أم أنه لابدله *ن دلتل يعلم به صدق نبوءته؟ ( لأن البوة مف صحتها
على المعجزات والدلائل لا على الصور ،إذ لوبمث ،المك إليهم لما علم كونه

نسح لمورته ،يإنما كان يطم بالعلم ،فإذا ظهر ذلااث،أآ؛ على من هو بشر فيجب أن
|كون نبيح ،بل الأولى أن كون البعومث ،إلى البشربشرأ ،لأن المرءإلى الميول من
أشكاله أترب ،وهو يه آنس)أ أ.

ولتفتيدهده الشبهة والردعليهاق القرآن الكريم أكثرس ءلريق ،منها؛
 ٠إ ن من رحمة اطه تعالى بخلقه أن أرسل إليهم الأنياء من جنّهم ،فلوكان
(\)يظر :الضرالكءر(أ/ا"أ^.

( )٢أي دلٍل صدق سوءة الني.
( )٣اشراصد(  : jkU،(rYY/rاكءويرواضر(آا/يأ>
١٢٨

سكان الأرض ملائكة لبعث إليهم أنبياء من جن هم ،ولوكانوا بشرآ لبعث إليهم
أساء من جنسهم لأن الجنس إلى الجنس أميل ،وهذا من تمام حكمته ،ومقتضى
عدله ،قال تعارت
.] ٩٥

 ٠ل و كان الأبياء من الملائكة لم يتمكن البشر من الأحذ عنهم ،لأن رؤية
الملائكة ل صورمم الحقيقية أمر صعب ،،كما أن ؤلبيعة الملائكة من عدم الأكل
والشرب أمر يبعث على الوجل ،غهن.ا الخليل إبراهيم عليه السلام يخاف ،من
الملائكة حينما جاووْ على هيئة أصاف فقرب إليهم اسام فلم يأكلوا ،نتوجس

ومارإخثا،ل
ش
متهم ،يقول ،اف تعالى•
إثأَنكِثءلوذئ ،هتالحجر؛  ،] ٥٢ ~ ٥١ؤيقول اه تعالى! <ؤرإمن جاءت ينئنا
ها 3سأثئثالث ئأ)ظءبمجلنيذهسارءآايدي4رلأ
إبرصم آثثغنءثاؤأ
تيسمهةِجيغةيم[هودت  ،]٧ ٠ - ٦٩فكيف ،يتسنى للئرسل
أليهم من الناس اتثاع هؤلاء الأنبياء لوكانوا من الملائكة ونمة حوف ووجل منهم؟
ءب لوكان الملائكة أيياء ،وبعثهم افه للبشر لالتبس عليهم الأمر ،محال تعالى Iءؤ

وؤ-جعثنه مقمحكا أجذلثة قحة" ومحنا'ءمح،رما تشئؤن ه [الأنعام;ه] ذهازا
جواب على مقترح الكفار ،وذلك أن مقأرحهم يستلزم الاستغناء عن بعثة نبي س
البشر لأنه إذا كانت ،يعوم النبي البشرى غير مقبولة عندهم إلاإذا قارنه ملك زكون

معه نديرأ ،ففد صار مجيء ني بشري إليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذي
يصاحبه.

فلو أيفمح ،عن إرسال ،ني من نوع البشر وجعلنا البي إليهم ننك1ا لتعين أن
نصور ذللئ ،الملل؛ ،بصورة رجل ،لأنه لا محيي عن تشكله بشكل لتمكين إحاطة

أبصارهم به.
!٢٩

فإذا سكل ،فإنها سمكل ل صورة رجل لطموا رويته وحهلألأ ،وحمتي يلتسس

عليهم أمرْ كما البس عليهم أمرمحمد<.
وللستا عليهم ق شأن النالك ،فيلسون على أمهم ق شأنه.
والمعي :وليمنا على عقولهم ،فشكوا ي كونه مالكنا يىىلبوْ ،إذ لكن دأب
عقولهم تهلل ،-الخوارق الكونية استدلألأثهاعلى الصدق ،وترك إعمال النظرالذي
يعرفُه صدقالصادقر /

ولوجعل افص الخللث ،ل صورة البشر فهم سئلتونكون ذللت ،الخللأ،بشرآفيعود
راسؤالهم أنا لانرضى بتيوءة هدا الشخهىل ،،وهودور ممتغ.
(وهدا الكلام كله مفلور فيه إلى حمل افراحهم على ظاهر حاله من إرادتبمم

^^م إرخاءسنان ،ؤإلافإبم ماأرادوابكلأسإلأ

^بمنلنج)يقاشايىامحين

التعجيز والاستهزاء ،ولدللث ،عمه يقوله*

ماحكالأخمشئهرءويك<ه[الأنعامت  ] ١٠فكانوا ق قولهم ذلك
قاصدين التعجيز والاستهزاء معتا ،لأمم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذللث ،ال
ظاهر كلامهم بقوله :ولوأنزلنا ملك1ا لقضي الأمر،
يكون ،فابتدأ الرد عليهم
لم ثتى؛تهل*يدُم على ما أرادوه من الاستهزاء ،والمقصود ح ذللث ،مديدهم بأبم
سيحيق حم العياب وأن ذللث ،منة اش ق كل أمة امتهزأتر برسول له)ل
 ٠ل و قدر أن المشركين رأوا الملائكة لكان هدا يوم هلاكهم ،قال تعالى:
^^لممميلهتاكرقان] ٢٢ :

فهذا جواب لقولهم"

^لهثاآلمللإصكةه[اكرقان ]٢ ١ :شين تعالى أن

الذي مالوه سيوحل ،.ولكنهم يلقون منه ما يكرهون•
()١اكمضواكور( .) ١٤٦/٧
رأ)يظر;الضهم .) YTU/n)،^l
( )٣اكصروض(يمب؛ا).
١٣٠

 ٠لوأن اف تعالى أنزل الماللث ،فالنيؤمنوا ،كما قال اض ءنهمتؤوؤكلإكلإٌلح
نفآءاسث

^سئمبجشقه[الأنعامت  ،] ١١١ولقصي عاليهم بالعذاب الذي هددهم اممه
تعار به ،مال تعارت

^١سمبى١لمزتيؤممهمحك ه[الأنعام ] ٨ :إذ

الملائكة لا تنزل ين القوم المغضوب علتهم إلا لإنزال العذاب بمم ،كما نزلت ،ل قوم

لوط ،قال تعالى ت ؤءلثاجاءءال لهأمثشنث^ ىداإاإءؤرمآ؛طريفههألأ
ح؟فيدمفه[الحجر- ٦١ :
.] ٦٤

ومثركو مكة لما سألوا التثي س أن يريهم مالك1ا معه ظنوا مقترحهم تعجيزأ،
فأنيأهم اف تعالى بأنبمم اقترحوا أمرأ لوأجيبوا إليه لكان سبسا ق مناجزة هلاكهم
الذي أمهلهم إليه فيه رحمة منه ،ملو وير لكان سيئ المغبة عليهم من حيث ال
يشعرون ،وليس المراد أن مث ي ،عدم إنزال المللثؤ رحمة حم بل لأن اممه ما كان
ليظهرآياتهصاقتراحسءا؛.
 ٠ل قدبين(الله عز وحل نبوة محمده باعتبارنبوة من نبله من الأنبياء بأنه لم يرسل
ملائكة ،بل رجالأمن أهل القرى ،ليبين أن هذاأمر معتادمألوف معروف ،ليس هوأمرأ

لم تجر به عادة الرب ،قال تعالى ت
ه==ش.ةكئن٩ثلمث ه
حلإدتيؤ>لالأنبياءت ص] ،وقال تعالى'.

بيتإٌتئلإأمح
لأي\صىؤنآهاروم\َةأترا
ياقإلأبمالأبي،أنيزه

[النحل :مة]،ؤوتاؤظامحٌق إلأبمابلخالهمحمٌ
[يوسف ، ٠٢١ )]١ ٠ ٩ :وقال

^ىزجعنناس١لأثا

ودريهه[الرعد :خ"آ]،في هاوْ الآيات ٠دلالة قطعية على أن البوءة قاصرة ق حنس
ر١آ التحرير وآكوض () ١٤٤ /Uبتصرفيسير.
('اا)اكوات(ا/؛با-هبا).

الرجال فقعل ،ناش تحالى لم يوح إلى امرأة من بمات بميآدم ،وحي تشريع ،ذلك أن
وحي التشريع حاص بالأنياء من الرجال ،أما مطالق الوحي أي؛ مجرد التكليم ناش
تحال ند أدحى إر مريم وأم
وهدا نؤح عاليه السلام ستتكر على تومجه ق شبهتهم بأنه بشر مثلهم وهم حدا

يحيلون بوءة نؤح عليه السلام ،يقول اش تمار• ؤ أدء؛بمامؤاجة'حظرؤكرءن
صهآه[\لأتم\ف،] ٦٣ :وكدا
هودعليه الملام يقول افه تعار؛

ٍكندلآطهمه[الأءرافت ( ] ٦٩أي هذا الحدث الذي عفلمتموْ وصججتم له ما
ءوإلأذكرسريكمعررجلمم•

ووصف رجل بأنه متهم ،أي مجن جشمهم الثري فضح لثبهمم ،ومع ماق هدا
الكلام من فضح شيهتهم نيه أيضسا رد لها بأمم أحقاء بأن كون ما جعلوْ موجب
استبعاد واستحالة هوموحب ،القبول والإيمان ،إذ الشأن أن Jتظروا ق الذكر الذي

جاءهم من رثهم وأن لا يسرعوا إلى كذيب الجاثي به ،وأن يعلموا أن كون المذكر
رجلا منهم أقرب ،إر التعقل من كون مذكرهم من جض آخر من ملك أوجني،
فكان هذا املأم من جوامع الكلم ق إبتنال دعوى الخصم والاستدلال لصدق
دعوى المجادل ،وهويتنزل منزلة صني المع ق علم الجدل)

 ٠حمن افه تمارأن الأنساء ماهم إلامن جض البشر فال تعالىتؤين؛يءادمإم\

يتيةؤدئتع[4الأءرافث  ،] ٣٥روةوله؛ؤي؛تؤء ه أي من بمي آدم ،وهذا نسيه
لبني آدم بأمم لايرفثون أن تجيثهم رسل اف من الملاعة ،لأن المرسل كون مجن
جض من أرسل إليهم ،وق هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أكروا رسالة
( )١يطلر :تمر ابنممر( ٤ ٤ /Yه)اوطريق الهجرين :لأبن النم ص  ، ٤ ١ ٦والني والرسرل :د/
ناصرانمدصه'ا. ١٢٤ .

( )٢الحريروالتور(.) ١٦٨ /A
١٣٢

الرسل لأبم من جنسهم ،مثل قوم نوح ،إذ قالوا؛
 ٢ ٧ء ،ومثل المشرين من أهل مكة إي كدبوا رسالة محمد صلى افه عليه ومالم بأنه

بم  JUص

سيآمأسلآقةوكممقثإ

ةية"بمالإما:.؛ا'])">.
 ٠م ن أساليب تفنيد شبهة منكري النبوءات بنشره الرسل أسلوب النفي
المباشر ،نالنيى محمد ه ينقى أن يكون ملكتا ل رده على الكفار ،قال افه تعالى

ىتؤو1؟ءقكمإؤض،ؤ>[الأعامت .]٥ ٠
 ٠م ما يلاحفل ق هده الشبهة لمتكرى النبوءات أمم لم يلتفتوا إلى ما حاء به
الأنبياء ،ؤإنما الشتوا إلى ذات النبي ،ومن هنا يتبين لنا أن شبهات منكري النبوءات
تارة تكون لذات النبي ،وأحرى تكون لما حاء به النبي.
ؤإذا كانت ،البشرية لا تناق النبوءة ،فقد ثنت؛ إمكامار

ه ر ابعثا■ لقد بين الله تعالى ق القرآن الكريم أن المكديين بجس النبوءات
كانوا يهللبون الأيإت الحسية المادية لا ليؤمنوا بل تعنت1ا وعنادأ منهم ،كما ق قوله

تعالى؛ ؤ وهألأزلاؤل عثؤ ءاته ين ئنهءمل إ 0آثه مادوعق ل يزل ،ءايأ وؤكأ
ئهملأبخوذاه[الأسامت  ،] ٣٧وقوله• ؤق،داجآءمبمهمءلته هاؤأدمحث،عاؤق

محني ما زك زنل آش أك ،ةلإِ ■حسث ،عبمثز رثالتهُ ه [  ١لأنعام ت  ،] ١٢٤وئولهت
بجنا سمسئا أوتلإل

^تفي١ئمحقنمحهلث
ناءكتجاةئتؤْدؤ>[الإمراءت  ،]٣٩— ٩٠وقوله! ؤووالوأماليهئدا
ؤ  ) ١يفر• التحرير والتنوير (٠) ١ ٠ ٨ /a

(أ)يظر:ماةالإقوامصبمأو
١٣٣

ّفيِئلةسسُقأل
شكزهاه [الفرقان؛  ،]٨ - ٧وطلب

0ؤيآمحة إفيمحءكرؤءن

المكذين لهده الآيات هو مثل طلب فرعون من موسى ،قال تعالى؛

عقه أسؤنة من دءسا ؤجآء معة ١كلفءءىه ثي؛ث ه [الزخرف؛  ،] ٥٣ومما
لإإيأٌانجملآتيثه
تيطهلأ£ا

طلبوه أيضسا ،قوله تحار
[الفرقانث ،] ٣٢

^^هرؤومإهكمهل ه[الفرقانث  ،] ٢١وقوله•

سئامحمح،تمحِسله
همّنجثه[اكرة؛ ( ،] ١١٨إر غير
ذللئ ،من الايايتح الدالة على كفر مشركي العرب ،وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما ال

حاجة لهم به ،إنما هو الكفر والمعاندة ،كما قال من قبلهم من الأمم الخاوة)ل ،،
واليهود سألوا الني ه أن ينزل عليهم كتائتا مكتوبتا كالتوراة التي أنزلت ،على
موسى تعشاوعنادا ،قال

^^اغثصألمحمهآىكنه[الن اء؛

قعد

 ،] ١٥٣وقد طلبوا قبل ذللئ ،من موسى أن يروا افة جمِة ،فلم نمهم اممه تمار ،بل

قعحمُهحهرةَيلقدذؤ
أهلكهم ،قال تعار؛
فيتعقةهثهمتحبيفيم[اكرةث ( ،] ٥٥ولما طليح من المسح المائدة ،كانت ،من
الأيامتخ الموجبة لمن كفر -؛ا عدابء لم يعيبه أحدأ من العالمين)أ  ،،قال تعار؛ؤ

ظددَْؤنأئث

إدمان

0هاورخ ان ة«طلملهايخإغن صناوفرل هر
( )١شم القرآن العظم(.)٤ • • / ١
( )٢الجواب المحتح(.)٥ ١ ٩ rf
١٣٤

وأفيلإ 00قناسإيى

نكلهاعورقن ذكزبمد م0رؤلآ محدهُ عدابالإ اعدبه 5ئْداةن آكيلأ ه
[اسة:آاا.] ١١٥ .

رومما ببغي أن يعلم أن اش إذا أرمل ستا وأش يآية دالة على صدقه قامت ما
الحجة ،وفلهرت ما المحجة ،نمن طالبه باية ثانية ،لم تجب إجابته إلى ذلك ،بل
وند لاينبض ذللئ ،،لأنه إذاجاء بآية ثانية طولت ،بثالثة ،ؤإذاحاءيثالثة طول ب ،برايعة،
وطل ،اصتينلأأماوله)لا؛.

و«ع نعتت ،الكفار المكذبين؛البوءامت ،ق طل ،.الأيايتؤ إلا أن افه تعالى لم
يحقق ما طلبوه من الآياُت ،،ذللئ ،لأن الأيايتء التي ^؛^ ٠اممه  ١٢أنبياءه تكون من عند

افه تعالى وحده ،نهى لا تكون بناء على طلمتح النبي ،ولا من النبي ،وهذا ما أجاب

به النبىه حين طلت ،المكذبون الأياتر ،قال تعالى• ؤدلتح\لشهلفقالأ
بم/لتبمولإهتالإمراءت  ] ٩١٠فهو بثر لا يتهلع أن يأق بالأيأتر الخارقة للسنن
الكونية ،إذ هذا من حصائمى الربوبية ،وما موإلا بثر ُباغ عن ريه ،وافه هوالذي
يؤيده يالأيايتف الدالة على صدقه.

ومن رحمة افه تعالى أنه لم ينزل الأيايته التي يقرحها الكفار ،لأمم ميكذبون

رطأببماأوؤؤااؤ>

حا إن نزك ،،قال تعالى ت

لالإمراءأ  ،] ٥٩ؤإذاكذبوا  ١٢عاجلهم العذاب الذي يستأصلهم كمافعل؛الن.ين من
قبلهم ،وقد بين الباري جل وعلا تكذيبهم إن نزلت ،الآيات ،ق أكثر من آية ،كقوله:

ممهمإلأك١لأطانخضمحاه

تالأن"امت ٧ا•
:ا)اومدرف("ا'/ااه).
١٣٥

^ؤإيىممن0قالألكا

[الأنعام،]٤ :

ه[الحجر ،] ١ ٥ . ١ ٤ :وةوله:ؤوؤأئلإلئآ

^لأهطالأَيوأ4

^ ٤٥^١ثكتهراس

ءئمحّىبه؟ىثا
[الأنعامت  ١ ١ ١آ،
هو^شئطميإدلحآءقلأ,فيوثهلالأنعام ،] ١٠٩ :ونوله'.
^^املحطإثت،لإلق لايمحمف
\كJاظٌ[مض.] ٩٧٨٦ :

^^ءمحطلء١ثفعايريل

ه حامات لقدبين اف تعالى ق كتايه العزيزنعتت المكذسن دااشوءْ ،فلم يعد

حللبهم مقتصرأ على الأيات المادية التي يمرحونبا فحب ،بل اتهم تجرووا على
محللب استعجال العياب كى يتبين لهم الحق إن كان الأنساء صادقين ،هال ،اش عنهم:

ؤمح؛د،ؤأالل4مإنء=كا 0ساهوآلصير)جمق
يعئهزائ١بإقمحؤتلمطة
آمحن\تجدفؤمه[الأمال،] ٣٢ :
يملأم\;شنمه ده [ هود ،]٨:وقال ت

^^كأئاداشضفآسه.هومج

[الحج ،] ٤٧ :وتال تعالى:

ّبئ؟لأرشقأءنيآثدلب

ؤثامحهره بجِلأيئممحن

ه

ئفجهؤض؛ظة

[العنكبوت ،] ٥٤ . ٥٣ :وقال تعالى عن المكذبين بالنوءة تبلهم؛

بللأاظثاثلخمهماب يم[ص ،] ١٦ :وقال :ؤلأمملظلناه؛اس
ه[الثعراء ،] ١٨٧ :وقال:ؤتيثابمائدآإنكقص
آنحثندغنه[الأحقاف ،] ٢٢ :فهده الأيات وأمثالها ق القرآن ذكر اممه فيها شسا س
ثنة الأولين؛ أنبم يهللبون تعجيل العزاب عنادا وتعنتنا ،وبين تعالى أنه أهلك
جميعهم بعذاب مستأصل.

١٣٦

ولوفرصنا جدلأ أن العياب الذي اسعجلوه نزل ء|م ،فهلكوا ،فكيف ستين
لهم بحد هلاكهم صدق الني؟! لنعلم بأن محللبهم لم يكن الهدف ،منه ؤللب حق،
ؤإنما هوالتكديبإ المني على الجهل المركب ،،الجهل بالطل ،-إذ العاقل يطلب

النفع ودفع الضر ،والجهل الأسياء وباياتمم•

١٣٧

دسماسLهاص
وضملضبين:

اههمث \لأيوو)أ دلأتة اتصاف

ب5ماو الصدق

البحث التائي} دلألةاثحالةضjباثي.

//سث/ممو£/

دلالة اتصاف المي .بكمال الصدق
بما أل مفهوم النبوءة يرتكز على الإخبار بالغيب الذي يلغه اه للض ،ويبلغ

النبي للتاس كل ما أوحاه اممه إليه ،فالنبوءة تعتمد على الخر ،وكل ما جاء به النبي
ه م ن مسائل ودلائل هو محض محر.

والخر إنا أف يكون صدقتا ،ؤإما أن يكون كدما ،والنبي الذي يلخر الناس ما
أحبمره الله يه إما أن يكون من أصدق الصادقين ،ؤإما أن يكون من أكذب الكاذبين،
ويظهر هذا حليتا لكل عاقل ،فلا يمكن أن يلتس عليه ،ونائل الخبمر لا بد أن يكون
أمينء ،يحين ،ينقل الخر كما سمعه دون نيادة أونقصان ،وهاءا لا يكون إلا لمن

كملت أحلاقه ،بحيث يصبح الصدق ملازمثا له حلوال حياته ،فلا يتصور العمل

وقؤع الكذب منه مهللقثا لأنه يتناق ْع كمال أحلأةهر ا ،وهذا من مقتضى الضرورة
العقلية ،ومن يتصف ،بالصدق فاتمافه بباقي الممات والأخلاق الحسنة الكاملة
من بات أولى ر ا ،ولقد وصم ،اممه تعالى نبيه محمدأه بمرل■

ه[القالم ،]٤ :ص.قد بلغ الغاية القصوى من الكمال الأخلاقي ْليلة حياته
حتى مماته ،بل إن صدقه تبين للناس بعد وفاته ،وهذا الكمال يحيل عليه عقلي

الاتصاف،يفدْر ا.

وسأحرر الدلالات التي؛رهنت ،على اتماف ،النثي .،بالصدق ونفي صده،
وهودليل على الكمال الأخلاقي من وجوه منها:
( )١ينظر• أعلام النيرة؛ للماوردي صى . ١٨١
( )٢سه :الهدف من دلالة احلاق الني ه الاستدلال بأا عر صدق سوءته ،وهذا ما أحبت بيانه،
لذا انتصرت على إناصت ،الصدق والأمانة ،ونفي اعدب ،والخيانة عته ،ولوأق امممرصت جمح
لطال يي المقام ،ولمن أراد الاستزادة ،سغلر؛ أحلاق الم .،ق الكتاب والسة؛
أحلاق
د /أحمد الحداد فهي برمتها نل اءتنّتإ باحلاق النيرج^•
()٠١يفلر :الأدبمين ،لرازي( ،) ٨٩ /Xونمير الأدلة :لكفي(ا.)٤ ٩ • /
١٤٢

الوجه الأووت شهادة الناس يصدق الض محمي ،.واتقاءالكذب صنه ،ومن ذلك:

 0ش هادة نومه الدين نشأيين ءلهرانيهم ،وهم من نصبوا له العداء يعد سوءته.
وهدا من أبغ الدلالة على كمال اتصافه بالصدق ،أف تصف ترئس الني.
بالصدق وتتقى الكذب عته ْع عيالها له ،ولا تتجرأ على أن نمه بالكذب مطلما
ؤليلة حياته.

فقد ُكث الني .أربعين ستة ،قل بعثنه بين قومه ،كلهم كانوا يلمونه
بالصادق الأمين ،حتى أصح هذا الوصف ملازمح له ،لا ينفاك عنه أبدأ ،ولا أدل
على ذلك من حادثة صعود الني .على جل الصفا• • • ٠ ،فجعل ينادى يا بني فهر

يا بني عدي لبلون نرئس حتى اجتمعوا ،فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج
أرسل رسولا لينفلر ما هو ،فجاء أبو لهب وقريش فقال ت أرأيتكم لو أخرنكم أن
حيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا تعم ما جربنا عليك إلا صدقا
قال فإف نذير لكم بين يدي عذاب ثديي٠ ٠ .

ففي ،قولهم• ٌ ما جربنا عليلشر إلا صدقا ُ ،امع الني محمد .منهم هذه
الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه ،لعلمه بما قاو يسر من تكن .يبهم له عند

'ول رواية• ®ماجربثا عل؛لث' ،قب؟اُر ؛ يعني ولا حتى مرة واحال،ة ،قيلت ،هذه
الكلمة أمام هذه الجمؤع ،ولم ينكرها أحد.
ففي قولهم•  ٠ما جربثا عليلث ،كذ'باا دليل واصح على اتماف محمطو بالصدق
التام قبل النبوءة بشهادة أعدائه الذين وقفوا ق وحه نبوءته.

فهم مقرون بأنه صادق ولم يجربوا عليه كذ؛ثا قهل ،لكنهم لم يستفيدوا من
إقرارهم هنءا شيسا حنث كذبوا ؛نبوءته ،وكان من المنهلق والعقل أن يصل .قوه فيما
( )١أحرجه الخاوي ل صححه ،محاب تمرالقرآن ،باب اوأنذ.زعش؛نك
( )٢أحرجه م لم ي صحيحه ،محاب الإيمان ،باب  ،3توله؛ اوأنن.زءش؛زئالئ،
١٤٣

(• .) ٤٧٧
(.)٢ • ٨

أمحرهم يه من أمر نبوءنه لأته الصادق عندهم ،لكنهم تناقضوا فكذبوا الصادق ق
خر نبوءته ،للكثر والهوى الذي مكن نقومهم ،وللتقليد والتعية لأبانهم التي
كانت ،تحدوهم لعدم؛بول ،ما جاء به.

لهذا رد عله أبو ليبحر١افةال) له :ثتا لف ،ألهدا جنغتنا ؟ ،ثأرو اف:4ؤدثث،يدآ

أق محب ؤيب ه لالمأسؤد ،] ١ :وهذا أيمنا كان موقف أبي جهلر احسثج يقول
(ما نتهملث ،،ولكن نتهم الذي جثت به ،فأنزل افه تعالى ذكره:

ومن الثهاداُت ،أيما مهاده عب بن ربث*ةر ،حينما ذهب للتي ه وقرأ عليه

 ]٢ - ١حتى بلغ ؤ؛ان

قول اف تعارت

تحلأءصعمةمئلمضقةعاؤلأمودمج[فملتؤ ] ١٣ :يقول عتبة لقومه:
فأمكت ،بفيه وناشدته الرحم أن يكف ،،وقد علمتم أن محمدآ إذا قال يسا لم
يكذب ،،فخمتغ أن ينزل عليكم العذابر ا.
ومن الثهادامتح أيما محول أمية بن

آ لما قال معد ين معاذر ارصى اض

عته له :اادعناعنفه ،قإش نمنت ،مح٠داهترء-م أثة قاتالاائ ،،قال! :ياي ؟ دال :٠ئنم،
قال :،وافس  ١٠تكذب محمدإدا حيف ،،قرخ إر امرأته ممال :أنا ثعنميذ ما قال يي
( )١أبوله ،-همدالعزى بن •مدانمليبؤ بن هاشم ،من نرص ،عم الني محمد ،.من ثمار فريش،
تول ي المنة الثانتة بمد الءعمْ ،يظرت الأعلام؛ للزركلي(إ.)١ ٢ /

( )٢أبوجهل ت عمروبن هشام بن المغثرة المخزوس ■,^١؛^ ،،من مادات نرئس ،يكش بأبي الحكم،
نول ل بدر الكبرى ،يظر :الأعلام(ه.) ٨٧ /
()٣جامعاوان،لأبنمممي(اا.) ٣٣٤ /

( )٤عتة بن ربيعة من زعماء قريش ق الجاهلية ،ومن ّاداترم ،نتل ل ال نة الثانية من الهجرة  -الأعلام
(1إ"ي.

( )٥يتفنر• صحح الميرة النبوية؛ لمحمي .ناصر الدين الألباي صن . ١٦٢
( )٦أمية بن حش ،بن وم ،من كيار نرش ،يفلر :الأعلام( آ.)٢ ٢ /

( )٧م عد بن معاذ ،صحابي جليل ،سيد الأوس ،شهد أحدآوالخندقا ،مّم ،ب هم فمات ،،يقلو:
الإصابة لمرفة الصحابة  ١لأبن حجر(.) ٣٧ /Y

:، iJli
آخيامئ؟قاك :بمقاَل ؟ قال:
سد ،قاَل:قلثامجواإربمرزجا;الفرخ ،قاوشهاننمحُ:
يامئ؟قاو:قآنائأنلأممثغ ،هماللةأإوجيو;بم
مى أسرا؛؟ ،الوادي ئسريوما أويومين ،مثار متهم مقتله اش®ر١ا ،فهدا أمية بن خلف
وزوجه يقران بصدق محمده وانتفاء الكدب عنه •ع أنهما يكدبان بنوءته ،والني
يخم -بملاك أمية كما  ،3الرواية السابقة ،وبملاك أبي لهب وزوجته فال تعالى؛

دان ماه
ؤ ئثشيدآبالهلإثيق ج ءآأمئ عنه تالأُ ؤماكثب
وإمتأئةُحماليدثفJا0ؤ،جبمدطخلقننمآيم[المد ،]٥ . ١ :ؤيخم
بملاك أبي جهل ،نال تعادت

ئا0هفيؤبجسهأ

آقدة 0ؤؤترآصآ

ءأهميا ه[العلقت  ،] ١ ٩ - ٩ؤيخر بملاك الوليد بن المغيرة ،قال تحالءا*ُؤددؤادمحا

1بُ من اةهم0ثآصله سر 0ؤمآقق ماظز0لأمولأممو0ؤحمحثزه
تاامدJر ،] ٢٩ - ١ ١ :وأجر عن هلاك غيرهم ،وهم أحياء يعد ،ولم يتجرأ واحد
منهم على تكذيبهْ ،ع حرصهم على الفتلئا به بأي طريقة كانت ،وند وغ ما أجر
به السىه مجن أمر هلاكهم ،فماتوا على الشرك ،أفلا يكون تحقق ونؤع ما أجر به
دلالآ على صدغهر٢ا.

وفد تمتلئ النفس تعجء من صنع القوم يعلمون أنه الصادق ،الأمين الذي ال
( )١أ-؛محاّ الخاوي ل مماب المانب،باب ،ءلأس النوة يالإسلام.) ٣٦٣٢ (،
 ٢٢١سابي مزيد [ماح ل القمل الخا»ست دلالة الإحبار بالمغسات!.
١٤٥

يكذب أيدآ ،فيصدقونه ق حثر هلاكهم ،ولا يصدقون أنه ني اف!! ولا بمدنون
بالدين الذي جاء به.

لتدرك بأن الأمر عند قريس ومن نحا نحوهم ق تكذب النيه لا يتعلق
بأحلاق الشي .لا من قريب ولا من بعيد ،بل ثمة أمر أحر هوالداعي لتكذيبه ألا
وهو(الدين) الذي جاء به وقد حالم ،أهواءهم وعاداتمم وتقاليدهم البالية.
ومن الثهاداٍت ،أيما قول أحد أكابر ثقيف ليي ه لما دعاهم إلى الإسلام:
رواقه لا أقول للئح كلمة واحدة إن كنت ،صادقا فأنت أجل ق عيني من أن أرد عليكم،
ؤإن كنت ،كاذسا فأك أحقر من أن أرد عليلثإ) ر ا ،فكيف ،يشتبه أفضل الخالق
وأكملهم ،بأمص الخلق وأرذلهم ؟ •
ومن ذللث ،أيضا قول أبي ؤنالمه ق لاميته المشهورة التي قالها إبان القاؤلمة
التي محربوها على

وعلى قومه بني هاشم ،لعدم كفهم رسول الله ه عن

دعوته أو تخليهم عنه ،قال لهم مذكرأ بحاله وأخلاقه:
لدثاؤلأ؛شيلالأثاطلرأا
لقديواألات١لأظب

وحينما رحلا الأحثس بن

آ لأيي جهل حين راءى الجنعان قال :أرى

أن محمدا يكذب،؟ ممال أبو جهل :كم ،يكذب على ،٥١؟ وهد كنا سميه الآمين،
بمناكنبَئط. ٢٤١ )...،
فهذا اعتراف من أبي جهل بأنه لم يكذب قهل ،لأنه الأمين الصادق ،فنن لم
يكن<ب على بشر مثله ،هل يعقل أن يكذب على اممه تعالى ؤيقول بأق ني ؟إ
(  ) ١الجرة النوة؛ لأبن ت'م.)٦ ١ .٦ • /Y( ،
(  ) ٢ينظر محيرة ابن هشام . ١ ٦ / ٢

 ٢٣١الأحض بن ثرض ايي بن عمروالثقفي ،س بالأحس لأنه حض بالقوم يوم بدد ،يتفلرت الدايه
والهاة؛لأينئٍر(ي/ا-ا>ا).

ر؛)الروضالأنف،،ص(ا/أأل).

وبعد سياق بعض الشواهد من أقوال القوم الذين نشأ ۶٢١١؛ ^،محن ظهرانيهم،
وهم من ألد أعدائه بعد نبوءته ،لنا أن نتساءلت لماذا يشهدون بصدقه وأمانته وكمال
أحلاقه ،ولايصدقونه ي حبرنبوءته؟ أ أليس هداسوالأهن3لما؟ !

هناك أمثاُب ،ءديدةر ا ،منهات الناثر بالعمل الجمعي الذي يرفض نبوءة محمد
ه ،فتحن لويتقنا النظر ل الشواهد المذكورة سابقنا لوحدنا أن اعتراف ،القوم بأنه

صادق كان من خلال تفكير كل واحد متهم على حدة ،أومع صاحب له ،وهدا يتبين

ثث
جلسا ق نول اف تعالى؛ ؤهلإدذآمحطرئة ل ،ومرموأِش مقئ
^^رصاثوىمملشِدؤ>[سثأ! ] ٤٦
فها هتا توجيه للتفكثر عل انفراد ،بحيثا نحلو كل واحد ْع نف ه للتفكر ق

حال الني ،.أواكفكثر ْع رفيق واحد ليفكر ق حال الني ،.للانعتاق من
ربقة الفكير بالحقل الجمعي ،الذي يجعل الكل أسرى لتفكيره ،فلا يتح مجالأ
ليممكروالتأمل والحكمر . ٢٢
 0ش هادة أهل الكتايج يانصاف ،الني .بالصدق ونفي الكذي ،عنه,
لم تقتصر الشهادة على صدق الني .على نومه فحسب ،بل تعدى الأمر إلى

شهادة أهل الكتاب ،من الصارى ،محنتين هدا ل سؤال هرقل مللت ،الروم لأبي
سفيازر ارصي اف عنه نيل إسلامه ،حيث ،كان ينصب العداءلدعرة محمد ،.عن
أحوال الرسول ،.ومن بينها قول هرقل« :ثاو نهل كأم قهئونه بالكذتح ،مل أف

بمول ما نال ئلت،؛ لأ ُ،نم فال هرقل :ق آحر القصة لأبي سفيان* :وسألتالئ ،هل
كنتم تتهئوئة يالكذد_ؤ مل ال يقول، ،؛ Iدال ،ندكن ت ،أف لأ ،نمد أعرفج أقه لب يكن
( )١مترد ق ثنايا البعث ،بإذن الد عتفرتت لماستها ق كل مرصع.
 ٢٢١يطر• الدين• د /محلدرازصرا . ١٧

 ٢٣١أبوسمان صخر بن اب القرني ،صحابي حلل ،والد معاؤية بن أبي سمان ،أم لم عام الفتح،
يطر :الإصابة لمرنة الصحابة(آ.) ١٧٢ /
١٤٧

ندو اiكدب على الناس ؤيكدب على اف ٠١١ا ،نهرتل سألهم عن أسباب الكدب
وعلاماته فرآها منتفية عنه ،ومالهم عن علامات الصدق فوحدها ثايتة له.
وهرنل استدل بقياس الأولى فإن من لم يكن من حلقه الكدت قط ،بل لا يعرف
إلا بالصدق ،ولم يوثر عنه كذبة واحدة ،فمحال أن يكذب على اف س باب أولى،
والإنسان قد يخرج عن عادته  jنف ه إلى عادة بض جنه فإذا انتمى هدا وشذا :كان

ذللث ،أ؛عا .عن الكن .ب وأقرب إلى الم<دقر ا.

وس شهادة أهل الكتاب شهادة اليهود ،فعن عد اف بن نلأمأ"آا ئال! لما ئدم
رسول ،اف ه التدينه ،ادجثل ١ا الناس إلته ،ونيل؛ قدم رسول افه ،.عجثت ،في

الثاس  <١إي ئلئا انئ ،زيه ننول اف .قزنلم ،أو زيقة بز ثنيه
كداد-ج ،وكال اول ئيء ئكثم به أذ دال،ت  ٠ايها الناس أ٠شوا الثلأم ،و١طعمو١
الطعام ،وصلوا والناس نثام ،ود.حلوا الجنه سلام؛ار ا.

(  ) ١أحرجه البخاري ق صحيحه ،كتاب بدء الوحي ،)٧( ،وي ك1اب الجهاد ،باب دعاء الني ه
سمآن،ءشاأتراعاب-ساترا إلى كالمة

مواءا ،) ٤٥ ٥٣ ( ،ومسالم ل صحيحه ،كتاب الجهاد والمسر ،باب كتاب الني  .إلى عرقل
يعوم للإملأم(،م'\ا).

( )٢تنظر• شرح العميدة الأصفهانية؛ لابن تيمية ص  ٥٥١وما بعدها.

 ، ٣١همد اث بن سلام ،كان من يهود بتي نتقاع ،ثم أم لم حين تدم المي^ المدينة ،صحابي جلل،
تول ستة تلاث وأربعين ،ينفلرت أمد الغابة ل معرفة الصحابة (.) ١٢٠ /T

 ٢٤١أمحمل الناس إليه• أي دموا مرعتن نحوه• ينظر• النهاية ل غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير

 ) ٥١أحرجه الإمام أحمد ل م ند ،) ٢٣٢١^٢( ،0والترمذي ل حامعه ،صفة القيامة والرقائق والوؤع،
باب محنه ،رقم(  ،) ٢٤٨٥وابن ماجه ي مننه ،كتاب إقامة الصلاة والمسنة فيها ،باب ما حاء ق قيام

الليل ،رنم (  ،) ١ ٣٣ ٤والدارمي ق مننه ،كتاب الصلاة ،باب فضل صلاة الليل ،رقم ( ،) ١٤٦٠

ؤإصتاده صحح ،صححه الرملي والألبال ،صحيح الآرمديت للألاني )٣ ٠ ٣ /T ( ،وعيدالقادر
الأرنؤوءل• ل جامع الأصول (و.)٥ ٥ ١ /
١٤٨

 0شهادة أتبيع  .،^٠١١يانصافه بالصدق ونفي الكذب عنه.
س ا لشهادات أيفسا شهادة أقرب الناس إليه زوجته خديجة رصي الله عنها ،فهي

تعلم  ،! ٢٠الّكا .أنه الصادق الأمين ،فلما جاءه الوحي أول مرة قال لها' .ءاق ند
خشيت ،على عقلي* فقالت ،ت كلأ واغ ،لا يخزيلث ،افه ،إنلث ،لتصل الرحم ،وتصدق
الحديث ،،وتحمل الكل ،وتقري الضيم ،،وتكسب ،المعدوم ،وتمن عر نواب
الحزرأل

قاليي( .لم يخف ،من تعمد الكذب ،فإنه يعلم من نف ه .أنه لم يكذب،
لكن خافح ل أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء ،فذكرت له حديجة ما

ينفي هذا ،وهوما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ،ومحاسن الشيم والأعمال
وهو الصدق المستلزم للعدل ،والإحسان إر الخلق ،ومن جمع فيه الصدق
والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه افه.
وصلة الرحم ،وقرى الضيف ،،وحمل الكل ،وإعءإاء المعدوم ،والإعانة على

نوائب ،الحقُ ،ي من أعظم أنولع الر والإحسان.
وفل علم من سنة الله أن من جبله افه على الأخلاق المحمودة ،ونزهه عن
الأخلاق الuز٠و٠ة ،فإنه لا يخزيه) رآآ.
فهي قد امتدلت ،بكمال أخلاقه على صدق ما أجرها به س أمر الوحي ،أي

على نبوءته ،ولم تطالب ،منه دليلآأوآية أوعلامة ،وهذايدلناعلى تنؤع وتعدددلائل
النبوءة ولا يمكن حصرها ل نؤع واحد ،فهذه شهادة س خبر أخلاقه وسبر أحواله

ل  ، ١صحح الخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف بدء الوحي إر رسول اه ه.)٤ ٩٥٣ (،
( )٢ثرح العمدة الأصنهاية؛ لأبن بمنة صري. ٥ ٤٨ .٥ ٤
١٤٩

ه ،وهي شهادة من أقرب الاس إل؛ه ،وهي تحد من أبلغ الدلائل على صدق
دعوته ،ولوأماشكت ،ق صدقه لماآمنت ،بهر ا.
ومن ذللث ،شهادة صديقه أيي يكرالصديق رصي ايثه عته حسثج يصدنه ق كل ما

يخر ،فالخا (أسرى برسول) اطه هؤ إلى الجد الأةصىر ا أصيح يحدمث ،اواس
بدللثح ،فارتدناس منن كانواآمنوابه ،وصدقوْ وسعوا بذلك إلى أبي بكرققالوات

هل لك ،ق صاح؛الئ ،؟ يزعم أنه أمري به  ^١إلى بيت ،القدس فئال :،أوقال ،ذلك،؟
نالوا؛ تحم تال؛ لثن كان تال ذلك ،لقد صدق قالوا؛ فتصدقه أنه ذهب الليلة إلي) محت

القدس وجاء قبل أن يصح ؟ قال؛ تحمإق لأصدقه فيماهوأبعد مجن ذلك ،،أصدقه
ق حمر الماء ؤ ،غدوة أوروحة)ل ا.

ومن ذس ،قول حسانرأ؛رصي اه محه؛

لنويظنف؛هآتاُت،ع
وغيرها كثير من الشواهد لو سقتها ل3لاو يي التام ،لكن ذكر شيء ■نها عاله

بمي بالغرض ،إذ أن جمح هدْ الأقوال من القريم ،والعيد ،من الوس والكافر
والكتايي شرهن على كمال أحلاق الني  .ق الصدق والأمانة ،فهو مشهود له

بالصدق والأمانة عند جمح من بمرقه ،قيل النوءة وبمدها ،لابمرق له شيء ينال

(  ) ١استدل بأدا المستشرتون ،ينظر؛ الإسلام والرمحول ي نثلرمتمقي الشرق والغرب  ١لأحمدبن
وأخلاق هم.فياهت1بواك؛د/نمالخواد،
(مآ)لإ.ماء

فياصالخ1ص:حالإخاراسات

( )٣الخءوركضاسمن،يم (".) ١٨/Y

( )٤حان بن ثابت ،صحابي جلل ،شام المي^^ ،ينظر• أصار الغابة ق ممرتأ انمحابة( ١ر.)٢ ٥ ٦
(ْ ،ينخر• ديوان حسان ين ثابت ،ص . ٤ ٨٢
١٥٠

كمال أخلانه طلة حياته( ،ولوحففلوا عليه كذبة نادرة من غير الرسالة لجعلوها

دليلأعلى تكذيبه ق الرسالة ،ومن لزم الصدق ل صغرْ كان له ل الض ألزم)راا.
فلم يكن صدنه .موضع شك مهللما لدى القريب والبعيد؛ فقومه كانوا على

علم تام بحياته الكاملة ،ولدللثإ لم يرمه أحد منهم بتهمة الكذب أو الاحتيال ،بل
تعددت أنوالهم فيه فذهبوا يدعون أنه فقد وعيه ،أوأنه شاعر ،أو أنه ساحر ،أو أن
الجن ت لطت ،عليه أوتمكنت منه ،وماإلى ذلك من الدعاوى والشبهات التي نفاها
افه منه ،وأحثر ببما النتي^^ ،وللثح أن تتأمل كمال صدقه ق إخباره ببهتان قومه عليه،
وتحفل كتب التأينخ بذكرها؛ ولكن هذْ الكتب لا تثير إلى أية محاولة جرؤ
صاحبها على النيل من أمانته وصدقه ،بل يجل التأؤخ أنه! ليس بمكة أحد عنده

شيء يخشى عليه إلا وضعه عند محمده ،لما يعلم من صدقه وأمانتهر ا.
ولم يجرؤ أحد منهم على وصفه بالكذب ،فقد مكثا قبل بوءته أربعين منة بين
ظهران) قومه لم ييع فيها أنه نبي ،أوأف اممه أوحى إليه ،لا ق حلفولته ،ولا ق ريعان
سابه ،فتحيل العقل أيه حبنما يخ الأربعين يكذب فيما يخثر به ا يقول اطه تعالى؛

آنيبم؛تييندآؤ

سمتيإلآإلإكاداان،
طب؟

إئئد ^، ٠٣؛

ه [يونس؛  ،] ١٧- ١٥ؤيقول افه

ؤ>لالمؤمون ،] ٦٩ :فهو يحتج عليهم
تعالمح'•،
بما ذكره افه تعالى ق الأيات السابقة بأنه مكث ،فيهم من أول عمره إلى وفت ،إعلان
نبوءته ،وهم عالمون بحاله ،يعرفونه تمام المعرفة ،ثم حاءهم -يذا الكتاب العفليم
 ، ١١أيلامالشوة؛للماوردىص  ، ١٤٩ؤتظر؛ لبماد الحقءرالخلزت لأبن الوقر ص • ٧٩
ر  ٢٢ينظر• الإسلام يتحل-ى؛ وحيد الدين خان ص • ٦٩

المشتمل على نفائس علم الأصول ،ويقاس علم الأحكام ،ولطاف علم الأخلاق،
ونمص الأولين ،والإخبار عن الغيوب ،عجز عن معارضته البالناء والفمحاء ،حر

عقولهم ،ولم يتأت لأحدهم أن يقول ت إنلث ،أفنيت عمرك ل تحصيل هده الكلمات
التي تظهرها• ،ع شدة عداومم له ،.علم أنه لم يأت بشيء من عنده ،فكل من له
عقل سليم يدرك الفرق بين حال محمد س قبل إعلان البوءه وبعدها ،فهومن نل

لم يأُتإ بشيء من هذا الذي يتلوه ،فدل ذللثا على أل ما حاء به وحي من اممه تعالى
وليس هو من عند محمل ،.لا ميما وأل نن يخثر به أمي لم يقرأ ولم سلمذ ولم

يطالع كت؛ء ،ولم يلتق عالمتأ ،ونومه يعرفون هذا تمام العرفة ١ا.
الوجه اكال؛ اتصاف الأنبياء من قبله بالصدق ،فكل الأنثياء يتصفون بالصدق
ؤيتتفي عنهم امذت بالضرورة العقلية التي تحيل الجمع بين القيمين ،وتحيل

تواطو جمح الأنبياء على الكذب وقد عرف عنهم حميعح الصدق ،ذ (الأنبياء
عددهم كثير ،وهم لأجخ العقلاء وأهل العلم والعدل ق غاية صفات الكمال من
العقل والحلم والعدل والصدق والأخلاق الحسنة ،وكل منهم لم ير الأخر ولم

يسمع منه)ر  ،،وهدا سين بجلأء لكل من عاش معهم ،وعرفهم ،وانتقل خثر
صدقهم فبلغ القاصي والداق ،ولم يعرض أجد على  ٤١٠٢١العقلاء على كمال
أخلاقهم بإ  ٤١٠٢على وصفهم ب ٍئ الأخلاق.
فالأتبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي حتى يكونوا قدوة لأقوامهم ،والكمال
الأخلاقي يل.ءوإلى الإيمان بنبوءمم ،والتصديق حم ،والتسليم لما حاروا به من

( )١يطر :جامع السان ( ٠ا ،) ٤٢ /الكشاف؛ للزمخث ري ( ،) ٢ ;٣سالم الخنيل؛ للغوي
(أ ،) ١٢٥ /الفر الكر؛ يالرازى ( ،)٢ ٤٧ /Aالأربمن لم رآ ،)٩ • /الحرير واكؤير؛ لأبن
ض(\\ا'أ\).
(أ)الردءراسن؛لأينبم(ا/هبم؛).
١٥٢

حزر ا ،ولولم يتصف الأنبياءبالكمال الأحلاهي الذي حياهم اممه به لما انقادالناس
لهم ،ذلك أن الناس لا يقادون عن رصا وطواعية لخن كثرت نقامحه ،وثلت
ءضاتال،رآا.

واتصاف الأنبياءبالكمال الأحلاقي أحدالأدلة على صدق jبوءتإم ،نقدوصف
اش تعالى الأنبياء بالصدق ق القرآن ،فوصفح اف إبرامم الخليل فولهت
ه[مريمت ،] ٤١
ؤ

يآؤحثلناملإثانص,نؤ،ءلكاه[مريم ،] ٥٠ :ونوله< :اؤؤجعلفيدانهنفيفي
الآيمير،ه[انمراء ،] ٨٤ :ووصف إسماعيل بقوله:

صاديىاصؤنهميلإآه[صيم ،] ٥٤ :ووصف إدريس موله:ؤوأدؤف،اصتا
اديجثهُكانس.بمنابماهتمريم ] ٥٦ :ووصف مومى بقوله• ؤحقثق>عآأوالآء

ؤ أش إلااؤ ه [الأعراف ،] ١٠٥ :ووصف يومف بقوله• ؤ ؤ(ونل ايها
التبميق ه[يوٌم،] ٤٦ :،

فيأألإنيتير)يم[يوثح ،] ٥١ :ووصف
ؤ>[المافات ،] ٣٧ :وق قوله:

الم ،ق بقوله•'

ىئمينت< ؤ>لالزمر ،] ٣٣ :وق نوله:
ؤ وبمدق ائ

[الأحزاب ،] ٢٢ :،ووصف اف أنبياءه بالأمانة ،فوصف ،

نوحثا بالأمانة ق نوله؛ ؤ إلمحادل4هملمةمبي ألأثتمدن<  0إؤ ،3^1;^،ؤلأه
[الشعراء ،] ١ ٠ ٧ - ١ ٠ ٦ :ووصف هودآبقوله؛ ^قلسلهازمدألأجونج)إفي
ثؤرنولاّه[الثعراء ،] ١٢٥ . ١٢٤ :وبقوله٧^١^٥^٤١^٧^٠:ةاديشِ
أنمدثإائذذاقءقرصإفؤز؟وقؤ ثئمِف  0قاث محىْكهمأأمنضةعه

ؤاظ\ئوءيخوفي

قامة

هأيظرةائقنهه[الأءراف،] ٦٨ . ٦٥ :
ر )١يطرن أملامالشوة؛ للماوردي ص  ،٢ ٥الشفا بحقوق الممطغى؛ للقاضي عاض(\.) ١٢V /
ر )٢يتفلر؛ الرسل والرّ الأت؛ عمر الأشقر محي . ٨١
١٥٣

ووصف صالحتا بقوله• ؤإدقال لههملمهُصنإغ ألاقمذ0إؤاثؤو!ثوليد؛ ؤ*
[الثعراء؛  ،] ١٤٣ - ١٤٢ووصف لوطتا بقوله•

ثطرثثو،3لاه[انمراءت  ،] ١٦٢ - ١٦١ووصف شمبتا بقوله • ؤ إلهال لهر
ءلأووقنؤ>[اضراء; ^ ،] ١١^٨ . ١١^١ووصم ،يؤمن،
بقوله؛ ؤ وقال آلتللؤ

ص قاطقةدة١لإك ايومِلديناؤ،و؛
ك5رثإنحةت-

امئ يمتJوشت  ،] ٥٤ووصم ،مومى

محلازثمتن4تاصص؛  ٢٦؛ ،وبقوله؛ ؤءق،ث؛ر مح؛محإاألأ ه
[الدخان.] ١٨ :

ولم يس القرآن جنابج الأنبياء ووصفهم بتئ الأخلاق ،ل هو الشاء على

كمال أخلاقهم ،ؤإذا سنح وصفهم بكمال الصدق لزم انتفاء الكذب ،عنهم.
الوجه الثالث :،ق كمال أخلاق الأنبياء دلالة على كمال من أرسلهم ،وتصديقهم
تمل■ يق للذي أرسلهم ،وتكذيبهم تكديبج لليي أرملهم.
ؤإذا علم بان افه بعنح  ،^٠٠^١وأن اض مصدقه ق قوله إق نبي اش ،علم ^، 3Ai
أنه صادق ي كل ما يخر به عن الله تعالى ،وتكن-يثه ق بعض ما يخر به كتكذيبه ق
إخباره بأصل نبوءتهر ؛.

الوجه الراح؛ ليس ل كتتغ الأنياء السابقين ما يوجبج تكذيبج الني ،.ولا
التحذير منه ،فكل الأنبياء حذروا من فتنة المسيح الدجال الكذاب ،اللييلبثؤ مرة
قليلة ،ولم يءحف-روا من دعوة محمد ،.بل بشروا به ،ولوكان محمد .كاذ؛تا ق

دعوى البوءة لكانت ،فتنته أعغلم لأن الذين اتبعوه أصعاف ،أصّعاف ،من يتبع المسح
الا.جال ،كما أن دعوته قائمة إلى أن يريثح اش الأرض ومن عليها.

ا ي طر* شرح العقيد.ة الأصفهاب ص  ٧٢ ٥وما يعدها.
١٥٤

فإذا لم يخر الأنبياء السابقون أنه لكذب ولم يحذروا منه ،وعبم أّبمم آمحروا أته
نؤ صادي كما ؛^ ٤ذلك وظهر واصتفاض من وجوه كثيرة عالم صدقه ل كل ما
يخر يهر .٢

الوجه الخاست دلالة اتصاف النتي^^ بكمال الصدق من جهة أتيامه ،فإن أردنا

أن ندرك الفرق بين الني الصادق والنبي الكاذب فيطرإلى أتباعهر  ، ٢٢ذ(لما بعث،
افه محمدا بالهدى ودين الحق تلقى دلك عنه المسلمون ،فكل علم ناغ وعمل

صالح عليه أمة محمل أحدوه عن نبيهمْ ،ع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم
ل ج مح الفضائل العلمية والعملية ،ومعلوم أن كل كمال ق المؤع المتعلم هو من
الأصل المعلم ،وهذايقتضي أنه لكن أكمل الناس عالمناوديننا ،وهذه الأمورتوجب،
العلم الضروري بأنه لكن صادقتا ق نوله إق رسول افه إليكم جميما ،لم يكن لكذ؛1ا
مفتريتا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هومن خيار الناس وأكملهم إن كان صادنتأ،
أوهومن شر الناس وأحبئهم إن لكن لكذ؛تا ،وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض
الشر والخث والجهل ،فتعين أنه متصف بغاية الكمال ق العلم والدين ،وهذا
يستلزم أنه لكن صادقتا ق نوله إق رسول اف لأن الذي لم يكن صادقتا إما أن يكون
متعمداللكذب أومخهكتا ،والأول يوحي ،أنه لكن ظالمتا غاؤيتا ،والثانر يقتضى أنه
لكن جاهلأصالأ.

وكمال علمه ينال جهله ،وكمال دينه ينال تعمد الكذب ،فالعلم بصفاته يستلزم

العلم بأنه لم يكن متعمدأللكذب ،ولم يكن جاهلأيكذب بلا علم ،ؤإذا انتفى هذا
وذاك تعين أنه لكن صادقتا عالمتأ بأنه صادق ولهذا نزهه افه عن هذين الأمرين بقوله

(  ) ١ينظرت الجواب الصحيح؛ لاين تيمية (ه/هوا) ،وماق مزيد ايضاح ل التيشير به ٠
ر  ) ٢ينظر؛ ثبهات وهمية حول الكتاب المقدس! القس د /منيس عبد النور ،ص , ٣٥
٠٥٥

مارت ؤر؟لةتمإدآةخنا

ظقأمحت0قامحومآص0إنمحبقءت

ييبماكبمم:ا-؛])ر'ا.
الأنبياء من المؤمنين المائتين بمدقومم ولا يكدبومم ،ولم يقع ق
نفوس الأنبياء أن أتباعيم سيكدبومم ،وهدا ما تدل عليه حادثة عمرو بن العاصي

حين(وفدإلى مسيلة ق أيام حاهلته فقال له مسيلمة :ماذاأنزل على صاحبكم ق
محيا الحين؟ فقال له عمرو• لقد أنزل عليه سورة وجيزة باليغة•

فقال :وما محي؟ ئال :أنزل ءل؛ه هم0إةآلإوفيض0إلأمح
.]٣- ١

تال :ففكر مسيلمة ساعة ،تم رغ رأسه ،فقال؛ ولقد أنزل علي مثالها .فقال له
عمرو* ومامحي؟ فقال ميالخة :ياويرياوير ،إنماأنت ،إيرادوصدر ،وسائرك حفر

نقر• ثم تال؛ كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو• واش إنك كعالم أي أعالم آنلث،

تكالب)،ر ،،والشاهدمجن الحادثة قول عمرو• واش إنلث ،كعلم أل أعلم أنالث ،تكديؤ،
فمسيلمة يعلم بأنه كاذب ،،ويعلم بان عمرايعلم بأنه كاذب ،،فلم يقل عمرولمسيلمة
أنت ،كاذب ،،ؤإنما اكتفى يعلم مسيلمة بكدبه ،وهدالم كن من الأنبياء مهللمآ ،فلا
يزالون يتمون بالصدق ،ولايزال أتباعهم س المزمنين الصادقين بمدفومم ،فلم

يخالج الأنبياء ولا أتباعهم أمم كاو؛ة ،ولما كدب ،الأنبياء لم يوثر ^ا على من
انعهم•

ومن صدق أبلع الحم .،أمم لم يرتا»وا عن الدين الذي حاء به سخهل1ا لديته،
يل يزيدون ،وهدا ما امتدل يه هرقل على صدق نبوءة الغي .حينما سأل أبا

سفيان،ءوصألتالث،ايزيدوذأميممصوف؟إ
( )١الجواب الصحيح( ه,)٤ ٤ ٥ /
()٢الدايةدالهاة :لأبنمحير(،آ/ا>0مآ).
٥٦

أئهم

وكيلك ،امرالإيمان

حص يم ،وسألتك أيزئد احد نحطه يدينه تند ال يدحل فه؟!

أف لأ،

وكيلك الإيمان حين تحالط تناسته القلوبء.

بل لم تتنصرأمة بعديحولهاللإسلأمر ا.
والقرآن بمي على الصادقين ومحن حالهم ومالهم ،قال تعالىتولأئسلء

هاءرآمج؛زه[المادلة ،] ١١٩ :ؤيدم الكاذسن ؤمحن حالهم ومالهم ،ؤوقمِ
اكيثمؤ يرى أفين هكدبجأوآش يمههرنيدآ أقش ؤ
تالزٌر•  ٠ا"ء ،ويقول الّك .،علتكم بالصدب ،،ئإل الصدث ،؛ ،^"^4إلى البر ،نإف
البر بجدي إلى الجنة ،وما ثرال الرحل تصدق ويتأمى الصدى حص يكث ،1عند افه

صدما ،يإياكم والكدب> ،لإل الكذب بجدي إلى المجور ،ثإف المجور بجدي إلى
الكذب ش محب عئد اف كداتا»رأا ،ذضرْ
النار Uj ،تزال اويل محدبح
يبرهن لكل عاقل أنه إذا بين هذا فلا يعقل أن يكون كاذبتا وهو يذم الكذب
والكاذبتن ،بل يكون صاديا لثنائه على الصدق والصادنن ،إذ القس البشرية

حبلتا على حب ،كل ما هوحن ،وذم كل ما هوقيح ،والصدق حن ،والكذب
لبح.

الوجه السائس! الدلالة على صدقه من جهة حاله س ،وثنين هذه الدلالة من

عدة أمور ،منها؛

 0م ن المعلوم بالفرورة أنه لا يمكن لرجل كاذب ،مداوم على الكذب،

لندعي الموءة ،وأنه ق كل يوم يأته وحئ حديد من اف تعالى ،ومع هذا لم بمْلع
أحد أن يلاحقن ذللث ،عليه ؤيعرف ،حقيقته ،فإنه من كان ق قليه حلاف  ،ما يبطن فلا

( )١يطرن حضارة العرب ص . ١٣٢

( )٢أخرجه م لم ،كتاب الم والملة والاداب ،باب نح الكدب وحن الصدق وصاله(.)٢ ٦ • ٧
١٥٧

بد أن يزل ،وأن تعرف حقيقته ملتان لسانه ولحن نوله ،ؤيشهد عليه نومه ،لا سما
المكذبين بدعوته الذين يرمون به ،ويسمونه بثض السمات والصفات! من المحر
والجنون.

 0إ ف من كان صادفتا مع البشر محال أن يكذب ،على ربه فيما يبلغ عنه ،فهل
تراه يذر الكذب ،على الناس تم كذب ،على اطه ؟!

 0إ و الكاذب ،لواستْلاع أن يكذب على كل الناص؛ فانه لن يكذب ،على نف ه

ؤيمدق كذبه ،دس هذه الأمثلة على هذه الحقيقة قوله تعارت ؤتنايهاآر؛مولؤ^
شناق ،مح١قاصإن
مااديلاثاف ٠ثن ويلفت
سؤن[4الائدة:لأأ] .فهل هذا فعل كاذب ،؟ كتف ،لكاذب،
أن بملرد الذين يحرمونه بزعم أن الله متعصمه ؟ وص يعلم ق قراره ذاته كذب،
نفسه ،والعرب قد رمته عن قوس واحده تربص له ق كل محلريق ،ألا يخاف أن يقتل

غيلة ؟•' إن هذا الأمر لا يفعله إلا رحل صادق ،يأوي إلى ركن شديد ،واثق س أن
الذي أرمله سيحميه س كل المخاحنرر ا.

 0إ نه ليمتغ أن يكون حال مدعى البوءه نبتتا صادقتا ،ومتبل1ا كاذبتا ،ق
الوقت ،ذاته ،لأمما صدان ،والضدان لا يجتمعازر

 0ب قاء ^ ١١؛ .،على كمال أحلاقه الحميدة س أول عمره إلى آخره ،قبل
نبوءته ويعدها ،إذ الكداب ،المزور لا يمكنه ذللث ،،يقول أحد الختثرقين! ( . .ومما

يبطل دعوى القائلين إن محمدا .لم يكن صادمحا ق رس الته هّ أنه قضى عنفوان
شبابه وحرارته ،مع حديجة رصي اف عتها ،لم يحاول أثناءها إحداث صجة ولا
دوي ،مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه وملعلة ..ولم يكن إلا بعد أن ذهب،
( )١مفلر :حقوق الني .على أمه ق ضوء الكاب والسة؛ د /محمد الخيمة( ١ ٤ ٨ / ١؛
( )٢يقلو :الجواب ،الصحيح(م .) ٥٥٦
١٥٨

الشباب وأنبل المنيب أن فار يصدره ذلك الركان الذي كان هاجعا وثار يريد أمن ا
جليلأوشأيا عظيما)ر ا ،ؤيقول! (نل نا ئمد محمدآهدا قط رجلاكاذسا متصنعح،

يتدؤع بالمل والوسائل إر شته ،ؤبملمح إر درجة ملك أوسلطان ،أوإل غتر
ذلك من الحقاتر .وما الرسالة التي أداها إلا حق ئراح ،وما كلمته إلا تول

صادق ،كلأ ،ما محمد بالكاذب ،ولا الملمق ،وهده حقيقة تدع كل داءلل)ر ا.
ه ق صره .على أنولع الخناق والمتاعب لأجل ما دعا إليه واستمراره
على الدعوْ إل الحق ،حتى دان له الأعداء فقهرهم ،ولا يكون هدوا إلا بإعانة طه

تمارله ،وتأييدمه ،ذادثي كامل ق حلقه وحلقه ،مكمل لغيرْ بدءوتهر ا ،وحينما
سطت ،الدنيا لم تتبدل حالته ،بل كانت ،مواء لم تتغير من الزهد ق الدنيا والإقبال على

الأحرة ،وكل عاقل يعلم أن المكذب قد يتغي من وراء كذبه على الخلق ليجد الدنيا،
فإذا وجدها ولم يتي بما ،كان ماعيح ل تضيع الدنيا والأحرة على نف ه ،وذللث ،ما ال
يفعله أحدمن العقلاء ،والكاذب لايتحمل كل هده الخشاقر؛ا.
 0ؤ يتبين كمال صدقه من حاله ه أن اطه ما أمره بأمر إلا وكان أول الفاعلين

له ،الممتثلين به ،ولم ينه عن أمر إلا كان أول الئنتهين عنه ،ولوثبت ،أنه أمر بثي ء
ولم يفعله ،ولم يمتثل به ،وفعل حلاقه ،أو أنه نهى عن شيء ومن ثم فعله ،لتين
كذبه للجمح ،ولم يكتؤ قومه عنه ،ولهناروا  ١٠٠فرحتا ،إلا أن هدا لم يثبته ق
حقه ،.ذ (التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هودون دعوى البوة

فكيف ،بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن مارعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق
وأكملهم يإما أن يكون من أم۵را الخلمح ،وأرذلهم••• وما من أحد ادعمح ،النوة من
أااالأطال،؛تو*اصملألص ام
(آآ)الأطالصاه.
()٣يطر :اوطاو،اسوة(/A

(أ)بمم :الأربمين؛مازي(آ/اه).
٥٩

الكدابين إلاوقدمحليرعليه من الجهل والكذب والفجور وامتحواذالشياطن عليه

ما ظهر لمن له أدنى تمييز ،وما من أحد ادعى النبوة من الصائنين إلا وقد ظهر عليه

من العلم والصدق والر وأنولع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز ،فإن الرسول
لأبد أن يخثر الناس بأمور ؤيأمرهم بأمور ولابد أن يفعل أمورا ،والكذاب ثنلهر ق
نفس ما يأمربه ؤيخثر عنه وما يفعله مايبين به كذبه من وجوم كثيرة والصادق تظهر
ق ن فس ما يأمر به وما يخثر عنه ؤيفحله ما يفلهر به صدنه من وجوه كثيرة بل كل

ثخمين ادعيا أمرآمن الأمور أحدهما صادق ق دعواه والأخركاذب فلابد أن يبين
صدق هدا وكدبا هذا من وجوه كثيرة ،إذ الصدق مستلزم لير والكذب مستلزم

للفجور كما ق الصصحين عن ابن م عود عن المبى .أنه قال« :ظئلمباضق
مإل الندى يهدي إلى البر ،ؤإف البري هدي آر الجنت ،وما

يرال الرجل'يندق ؤيتحرى الصديى ،حى يكتس ،عند اف صدما ،ثلياكم
والكذب ،لإل الكذب يهدي إلى المجور ،وإ 0المجوركهدي إلى النار ،وما يزال
الرجل ؟كذب ؤيتحرى الكذب حر يكبر عند افه كيانا® ،ولهذا قال تعالى!
سمةة،أمحطيرن
0 ٧١،رآمحآءتقع<4اثامحن

يرJننايبجث Sه[\ب•  ،] ٢٢٦.٢٢١بيزمتحانه أنه ليس بكاهن تنزل
عليه الشياطين ولا شاعر حبتؤ كانوا يقولون ساحر وشاعر فبين أن الشياطين تنزل

على الكاذب الفاجريلقون إليهم المع وأكثرهم كاذبون ،فهؤلاء الكهان ونحوهم
ؤإن كانوا يخثرون أحيادا بشيء من المغيثات ؤيكون صدئ فمعهم من الكذب
والفجور ماتين أن الذي يخثرون به ليس عن مللثج وليسوا بأنبياء ،وبين الله تعالى

أن الشعراء يتبعهم الغاوون ،والغاوي الذي يتح هواه وشهوتهؤإنكان ذللث ،مصرآ
0وأمظنمالأ
له ق العاقبة قال تعارت
ضزثهلالثعراء] ٢٢٦.٢٢٥ :

فهده صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطن ،فمن عرف الرسول

وصدته ووناءْ ومطابقة نوله لعمله علم يمنا أنه ليس بثاعر ولاكاهن ولا كاذب،
ؤإذا كان صدق المخر أو كذبه يعلم بما يقرن به من القرائن ،بل ق لحن توله
وصفحات ،وجهة ،ؤيحصل بذلك علم صرورى لا يماكن للمرء أن يدسه عن نف ه،
تكيفه بدعوى المدعي أنه رسول افه ؟ كيم ،يخفى صدته وكذبه ؟ أم كيف ،لا يتميز
الصادق ق ذلك ،من الكاذب بوجوه من الأدلة لاتعد ولا تحصى ؟) ر
 ٠إ ل الض الصادق تتمر نبوءته ،بخلاف المتنبئ الكاذب لا يدوم إلا مدة

يسيرة( ،وهذه من بعض حجج ملوك المصارى الذين يقال إنبمم من ولد قيصر هذا

أو مرهم ،حننا رأى رجلا سبإ الني من رووس النصارى ويرمه بالكذبح،
فجع علهاء النصارى ،وسألهم عن المتنبئ الكذاب ،كم تبقى نبوته ؟ نأ-محاروه بما
عندهم من النقل عن الأنبياء أن ال؛كداب النفرى لا يثقى إلا كدا وكدا منة ،لمدة

قريبة إما ثلاثين منة أونحوها ،فقال لهم• هذادين محمد له أكثر من حمسمائة منة
أو ستمائة منة وهو ظاهر مقبول متبؤع ،فكيف ،يكون هذا كذانا ؟ ثم صرب عنق
ذلأث،الرحل)رم
 0إ ن اتفاق هذه الأخلاق الحنة ق مخصي ما ،مع ادعائه النبوءة لا يمكن أن
يحدث ،انقادتا دون سابق تقدير بإرادة وحكمة وعناية إلهية ،فإذا انتظمتح هده

المقامات ،ق مدعي المبوءة ق ونتؤ إمكاما قضت ،بصدقه فيما ادءاْأ ا ،فيحمل
بدللئج العلم الضروري بصل .قه ،بحيثح لا يتهلح المرء دفعه عن نف ه.

( )١ثرح العمدة الأصفهانيت ص *  ٥ ٤وما
( )٢ث رح العقدة الأصفهانة ص . ٥٥ ٤ .٥ ٥٣

بممرف سر.

()٣يظر» :نهاجالمة المرة  ١لأبن يب(٠) ٤٢ ،.٤ ١٩ /X
١٦١

وببدا يعلم بهللأن القائلين بأن التبوءة تعودلمحص مشيئة اطه تعالى ،ولا علاقة
لها بصفات اض ،ض لت لمض (يعود إلى ذات المي ،ولا إر عرض من

أماصه)ر ا ،وهي (ليت صفة راجعة إلى نفى المي)أم بناة على أصولهم j
نفى الحكمة والتعليل عن أفعال ،اض تعالى ،وعلى قولهم ل التحين والشيح
القليين ،فالحسن لا يكون حنتا إلا بعد ورود الشؤع به ،والقح لا يكون قيحتا إلا
بعد ورود الشيع به ،لذا جوزوا أن يكون الأنبياء فاعلين للكباتر ،ويجوز عليهم

الكدب ،،وأن تكون أحلاقهم قبل البعثة حلاف أحلاقهم بعد البعئةر ا.
كما يعلم يعللان قول ،القائلين بأن البوءة واجبة على اش تعالى لأتبما جراء لليي
على أعماله الصالحة وأحلاقه الحسنة فكافأه اشّ بها ،أي آما عوض عن عمل قومه

الك ،،بناء على أصولهم  ،3التحين والشيح العملتينر؛ل
ؤإذا لمت أل الأنبياء متفق على وصفهم بالكمال الأحلاقي على المدق بتضافر
الأدلة السابقة ،لزم استحالة الكذب والخيانة عنهم ،إذ استحالة الكذب عنهم
ضرورة لا بد منها ْع إلمآت صدقهم ،ولأستحالة الكذب عنهم دلالات يبينها
البحث ،التالي بإذن اغ.

( )١غاية المرام؛ للامدي ص •٣ ١٧
( )٢مائة الإقدام؛ للشهرمان ص  ، ٤ ٦٢ييظر :الإنصاف  ،__ ١ص  ، ٩٣ — ٩٢أصول الوين،
سلادىص ،١ ٥٤الإرشاد؛للجوضص .٣• ٢

( )٣يطر :أمول الدتن  ١للغدادي ص  ، ١ ٦٧الإرشاد؛ للجوض ص  ، ٣٥٦المواقف؛ للايجي ص
 ، ٣٥٨النواته(ا ،) ٤٧٦ - ٤٧٥ /ضاح دار ال عادة؛ لاين المم(أ.) ٣٩٥ /
؛)طلر :اص؛س1صهموالخار(هئ/أا).
١٦٢

أو0و3ثأوأأب

دلالة ا.سحالأممبهم.
لقد تقرر ق المحث السابق أن الأنساء يتصفون بالكمال الأحلا،ي كالصدق
والأمانة والدي يلزم منه امتحالة وصف الني بتكل ما محوضده.
وسن دلالة استحالة الكدب عن الأنياء بوجوه ،منهات

الوجه الأودت لم يتهم الأنيياء بالكدب ،ولوحفظ على الأنيياء كذبة نادرة ق غير

البوءة لجف ،دليلاعلى تكذيبهم ،إلا أنه لم يخمفل ءل؛هم شيء أ؛دآراا ،يقول

تعالى:

^صم[الأنمام:م]ونهاماءتان:

بالتشديد(لا كدبونلثط) ،ويالتخفيف(،لا كذبونلث ،)،وحجة من شدد أراد ال

يجدونلثؤ كاذبا ،لأمم ماكانوايشكون ق صدته ،ولدللثح كان يدعى مهم بالأمين،
ولكتهم يكدبون بما جثت يه ،دمل معناْ فإمم لا يأتون بدليل على كدبلثح.
والحجة لثن حقق ،أنه أرادفإمم لايكدبونلث ،ق نفالث ،ولكنهم كذبونلتؤ فيما
تحكيه عزاه عزوجل ر ر
والفرق بين التكديس ،والإكداب،؛ أن التكديس،؛ مو أن يقول له :كدست،،

^^لإكذاد:،عوأمجدْكاذاص.

وقد وتع التكذيسؤ لما حاء به الأنبياء ،فثمة فارق يدركه العاهل بين أن يتصف
الإنسان؛الكد'سج ،وبين أن يكدبح ،وافه تعالى يخطرعن كنيس ،الأنبياء قاتلأ:ؤم

إم؛نجلأهآرن هلاسم٠نون؛ ،] ٤٤
(أ)طر:

م،ؤبمآبىذكإهء

الح؛لأينخlلو؛ا،) ١٣v /١(،لطر :اوغرداتفيم.باممح؛

لأًفهانيصيأأ.

ضمآناسمجاساني(آ/بمآ).
١٦٣

ماؤههأ

،] ٧٠

بثا

وقئ ■ئةِف؛نوظب هي

بمنح

أئ غر  ،^٥الكفبين ه [الأعراف ،] ١٠١ :ؤيقووت ؤذقككئح مححب للجر
ينإتيهلاصراء؛ ،] ١٠٥

آلإتتيتيؤ>[الخجر،] ٨٠ :

^بج،عادأيثتينؤ>لاصراء،] ١٢٣ :
[الشعراء،] ١٤١ :

نخذئإسإتؤو؛ه

وتيأو؛ؤ>لاضراء!  ،] ١٦٠وفول)ث

^صتإإنه[الشعراء ،] ١١^٦ :ءتكاود_ ،الأنبياء سمة من سمات
الأمم الكافرةُالنبوءة نديماوحديثع.
فمامحي أمجاب تكدسب ،الأنياء ؟!
^يه ام ،،سين دعا الأنبياء  ٣٢١ ^١لعبادة
ه
اف وحده وترك عبادة ما مراه ،وبيتوا مآلهم ق الأحرة دار الجزاء والحساب ،ظى
القوم أن الأنبياء كاذبون ق •محرهم لأنه مخالف لما ألفوه من عادات ،وهدا محن لنا

ئإلأمحإؤاّفظءئابؤم
مح:هاؤتايجصالأ

جلساق قمة نوح مع قومه ،نال
[ي

محإثؤ،ص 4
[هود ،] ١٢^ - ٢ ٦ :والأيات التي ق محورة [الأءراف:ه ه-ة  ،] ٦وق قمة هود»ع
قومه ،نال افه تعالى

هممحإينفييوءإة١محلقفي مثاءيإياك؛لنلق
يم[الأءراف •] ٦٦ - ٦٥ :وفرعون ينكر وجود الإله فلما أ-محرْ

^^ئ\وئه\اكلأماطمس ،أنمكرمن

مومحى بوجوده كذبه ،يقول اطة

عامسمزقإمحمحلوق
ؤ>[القصص ،] ٣٨ :ؤيقول :ؤؤفدؤيثلثامى بماكيئا
١٦٤

ؤ>[غاءر:

كهنتئ أي ل صنتحا قلإ بئإ أقمحشث 0

 ،] ٤٢- ٢٣ويقووت

صُذملظءر:آ'آ-يص.
ه و من أسباب تكذب الأنبياء ،مخالفة ما جاء به الأنبياء من الحق لعادات

وتقاليد الآباء ،يقول تعالى; ؤهزJثؤئ^أأمJز^
[المؤمنون؛  ،] ٦٨ؤيقول

تصخأبرك0ه
^تيةلأمائآ1لأظلبيد

سنحصاتاوأ[4سثأ ،] ٤٣ :ؤيقول
ءأيرصئلأ0قديج
وادمميهاإةادصدآءصةؤٌ

قمحا ال
ب>[الزحرف؛ ،] ٢٣ - ٢٢

د\رأبلسغعلآأكاهه ءابثاءآأومحءكا0
ه[اوقرة ،] ١٧٠ :فهم يعتقدون أن دين آبائهم

م ا لحق ،وأن ٌا جاء به الّمح.،عندهم ياطلر ا.
ه و من أمثاب تكذيب الأنبياء ،أمم من البشرر ا ،فال اش عن قوم صالح!

فيم،لأار0ةمحء
صمحلإجمحبماهم:مآ-هأ]،وءن نمب:ؤئكمح
محدئ<لخآلظذئ ؤ>[الثعراء ،] ١ ٨٦ :وعن
^ثيطثههلصأ .]٤
ه ومن الأسباب أيصح الحسد الذي حمل اليهود والنصارى على تكذيعبا الني
لأيأييظن
محمده ز  ،٢نال

كلأأبخه[المرة.] ١٠٩ :
(\) : JkJlضمأjص(.) ٥ro /٦
( )٢فندت شبهة منكري النوءات سرية الأنياء ي القمل  ١لأول الموءة وأدلتها.
طلر:شراكرآنص(ا/محم).
١٦٥

ه ومن الأسباب الكم والمكابرة الش محكشتا ق نفوس القوم ،يقول تعالى

نمحهآممسيتيب>

عنهم:

[(-^١؛ ،] ١٤ :ؤيقول• ؤ ق ةنذملثهُ ثجليلى أ؛ئىيمولأا ؤبثرلأعث.لإى ؤدكآ
^^أبملض)\شبجحدلأهلالأنعام،] ٣٣ :

ل:ؤإنآؤتجكهدكت<ؤا
هم منكسوه

ءاتنت آثُإ،ثزظنتي
[غافر.] ٥٦ :

ه و من الأساب الخوف على النفس والمصالح والمناصب الاجتماعية ،قال

تعالى:

ثثظفينلهثأه[اكبمص ،] ٥٧ :ويتين هذا

جلنتا ق قول أيي جهل( :إق لأعلم أن ما يقول حق ،وص بني قصي قالوا :فتنا

الءجابة ١ا،فقلنا :عم ،فقالوا :فينا اسوةر

:نمم،ثمقالوا :فين الالواء،فةالنا:

نعم ،قالوا :فينا السقاة ،فقلتا :نعم ،ثم أطعموا وأطعمتا ،حتى إذا تحاكت،

الركب ر ا ،قالوا :بنا بي ،وافه لا أفعل ،،وقوله؛ (تناوعنا نحن وبنو عبد مناف ،
الشرف ،أطعموا فأطعمنا ،وحمالوا فحملنا ،وأعملوا فاعهلينا ،حتى إذا تجاثينا على

الرك— ،،وكنا كفرسي رهان ،قالوا :منا نبي يأتيه الوحي من ال ماء ،فمتى ندرك
هدْ؟ وافه لانومن به أبدآ ،ولا نصدقه)ر؛ا ،وحين حلا الأحنى بن شريز> ش جهل
يوم بدر فقال له( :أترى أن محمدأيكدبؤ؟ فقال أبو جهل :كيف يكنب ،على اطه
وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب ،قعل ،ولكن إذا اجتمعنت ،ق بني عبد مناف السقاية

( )١الججايه أكا؛ حجابه الكنة ،وص م—دائها وثور جئظها ،وهم الدين بايديهم نفايحها ،يظرت
صفيضس،سثوالأر؛لأيناهم(ا/أ>دد

( )٢النل.وة المقمرد بأا دار الندوة بمكة ،لأئهم كانوا يتلون فيها ،أي كانوا يجتمعوف فيها ؤيتثاورون،
يقلو :الهايةفيءريِخسثوالأتر؛ لأينالأير(ه'/ا.)،

( )٣تحاكت ،الركط أي ثماث ن ،واصطكت ،ت يريد ي اؤيهم ق  ١لشرف ،والمنزله .وقيل ت أراد يه مجايهم
عرالثك_ج لشاخر،يفلر :الهاة يغرم ،الحدبمتؤوالأنر؛ لابن الأير(.)١ • ٢٢ /١
()٤دلأتلاJوة؛لاJيهفى(.) T-U /٢
١٦٦

والرفادة والمشورة ثم تكون فهم التبوءة فأي شيء بقي لا)ر ا.
ه و س الأسباب اتيع الهوى ،قال تعالى•

سعون
امحن4تاب ،] ٥٠

^فيسىؤثآلإإن اثتبُدهدرآصو
٣محآآذمهجم

^امؤنهمتياه[ارومت  ،] ٢٩وقالت ؤوة(يو[لأصلإؤ
ءمحُاسؤطوقؤ
ظ،ارمحوزب>[اشر ،]٣ :وقال:
^شآظقلإظئلاه[الخابت ،] ٢٣
^زت،ءنؤؤىطيلأ ه[المرفانت .] ٤٣
وقالت
فهن.ه بعض أسباب تكدس ،الأنبياء وهى تتكرر قديسا وحدسا.

الوجه الثازإ،ت إل من يتصف ،بالصدق لا bJأن يتقي منه الكاوب ،وكاJا العكس،
إذ (الشيء يعرف ،تارة بما يل.ل على ثبوته ،وتارة بما يل .ل على انتفاء نقيقه ،وهو

الذي يمي ناس الخلف ،،فإن الشيء إذا انحصر ق نيتين لزم من تبولت ،أحدهما
انتفاء الأحر ،ومن انتفاء أحدهما ثبومحتإ الأحر.
ومد.عى النبوة إما صادق ؤإما كاذب ،وكل منهما له لوازم  ) Jjbانتفازها على
انتفاته ،وله مازومار<تج يدل لبؤتها على لبونه.

ندلل الشيء ممتلزم له كآعلأم النبوة ودلائلها ،وآيامت ،الربوبية ،وأدلة
الأحكام ،وغير ذللث ،،وانتفاء الشيء يعلم بما يستتلزم نفيه ،كانتتفاء لوازمه مثل صدق
الكاذب ،يقالث لوكان صادقا لكان متصما بما يتمفج به الصادقون.

وكذللث ،كن .ب الصادق يقال! لوكان كاناب cلكان متمما بما يتصف ،به الكذاب،

فإنه ند عرنج حال الأنبياء الصادقين ،والمتبثين الكن.ا؛ين ،فانتفاء لوازم الكذب دليل
( )١الروضالأف الهيالي(؛.) ١٦١ /،
١٦٧

صدنه ،كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقه ،وكذلك الكذاب يستدل على كذبه

بمايستلزم كذبه ،وبانتفاء لوازم صدنه ،وهكذا سائر الأمور)ر ا.
الوجه الثالث ،ت لو كان محمده كاذبما للزم من كذيه (لوازم كثيرة حدأ تفوق
الحصر ،متقدمة ومقارنة ومتأحرة ،فإن من هوأدنى دعوة منه إذا كان كاذبتا لزم كذبه
من اللوازم مايين كذبه ،فكم ،مثل هذا؟ فإذاانتمت ،لوازم المكذوب انتفى الملزوم.

وصدقه لازم لأمور كثيرة ،كلها تدل على هذا الصدق ،وثبوت المالزوم يقتضى
لوت اللازم ماضية ومقارنة ومتأحرة.
ومدعي النبوة لا يخلو من الصدق أو الكذب ،وكل من الصدق والكذب له
لوازم وملزومات ،فأدلة الصدق مستلزمه له ،وأدلة الكذب مستلزمه له ،والصدق
له لوازم ،والكن .ب له لوازم.

فصدقه يعرف بنوعين• بثبوت دلائل الصل.ق النتلزمة لصدقه ،وبانتفاء لوازم
الكاوب الموجس ،انتفاؤها انتفاء كذبه ،كما أن كاوب الكذاب يعرف بأدلة كذبه

المتلزمة لكذبه ،وبانتفاء لوازم الصدق المستلزم انتفاؤها لانتفاء صدقه)ر ا.
فلوكان كاذبتا لذيع أمره واشتهر حره ،إلا أن ^ا لم يحدمث ،،ولم يعرف عنه
إلا الصدق ،فمحال أن يكون محمده كاذبح ،ؤيخفى كذبه على كل البثر ولم
يممعلن أحد متهم لكل<؛ه كما تفعلن الجمح لصدقه وأمحلهروا ثهادمم له < J،JJl؛،،
وأعداؤه يتربصون به فحرى بهم أن يتتبعوا كن.به ليفلهروه على الملأ ،حتى يتصرف
الاءسمحه.

وهل يعقل أن يبقى محمل ..يكن .ب محلوال ثلاث وعشرين سنة ،ولاأحديقول

عنه بأنه كاذب إ ولم تفلهر على لسانه فلتات كن.؛ه حلوال هن ْ.ال نوات!
( )١الجواب ،اكحح(ه7/ا'ا)ب
(أ)الجواب ،اكحح( ) ١٩٦/٥ؤ
! ٦٨

فلا يعقل أن يترك الرب محمدس يكدب عليه طيلة هده السنين دون أن يباغته
بعذاب ،يستأصل شاقته كما هي منة اض تعالى الماصية والباقية ق إهلاك الكدية،
ومحاحلتهم بالعقوبة البائسة.

ومن يتأمل

الكريم يجل .أو التتكيل والعذاب العاجل لئن يكن .ب على

ويكدر،إفيغ.ق إي
اف تمالمح ،،يقول ■م ،وجل• ؤ3تنأئزشئ.دب
ه[الزمرت  ،] ٣٢ويقول؛ؤلآنأمحش
لخفئن يمتالثكبوُت:،

^ئءهُلأمحآٌون ه

 ،] ٦٨ؤيقول'

[الأنعامت  ] ٢١أي :لا أظلم ممن كدب باياُن ،افه وحججه وبراهينه ودلالاته <ؤائدو

لا يفلح هذا ولا هذا ،لا المفتري ولا المكن .ب ر ا ،وغيرها من
الآباُتج التمح ،تنين جزاء من يكذب على اممه تعالى ق الدنيا والاخرْ.

فلوفرض مثلا أن محمدأست ،إلى اف ،قولألم يقله لمنعه عن ذللثخ ،إما بواسهلة
إقامة الحجة فانه يقيفى له من يعارضه فيه ،وحيتثل يظهر للناس كذبه فيه ،فيكون

ذللث ،إبطالأ لدعواه وهدى لكلامه.

ؤإما بأن يلب ،عنه القدرة على التكلم بذللثه القول،ل  ،٠وهذا واصح جر ق
^^،آلآض0بحد،يجامحا0لإ
قول الحق بارك وتعار• ؤ
منة

ه ل الحاقة!  ] ٤٦ - ٤٤فأوئح.ت ،أشد العقو؛ارّتإ العاجلة عليه،

ولأحذُت ،منه بالقوة والقل.رة ،ثم لقعلعنا منه نياؤل القيسح ،ؤإنما يعتي بذللمثج أنه كان
يعاجله بالعقوبة ،ولايؤخره ^-افيمالوتقوله على ر؛هر' 'أا.

(ل)شيراينممر("اْ/أآ).

()٢يفر :الضر الكر ( ،)١ ١ / ١٦وابكارالأفكار :للامديص . ١٢ ١
( )٣يفر :جاح المان(■  / rrآا>.)0
١٦٩

فدلل اش تعالى على صدق نبيه محمده بدليل التماخ ،فقد امتغ -l؛ sJbسبحاه
لبيه محمده لامتخ تقوله عليه ،وامتناع التقول عليه يعني صدفه فيمايقول فعدم

هلاك البي ه دليل على انتفاء الكذب عنه لأنه لم يتقول على افر تعالى ر ا.

ؤإما أن يوقع العياب عليه مفاعما لو افترى القرآن أوتقوله بماء على اقتراح
أعدائه ،فقد كانوا حريصين أشد الحرص على فتنته ياي طريق كان ،فال تعالى;

محامحامن؟ُئدالإمحدؤق

ؤئْ0كاذوأ قئستودلقشآؤة

هث0قلآأنصككرت
وبجعم،اكات بمقظثابله[الإمراء ] ٥٧- ٧٣ :فلا يمكن أن يتجرأ
المثي .على تبديل القرآن أو تقوله أو اقترانه وهو يعلم عامة هدا الأمر ،بأن
العياب سيكون عليه مضاعفنا إن فعل هذا ،ومما ينبغي اكنثيه إليه أن رهانه الأية

الكريمة أوصحت ،غاية الإيضاح؛راءة نبيناه مجن مقاربة الركون إلى الكفار ،فضلأ
عن نفس الركون؛ لأن (لولا) حرف  ٤^٠١لوجود؛ فمقارية الركون منعتها لولا
الامتناعية لوجود السثيت من افه جل وعلا لأكرم خلقه^^ ،فصح يقين-ا انتفاء مقاربة
الركون فضلدعن الركون نف ه.

وهده الأية محن ما ملها ،وأنه لم يقارب ،الركون إليهم البتة؛ لأن قوله :ؤ

أي قارين ،تركن إليهم ،هو عين الممزع ي (لولا)

كدت

الامتناعية كما ترى ،ومعنى تركن إليهم :تميل إليهم)رأ'ا.
بل لا يتهليع أحد أن يرد عن الني .عذاب افه تعالى إن كذب عليه ،قال

تعالمح"•،

ظزآوأشإنأيئُلأ

بق ،قهيدببيي

^فيثؤزيؤ،
ه [الأحقاف ]٨ :فالمعنى (عاجلني اطه

م:سقاضهفياممبواك(.) ٩٩ •/٢
( )٢أضواء \ .)\\ A/T)dU
١٧٠

بعقوبته الشديدة ،وأنتم لاتملكون لي منه ششا ،أي لاتقدرون أن تدفعوا عني عذابه
إن أراد أن يعدبني على الافتراء ،فكيف أقشه لكم ؟ ،وأنتم لا تهدرون على لغ
عذاب افه ءض)راا.

محم0ؤاين١٤٥
و(وجه الملازمة ين الشرط وجوابه ق فوله! ؤ
قيةه أن اطه لا يقر أحدأ على أن سلح إلى الناس شيشا عن إله لم يأمرْ يتبليغه،
ولعل حكمة ذلك ،أن التقول على اممه يمضي إلى ف اد عقلتم يختل به

الخلق،

ؤيوغ الناس ق حيرة بماذا يتلقونه ،فلذلك ،لا يقره اطة ويزيله)ر
ولوكان القرآن مجن عند محمده لكان معحالأ أن يندد -بلاك كذبه ،ولكان س
مصلحته حتى يمرر كذبه ألا يفلهر عقوبة كذبه ،ولما تقرر هلاك مجن يكذب على افه

تعالى بأنه أوحي إلته ولم يوح إليه شيء وادعى لنف ه النبوءة علم يقينثا بأن القرآن
لمس من صنعه محمد

ولو أنه تعلمه مجن أحد من الخالق لأنقذ هذا المخلوق وعيده ق محمده لأنه
يكذب فيما يبلغه للناس.

ومن يتأمل سيرته  .يلحفن أف ثيئ1ا س الوعينء المعن .للكذبة على ربم
والخواب العاجل والشديد لم ينله ه فدل ذلك ،على صدقه..

ولو أنا فرصنا جدلأ أن محمدأ .كان كاذدتا فهل يمكن أن يصدق ظ؛ه هن.ا

الجمع الغفير منل• بعثته إلى يومناهذا؟ دون نكير لأحد منهم على كذ.بها
والني محمي . .ينفي عن نف ه القل<رة على تبديل القرآن أوالإتيان بغيره ،فهذا
يالل دلالة صريحة على أن محمدا .لم يكن كاذبما ،ؤإلأ لتجرأ على التبديل ،كما
يدل أيضتا على أن القرآن لم يكن س إنشائه ،ؤيبين لنا القرآن الكريم أمم إذا قرأ
(\)اسورفرلأ/ه\م

()٢اكميرواكوير( .) ١٥/٢٦
١٧١

عليهم الرسول .كتاب اممه وحججه الواصحة مالوا

بؤ إل هليوس•'  ١ ٥ا أي؛ رد هذا وجثنا بغيره من نمط آحر ،أوبدله إلى وصع آحر.
وغرصهم وهم أدهى الناس وأنكرهم ق هذا الاقتراح ؟ الكيد والمكر.
أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ،ففيه أنه من عندك وأنالث ،قادر على مثله ،فأJاJل
مكانه آحر.

وأما اقتراح التبل.يل والتغيير ،فللهلمع ولاحتبار الحال .وأنه إن وحد منه تبديل،
فإما أن يهلكه اف فينجومنه ،أو لا يهلكه فيخروا منه ،ؤيجعلوا البويل حجة عليه
وتمحيحسا لاقترانه على اممه ر ا.

والمي  .مول لهم :ؤشماكًفوثفيق
ت يوش ١ ٥ :ء أي :ليس هذا إر ،إنما أنا عبد مأمور ،ورمول م4لغ عن افه^ ،إن
ظابمحلإهمه[يوض.] ١ ٥ :
ولثن كان ينفى البديل عن نف ه مع أنه  ،3مقدوره س جهة أنه أيسر من الإنشاء
ول.ءأ فإنه محال أن يننئه بدءأ من ءنالْ.
فمن نفى البديل عن نف ه وأثبت اتباعه لما يوحى إليه فمن باب أولى آلا يقدر
على إنشائه.

ثم قال محتما عليهم ق صحة ما حاءهم به :ؤةلؤث.اءآئ م\قؤنهرعآ؛كز

ولآقرمحفرلهه؟ا> [يوض ] ١ ٦ :أى :هذا إنما جثتكم به عن إذن اممص لي  jذللخ،
ومشيئته ؤإرادته ،والدليل على أل لمت أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون
عن معارصته ،وأنكم تعلمون صدني وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثتي افه
عز وجل ،لا تتتقلءون علي ثظ ثغمصوننى به؛ ولهذا قال :ؤفتنلئت،غاط.ر
()١يطر :الكشاف( ،)١ /Vالممير الكبير(.) ٢٤٥ /A
١٧٢

قلا ثقؤث ه[يوذست  ] ١٦أي :أفليس لكم عقول تعرفون يما
الضسابطل؟

أظلم ولا ض ولا أثد إجرائ ض ادرى ش اشكدتا ،قال تعالى:

لابمِغ هؤيقوت

ط،آئغاؤآسطذلأ

ليونس ] ١٧ :إذ الادراء والاختلاق ؤإيجاد محر لا مخر له عن عمد ،فمحال أن

يكون محمده يفتري على ربه ،ؤيتثول على الله ،ويزعم أن افه أرم اله ،ولم يكن
كدللثح ،فليس أحد أكر جرما ولا أعظم ظلما من هذا ،ومثل هذا لا يخفي أمره
على الأغبياء ،فكم ،يشتبه حال هذا بالأسياء إ فإن من قال هده المقالة صادتا أو
كاذبتا ،فلا بد أن اف يتم ،عاليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من

الشمس ،فإن الفرق بين محمد

وبين مسيلمة الكدابار ا لمن شاهدهما أظهر

من الفرق بين وقتا الضحى ووقتا نصف الليل ق حندس الظلماء فمن ميما كل
واحد منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمده وكذبا

مسيلمة الكذاب،ر آ ،بل إن دعوى مسيلمة الكداب ،للنبوءة لايلتفت ،إليها؛ لأنه كتم،
إلى الني .أما يعد فإن الأرض بيتي وبينلئؤ نصفين ،فهو لم يكن ثعارصا له ق
دعوى النبوءة ،بل منأم1ا له من وجه البوءة ،ومتحكما من وجه ا l٠Jلاائ ،،كما أل
مسيلمة ادعى أنه رحمان اليمامة فلم يكن ثابتؤ القدم ق دعوى نبوءته ،ولو كان
منازعتأ ق النبوءة لقال :إق عبد افه ونبيه ،لا شريلث ،اض ق الرحمانية ،وشريلث ،النبي

زممك .> ١١^١
ولئن كان محمد .صادتا لا يكذب فمحال أن يأي ليختلق كلمامت ،يزعم أما
( )١م يلمة بن نمامة الحض ،الواش ،منشئ كداب ،ولد ونشأ باليمامة ينجد ،ادعى النرءة ق حياة

الني ،.نتل ق المة الثانية مشرة من الهجرة .يظر :البداية والهاية(.) ٣٢٣ ;٦
(أ)نفلر:م-راينئ؛رر؛/ههآ).

( )٣يفلر :مائة الإندام:

ص .٤٢٤
١٧٣

صنه[اككوير:

تعالى:
هأ-يآآ]لأن القرآن حق لكله;زلسإل ،حق.

فالنبي الصادق لا يمكن أن يكون كاهننا ،وقد اعزف صناديد قريش بأن النبي

ه ل م يكن كاهننا ولا صاحرآ وليس به جنةر ا ،لكنهم رموه بال حر والكهانة
والجنون لتفريق الناس عن دعوته ،ولأته يفرق بدعوته بين الأب وابنه ،والمرء

وزوجه ،ولأته آتاهم بما يخالف عمائدهم ،ولأنه كان يخر بالأمور الغيبية ،فقالوا؛

له تابع من الجن يعلهر ا ،قال اف تعالى عنهم^^ :نحهبخهممط،هاألإ
لإية4تاسمضنت  ٧٠؛،
ال،ثي 0هنداضتيكداب ه[صت ؛]،وقال:

ظءهمبيرئ4ءِوهائ

هتئا،الأسمحرم؟انؤ>[مبأ ،] ٤٣ :وفال^^٠:
^^^زن4ّ/4تالخلم،] ٥١ :
'أللًتقئاىلث قجمن ه[الحجر؛ ،]٦

^^أقيق.ممترك
سمحفيتهِ
هعنهوه\لأمملإبجونه

يدلءؤلحليشءادائئمحِلأ،

[الدخان؛  ،] ١٤وقال؛ ؤوها3ا
0ألإةايملآشي

آثداداقهفيآشده[مثأ؛ ما ،]٨ -وال حر والجون هي التهم ذاما التي رمي
بما الأنياء من ذي قبل ،قال تعالى؛ؤَكثإلث

مجمونمج[الأارياتج؛ ■ ٥ ٢؛،دُال اٌة عن قدم نرح' ؤأ0مءلأةْلدقءبمةة/بماوأبجء

لإاجير،1ه[الومنون؛  ،] ٢٥وقال عنهم أيصا؛ؤكدبمت،ئيملإيءدمحأى-دأئالأتجولؤيجوه[الفر؛ه] ،وقال عن
ه [الداريان،؛ ،] ٣٩ - ٣٨
ثقل فن  3فثل ه ومال
ر )١أوردت أنوالهم ق الثمل السائس :دلالة الظموالأسلوبط.
( )٢ينظرا اعلأم الهوة• لأبي حاتم الرازي ،ص • ٦٩
١٧٨

الصادق يتنزل عليهم من الله تعالى ،ومحمد

حاله مباينة لهذه الأحوال أعظم

مباينة ،لأنه الصادق الأمين ،الراجح العقل ،الصادق اللهجة.
والوحي الذي ينزل عليه من عند افه ،ينزل محروسا محفوحلتا ،مشتيلأ على
الصدق العغليم ،الذي لا شك فيه ولا ريب ،فهل يستوي ~ يا أهل العقول — هذا

وأولتلث ،؟ وهل ينتبهان إلا على مجنون ،لا يمثز ،ولا بمرق بتن الأشاءر ؛؟
وكبار فريس أنمهم كانت تنكر أن يكون القول الذي أش يه محمد نول ساحر

أو كاهن ،أو مجنوزر  ،لأمم يعلمون جيدأ حقيقة وسمة قول هؤلاء ،وهو مخالف
لما جاء يه محمدج^ ،لكنهم اتمموه 7آذا ليموهوا حقيقة محا حاء به ،ليصرفوا الناس
عنه.

ووصف الميه بالكريم ي قوله تعار :ؤاةُ،رءظبي>[الخا3ة]٤ ٠ :
كاف ق نفي أن يكون مجنوما أوكاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم ر آ.
فالأنبياء يتصفون بالكمال الأحلاقي من الصدق وغيره المستلزم لفي ما يفاده
من ميئ الأخلاق كالكدب وغيره ،لأن الموءة حثر عن الله ،وعر وضوح هده
الحقيقة إلا أن هناك من يصر على وصفهم بالكذب ،وهذا ما يجده من يهللع على
نخ الكتاب المقدس الحرفة من أو الأنبياء -مدوا تماما من الكمال الأخلاقي،
ويلحخل مدى الخجني على صفوه الخلق ،وهذا له آثار وخيمة منها الشكيلث ،فيما
جاء به الأنبياء إن وسموا بسيئ الأخلاق.
فمما جاء ق الكتاب الْا.س أن أحد الأنبياء افترى على افه الكذب(،وكذب

 ،3المليغ ،وخيع يكذبه نبسا آخر مكييا لا ذنب ،،وألقاه ق غض ،افه)ر؛،،
بخ:ضواضر(آا/ي'آ)،وِاممبصههه.

( )٢ذكرت أقوالهم ي دلالة الفلم والأطوب لماب هاك.
( )٣يطلر :اكحرير واكوم ( .)١ ٤ ٢ / T٩

(أ)الموكالأول / ١٣ ،ا-.مأ.
١٨١

ؤإن لكن جواببمم بلا ،فما هي صفاتهم ؟ا وهل تختلف عن هدم الصفات التي

ذكروها ق حق غيرهم من الأنبياء؟! وكيف للامان أن يميز بين الوحي المكتوب
والوحي المتجسد.

ولا يمكن أن تختلف صفات الأنبياء لأن الذي نبأهم واحد وهو اف تعالى،
فوصفهم بالكمال الأحلاهي دليل على كمال وصف ،من نبأهم من باب أولى،
ووصفهم بسيئ الأخلاق يلزم منه نقص من أرسلهم وهدا ما يلاحفله من يطالع
الكتاب المقدس من أن افه تعالى وصف بصفات لا تليق؛.4

ولثن كانت سمات الأنبياء كما يذكرها الكتاب المقدس فمحال أن يتم -ها نبي
يبير عن ربه ،لأنه يلزم س وصفه برذْ الصفات الناقمة أن يكدب ق وحي الله تعالى،
وأنى للناس أن يميزوابين صدق قوله من كذبه فيمايبيخ عن ربه وهومت م بالكذب؟ ا

ولو كانت صفات الأنبياء على نحو ما ذكر الكتاب المقدس فلم ي؛الح دين الل4
تعالى لأحد س البشر ،ولعاثت ،البشرية ق تيه للبح..ث ،عن القول الصادق والحق
الذي تتعبد الله به.

وافه تعالى العليم الحكيم محال أن يبعث إلى الخلق من هذه صفاتهم لأن هذا
يقلع ق علمه وحكمته جل وعلا ،والله تعالى لا يكلف ،الخلق فوق طائات٠م وهذا

س ك مال رحمته ،فتن باب أولى ألايكلفهم العنت ،ق تصديق الني الكاذب ،فإن
هذا تأباه العقول ال ليمة والفهلر السوية ،والنقل المحح على حلاف ،ذللثه ،بل إن
اعترافات الأعداء أثبتت ،صدق النبي ه ونقى الكذب عنه معللما.

عل هدا مارق بين بين القرآن الكريم وهويصفح الأنبياء بالكمال الأخلاقي من
الصدق ليدلل على صدق نبوءتمم الذي يلزم منه نفى الكذب عنهم ،وبين الكتاب

المقدس وهوتم الأنبياء ؛الكذب ليدل على تكذيبهم بالنبوءة.
١٨٣

والأنبياء الصادقون مصون جنابهم عن الكذب والخيانة ،لأن من اتصف
بالصدق لرم انتفاء الكذب عنه ،نهم يلغون ما أمرهم اف به ،وما راغوْ واضح بين
يفهمه الناس ثاطة ،إذ الدين والشريعة جاءالهم جميماليسا لقوم دون آخرين ،وما
يدعيه أهل التخييل من أن الأنبياء أؤلهروا خلاف ما أبعلنوا ،لمصالحة العامة ،فما
ذكروه من الإيمان باق واليوم الأخر إنما هوتخييل للحمائق لتضر ما الجمهور ،ال

أُبمم بينوا الحق ،ولاهدوا به الخلق.
فالني على زعمهم علمها لكن لم سينها لمصلحة الخلق ،ؤإنما تكلم بما

يتاقفها وأراد س الخلق فهم ما يناتفها ،لأنه لو أخثر  ١٢لدعا الناص إلى اعمماد
التجسيم مع أنه باطل ،ؤإلى اعتقاد معاد الأبدان •ع أنه بامحلل ،ؤيخرهم بأن أهل
الجنة يأكلون ويشربون ْع أن ذلك باطل ،فلا يمكن دعوة الخلق إلا بالكذب
لمصلحة العباد ،قوّموا الني بالكذب لأن عقولهم ءارصت^ ما ورد ق القرآن
الكريم سآياات ،ل أسماء وصفاتر افه واليوم الآحرر . ٢١
وهؤلاء لم يتهليعوا أن يثبتوا المعاد وأسماء القه والغيب لأتيم حكموا عقولهم،
فمالوا بالتخييل.

ومذمبح أهل التخييل أمم يجعلون الخهلا؛ارت ،الشرعية مجرد خيالأت ،٠فلا
يشتون لا ظواهر المحوص ولا محا دلت ،عليه ،ولا ما نقل عن ال لف ل شرحها،

وهذا هو الذي كان عليه فلاسفة اليونان ،والأوربيون من قديم ،فإمم نالوا! إن
شرائعهم وأديامم ،ما هي إلا خيالات ،وتخيلات ،ؤإيهاماُتج بامحللة لمصلحة الناس،
ؤإلأ فلا حقيقة لما يوهمونه به . ٢٢١
( )١بطر :الر مالأ الأصحوة؛ لأبن سا ص  ، ٩٧ءصل

 ١لأبن رشن .ص  ، ١٣٢والمس؛ة؛

لأبن سمة (ا  ،) ٢٣٨ /مجعؤع الفاوى؛ ل(ه) ٣١ /؛ ودرءنعارض العقل والنقل؛ ل (ا ،)٩ /
الصواعق \دوط* -؛ لابن المم( آ.)٤ ٢ • /
(١٣ )٢

http://www.alhawalixom/index.rfm?method=ho
١٨٤

 luaiaJIأٌو

تعرف الأمٍة
لخد عاش محمد ه ين قومه أربعتن سنة ،وص الصادق الأمتن ،ي*وفونه حق

المترفة ،لم؛خم ،عليهم نيء من أمر ،0ثم قال لهم :إل ني ،وحاءهم بأمور لم
كن له علم حا لا ص ولا قومه ،قال

ثدابمصد:ا،ة] ،وقال نمار :ؤئئقUوءئزبماJاء ،] ١ ١٣ :فقبل
بعثته ؤإظهار نبوءته لم يتبئ قومه عن أي سيء مما حاء به بعد نبوءته ،فهم لم
يسمعوا منه ثبثتا قبل ذلك.

فمن أين أتى محمده بادْ العلوم؟! ما وم اتل عالمه بكل هذا؟ أ أهي الخراءة
والكتابة؟! فهل قرأمن كتسا؟إ فما هي هده الكتب؟! هل تلقى هذا من معوم؟ا

فمن هومعلمه؟! هل أفصح محمده عن كب التي قرأ منها؟ إ وعن معلمه الذي
أحذ عنه؟! وهل كانت الخراءة والكتابة منتثرة ق قومه الذين عاش ين

؛لهرايهم؟! من حلال هذه الأمثلة يكون لدينا احتمالأن لا ثالث لهما:
إما أن يكون محمي ..أمتتا .
ؤإما ألا يكون أمتثا.
وق كلأ الاحتمالين لأيل .من تحديد مصدر ما أتى به محمد ،.وهل له علاقة
؛مدق نبوءته؟!

فاو أي قارئ للكتاب الذي حاء به محمده يلحفل أنه ورد وصفه بالأمي،
ووصفت قومه وأهل الكتاب؛الأميين.
فاّخمالأسُ،الأمحن؟ا

وصف الأمي والأمين ،يب ^ ٠٧٠الرب إلى ت

 ٠الأم التي ولدته مهو أُّي ،لأنه باق على حبلته وحلقته التي ولدته أمه
—ا ،ذهو أمي لا وكت_ ،ولا يقرأ ،وا دكتاية والفراء 0مكتس_ب_ة

متعلمة ر ا ،ولعل هذا المعنى يتفق مع وصف السيه بالأمي ووصف قومه
بالأمتن ،أي أن«م بانون عل ،5ما ولدتبمم علته أمهاتبمم ،لم يكتبوا ولم يقرذوا ،لأنبمم
لم يعلموا دلل ؤيكميوه

 ٠ويت، .ءب ،إلى الأمة ،ومقهلت التاء ق النسة كمكي ومدقر ا ،ثم اختلفوا ق
المراد يالأمة المنسوب ،إليها ،فقيلت

كل أمي من وب إلى أمته أي حماعته ،كما تقول للرجل عامي،
•١
تن به إلى عامة الناس ،وهوالام تعمال الغالم ،،.كقوله؛ ؤول<ثاويةماء

مدئن<وحدظ4مح أئهينأقاسؤ>تالضست  ،] ٢٣وةوله؛<ؤولءئلخم
ر؛ئولب>[يوست  ،] ٤٧ونوله ت<ؤءتانىآق\شكبيث 0مج[البقرْت ،]٢ ١٣
إرءيرذللث،سالآ1ت.

.٢

من وي ،إلى أمة العرب ،،أي أن أكثر العرب ،كانوا أميين ،لأته لم

يكتب ولم يقرأ منهم إلا القليل ،قنب ،من لا يكتب ،ولا يقرأ إلى ما كان
عليه غال به الأمة ،فقيل أمي ،فلزم هذا الأم م كل من لا دكتكؤ ولا يقرأ،
وهم يعتمدون على الحفظ دون الكتابة والقراءة ،فيقروون من حفغلهم،

فالعرب كان أكثرهم أميآا لا يكت ،7ولا يقرأ والنك . ،وا حد منهم ،قال

سافمآنئمب؛يج(ا/هها)،واس؛ لأينشة(ا/بم\-_/بم)،و.ماص
اللغت؛ لأبن قارص ( ا  ،) ٢٨ /والزار ق غرب ألفاظ الث اض ص ، ١ • ٨والقاموس المحط ؛

للمروزآبادي ص  ، ١٣٩٢والهايت  jغرمج الحديث ،والأثر(  ،) ٦٨ / ١لمان ايربه (  ٢ا.) ٣٤ /

(أ)يفلر:حا.عاويان(أ/آه) ،ومشارقالأنوار؛لأقاَء؛اض(ا-/اا)،وزاد الم تر؛ لأبن
ه)،وانمر انمون؛ىينص(ه/خلإيرهبأ).

( )٣يفلر jU :العرب٢(،ا ) ٣٤ /مائة(أمم).
١٩١

 ،]٢وتمال < :ؤدمحف

يعار :

قثافيامحيىشث[ 4آو ^ :،jهي]راا.
لكن هل يطلق عر الرب فقط أميون؟ أم أن الرب وغيرهمبملق عليهم
أميون؟

إل وصف الأميين يهللق عر غالب الرب لأمم لا يكسون ولا يفرزون من
كتاب إلا نادرأ ،فغلب هذا التثسيه ق الإطلاق عر العرب ،حتى ص ارت

ولأ'يقرأ ولومن غيرهمل ا ،قال يعار ق

الكل•٠ة ممللق عر من لا

^^<آلهثبخالآكلآئ0مإلأ

حق بر إم—راليل•
ظإثبماوقرة:خب].

ةيل:تجإرالربلأمحلأىابلمقالتحار< :وقلِه؛ث

•٣

مح،والأنجن[4آل صران ،] ٢٠ :والراد بالأسنهم ث ركو
العرب ودخل ق ذللث ،من لا كتاب

ا ،ولعل هذا مناب لمعنى الأمتن ق

ُذْالآة.

( )١ثئلر  :غرم ،الحدبتج  ١لأبن شبة(ا ،) ٣٤٨٤ /ومدب اللخة( ٥ا /ا-مأأ_٧٣٦

) ،والزاهرو

غرم ،ألفاظ الث افي ( ،) ١ • ٩ ^١ * ٨والغردامحت ،ق ألفاظ القرأن ص  ، ٨٧المائق ق غرم،
الحدث والأثر؛ لالز.خثري را ،) ٥٦ /والكثان ،له أض1ا (؛ ،) ٩٦ /وجامع الأصول،) ٤٨٣ /Y( ،
والمغرب؛ لنملرزي (\ ،) ٤٥ /يان المريح (آا ،) ٣٤ /لماب اكأؤيل؛ للخازن (،)٦٨/U

مجموع الثدتاوى ر  ،) ٤٣٥ / ١٧وركام القرآن؛ للجماص( ،) ٤٣٣ !٣والبحر المحبل؛ لأيي
حيان (  ،) ٤ • ٣ /٤وارإح الخرب؛ الخبو سديو ،ملأعن معجم انأراءاُتط الخرب عاى الإملام؛
أنور محبمود زنا ص . ١ ٣٦ - ١ ٣ ٥
( )٢يطر :التحرير والخوير(مج ، ١٣ج ،٨٢مرخ • .)٢ • ٩ ،٢

( )٣ينظر :ص القرآن ؤاعرابه؛ للزحاج(ا ،) ٣٩ • /ومعافى القرآن الكريم؛ لدحاس (ا،) ٣٧٤ /
وجامع القرآن( ،) ٢١٥ ;٣والبحر المحيط ( ،)٤ ١٣ /Yونف ير القرظي( ٨ا  ،)٩ ١ /والتفسير
( ،) ٩٤٢/٢٨لأشيرالخار؛سدرش؛درصا( .) ٢١٦/٩
١٩٢

قيل •' متموب إلى الخلقة والملة أي أنه ياق على •حاقته وحالته
•٤
لا يكب ولا يقرأ ،ومنه;

مإ 0معاؤي ة الدم مص عظام القبايب طواو الوجوه الأمم ١ا
* ؤ ض ،-إلى أم القرى ،أي مكةل٢ا ،نال تعالى;

مثاونئ

^^زمحمحزسمخمت\ب[،الأنعام; لإا]،وقال:ؤأةهقسَ
إقلى

ب>[الثورى ،]٧ :وهده السة لاتهلرد ق الأْسن

بصيغة الجمع ،إذ لا يمح حمل ذللث ،على الن بة لأم القرى من جهة الاشتقاق،
ولا يهلرد ل وصف أهل الكتاب ،بالأميتن فهم لموا من مكة أم القرى.
* ؤ يشب إلى الأمي الجاهل ام الجلف الجاق القليل الكلام ،قل له أمي

لأته على ما ولدته أمه من نلة الكلام وعجمة اليازأ ا ،ولا وجه ق بيان معنى
الأمي ترذْ الصفا^ ،،لأنه لا تلازم بينها وبين الأمي ،فالأمي لا يقابل الجاهل،
كل جاهلأمي،إذ الأمي هوالخيلأيقرأ٠نكتابولأ

يكب ،والجاهل من لا يعلم ما ينغى أن يعلم ،أي لا علم  ١٠١ا ،وليس العلم كله
منوؤلتا بقراءة وكتابة ،فالجهالة مقابل العلم ،وليت مرتبعلة بالقراءة والكتابة،
والعي مقابل الفصاحة ،وهي صد البيان ،ولا ارتبامحل لها بالأمية ،والجاي الجلف
ضد الرقة والليوتة ،وهي أحلاق سيئة ،ولا ارتباؤل لها بالأمبة ،يضاف إلى هذا أن

هده الأوصاف عتب ل الإنسان فلا مزية فتها ،وهي من نتائج الأمية ،ولست ،.هي
( )١ينظر :شر القرآن؛ سرمي ر.)١ ٤ ٤ /١
^س،؛سوس(\»/و_\ه)،واسردات؛لأراف

الأص_مهاني ص  ، ٨٧وبم اتر ذوي التميز؛ للفيروز آبائي ( ،) ١ ٥ ٩ /Yوالوالممون؛ لل مين
الحلي (ْ ،) ٤٧٩. ٤٧٨ /وشتر اممرمي (أ ،) ٤٨٧ /والجالس الختمرة ص . ٨٣
( )٣ينظر؛ الحكم والمحيط الأعظم ؛ لأبن سل* ( 0.ا  ،) ٥٧٥ /والقاموس المحيهل ص ، ١٣٩٢
ومفرداتؤ ألفاظ القرآن ص  ، ٨٧ولسان الرب( ،) ٣٤ ; ١٢
( )٤ينظر :الدين واكولة؛ لملي بن يئن اممري . ١ • ٧ . ٩٨
١٩٣

الأمية ،ولولكن الأهي؛معنى الجاهل فلماذا يدم محمد .الجاهلين ق الكاب الذي

ض[ثؤ>[الأنمامت  ،] ٣٥وقال

جاء به أكثر من مرْ؟إ نال

ءامحو[4،اصست  ،^ ٥٥ونال تما

^زثةالأطماه[الخرنانت  ،] ٦٣ونال نعالى'ؤمحهئتاش

^محائ١١شمح^ه[ازمر ،] ٦٤ :فهل يمكن أن يكون آلأمي؛معنى
الجاهل بعد هدا الذم؟! وللحلم بأنه لا تتاق؛ين عدم المعرفة بالقراءة من كتاب
والكتابة باليد وبين العلم ،إذ الكتابة والقراءة ليمتا إلا ومح يله من ومس ائل الحلم،
وليتا هما العلم.

مما ض بيانه تجد أن لفظة الأٌكب والأميين تْللق على الذي لا يقرأمن كتاب
ولا يكتبإ ،وعلى الذي لا كتاب له ،من الحرب كانوا أومن غيرهم.

فأهل الكتاب يصفون العرب ،بالأييين أي ا لذين لم تكن القراءة والكتا بة

^^سلأكتابلهمءلىبيلاللملأاودحرم،ئل

مح،هافيمحشئ4
[آل عمرازت  ،] ٧٥فاليهود يدمون العرب بوصف ،الأمية ،فيلون حقوقهم كما
هوبين ي الأية ،ولا يعنى هذا أن أهل الكتاب هم من أطلق على العرب وص ن،
الأميين ،إذ العرب ،معروف عن أغيهم بأنهم أميون لا يقررون من كتاب ولا
يكتبون ،وليس لهم كتاب كما لأهل الكتاب ،وهن.ا لا تتكرم الخقيقة التاريخية،

وافه تعار يمتن على العرب ،الأميين بأن؛صث ،فيهم سا أمتأا ،فأتاهم بكتاب بحد

 ٥١تمانرا لا محاب لهم ،قول نمار< :مأمحىتقفيهمنهزس
()١يطر :الخر.رض( .) ١٣٣/٩
()٢طلر :اصاف( .) ٣٢٥/١
! ٩٤

ة1ثتهه قصزتجمحهرآصن قثلكتة ظن ًقاكأ من بق

ين ه

 ] ٢فكيف بمي اش على نبيه ؤيمتن على أمته يوصف أطلقه اليهود على

المبءرسلمر'ا؟!
وهكذا يظهر جلسا أن مادة (أمي) بكل معانيها عربية الأصل ،فلست هي

دحيلة معربه  jكل امتعمالامارك
ي و مما هوملاحغل ل اشتقاق وٌعاف الأم والأميين أتيا لم تثتق من الوثتية

والوم،ر ا ،ولا هي من معانيها ،لتباين الص بين لففل الأمي وبين لففل الوض،
كما أن الوينية وصف طارئ على الناّس وليس ،هي أصلا فيهم كالأمية حي  ،يولد
الناس أميين لا يمروون ولا يكتون ،ثم يرتفع هدا الومجما عنهم إن هم تعلموا،
قالاه تعالى قد فهلر الناص على الوحيد لا الشرك ،فلا يمكن أن يف ر الأمي بالوثني
مهللق—ا ،لأنه لوف ر الأُّمح ،بالوثتي للرم وصف بني إمرائيل ؛الوثنيين ،فيصيح

معنى فوله تعالى:
( )١ينظر؛ تحقيق

ث)يطشت،الآتالإه[ابره! ] ٧٨
هب؛ لأبي الولياو

ص  ٢٦وما يعد ها ،والتعرف بالقرآن وأذحدث؛

محمد الزثزان ،ص  ، ١٤٤وما بعادها.

( )٢هناك من يقول ،بان العرب ،مر بت ،الاامظ مزت

 ٠ا لعمية (أما) أو(جوسم) ينظرا مدخل إلى القرآن الكريم؛ الجابري _، ٩٥ ، ٩٤ ، ٨٣ ، YA
ؤيتنلر ل الرد  : aJLpيحص أباطل مابد الجابري وحرانامحتج هشام جعط حول ،القرآن وني
الإسلام؛ حالدتمءرءلأل،صم.وم.

 ٠أومن الآرمية (أميتا) ينظرا دائرة المعارف ،) ٦٣ ١ __ ٦٣ ٠ /Y( ،تاريخيق الدعوْ المحمل.ية ي

مكة؛ هث ام حعيهل ،ص  ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١ ٦٣ ، ١٦٢والكتاب ،والقرآن تراءة معاص رة؛ د /محمد

ش،مور ص  • ١٣٩والقول ،بآن الرب عرت لفظ الأمي والأميين يفتقد إلى الدليل.
وحيال ،الرحؤع إلى قاموس الكتاب ،القدس لم أحد إلا كلمة (أمم) وهي كلمة ممللق يلي
الشعوبؤ غير انمرانية ،وهم الذين لا كتاب ،لهم ،ينظرا ص  ، ١ ١٧والمهم هو معش الأمي
والأميين ،فإذا لم يكن هناك حلان ،ي أن من معانيها ي العربية من لا كتاب ،له وهوالمعنى ذاأته

الن.ي ام،تتخدمه أهل الكتاب ،،قلا مثهاحة ي الاشتقاي ،أهوعرييي أم معرب.،
( )٣ينفلرإ دائرة المعارف ،الجزء اكاق مادة (أمم) شد مروا الأمي؛الوثني ،ويتفلر لأئوال،
المتشرقين ق المراحح التاايةن مفهوم الأمية ق الهنرآن؛ أحمي .سحلأن ،دراسة مقارنة تحليلية ق
الالغا<ت ،المسامية ،مجالة كلية الأدابج والعلوم الإن اتية ،جامعة محمد الخاص ،الر؛اءل،ع؛
 ، ١ ٩٧٧ / ١مره  ، ١ ١ ٤. ١ ٠الJفاع عن القرآن غد منقديه؛ مد الرحمن بدوي ٢ • - ١ ٦ ،ؤ
١٩٥

ومن بني إم رائيل الذين هم وثنيون وثنيون فهذا لا ستقيم أ ا ،وهدا _ ،J،مع
معنى الأميين ا لذي بيتته الاية من أّهم لا يعلمون الكتاب ١٠٠^ ،يلزم من نمير
الأٌمح ،بالوثني وصفح الني .بالوثتي وهذا الوصم ،لم يعرف عنه قط ،ووصف
العرب بالوثتيين وهدا وصما لم يعرف له العرب حميما ،وكيف يمتن افه تعالى

على العرب بثعثة ض وثنى وهم وثنيون ،المعنى لا يستقيم أبدأ,
 ٠ي ختلف ،معنى الأمي ل الايات البين ايت ،،ؤيتبين المعنى من حلال دلالة
ال

ياق ،فتارة بمللق على عدم المعرفة وعدم الفهم ،كاليهود الذين علموا ولم

^^<آفيكتبإلآداالإئليإلأ

يعملوا كما ق قوله

يكقث<هتالقرةت  ،] ٧٨ومم؛ يكون المراد بالأميين ا لذين لا كتاب لهم كما ق
خقتايأقٌن مج[آل عمران ،]٢ ٠ :وأحرى
نوله تعالى ث
يكون بمعنى الذين لا يكشون ولا يقرؤون من العرب والنبي .منهم كما ل قوله

يإتينلأ،منهته[الخمعة ،]٢ :وهظكآيات وصدف
النثي .بالأمي ،فقرنت ،بين سوءته وأمته كماي قوله تعالى :ؤافيلسمن
^^ًاشورلإام
ووديآمح)هتالأعراف،] ١٥٧ :
ألمحابمالأءراف:خها] ،ذهل كان الني.أم'1ا لا يقرأ ولايكب؟ا هدا U
سيبينه المبءصثا الئايبإذن اشتعالى.

 ٠يتبين مما م بق أف حد الأمي هو الذي لا يقرأ من كتاب ،لا أنه لا يقرأ من
حفغله ،لأن العرب عمدتهم الحففل ،فكانوا يقرؤون من حفظهم ،والنبي الأمي

محمد .واحد من العرب كان يقرأ من حففله ر ا ،لأن القراءة نوعان :نهلق بكلام
معين مكتويا ،أومحفوظ عن ظئر قليإ ،فالنؤع الأول ينتفي ق حق الأمي ،بينما
النؤع الثان) لا ينتفي ق حقه.

والأمي هوالذي لا يكتب بيديه.
( )١ينظر؛ التعريف بالقرآن والحديث؛ محمدالزفزاف ،ص ٠١٥٠

(أوطإر:برعاكاوى(ب\/أم؛.) ٤٣٦ .
١٩٦

/سبمث//ق£سم

الأدلة على أمية الشى.

لفل» وردق القرآن وصف الني مح.مد .الأمي ،ق قوله تعالى!<ؤافيل
لجلإهبف
فآوضدأيآمح)ه[الأعراذ،] ١٥٧ :،
ياألأبجتاه[الأعراف!  ،] ١٥٨فهذه الآياُت ،هرنت ،ين نبوءة محمده ووصفه
بالأمي ،فهل هناك علاقة ين أميته ونبوءته؟!
ق ا لمبحث الس—ابق بينت معنى الأمي يأنه الذي لا يقرأ منكتاب ،ولايكتس،
يديه ،ولمي تضافرت الأدلة التمح ،تبرهن على أمية
أولأ :الأدلة العملية:

مذا المعنى ،فمنهات

ه ي النفلر إلى المكان الذي عاش فيه محمد .ونشأ ،و؛عن ،،لم تكن القراءة
والكتابة بالأمر الث ائع فيه ،بحسن ،م عي النامي لتحصيله ،فلم يعن العرب ،آنذاك
بالقراءة والكتابة ،لذا اعتمدوا على حفظ الخدور ،لأن غالثتتهم أمنون لا يترذون

ولا يكتبوزر ا ،حتى تجارهم لم يكونوا يوثقون معاملامم بالقراءة والكتابة كما هو
الشأن ق العصر الحديث ،،لأما كانت ،محدودة ،كما أن الممادر لا تذكر لنا رواية
عن معاملة تجايية تم تدؤئنها ،ولقد تم ر صد بعض أسماء من قرأ وكتب ،من العرب،

بمكة لقلتهم ،فلم يذكر اسم محمد ه من ينهمر ا ،ولوكان محمد قارئنا وكاتسا
لعلم ذللثؤ بسهولة ولذل؛ وانتشرر ا ،وحصر أسماء من كتب ،دليل على قلتهم.
( )١دنظرت مقدمة ابن حلدون ،ص  ، ٢٣٧وولؤخ الأرابج ق معرفة أحوال  ١ل.مب؛ مح٠.ود
الألومي(م  ) ٣٦٧؛ والرد الشال الوافر < ،من ض أب سيد الأوائل والأواخر  :أحمدآل بو
 ، ٢١يطر• الأوبعن ق أصول الدين؛ للرازي(،آ ،) ٩٠ /ئصة الحضارة ،ول ديورانت.)٢ ١ / ١ ١(،،
( )٣يطر؛ محمد رسول افه ؛ محمد رما ،ص؛  ٦ ٠ ،٦بتمر؛ ،،وممن ^١؛ ،بآمته أماري،
وكانيمير مكي ،ومونتيه ،ول دبورانم ،،يطر؛ نبوة محمد .ل الفكر الأ صتشرافى المعا صر؛ د.
لخمرثايب ،،صهاِم.
١٩٨

 ٠ما من أحد طلب فتا من الفنون إلا وله ق ذلك مراحل وطقات ،فأول ذلك
يكون ءلالب<آ وما عنن عنده هذا الفن ،ثم يختلف لأهله ويصحهم ،فيكون تارة

ميتدئا ،ثم متوس طع ،ثم ماعرأ متقدما ،وحال محمد .معروفة معلومة لأهل
زمانه ،والأقربين من أهله ،خاصة عدوه المتتبع لأمرْ ،والمفتش عن حاله مجن كفار
قريش ،وٌن اليهود والتماري ،وغيرهم كثير ،فقد علموا منشأه ومتقالبه ومثواه،
فبينهم تربى ونشأ ،فلو أنه تعلم القراءة والكتابة ،واختلف إلى أهل اللغات،
قمحهم وأخي عنهم ،لعرف أعرْ واشتهر ،ولم يخم ،ولم ي تتر على أه-له
ون

ائه ،وعدوه ووليه ،فهدا لا يعتقده كل من فكر وتدبر حاله وجال نومه ،بل لو

كان له ذللثج يومآ واحدا أوس —اعة واحدة لعلم به الأولون والأحروزأ ا ،كما أن
م.له<فييوممنالأابحملانمواةواكلم التي،نيأدوات الكتابة ،فلا
يمكن أن

أمره ازناقالون ،فمحال أن يكون أخفى على نومه تعلمه لLلكتا بة

والقراءة محلوال حياته ولم ينتثر خرم نفلرأ لقرب المعينة بينهم.
 ٠ل وأن النبي محمل . -أخفى مقدرته على الكتابة بيديه ،والقراءة من الكتيج
محليلة حياته لكانت ،تللث ،خدعة كبرى ،وهي مما لا يتفق مع كمال أخلاقه .من
الصدق الذي اتصّفج به محليلة حياته ،كما أنه من المعي ،حدأأن يبقى على تلكم
الخدعة دون أن يعرف  ٦١-أحد ،لحميمية الصالة بينه وبين قو  ١٠٠ا.

* ل م يتعلم محمد ه من أستاذ ولم يهلالع كتابا ،ولم يدرس ،ولم؛بمؤ ،له
مجال ة أحد من الُلاءر ا ،لأن مكة  ١٠كانتح بلدة العلهاء ،وما غاب رسول اطه
سءن مكة غيبة طويلة ،وند يقال بأنه س افر مرتين فغاب عن مكة ،إلا أن هده

( )١بفلر :تشيتؤ دلائل المرة ا القاصي مد المار(.)٩ ٠.٨٧ /١
( )٢يفلر :مصيض الزمان  :لكيين ص • ١٣٦

( )٣كتاب الأبمنال للغيلمس وف الإنجليزي توماس كادلمل ،نقلا ص معجم افراءات الغرب على
الإسلام؛ أنور محمودjنابي ،ص . ١٣٦ . ١٣٥
١٩٩

المدة كانت ،يسيرة ،لا ي عه أن يتعلم فيها العلوم الكثيرةر ا ،يم إنه لوتعلم ودرمحى
لأمحر بدللئ ،،فليس هناك مجا ي تدعي كتمان محيا الأمر ،ثم لا بد من أن يم رح
بامم معلمه ،أوأن مجعلمه يصرح بأن محمدأ .أحد عنه ،لكن مسا من محيا لم
يحدث! لماذا؟!

ا،لميلجث
وحتى من لمهم _< .،uيحيرا الرا هب ر ا ،لورقة بن
معهما وئ ؤلويلأ ،على أن نمة بح؛را لانست ،أمام التقيااحدشر٤ا ،ولوافرصنا
جدلا أما ونمت ،فإن اللقاء بينهما لا يعدواي اعي أوالمماعتين ،ولوحدنت ،قمة

التعليم والأحد لأثاريت ،جدلا ي قريش؛ ومم يتربصون بالني .فغايتهم الحصول
على دليل واحدللتشكيك ،ل نبوءته ،لكن لانجد ي ااتآريح لها صدى يذكر؛ ولو
ذكرُت ،لاش— تهرمن ،،فهذا مما يؤكد بهللأما ،ولقاء الني .ببحيرا كان عرما لم

يكن محمد .فاصدأ بحيرا التعلم منه ،ولم يلتق بحيرا بمحمد .ليعالخه ،كما أن

اللقاء لم يكن على انمرادبينهما ،ثم إن محمدأ لم يختر وقتها بأي شيء عن نبوءته!
فلماذا لم يفلهر نبوءته مباشرة؟! لماذا يممتؤ؟! لماذا يتأحر ق تبلخ ما تعلمه مجن
؛١^٠؟ ا ليس هناك إجابة تث ني للإجابة على هده الأم ثلة الملحة؛ لأنه لم يتلى
شيئء من بحيرا ! ولايوحد دليل صحتح ثابتإ يمكن الامتاد عليه ي محده الحادثة،
والرواية التي يكر فيها اللقاء ،لا تذكر محية الأحذ والتعليم ،ؤإنما تذكر قضية
ر -* ) ١ناك من يحاول ،أن يب أن معمدا .تعلم من اليهود والتماري ،ينظر ■' تارخ الشمب
الإملامية؛ كارل ،بروكلمان ص  ،٣ ٤ونمت الحفارة(؟؛ ،) ١ ١ ٢ zوحياة محمد ت بويلي ،وعاذا

أحد محمد من اليهودية؟ ؛ جاجير ،ملاين معجم اغراءامحت ،المب ،عر الإسلام ص ، ١٣٦ . ١٣٥
ونبرة محمد.وق الفكر الامتثراش المعاصرأ د /لخضر شايسه ،ص ٠٤٤٤
( )٢بحيرا الرام ،،نتل كان ير النمرانا ،ونيل ءر اليهودية ،يطلر :الداية والنهاية؛ لابن ممر،
).(YA،\/Y

ُ ، ٣١رتة بن نوفل بن أمد بن عبئ العزك ،بن نمي القرشي الأسدي ابن عم حديجة زوج التي،.
كان مض صر بالجائية ،توق لل بعثة الني ،.يطلر  :الإمابذ  ١لأبن حجر.)٦ • ٧ h(،
 ، ٤١يتنلر؛ تاريخ الإسلام ت للدعي() ١٠^ / ١؛ وموي١دت ٠السيرة النبوية بين هواعاو المحاو تين وروايات

الإحبارتين ا د /أكرم ضياء العمري ،ص . ٥ ١
٢٠ ٠

البشارة بنبوءة محمده على أما لا نشت ،لكن تتزلأعلى فرضية صحة الحادثة

فهي تثبت حلاف ما يس—تدل ما عليه ،تأمل معي الرواية• ررحرج أبو ئالمح إلى

الئتام دحرغ معه البي .في أفجاخ ثى ئريش ،ثلثا أقرئوا عر الرائب بلدا
ئحلوا رحالهم؛ يجرج 1لإهم الراهب؛ وكائوا لك) دلك بئروف به ه يحرج إليهم
ولانكث• ثالت نهميحلوف رحالهم ئجعل

 ،! ١٥٠^١حش جاء ثأحد يد

رسول افهُ ،.الث هذا سد العالمين ،هدا رنول رب العالمين ،يعثة اش رحمه

لذناَلمن• قال لَ اث أم من ص U :علئك؟ قال\ :م' حين أشزيي من النمة
لم يبى سجر ولا حجئ إلا حث ماجدا؛ ولا تنجدان إلا لني ،ؤإدي أعرمة بمحائم
الموة انمل من غضروف كتمه مئل التماحةا٠ر ا ،وغيرها من روايايث ،مما ورد ق
كتب السيرة ٢^١؛ إلا أما لا نشت

قواعد القد الحديثى.

ولنا أن نتأمل المنهج الأنتقائي والتلفيقي ق حادثة لقاء بحيرا بال؛يه ،حيث
بلءأ تلفيق قضية أحل• النبي .من بحيرا بمجرد مقابك ،مع أن الرواية لم تذكر هدا
لا تصريحنا ولا تلميما ،ولا أدرى من أين احد؟ ا ولم يلتمت ،إلى البشارة بتبوءة
الني .التي بثر ما بحيرا حين رأى حاتم النوءة بين كتفى البى ،.وهدا ما
صرحت به الرواية!!

فهل هذا منهج عالمي منصف للأ سدلأل ؟إ وهل هدا م المنهج الأ متتاحر
من الرواية إن صحت ؟ ا

ر  ، ١أحرجه الرمدي ي مننه ،المناقب ،تاب يدء نوة الض^^( ) ٣٦٢ ٠تال عنه الرملي ت هذا حديث

ح ن غريب لا نعرنه إلا من هغءا الوجه ،قال عنه الن»هءيت وهو حديث منكر حدآ• يتظرت تارخ

الإّلأم(ا\'/ه).
ر  ٢٢ينظر• المرة الجوتة• لابن إسحاق ص• ١ ٦
٢٠١

كان الأجدى بما أن ننظر ل كلام ورنة عن المي ،.وموف ورنة من الغي،.
لأن هذا ما يؤكدْ الخر ،يدلأمن تحوير القضية لقضية تعلم الشي .من ورقة
وهدا لادليلعليه.

 ٠ل وأن مجحمدأ .تعلم ،فنن الذي علمه؟ ثم لماذا لم وصرح المعالم باسمه؟
ولماذا لم يغر محمده الص—الق عن اسم معالمه؟ وكيف يحتمل المعالم أن
يتب محمد .هدا الكتاب لف ه ولم ينبه أويخبر عن معلمه؟ ؤيكت محلوال

بموءة محمد ،.ثم أليس من باب أولى أن يدعوالمعلم بمف ه ؤبمولى أمر دعوى

البوءة بدلأ من التلميذ المعلم؟ ؤيبقى البحث ،عن معلم محمد .الذي تلقى عنه
كل ما أحبر به مالح1ا لا بد له من إجاُة,

ولك أن تتأمل القرآن الكريم وتكرار مارة (نل) متنين ؤإحدى وت عين مرة،

لتدرك أن هناك مجص درأيتبئ محمدأ ،.قال تعالى• ؤ؛ليثؤء*اأقاشإيى رٌّود

ياش ذنيمرف ألثمي الأأبجّإ اقى ئفيث أش ^^^ ٥٥وأقؤم 0قههظز
م؛لكديث ؤ>[الأعرافات  ،] ١ ٥٨هنا يتين المصدر الإلهي الغيبي وصفاته الذي
كان يتلقى منه الني محمد .الأمي •
 ٠ل و كان لحمد معلم فهو إ مجا أن يكون من الأحناف ا لذين كانوا على ملة

إبراهيم ،وهم قلة ١ا ،ولم __ ،الروايات التاريخية أن الني .أحن• عن واحد
منهم ،كما أنبمم لايعرفون كافة تفاصيل المسائل والدلائل الني حاء حا محمد،.
فهل*ا نيل ،بن عمرو أجد حنفاء العرب ل الجاهلية ،يقول بعدما اسندءلهر 0للكعبة؛

يا مُشر قريش والذي نفس نيل• بيده ما أصبح منكم احد على دين إبراهيم غيري،
اتاريخ الإسلام :سصرا'/هاهد
٢٠٣

ثم يقول؛ اللهم لو أق آعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ،ولكني لا أءل.مه ،ثم
يجد على راحته ر ا.

ؤإما أن يكون من اليهود أوالنصارى أوالمشركين ،لكن لم يبت أن الثي.
تعلم منهم شسا البتة ،كما أن الكتاب الذي جاء به محمد .يدعوإلى التوحيد
ويدم الشرك ؤيتوعد أهاله ،فمحال أن يكون معلمه مشركع ،أونصراتا أويهودتا،
فالقرآن يدم عقائد المشركين واليهود والخارى ،لدا كفروا به وكذبوه ،فمن غير

العقول أن يأخذ عن واحد من هؤلاء ،لأنه يلزم تناقص بين المعلم اليهودي أو
النمحرال أوالشرك وبين ما جاء ل القرآن ،وبلغه محمد ،.كما أنه من الحال
أن يكذب محمد الصادق الأمين .على معلمه اليهودي أوالنصرال أوالشرك،
ومعلمه ساكتا لا يخر بأنه أخر بخلاف ما علمه.

 ٠ك ا أن نطال بمثال تأريخي واط اجتممت ،فيه أمة من الناس فتواصعوا فيما
بينهم على الإتيان بمتثلومة دينية كاملة مفصلة ستوعب ،الناس جميعنا ل كل زمان
ومكان ،من غير أن يكون لهم مصدر يستقون منه.
هاوا صرب س الحال! فحتى العاداُتؤ والتقاليد التي يتوارثها الناس جيلأبعد

جيل ما هي إلا آثار عن أسلافهم ،أي أن لها مصدرأ•
والقرآن الذي جاء به المي الأمي .لا بد له س مصدر.
فما مصل.رْ؟ ا هذا ما تتناوله محليالتا صفحات ،البحثا.

ثان1ا :الأدلأن القلية:

لقد ورد ق القرأن الذي أنزل على محمد .وصفه بالأمي ،وهذا الوصف ،كان

معروفنالدى أهل الكتاب ق البتارة بنبوءه محمد ،.قال تعالى؛ ؤ اقيف يؤعول
آؤنود أقئ آلامحق ١قى :محدوذنُ تْفمحيأبمدي  ،1آمحق والاتجيي 4
[الأءراiا ،] ١ ٥٧ :وق قوله؛ ؤ
(ا)اويرة:لأينثم(ا/ث؛ا).
٢٠٤

^^ْققءءكتلصثدمحث< ه[الأعراف!  ،] ١٥٨ونومه أميون ال
يقرؤون ولا يكتبون ،ولا كتاب ،لهم ،ومحمد ه يخبرهم يدللئج فلم بتكروا عليه

وصنهم ونف ه بالأمسن ،فلوكانوا يقرؤون ؤيكتبون لكدبوا محرم الذي يمنهم
فيه بالأمتثن ،لكن ششا من هدا لم يحدث وهم س أشد الماس لهم عداء ،نال
تجمح4همأصب
تعالى ت

مبيإ؛ؤ>لانمعة٢ :؛ فقريش لم تكن لهم
يجرصكٍاتدلثةا ؤ>[سأت
كب يدرّس ون منها ،يقول نعالك ،عنهم•
 ،] ٤٤وهدا بخلاف ،أهل الكتاب كان لديهم كتاب يدرّون منه ،قال تعالى عنهم ت
وثاءطنتنلقيخويى ه ؤ،
إلأادم3ودثثإما
[آو عمران،] ٧٩ :
ذهه[الأعراذح.] ١٦٩ :

ه ومما يبرهن على أمية محمد .نفي تعلمه من بشر ،وهدا تآكٍد لأميته،.

فقومه قالوا درس ،قال اض محهم< :ؤولتموؤأدرشتر اه [الأنعام ،] ١٠٥ :وقال
اش عنهم:ؤو|اؤأم،ثؤهلالدخان ،]١ ٤ :فهميقولون :بأن محمدأ.يتعلم من
بشرأ آ ،فما حاء به مصدره بشرى ،لاإلهي كما يزعم ،وهم لم يقولوا بأن محمدآ
قرأ وكتب ،وهم من أحرص الماس على امام المبي .بأي شيء لذكديبه فيما حاء
به ،فنفى افه تعالى عن نبيه محمد .العلم من البشر بحجة احتلافح اللسان بين

شمحُشئتث<ال

ال٠عالم والمتُاوم ،نال

( )١ق درست أممر من تراءة ،ردارت) بالألف ،أي ذاكرت أهل الكتاب وتعالمت ،،و(درتن) بفتح
ال ين وتسكين التاء ،أي درت هدم الأحبار التي تنالوها علنا أي مفت وانمح.تا ،وردرث)
بكون الين وفخ التاء ،أي قرأت أنت ،وتعالمت ،أي درت أنت يا محمدكتثج الأولين وتعلمتا
من اليهود وانمارى .بفلر :حجت القراءات؛ لأبن زنجلت ص . ٢ ٦ ٥

 ) ٢١لقد امحق الياء ذ تعيين هذا الشر الذي زعموا أن يعلم الني ،.وتد صرح القرآن بأنه
أعجساللمان ،يفلر :أضواء اليانرآ) ٤٥٤ /
٢٠٥

نمؤابيأ<ه[المحلت ( ،] ١٠٣فكف يتعلم
من حاء  ١^٦-القرآن ،ق يصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة ،اش هي أكمل من
معاق كل كتاب نزل على ني أرمل ،كيف يتعلم من رحل أعجمي؟ ا لا يقول هذا

نن له أدنى ئنكة س العقل)أ  ، ٢١إذ أن لغة الكتاب الذي حاء به سد ه هي
الحربية ،فكيف ،يتعلم من أءجمي؟أ
ولقد بين اممه تعالى شدة تعنت ،الكافرين المكذبين بنبوءة محمد( .بأنه لو

حعل القران أعجمسا لكذبوه أيضتا ،وقالوات كيف يكون هذا القران أعجميح ْع أن

ُةتيائاممجمت\قاو
الرس ول الذي أنزل عليه عربي؟ وذللث ،ق
حضاوجآ ؤ>لفصلت ،] ٤ ٤ ;،أي :أقرآن أعجمي ،ورسول
عربي؟ فكيف ،ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي؟ ولا ينكرون أن العلم
المزعوم أعجمي، ،ع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي.
كما بين تعنتهم أيما بأنه لو نزل هذا القرآن العربي البين ،على أعجمي
فقرأْ عليهم عربيا لكذبوه أيضتا ،لشدة عنائهم وتعنتهم ،وذللت ،ق نوله:
^لأدهءخمينه[الشعراء)] ١ ٩٩.١ ٩٨ :ر"اا.
إف الحث عن ئعلم محمد الّءا الأٌي .،يبقى ملحثا عالما ل الذهن حاصرأ
ق ا لنفس ،من أين أتى محمد .بالقرآن الذي حوي أحبارأ كلية وحزتية ،وتفاصيل
دقيقة؟!

لم محمل هذا الزال!!

إذ إننا نجد الإجابة ماثلة أمام ناظرينا ق التمحرح عن معلم النص الأمي .قال

تعالى :ؤوعقتدثكماممقتعلم هتالنساء.] ١١٣ :
()١شٍرمآنص( .)٦• ٣/٤
(آا)يظر :التمر الك_و(بم/حا-أ).

( )٣أضواء ايان(،) ٤٥٤ /Yؤيفلر :اشر الكبم ( .) ٥٣٥ / Y٤
٢٠٦

إف الإشكالية مع مكذبي الموءة قديمك وحديثك ليت ق كون الشي محمد.

أمنح ،ولا ذ كونه عريآ أو أعجميك ،ولا و كون \م\و عريك أو غير عربي،
الإشكالية معهم ل ممدر القرآن الإلهي الذي لم يعرفوا بأنه من عند اش تعالى،
فحاولوا ٌلرح الشبهات ،المتناتف ة التي ،تند عن تكديهم لنيوءة النيئ .ؤإلهية
القرآن الدي هودليل على صدق نبوءته ،فالأشقياء يهولون؛ تعلمه من الشر،

وأهل العلم وال عداء يعلمون إنه الحق الذي لا شالث ،فيه ،ؤانه وحي من عند افه
تعالمح،ر ؛•
 ٠و مما يؤكد أبمح أمية النبي محمد .اعراف ،نومه بأنه ام تكتسح تمعس

الأولين ،وهذا يدل على أنه لم يكتب بل كتب له ،ولم يقرأ بل أملست ،عليه ،فال

تعالى؛ ؤ ودالإ

محكآدثiآ نجت)دتة عقؤ بمًقتأ شة 4

[الفرقان؛  ] ٥ن١ؤآ٠ءقثقهاهنمتج أوحال ذ
افتعال من الكتابة وصيغة الافتعال تدل على التكلم ،لحصول الفعل أي حصوله

من فاعل الفعل؛ فيفيد قوله <ؤاء؛ءةثؤهاهكلفج أن يكتبها ،ومعنى هذا التلكلف،

أن اض .لما كان أميا مال من يكتها له أي ينقلها ول قوله؛ ؤصىد*إاوي 4
ترينه أخرى تؤكد أنه لو كتبها بنف

ه لكان قرأها بنف

ه ،لكنها كانت ،تملى عاليه

والإملاء؛ هوالإملال ،وهوإلقاء الكلام لمن يكتب ،ألفاظه أويرؤيها أويحفظها،
و'<يع الإملاء على الأكتتاب كان بالظرإلى أزإملأءها عاريه كان ليقرأ Uأو
ليحفظها ،هذء شبهة أثارها النضر١أا حين كان النبي .يقص عليهم قصص الأمم
(ا)طر:أضا .اوان(ا-/ا'؛).
( )٢النضر بن الحاريثه ،كان ينظر ق كب الفرس ويخالط اليهود والتماري ،من أقد ترص تكذسح

للشي ،.أسرء المقداديوم يدر وأمر رسول الد ،.بقرب •مته ،تقتله عالي ابن أبي ْلاو_ ،صرأ
بالأديل• رمو ' ، ١٥تل بآن ما يأن يه _ .■Uأم—اطير الأدلتن •،بتظرث
٢٠٧

مل؛ لابن ،الأم'

السابقة ،وهويريد تروج بنانه؛ لأنه علم أن هذا الزور مكشوف ند لا يتبل عند
الناس لعلمهم بأن الم أم ،فكيف ي تمي ئرآنه من كب الأولين؟ فهيأ لقبول
ذلك أما كنت للنبي فاتخذها ءنال ،0نهو يناولها لمن يحن القراءة شلي عليه
ما ينمه القرآن)؛ ا.

 ٠م ما يدل على أمية النبي محمده ؤيوكدها أن القرآن الكريم لم ينزل على

النبي .مكويا ،بل نزل على النبي .نولأبوام علة جريل ،لامكتوبما ،أي انه
ممعه لأن القول ي مع فيقرأْ.من حففله ،ويرتله ،ويتلوه على قومه ،فالقرآن
،]٥

قول ■_ الض ،.فال اش نمار:

قثوإ،فيرهتانمائ،]٤ ٠ :
وقال؛
ءامأءهزألآنخ)ه[اسممثون ،] ٦٨ :وغيرها من الآياتا ،وهذا بخلاف التوراة الم
أنزب اه تمال مكتوبة على موسى عليه ال لام ،قال تمار؛ <ؤو«=كتتنالأرفي

^شةتلإإسُهلالأمراف ] ١ ٤ ٥ :ول نول
الّم.،ؤ ٠:رسا  ٠Jلةآذم :أست ،موسى اصطثاك اطه بكلامه وحط للث ،بيدْ؛؛ .وقال
دلالة عر أن موس عله الملام كان

الآخر ٠ :كثث ثك ال؛نزاة بدْ»؛  ،>٢وو
يقرأ من الألواح.
ولقد كان النبي.يقرأ ما يوحى إليه من حففله فيتلوه تلاوة ،إذ القرآن مشتق

من القراءة ،والقراءة ص م الحروف و١لكامارت ٠بعض—ها إر بعص ل الرتيلر ا،
وهي التلاوة ،إشارة إر أنه من حنس الكلام الذي بممفل ؤيتلى لا أنه يقرأ من
كتار،_-؛؛ا ،فمعنى قرأ ل القرآن حيال حطايب ،اش نمار للنبي .يكون؛معنى
(١)١كميروض( ،) ٢٣٥/٩بمرف.

( )٢أحرجه سالم ق صححه ،مماب ،القدر ،باب> حجاج آدم وموس ءده»ا اللام.) ٢٦٥٢ (،
( )٣بطر :ثريات غريب ،القرآن ص . ٤ ٠ ٢
(أ)بظر :الخريرراسمير(ها.) ٢٣٠ /
٢٠٨

اكلأوة ،بالقراءْ من حفظه ومما سمعه ،قال تعالى ت

ةأنتع،وإسى
وي«كادإمحيت ه[الإم راءت ،] ١٠٦
ظااكلأٌون
آشطفيأييه[النح-لت ،] ٩٨
^نيجاآكىعؤ>لانملق :ا]<،ؤ
^محطا،شئإهلالإِاءت ٤٥
ؤ[ؤرفإا^هقتؤ ه[العلقت ".]Y
والتلاوة تختمى بات؛اع كب اض المنزلة تارة االقراءة ،وتارة دالأرتسام ،لما فيها

من أمر ونمي وترغيب وترهيب ،وهي أحص من القراءة ،فكل تلاوة ذراءْ ولآت
كل قراءة تلاوة ،لا يقال تالوُت ،رقعتلث ،ؤإنما يقال ق القرآن ق شيء إذا قرأته وجب

عليلئا اتباءهر ا ،فالتلأوة بمعنى القراءة ،وبمعنى الأتباع ،قال تعالى ت <ؤآثلماأوتى

إص،محالخكماه[انمكبوث،ت ،] ٤٥

لتؤؤنلعلآإضثاينسمثاد،

[4^5؛_ ،]uyظلتلأوة قرنت بما أوحى لكي.
والترتيل أحمى من التلاوة ،وهوإرسال الكلمة من المم بسهولة واراسقامةر ا،
و(ترتل القرآن :هراءته على رمل وتؤدة محن الحروف ؤإساع الحركات ،حتى
يجيء المتلومنه شبيهتأ تالثغر المرتل؛ وهوالمفالج المشبه بنور الأقحوان ،وألايهذه
هدأ ،ولاي رده مردأ)أ ا ،قال تعالى :ءؤئفياٌنئتأهلالمزمل :؛](،ونائية
هذا أن يريحخ حففله ؤيتلقاه الس_امعون فيعلق باأحوافظهم ،ؤيتدبر قارته وم امعه

معانيه كي لا يبق لمغل اللم— ان عمل الفهم)ر ا ،فالمي محمد .كان يقرأ من
حفظه كتاب الله تعالى مرة دعد أحرى ،من غير مطالعة لكتاب ،ولا مدارصة
لأم تاذ ،ق مجالس متعددة ،وعلى أناس كثر ،يقرأْ من غير نيادة ولا نقم ا ن ولا
( )١يطر :المفردات ص . ٧٥

(أ)اكءر.رواكوير( .) ٢٦ • ; ٢٩
٢٠٩

تغيير ،على طول آيات القرآن ،من غير تبديل لألفاظه ولا تغيير لكلماته ،مع أنه ما
كان يكتب وما كان يقرأ ،يتلو عليهم كتاب ،اض ،فكان ذلك ،من آياته الدالة على
ص دق نبوءته ،وأن ما جاء به وحى من عند اضز ا ،وند تلاحنل ق الأحاديث ،التي
كاست ،من إنن اء محمده أنها تختلف يعفى عباراتها بحسسسؤ المقام الذي يكون
نته الض ،.وبح— ،الرواة عنه ،لذا تعددت الروايات ق ألفاظ الحديث ،الواحد،

وهدم مي طبيعة الكلام البشري ،فالقرآن يج— Vألا تشوبه أوتتدخل فيه أي إ صافة
إنسانيةرأ>.

ولقد اركاذ رمح ول اممه ه إذا ئزل حزيل بالوحي ،وكاف مما هزلأ به لن اثة

وثمتيه منتيعثه ،وكال يعرف منه مأنزل اممه الآيهَالم ،في ؤلآفميؤءإاف؛تغه
[ال ق ي ام  ،]١ؤ لأ-يإه،ياكةِمح 0 ٩إن محامحنُ ه

لالقيامةت  ،] ١ V ١ ٦دالت عليماأف ئجمعه في صدرك وئنانة،ؤؤد\مؤمحةجواىمحره

صااقيامة:وا]قاألي

[القيامخما]،ءإذاأزصص،

بلثس انلث ،،مال  Iمكاف إدا أثاْ جزيل  ،!^'١لإذا ذهتؤ مأْ

وعده اضاال ا ،وAدا

النهي ،كما ق نوله

إيلقوحنهدهت طه;  ،] ١١٤والهي عن العجلة ق قراءة ما يس _معه لا القراءة من
كتابج ،فعادة من يقرأ من كتاب ،لا يحجل إذ الكتاب ،بين يديه يمكنه الفلر إليه مرة

يعد أحرى ،فلا يفوت عليه ثيء ،وما فاته أدركه ،وهدا بخلاف  ،من يتمع ند
يفوت عليه شيء لدا حرصى البيره على العجلة بقراءته ،فنهاه اض تعالى ،ووعده

بأنه متكفل بتعليمه للقرآن وبيانه ،ولقد تكفل اممه بحففل القرآن الكريم ،فال تعالى!
(ا)ذ<:هماهمفيضس،اكاظاسض ،الأزهمىص،١•٨واضهم( X٢٣/١٠
( )٢يطرن محمد ني هذا الزمان ص . ١٣٦

( )٣أخرجه الخاري ق صحيحه ،كتاب دء الوحي ،باب .)٥( ، ٤
• ٢١

\قطتواسغ0إ!و(؛مج[الحجرت  ]٩ونالتمارتؤلأقهأسل
 ،] ٤٢فلم يتبلل ولم يتغير على مر كل هده

العصورر ا ،وهدا بخلاف التوراة ذمي أوكل اطه حفغلها للأحبار والرهبأن ثال

يخاتثحفهلوأينطش vيتحوءطام\عخمىدمحه
[المائدة!  ،] ٤٤لدا ضخ منها ما ظع ،بتحريف ،من اليهود ،نال تعالى ءنهمتؤتن
لأأةطا^رءنم١سمؤه ؤ>لالن اء! ^^^ ،] ٤٦ث<آقطإرعن

^ثوإظل\ئاد^كبيإلأهه[الاندة! .] ١٣
كما ورد وصف الني .بالأم ذ الأخار الصحيحة ،دالتي يثير أدصآ إلى

علم أهل الكتاب ،بوص ف ،الني .بالأم ،نس عند اف تن عنرونن الناصر ا

محااتيؤإحوتصمح1أ

نص_ؤ،اشها « :أل ثذة

^١
زممئزى؛له[اي  ]٨ئال; م ال؛نزاة u :محا اتيإ؟ا
يجزئا  ١المحن أنت ،عدي ورنولي تسثنتلثح المنوم لنس بمظ ولأعيظ ولأ
ن أ<ارسار ٤ا بالأسواي ولا يذيع الثس 4يالثسة ولكن ينموؤومنح ولن >٥١ ٧٠٥
لإخغاأبامحازآذYازئا
ر  ) ١مناك من يحاول التشكيك ي حفنل القرآن صراحن أو ضما ،يتفلرت المدحل للقرآن؛ للجابري،

ص  ، ٢٢٢وما بعدها ،ومواقم٠ع ، ٥٩

وتاريخ القرآن؛ ثيور نولدكه ،ص  ، ٢٣ونظم القرآJا

والكتاب أ يوصف الحداد ص  ، ٤٣٥وقد تال بهيا يعص الشيعة ،ينظرن فصل الخطاب ل إثبات

تحريف كتاب رب الأرباب؛ للطرّمإ ص ٠٣٦ ٠
( )٢يد الد بن يمروبن العاص صحابي جلل ،كان اسمه نل أن سلم العاص فضء الشي .إل
همداه ,ينفلر؛ الإصابة ل معرفة الصحابة الأبن حجر(،أ.)١ ٩٢ /

( )٣حرزأ؛ أي حاففلأ ،وحمنا .يننلر؛ تمرغريب مال المحمن ،للحميدي(،ا.)٢' ٩ /

( )٤ءحاب،ت بالصاد وال ين ،والصخب الصياح والغوخ اءوالجنة ،ينظر* نمير غريب ما ل
الصحيحين(ا>/اآ).
٢١١

وعلونا عكاءر ا ،ونول ابن صياد وم من يهود المدينة ر ا للمي .لما قال له؛

؛النهدم ز سول اش؟ ثظزإليه اتن صياد سال؛ أسهدأثك دسول المحي "ر ا،
عن
وقول الدجال لتميم الدارىر ا_وكان من المحارى_ومن معه :ارعال
نى امحن نا ئض؟ دالوا :ئد حتج من نكه ونزل سرب٠ر ا ،وقوله ه« :إناأمه
أميه لامحب ولأئحن—ب. ..،ءر ا ،وتوله ه  ١^١٠ :محمد الني الأمي ،أنا محمد
الثمي الأمي — ثلاث-ا — ولا يي يعيي ،أويت فواتح الكلم ،وجوامعه ،وخواتمه،

•••®ر ا ،وتول علي رصي اخ* عنه •' * والدي ملن الحبة وترأ النثس مه إثة انهي الم
محئ،نلأثمحبمممبقأامرسئس
النم ،ه كتابه مع عمرين أب الض_سصير اإلى المجاني ،تم ةرأْ عليع ،تال

ل  ١ا رئاء ايخارؤ ،ل صحيحه ،بناب البتؤع ،باب كرامية الخ ،ق الأسواق ،) ٢١٢٥ (،وي كتاب

^وارسأ رالأييا يلالختحت.) ٤٨٣٨ (]٨

( )٢ابن صيادأ عبد  ٥١ونل صال بن صياد ار صائد ،من يهود المدية ،ينظر لخم ابن صماد ل :انراط
الماعة ؤ د /يوّم ،الوابل ،ص ٠٢٨٤

( )٣رواه سلم ،كتاب الفتن ،باب تصة الجساصة.) ١١٩ (،

( )٤تميم بن اوس بن حارجت الداري ،أبورب ،كان نمران ثم أملم ،سة تع من الهجرة ،صحابي،
م كن المدية نم انتقل إلى الش ام ،تول منة أربعين من الهجرة .بللر :الأتعاب ل معرفأ
الأصحاب؛ لأبن صرالم(،ا.) ٥٨ /

( )٥رواء الخاوي ل صحيحي ،كتاب الجنائز ،باب إذا أملم المي ذ اا،ت ،مل بمالي ^،) ١٣٥٤ ( ،٠-
وم لم ي كتاب النتن ،باب ذكر ابن صياد.) ٩٥ (،

( )٦رواءالبخاري ل صحيحه ،كتاب الصوم ،باب فول ،الني .؛  ٠لانكتم ،ولازحس،ا( ،) ١٩١٣
وم لم ل صحيحه ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلأل(،،ه .)١

( )٧روا ،الإمام أحمديمنيه ،)٢ ١٢ ، ١١^٢ /U(،صححه احمد ماكر؛إصنادين ،وحسه ي الثالث،،
( .) ٦٩٨١ ٨٦٠١/٨٦٠٦

( )٨روا ،م لم ،كتاب الإيمان ،باب الدليل عر ان حب ،الأنصار لعلي رصي  ٥١عتهم من الإيمان،
 ، ٩١ءمّد بن ،أمة الخمري محا ،/جيل ،بت الم .،إل النجاشي مح ،ذداج أم صة ،يطرن
الإّايةفينمزالصحا؛ة:لأ؛نسر(،؛/أ*\).
٢١٢

اوجاشي( :أنس هد باق أنه الشي الأمي ا لذي سظره أهل الكتاب)ل ا ،وهول
الجلندى مللث ،عمان • لقد دلي على هذا الض الأمي ،إنه لا يأمر بخير إلا كان أول
آخذ يه ،ولا ينهى عن ثرإلأ كان أول تارك له ،وأنه يغلب فلا يبهلر ،ؤيغلب فلا

يهجر ،وأنه يفي بالعهدط ؤيتجز الوعد ،وأشهد أنه  ٧ا.
وفد حاء ق حم قرإثعياء! (يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ،ؤيقال له! اقرأ
هذا ،فيةولت لا أعرف الكتا؛ة)ر ا ،ولو طانما الأكتاب المقدس من أوله إلى آخره

فلن نجد من الأنبياء من يقول إي أمي لا أقرأ ولا أكتم_ ،،وهذا بخلاف الني
محمدس ،فإنه نمر عن نذه بأنه أمي ،ونن كتب ،عن محيرته من الخسلمين وغير
المسلمين يذكرون أنه أمي ز ا.
فهذه الأدلة د لتؤ على أل محمد١ه^ أمي لا يقرأ من كتاب ولا يكتب ،ويديه،
فهل هذا الوصف بقى ملازما له طيلة حياته؟!

 ٠حين نمر محمد .الصادق الأمين عن نف ه بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب،
فهويختر عن أمر مغيجإ ،فمن الذي أخثر محمدأبأنه محيبقى أمسا طول حياته؟! ألا
يمكن أن يقرأ ؤيكتبؤ محمده^ فيرتغ عنه وصفه الأمية؟! إل هذا لم يحدمحن،،
لأن صفة الأمية بقستج ملازمة له طيلة حياته ،فالصفة لا تهللق على الأنان بما كان

يتصف  ،به ق أول أمره ،بل لا بل أن يتهبمف ما ق حياته كلها ،أو أغلبها ،وذللئ ،أن

جمع الخلق يولدون أميين ،فإذا قرأ وكتبه أحدهم زال عنه ومح فإ الأمي ،فلا

( )١الروض الأنف؛ للهيلي (،م ،) ٤ ٨ ٤ /وزاد ايعاد(م ،) ٣٦ • /وسد رسول اف .ذ الكتب
 ٣ ١بتصرف.
المقدمح<ةاسامي عامري،
( )٢ينظر لترجمة الجلتدي وقوله زن الإصابة ق تمتز الصحابة ؛ لابن حجر ( .) ٥٨٣ / ١

( )٣إيماء  . ١ ٢ : ٢ ٩المحح أن يقال :لا اعرف القراءة ،لأن >،تال 1ه :اقرأ! ولم يقل ل :اكتب حش
يقول :لا أعرف المحابة.
(،٤
٢١٣

يْللق عليه أمي إلا إذا ام تمر على أمنته طيلة حياته ر ؛ ،لقد بقي وصذ الني ه
بالأمي خالدأ باقيتا ق القرآن يقرأه الملايين ■صر الين ،وص تحقق لما أخر عنه
محمد .يشأن أميته.

وب1ذا ب*ام بأن الحم . ،لم يقرأ ولم يكتب البتة طوال حياته ،ولا يمكن القول
بأن أداة الكتابة كانت ،له وافرة مجتمعة كاملة ،وأن افه صرف ،تللث ،القوى عنه إلى

ما ص أزكى يالبوء0ر ا ،ولا القول! بأن مححمدآ .كتب وقرأ بعد البعثةر ا ،ولا

صرة مدا القول لأن الثابت ،م عدم كتابة البي .طيلة حياته ،م واء فبل البعثة
وبعدها ،بل ويعدها آكد ل إثباُت ،دلالة صدق نبوءته ،.والأدلة يستحيل أن يدفع
بعضها بعصا ،أوأن نتنافقمر ،والن،ي يؤيد أمية البئر .طيلة حياته حتى مماته

قول افة تعار،ت ؤ ،نئرئكلأيأ هلالأءلىت  ]٦ف (السين علامة على استقبال
مدخولها ،وهي تفيد اكيد حصول الفعل وخاص ة إذا ائرنت ،بفعل حاصل ،3
وق— ،الكلم فإما تقتفي أنه يتمر ؤيتجدد وذللث ،تأكيد لحصوله ؤإذ ناو كان

قوله:

هإةراء ،قالين ،دالة علمحر أن الإئراء يستمر ويتجدد)أ؛ا

قافه تعالؤر يبين ،أنه ئيمرئ نبيه محمدأ ،.رفقد بشره اممه؛إءaااءآية بينة ،وهى! أن
يقرأ عليه جريل ،ما يقرأ عليه من ،الوحي ،وص أمير لا يكتب ،ولا يقرأ ،فيحفظه ولا
سساه)ر ا.

( ١ا بمفلرت أمة الشي المص<لم.،؛د /خلل ،حاطر ،ص •٣ ٥ - ٣ ٤
( )٢يظر :البنان والتسن  ١للجا حظ (أ.) ٣٤ .٣٢ /

( ،٣لكل منان وأي ذر الهروؤ ،،وأبي الفتح المابوري ،وأبهم ،الوليد الا-هم ،،يفلر :نف ير المرطى
(  ،) ٣٥٢ / ١٣ومماب تحقيق الuزم ، ،لأيي الوليد!□جي ص . ١ ٢ ٢
(أ)اكحريرواكوير(<م»\اأ).

( )٥الكشاف ،، ٢٧٦ /U(،ويتم؛ محمد ني هذا الزمان؛ لكرين ص • ١٣٦
٢١٤

 ٠ومما يؤكد أن الني .لم يكتب طيلة حياته اتخاذء كتابح يكتبون له الرسائل

إلى الدلوك ،وكتانا للوحي يكتون  ، ٢١١٠١ولوكان يكتب لاكتفى هوبالكتابة ،ولم
يتخذ كتابنا له ،ؤيدل ،على هدا حادثة صلح الحديبية ،حين؛رجا؛ ئهيل بن عمرو

سال :هاُت١^^١^٠^١،كتانا ،محدغا اليفيهالكا:ث ،ممال البق :.بنم
اطه الثخض اوحيم ،ثال نيل :أثا ادختن ماش محا أذوي نا م ،ولكن اكب

بانجك  ،^١كنا كنت ^ ،4ممال ،الئنلئول :واش لا؛كمحا إلا بن؟ اه

اتيأ،ئأقال:ساظئاضى

اوخضالثحي،،ئثالايئى:.

علته محمدزثوو  ،>٥١سال ث_قنل :واش لوكن ^ JLiu ،أهل! ،زئرو  •٥١ماصدذناك
ض ا ئت زلا ثماتلناك ،نلكن اكب ثخثد نن ء اش ،ممال الني  Mواف إثم،
لزسول ،اش ،ؤإل كدبتمؤني ،اكئت ،محمد بن عبد اش؛ار  ،٢ول رواية أحرى حددت

الكاتب بأنه علي بن أبي طالب* ،أف العي .لما أراد أف يشر ،أرتل إثم ،أنل
مكه ينتأذي لتيحل مكة ،واس_تزطوا عألته أو لا ئيب بها إب يايث ،ليال ،ولا
ثدخ^ها إل/ظان  ، ١٢١٢^١زلآثدممن4لمأظاJ ،ال :لآ-وو_يى الأزط
بنتهم علؤ بن أش طالسر ،محكتب هدا ما iاصى علته محمد زثول ،اش ،سالوا؛ لن
ص،هئاك،زم  ،^:١ساظثامحىشسد
بن عند اش• ،ممال :،أنا واش• محمد بن عند اش> ،وأنا واه ننول ،اه ،هال،؛ وكاف ال

ثكئثؤ ،ثال :ثقالبملؤ  :انخ ننول اش ،ئهال ،قلؤ  :زاه لآأئكاةأبما ،و\و:
( )١ينظر؛ كتاب الني ١.د /محمد ممعلنى الأمفلمي ،وعجرض الوثام السامت للعهد اكري
والخلافة الراشدة؛ محمد حميد اض صن .١

( )٢احرج• البخاري ل صحيحه ،كتاب الشرومحل ،باب الشروؤد ي الجهاد رالمصالحة»ع أهل الحرب
وكتاة الشروط(،اميآ).

( )٣حلتان الملاح أي جراب يفح فيه  ،^١^١م يمه معودا ونوطه وأداته ؤينوؤله وراء رحله،
وادرضا ذلك ليكون ءالم1ا لقلم ،يطلر :الفائق  _< jالحديث ،والأم(.)٢ ٢ ٩ / ١
٢١٥

كمحمد ه ،فدل ذلك دلالة صمريحة على أف وصف الأمية مع ما جاء به هودليل
على صدق نبوءته.

وبهذا تبين أن ليس ق وصف النبي بالأمي فحب دليل على صدق نبوءته،
لأنه فد يدعى رحل أنه نبي ،ودليل نبوءته أنه أمي ،فليس ق هذا دليل على صدق
نبوءته لأنه قد يقول آخرون من الناص نحن كذللئج أميون ،ول نا أبناء فهي دليل
على كدباث ،٠وهو أمي قد يعث ،ل أمة أميه فلو اعتمدنا على أميته فحسمب ،لما دلتا
على صدقه ،إذ لا مزية بينهم ،لكن لما أ صيف إلى أميته ما حاء به من حق دل على

صدقه ،لأن الذين بعث إليهم غالبهم أميون ،وعفلماوهم كانوا كدللث ،،فكونه أميتا
لا يقرأ ولا يكتبا مع ما حاء به من وحى لا يودي إلى انتقاصه ،ل فيه مزية عليهم

بأن أتاهم بكل هذه الأحبار والعلوم ولم يتأرت ،لأحد منهم أن يأتي ،بمثلهار ا ،ولو
قدر أن حاء رحل متعلم •يذا الكتاب ،لكان ذلك ،آية من ،الآياات ،،فكيف ،إذا حاء به
دجلأسء''*؟ا
وها هوالني الأمي محمده يآق بكتاب ،فيه مجن ،الأحبار ما يحير العقول للأميين

الذين ،لا كتاب ،لهم ،فثدلأ من ،أن يصدقوا به ،كذبوا به ،وقد كانوا يتذرعون بأن ال

كتاب ،لهم كما لأهل الكتاب ،،قال

^صاطقئ،ائنهمكارقهئتمْفظوإ

دمفيقزيئؤن ه أن دمؤأإقْآ فت آلكتنن• vلإ؛اظؤئتتي من ^=ْ ١فناءن
دتاثتؤزيثمفينئ  0اوئمؤآ زقاايإعشتاههقني نآً=قنآأهيئ منهره
[الأنعام.] ١٥٧- ١٥٥ :

(  ) ١يتظرت رمالة تحقيق المدمج صن  ، ١ ٨٨ . ١ ٨٧رماية الإقدام ص . ٤٠٠
( )٢بمنلر :الدين والدولة  ١لعلي بن يئن الطري . ١ • ٧ . ٩٨
٢١٧

لقد فتح افه لحمد ه باب العلم والتحقيق وأظهر عاليه هدا القرآن المشتمل
على علوم الأولين والاحرين ،وأ-وكام ا لدين ،ذكان ظهور هذه العلوم ال'ظيمة

عليه ْع أنه كان رحلاأميتا لم يلي أستاذاولم ^؛؛ ^١-كتابنا من أعفلم الآياتر ا.
بأنه لا يقرأ من
لقد نين مما م بق أن الأدلة التي برهن على أمية
كتاب ولا يكتب بيديه ،هي أدلة قطعية الدلالة ،فهي يقينية ،كما تبين وحه دلالة
أمية  .،^١١على صدق نبوءته.

وه-ناك من ينفي الأم^ عن المي .؛ناء على تحرير معنى الأمي فهناك من
يرى أن معنى الأمي الجاهل ،فالجاهل لا يقرأ ولا يكتب ،قفوا عنه الأمية ،فمعاذ
افه أن يوصف ،نبي افه  jf^lj؛ ،وكيف لا يقرأ ولا يتكت_ح وهوا لدى علم رته،
فليس هناك مزية ق وصف الني .بالأمي ،واستند يعص أصحاب هدا القول إلى
الروايامتج الواردة ل كتب ،الحديث ،وال ير دالك ،استنبطوا منها أن النبي .قرأ
وكشتج فلم يكن أمتثا ،وبعضهم ام تني إلى رواية أهل البيت ،ق لعن من قال بأن
الني .أمي ،ويعفهم استند إلى أن شيؤع التجارة بمكة أدى إلى انتثار القراءة
وال،كتابة فيها.

وتأولوا وصفح الأمي بأنه ليس من أهل الكتاب ،أوأنه نسبة إلى أم ااقرىر ا.
()١يطر :الشتر امر(٥ا  ،) ٢٣ /وينظر كنّلأث :،اعجاز القرآن؛ للماقلأن ص ٠٣٥.٣٤

( )٣يتنلر :علل الشراتع؛ للمدوق ،ص  ، ٢٢٦ؤبمائر انمر-جات؛ المقار ،،بابح  ٤ي أن رسول اه لكن
بمر١ويكبلكلان ،والطدميفيميرْ ص/سر\<\اأ)،سسسضاكولضالأب

عن الني .والقول الن ،النمحه لكن يقرأؤيكتب ،سعتن لغت ،ولكن يخفي المن لغة عن ثومه
^^ ، http;//wwwv0^Ube-_ni/watch?U=tMC0وماوخل لأقران؛ محمد ءاوا»

الجابري ،٢ ١ ٤ ، ٩٣ ، ٨٤ ، ٨٢ ،ومقال بمران الني ام...مل يقرأ ؤيكب ،؟ ،جريدة الاتحاد
الإماراية ،يار؛ح  ، ٣٢ ٠ • ٦/i !٦والني الأمي والأمة الأمة ،جريية الاتحاد الإماراية ،بمارخ
آ /؛ ، ٢٢ • ■ ٦ /والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د /محمد شحرور ،صى  ، ١٤١والإسلام متهج حياة؛
نفح حتي ،ص  ، ٢ ١و  ١٥موئل زؤبمر ل مجك الشهتُْ العالم الإسلامي ،مقال بموان الني الأمي،
مل لكن محمدقادزاعف القراءة والمحابة؟ The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and
٢١٨

ٌ] umxailاأ

مضمون الرسالة والعقل والفطرة

يخالف العقل

هل مضمون الر محالة والشريعة والأحكام التي جاء -يا
والفطرة؟؛

لما أذ نتأمل الشريعة اض بينها  ^،^١فلقد جاءت كامحلة لتخاطب الإنسان
لصلاح حاله وفلاح ماله ،فإذا كان كل ما ق الكون مسس خرأللإنان ،فما الظن
بالمظومة الشرعية؟!

ليمكن أن أجلمح* ،ذا ل الأمرين التالتتن•
الأمالأول:فطريةاكدين.

لقد حلق اف الخلق وأكرمهم ونعمهم ،وأولع ل فطرهم حب التدين للإله

الديحلقهم ،فالتدينفْلرْإس—اذيةُأ* ،قال

^ُقاشلأينيآمأ

^ظ؛؟لآمحئَمأسُسئيمحمح
الئأسلآبمامثهتاردمت ' ،]٣فني هذه الأية تصريح بأن اث تعالى خلق
الناس م المة عقولهم مما يناؤ ،الفهلرُْ  ،٠ومن مقتف يات هذه الفعلرة توحيد اممه

تعالى ،ؤيمحن هدا جلسا من حديث ،الم.،ت*كل مولدث يولد على الإطرة*'ا*•
وتتبين فطرية التدين من الحاجة المالحة والضرورئة التي يجدها الإنسان ق

نف ه لإله يكون معه ق الشدة والرخاء ،فيلجأ مباشرة له كي تنجيه ،ويني ما
كان يعبد مجن دونه ،لأنه يريد النجاة ولا منجي إلا اممة وحده ،وق لجوء العبد فه
والاس تغاثة به دليل على فطرية عبادة اممه وحده ،سين هدا جث  jالأيات
( )١يطر؛ الدين؛ د /محمددراز ،ص . ٧٠

( )٢يطر؛ اكحريرداكوير(ا أ ،)٩ • /والمرفت ق الإسلام ص . ٢٣٣ . ٢٣٢

( )٣أحرجه البخاري ق صحيحه ،مماب ،الجنائز ،باب ما قتل ق أولاد المثركن ،) ١ ٣٨٥ (،ومنم ل

صحّحه ،كتاب القدر ،باب نش كل تورد يولد •ش الفْلرة وحكم مومحث ،أطماو الكمار وأطماو
اصبجن.) ٢٦٠٨ (،
٢٢٤

البينان التي بمم ،اش فيها حال الكفار ،مال تعالى• ؤؤوشبخيطوشسؤ1اج>

 ١٤٣ثحثثه ي لإنثاينمحْه قؤنمحأءٍن ب>[الأنعام:
قضث<إوإث\ْؤ>[الإماءث ،] ٦٧

،] ٦٣
ومحوأبماؤآآده\خ

لزه
^^^٠كمإؤ'،أليلك

م٤١تي وظرأ

بمامحمحسقئم٠ن٢كيو^ؤ>[يونست 'آ'أ]،وءال:
ٌمحكيرثلأٌ دتثامحث4رائءلداجريثعف 4
ه[ الروم".

[العنكبوت ،] ٦٥ :ونال ت ُؤ ظإآ

ح]مث(،ننجل

،] ٣٣

وعلا ق هدْ الأيات الكريمة :أن الكفار إذا م هم الضر ق البحر :أي اشتدت
عليهم الريح ننثيتهم أمواج البحر كأنبما الجبال ،وظنوا أتبمم لا حلاص لهم من
ذللئ ،غاب ،عن أذهامم وخواطرهم ق ذللث ،الوقت ،كل ما كانوا يعبدون من دون
افه حل وعلا ،فلا يدعون ق ذلالث ١الوقت ،إلا افه حل وعلا وحده ،لعالمهم أنه ال
ينقل من ذلك الكرب ،وغيره من الكروب ،إلا هو وحده حل وءلأ)رآ؛.

الأمرالثان) :فطرية التحسين والقبيح.
لقد ميز اش الإنس—ان بالعقل الذي يجعله يميز بين الخير والنس ر ،وبين الحق

والباطل ،وبين المدق والكذب ،إذ حنس هذه الأمور يعرف بالعمل ،وهي من
مقت فيات الفهلرة ،فالإنسءان مفهلور على محبة الكمال ،وكراهية الشس ،وهدا مما

اتفق عليه بنوآدم ،فتش حنى الخير والحق والمدق معروئا لأنه حن لذاته،
ولملأءمتته للفهلرة ،وم مي جني الشر والباطل والكذب منكرا لأنه قبيح لداته،
وJنافرتهلكطرةر٢ا.
(ا)اصواء اليان(م .) ١٧٢

بخ_؛ دح الخدة الأخمهاب ص . ٥٧٢
٢٢٥

وتتميز هذه المعرفة بأما كليه قبلية ،حيث يمكن إدراك ما حاء به المي من
حن ونح قبل إحبارْ يه ،بحيث يكون ما جاء به المى ه مطاما لممتفى
المهلرة ،والمريرة العقلية ،ومحال أن يأق الني س بما يناقضها ،وهدا لا يكون

محن ّْا جاء به الخم . ،وما تقتف يه الفهلرة والعقل تعارض'  ،٠لأن اف هوالذي
حلق الخلق وحبلهم على محبة الكمال ،وكراهية النقص ،وهو الذي شؤع ،٤^٣٧١

وهوالذي بعث ،الأنبياء ،وهوالذي أنزل الكتب ،،إذ طبيعة الحقاتق الدينية التي دعا
إليها الأنبياء مفهومة معلومة.

ومما ينبغي التنبي 4ازيه أن فهلرية الحرفة كدية مجم.لة ،فلا ت تهلح أي) تأق
بالتفاصيل الدقيقة لأن هن ْ.المعرفة غير يقينية ،لمحدوديتها البشرية من جهة،
ولجهلها بتفاصيل كثير من الأمور ككيفية العبادة ،وكنها وزمنها ،والجزاء
المرتتا عليها ،ؤإدراك مقاصدها ،والحكمة من مشروعيتها . . .،إلخ ،فلا يمكن

أن تستمل بمعرفة العلريقة الصحيحةرآُ ،كما لائماكن الاكتفاء حا والاستغناء عما

جاء به الخم . ،فهذا من أفد ما يمكن نموره من الباطل  ، ٠٢١فالقدح ل نبوءة
الأنبياء هو قدح ق العقل ودلالته ،لأن الأدلة العقلية توجس ،الإقرار بالثوءة وبما
حاء به الأنبياء " ،٠ف — (لولا الرسالة لم يهتد العقل إل تفاصيل المافع والضار ل
المعاش والمعاد ،فمن أعظم نعم اممه على عباده ،وأثرف ،منة عليهم أن أرم ل
( )١يتظرت المعرقة ق الإسلام ؛ د /عبد اف القرق ص  ، ٢٧٩وموقف العقل والعلم من رب العالمين؛
مصطفى صري( ،؛ ،) ١ ٦٧ /وهذا يرد قول دمحكارت؛ بأن الحقاتق آلديثية بطيعتها غير مفهومة،
لدا يجب أن تكون بعيدة عن متناول العقل.

( )٢ينظر؛ المغني؛ للقاصي عبد الجبار\ ٥( ،إ  ،)٨٢^ ٢٧وشرح الأصول الخمسة له أيضا ،ص
 ، ٠٦٠والمواقف • للإيجي ص  ، ٣٤٥وتبصره الأدلة للنمي (ا/يه؛إ .) ٤٦٠
 ، ٣١ابن الراوندي وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي مض ذهب إلى الاكتفاء والاستغناء بالهقل عن بعثة
المي ،ينظرت رسائل فلممة ؛ لأيي يكر الرازي ص  ، ١ ٨وغاية المرام ل علم الكلام ؛ للامدي ص
( )٤ينظر؛ درء تعارض العقل والنقل ( . ) ١ ٠ ٢ / ١
٢٢٦

إليهم رمله ،وأنزل علهم كته ،وين لهم الصراط الم تمم ،ولولا ذلك لكانوا

بمنزلة الأنعام والبهائم ،بل أشر حالأ مهم)رأ*،و(لا ميل إلى ال عادة والفلاح
ل ا لدنيا والأخرْ إلا على أيدي الرمل ،ولا ميل إلى معرفة الق ،والخينؤ على
اصلإلأسجمتهم،رم

ذلكأن مطابقة الفطرة اما حاء به الني ه داءية إلى تم ديق المي .ال
الأّ تعناء عنه ،فمعرفة الفعلر والعقول كلية ،تحتاج من يحن لها هده التفاصيل،

لس الك ،ب|ا الصراط المس— تقيم ،وهذه هي مهمة الأنبياء أن يبينوا الهلريق إلى عبادة

اض تعالى حض متدي به البث رية ،وقد تييتت هذه الحقيقة ق فوله تعالى! ١^ ١٧ ^٠

تالأءراف،إ  ] ٤٣فدلت ،الأية على مهمة الأنبياء ،فهم الدين مئوهم من معرفة اش
ومعرفة أحكامه ومرضاته فأوصلوهم إلى نعيم الجنةر .٠
فالعاقل يدرك أن ما أٌر به الأنبياء لهو ح ن لداته ،وما موا عنه فهو قبيح

لذاته ،وهذا يتلاءم هع فهلرته ال وية ،ليعلم أف ما حاء به الأنبياء حى ،لذا اهتدى
الدين آمنوا بما جاء به الأنبياء فانتفعوا ي دنياهم وآحرتمم ،ولم يهتد الذين كذبوا
بما حاء به الأنبياء ،ذللث ،أمم لا يعقلون ،فهم لم يميزوا ين تبيح تنفر منه فهلرهم،
وحن تتلاءم معه فطرهم ،ولم ي تمعوا إلى نداء الفطرة الملح لداخلهم،
واستجابوا لاتقليد الأعمى وثحاكاة الأسلاف ،التي لا تنبض على دليل ،وهذا ال

يفعله عاقل ،وقد ين افه تعالى ق كتابه أ 0الكمار لا يعقلون قال تعالى! ؤئدا,فثا

^^١^٠٤محق بما لأيسمعإلأ

بمقؤف يأف بهثديث
( )١مجموع اكاوى() ١ ٠ • /١ ٩؛ وطر :الصواعق
(مآ)يطر:زادسد :لأيناكم(ا/ااا■).

(.)١ ٥ ١.١ ٥ • / ١

( ،٣بمفر؛ النوة والأنبياء ق القرآن؛ لأبي الحسنالمدوي ،ص * .٢
٢٢٧

ونحوها حش يرد الثسرع نيا ،أما قبل ذلك» قلا ،فاض لما أمر بالتوحيد صار ح نء،
ولما نيى عن ال رك صار قييح^ ،ولو أمر الله بال رك وثهى عن التوحد لانقلب
الأمر ولصعار التوحد قسحا والسرل حنا •

فهم إما أن ي ثبتوا التحسين والتمسح العقليين والتعليل لإثبامحت ،دلالة مضمون
الرمح الة على صدق نبوءة النبيه ،أما نفي التحين والتقبيح العقليين والتعليل
مع إثبات دلالة مضمون الر محالة على صدق نبوءة المي .فهوتناقض منهجي ال

وقد أورد ابن القيم رومه الله أ٠ثلة عدة من الأيات البينات التي تدل على
صحة الرمح الة ومضمونها ودلالتها على مجدق النّي بتحسين العقل لها ،وموافقتها

محؤيخهمحُضبجوبمصن
للفهلرة ،ومن ذللث ،قوله
تيديذمحيك١قمح\ Jمحةإويتحإيلأه[الم اء!  ] ١٢٥يقول رحمه اف>ت
(وهدا احتجاج منه على أن دين الإمحلأم أحسن الأديان بما تضمنه مما ت .تحنه

العقول وتنهل• به الفهلر ،وأنه قد؛^ ٠الغاية القصوى ق درجات الحز والكمال،
وهذا اس—تلّلأل بغير الأمر الجرد ،بل هودليل على أن ما كان كدللث ،فحقيق بأن

يأمر به -مائه ولا يوصى منهم محواْ ،ومثل هذا قوله

لأيىأسن[4نملت ] Y-Y " :فهذا احتجاج
بما ركب ،ق العقول والفطر لأنه لا قول للعثل .أحن من هذا القول)ر .٠

فالأيياء دعوا إلى كل ما هو حن ،ونهوا عن كل ما هو قبيح ،وهذا يدل على
آيات ص ل■ قهم ،وبراهين ^٢٢؛ ،فهم صلوات ريي ومحلامه عليهم يأتون
بمحارات العقول لا؛محالات العقول ،لا»ا يجّت ،التفريق بين ما يحلم العقل

باس تحالته ،فهو من محالات العقول ،وهلءا محال أن يأق يه الأنبياء ،ولا يقوله إلا
(ا)ضأح دار اسة(آ.)١ •/
()٢بمظر :الرجع .) ٣٩٦ / Y)_UI
٢٣٨

كاذب ،وبين ما يعجز العقل عن إدراكه ،فهذا من محارات العقول ،والأنبياء

يخرون بهر  ، ٠١لتين عجز العقل البشري عن الإحامحلة بكافة تفاصيل الأمور ،وأنه
بحاجة إر من يوجهه ؤيرثده وين له الطريق الحمح ،،وو إحار الأمحاء بمحارات

العقول ما يرهن على أن ما جازوا به لم يكن من عند أمسهم ،ولا هومن عند بني
جن هم ،فهو أمر خارج عن مقدور الخلق أجمعين ،إذ كيف  ،يخثرون بمحارات
العقول وهم لا يحيطون بمقدار ما تحار فيه العقول ،كما أمم لا ي تهليحون حصر
ما تحار فيه ،ولا معرفة ما تحار منه ،فهوأم حارج عن قدرمم ،وهذا يثير إلى أن
الأم خارج عن مقدور جنس البئر والمخالوقات ،،وأنه من عند حالقهم العاليم
ال^بر#

ومما هوملاحقو أف القرآن الكريم اهتم بمخاطبة العقل ؤإثارته لمعرفة صدق
ما جاء به التي ،.فنصييق التي .والت اليم لما جاء به يقوم على الضرورة
العقلة ،ولن هو ت لما مجردا كما هو انان ق التصرانة الى تعيب ،الحقل،

وهذه مفارقة بين ما جاء به الني .من حق وبين الكتاب القدس الذي لم يرد فيه
لفظ الحقل ،ولا فيه إثارة إلى الدلالة العمالية على أصول الم ال ،فإف بعض ما
يحويه الكتاب القدس مناهض

كالقول بالتئلمثؤ

ص،واسماباسمح(أ/ا-؛)،واضس
اورمالة؛لأين المم("ا.) ٣٨ •/
( )٢يطلر :قاُوس المحاب اوقدس  ٦٣٣وش

تر المار؛ رثسدرما  ،٢ ٤٦ ;١ ١وموف اسل

والعلم وانمالم س رب انماض :عصطفى صرى ،ص . ٦٨
٢٣٩

 uiOjjUlأوئأب

بين مضمون رمالة الشى والأنيياء الماشن
ما من نى من

إلا وند ^ اش تعاليى وهو يدعوإلى ا لدين الحق من

الإخبار عن كمال صفات افه تعالى ،والدعوة إلى عبادة اف تعالى وحده ،والهي

عن ١لشرك ،والإيمان بالنوم الأحر وبيان حال ومآل من صدق بالأنياء ومن كذب
ببمم ،وبنان أُءم ألياء أوحى الاله إليهم ،وأيدهم دالآيات الدالة على صدق نبوءمم،
والدعوة إلى مكارم الأخلاق والهي عن الفواحش ،وهده أصول ثابتة لا نتنانص
ْع الفطر الس وية والعقول ال ليمة ،ولا ينكرها من شت حنس البوءات كاهل
الكتاب ،،فمحمد ه لم يأت بما يخالف من قبله من الأنبياء ،فهناك أمحمول لم
يختلف ،فيها أنياء اض تعالى ،بل كلهم دعوا إليها ،وق كتبهم الي نزلتؤ عليهم (من
الأم والنهي والوعد والوعيد ما لا يأق به إلا لي أوناع لي ،وما أتى أناع الأنبياء
من حهة كومم أتباعنا لهم مثل أمرهم بما أمروا به وميهم عما موا عث ،،ووعدهم
بما وءد.وا به ،ووءياJهم بما يوعدون؛ ،4فإنه من خصائهى الأنبياء.
والكدات المدعي للبوة لا يأمر بجمع ما أمرت به الأنبياء وينهى عن كل ما
نيوا عنه ،فإن ذلاائ ،يف د مقمودْ ،وهو كاذب ،فاجر ش يطان من أعظم شياطين

الإنس ،والذي يعينه على ذللثج من أعظم ن ياطين الجن ،وهؤلاء لا يتم ور أن
يأمروا بما أمرت به الأنبياء ويتهوا عما ن؛وا عنه لأن ذللث ،يناقض مقصودهم)' .٠

والثيهيخار بالأصول الي أخبر  ٦١-الأنبياء قبله ،وهولم يأخذ عنهم شينا،
ولا عن أهل الكتاب ،،وهذا تبين ق دلالة أمية الثي .سائما ،رفإذا أخبرهذا بمثل
ما أخبر به هذا عن مرم ل واحد من عير تواطؤ ولا شاعر فيما يمتغ ق العادة
) ا لنواتُ ،) ١٦٦ /\(،يظر; أملام النوة؛ للماوردى ص ،٨٥والجواب المحيح (ه/هُأأ)،
وضاح دار _؛(،) ٣٤ ١ /Tواضسمواضِ؛لأينهمفر( .٢ • ٣/١؛ • .)٢
٢٤٠

التوافق فيه من غتر تواطؤ ،كان هذا مما يدل عر صدق كل من الرسولين ق أصل
الرسالة ،وعلى صدق خثركل من الرسولين فتما أخثر يه ،إذ كل منهما أمحر بمثل
ئأخ؛ربهالآخر)اا>.

فهدا يدل دلالة صريحة على تواطثهم حميما على المدق ،إذ أن العقل يحيل
تواطوهم حميما على الكذب ،ؤيدل أيض—ا على أنهم حميما أنبياء اف ،فتواطرهم
على المدق يدل على أن مرسالهم واحد وهو اف ،فما حاروا يه ما هوإلا من عند
افه العليم الحكيم.

ؤيمكتنا النفلر ل أصول الوصايا العشر الش وردُت ،ل سفر الخروج ،والتي حاء
فيهات (أنا الرب إلهلث ،الذي أخرحك من أرص ممر ،من بيتؤ العبودية ،لا يكن للث،

آلهة سواي ،لا تصغ لك تمثالا متحوتتا ،ولا صورة مما ق الماء من فوق ،ولا مما
ق ا لأرض من تحتج ،ولا مما ق المياه من تحت ،الأرض ،لا تجد لها ،ولا تمدها،

لأي أنا الرب إلهالثح ....لا تحلم ،باّ م الرب إلهلثج باطلا' ،لأن الرب لا يثري من
يحلفه باس—مه باطلأخ....أكرم أباك وأمالثج؛ ليطول عمرك ق الأرض الش يعطيلن،
الرب إلهلثخ ،لا تقتل ،لا تزن ،لا ت رق ،لا تشهد على غيرك ثهادة زور ،لا تشته
يبت ،غيرك ،لا تنته امرأة غيرك ،ولا عبده ولا -؛؛ ،^1ولا ثوره ولا حماره ولا مسا
مماله)؛".،

والطر إر أصول الوصايا العشر التي وردُتؤ ق سورة الأنعام ،قال اممه تعار؛

ؤ

ؤ أٌماظنزرتحكرهءطرألأتنيكهمإيهء

هنه\وم\ظل

( )١درء تعارض العقل (م.) ٧٨ /

()٢الخروج. ١٧٢ /Y• :
٢٤١

^لأونJتيإمحنك١

كما أن القول بأن الني أحد عمن ةبلهُ ا يلغي الاتجاْ الأفقي للبوءة من اف
إلى المكب ،ويلغي مرتكز النبوءة الوحي(الغيب) ،ؤيجعل الموءة رأمية من ني
إلى نمب ،وهدم لا مزية فيها•

فسبيل الأنبياء واحدة ،ومصدرهم واحد ،فالقضية لت فضية اير دين على

آخر ،لأما نظرية مرفوصة منهلقيتا ،وهناك من يروج لقضية التاسرلزحزحة المصدر
الإلهكب للموءة•

والقرآن الكريم يثير إلى حاكين له ياكبة إلى ما قبله من الكب:

الحالة الأولى؛ أنه مؤيد لبعض ما ق الن رائع ،مقرر له ق كل حكم كانت
مصلحته كلية لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان ،وهوحدا الومحف
مصدق ومقرر.

الحالة الثانية :أنه مبهلل لبعض ما ي الشرائع المابقة ،ونامخ لأحكام كثيرة من
كل ماكانت مصالحه جزنية مؤقتة ،مراعى فيهاأحوال أمم حاصةُ .٠
فلا ينبغي عزوكل اتفاق بين مضمون ما حاء به الأنبياء إلى تأثير المسابق ل

اللاحق ،وتأثر التأحر بالتقدم ،لأن المأثر قدر زائد على مجرد الموافقة ،كما أن
الحم .،لم يصرح بأنه فد ناثر بالأنبياء المابقين ،ذلك أن وصف اكاثر لا ي3لالق
إلا إذا احتمع ثرطان(الأول :أن يكون القول من حح ائص التقدم ،واكانر :أن
نعلم أنه إنما قال به لأنه أطلع عليه ؤب كلام التقدم ،ولم ينشئه من نفه ،فإذا انتفى
أحد هدين الشرطين فإنه لايمح إطلاق التأثر حينئد)ُ  ،٠فالشرط الأول منتمؤ
ر  ٢ ١ترمح ،كالين أن الوحي يتم تلمه من ني إلى الني الذي ف ،وموحلل ي مفهوم اكوءة ،يفلر:
محعد ني الزمان ص . ٨٩
()٢اكميرواكوير(.) ٢٢١ /٦

( )٣الحد الأرمعلي؛ سلطان العمري ص  ، ٤١٢ؤيفلر; ص ١٢١٤
٢٤٤

لأن ما جاء ُه الأساء السابقون لم يكن من خصائص قولهم ،بل هووحي من اف
تحالى ،لذا لم يخالفهم الهي محمد ه ق الأصول ،والشرط الثانر منتف أيض1ا ق

حق اب لأن الهي ه أمإ لا <,أ من ^^ U5 ،،أته مكث أربعين ّنة ال
يدعو إلى شيء مما جاء يه بعد نبوءته.

فعدم مخالفة مضمون ما جاء به الهي^ لئن مله من الألهاء لايعني الاقتباس
والأخذ والتعليم والتأثر ،بل إنه يعني وحدة المصدر الإلهي ،وهذا الذي استدل به
النجاشي حن سمع آيان ،من صدر سورة مريم(،فكي حتى أخضل لحيته،
وبكت أمحاقفته حتى أخض لوا مصاحفهم ،حين م معوا ما تلا عليهم ،ثم قال
النجاشي؛ إن هذا وافه والذي حاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة)ر  ،٠واستدل
به ورقة قاتاد• رإن هدا الناموس الذي كان ياق مومى)ُ ؛ ،وهوما أشار إليه الهي

هبقوله؛ ءالأساء إخوه لعلأت\ ،ئةاوهب مش ودينهب واحدءُ  ،٠والمراد بإخوة
لعلأت أي الإخوة من الأب ،والمعنى؛(أص ل دينهم وا حد وهو التوحيد ،همإن
اختلفتؤ فرؤع الشراغ)ا؛ا.
وممايثرهن لنا على إلهة مصدر ما جاء به الأنبياء الحقيقة التأريخية ،فكل من

اطلع على التوراة والإنجيل ،أو كان له علم بما ع.ند أهل الكتاب ،أو كان على
الحنيفية ال محة ،يعلم تمذْ الأصول المتفق عليها قهلعتا ؤإن لم يعمل ؟أا ،فالعالم
لم يخل من آثار الهوءة ،وما كانوا يدعون إليه ،ويأمرون به ،ؤيخثرون عنه ،ولا
يزال عند الاس س تلكم الاثار الهوية ما يعرفون به حتى النبوءات ،،ويفرفون به

ر  C ١أحرجه أحمد ل م نيه ،م ند أم ملمة ،) ١٨٠ ! ٣١ ،إستاده صحح ،صححه أحمل .شاكر.
( )٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،كتاب ،بدء الرحي،ح(.)٣
لكنتم،
( )٣أحرجه البخاري ل ص—حيحه ،كتاب أحادي ث ،الأنبياء ،باب توله تعالى ت ؤ

عرآمإذأتدن،مّهائاثابئا ه[مربمت  ٣ ٤ ٤٣ ] ١ ٦وم طلم ل صحيحه ،كتاب المقاتل ،باب

ففوعبى طيه . ٢٣٦٥ ،٢^١
( )٤فتح الباري؛ لأبن حجر(.) ٤٨٩ !٦
٢٤٠

بن النيى وعر0ر ا ،فحن يمع القصائد ال عريه ،كقمائد امته بن الءن لتُ أ،
التي كانت ،جلها ق اليوم الأحر ،وتعغليم رب العزة ،والأنبياءر؟ا ،وهوالذي فال

عنه الني .بعد أن امتنشد نسا من قصائده ت  ٠قلقي كاد

في ثعرْاار''ا ،أو

حين ن مع الخف ،كخطب قس بن م— اءدةُ  ،٠وهوأحد حكماء العرب ،وفد
كاث حهلبه تحوى ث ينثا من هذه الأص—ول ،فإخبارهم بما قل إخبار الٌك . ،ال

بمي ،أن الشي .أحذ عنهم ،ل تعني أن هؤلاء عندهم علم بالأصول المتفق عليها
بين جمح الأنبياء؛ ' ،كما هوالشأن ل علم هرقل والنجاشي وورقة ،الذين أثبتوا
نبوءة البي ،ه بأكثر من دلالة ،والتي منها اتفاق الأص ول التي تدل على وحدة
مصدرها الإلهي ،بل إن القرآن الذي حاء به محمد ه يثير إلى علم أهل الكتاب
بسوءته .حين يحتج على مثركي العرب بصدق نبوءته ،قال تعالى:

محوأ.ؤآخٍله[الشعراء ،] ١ ٩٧ :وقال:ؤؤ0محؤ،
ضاآلخيك<بمر؛لأآلخءختت،ينصا ؟ا> [يونس ت  ،] ٩٤ومال:
^بجهءرسبمدةُه

و؛ذريمخءؤثهدثاهد

آفي==كتو،ه[الرءد ،] ٤٣ :وقال:

محشاةنؤهء4تالأحفاف ] ١ ٠ :وغيرها من الأيات التي تذكر ث-هادة

(  ) ١شرح العقيدة الأصفهانية صى ٠٥٤٤
( )٢أمية بن عبد اث أبي الصيت ،بن أيي ربيعة بن عوقه الثقفي ،شاعر جاهلي حكيم ،من أهل الطائف،
كان مطلعنا عر الكتب ،المقدسة ،ينظر؛ حلبقامتج فحول الشعراء ؛ لابن سلام الجمحي(آ,) ٢٣٦ /
( ،٣ينظر؛ ديران أمية بن الصلت ٢ ،آحمعه وحققه وشرحه د /سجح الصيلي.
(  ) ٤أحرجه مالم ل صحيجه ،كتاب الشعره . ٢٢٥
( )٥ض بن صاعدة بن عمرو بن عدي بن ماللث ،،من بتي إياد :أحد حكماء العرب ،ومن كيار حطاتهم،
ي ا لجاهلية .كان أسقف نجران ،كان يفد عر فتصر الروم ،زائرا ،خيكرمه ؤيعفلمه .ينظر؛ الأعلام؛
لاJزركلي( .) ١٩٦/٥
( )٦ينثلرت هداية الحيارى؛ لابن القيم ص . ٩٧
٢٤٦

ذصراننء أو منرئ ،لأنه مسالم ،ومن لكن م<الما لا يمكن أن يكون يهودتء أو
^_ديافصاهالأكرهضال
نصرانيا أومشركا ،مال تعالىت
ه[آل ءمرانت َااُ]ُآ* ،وض لكن مساومح دعا

نومه للإملأم ،ويخثر افه تحار عن قول نوح عليه ال لام لقومه • ؤ ثئمت و
لءكلأينأك-لأاو ،ه[يونس(  ،] ٧٢ؤنمر اممه خمار عن ذمة إملأم مالكة مبأ
^مآم>ت،خنثتى

ْع س ليمان عليه ال لام بقوله
سثتي،صهتاكل :؛؛].

ءآ الدعوة إر عبادة اش تعار وحده ،ونمي عبادة ما س واه ،هي دعوة جمح

الأزياء صلوات ريي وسلامه عليهمُأا ،قال تعارت قفك بمئايىطإ،خم
شُوثه[انمل؛  ،] ٣٦وةال<:ؤوماكلنامن

ئثوي

صمحلإأذأةمحب>[الأنياء.] ٢٥ :
ومي دعوة كل نبي لقومه ،يمول افه تمار عن نوح عليه اللام! ؤلقJأرمأنا
؛^ ^٠١ؤمحوءءثادبمدً4دإأقماوساكة صدإإاثْايى
عظامب>[الأءرافث  ، ٠٣١] ٥ ٩ؤيمول افه عن هودعليه اللام:

^قمصإفمحهدقلآقمنمح[الأءرافث  ١٤] ٦٥ا ،ويقول
(ا)طلرىنلكإلى[الأنعام.] V^.UA :

 ٢٢١ترى كارين أن الض .لم يرم ل مرحك الأور على مضمون التوب ،-وط ١مما لا شك أنه
مخالما لحقيقة محور دعوة الأنبياء الدعوة إلى التوب .-محمل-نيئ الزمان صى . ٦٢
('أ)ويفلرللىلاسمضون:مأ].
(؛)ديتذلرارلمد* :ها•
٢٤٨

^^؛أ،لئو4محئإمحتا
ذكزز
تعال عن شعيب عليه اللام؛
مفائإخممحةوه[الأماف؛  ،^ ١٢٨٥ؤيقول افه عن ص—الح عليه ال لأم:ؤ
^^محإع،ظبم

ؤيقول تعار عن يوسف عليه اللام؛
تاءكا0لغ'لا

0بجمحآين ءاوئاب متثؤؤفحئاءِائة أؤبمدالإ-ار0ما
هاص طةف\ا
ط،شوإو]هن
قندويت<ثن
بملمؤث هتيو'شت ٣٨

 ٤ا ،ؤيقول تعارعن إبراهيم عليه اللأم!<ؤئذهال

محجء)أعث
 ٢٢٣٥؛ ،ويقول تعار عن المح عنى ابن
هم<قإمحيوربح؛كمهتالمائدة!  ، ٠٤٢٧٢ؤيقول تعار عن محمد.تؤش

^؛و5يندو\0دهبىئ\شِ

جاآقاسإمحفيمأنده
أن ئفؤن محن الهنلأ 0زأن

ئهلىٌجمما

من

(ا)وِوظرإرلمد:أه].
(أ)ويظرإرلافل:هأ].

( )٣وطرإر [المحل ] ١٢٣ . ١ ٢ • :و[أل يران;  ] ٩٥و[اومحة.]٤ :

( )٤ؤيتذلرإلى [آل عمران l»Jl]_j ] ٠١ :ندة؛  ] ١١٧و[الزحرف ] ٦٤ — ٦٣ :رلانمكّوتت  ١ ٧ — ١ ٦ا.

وأود الإثارة إلى لطيفة لاحفلمها ل الآيات المي يبت دعوة عنى علته ال لام لقومه لموحمد اه

دميلثر؛إب ربوزتة الذ ذعالى له ولبتي لّ راتيل ،قال تعالى :ؤ وإلأسهورءظصتوآسا
صرءل.ئتمأر ه تمر؛م؛  ] ٣٦لمأكتد ثرية عنى عله اللام وءبودبم' فه تعالى وحده.
٢٤٩

 ٠اتفق جميع الأساء على الدعوة إلى الإيمان باليوم الأحر ،ولقد تتوهمت،
الدلألأُت ،القرآنية على ذلك ،،ومنها:

ه ا لأم تيلأل) على إمكان البعث ،ببدء الخلق ،فنن خلق قادر من؛اب ،أولى

على العن ،،يبين ن ،قول ،نوح لقومه ،يقول ،اض تعالى؛ ؤؤآئأطءمحأتنج،ثاكا
محطاو4وؤإعثاؤ>[نوح.] ١٨ - ١٧ :
ءب إخفاء العلم بقيام الساعة ،وبيان الحكمة من ذللئ ،،قال ،تعالى و>وسى:ؤان

^^نحالإشيبمانحقؤ> [طه.] ١٦ :
ه ب يان مم ير من كفر باق تعالى يوم القيامة ،يقول تعالى عن موسى:ؤوقد

ؤّةام؛ئابماثتثأنئمحش بيتي) 10ث ،فتعؤف رملإئوء ةقب*دأ أمتؤتعؤن نما أمز
أوذئ آلتنؤود ه

ه يقدم ؤمهُ.؛وم١محمخ
[هود.]٨٩— ٩٦ :

ه ر بط عمل الدنيا بالاخرت ،يتبين ق قول إبراهيم الخليل عليه ال لام ،نال

مح،ح)ليعأوأّا
محؤآمح3قصلإ

تعالى
ألصنلجإن

بجؤن 3لأدلأثمع نال ولأمن .3إلأس ئ أمحه

،ا0اُ،ك 0بق ألضمن 3

تي؛زلأابماؤ>[اضراء،] ١٩— ٨٢ :

^^•ْأقفياحمنةطاآؤح-ءرؤه

وق قول موسى عليه ال لام:

[الأعراف] ١ ٥٦ :ر  ،٠ؤيقول تعالى عن ثعيت،

تنمك١همسمةjث١

ءعا ،3ثموأغثدمحأ أذه ؤآتجؤأآيورألإمحرولاثؤأزآلأتح ،مشبمية 4
[العنكبومحنح ،] ٣٦ :وق قول يوّمف  ،عليه ال لام ،قال تعالى :ؤرد،قر

محدث،طزأدئوؤإمحألامحق ات وكءيسألأثا
(ا)و؛ظرىلس[ :د.] ٧٦٧٤ :
٢٥٠

ه[يومف;  ،] ١٠١وق قول مؤمن آل

وأٌتقم

صتة

فرعون ،قال تعادت

يح<إلأْطوهنيل مندكامن دصق وأ،
يخأربجافىويشِماؤأ

وهوموَن ْاوكلكددظيث<

ؤيمتحلثهدمأم ؤ)
أدني؛ئرالآقةقودتمي,إلآئناي_0
يج6محاقائتسممحآتيم
لخوككث>أُه[غاشم:
؟ .] iY-Y

ه بيان الجزاء والص اب الذي يكون ق الآ-محرة ،وهذا وارد ق صحف إبراهيم

ي هؤٌرهحيرلأنتي؛ \0لمحداقأمححف

وموسى؛

محؤاإص؛؛ٌومةا ه[الأعالى;  ،] ١٩ — ١٦وقوله تعالى< :ؤأيمئبأ
^نمحالأءآظئ3لأناك رتلث<آمحق ه

همئشآلهزه[اكرة!  ،] ١٢٦وقال تعالى عن يوّمإ< :ؤانى

^ئتفثلأ ب>[يوسف ،] ٣٧ :وقال تعالى

وفةأ؛ؤمح
عن عيمى عليه اللام لقومه:

تمؤنةأقازيم[الماممة ،] ٧٢ :وقو: ٠١ ١

هثدحرْراش عشه انجنه

لأقمئم\دابيئتِ

قثالأييجكمحص4سفوة ،]١ ٠٩ :وقول تعالى ئجيث1ا عر
عبي عليه الس—لأم:

^ثبىتققِاميبنلإها

ه-ئلؤم

ه\لإٌثه[الاثو.] ١١٩ :6
٢٥

[الداريات; ه ،]!.فاش تعالى لم يق م على وجود الملائكة ولا وجوده ،لأن الأمم
محترفة بوجود الملأئكة ،ووجود اف 4تعالى ،خلاف ،توحيد اش تعالى ،والإيمان

باليوم الاحور ا،ومما ُارهن على اعتراف الأمم بوجود الملأتكة ،أن من ث بهات
منكري النبوءات أن الأنبياء لم يكونوا ملأئكةر  ، ٠٢وامام الأنبياء بالجنوزل  ،٠وهذا

فيقءمائآالأبممبملءلأ

كقولهم لوح عنيه السلأم;

هصِ0إنمآلأ
المؤمنون; ' ٤ا_ه  ،] ٢وهال ،اف عن فرءونتؤ

دثؤ،ؤجاءممحةائماي؛ءكةطإ،تته[الزحرف.] ٥٣ - ٥١ ;،
 ٠و القرآن يخثرنا أن الرمل جميما حملوا متران العدل ،والق مل ؤكدؤي،قا
ئنيا يايهكت وأرلثا معهم ال==كثث و؛أ؛ممحلث ِوموهم آلقاش داةتتأطه
[الحديد; .] ٢٥

 ٠و مما هومتفق عليه بين جمح الأنبياء الجان ب ،التعبدي ،نلاحغل أن الصلاة
والزكاة والصيام والحج جاء حا الأنبياء صلوات ربى وسلامه عليهم ،ومن ذلك
^^عاتجمِيز،آلإبجدإ،هم
نوله تعالى;
ؤكامأكاضيئؤ>[الأنثياء;  ،] ٧٣وقال عن إسماعيل

^ةُأمحرلأقققه[ مريم;  ،] ٥٥وقال اف لخومىعليه
علته
اللام; ؤقء4ذ.يى ^رآقلخه كْمقا ه[هله;  ،] ١ ٤ون ال نعالك ،عن عيي؛
م\ذمئ،ؤأ ه[مريم;  ،] ٣ ١والصوم مهموٌرا عر
( )١يفلر :مجموع الفتاوى . ٣٢ •-٣ ١ ٨

(آ)سطا بالمممل ي القمل الأول :الموءة وأدلتها.

( )٣يت هذا  jالقمل الثاق :دلالة الأخلاق علىنوءة .^،^١
٢٥٣

من تبلن ا كما هو مفروض علينا قال

ثءامأئبماعفيطر

^ازحكمامحاؤ١لختين ؤطإ ثةطرئوين< ه [ال بقرة! ،] ١٨٣
والحج من الئ عائر المعروفة التي جاء ببما الأنياء ،نال نعار عن إبراءيم'ؤوقن

غأ عميي 4تالح-ج ت

فيآلقاييىدّ بأمق
.] ٢٩

ءآ ومما هو متفق عليه بين الأنبياء أيضسا ،ذكر افه تعالى ،ومنه الاستغفار ،فنوح
سممحتيأ3^^^5
عليه ال لام يوصي نومه بالاس تغفار ،قال

عماك  0هذآئ

ثبجتل ^■<؛ yمحتل دؤ

0

^^^ ،] ١ ٢ ~ ١ ٠ ^^[٠وهود عليه اللام أيضتا يوصي قومه بالاستغفار ،قال
تعارت

^^إرث<هلهود!  ،] ٥٢ويحمده يوصي قومه

^ظB١ت١إقملخثم
ةؤتمذىمصب> [هود.]٣ :
ولمت ،الأعمال الظاهرة هي المتفق عليها فح ب ،،بل حتى أعمال القلوب
مما هومتفق عليه بين الأنبياء ،فالتقوى م٠ا هو مأمور به ،قال زعالى!

ظئثاطرفيآنجإآلأهتالمم_اءت ،] ١٣١

وهود عليه ال لام يأمر قومه يتقوى الله ،قال يعار• ؤو؛دقوأألى يتدصضم بثا
ثامؤن بالالثعراء!  ،] ١٣٢وقال شعيس ،عليه ال لام لقومه إ
ب>لافراء; «] ١٧٩ا>،والتوكل على اض تعار ،قال تعار عن موّى:ؤزقاد

كرخملأ ؤ>[يونس.] ٨٤ :

ا ؤ ينظر [الشعراءت ,] ١٨٤
٢٥٤

وق الحدود التي شرعها الباري حل وعلا للحفاظ على النفس الأن انية،

ثتاعٌرمحهآلآاهس
اتفاق بين الأنياء ،ومن ذلك قول اطة تعالى•
الشن تأيتان إث؛وا وأزم ،بالأمط وألأدُث إلاذن وآمحثمث<لأمح ثألمحخ

اصتنصثلهءيرئعارْ لأُةتؤبجطمبمالأأس ١٥؛؟؛•؟^
ؤ>تالمائدْث  ،] ٤٥ذ (هذه الأحكام من حمالة الأحكام التي ق
التوراة ،يحكم بها السيوف الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار)ر .٠

ومما اتفقت نيه الأنبياء أبمأ أثم سوا ايكر واuءلل ودعوا إل محاربته ؤإزاك،
محواء أكان عبادة أوثان ،أوام تعلأء ق الأرض بضر حق ،أوانحرافآ عن الفطرة
كفعل نوم لومحل ،أو عدوانا عل اليثر— وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيم ،؛ا،ليزان،

وكل هل»ْ أصول متفق عليها؛؛ن حح الأنبياء ،قال تعال• ؤش-جمينالإينما
هممنعوأيه>تاكورىت  ،] ١٣ذ(كل ما ذكر لما ق الكتاب والسنة الصحيحة،
مما كان شرعا،لن قبلنا يكون شرعا لنا ،من حيث إنه وارد ق كتابنا ،أوٌ نة نبينا.

لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا)رآ؛ ،إلا أن فرؤع الشراتع نحتلفح ،يقول افه تعالُ.

ؤ يمحقل جمتئنا يع قمعه ؤهنهاجاه [الم_ائ دةت  ،] ٤٨ؤب ئ ول•
^تآؤلنمةابءفوهه[المجت ^( ] ١٦أي معثدآ وعي ادة ،ند
تختلف ق بعض الأمور ،مع اتفاقها على العدل والحكمة)؛ .٠
(ا)سسرام.مارَصمو

( )٢أضراء  jlJI؛ سمر( ،) ٣٧٥ / ١هاك نن يزعم أن الأحكام تدربت ئ-محالنت كا م الثان
ن ،تدرج الوحي الإلهي إلى الوحي المنجد ،ينظر؛ شبهات ومحمية حول ،الكتاب١ ،ل٠قدصت القس

متتس ب  -النور ،ص  ، ٣٣وهناك من يزعم أن الأديان واحدة لأما م تدة من اف لكنها تختلم،
باخلا ،٠مفسريها .بفلرت النكر ايعربجب ي عمر الهضة :ألرت حوران ،ص .٣' ٠
( )٣سير الكريم ص . ٥٤٥
٢٥٥

إ 0اتفاق جمح الأنساء على الأصول اللكمة ،وعدم مخالفة واحد منهم للأخر
يدل على وحدة مصدرها من جهة ،ومن جهة أخرى يدل على صدق الأنبياء
صلوات ريي وسلامه علمهم ،ومنهم محمده ،ف (إن دعوة محمد بن مد اُأإة

صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة جميع الئر ملين مله ،من أولهم إلىآخرهم،
فالمكذب يدعونه مكذب؛دعوة إخوانه كلهم ،فإن جمح الرم ل جاووايما جاء

به ،فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل ،وق ذلك ،تكذيب كل رس ول
أرله الله ،وكل كتاب أنزله الله ،ولايماكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق ،وأنه
كاذب مفتر على اممه) . ٠١٠

وتتمير الشريعة التي جاء بها المبي .باكمالها ،حنث جمعمت ،محا من الشراع

كلها ،وزادت عليها حتى صارت أكملها ،وهذا الكمال من جهة التقرح فيه دلالة
صروؤية على ربانية مصدرها ،إذ يستحيل أن تداق المعارف البشرية والشرائع
الوضعية هذا الكمال ،فقد (جاءت مريعته أكمل مريعة ،لم يبق معروف تعرف
العقول أنه محروق إلا أمر يه ،ولا متكر تعرق الحقول أنه منكر إلا مى عنه ،لم

يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به ،ولا س عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه ،وأحل
الهليبات ،لم بمحرم ميثتا منها كما حرم ق شيع غيره ،وحرم الخبائث لم يحل منها

م يئتا كما اص تحله غيره ،وجمع محام ن ما عليه الأمم ،فلا يذكر ق التوراة
و١لإنجيل والزبور نؤع من الخر عن افه وعن ملأذكته وعن اليوم الأخر إلا وقد
جاء به على أكمل وجه وأخبمر يأمياء ليت ق الكمي، ،
فليس ق الكنب ،إيجاب لحيل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيبا ق

الح نان إلا وقد جاء يه ويما هوأح ن منه ،ؤإذا نفلر اللبيب ،ق الحبادات التي
ث رعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها ورجحا نيا ،وكذلك ،ق الحدود
[ ) ١هداية الحيارى؛ لابن القيم ص . ١٨٥
٢٥٦

والأحكام وسائر الشرائع)'  ،٠كما تتميز الشريعة الإمحسلامية باليسس ووالهرلة
والوضوح ،وأما لا تفرض بالقوة بخلاف الصرانية'م,
لذا كان التصديق بنبوءة محمد .وما حاء به من أصول الم ائل والدلائل
تصديما لمن ناله من الأنساء ،لأن النوءة غرضها واحد ،ومصدرهاإلهي.

( )١الجواب اكحح (ه.) ٤٤١ /
( )٢ينظرن حضارة العرب ت غوصتاف لربون ص  ، ١٣٢ص . ١٣٤
٢٥٧

1وروودث ؤوو1وث

مضمون الرسالة والحقاس الكونية والعلم؛ةر ا

إن القرآن الكريم هوكتاب هداية وتشريع للشرة كي تعبد ربها على بصرة
وبينة ،وقل نق من الإخبار عن حماس كونية وءلميةر٢ا لبيان عقلتم قدرة اش تعار
ق ا لخلق والإبداع ،وس عة رحمته ،وكمال حكمته ،لدلالته وهدايته على إثبات
وجود الرب المستحق للعبادة وحده دونما سواه ،وأنه نادر على بعثا الناس

فالبعث أهون من الخلق ،سين هذا جلسا من خلال سياق الايات لكل من يقرأها
قراءة كاملة لا ابتسار فيها ،ومن أمثلة ذلك  Uيررم

* ا لآيارت ،التي اخرمتج عن مراحل خلق الإنسان ،يقول افه تعار:

^جملبهامجهاخ<ثا

محهنسؤ حقآئ بمدحٌ ؤ

محديِسفيأ اقئ بملئأطنفي.يا

دثؤ

لاهرهء

ر3رلة آلمةلئ،

محتؤثه[اترص ]٦ :ففي هذه الايات الدلالة على أو اممه الذي خلق الإن ان
ْمتحق للعبادة وحده دونما م واْ ،ذالن؛ىه حينما أخثر قومه بان الله هوالذي
خلقهم وبين لهم مراحل خلقهم لم يكذبو ٠ق هذا ،ؤإنما كان التكذيب ل إفراد

 0قم

اف تعار ب العبادة ،وق قوله تعار:
ضعه

جعلثه همه ق دآرمكن

(  ) ١أود أن أبه إلى أنه من حلال بمض وس_ؤالي عن الجهات المبمنمة ; (-الإعجاز العلمي) سن لى
حب حدود حش أف هناك هيثة الإعجاز العلمي التايعة لرابمتلة العالم الإسلامي ;مكة المكرمه
ولها نرؤع داحلي ٠وحارحّة  jكل من مه ر والجزائر والغرب والسودان والم

ا .يفلر:

^^ rg/index.php/Contact-Us/Addreم  ajazمص. http://wv

( ،٢ينظر؛ مناهل العرفان ل يلوم القرآن؛ للزرناف(،ا ،) ٢٥ /ومدخل إلى موف القرآن الكريم من
العلم؛ د /عماد الدين خلل ص  ، ٥وص  ٤ ٤؛ ونظم القرآن؛ يوصف الحداد ،ص . ٠٢٢
( )٣هدءلعض الأتان التي سندل  ٦١-أصحاب الإعجاز العلمي ،وأوردت الإيات كاملة لتين وجه
دلاكها.
٢٥٨

بمةنح٢jن ه[نوحت ،]٨١— ١٣
دلالة على أن الذي خلق الإن

ان وأوحده ارتداء قادر على رعث 4من معد موته،

والنك . ،حنما أخثر نومه بمراحل خلقهم لم يكدبوْ ،أوحتى نعارصوْ ،وحينما
أخثر بعودتمم محن بعد مومم كدبوْ.
ف
حالنها
مراحل
إليها ل

ياق الايات التي أحثرت عن مراحل حلق الأن ان لكن للدلالة على عظمة
لعبادته ،وعلى إمكان العث ،ولم يتفرد ايك ،ه بالإحبار عنها ،ذللث ،أ0
خلق الأن ان معلومة لمن بق لم تتغير ولم تمملور ،ذال~ىه لم سق
الإخبار عنها ،فهذا أمية بن الملت ،يذكر ششا من مراحل حلق الاسم ان،

حث دقولت

أمنُت ،بالإنسان من نعلفة تخلق ق العلن بعد الرحم٠ ٠
وبمولت

كيف ،الجحود ؤإنما حلق القش من طن صلصاو له فحاررم
ؤيهول ،السموءل'"'؛ أيضتات

نهلفة ما منيت ،يوم منبت ،أمرُت ،أمرها وفيها بريت

كئها اف ل مكان حفي وحفى مكاثهالوحفبتجُ؛ا
فمن أين أتى شعراء العرب ،ق الجاهلية -بمده الأحبار؟ ا أتوا -بما ممن عنده علم
من أهل الكتاب ،،فالني .لم يكن له س بق الإحبار بالحقائق الكونية ،ولو لكن
(  ) ١ديوان أمة بن الملتح ص . ١١١
( )٢المربع السابق ص . ٨٢

( )٣ال موءل ،بن عادياء من ن—عراء اليهود ،من أهل نماء .يننلر؛ طقات نمل الشعراء لأبن ّلأم
(\ا^ x٦s

(=ْ )٤يمه=آ&أ'تما ١ ٩١

e؟ fittp://vvww.adab.com/modules.ptip?name=Sh
٢٥٩

ض الإخب ار هو دJلأ عالي الموءة لكان هؤلاء أساء لأبمم أمحروا بما مل
محمد.ر ؛؛ وهذه من الإشكاليان التي تتوجه إلى ما يعرف د(الإعجاز العلمي)

الذي يرى أف الني .كان له مسق الإخبار يالحقائق العلمية التي تم اكتشافها من

خلال الحلم التجريي كمراحل خلق الجنين ،ولم تكن لديه الألأت التي تكشف
له عن هذه الحقيقة العلية ،وفد توصل الحلم الحديث التجريبي إليها يعدما أخبر
الني .عنها ،وتحدى بما قومه ،وهذا يدل على صدق سوءة التي .رآذ
فهل التحدي وقع ق جمع الآياُت ،اتكوjية التي أخبر عنها الني .ق القرآن
الكريم؟! وهل التحدي يختص بالآياتا الحم ية فقهل دون المعنوية؟! علما بأن
العرب عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ،وهوأمر معنوي وم يأق مزيد تفم يل ق

الفصل الادس دلالة الطم والأملوب.

ظييتزألق

أبالآيارنت ٠اش أخرت عن إذياُت ،الزيع ،قال تعالى ت

خامحاطاصأفْفيبني
^إ0دئوجقتئكدا ثأؤتوثلآلإ\ل مئثها

^^سُرجلآإلأإلأم
طليسؤوذيله[الأنعام] ١٠٢ — ٩٩ :سياق
الايايتح يبرهن على أن الله وحده حلق الزيع وأوجده وهووحده المستحقللعبادة،
^ثلإقاقىطهمش
وق قوله تعالى:
وفر
يتإب ثرين
( )١يطر :مجلا روز اور,ش ،عدد • •  ٣٩ض  ;١ ٤م  ، ٢٢ ٠ • ٣وانظر:
١ ٨٢ ٣٨ i

? http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp

( )٢الإعجاز العلمي ق القرآن والة؛ أ .د /عبد اش المالح ودّ عبد الجراد الهاوي ص . ٨٥ .٥ ١
٢٦٠

لاطرنمآزرر

بنئ ؤيناطر ش يند اق ص ألثئريتلأ بمثِما ثني علم ثظ ثبي
تأنتت ين حكل زثج يهج 0
آزرثرهامث؟ؤدآأينلناءدهاالثآءاذ<ت
هؤ^،محءفئه[اسمت  ،]٦ —٥وقوله:
^١؛ ،ل<ياها
ؤ مهين ءاينتوةأطى دني آزؤُشجمشعة ^دآوإ؛آقهاأثآءآئزق
محمحسلإسئبمنماو] ٣٩ :0ففيسْالآاتسلألءاىإملكن
البعث ،فاش يلفت أنفنار كل من ينكر البعث إلى أن محيي الأرض الميتة قادر على
بعث الناس.

فهل ق هد 0الأيأت استدلال على صدق نبوءة المي .؟! أم هي ق الاستدلال
علىالبحث؟ا

ه ا لأيات التي أ-؛ىر ،0عن مناغ بعض الحيوانات ،،بين القرآن الكريم أن افه
تعالى حلق الحيوانات ،فني منها الإنان ،لي تيل بقدرة حالفها على إقرائه
بالعبادة إن كان ممن يقر بوحود اض تعالى ،ؤإن كان ممن ينكر وحول الرتإ فيستدل

ماعلى أن تن أوحدهده الحيوانات ،هومن أوجده ،قال تعالى< :ؤئنءؤاا^قر
جأؤله[الخحلت - ٦٥
 ] ٧٠ففي هذه الاياتف بين اش حل وعلا (أن ق الأنعام صرة دالة على تفرد من
حليها ،وأخلص لبنها من بين فرُث ،ودم؛ بأنه هو وحده المس—تحق لأن يعبد،
ويطاعولأنممُ )،ر
فازكون آية على وحوي اف  ، ٠٢٠والقرآن الكريم برهن على هاJا ،فهولا يتضمن

نظريات علمية جاهزة ،ولكنه يضمن موقما عالميثا يهتم بالكون الذي أيدعه

(ا)أصواءاويان(،آآ.) ٣٩٦ /

( )٢يظر؛ الأيطاو ت توماص كارليل ،ص  ٧٦ -٧ ٥؛ والعلم والدين ل الفلسفة المعاصروت إمل يوترو ،ص . ٢٠٦
٢٦١

اضر١ا ،لعبد افه وحده( ،فالمكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة

المماصيل الدقيقة المزكية إلى افتقار الكون إلى حالق مدبر ،دون أن

معرفة

هده التفاصيل شرؤلء ق كمال اليقين ،وهي دالة على الموة من جهة عد؟ تكذيبها
لشيء مما جاء به الشي).رآء.
فالحمائق الكونية الواردة ق القرأن مفهومة؛حس ،معناها اللغوي لمن

حاطهم القرآن ،كما أتيا يثة الدلالة ق الراد من ذكرها ،بشكل واصح بين يمين
من س ياق الايات ،فلا مشقة فيها ولا تكلف ،،ولوكان الراد حا إثبات نظريات
علمية توصل إليها العلم التجريى ق العمر الحديث ،لكان هذا من تكليف ما ال
يهناق معرفته وفهمه يخْلاب ،يعجز الماس عن إدراكه؛ .٠

ولضرب ،على ذالث ،مثالأ كي تضح الرزية بشكل أكبمر ،ورد ذكر الذرة ق
لأصرلأم\لدوؤه[الم اءت  ،] ٤ ٠وقوله ت
القرآن الكريم ق قوله تعالى:
إلأفاقجابياؤ>[يونس،] ٦١ :
كبين0ه[س_بأ ،]٣ :وقوله؛

يبجئرقزدي آشبيت4ءطون يئماث ،دنخفي٢فؤلت ولأفيآليبى ه
[مح بأ،] ٢٢ :

تالزلزلة ]٨^ ٧ :فالمي .والصحابة رضوان الله عليهم وكل من له علم بالعربية

يفهم الراد س الدرة؛أما النملة المغيرة؛ . ٢٤

( )١يطر :الإسلام ين الشرق والغرب :علي عزت يجوضش ،ص .٣ • ٥

( )٢منهج الأستل ،لال يالمكتشفات العالمية على النبوة والريوية :د /سعود العريفي ،ص • ٢٨٧
( )٣يفلر :نقلم القران :يوسف الحأوا 0ص . ١ ٤٩.١ ٤٧
(أ)يظر :مجاز القرآن :لأبيمل.) ٢٧٨/١ (٠.
٢٦٢

فهل ق هذه الأيات إث ارة إلى علم الذرة الذي توصل إلته علم الفيزياء ق
العصر الحديثرآا؟ا فتكون البي .أحبمر بحقيقة علمية قبل أربعة عثر ئرما،
فيكون هذا الخبردليلاعلى صدق نبوءته! ا

(إ 0المعنى اللغوي بارز ظاهئ لايات القرآن ،ولا أدنى إشارة فيه إلى ما يمي

؛— (الإعجاز العلمي) حيث لاتتوفر فيه ثرومحل المعجزة(الأمر الخارق للعادة،
ومحلامته من المعارص ة ،والتحدي به) ،فالقرآن نزل بلغة قومه العرب ،ففهموا
المراد منه ،ليهتدوا يه ،ولوصح فيه ما يمي ب(الإعجاز العلمي) فقد حاطسج

القرآن الناس قبل أربعة عشر قرنتا بما لا طاقة لهم بمعرفته وفهمه ،وحطاب يعجز
الناس عن إدراكه لمس بئعجز عر الإطلأق)ر'ا.

كما أف(العرب الذين خوطبوا بجميع ما ق القرآن منذ نزوله لم يفهموا تللث،
المعال المدعاة ق التفسير العلمي ،ؤإلأ لزم أن تظهر هذه المكتشفان ،على أيديهم
منذ فهموها من القرآن ،ؤإذا كاتتؤ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال لم
يجز أن نكرن هذه المعاق مرادة س الأياته حين أنزلت ،،ؤإذا لم تكن مرادةآنذاك،
فما الدليل على أما،رادة ق هذا الزuن ،هذا عر فرض الاحتمال لها)رم.

ذ(الذين انزل عليهم القرآن وحاطهم المي عليه الصلاة واللام قد أحاطوا
بمجمومهم ءالم1ا ؛مُناه ،وفهموا مراده ،ولم يفتهم مجنه شيء ،كما يدل عديه

مفهوم قوله تعالى عن ١لكفار:
،] ٣٩
( )١بللرت معالم

شءةمابأيِلأيخهتمني
^محيظوأبماذ\ؤ>تالنملت .] ٨٤

ق عوالم الأكوان؛ أحماو العجوز ،ص ٩٨

 ، ٢٩٩و\م\ 0والطب; أحمد

محمد ملمان ،ص . ١ ٥

ر  ) ٢نظم القرآن والكت1بت يومعف الحداد ،ص  ١٤٩بتصرف يير ،وهذا نقد لما ي مي يالإعجار
أ
العلم ،س
(. )٣نهج الاسدلأل ،بانكثفاته العلمت عر النوة والربوية :د /محول العرفي ،ص .٢ ٩٨
٢٦٣

ولا نعني يذلك أن المخاين بنموص القرآن والسسة كانوا يعرفون صحة

جمع ما أخرهم به ق الأمر نفسه من طريق آحر غير حبمر الرسول ،بل نقول ت إن ما
ذمْلهمعليىنوءينت

الأول؛ أمور يعرفون صحتها حسح وعقلاكما يعرفون معناها ،ؤإنما يخاطبهم

ببما لمههم على لوازمها ،فهي مقدمات ودلائل توصل إلى مطالب أخرى ،وذلك
كالاحتجاج على المشركين بدلائل الربوبية ق الخلق والتدبير التي يحرفوتها تماما

ويهمون بها ،على يهللان همادمم لغير القه تعالى ،وبْللأن قولهم باستحالة البعث،

للأج اد ،فهذا النؤع اجتمع فيه أمران؛ فهمهم التام للمعنى المراد ،وعلمهم
السابق بصدقه حننتا وعقلا ،وبذلك ،،؛ ٤الاحتتجاج به عليهم.
الئاق؛ أمور يفهمون معناها بمقتضى لخنهم ،لكنهم لا يعرفون صدقها حسنا،
وقديسس تبعدوما عقلاأويظنون استحالتها ،والمؤمن يصدقها بمقتضى خره ال
غير ،فهده مهلاو_ؤ يستدل عليها إجمالا بدلائل النوة ،ولا تنقالس ،إلى دلائل إلا إذا

ثبتتإ بمصدرآحر صحيح موافق للنبوة ،أووقعت ،وفق ما أخر)راا ،والخوض ق
تفاصيل الغيب ،الذي أخر به التبي .فيما يتعلق بالحقاس الكونية والعلمية من
المتع

ر تحديده ،لأنه يفتقد للأدلة القطعءية التي تحدد المراد منه ،فهو إخبار

مجمل ،واستلبيمرإرانملل•

ؤإة مما يلفمتن ،الفلر والانتباه أف هناك إكشارأ وتركيزا على العلم التجريبي
خاصة ق العصر الحديث ،،أثر سسلبتا على منهج الاستدلال على قضية النبوءة،
؛نجم عنه فريقان؛ فريق رقص بعض الغيب ،كايات الأيياء الكونية بدعوى العلم
التجريبي ،وحمروا دلالة ص دق النبيه ل القرآن فقهل ،وهذا حاد عن
ت  ) ١منهج الاستدلال بالمكتشفات العالمية على النبوة والرJوية! د /معود العريفي ،صى  ، ٢٩٢وينثر؛
الإعجاز اسي إلى أين ؟ د /م اعد الطار ص • ١ ٩
٢٦٤

الموابُأا ،وفريق استفاد من العلم التجرض لإثات صدق نبوءة الني .وهو
ما يعرف ئ (الإعجاز العالمي) بداغ الحماس ،وعلى هدا الفريق
منهجية لأبدمن تصحح مسارهااأآا ،منهات
 ٠م مهللح (الإعجاز والعجزة) من الصعللحات الحادثة ،التي م ببت،

حلطأا كترأ ل دلائل النبوءلأ  ،٠وهي مقرونة بالتحدى ،وهذا لم يقع إلا ل نظم
القرآن وأم الو؛هر؛ا ،والت حدي ق المكتث—فات ال-٠ل•ية (غير وارد في ها بل غير
ممتسؤ اغ ،فإن التحدى يكون على دلالة ناحرة لا موعودة ،ؤإذا كانت موعودة فلا
بد أن تكون فريبة الأمد ،...ومجرد الوصول للحقاتق العلمية ومعار صة القرآن ببما

على ؤلريقة التحدى بنظم القرآن وأم لوبه يقلب الدلالة رأم تا على عقب ،فلن
يعجز المحتثفون عن أن يقولوا عند ذاك! ها نحن فد وص لناإليها من غير طريق

النبوة ،بل بجهد م واعدنا وذكاء عقولنا ،ولم نعجز عن ذللث ،،وح بنا أن النبوة
تأيدت بموافقتها لن ا ،فنحن أولى بالفااج والظفر عند التحدى ،ف—ا الجواب،
حينثد؟ا)اْ> ...كما أو الثنة البويةلمثتحد ما.
 ٠م بق إخبار الشي .للحقائق العلية والكونية ،وهذا غير صحح هذا يقلبا
الدلالة كما ٠رابما.

( 0يظهر هذا حاليآ ل حياة محمدت لمحمد هيكل ،وهامش اليرةت لطه حين ،وقد تأثر مدا الاتجاْ•
سحمد •مدم ،ونريد وحدي ،وثل رد ءاليه»ا مصطس صري ق كتابه موثق ،العلم والمئل والعالم
من رب المالمين.

( )٢هناك درامار-تح عديدة حول ^ا الموخؤع منها .نحوابط الام تثهاد بالعلم التجريبي في ،تأيد
الوحي درامحة اص يلية تط؛يقيةت محاجية العتزي ،يحنا تكميلي لرحلة الماحشر ،والإعجاز
اليوة دالربوبتة■
العلي إلى أين؟ت د /م اعد المليار ،ومنهج الاستدلال بالكتثمامحت ،ااحد'يثة
د/معود المرمي.

( )٣بيتؤ هدا ّايم1ا ق \و\ب الأول :الموءة وأدلتها ،وهاك نن ذم ،إلى أن ممطالح(الإعجاز)
امتعمله الملما ،من عتر نك؛ر ،وهدا غير صحيح ،يتفلرإ الإعجاز العلمي ق القرآن وال س نن تاريخه
وصوابهله؛ د /تمد اف• المصالح ،صى '  ،٢و ص . ٢٣

( )٤يراجع :النمل المادص :دلالة الطلم والأسلوب.
( )0منهج الاستدلال؛المكتشفات ،العلمية على النوة والربوبية ،ص  ١٣ ■ ٣٣ • ٢بتمرن  ،بمير؟
٢٦٥

و\ذؤٌ اوهم:سما سشامضسوسااب؟!
لا ينكر عاقل أن العصر الذي تعيشه هوعمر المكتشفات الحديثة الش طالعنا

بين فتنة وأحرى نتاج وس ائل العالم التجريبي الحديثة التي تقدمت بشكل مت اؤع
وملحوظ ،ولا بمي هدا حلوالعصور الماصية من هذا النؤع لكن وفق الوس ائل
المتاحة ق كل عمر ،وقد حاول البعض الاستفادة منه ي إماُت ،م

ائل الدين،

وهذا ما يعرف بالنف ير العلمي الذي كان الخلاف حوله مث هورأ ومعروفا بين
الحلماءا  ،٠ما بين مؤيد له ،وبين معارض له؛  ،٠وهومقدمة للاعجاز العلمي؛ ،٠

ومفاده أن تتوافق محاق الأيات الش أمارت إلى الكون ْع العلوم التجريبية،
فيوول معنى الايات إلى الطريات العلمية كما مر ق مثال الذرة؛ . ٠٤

أما عن أسباب الفتنة بالعلم التجريبي ،فمنهات
 ٠ا لشعور بالهزيمة النفسية أمام الغرت المتقدم مادينا بظاهر علوم الحياة الدنيا
ق م تاح كثيرة منها الحلم التجريبي ،وتأحر الخسلمين ق هذا الجانت ،ولد لدى فئام
من الناس الركير عليه لمواكثة القوم ؤإحراز التهدم عليهم بصبغة علمثة دينية.

 ٠غ ياب الاس تعلاء بالإيمان واليقين من واغ أمة الإسلام ،واهتزاز الثقة
بدلائل العقيل.ة لأنبا ق نظر بعض الناس تقليدية.
 ٠إ غفال كنوز الكتاب والمس نة الصحيمؤة والتي -ها يتحقق الاكتفاء المنهجي،

ويكون الصر والتمكين ؤإحراز التقدم على سائر الأمم.
( )١هدناك من يقول ،بأن الإءجاز الملهي متفق عليه ،والتمر العلمي مختلف ويه .ينظرت الإعجاز
العالمي ق الهمأن والسة :د /صد اش المملح ،ود /همد الجواد الصاوي ،ص . ٣٢
( )٢يفلر :مجموعة اتجاهامت ،التف ير ق العصر الراهن :صل .المجيل .المحس ،،صى ،٣ ١ ٤^—٢ ٦ ٠

الضير ق القرن الرابع همثهر :د /فهد الرومي(أ.)٦ • ٤ . ٥٦٣ /
( )٣ينظر .منهج الاستدلال ،بالمكتثفامتج العلمية على الهوة والربؤية• د /سعود العريمي ،ص . ٢٩٤

( )٤هنالث .من يحاول قبع الص لة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي مع أن مفادهما واحل 'خم)
احتلا ٠الو.ه ائل ل كل عمر .يتثلر :الإعجاز العلمي ي القرآن وال ستة :ئ /صد اض المم لح،
٤
ود /ب الجواد الحاوي ،ص . ٣٢
٢٦٦

بالمنامج الغربية ومحاولة الاحتذاء بما ،دون ٌثر لغور
٠
واستخدام النهج الإسقاءلي والتالفيةي ،مع تجاهل إخفاق الفكر المائي الطبيعي
ق نفير وفهم الظواهر الثلاث الكون والحياة والعقل.

ولفد غاب عن هؤلاء القوم  ،^^^١١بالُلم التجريم ،الذي بدووابأسلمته أف
المكتثفات العلية لم تمل إلى النهاية ،لعاوم الإحاطة بخفايا العلوم التجريبية

وهذا ما يصرح به علياء الغرب الدين أحرزوا التهدم فيهُا' ،كما أن العالم الإذسانر
يختلفا من عمر لأخر ،ولكل عمر مكتنفاته ،غما وصل إليه عمر من العلوم
يكون أنمى ما وصل إليه من العالم ق ذللئ ،العصرولكه ليس أقصى ما وصل إليه
العلم الإنسافام.
فمن يقمن لنا أن الكتثفاُت ،العلية وصلت ،إلى النهاية؟ ا وقديفاحثنا ما

هو حل.يد! كما(أن تقدمنا الحثيث ،ق العلوم يقربنا حقيقة من الأءرافا بجهالتنا،
والإقرار بأن مثل ما نعليه من الكون ق حاسب ،ما نجهله منه كمثل قطرة واحة من

محيهل حف م عميق ،ذللئح أن كل باب حديل .يفتحه الحالم من دلائل عظمة الكون
وامتداده ينفتح معه أفق أومع للوال عما يتمل حذا ١ليدان الجديد من
الشكلامحت ،الكثيرة الغامقة.

وهكن.ا كان اتلع نهناق العلومايتح هو ينف ه اتساعنا لتهناق الجهولأاتؤ؛ ؤ  ٠ؤ

فلا يح العقل إلا المليم بأن وراء كل مرحلة يمطعها من عالم الشهادة مراحل
أحرى من عالم الذييح ،ل آماد وآباد ،لا يدرك الإن ان غءايتها إلا إذا انقولب
المحاط محيط1ا ،والحادث الفاق أزلسا باقيء ،وصدق القرأن حنن يقول؛ ؤوم\

وضمحآنيمح؛>تالإمراء :هار])م
( )١ايشتاين وألكيس كيرل ،ممن اعرف بأن*ل ،يفلر• العالم بين العالم والملمة ت حا صم العااوؤا ،صر
( )٢ماذا حر العالم بانحطاط المسالمين; أبو الءأن الدوي ص ٠ ١ ٩٣
( )٣الدين؛ د /محمد دراز ص . ٨٨
٢٦٧

من الضرورة بمكان أن أين العلاقة بجن العلم والدين؟ أ
إل مما ينغي أن يوصح ؤسن حدود العلاقة محن العلم والدين ،فهي ل الدين
الإسلامي علاقة تكاملية متناسقة لا صر ١٤ولا تناقص ولا تعارض محنهما أبدأ ،لأن
الدين يشتمل على حقاتق أساسية كالعقائد والثعائر المتصلة بالعلم ،وهدايجعلنا
متم بعرفة حدود العلم حيث هناك ثمة حيل يدور حول حدوده ،فمن الحال

حصر العلم فا العلم التجرمحي ففعل كما هوواقع العصر الحديثارآ؛ ومن ثم وضعه
الدين•

إل وصح ال-ين مقابل العلم اكجرمحي منهج غير صحيح لأنه لاتقابل ينهما،
فالدين الحق يعرف يالمهج العلمي التجرمي وسيلة للمعرفة ،لكنه ليس وم يالة
لكل العارف ،ولا هوالوم يلة الوحيدة لأنه غير كاف ق الاس تدلال ،فالحواص
ليت هي الطريهم ،الوحيد إلى محرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته ،ولا تناقض

ين الأمتدلأل بالحس ل معرفة ما س شأنه أن يعرف به ،وين الأ متدلأل بالعقل

ل م عرفة ما س ش انه أن يعرف به  ،٠ ٠وهده المقابلة ين الحلم والدين ،والعالم
والعقل تدكرنا بمقابلة المتكلين ين العقل والنقل ،ول حقيقة الأمر أف س يعتمد
على المعرفة الحية فحي ،ؤيرفض المعرفة العقلية هويرفضها يعقله لا بحسه.

هاس ،مقابلة الملم اكجريي بالدين؟!

هناك س صور الملاقة ين اللم والمقل والدين بأما علاقة صر ١٤وتناقضءم
ق ظ ل ظروف كنية غيبتا العقل واللم فحاربتهما تحتج مقللة الدين لتهيمن
( )١ينفر؛ العلم والدين ل الفينة المعاصرة؛ إميل بوترو• ص  ،٢ • ٢وص  ،٢ • • ^١ ٩٩وسط
التجربة البوية؛ مد الكريم حم روثى ،المقال  ،٢ص ١ * ٤؛ والفيزباء ووجود الخالق ت جعفر
إدريس ،ص . ٤٥

()٢يطر؛ المزياء ووجود الخالق :جعفر إدريس ،ص  ،٣•— ٢٩والدين والخلمف الفكر المربي
الخا-يث،ت د /ينعي زكريا ،ص 'آاا،ا"اا،ماا،آمآا ،والنوء والخصر ،ص . ٧٩

(  ٢٣يطر؛ جدلتة القرآن؛ د /حلل أحمد ،جدل الوحي والوعي ص . ١ * ' .٩ ٥
٢٦٨

على البشرية للحفاظ على قدسيتها ،من هتا نجم العداء القاتم على أشده بين العلم
والدين قهناك من رقص الدين بنفلريات علمية كطرية النشوء والرقي والتطور' ،٠

فالعلم قا بل للتغير ل حين أن ا لدين غير قابل للتغير ،فا لدين ك٠ا يزعمون من
أخطر معوقات التحضر والتهلور''/

وحقيقة الأمر ق العلاقة بين العالم والدين أن الحماس الكونية لا يمكن أن

تختلف ،أبدأ •ع ما أخر به الأنبياء ،الذين دللت ،الراهين على صدق نبوءمم ،لذا
لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهما ،لأن اض وحده هو حالق الكون ومنزل

الكتب ،وباعث ،الرمل ،وليس إخبار القرآن هوأمرأ حاصأ به وحده ،يل كل من
عندْ علم بالكتاب يعلمها ؤإن أصاب الكتب ،السائقة شيء من التحريق ،،وعلى
هدا فليس للقرآن ولا للمي .مبق للإخبار عنها.

ؤإل مما لابد من معرفته أن ظروف ،نشأة الحلم التجريبي ق الغرب كانت ،نتيجة
يورة علمية على طغيان الكني ة الذي كان يتمر برداء الدين ق العصور الومْر،

فاخذ يحارب الحلم والعلماء باسم الدين ،لأن اللهلة البابوية أرادت تغيبتؤ العقول
بالتكاJية سإيمة كنس ية ك؛تتا الفاكر المبيع ،وأص ابته بالشلل ،وحْلمتإ جهود من
يفكر'آ؛ ،ولوتحرك العقل وأفاق من س باته لأنكر ما يحدرّثإ ،هنا قامت ،ثورة العقل

الأوربي ،وقدتمثلت ،اكورة العقلانية (حركة الإصلاح الروت تانتي) على هيمنة
اكعاليم الكن ية ،فعارضوا الطقوس الدينية ،واحتكار رجال الدين للسلطة الدينية،
وسلطة البابا المطلقة ،فتحرر العقل من قيود الكنية الدينية وهيمتتها.

(  ) ١يتظرت غالسفة النثوء والارتقاءت شيلي شميل ،صى . ٥ ١
( )٢يتفلرت مقدمة الوبر محازت ملامحه موص ،ص . ٢٣

(م)طر:شخاصة(؛.) ٧٠ /
٢٦٩

ومن هتا تخلص العقل بثورته من عائق الدين الكنسي الذي كان يقف أمامه
ؤيحول بينه وبين الشيم العلمي فهو بمثابة حجر عثرة أمام البحث العلمي
المستقل القاتم على العقل والتجربة.

فلم يعد الحقل ق عمر الهضة مسا ولا مقادآ لتعاليم الكيسة فهوفد نبذها،
وبدأ بإحياء الآداب vاليونانية والرومانية التي اهتمت ،؛الأن انيات ،مما أكد الزعة
الدين،
،; ١^١
الأن انية التي اتجهت،إرإطء الفكر الإناف ورد ٢٠
ومن ثدة الحرص على الرايث ،اليوناق ثم تعلم اللغة اليونانية حرصا منهم على
ترحمة تراثهاإلى اللاتينية؛ ا.

وبدأالاهتمام بالهلثيعة الحافلة بالحقاس ،فانثعتتر صيحة روجن بيكون بتأكيد
أهمية العلم التجريبي ،فأنث ئت ،الجمعيات العلمية لتأييد هذه الميحة ،فكانت،
لثمأة العلوم الطييعية المؤيدة ؛المخترعات والمكتث_مات الحديثة،
المنعزلة تماما عن الدين كمطورلهذه العلوم الطبيعية الكونية.

وهذا الاهتمام الثائر بالعلم التجريبي ق عمر الهمة هوردة فعل للعصور
الوسرم.

ول نلل الفدم العلمي الملموس ق أوربا والذي تحرر مجن قيود الكني ة الخي
فرصتها على العقول ،وتمت ،تنحية الدين عن الفكر الإن اق.

وتجدر الإشارة إلى أمر ظهر ياغ الأهمية وهومدى ملأءمة العلم ْع الدين ؟ إ

مع الكتائب ،المقدس ؟! ذللث ،لأن الكنية فرخست ،آراء علمية فهرأ حنث لا تشل
أي نقاش فيها ،إضافة إلى أن الكامحب ،المقدس قد احتوى على بعض الأراء العلمية
التي أثبت ،العالم الحديث ،عدم صحتها.

وتناسى بعض الم

لمين المنبهرين بحض ارة الغرب المادية أل الدين

أي عداء البتة ،بل هو يهتم
الإسلامي لا يرفض الحقادق العلمية وليس
بالدقل ويارمت نظره إلى حماس الكون والعلم ليزداد إي•مانه بربه ،كما أن القرآن
والمنة أثنيا على العلم والعلماء ق مواطن عدة ،وصف العلماء كتبء ق قفل
العلم وأهله وآدابه ،فالدين يثء<ع على العلم ؤيثني على العلماء.
فالعلاقة بين العلم والدين ق الأد؛يات ،الإس لامية تختلف  ،تمامء عن العلاقة
بين العلم واال.ين ق الأديياُت ،الغربية.
نم ماذا لولم تظهر المكت.ثماُتا العلمية ؟ ا هل يقدح هدا ق دلالة صدق نبوءة
ب؟!

ماذا لو لم يؤمن شخمس ما؛المكتشفات ،العلمية ودلالتها على صدق النبوءة؟!

هل يلزم كل من أدرك ورأى المكتثفايؤ العلمية أن يؤمن بنبوءة محمده؟ ا
هل تنتفى دلالة صرق نبوءة الض ه بانتفاء دلالة المكتثفاتؤ العلمة؟ا

كما أن الاستدلال ب العلم التجريي على صدق نبوءة ال~يه طريقه طويل شاق
عر ،ودلالته ظنية محتملة مضهلر؛ة مثل دليل الحدوا.ث ،،ومما لا شلث ،فيه أن تطويل
طرق الأستاولأل من غير حاجة مذموم ،وهوعلى حلاف ،الطريقة الشرعية ق بناء

الأدلار ' ،كما أنه يتناق مع الوصوح والبنان الذي انس—مت ،به أدلة النبوءة والتي س بق
بيانهاُ ،ع وفرة الدلائل والبراهين على صدق النبوءة.

ماذا لواحتفت ،المكتث فا<ت ،العلمية الحنءيثة؟ ا أولم تظهر ؟ ا هل هذايتفق ْع
مما'ت ،أدلة النبوءة الش لاتقتصر على زمن دون آخر ،بل هي مستمرة باقية؟ أ
فالمكتث فانتؤ العلمية الحديثة قد تهمل حقائق هامة إهمالأ تاتا ،لأن العقول

تميل بهلثيعتها إلى نبل ،الأشياء التي لا تتلاءم ْع إطار معتقا.اُت ،العصر الحدسثج،
ا اكحريرواكرير(.) ٢٢١ /٦
٢٧٢

فالياء بشر مل كل شيء ،وهم غارقون ق أفكارمحثهم وعمرهم ،وهم لم يهتموا
بالتكؤين العقلي للإنسان ولا يمطالثه الالينةرُ

وعليه فإل استن اخ المنهج الغربي ومحاولة تهليقه وأملمته على العلوم
الدينية لن ينتج لنا منهجسا معرفيء متكاملأ ،بل حم ينتج لنا منهجح ملمقح يتم
بالخداج ،فالحقول الدلالية متاينة بين دلائل العالم التجريبي ودلائل صدق النبوءة،
فالأم تيلأل؛المكتثمار|ث ،العلمية الحديثة يدل صراحة على وجود اش ؤإمكان

الثعث ،،وهدا مانبه إليه القرآن ،ولايدل مباشرة على صدق نبوءة النبي..
□لقيام بقل الأفكار دون أن نمص الفلر ق المفلومة الفكرية المكاملة
بمف امينهاالمل قية ،أفقد المقدرة على الربط بين الأفكار ،لدالم يكن ثمة إنتاج
ق تهلوير الموقفح المقيئ تجاه ما ينقل من أفكار ،وهذه ممة قصور ق الفكر
الخليلي المربي('/

إل المتهللقا<ءتإ الفكرية تتشابه كثيرأبين المتكلمين الذين فتنوا بمنْلق اليونان،

وبين المعاصرين الذين فتنوا بالملم المجريى ،إذ أصح تأؤيل المصوص الدينية
مستساغا وفق قانون العقل الذي يتعارض ْع النقل تارة ،أوقانون الملم المجريبي
الذي يتعارض مع المقل أحرى ،وكلاهما يتند على المقل ق تأؤيله ؤإن لم يكن
بين— ١عند أنم ار العلم التجريي ،والرد على هؤلاء يكون بأنه ليس هناك تعارسمر
بتن المقل ولا المقل ولا اللم ،فوحدة مصدرها تنفي المتاقض عنها ،فمنزل المقل
هوحالق للمقل موجد للكون واللم باعث للأنبياء ،وعدم الخالقة بين الحقائق

الكونية والعلية ،وما أمحر به الأنبياء هودليل على صدق نبوءتبمم ،لا أن ما جاء به
الأنياء يوافق الحقائق الكونية والخلمية.
(ا>ب< :الإن انذاك المجهول،؛محلكلّلصمم
رأ) يتفلرت الرد علىالمطمضص • ١٦ ١
٢٧٣

وعدم مخالفة ما جاء به

للعمل والفهلره والأنبياء السابقين وادحقاس

العالمية واتكونية هوأحدالأدلة التي تمرهن على صدق نبوءة
 ٠٠ه ه ه

٢٧٤

ّ1أ3ارثٌ11و

الإخبار عن أمورغييية مستملية

إف حقيقة النوءة هي الإخبار عن الغيب ،كما حم بق بيانه ق تعرفهال ا ومن لم

يختر عن الغيب لا يكون سار ؛ ومما هومعلوم أن الأنبياء كانوا نمرون عن أمور
جملة وتفمسلأ ،منها الإخبار بالمغيباُت ،المس—تقباوية ،وهو أحد الأدلة

المشركة بين الأيياء عليهم الصلاة والسلام  ١ا ،ومما أمحروا يه ما يلي ت
ه إ خبار عيسى عليه السلام لقومه بما يأكلون ؤيدخرون ،وهوأمر غيثي ،تال

^0يىهلأبهدقمإكقر

ذعالى عنه:

مؤ>تيين؛ ^[٠عمران؛  ] ٤٩فهويخرهم بما يأكلون مما لم يعاينه ؤيث اهده معهم
ذ و فت أكلهم ،ؤيخترهم بما يدخرون مما يرفعونه مخبثونه ولا يأكلونهر؛ا ،فمن
الذي أمحرم؟ أ وهويين أن إحبارْ بالغيبج الذي لا يعلمه آية على صدق نبوءته.

ه إ خبار يوسف عليه اللام لصاحبيه ق ال جن بما يأتيهما ،قال الله تعالى
عنه؛

دلإهليوسفأبمأآ فيوسف عليه الملام يخرهما بالغيج ،مستدلا على نبوءته إذ
مصدر ذللث ،الغيب هو الله تعالى.

وند يقول قائل•(رأينا المتنجمة والمتكهتة تخثر بالغيب كثيرآ فتمسب ،؟

فيل؛ إن المتنجم والمتكهن معلوم متهما أنهما ينبئان بالغيسبح عن استخراج له
ببعض الأمح ثاب المودية إلى علمه ،ولم يكن ذللئ ،كدللث ،من عيسى صلوات الله
عله ومن م انر انبياء الله ورمحله ،ؤإلما كان عسسي يخثر يه عن غير استخراج ،ولا
( )١يرا-بمرث الفصل الأول؛ الموءة وأدلتها ،المحث الأول؛ التعريف بالنوءة.

(آ)يظر:شرحاسب . ٦٨١
( ^ij(r؛^^ /r ^ ٩٣ /\(،ب'م)،والمابابح(/0أمأ)،
(أ).طرثجاعالمان(أ.) ٤٣٢ /
٢٧٨

طلم ،لمعرفته باحتيال ،ولكن ابتداء بإعلام اش إياه ،من غير أصل تقدم ذلك احتداه،

أوبني عليه ،أوفنع إليه ،كما يقنع الئتتجم إلى حابه ،والئتكهن إلى رئيه.
فدللئ ،هوالقمل بين علم الأنبياء بالغيوب ؤإحبارهم عنها ،وبين عالم م ائر

المتكذبة على افه ،أوالمدعية علم ذللئ)،ر١؛.
ركما أف المتنبئ ١لكاذب ا لذي يخثر عن ءيب لا يد أن يكذب فيه ،ؤيظهر
كذبه ،ؤإن كان يصدق أحيانع ق شيء مما يخر ،لكن كذبه أغالب من صدفه ،بل

تتناقض أخاره وأوامره ،وهذاجرمتج به سة افه التي لاتنيل ،فال تعالى ت <اؤاهلأثدىا
ثزاهطئبرإهتالم_اءت  ،] ٨٢وهذا
بحلاف النص الصادق المصدوق فيما يحر به عن الغيوب ،توحد أحباره مطاقة
صادقة ،وكالما زادمتج أحبارْ ظهر صدقه)ر ا.

ه إ حبار جمح الأنبياء عن فتنة المح الدجال ،يقول النبي.ت ®ما بعث
نثكب إلا أنذر أمته الأعور ازكذاب ،ألا إته أعور ،ؤإن ربكم ليس بأعور ،ؤإن بين
عينيه مكتوب كافرءز ا ،فالأنبياء لم يكونوا يعلون وفت ،خروجه ،ولكنهم
يعلمون أنه خارج ،ولهذا أنذروا أممهم من ذلائ،ر ا ،وهومن أعفلم الفتن من آدم
إلى قيام الماعة يقول النبي«:.ما بين حلق آدم إلى قيام الماجة حلق أكر من
الدجال *ر ؛ ،ووجه دلالة الأحبار بفتنة الدجال والتحذير منه والذي هومن أشراط
الماعة على نثوءمم يتبين من أوجه مها:
(ا)جا.ع اUن) ٤٣٤/٦ (،صرفسر،رم :ااضرص(أ/أاأ).

ر  ، ٢شرح الشدة ١لأصنهاية ص • ٦٨ ١
( )٣أخرجه البخاري ل صحيحه ،كتاب الفتن ،باب ذكر الدجال ،ر  ،)٧ ١ ٣ ١وم لم ي صحيحه،
كتاب الفتن وأشراحل الساعة ،باب ذكر الدجال وصمته وما معه.) ٧٥ ٤٨ ( ،

 ٢٤١ينظر• شرح سنن أيي داود؛ عبدالمحن العباد رءلإ.)٩ ١ /
( )٥أخرجه ملم ي صحيحه ،كتاب الفتن وأشراحل الساعة ،باب ق يقيه أحاديث الدجال.) ٧٥٨٢ ( ،
٢٧٩

أولأت إحارهم بفتنته وهولم يظهر بعد ،إحبار بأمر غيبي سيقع ق الم تقبل،
حيث إمم أمحروا به قبل أن يكون.
ثانيتات الدجال إذا ض بعد مئين وألوف من المتين كما أمحر يه الأنبياء كان هذا

منآJات صد  ١١٣٠٥؛.
ثالثتات محال أن يتواطأ جمح الأبياء على الإخبار بأمر كاذب ،كما أنه لم يثبت
أن نقض أحدهم محر الأحر.
ه؛تحل .ير الأنبياء من ءت.نة الدجال -محر عن أمر

راب*~ا• ق جنر الّم،

محي ماض ،وجمر عن أمر •محي مستملي وهوتحدير الأنبياء جمعا لأقوامهم من
فتة الدجال.

حام تا! إخبار الأنبياء بأشراؤل ان

اعق هوإحثار بالساعة ،وكل من آمن

بالماعت آمن بنن أجمر ما وهم الأنياء ،وكل من كدب الأنبياء كوب بالماعة ،قال

ٌصئوؤطهنامئ ئدرمحؤم١ظون ^مئبيأفدْافيل
^^محإمافرمحمؤيث ه[الأنعام!  ١٢] ١ ١٣ - ١ ١٢؛.
إخبار الأنبياء ال ا؛قين وبشاراتيم بنبوءة محمل.

قيل أن يبعث ،بمدة

ؤلويلة ،وهل.ه البث اراانن ،كانت ،معروفة قبل أن يبعث التبيره ،وهاوْ الJلألة ال

ينتفع بما إلا من صدق بتللثج الكتب ،التي وردءءتت ،فيها البشارة؛ ٠١،ا كأهل الكتاب،

(ل)ثي :اووات(ا/هه؛).
(آا)ذظر :اووات(ل/؛هم0.هخ).
٢٨٠

غالثسارة.امحي .إخار عن أم غص م يقع  jالم تقل ،ؤيمحن هذا س وجوم
عديدة ،منها!

 ٠أ ف راش تعالمح ،جعل من دين الرم ل ،أن أولهم بمر بآخرهم ينومن به،
وآخرهم بمدق بأولهم ؤيومن به ،مال اش ذعالى؛

ةنآلشلإدث4لآلتمان :ا\ر])لاا.
 ٠ا لبشارة به ق الكتب المقدمة ،فموسى يخر ُهر ا ،فبعدما نزل من جبل
الهلور ،يقول مخاءل.ا لبني إس رائيل؛( قال لي الرب؛ انم لهم نبيتا من وم هل

احومم مثللث ،،وأجعل كلامي ق فه ،فيكلمهم بكل ما أوصيه به) ر ا.
وقد يمول فاتل؛ وما الدليل على أن هده البشارة خاصة يمحمدج^؟ وقد تكون

بشارة يعيى كما يزعم النصارى ،وهدا الذي يرام ؛ُلر'سر ا؟
يقال له؛ النص ذاته يثرهن على أنه محمده وليس عيسى.
فومى يبشر بنبوءة نى ،واوصارى تدعى لعي.ى الإلهية ،أوأنه الإله نفسه،

يكف يقول لهم؛(أمتم لهم نبنأا) وهو إله؟ ولم١لث أقيمإله1ا على معتقدهم ق
عتكا*

( )١اك-مة ص •  ، ١ ٧ؤيظر :ارد ض المطمن(.).\^\^٧^/y

ر  ٢٢بمظر■ بذل المجهود ل إفحام الهود _. ٨٥ . AU
( )٣اكشة،با:ح\.آأ.

(أ)يظر:أءمالارّل،م. ٢٦٠٢٢ :
٢٨١

صمات الني الذي بشر به موسى تطق على محمل .ولا تمملق على عيي،

فمن ذللئات (أحعل كلامي ق فمه) أي أته لا يقرأ ولا يكتب ،والوحي الذي يأتيه
شفاهي ،يغاير ما جاء الأنبياء قبله من صحف ،مأكتوبة ،وقد كان عسى قار0ر ا.
يبلغ دينه كاملأ (يكلمهم بكل ما أوصيه به) وهده تحققت ،ق محمد .من
جهة خر عيعى• (وأما المعري الروح القدس الذي سيرسله الأمحبج بامحمي ،فهو

يعلمكم كل شيء ،ويذكركم بكل ما قلته لكم،ر ا،ويفول لهم كما هووارد ق
كتبهم؛ (إن لي أمورأ كثيرة أيما لأقول لكم ،ولكن لا ستهليعون أن تحتملوا
الأن ،وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهويرشدكم إلى جميع الحق ،لأنه لا يتكلم
من نف ه ،بل كل ما يسمع يتكلم ده)ر S
ومحمد .يخر عن أنه أكمل الدين الذي أوحاْ اُإه إليهُ ،ال ت'ُالكا'ؤاووة-
ّآ]ر؛ا,

كما تبين الثشارامت ،مكان حروج الني محمد .المبشر به من فارازر ا ،حيث،
جاء مها؛(وحي من جهة بلاد العرب ،ي الوعر ل بلاد العرب)...،رآا.
ومما ورد أيما س البش_ارادتإ ق الكتاب المقدس التصريح بام م أحمد،

(وموف  ،يأق(أحمد)(محماد)(مثتهي) لكل الأمم)ر ا على ما وقع س تحريف،
ق ا لمخ بين أحمال ومحماد ومنتهي.
(\)بمظر :لوئا،؛ :آ-نااا.
(■آ)يوخا،؛ا; أ'-ا.
(*ا)يوحظ،ا-ا. ١٣.١٢ :

( )٤للأمتر١دةت ينفلرت ونأل المجهود ق إفحام اليهود ،ح,ر؛ه،آُ ،وهل بثر الكتاب المقدس بمحمد
د /مقال .محمود ال قار ،ص  ، ٨٢٠٧٥ومح UJق الكتاب المقدس؛ عبد الأحد داود ص. ١٣
(ه)طلر :اككوين. ٢١ : ٢١ ،

(!)الإصحاح. ١٧ : ١٣ ،
( )٧حجاي ،ر ) ٧:٢
٢٨٢

ومعتى محماد ق اللغة انمؤية كما يوصح د /عيد الأحد داود الخبير ياللغات
هو الأمنية الكبيرة أو المشتهى ،فمحمادهى الصيغة الد؛رية لأحمد التي أصاعها
المرحمون عندماترجموا الأسماءا ا.

وهدم البشارة وغيرها تتفق ْع ما أخثر به محمد

عن عيي الذي بثر

برسول يأق من بعده اسمه أحمد ،نال تعالى ت

هاؤإهثذاهثني؛نؤ>[اأصفت .]٦
يقول صاحب قصة الحضارة؛ (لنقل محمدمشتق من الحمد ،وهومبالغة فيه،

كأنه حمد مرة بعد مرة ،ؤيمكن أن تنهلبق عليه يعفس فقرات ،ق التوراة تبشر به)ر ا.

ومما ورد من بثاراتح أيما! (وسوف  ،أمال الأب وموف  ،يعهليكم برفاليعلوس
آحر يبقى معكم للأدد)ر ا ،وبرقليطوس هو الأمجد والأشهر والم تحق

للمديحز؛ا.
وأود أن أنثه إلى أن ما حديث ،من تحريف ،ق الكتائب ،المقدس بين ن خه ،أدى
إلى اختلاف ،بينها ،لايعتدبه ،خاصة فيما يتعلق بتللثف النسخ بالتبشيربالنبي،.
ذلكأن كل نن نقل من اساء الأوائل يذكر  LJبش ارة الكتاب اوقدس ببعثة

النبي ه وورود ا  ١٠٠٠؛ ،يقول ابن تيمية موصحتا لالقمية ذاتيا! (فد رأيت ،أنا من
نح الربور ما فيه تمرح بنبوة محمد ه ياسمه ،ورأيت نسخة أحرى من الزبور
ر )١يفلر؛ محمد ي الكتاب المقدس ص • . ٥
( )٢نمة الحفارة؛
(م)يوحا. ١٦ : ١٤ ،

( .) ٣٧٥ ; ١٣

(أ)دظر:محمدوامماب __. yr'\.rrr _,

رْ ،ينظر• اعلأم الموة؛ للماوردي ص ، ٢٩وبن .ل الجهود ي إفحام اليهود ،ص  ، ٩٢ — ٦٧والتمر
للاراي ص ، ٣٥٢والجواب المحح(م ،) ٣٢٦ /ومدا؛ة
الك-ر(م  ،) ٣٧والأجرة
الحيارى؛ لاين القيم صرآ •  ، ٤والجواب المسح؛ للألرصي ص٠ ٧٩
٢٨٣

فلم أر دلك فيها ،وحينثد فلا يمتغ أن يكون ل بعفس المسخ من صفات النيي^^
ماليس ي أخرى)ر ا.

 ٠ت وافق ما بثر به الأنبياء من بعثة محمده مع ما أحبمر به محمد ه مرة
بعد أحرى من أن الأنبياء الذين فبله بن—روا به ،ومن ذلك فوله عن إبراهيم

وإس_ماعيل ،قال

^رلإولإنته<هلاكرة ،] ١٢٩ :وبث ارة
^هاصمح،بمة

عبى؛ه ،قالتعااى:

 ١^٥^ ١٥محبمرين 4

ثن الؤئيق ^إمثؤدف ئ بمدى
[الصف؛  ،] ٦ؤيوكد هده اليثارايتح الض ه

،أنا دعوة أبي إبراهيم ،وبشارة

ولو فرض أنه قال ءائلت هدا غير موجود ق كتب ،أهل الكتائب.،

فالنا له! لا يمكن القطع -راJا مطلما ،إذ الكتب ،الس ابقة والأنبياء من قبل بشروا
بمحمد ه ،وأهل الكتام ،-ومن اطالعوا عليه ومن كان عنده عالم به يعل

مون

يةيسا بمبعثه ،كهرقل مللثج الروم والمقوقس مللث ،ممرر ا ،والنجاشي ملك الحبشة،
وعبدافه بن عمروبن العاص حينما س أله م ائل عن النبيه فالألهت ااأ-محرق عن
صفة رسول الله .ق التوراة ،قال ت أجل واطه إنه لموصوف ،ق التوراة ببعض صفته
ذرلئييإ ه[الأضابهت ،] ٤٥
ق

وحرزأ للأمتن ،أنت ،عبدي ورسولي ،سميتلثح المتوكل ،ليس بففل ولا غلينل ،ولا
مخاب ،ق الأسواق ،ولايدفع بال يته الميتة ،ولكن يعفو ؤيغفر ،ولن يقبضه اممه

(ا)الجواب الصححرأآ/يآا).

( )٢أحرج ،،الحاكم'في المدرك على المحيحض ،ئاب التمر ،تمر سورة الأحزاب،) ٣٥٦٦ (،
صيح ،،الألبان ق السلمالة الصحيحة,) ١٥٤ ٥( ،

( )٣المقوقس محو جريج بن با القبطي .يطرن البداية والهاية(1إ .) ٢٧٢
٢٨٤

حس يقتم به الملة العوحاء بأن يقولوا لا إله إلا اف ،ؤفح حا أعينا عما ،وآذاjC
صمك ،وقلوبا غلما)),

ؤإبمان م ،آمن إلهم .،من أهل الكتاب ،كالنجاشي ،بعدما تين له أنه ص
الص الذي ؛شرت به كتبهم ،هوشاهد تأؤيخي على تحقق الشارة به والتي أمحر
ببما الأنبياء المابقوزرآ؛.

ولا سيل لأهل الكتاب إلاتمديق جميع ما ورد ل كتبهم من حق ،للأحد به،
ومن ذلك الث ارة بالى محمده ،وقد أجر الله تعان ،عن إبماتم بالهم،3 .،
قو له؛

^ودلإآّولأب>[الإسراء( ]١ ٠٨ — ١ ٠٧ :أي :إنكان
ما وءا-نا به من شأن محمد .لواءعء)ز ا ،وؤ ،قوله:
ألثنثه وأثاررقفر

ينيفؤنه[القصص ،]٥ ٤ — ٥٢ :فأمحر افه نعالك ،عن مضاعفة الأجر لأهل الكتاب
أثلاثه يؤتون أجرهم مرمح،••••،
لإيماتبمم باساتهم وبالك ،.،ؤيقول الني

ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالبي ه فله أحرانءر ا ،نإحبار
الني ،3 .،القرآن مرة بحد أحرتم ،،وا ستشهادْ بحلم أهل الكتاب بنبوءته ،ؤإحثارْ

بأنه مذكور ،3كنهم ،مما يدل ،العاقل على أنه كان موحودأ،3كتبهمر أ ،ومن ذللئؤ
 ١ ١ا بظرت هداية الحتادتم ،ق أجوية ايهود وانمادمح،م،إ • ٤
(مآ)مير القرآن اّإ.) i'i /\(،

( )٣أحرجه البخاري ل صحيحه ،كتاب الجهاد والسر ،باب قفل من أملم من أعل الكتابين،
(  ،)٣ ٠١١وم لم ل صحيحه ،كتاب الإيمان ،باب وجوب الإيمان يرم الة نبينا محمدهقف إر
جمح الناس ونح الملل بملته.) ١٥٤ ( ،
(ة)يتقلرت الجواب الصحيح (ه.) ١٨٠ /
٢٨٥

ضنكُ،ئؤفيينرين<ه[الأ0رامت ،] ١١٤

قوله

هوأ.لإإنتجل ؤ>[الث عراء ،] ١٩١١' :وقوله:
بمدُْبجاسثن،ه[ارس ،] ٤٣ :فمعرفة

ونوله:

علماء أهل الكتاب بأن ما حاء به محمده من القرآن هوآية بينة على ص دق

^محئوآءمئ0همّلما

نوءتهر ا ،نال

محواطمبملأوةؤ>[اوقرة ،] ١٤٦ :ونوله تعالى :ؤآدتيآاسئغمز
^غذوآءيا[الأسامت  ،]٢ ٠فاض تعالى يخثر عن أهل الكتاب:
ب ( أمم يعرفون هدا الدي جنتهم به كما يعرفون أبناءهم ،بما عندهم من الأخيار
والأنباء عن المرملين المتقدمين والأنبياء ،فإن الرسل كلهم؛ثروا بوجود محمد
 ،.ويعثه وص فته ،وبلده ومهاجرْ ،وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هدا:

محدأأسخ4أىت خ روا كل الخ ارْ،ؤمحِيسنؤ>بمذا الأمر ،^١
الذلاهر الدي بنريته به الأنبياء ونوهت ،به ي قديم الزمان وحديثه)( ا.
ؤيخثر محمد .الض الأمي؛

— رأن نعته وصحة نبوته مكتوب ل التوراة

^،اثىآلأمحاآقكايدوددُ مهغميأ

والإنجيل ،يقول تعالى؛

مظوالإجثفيؤ>تالأءراذ ،] ١ ٥٧ :،لأن ذلك ،لو لم ياكن مكتوب تا
لكان ذكر هدا الكلام من أعظم المنفرات ،لليهود والمح ارى عن قبول ،قوله ،لأن
الإصرار على الكذب والبهتان من أعفلم المنفرات ،،والعاقل لا ي عي فيما يوجب،
نقمان حاله ،ؤيتفر الناس عن قبول قوله ،فلما قال ذللثج دل هدا على أن ذللثج

العت ١كان مدكورآ ق التوراة والإنجيل وذللثؤ من أعفلم ا ليلائل على ص_حة
نبوته)(؟ا.
(ا)طر :اضواضر(ي/الأ\).

(:آ)شترمأنص(م/هأأ).
( )٣الضير الكر( ،) ٢٧٦ /Uؤيظر :هدايأ الحارى
٢٨٦

دص ■٥

بتي إم راديل دخار ،0يقول زعارت

ويؤيد هذا إخ-ار مح-مد  .بعلم

لإأإمجليم[اصراء ،] ١٩٧ :أي ت(أوليس
يكفيهم من الشامي الصادق على ذلك ت أن العلماء من بتي إم رايل يجدون ذكر

هذا القرآن ق كتبهم التي يدرسوما؟ والمراد؛ العدول متهم ،الذين يعرفون بما ق
أيديهم من ص فة محمد .ومبعثه وأمته ،كما أخر بذللتج مى آمن منهم كعبد اض
بن ملام ،وملمان الفارسي ،عمى أدركه منهم وش ثاكلهم)ا ا.
ومما يجب التنبه إليه أن العلم بصدق نبوءة الني محمد .لم يحمل شل
بماورد  jالتوراة والإنجيل من وصفه ،بل بأدلة أحرى تضافرت على نوت

نبوءته ر ا ،فجمهور أهل الأرض لم يكن إملامهم لما ورد عند أهل اتكتاب من
بشارة؛ لأن أكثرهم لا يعلمونبما ،فما عند أهل الكتاب من الشارات بنبوءة الني
 .هي معقدة لأدلة نبوءته الأحرى ١ا.
كما أن المكذبين بنوءته من أهل الكتاب لم يمكنهم إنكار البشارة بالني،.
لكن جحدواأن يكون هوالذي وقعت به البشارة ،وأنه ني أحرا ا.
وعدم وجود البشارة بنوءته ل كتب أهل الكتاب لا يلزم منه أن الأنبياء لم
يذكروه ،بل يمكن أمم ذكروه وما يقل ،ؤيمكن أن يكون يكر ق كت<سا غير هده

الكتب التي بين أيدينا ،ؤيمكن أنه كان ق نح غير هازْ النسخ فأنيل محن بعضها،
كل هذاثمكن ولاثمكن الجزم بنفيه مطضارْا.
ق ا لبشارة بمحمد .دليل علك ،نبوءة الأنبياء الذين بشروا به ،حيث ،أخروا

ب أمر تجب عنهم ،ووقع ما أمحروا به بمبعثه ،.وهويدل على نوءه الني
( )١تمر القرآن العظم(.) ١٣٦ ٨
( )٢١يفلر :الضرالك؛ر(مآ/أ'اأ).

 ٢٣١ينظر• هداية الحيارى صاُ , ١

(ة)سظرت المرجع السابق
( )٥يتظرت الجواب الصحح (ه\ ٥ ٤ /
٢٨٧

محمده لإحبار من ثبتت نبوءته بنبوءته .ر ا ،رفظهور نبوته تمديق لثس هادبر
وشهادة لهم بالصدق ،ذإرم اله من آيات الأنبياء نبله ،وقد أثار ص—بحانه إلى هدا

يتإإنؤ>لاك اذات ] ٣٧ :فإن

المعنى بعينه ق قوله ت

المرم لين بشروا به وأمحروا بمجيئه ،فمجيثه هونفس صدق ■محرم ،فكأن مجيئه

تصديق لهم إذ هوتأويل ما أمحروا به ،ولا ساق بين هدا وبين القول الأحر :إن
تصديقه المرملين بشهادته يصدقهم ؤإيمانه حم ،فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فنهد

بمدقهم بنفس مجيئه ،وشهد بصدقهم بقوله .ومثل هدا قول المح< :ؤممسنق\

^^وللأيىئشىاظُمحهل \نحف .]٦ '.فان التوراة لما
بشرت يه وبنبوته كان نفس ظهورْ تهديما لها ،نم بثربرس ول يأق من بعده،
فكان ظهور الرسول البشر يه تمديما له ،كما كان ظهوره تصديما للتوراة ،فعاده

افه ق رمله أن المابق يبشر باللاحق ،واللاحق يصدق المابق ،فلولم يظهر محمد
ين ع-بد اه .ولولم يبعث ،لبهل.لت ،نبوة الأنبياء قبله .واه رس_-بحانه وتعااى ال
يخلم ،وعده ولا يكدنم ،محره)ل ا.

(العلم بنبوة مح.مد والم نح وموسى لا يتوقف ،على العلم بأن من قبلهم
أجرهم وبشر بموبمم ،بل محلوق العلم بما متعددة ،فإذا عرفت نتوة الني .بطريمح،
من الطرق ثبتت بونه ووجب ،اتثاعه ،ؤإن لم يعلم أن من قبله بشر به .ؤإذا علت
نبوته بما قام عليها من البراهين ،فإما أن يكون تبشير من قبله به لازمك لبونه ،ؤإما

أن لا يكون لازمح ،فإن لم يكن لازمآ لم يجب ،وقوعه ولايتوقف ،تصديق الثي
عليه ،بل يجمتا تصديقه بدونه ،ؤإن كان لازمآ علم قطعا أنه قد وير ،وعدم نقله
إلينا لا يدل على عدم وقوعه ،إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الخاص،

ر  ) ١يتثلرت المرع افس (ه.) ١ ٥ ٩/
 ٢٢١هداية الممارى• لأبن القيم ،ص* ٠ ١ ٦
٢٨٨

وليس كل ما أمحر به مومى واامسيح وعترهما من الأبناء المتقدمتن د صلإلنا،

وهدا مما علم والأصطراد)ز ا.
إذا لطادقت ،أحبار الأنبياء حمي.ما Jالإحبار عن الدجال وهورجل كاذب،

يحدرون أقوامهم من نتنته ،فكيفج لا تتءلابق أحمارهم جميما على التبشير بنبوءة
محمد،.وهورجلمحادىأميزر ا•

إخبار جمح الأبياء باليوم الأحرل ا ،قيان البداية والهاية ،والحال والمال،
والعمل والجزاء عاليه للإن ان من الضرورات ،التي بينها الأنبياء ،لدا كانت،
الحاجة ماوحة لبعثتهم ،إذ معرفة هدْ الأمور من الغس_ ،الذي لا يعلمه إلا اش
وحده ،والأنبياء الذين يهللعهم افه على ما شاء من الغسسؤ ،قال تعالىتؤعنلر
^،يةثُبمخلئ،ئيبجمح
اقنبم،

ثعن ْ -ك_ؤمم نبمت سداِ3ثعؤ وقدؤيمأ ؤس؛ثواتيهمِ ويْاطل يماذدنهر وكض
ًْلهلمحتداه[الجن ،] ٢٨٠٢٦ :ولقد أمحر الني .بتفاصيل الجنة والمار،
واليوم الأخر ،وهو غيب عن الخلمح ،كلهم ،نار لمحمد .الأمي أن يخبر
بدقائق تفاصيل ذللثح اليوم مرة بعد أحرى؟ ونومه يكذبون خر المعاد الذي
بأهم به بشتى الطرق؟ ا ومع هذا يمضي محمل .ل حجره عن دقائق وتفاصيل
اليوم الأخر ،ولا يهاب قومه ،بل يمضي وملن هذا الخبر مرة مد أحرى بكل
جرأة دون مي— ،منهم.
لو كان محمد .يأق بالقرآن من عند أحد غير افه أو من عند نف ه كما يزعم
المكذبون لراجمر ،ولردد ،ولتلكأ ،لكنه كان يمضي واثمابكل مايخبر به ،على
( )١هدايت الحيارى ص. ١ ١ ٦

( )٣يراجع؛ القمل اراح؛ مضمون الرمالت ،المحث ،ال-ابي؛ عدم مخالْة ما جاء ؛* الحم ،جف للأنبياء
ال سفايقين ،هناك بينت ،اتفاتهم عش الإجمار باليوم الأخر ،وهنا ٍأيين أتم جميعا احثروا عنه من
جهة أنه عن أمر مغيب.،
٢٨٩

ث دة ما واجه من قومه من التكذيب ،حيث لم تع عقولهم قضية البعث لليوم
^ ١١؛ لأنيا ليت من إرث عادات وتقاليدآبائهم.

لذارج افه تعالى الإيمان يالتوم الأخربالإيمان بالقرآن ،قال تعالى;<ؤوهندا

ً؛ًكثب أزقه مارق نح؛تئآلخى؛؟5يدنوؤنثنذو أرآقى ثممذ■حؤأهب ثأمحليمحمحت
آنخؤاؤهنزنإمممه[الأنعام;  ،] ٩٢فما جاء به محمد .مبني على الإيمان بالعث
والقيامة ،وليس لأحد من الأنبياء الإكثار لتقرير هذا مثل ما جاء به محمل-ه،

فلهذا ال بب ،كان الإيمان بنثوءة محمده وبصحة الأخرة أمرين متلأزمينر ا،
ولعل ب الإكثار ل تقرير اليوم الأحر أن المي ه هو حاتم الأنبياء ،فلا ني
بمْ ،واوس__اءة بعده مثاث رة ،فكانت ،بعثته علامة على فرب الس_اءةر ا ،يقول

( :.،^١اتث1،ا،^^jقال :زضأاائأاثةزالننطى»رآا.
ول إخبار الأنبياء بالأمور الغيبية المس—تقبلية رد على من نمر دليل النبوءة

(العجزة) على اقترا ما برمن دعوى النبوءة فقط ر ا ،فبعثة محمد .وأمراًل
الماعة والماعة نف ها أمور غينية أجمر عنها الأنبياء جميعثا ولم تسر ؤ ،زمن دعوى
نبوءتمم•

ه إ خبار النبي .عن النيونم ،الكثيرة التي وقعت ،ق ال تقبل كما أخر،
ومما ورد ل القرآن وأجمر به النبي .ما يلي ،ت

 0إ -تدباره بأنه بذلي ،الكفار الخكذ؛ين بئثوءته ،قال تعالى; ؤقز،لفين
ئ،ءاكجمخويماال-اد ه [آل عمران; ،] ١٢
ئتزرت

^^لأعظن^يرهلالق٠ر;  ]٤ ٥فهو نمر بأن من ،ارل إليهم
(ا)بظر :اشرالكيررأ.) ٣٧٦ /

ر  ) ٢ينظر! \كوُ0آ للقرطي ،صء  ، ٦٢٦ ^٦ ٢وفح البأرى شرح صحيح الخاري( ،)٣ ٤ ٩ / ١ ١

( )٣أحرجه ملم ل صحيحه ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب قرب الماعت,) ٢٩٥٢ ( ،
( )٤يرا-؛ع! الفصل الأووت المرءة وأدلتها ،الميحث ،^ ٥١؛ التعرف يالدليل ومرادخاته.
٢٩٠

فكديوه مغلون ،وأنه 'سعالهم ؤيقهرهم ،وهم يوم ذاك قوة ؤيد واحدة ثظهرون
العداء هم! .وصب الكرام ،واضأ  .ومن آمن به من المحابة يوم ذاك

ه إحارْ ان الروم متغلب ،ئالتعالىت ؤالهم0علبحااقئّ هلالروم؛ ]٢- ١
(وهذه الأية من الآيا'ت ،البينة الناهية على صحة النوءة ،وأن القرآن من عند اض

لأما إباء عن علم الغيب الذي لايعلمه إلا اف)رأآا.
ه إ خباره عن تحقق روياه بدخول مكة ،قال تعار! رقن صدئه مؤي

آتخيايا"تيهتاكحت  ٠ ٠٢٢٧الّكا.يخر أصحابه بارويا وهي لم تقع بعد،
ثم تتحقق رؤيا الني ،.ؤيدخلون مكة ،فهذا يدل على صدق بوءة النبي..

ه إ خارْ عن هلاك رووس الكفر ،وأتم يمرون علك ،كفرهم حك ،يموتوا،

وبان العذاب ،الذي يحل بار ا ،ومن ذللث ،إخارْ عن أبي لهب وزوجه ،وأمما
ميمونان على الكفر ،وبيان حزائهماق الأخرة ،قال تعالى! ؤدئث،قامحمائا

0تآأعئ-ءئه ط /ؤماهتب 10تيمإبدالأداثفيب 0وأمتلئةُ

،40

خلمنردإيم[المد ،]٥ — ١ :فمات عمه وزوجه على اممر ،ولم
يعترض أبولهب وزوجه على ما أجمر به محمد ،.وحمق ما أجمر به اليي.
من هلاك أبي لهإ وزوجه لهودليل على صدق بوءة الني ،.ثم أر لمحمد
 .أن يتجرأ ليحكم على مائة وجزاء أبي لهما وزوجه ن ،الدنيا والأحرة إلا إذا
كانئنئءنا ، JUتعالى.

( )١بفلر :تيت دلائل النوة ص . ١٧٠١ ٦
(آ)اممثاف(ه"/امآآ).

( )٣بفلر :ست ،دلائل النوة ص  ، ٣٧٣٥وص ٢ه.ه.٥
٢٩١

دإ-؛مارْ عن الأحنس بن ش ريق اكقفي ،،مال تعارت ؤم=ل4طإاءمحمح

0آقىجمح مالاؤعددم 0محثب أن م\لئُ صهُ0ؤسنثفيآمحمؤ 0ومآ
أدييق ،تائقكنث 0دارأئمحأيتْ

^خؤاءتة0إهاههميجدة0في

عثدقثدِةه[الهزة.]٩- ١ :

ؤإلجباره كذلك عن الولد بن المغثرة ،مال تحار•ؤدتجصثثمنمرا0

;ة

^^^الأخق.إنسآإلأئامه
^ؤحِمؤ>[انمور.] ٢٩.١ ١ :

على الكفر ،وعن مالهم ،وءقابمم ل الأجرة ،وبادعل
لهوبمر عن
ماتوا على الكفر فتحقق ما أمحر يه الني ،.ولم بعرض أحد على محرم هذا ،ولم
يكل.وه أحد فما أمحر ،ألايدل هدا على صدق ما أمحر به محمد^^ ؟! وأن ما يخر
به لم يكن من عند تف ه ،ولا من عند مخلوق ،بل من عنا -اف وحده.

إل هذا يدل على أن الأخبار عن ^ ٥الغيوبخ الم تملة ،إنما حصل بوحي
محن اف تعالى.

ه إ حبار الهي الصادق بما سيكون من العاقبة والصرة له ولمن آمن به
وصدقه ،وهلاك كل من كدب به ،ولم يؤمن به ،فما يفعله اش تعالى يمكديي

الأنياء من إحلال الموبايت ،من الهلاك والاراق والأحد لض كدب بم ،والعاقبة
والمرة لمن آمن بم ،ولوبحد حين ،هي آية خاصة بالأنبياء ،لمتإ هي من جنس

ما يوجد من العاداُتؤ المختلفة لغيرهمر ا.

اينظر• النبوات (  ،، ٥ ٩ ٤ / ١وشرح العميدة الأصفهاب صر،اه  ، ٥٦وصىتماآُ ٠ ٥
٢٩٢

فالإحبار بالعاقبة والصرة دليل على ص دق؛ ،^_Jوهومن أعظم الأدلة
والراهن الدالة على صدقه ،فهده هي منة اف تعالى الي لا تبديل لها ،وهي منة

متلردة لا تنتقص أبدأ ،نال

شلأشلإلإشآشضلأهتفاءلر; ] ٤٣ر ا(،وحقيقة الاس تدلال ب نته وعادته;
هو اعتبار الشيء بفليرْ؛ وهوالتسوية بين المتماثلين ،والفريق بين الئختلفين،
وهو الاعتبار المأمور به ق القرآن؛ قال تعالى:

آتمجفشه

ؤإث،
^^^٤= ، ٢٤؟
ينلأ؟لأؤللببمنيه[آل عمران،] ١٣ :

ونال تعالى:

صشمحأومزق ق

صأو<وأىرماتته<

صلآهمبمالخر:آ]،
وقالتعالى< :ؤكد«؛=^^^)،^، 15اهظلآلإ،آلآف،يم[يومفج.] ١١١ :
ؤإذما تكون العبرة بالق.ياس والمثيل ...،فإذا عرفت قممي الأنبياء ،ومن
اتبعهم ،ومن ^ ، ٠٠٠٢وأل متبعيهم كان لهم الجاة والعاقبة والمرة وال عادة،
ولمكدتيم الهلاك والبوار ،جعل الأمر ق الم تقبل مثلما كان ق الماص—ي؛ فعلم

أن من  .t،9قهم كان سعيل.أ ،ومن كد»ام كان مما ،وطه منة اف وعادته)ر ا.
رولوكانوا يفتري الأنبياء على افه الكدي ،بدعوى البوة لامتغ ق حكمة اش أن
يؤيدهم ؤيتمرهم على هذا الوجه المهلرد ،ولكان دللئ ،تلبيسا للحلق يتنره عنه

أرحم الراحمين ،وحكمة اممه تعالى لا تقتضي هدا أبدآ)ر ا.
( )١ظر; اردش الطنيينصرا  ، ٣٩والنوات (؛ ،) ٥١٤ /وشرح اس الأصفهانية ،صرا • .٧

( )٣الأدلة'الخلية القلية عر اصرل الاعتماد ص؟. ٤ ٩
٢٩٣

والنمرة والعابن تكون يالنصر العصي المث اهد المتمثل ق نجاة الأنبياء

وأتباعهم ،وهلاك مكذبي الأنبياء ،وا <__^L؛ ،وتكون يالن صر المعنوي ،وذلك
بنلهور حجج الأنبياء وبراهينهم الدالة على صدقهم ،ؤإذلأل مكذبي الأنبياء
والظهور عليهم ؤإن لمثستأصلوار ا.
وهذه الدلالة تعلم من جهة المع بالأخبار المتواترة التي تفيد العلم ،ؤإن لم
نشاهد شيسا من آتارها ،كتواتر الأخبار بما جرى لموسى مع فرعون ،فنجي اف
مومى والدين آمنوا معه ،وأغرق اش فرعون وزمرته ،وتواتر الأحبار بقمة نؤح،
وتواتر الأحبار بقصة إبراهيم ْع المرود.
وتارة من جهة البصر الشاهد لمن رآها كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط

ببمم ،أورأى آثارها الدالة عليها ،كآثار أصحاب الحجر ،وقوم لوط.

أن ابتداءها كان سفينة نؤح،
أوبهما حميعتا ،كما تشاهد المن ،ؤملم
ومن يشاهد أرض المحجر وما فيها من الموت المنقورة ق الجبال ،ؤيحلم بالخر
تفصيل الحاورآي؛
وتتبين دلالة المرة والعاقبة على صدق الأنبياء من جهة إحثارهم عن غيب
لم يقع بعد ،كإخبار البي ه عن عاقية من كذب الأنبياء من قبله ،قال تعالى:

■حثت ،ين وإ،ءقر غإش ميمحأ  4الارصر مك[ صكشَكن عنفته

آلمهءكدبمه[آل عمران؛  ،] ١٣٧وقال:

فكااةنٍهمفنؤن

سزيءامحاه[الأنعام ،]٦ :ون ،عقاب فرعون يقول
تعالمح< •،ؤهذثددنه

مملميث ه

[ —٠٥٥١١ص ٤ ٠ :آ ،وقول شعيب لقومه ،قال الأة تعالى عنه •

لأمحثق؛ًفهم

( )٢ينظر؛ النبوات ( ،) ٥١٤ / ١والجواب الصحتح رّآ/
٢٩٤

^مدةالأصفهابنص٥٦٥

•

وناميفيؤنن،طر

أؤم؛زهوو

سعيؤزه[هودت  ،] ٨٩وقول مؤمن آل فرعون ،قال تعالى عنه! دؤوء\ل \ليئءاس

ثهمآهراد0،بجدلافيمحني
طوت\اهمثممِمح [4ظفر ،]٣ ١ -٣ ٠ :والإخار عن المحرة والعاقة

^^هرع)بجمحلأِ

ي ،المسةبل ،قال

تيوضيده[نم لت،ت  ،] ٥٣وقال يعار

ؤ إثا ثنمزئئا نأويث ءانؤإ  s_iانحتؤة آلدنسا جر يمر الآئ-هنئ ه
^ )^^١٤^٥تيها

[غافر ت ،] ٥١
بمتادقأمحيحوث ه[الأذبياءت  ٠٥ا]،وةال دحارت

تجؤز حمسنائن

ك\،يى\ه[\ضع ،] ١٦ '.ونال تمارن <ؤوعدامئ
من

^حني،

محمحومحسمحيك4
[الورت ٥ ٥

للتتممث< ^[yU،

العاقبة والمرة عر صحة نبوءة محمل

 ،] ٤٩فقد دلت دلالة

لأته أخر عن الغسب ،،وفد وجد هذا

المخر موافقتا للخر ،ومثل هذا الخر دليل عر صدق محمد هؤ  ١ا ،فهو(إخبار
عن عادته س—بحانه ل خلقه وحكمته الي لا تبديل لها ،أن من آمن وعمل صالحتا

مكن له ل الأرض ،وام تخلفه فيها ،ولم يهلكه ^ ^٥دابره ،كما أهالك ،من كدب،
رسله وخالفهم وتُني دابره فأخرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن أمن برسله
وصدقهم ،وأنه يفعل:بمم كما فعل بمن نلهم من أتاع الر-ل)ر ا•
(ا)طر; اكسرالكب؛ر(ا\"/اا-آ).

( ، l4jSll^(T؛_ المم _. nAT
٢٩٠

فتحمق ومع ما أجر به الأبناء من أمر مغيب من جهة ئ نة اممه المطردة
المشاهدة والمعلومة بتم ر أبنائه وٌراآٌن بمم ولوبعل حين ،وث٢لأك كل من
كدب ،بالأنبياء ولوبعد حين ،ومن جهة (ارتبامحل العانة سها المباشر وعالتها

الظاهرة ،فالنصر للأنبياء وأتباعهم ي ثب صدفهم ^_ ،^1والهلاك للكافرين

والأمام منهم لكفرهم وعنادهم)ا^١
وهدا ما يخر به المي محمد ه مرة بعد أحرى ،دون أن يترابع ق فوله ،ألا
يدل هدا على أن القرآن من عند ال،ه تعالى ولم يكن من عند محمده؟ إ
ولا يمكن أن يعترض على دلالة العاقبة والنمرة بأن الكفار قد يتلهلون،

وتكون لهم الدولة ق كثير من الأحيان ،كما هو شأن نمرود وفرعون وملوك

الكفر ،فإن هؤلاء لم يدع واحد منهم الموءة ،فالاعراض بمثلهم ليس واردأ على
هذه الدلالة.

أما من يدعي النبوءة فهذا إما أن يكون نبينا صاديا فينصرْ اش وأتأاءه ؤيهللئ،

عدوه ،ؤإما أن يكون متننا كاذ؛1ا فينتقم افه منه فيقهير دا؛رهر ا.
(كما لا يمكن أن يعترض على هده الدلالة ؛أ 0من الأنبياء من محتل ،كما فعل
^لأبح،اسوئتني0
بنوإسرائيل؛أنبيائهم ،قال تعالى:

'آقكر؛إممأمحى دمانحوإفيكامأبمتAمح ه[ البقرة ] ٦١ :لأن (حال هؤلاء
كحال من يقتل من المؤمنين شهيدآق الجهاد ،ومعلوم أن من كان هدا حاله فهو
أكمل ممن يموت حتف أنفه ،ثم إن القتل لا يتعارض ْع حقيقة الانتصار
والظهور ،فإن الدين الذي قتل عليه الشهداء ينتصر ويفلهر ،فتكون لأهله المادة

ق ا لدارين؛ من قتل كان شهيدأ ،ومن عاس كان منصورا م عيدأ ،وهذا غاية ما
( )١الأدلة الملة القلة

 ، ٤رمظر :اعلأم اJونمن :لأبن المم I

(آا)دظر :الجواب اكمح(ا.) ٤١٧.٤١٦ /
٢٩٦

بمىسثفييم[اضة:

يكون من الصر ،كما قال تعالى ت

 ،] ٥٢فإذا كان هدا قتل  ،،^< ١١نما الظن قتل الأنبياء ،نف لهم ولأئاعهم س

سعادة الداؤين ماهوأعظم الفلأح)ا ؛.
وقد استدل *رمل بهده الدلالة على صدق الك .،حينما كان ي أل أبا سفيان،
 ^] ٥٠فهل ناتلتموه ؟ نلت،؛ نعم ،قال! فكيف ،كان قتالكم إياه ؟ قلت ،ت الحرب بيننا

وبينه سجال ينال منا وننال منه ،...وم ألتلث ،هل قاتلتموه ؟ فزعمت ،أنكم ند

قاتلتموْ ،فتكون الحرب بينكم وبينه محجالأ ،ينال منكم وتنالون منه .وكدللث،
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقثةأ فحصول العاقبة للأنبياء باؤلراد ،مع هلة العدد

والعدد من أير براهين صدقهم وصحة دينهم( i ،أي دلالة أعخلم من رجل يخرج
وحل ،ْ.لا عدة له ولا عدد ولا مال ،فيدعوالأمة العنليمة إلى توحيد اطه والإيمان

به ومحناعنته ،ؤوحدرهم من بأس ه ونقمته ،فتتفق كلمتهم أو أكثرهم على تكدوبه
ومعاداته ،فثذكرهم أنولع العقوبايتؤ الخارجة عن قدرة البثر ،فيغزق المكل.؛ين
كلهم تارة ،ؤيخنف بغيرهم الأرض تارة ،ؤيهلك آخرين ب الربح ،وآخرين
بالم يجة ،وآخرين بالم خ ،وآخرين بالمواعق ،وآخرين بأنولع العقوبات،

ؤينجوداعيهم ومن معه وابلكون أصعاف ،أصعاف أصعافهم عددأ وقوة ومنعة
وأموالأ!ا

فهلا امتنعوا إن كانوا ^ ،الم ،وهم أكثرهم عددآ وأقوى ش وكة _ _ بقومم
وعددهم مجن بآمه وم لهيانه ؟ وهلا اعتمموا من عقوبته كما اعتصم من هو
أصعق ،منهم من أت؛اع الرسل ؟) ،وهدم المرة تشمل نمرة دين الحق بالحجة

والرهان ،والس—يفح والس—نان ،نال ذعالى• ؤمآقمحت<قسلئوإهوألهدئ
ودنم<

شتؤآدو١لإمح٠ءكةنجث وفي؛كيث آلمثمؤطؤن ه [اكو؛ةت ،] ٣٣

 ) ١ ،الأدلة العقلية القلية ،ص  ، ٤٩٦بتصرف ،ؤيفلرت الجواب الصحيح(آ/
٢٩٧

وهدا الدليل أكمل وأبلغ ق حصول المقصود ،لأنه لا يدل على مجرد صدق
الرسل ،يل يدل مع ذلك على او؛رغس_ ،ق اتباعهم ،وال،رهس_ا من حلاقهم ،فمفاده

'علم ووعظ لامجرد 'ًلمر ا.
ه ا خار المي ه عن التهود بأيهم لن يتمنوا الموت ،لأنبمم كانوا يدعون أف
الجنة لهم ،فاخر اض نبيه ه بأمم لموا من أمرهم على شن كما يدعون ،وبرهان

ذلك ،أنلئ ،إ 0دعوتبمم إلى تمتى الموت لا يتمنونه أبدآر ا ،قال تعالى؛
بيزْ ذاسخايث؛نة.مندورن<آقامح

^ث،إنطنتزعقل

كهمإصملآثؤ>ل :^١ةه_هه]،وفي

َقئِ'ًءدغل ه ولأيثتمه أبدا يما هدمثا تديهذ محآمه علمم يالهمحنحك ه
 ]٧ ~~ ٦فمن الذي أدرى محمداه أن اليهود لن يتمنوا الموت؟ ا هناك
من أخر محمداه عن هذه النتيجة ،إذ كيف يتجرأ محمده على الإجبار بءذْ

النتيجة؟! واليهود لم تكذبه فيما أخر يه ا ألا يدل أن هناك من ينبئ محمرأ .بمذا
الخروالتيجة؟أ

ه إ حبار البي .بحففل القرآن اتكريم ،قال تعالى؛ <ؤإدام؛ئزئثاآؤئز
و1وامحمحلونه[الحجر؛  ،]٩وقال تعالى؛ ^هأسلئ.همهدمحولأمح
شلمراؤيِريه[ض— يت،؛  t ٤ ٢ؤيتحقق ما أخر به المي ه من حفظ
القرآن الكريم بأل حفظه ق الصدور والعلور ،وقد أحمعت ،الأمة على حفظه،
فلوأن مخم1ا أ■حaلأ ق تلاوته لابتدر الجمع كمويبه ،ولا يزال القرآن محفوظتا

( )١ينظرت الجواب الصحيح (آ.) ٧٢٥ /
( )٢يظر; تثت دلاثل اكوة ص . ٤ ١ ١
٢٩٨

منذ أجر الّك . ،يحمفله إلى يومنا هذا فلا يمكن أن يختالف فيه اثنان ،والواسر
يصدق ذلك>راا.

إلى غر ذلك من أجار الغيب التي أجر بما الني .والتي تدل كثرتما
وتعددها وتحققها على إعلام اف تعار للني .بما ،حيث لا يمكن أن يتوصل
إليها ;الاكتساب ،،وهدا دليل على صدق نبوءة الني.^٢ ١ .

( )١يراجع :القمل الثالث :دلالة الأب عر نبوءة الني
( )٢يتظر :إنبات نبوة محمد.؛ للقرطي ص . ٧٥
٢٩٩

/سمث/هّ£

إحبارْ عما تسأل عته من المغسات

لقد كان محمده يقول ت  ١٠سلوني عما تئم *ر ا ،فأنى لأمي لايقرأولا
يكتب أن يقول مقولته هذه بكل جرأة؟ إ وهولا يعلم ما هي الأسلة ولا أجابتها!'.

وحينما ي أل كان يجيب دون أن يرح مكانه ،ؤإن أبطأ بالجواب عنهم حيننا،

فإنه ل كلتا الحالتين لا يوثر عنه أنه راجع أحدأ ،ولا قال لهم أمهلونر أراجع ما
ذالون ،بل كان يجيبهم يكل طمأنينة ،وصدق ،واثما بإجابته ،على أنه كان يسأل
ق ع لوم عدة لم يعرفها هو ولا نومه ،وهنا يكمن الموال! أنى لمحمد .بكل
هذه الأجوبة؟!

ءاإم؛ا بأن الأسلة التي كانت ،تطرح على محمد ه ،كاست ،عن أمور ليس
لمحمد .بيا علم ،غالبها تكون عن أمور متتوعة غيبية ،مفاجئة ،تهلرح من قبل
المثككين له ل نبوءته.

فكان يأق جوابه ق الحاصر ،ندل ذللث ،على صدق نبوءته ،وأن الله أوحى إليه،

إذ لا يتأتى هذا الجواب لكاذب مهما بلغ من الذكاء والفطنة.
فمن ظالخ ،الأسئلة:

ه

س مع عبد الله بن سلام ،بقدوم رمول الله ،.وهوق أرض يخرفج ١؛،

فأتى الك .،فقال؛ إق س—اتللث ،عن ثلامث ،لا يعلمهن إلا ني• فما أول أمراط
الساعة؟ ،وما أول طعام أهل الجنة؟ ،وما يتنع الولد إلى أبيه أوإلى أمه؟

(  ) ١أخرجه البخاري ل صس بمحيحه ،كتاب الملم ،باب الخفب ل المرعفلة والعليم إدا رأى ما يكره،
( .) ٩٠

( )٢تحترف؛ أي يجتني الثمر• ينظر• تفسير غريب ما ل الصحيحين ص؟ * ١ ١
٣٠٠

قال• ُ'أحترمحء ،بس جميلآذما» قال! حبمريل؟! قال! اانعم» ،قال! ذاك عدو اليهود

^^ربلعدهدئرلأُؤ

من الملاذكة ،فقرأ هذه الأية!
هؤلقطسش ه [الغرة! .] ٩٧

*أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ،وأما أول

طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت ،ؤإذا سق ماء الرجل ماء المرأة ننع
الولد ،ؤإدا مبق ماء المرأة نزعت،®،

قال! أشهد أن لا إله إلا اف ،وأشهد أنك رسول اش ،يا رسول اض ،إن اليهود قوم
محت ،يإنمم إن يعلموا بإملامي قبل أن نالهم يبهتوف ،فجاءمحتح اليهود ،فقال
ررأي رجل همد افّ فيكمُ• قالوا! خيرنا وابن خيرنا ،وميدنا وابن
الحم،
سيدنا ،قالت ®^ ^ ١٠٠٢أم لم عبد الله بن ّ لأم» .فقالوا! أعاذْ اه من ذلالث،،
فخرج همد اطه فقال! أشهد أن لا إله إلا اش ،وأن محمدا رسول اطه ،فقالوا! شرنا
وابن شرنا ،وانتقموه ،قال! فهدا الذي كنت ،أخاف ،يا رسول اف ® ١ا.

ه و منها أن ثوبان مولى رم ول افة .حدثه قال! كنت ،هائما عند رسول
اممه س فجاء حتر من أحبار اليهود فقال! ال لام عليالثف يا محمد فدفعته دفعة كاد
يصؤع منها فقال! لم تدفعنى؟ فقلتؤ! ألا تقول يا رس ول افه ،فقال اليهودي! إنما

ندعوْ باس مه الذي مماه به أهله .فقال رس ول افه ٠:,رإن اس مي محمد الذي
م مال به أهلي® ،فقال اليهودي• جثت ،أس أللئ ،،فقال له رسول افه ه! ُرأينفعلث،
شيءإن حل-ثتلث،؟® فال• أسمع بأذل ،فنكت ،رسول اممه .بعود معه ،فقال! ®سل®
فقال اليهوديت أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض وال ماوانتح؟ فقال
رم ول افه^! »همفيالفللمة دون الجمر ،قال!سنأولانسإجازة؟ قال!
( )١أحر جه اوخاري ل صحوحي ،كتاب المم ير ،باب ؤ محشكاثسؤرلهؤ ه[الةرْ] ٩٧ :
(• .) ٤١٢
٣٠١

انمراءالمهاجرينء قال اليهرديث فماتحفتهم حين يدحالون الجنة؟ غال! ازيادة

كبد الونء ،قال :غما غذاوهم عاليإثرها؟ تال :اينحر لهم ثور الجة الذي كان

يأكل من أطرافها» قال :فماشرا-يم عاليه؟ قال :امن عين فيهان مى مل بيلأ* قال:
صدقت .قال :وجنت أم ألك ،عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا ني أو
قال :جثت أم ألك
رجل أو رجلان .قال :اينفعك إن حدثتك؟اا قال :أسمع
عن الولد؟ قال :ا ماء الرجل أبيض ،وماء المرأْ أصفر ،فإذا اجتم.عا ،فعلا مني
الرجل مي المرأة ،أذكرا بإذن اض ،ئنا علا مي اب مي الرجل ،آنتا بإذن اض،ا.
قال اليهودي :لقد صدقت ،ؤإنك لمي ،ثم انصرف ،فذهب .فقال رم ول افه

القد سألني هذا عن الذي سألني عته ،وٌا لي علم بثيء منه ،حتى أتاق الله بهءل ا.
ه ي ٌ أل الّماه عن أمور الغي ،-الخاصية ،وقدكان يتعنت ١٦٠ ،أهل الكتاب،
والمشركون ،فينزل جمّيل ل تللث ،الحالة فيخبمرْ  ٦١-ق الموصع الذي س ألوه فيه،
من غير أن يفارقه أويذم ،إلى أحد س الناس يستعلم ،فمن ذللث ،موالهم له عئن
مضى من الأمم ،كموال هم عن ذي ال قرنين ،ق ال تع الى:

لإئِئكرلؤ>[امفج ،] ٨٣ :وقال تحالى
^^يإأنه>[يوسفف.]٧ :

عن قصة يوسفح:

وقد كانوا ب الون عن أمويّ محية ،كسؤالهم عن الروح ،نال تعالى:ؤئتثؤىئ

^محألمبيإمحبمالإّ راء٢^١^ ،] ٨٥ :
عن وفت ،الماعق،
 ،] ٤ ٢وقال تعالى:

^^م>[\لأر\ف ،] ١ ٨٧ :و[النازءاُتج:
[]١ : ١٢

 ،أحرج* م لم ذصع،حه ،كنابح الحمى ،باب ،يان منة مني الرحل والمرأة وأن الولد مخلوق
.تهما'(،ا'اأ).
٣٠٢

حينما ®سأل أنل نكه أل يريهم آته
ه ومن الأمثاله التي وجهت
قأزاهم ائشماى المنر،ار ا وهي من الايات العظام والراهين الكرام على صدق
^بليممقتشنه
بوءته ،قال تعالى•
[القمر؛ ( ] ٢٠١خر تعالى أن الساعة وهى القيامة اقتربت وآن أوانيا ،وحان وقت
مجيئها ،وْعذللتؤ ،فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بيا ،غير منعيين لنزولها،

ؤيريهم اف من الآياُت ،العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر ،فمن

أعظم الآياُت ،الدالة على صحة ما حاء به محمد بن عبد افه ،.أنه لما ءلدسا منه
المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على [مجحة ما حاء به وآ صدقه،
أشار ه إلى القمر بإذن اض تعالى ،فانشق فلقين ،فلقة على "بمل أمح ،محس ،وفلقة
على حبل قعيقعان ،والمشركون وعيرهم يشاهدون هذه الأية الكبمرى الكائنة ق
العالم العلوي ،التي لا يقدر الخلق على التمويه  ١۴والتخيل•

فشاهدوا أمرآ ما رأوا مثله ،بل ولم يسمعوا أنه حرى لأحد من المرسلين قبله
نظيره ،فايهروا لذللث ،،ولم يدخل الإيمان ل قلوبمم ،ولم يرد اض :م ■؛^،١

ففزعوا إلى بهتهم وطنياتيم ،وقالوا :م حرنا محمد ،ولكن علامة ذلك أنكم
ت ألون من قدم إليكم من ال فر ،فإنه ؤإن قدر على محركم ،لا يفدر أن
ي حر من ليس مشاهدآمثلكم ،ق الوا كل من قدم ،فأخترهم بوقؤع ذلك،،
فقالوا:

ؤس٢ةرمتتتهل١لقمر ]٢ :سحرنا محمد وم حر غيرنا ،وهذا من البهتا،

الدى لا يروج إلا على أم فه الخلق وأصلهم عن الهدى والعقل ،وهذا ليس
إنكارا منهم لهذه الأية وحدها ،بل كل آية تأتيهم ،فإنبمم م تعدون لمقابلتها
؛اgطل والرد لها ،ولهذا قال^ :نثظةوِيوأبماهم ]٢ :ولم يعد
) أخرجه البخاري ل صحيحم ،كتاب تمر القرأن ،اب وانثق القمر ؤإن يروا آيت يعرمح وا،
( .> ٤٤٨٩
٣٠٣

ليس ذللث ،لازئا لأن انشقاق القمر كان بالليل ،والاس نيام ،لقد رآْ القوم
ا.
الذين

ه و من ذللث ،س

للني .عن وصف ،ببت ،المقدس بعدما أخثرهم

بحادثة إمرائه ،فقد اختثروا صدفه ،فسألوه عن وصفؤ ست ،المقدس ،لأن فيهم

من فد رآه ،فنعته لهم المي .نمت ،من يراه يمنه ١^١^ ١ ،له! ت ت3ليع أن نتعت ،لنا
الممجد ؟ محال! فدمت ،أنٌتا فما ولتا أنعتا حتى الجس علي بعض النعتط ،فال
ُجمح،ء بالم

جد وأنا أنفلر حتى جعل دون دار غفار ،أوعقيل ،قال! فنعت ،وأنا

أنفلر إليه قال! وكان ق القوم من فد رآه ،فقال القوم! أما النعت ،فواض لقد
أصاب ...،،وقالوا له! كم للمسجد بابخ ؟ قال! ولم أكن عديما ،فجعلته أنفلرإليه
وأعلءها بابا يابآ • •،فقال رجل من القوم• هل مرر'تخ بإبل لنا ق مكان كذا وكذا ؟
قال! نعم واف قد وحدمم ند أمح لوا بعيرأ لهم ،فهم ل محللبه ،ومدرتج بابل بني
فلأن انكسرت ،لهم ناقة حمراء ،قالوا! فأحثرنا عن عدما وما فيها من الرعاة ؟ قال!
كنت ،عن عدما مشغولا ،فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء ،نم أتى

قرسا ،فقال! هي كذاوكذا ،وفيهامن الرعاءفلأن وفلان ،فكان كماقالار٢ا ،فكان

ذلائإآية على صدق مرام ،قال تعالى• ؤشبمى٢محة لت/ةامهدهءقلامن النجد
^،رئئرسءائظب>لالإم راء!  ،]١وهوآية
على صدقه فيما لا يمكنهم معرفته من معراجه ،ولعل هذا من حكم الإسراء إلى

ببت ،القدس ،قل أن يعرج به إلى الماء ،وق أسئلتهم ؤإجابته دليل على صدق
نبوءته ،لأمم قد علموا أنه لم يره قبل ذللثه ،فمدقه من رآه منهم ،فكان ذللثح دلاs
على صدقه ق الم رى ،فلا يتطعون تكذيبه فيما لم يروم ،و (الحكمة ق
الإ'ماء إلك ،يت المقدس قل العروج إلى الماء إرادة إؤلهار الحق من يريد
( )١يطر :ست ،دلائل الشوة ص  ٥؛. ٥ Y،

 ، ٢١فتح

شرح محمح الخاري؛ لأبن حجر (.) ٦٢٤.٦٢٢ /a
٣٠٥

إحماده ،لأنه لو عرج به من مكة إلى ال ماء لم يجد لمعاندة الأعداء رسلآإلى
الميال والإيضاح ،فلما ذكر أنه أم ري به إلى ييت ،المقدس ،سالوه عن تعريفات
جزئيات من بين ،المندس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك ،،فلما
أحبمرهم بما حصل التحقيق يصدقه فيما يكر من الإسراء إلى بيت المقدس ق ليلة
ؤإذا صح محرم ق ذلاائج لزم تصديقه ق بقية ما ذكره ،فكان ذللث ،زيادة ل إيمان
المؤمن ،ونيادة ل ثقا الجاحد والمعاند)ر

وشين وحوي) دلالة الإس راء والهراج على نبوءة الشى ه ل إحبارْ بالأمور
الغيبية ١لمغصالة ق حادثة الإ سراء والمعراج ،ولمس مجرد قطع هذه الم.سافة ،لأن
مجرد قهير تللثج الم افة يكون لخن تحمله الجن وقد قال العفريت ،ل ليمان قال

^^؛مءقأنصينقالأيم[اكلت  ،] ٣٩وحمل

تعالى ■'.>،

العرش من قصر ق اليمن إلى الشام أبلغ من ذللثج< ،ؤء\لأكمحابمدُْبجسأوشجلأ
ه [ الممل  '] ٤٠فهذا أبلغ من قطع الم

افة بين

ق لله.

ومحمدج^ أفضل من الذي عنده علم من الكتاب وس م ليمان ،فكان الذي
خصه افه يه أفضل من ذللث ،،وهو أنه أسرى يه ل ليلة ليريه من آياته بل قهلعها ليريه
الرب من الأيات الغانثة ما يخبر به ،فهدا لا يقدر عليه الجن ،وهونف ه لم يحج
بالم رى على نبوءته ،ل جعله مما يؤمن به ،فأمحرهم به ليؤمنوا به ،والمقمود

إيمامم بها أ-محرهم به من الغستإ الدى رام تلل؛ ،الليلة ،ؤإلأ فهم كانوا يعرفون

محِالأطِقاما

الس_جدالأقصى،

يم[الإمراءت ،] ٦٠

ا فح الباري شرح صحح الخاوي؛ لابن حجر(.)٢ ٠ ١ /U
٣٠٦

ئال ابن هماس رصي اف ■كنهما؛ ®هي رؤيا عين  ١٠٧١رسول اف .ليلة أمري ره*ر ا

محصمحمح0إذ
يروت\ءأهلثم— ١٣ :يا]رآا.
وصعوده

إلى ُا فوق الماوات وفرصي الرب عليه الص لوات الخمن

حينئذ ،ورويته لما رآه من الايات ،والجنة والنار ،والملائكة ،والأساء ق
ال

ماوات ،والستا المعمور ،ومدرة المنتهى ،وغير ذلل؛ ،مما ميزه يه اش تعالى

عن سائر الأنبياء ،ؤإخباره لقومه بكل هدا يدلر على صدق نبوءته ه ل ا.
(فلما أخر به كذب به من كذب من المشركين ،وصدق به الصديق وأمثاله من

الموجن ،ص ذلمث ،ابتلاء وّحنة للناس ،كما قال :ؤزتاظااتيثاايمح
^^ثهإلقاصهلالإس راء ٠ :ا"]أي محنة ،وابتلاء للناس ،ليتميز المؤمن من
الكافر ،وكان فيما أخرهم به أنه رأى الجنة والنار ،وهذا مما يخوفهم به ،قال

يف)اسيبمالإماء:
والرسول لما أخثرهم يما رآه كذبوه ق نفس الإسراء ،وأنكروا أن يكون أمري
به إلى الجد الأقصى ،فلما سألوه عن صفته ،فوصفه لهم ،وقد علموا أنه لم يره
قبل ذللث ،،ومجيئه من رآه منهم ،كان ذللئ ،دليلاعلى صدفه ق المس رى ،فلم
يمكنهم هع ذللثط تكذيبه فيما لم يروه ،وأخر اقّ تعالى بالم رى إلى ال جد
الأقصى؛ لأمم قدعلموا صدنه ق ذللث ،،بما أخرهم يه س علاماته فلا يمكنهم
تكذ,بفىذلاك)،ر،ا.

( )١وواْ اJخاري ق صححه ،مماب اكم__؛ر ،باب قوله ^ Ujؤون1ظتا؛لزن،أه ١؛؛^^^،
هتايىهلالإمراء' :ا"](،آ'ا'\أ).
(أ)يفلر :الموات(،ا/لأأال

( )٣يطلر؛ الجواب الصحيح(\.)١ ٦٨ /
(؛)اكوات(ا/أأمه.ممه).
٣٠٧

وق الأمثلة المتوجهة للمي ه امتحان له ،ليعرفوا هل م صادق أم لكذب ق
دعوى نبوءته؟

ول أجابته إخبار لهم بأن إجابته كانت بوحي من اف تعار ،فهو لا؛علم عن
هذه الأمثلة نيثع من ذي قبل ،ولولكنن ،الإجابة من ءندْ لأفتضح أمره لهم ،ولو
أنه أخذها من أهل الكتاب لبادروه مباثرة بالإنماح بأنه أخذها منهم ،أومن
شيوخهم ،ولأمحلهروا أمره للناس ولم يصمتوذ

كما أن العلاقة بين محمد .وأهل الكتاب ،لا ميما اليهود لم ذكن علاقة ود،
ل إ ن محمدا .قتل منهم ،وحاصر بعضهم ،وأجرآخرين ،ومص منهم ،فلو
أخذ عنهم لأفمحوا مباشرة بأخذه.
وقد تواترلت ،الأخبار وامتفاصتح عن محمد .مرة بعل أخرى ق إفصاحه عن
المصدر الذي يتلقى منه ،وهو أن ربه أوحى إليهر ا.

ففي الأم ثلة الواردة س أهل الكتاب والمشركين له دليل على صدق نبوءته،

ولم أذكر الأم ثلة التي وجهها إليه الم لمون لأن ق إجابته عاليهم تأكيدأ لصدق
نبوءته ،وهذه الدلالة لست ،س هدف الثح..ث ،،على أهميتها.

;)١يظر :الجواب الصحيح(م • .) ٤٧
٣٠٨

ؤإذا كان محمد أخر يمثل ما أخرت به الأنياء قبله ق باب أسماء اش وصفاته

وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه ،مع العلم بأن ق هذه الأمور من التفاصيل

الكثيرة ما يمتغ اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأْ بينهما ،ومحمد لم يواطئ أ حدأ
من الرسل مله دلا واطووْ•

الكدب ،ؤإما أن يغلهل ،فالكاذبان

والخبر ازكاذب إما أن

المتعمدان للكدب لا يتفقان ق القصص الطويلة والتفاصيل العفليمة.

وكيلك الغالطان لايتفق غلطهما ل مثل ذللثج ،بل الاثنان من آحاد الاس إذا

أخر كل متهما عن حال بلدة وأخر الأحر يمثل خره من غير مواطأة عرف

صدئهما فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم -بما إلا من جهة افه تعالى ؟
مهدا من دلألل نبوءة الأنبياء صلوات افه وم لامه عليهم ،وهو دليل على نبوءة

مها'■٠
ه إ محاد المني هأعن الأمور الميتين الماصين كتمصم الأناء الم اشن
حملة وتفصيلأ.

فمما هومعلوم بداهة وقطعأا أن النبي محمدا .لم يعش أحدايثج هذه الأحبار
الماضية ق تللثج الأزمنة الغابرة ،لأنه لم يولد يحد ،وهدا ما يدكرْ فيما حاء يه من

لإ\طأتتقنخم

وحي ،يقوو تعالى بحدنمة مريم ت

^مإدءئ؛مبمنول ؤ>[آل عمران،] ٤٤ '.

ؤيقول تعالى بعد نمة يوسف ،عليه السلام •'

فياءآكبح ُو؛؛بهءساؤما

ْكنقلديرهليوسفجت  ،] ١ ٠٢ؤيفول تعالى ق نمة موسى عليه السلأمتؤرما

َكتبم\نياامئإد
^^رأكتياًكنتح ثاؤبافي<ممدة
طر :اسماب،اسح(ه/أأا).
٣١٠

^هزءاينيث\روشا«طنا

ثهاني)آشّإد،دنتا و4؛ءكنمحةمح
شمهأ 0
ئهةِيثدطئونهلالقص__ص ٤ :ة___  ] ٤٦لعل هذه
الايات تبرهن على أن الني محمدأه لم يشهدتلك الأحداُث ،الماصة ،وهذا

يضح ق النمىؤوماحىتقبمِه(،فنفى بحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة
وحضوره لها تنبيها لالناس على أنه أمحر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من
جهة أخبار الناس ،فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ،ولا عاشر غير قومه ،وكل
من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئتا من ذلك ،لا من أهل الكتاب ولا متن نقل
عن أهل الكتاب)رك
كما بين الأياُ—ُ ،ذيا علم الني محمد .ما ،وعلم قومه ،7ا ،يقول تعالى ل

أثناء ذكر قصص الأبياء الس—ابقين عليهم ال لام! ؤنللئير)لبممح ألهمانييهآ
( ،] ٤٩فذكر بحانه أن

هذا الذي أوحاه إليه س أنباء الغيس ،ما كان يعلمه هوولا قومه من قبل هذا.

فإذا لم يكن قومه يحلمون ذللأج لا من أهل الكتاب ،ولا من غيرهم ،وهولم
يعاشر إلاقومه ،وقومه يعلمون ذلكا منه ،ؤيعلمون أمم لم يكونوا يعلمون ذلك،

ؤيعلمون أيضتا أنه هولم يكن تعلم ذللئا ،وأته لم يكن يعاش ر غيرهم ،وهم ال
يعلون ذللث ،،صار هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خر قومه)ر ا.
فما هومص در هزه الأخبار والقصص عن الأمم الم—ابقة التي لم يعس
محمد .؛ي,ت ؤلهرانيهم ولم يكن لديه علم بأخثارهم ،وهي غيب عنه؟

فمي بيان أف ما يخر به من قصمس ما هي إلا أنباء غي_ا أي أنيا غائبة عنه ،لا علم
له ما إلاعن ؤلريق الوحي ،كل هذه قرائن تؤكد أن ما أخر به محمد .من قصص
( )١الجواب اكحٍح(ه\/آا).
(•آ)المجع انبق(ه"/امآ'ا).
٣١١

هةو{'\ه

ثُتهدىص؟صن [4الأحقافت  ١ ٠ء،
[القصص ،]٣٥- ٥ ٢ :وبعض أهل الكاب كانوا  jغاية العداوة له ،فتر لم تكن
بحص القمص موافقة لما ق التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا ق الطعن فيه،

فلما لم يقل أحد ذللث ،مع شدة حرصهم على الطعن فيه ،وعلى تمح صورته،
علمنا أنه أتى ببعص تلك القصص المءلابقة لما ق التوراة والإنجيل ،مع أنه ما
طالعهما ولا تتلمذ لأحد فيهما ،وذللث ،يدل على أنه .إنما أخر عن هده الأشياء

بوحي من قبل اض تعار  ١ا.
وهناك ءص-هرا لم تكن )j ،التوراة اكب ،هم ،مرجع أهل الملل وتعرف أحوال
الأنبياء من لدن آدم إر مومى كقمة آدم ؤإباليس ،وحوار اض تعار،ع الملائكة،
وخروج آدم واستحلافه  ،jالأرض ،ونمة ابني أدم ،ونمة نوح مع قومه ،وابنه،
وقصة صالح مع ثمود ،وخر الناقة ،وثمود مع عاد ،وشحيب ،مع مدين ،ؤإبراهيم،

وأصحايب ،ال بت ،والكهف ■،وكثير من أحوال إبراهيم ؤإسحق ؤإم ماعيل
ؤيعقوب ؤيومف ومثل نمة الخضر مع موسى ،ومثل أحوال سليمان ونمته مع
العفريت ،والهدهد ،فإن هدْ لم تكن ؤ ،التوراة ولم يسمع عن أحل■ من أهل الكتاب،
أنه زور ذللث ،أوكذبه بل انبهروا وعجبوا منه ■

كما أن الأمور الغيبية التي يخر عنهاكالقصص وغيرها من الأمور الغيبية ،ال
تختلف ،ولا تتعارض ْع القرآن نف ه ،فكل من يتامل القرآن الكريم يجد أن

أحداث الثمحص لم تتغير ولم تتبدل ،ولا يقض بعخبا الأحر ،مع أتبما تذكر ،3
) ي طلر :الض الك_ر( ،) ١٣ • ;٩( ،) ٢٨١ /Aؤطلر

القول،3 ،؛ الممل الرابع؛ دلالة مضمون الرسالة.
٣١٣

الكفاف(م  ،)٢ ٢٨وقي■ نماك

أكثر من موطن ،وصح عدة نتناب مع الساق ،كدمة موسى ْع فرعون ،وذمة
موّكا مع سم،

أف ما يخثر عنه الميه من القصص الماصة جملة وتفصيلاهومن بائح
اسمر ،ومحال ،أن ما يخر به يكون من قبيل الكذب ،لأن الكدب ،منتف عنه ،فهو

صاديا بر عن أمور حقيقية ،ومحرم لا يحتمل إلا التصديق ؤينتفي عنه التتكذيم.،
وهذه القصص التي كان بمجمر عيها المي .لم يعترض عليها أحد ل زمنه،
ؤإنما اعتراض من اعترض من كفار قريش كان على أن القمص التي كان يقصها
عليهم هي دب من الأمطورة المنسوجة من الخيال ،،الذي لا واقع ولاحقيقة
له ،وند كان شيء من هذا يقال ،ل مجال هم ،لذا نالوا عن القصص التي كان ثمر

بما البي محمده بأتبما أساطير.

سب آحر لقولهم عن القصص التمحب كان نمر عنها المكب .بأما أساطير أمم
لم يكن كيهم علم ما ،يخلافح أهل الكتاب ،ذللث ،أن بعض مثركي العرب لم
يكونوا يؤمنون؛النبوءا'ت ،أصلا' ،فهم حينمانمرون بقصص من م بق من الأنبياء
يعدون ذلك صربما من الجال ،الأسطوري.

أما أهل الكتاب فقد كانوا يقرون بأصل الموءاتا فهم يه دفون بثعض ها
ؤيكذبونبثعضها الأحرر ا.

فاعتراض هم'عليها بأما أس اطير ليس تكذيبنا لير المكب ،.ؤإنما تكذيب،
لأ صل النبوءة التك؟ لا يؤمنون حا أ صلأ ،لذا وصفوا أحبار الأنبياء وأممهم اوسايقة
بالأساطير أي انجال ،الذي لا حقيقة له كتللئ ،التك؟ كانت ،تحكى نر ناديهم.
ولثن كان وصف ،بعض كفار فريش للقصص التي ،كان بر عنها محمد.

بالأس اطببر لإنكار أصل النثوءامحتؤ ،نجد أن هن .ه الشبهة تنبعثؤ من جديد عنان قتام
ايطر :الضرالكير( ١ا .) ٣٨٤ /
٣١٤

من الناس بأنه لاتوحد أصلانمص مابقة ،وهي -محLلر ا ،ومتنيم م عدم
وجود دليل مائي يثرهن على قمص الأنساء ،فهم؛زعمون أنه لا حقلا نجتها

التاؤيح يلم الأتارتدل على جودثخمية إمحراهيم عليه ال لام وأولأدْر ا،
والاثار ل ممر إن أثيتت تاؤيخ ممر برمته ،إلا أنه لا يوجد أي دليل يدل على
وجود موسى ،وغرق قرعون بضرب عما موسى ،كما لا يوجد ي اكار؛خ كعلم

نخص فاتن يقال له يومحفُم ،ولا وجود لمملكة أم هلورية يقوم عليها داود أو
م ليمازر ا ،ولا يمكن أن تكون آيات القرآن دليا sومرجعنا لهذه الأحداث
اكاريخيةاْا.

فقمص الأنبياء الواردة التي أخثر عنها الني محمد ه ق ةراءترم ما هي إلا
أساطيرر ا ،ورموز حيكت لشخصيات •حياإيةر ا.
فماهىالأّعلورة؟

(  ) ١من أواتل من شكك ق قصص الأساءطه حسن ق الشعر الجامالي ،صخ"ا ،ومحمدأحمدحلف
اف ق الفن القصصي ق القرأن ،ص1ما ،وينظرن نقد الفكر الديني؛ صادق حلال العظم ،صُآه ، ١
والفكر الإملاميقراءة علمية؛ محمد أركون ،ص ،٢ X٠ومدحل إلى القرأن الكريم؛ محمد
الجا;رى(،ا/ههآ).

(  ٢٢ينظر• رب ،الزمان؛ الفّتي ،ص٠٤١
( )٣ينظر :انرجع ص ص. ١٣ ٠

.

( )٤ينظر؛ المرجع نف ه ،وقمة الخلق ،ص؛  ، ١٤والأمطورة والتراث ،صم\آم.
( )٥ينظر؛ إيلام ضد إسلام؛ الصادق ئيهوم ،ص. ٢ ٨٦
(  ٢٦ينظر• مدحل إر القرآن :محمد عابد الجابري ،ص ، ٢٥ ٩وحوار المش رق والمانربجت حن

حتفي ،ص  ، ٣ ٦رالنمي واللعلة :نهر أبونيئ ،صى  ، ١ ٣ ٥ — ١٣٤وتارخ الفكر العربي :محمد
أركون ،ص' ، ١والفكر الإملامي نقدواجتهاد ،ص ،٩ونزعة الأن~نة ل الفكر العربي ،صاُما■،
^ ،٢بتن الوحي والتانخ؛ م<،عد الموذعي ،صْ ■  ، ١ونقد الفكر  ١لديني؛ صادق العظم،
ص*اهل•

(  ٢٧ينظر :أين هوالفكر الإسلامي :ممحمد أركون ،ص ، ٢٥وقض ايا ل نقد العقل الديني :محمد

أيكون ،ص' ' ،٢تاريخ؛ة الفكر العربي الإسلامي :له أبمأ،

آ،ونقد الفكر الديني :صادق

العغلم ،صمْ  ، ١والتاويل والترميز عند الصادق نيهوم ،مجلة فضاءات(ع. ٢٧ :
٣١٥

الأمعلورة ق الأصل اللغوي '.هي الكلمات المدونة والمكتوية ،لا أصل لها
من الأJا٠ليل ،م واء كانت مما يحيله العقل أويجيزْ ،ؤإن كان الغالب إطلأيها

على الأول ،ثم ام تحمك ل التعبير عما لا أصل له مطالما ،ؤإن لم يكن
مطورآز ر

والأسطورة ق المعنى الغربي• المتثولوجتا هي علم الأمحامحليو ما يهلاJق العقائد

النييةر٢ا ،وهي مأخوذة من بوص  IVIUTHOSيونانية MYTHE ^ ،مت الإنجليزية
تعي القصة الخيالية غير الواسة ١٣ا.
وعلى وضوح معنى الأمهلورة ل المعنى العربي والغربي ،إلا أننا نجل .مماها
عنل■ الحا..اديين العرب أنبما مجموعق من الخرافات والأنامجيمى ،تحتوي على جزء

ولو ص عيف من الحقي قة ،نم يك؛ر ها الخيال وين٠ياها ١ا ،وصنا هو الفارق بين
الأمهلورة والخرافة ر ا.

ولي هنا أن أطرح موالأ ألا وهو؛ هل للخيال حقيقة؟ إ أم أن الخيال لاحقيقة
له أصلا؟ إ وعليه هل تفريقهم بين معنى الأم هلورة والخرافة حقيقي؟ ا هل هناك
حما فرق بين المعنى الكلاس يكي (القل١يم) والمعنى الإنثربولوحي (الجديد)

للام هلورة كما يدعون؟ أ أم أنيا مراوغة لففلية شكلية؟ إ ومحاولة لإبعاد المعنى
العربي للأ مهلورة؟! لماذا يومهون دائرة الأمهلورة لت ثمل الدين كله ،فالإ ملام
وعقائده ومب ادئه ومكون اته كلها تت م؛ الأس هلورة؟أ ثم بمحورون المعنى
الأسملوري ،ليبعدوه عن المعنى المعروف والمعهود ق اللغة العربية ،ؤينمرف
الذهن مبا مرة إليه ،لماذا التلاعب؛الخصهللحات والعبث يمفاهيمها ال_تقرة؟ا
(ا)ظر :تأد.باللخة:

( ،) ٢٣٠ ! ١٦والمن :لاما،بوى.)٢ ١ ٠ /V(،

( ،٢ينظر؛ موسوعة لألأتي ،) ٨٥ ٠ /t( ،والمعجم اكلسفيت لصيليبياف(ا.) ٩٧/

صْ ٠ ١
( )٣ينظر؛ تاؤخ الأ'طورهت
( )٤يفلر :الأصلورة والتراث :للقمي ،ص؛ .٢
ره ،يتظر• هوامش هاشم صالح عر تاريخية الفكر ،ص.٢ ١ ١
٣١٦

وابام اللغة العرسة بأنما عاجزة عن مواكبة الجديد المتطور ل علم الدلالة

الألية؟ار ؛ ،هل م يقدم المعنى الأم طوري الجديد شيثتا حيال تعامله مع
الدراسات القرآنية والإمحلامية وبنيته العقدة تتم بأما أمحاطير؟ أ
تنهال الأم ثلة متتابعة فهي كالبحر الزاخر لا تقف تريد إجابة عقلية منطقية
تقتغ  jL-حيال التفريق بين الأسطورة والخرافة التي يدعيها بعمى الحداثيين ،وهذا
التفريق لا حقيقة له ،بل هوصرب من التمويه.

لتتجالى لنا حقيقة منطقية بأن الأص هلورة تقودنا إلى الإيمان؛الخرافة ،فمجيء

الأيات بحقائق لا توافق الوافر هان.ا نؤع من الخرافات ،ون ميتها بالأس طورة ال
يقدم ولا يؤخر ق هذه الحقيقة ث يئا ،ولما وففح هاوا التماثل بين حقيقة الخرافة

وحقيقة الأسطورة أمام من يرمن  ،٦١-جاء الجواب ق التفريق بينهما يما يؤكد عدم
التفريق ،إذ الرعية واحدة ،لكن الدرجة مختلفة ،فإن كانت الوعية واحدة ،فمعنى

هذا أنلإ.ما ينتميان لحقل وا حد ،مما يعني أنلأ٠ا من جنس وا حد ،م واء ،^^١
الدرجة أواختالفت،رآا.

مما يفهم من القراءة الحياتية إنكار شخصيات الأنبياء التي فصها لنا النبي ه،
فهي صرب من الخيال الذي لا حقيقة له! وهي رموز لثخميات خيالية!
فحقيقة فول الحداثيين بأن نمص القرآن والإخبار بالغيم ،هو من قبيل

الأس اطير هوذاته قول الكفار ،فحينما لكن بمجمر الحم.،نريشتا بقصص الأمم
ال ا؛قة ظنوا أن هذا القمص من قبيل نمص المف ر بن الحارث التي كانوا

^^١إنمحلإلآصيJآلأه^^ه

يس_معوما قنواديهم ،فقالوا عنهات

( )١يفلرت ثراءة نقل.يةت على حب اش ١ AY_ ،ا . ١ ٢

( )٢طر :أين م الفكر الإمحلأس ،سال اركون ،محرأه.
٣١٧

تجاوقلامحأ

[ ،] ٢٥ :^1وفال تمار:
١^ ٣١؛.

ولم متصّر الوصف بالأساطير على ذصص القرآن ،التي لكن يخر «7ا محمد
 ،.بل وصفواإحياره  vIaJIjبعل الموت بالوصف ذاته ،يقول تعار عنهم مثيت1ا

أنمم ابعوا س-و من ذ-لهمت

ىوؤث0قنسداش وءادنآلآاهمحقل،لأصآ

محالآمح4تاسممون :اارحم]رأا.
وهو ذاته المعنى الذي يس—تخدمه الغربيون لإنكار كل ما هو لجي ١ا ،وند
اعتمدوا ق ذللئ ،على النهج الديكارقر ا ،كما أن حقيقة القراءة الحداثية ما هي
إلا تكرار لقراءة الفلاسفة والباطنةر ا ،ائادلين بأن الوحي من خيال النيئ فمهل ،له
القدرة على ا متخدامه يقظة ومناما على حد مواء ،والموءة لا تتطيس ،ذهنا SUis

بل خيالأ خصا فقعل ،والوحي صوت باطني يس—معه الحم .،من داخله نتيجة

(ا)ودظر :لاوٍل ١٥ :^1[ ،]٥ :^1[ ،] ٢٤ :ا،

.] ١٣

( )٣يطرن ا-محلأق*المثوترحمات لمارميل دينيان ، ١ ٧٠١ ٦)، ،^ ،والماهية والخرافت؛ تور قروب فراي،
صى٩

 ، ٥وتارخ ١لأصطور٥ت آرمزوح ،صن _ ١ ١ه  ، ١ؤيتظرت الخرافات والأصاطيرت د /سعود

الترض،صي.برااآ

(  ) ٤يرى بعض القاد أن كاب حك حين  jالشعر الجاهلي ما هر إلا صورة من مقال ي المنهج
لديكارت ،يتفلر؛ مواقف نقدية من التراث؛ محمود أمين عالم• ٢ ٤٨ ،^ ،

(  ) ٥يطر؛ التمير الماركسي؛ محمد عمارة ،صء  ، ٥آراء المدية الفاص-اةت لافارانى،

— ، ٩٤

واليامة الدنية ،ص؟  ، ٥ ٠ - ٤والعقل والانفعال؛ لابن سينا ،صّآ ،والإشارات والتشيهات،
(،) ٣٦٧ /Yوالتيوة ين الفالقة والتمرف ،؛ عبدالفتاح القاري ،صّآا  ، ١وقد ناتشهم ابن تيمية ي

المندية ، ١١ ٢٠٠٢٥ ،ومجمؤع الفتاوى,)٢ ٢ ٩ / ١ ١( ،
٣١٨

على أمم ينكرون توحيد اض ؤإفراده بالعبادة ،ؤإيمامم بوجود الملاثكة ،ؤإن قالوا
يأمم؛نامت ،اش ،وكما ينكرون اليوم الأحر ،لكنهم يؤمنون بالغيب جمالة لا تقصلأ
أما متْللق الم ترفين وءلماُتي للرُب فهوإت^ار الغيب١ ،صالأ ،وتركيزهم
على كل ما هومائي محسوس ،فليس الأمر يرتب ،على ذمية النبوءة فح~ب ،بل
هو أعمق من ذللثؤ بكثير.

وعلى هدا فعلمانيوالعرب أشد إنكارأ من كفار فريش لقضية النبوءة.
ثمة موال ،يهلرح نف ه!

هل الفصحى القرآل أسامحلير منسوجة من الخيال البثري الذي لا حقيقة له؟
لماذا أماٍلير؟

لأمم (يجعلون كلام افه وهوأصدق الحديثإ ،حرافاُتؤ وأكاذيب ،وهي الغاية
ق ا لتكديب)رأا ،لكل ما جاء به الني ،.ذللئ ،أن الأساْلير ص القصص الش ال
حقيقة لها ،فالمكذبون للّك. ،تيمون ما جاء به من أخبار بالأس امحلير التي ال
حقيقة لها ،لحجتهم ق التكديبح قامت ،على وصفهم بأن ما جاء به محمد .هو
من قبيل الأمحاطير التي كان المشركون ي معوما ق نواديهم وهى لا حقيقة لها،
وهده حجة من لا حجة له ولا برهان له ي تل .ل به على صحة تكذيبه لكل ما جاء

به الني ،.ومن يتأمل م ياق الأياُتج يجد أن الكفار يهرعون مباشرة إلى حجة
الأم علورة لتكذيب ،الني ،.يقول اممه تعالى عنهم!

^^الآبي\رآزى؛بي ؤ>[الأنعام ،] ٢٥ :ويقولأؤئدامرظهذ
هإومح"صب>[الأنفال:
^[١لنح-لت

 ،] ٣١ويقولتؤوإدافلممادآالأ
(\)الكشاف(أ/؛<\).
٣٢٠

كطيآلاصش ه
^جفيناّإ£مث

 ٢٤ا،
[المؤمنون ،] ٨٣ :ويقول'.

ه١ثمحهآكنييرقهلالمل،] ٩٦~ ٦٧ :ومول):ؤؤقى،لؤإدلأ

ساتيمحهجينإنقت

فيّيزلإاانص

اثومىثؤن ماكدلالإاكط؛رالهن ه[١لأحمآف ،] ١٧ :وي_ة_ولثؤإدص
ه[القالم،] ١٥ :

هةللهرألآيخب>
[اوطففين; ،ا-ما].

وحننايينون مصدر هده الأس —احلير ،يقول اش تعالى عنهم؛ؤئاوكطإر
^قت؛هيكه[امتان :ه]،ذلائ،أن النضر
قال لما س ئل عن ما يقول؛؛__^ ،فقال :رما يقول إلا أس— اؤلير الأولين ،مثل ما

كنت ،أحدثكم عن القرون الماضية ،يعني أنه قال ذلك مكابرة منه للحق وح دأ
للرسول^ ،وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى ،وكان يحدث نرسا

عن أنامحيمى العجم ،مثل نمة رستم ؤإم فنديار ،م تمالحون حديثه ،وكان
صاحّ ،-أس—فار إلى بلاد الفرس ،وكان النضر ثديي اليغضاء للرسول .وهو

الذي أهدر الرمول ه دمه فقل يوم فتح مجكة)ر ا.
وحتىيرمحج بهتانه ،ولأنه علم أن هدا الزور مكشوف ،وند لا يقبل عند الناس،
لعلمهم بآن الني .أمي ،فكيفه ي تمد قرآنه من كتب ،الأولين؟ فهيأ لقبول ذلك

اطر :اكميرواكوض(ي/هي\).
٣٢١

أنه محت له ،فاتحيها عنده لهويناولها لمن يحس القراءة فثمالى عاليه ما يقمه
القرآن

.

إل الممحص المراق الذي نزل لم يكن ال.هدف منه التندر والتجمهر ،بل كان
الهدف منه م أحد العبرة والعقلة وت لية الك ،ه للربهل على قله ،ونيته بأن ما

يلقاه من تكذيب قومه هو منة الأولين من الر مل قبله ،قال تعالى! <ؤويلأمحبيقلث

^ظهىئللهناله[هودث

ساتيفي^صفدهءؤإدلآؤثةق

 ] ١٢٠ليس هذا قاص—رأ على الني محمده فصم سب ،بل كل من م لك مسيل
الأنبياء والمرس لين من العقلاء يجد العبرة والعقلة ،يقول اش تعالى! <ؤكدءك\ن

ظإوإاآلآنيه[يوش!  ] ١١١ف (الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا
كانت ،حبرأ عن أمر وفر ،لأن ترتب الأثار على الواقعات ترتب محلبيعى فمن ماما
أن ترتب أمثالها على أمثالها كلما حصلت ،ل الوافر ،ولأن حصولها ممكن إذ
الخارج لا يقعر فيه المحال ولا المادر وذللث ،بخلاف القصص الموصوعة بالخيال

والأكاذسب فإما لا يحصل حا اعتبار لامتثعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا تعهد،
مثل مبالغات الخرافات وأحاديث ،الجن والغول عند العرب ،وقصة رم تم
وأسمنييار عند العجم ،فان امعر يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللديدة ولا
يتهيأ للاعتب ار حا إلا على مسينر الفرض والاحتمال وذل لثح لا تحممفل به
النفوس)رُ

كما أن قصص القرآن كلما قرئت ،تجددت ،ولا يزال الناس يقرووما ،ولم تبل
ولم تخلق مع كثرة تردادها ،لأما وحى من افه تعالى.

(ا)يفلر :الرجع الابق(م\/هآآمآ).
٣٢٢

ولنا أن نسمع نوعين من القمص ،ءصص1ا مما يرويه القاصون ،وفهما من
نم عس القرآن الكريم ،ثمة أثر دائم ق النفوس للجمح وليس للأفراد ،يس—تجيب
لكانية ولا يستجيب للأولى ،يكي  vlUJولا يكي للأولى ،لا لشيء إلا لأن
مصدر الثانية إلهي بيتما مصدر الأولى بشري!
فإحباره بالمغيبات ،الماص ية مفصلة لم تخالف الكتب الس—ابقة على وجه

الجملة ،ولم يعترض عليها ولم تتناقض ،كل هذا نمر به نك ،أمط لهو دليل ،<٠
أعفلم دلائل نبوءته الش لا يجد الجاحدون إلى جحدها سبيلا ،ولا يمكن إسادها
إلى تعليم بشر ولا جن ،ولا ن بتها إلى سحر ،ولا كهانة لأن كل هذا منتفي ،عن
النحم .،كما بينت ،ذلك ،مابمار ا.
مما مبق بيانه ق المباحث السامة ،يتبين لنا ما يلي!

 ٠ا لغب لا يعلمه إلا اف تعالى وحده ،وص يظهره لخن ارتفبمى من رمله،

قالتعالى :ؤءنبوآيهلألإهزوبيمح١

م،محثّول4تاتجنت

 ،] ٢ ٧ ~ ٢ ٦فعلم الغيب ،حارج عن ندرة الإنس والجزر ا.

 ٠ا لأيياء تبقون عن أنمّهم علمهم بالغتب يقول ،افه تعالى ءنهم؛ؤألمبجمغ

يجكقاش؛وببمالطئدة،]١ ٠ ٩ :
ونوح عليه ال لام ينفى عن نف ه عالم الغيبج ،حسثا يقول لقومه ،قال افه تعالى

عنه؛^^5؟أؤلثؤبملىحهش٢قلأءأك،ؤ>[هود ،] ٣١ :والنيمحمد.

ينفي عن نف ه معرفة السبح ،فيقول لقومه ،قال اطه تعالى ءنهنؤملآؤإ،لخين
ئاهولآماك1ت،هتالأنعامت *  ،]٥وقال تعالى عنه أيمان ؤمآ٤١نإايل
،] ٧٠ - ٦٩

(<)يراجع :القملاكق;دلألأأٍ:لأقاويه.
( )٢يطر :النرات(ا ،) ١ ٤ ٩ /ؤيظر :الخراب الصحيح(آ ٥٦٨ • /ا
٣٢٣

وحينما محالت جارية ت وفينا نبي يعلم ما في عد ،ئفال لها

ُدءي ةذ،...0ر ا،

فال~يه أنكر قولها ل أنه يعلم الغيب وما ها عنه ،لأن الغثب على الإطلاق ال
يعلمه إلا الق ،محاته وتعالى ،وق ذلك تقول عائشة رصي افه عنها؛ * ،...ومن

رعم انه يحبر بما َيكون فى عد فمذ ا عظم ءالى اطه ا

وافه'يقول I

صلآمحمحإلأمحبماكلْ:أ4األ
فالأناء ومنهم ال~ىه يفون عن أنف هم ممفتهم الغيب ،نهدا يئن أن علم
الغيب ،على الإطلاق من حم انص اطه ،وأن الأنبياء لا يعلمون من الغسب ،إلا ما

أطلعهم اطه عليه ،وند أطلع اطه محبيه محمدأ ه على كثير من الغيومحب ،،ولكنه لم
بطلعه علمح،مبي ١٣ا•
 ٠م اذا لوكان محمد ه يعلم الغيب ،دون وحي من اطه؟

لكان حاله على حلافح ما هو علميه ،من امح تكثار الخير ،وامنغزار المنافع،
واحتنامحتا ال وء والضار ،حتى لا يمه ثيء منها ،ولم يكن غالما مرة ومغلوبتا
أخرى ق الحروب ،،ورابعا وحام رأ ق التجارامحتح ،ومم يب1ا ومخهلئح ق التدابير،

وّ لم يكن الأمر كدللمثح ظهأِ أن علم الغيب ،المهللق غير حاصل لديه ،لذا يقول اطه

سأولآعللأت\هآئظثمقءاٍتا

ت-عاوى

سنئصمحىممحةائ أنأإلأهئدشئَضمحن i
تالأءراذطت  ،] ١ ٨٨إظهارأ لعبوديته ولامحتفاء ما يختص بالربوبية من علم الغيب ،عنه،
أي! أنا عبد ص عيفح لا أمللمتط لف ى اجتلاب ،نفع ولا دفع صرر كما الماليالث،
والعبيد ،إلا ما علخى اطه؛  ١٠ا.
(  ) ١أحرجه اليخاري ق صحيحع ،كتاب المخازي ،باب ث—هود ألملائكة بئرا ،) ٣٧ ٠ ٠ ( ،وق كتاب
النكاح ،باب صرب الدف ق الكاح والوليمة.) ٤٧٥٠ ( ،

(  ) ٢احرحه م لم ق صحيحه ،كتاب الإيمان ،باب معنى تول افه عز دجل• ؤ ؤلثدؤءاءننلم ألجئ ه

( )٣يظر :شرح نن أبي داود؛ نمدالسن انماد<حآآ/ااآآ).
ياعير( ،) ٣٢٩/٧وسيرالكريم الرحصصا<م.
٣٢٤

 ٠تحقيق بعض سوءات النبي .التي أخر محها كإجابته على الأم ثلة الي

ووج 4إب ،دلالة على صدق المي .ق باقي أخارْر^١
 ٠ا لإ-ءار عن الأمور الغيبية ليس حاصء الني محمده ل م دليل
مشترك بين الأنبياء ،فهوآية على الموءة لكل من عرف وأقر بصدق الأتبياءر ا.

 ٠م ا تحفق وقوعه من الأمحار التي أمحر ما الأنبياء يشي ويعضد لما لم يفر
يعد.

 ٠إ "؛مارْ ه بالتفاصيل الدقتقة اش كان يختر عنها من أمور نيئة ماصية لم
يش اهدها هو ،ولم يشاهدها احد ضْ من بني قومه ،لأنها خارجة عن نطاقهم،
ولستا هي ق مقدورهم ،كإخاره عن خلق ال ماوامحت ،والأرض وبقية

المخلوقات ،كالملائكة والجن والإنس ،وأصل خلقهم ،وصفات خالقهم. ..الخ،

ونصص الأنبياء السابقين ْع أقوامهم ،كل هذا يختر به خترأمفصلا ،يهول ،تعالى!

ؤوماك١ن

^ىيرةتمحئشاي.زآمحيألأ

ات ،دئمة!،مرتا دون

ة،يىةنوتآصئ)ه[يونست  ،] ٣٧ؤيمول:،
ب>[يوّ فح:

 ] ١١١فالتفصيل هو الييين ،وكل ثيء هوالاعتبار بالقصص ر ا ،فاكفم يل
والبيين لكل ما يحتاج إليه البال من أصول الدين وفروعه ،ومن الأدلة
والراهينل؛ا ،كالإخبار عن الأمور العيية والجلية ،وعن الغيوب المملة
المجملة والتفصيلية ،والإبجار عن الرب تبارك وتعالى بالأمماء والص فات،

( )١ينظر• شبهات وهمية • منيس عبد النور ،نس . ٣٦

لرسم :اسلاك1فى :دلالا

(أ)يظر:إثباتبوة

..،^١^١
( )٣يطر :اكحرير واكوير( .) ٧٢ f\r

ر  ، ٤ينظر• نتستر الكريم الرحمن _. ٤ ٠ U
٣٢٦

//سأر/£سمدس

دساس)والآضبضضءةاص.
يسل ض بتن؛

البح

ث الأؤ؛لْ :ماؤقات  '£-اثنفلم والأسلوب بين

ائيحث الثاني:

وغيره

موقف كفارقريش من نخلم وأسلوب القرآن

٣٣,

منزل ،ولا شريعت مأثورة ،ولا ا شتغلوا ببعض العلوم ،بخلاف بوم فإمم لكنت بين
أظهرهم الكتب المنزلة ،وأقوال الأنبياء ،خضلوا لضعف عقولهم وخبث ،غرائزهم.
ؤإنما لكن علم العرب ما سمحت ،به قرائحهم من النعر والخطب ،أوما حفظوه

من أن ابمم وأيامهم ،أومااحتاجوا إليه ي دنياهم من الأنواء والجوم والحروب.

فلما بعث الله محمدآ .بالهدى تلقفوه عنه؛عل .مجاهدة مديدة ،ونهلهم اض عن
تللمثج الحادات الجاهلية التي لكنت قد أحالت قلوببمم عن فهنرما ،فلما تالقوا عنه ذللث،
الهلءى زالت ،تللث ،الريون عن قلوببم ،فقبلوا هدا الهدى العظيم ،وأحداوْ بتلك الفهلرة
الجيل.ة ،فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم ،والكمال الذي أنزله افه إليهم،

بمنزلة أرض طيبة ق نمها ،لكن هي معطلة عن الحريثؤ ،أو ئد نست ،فيها مجر
العضاءل  ٠والعوّج؛آُ ،وص ارت مأوى الخنانير وال بلع ،فإذا طهرت عن ذلك
المؤذي من الشجر وغيره من الدواب واندلع فيها أفضل الحبوب أوالثمارحاء فيها
من الحب ،والثمر ما لا يوصف ؤ متله.

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل حلق الله سوى الأنبياء،

وصار أقفل الناص بعدهم من انعهم باح ان رصي الله عنهم إلى يوم القيامة من
العرب والعجم .والله سبحانه أءلم)ر''أ'.
ولقل -اعتمدت قريش ق نقل م—عرها على حاففلة الرواة الذين لكنوا يروونه

مشافهة ق معفلمهر؛ا ،لذا اعتراه ما اعترى غيره ص الم

موعات من احتلاف ق

الرواية ،ونيادة ونقصان ،ووضع واختلاق ،لذا اعتنى العلماء ؛لورام ته ،معتمل .ين
(  ) ١العفاء؛ شجرة ذات شوك• ينظرن لسان

لابن مظور ،ر .)٦ • ٢ / ١

رآ) ال،نننج :شجرممرالشوك .يطر :مذيِح اللغت؛ للازرى(ا.)٢ ١ ٩ /
صفياسضكلالخرب(،،ا٠) ٢٩ ^ ٢٨٩ /

( )٤ينظر؛ تأرخ الأد<بإ العريي العصر الجا،را1ي  ١د /نرثي صف ص . ١٤٢
٣٣٤

ق ذللئ ،على ذائقتهم الشعرية ،وحس— هم النقدي ،وقد ا<اسل؛لاعوا من حلاله التمييز
بين صحيح الشعر ومنحو .' ١١٠١١

فمنه المنحول ال>ّ.صنوع المختلق ،وهو صرب ،من ال.ثعر ساقط لا يحتج به،
ولا يستشهد يه على فصاحة العرب ،يقول ابن س—لأمرآ'ت (ول الشعر مصستوع
مفتعل ،موصؤع كثير لا حير فيه ،ولا حجة ق عربيته)لآ' ،وهدا الفم قد محمل،
العلماء ،وأّقطوه من الصنفارته مند العصور التةدمةر؛'.

ومنه الصجح الذي لا شك فيه ،الذي أحمع العلماء الثقايت ،على صحته،
ولذللث ،ذم ،ابن س—لأم إلى أن ما اتفق عليه الحلماء فليس لأحد أن يخرج منه' '،
وهو محفوفل عبر الرواية الصحيحة ،والدواؤين الخوثقة ،وهو الذي يعتمد عاليه ق

الاحتجاج والاستشهاد لفماحة العرُ— ،،وعليه لا يمكن التشكيلث ،ق الشعر
الجاهالي؛.' ٠١٦^٢٠
ر  ) ١ينظر :الثاهد التعري ي تمر القران الكريم؛ د /مد الرحمن الشهري ص .٢ ١ ٦ .٢ ١ ٣

( )٢ابن ملام هر محمدبن ملام الجمجي ،الإُمارى الأديب ،من أعلم الناس وأوثقهم بالت— عراء
وحلبقاتيم ،صنف ،كتاب حليقات الشعراء ،تول منة  ٢٣ ١ه_ .ينفلرت معجم الأدباء ؛ لياقوت الحموي
(  ،)٢ • 0.X • ٤ ; ١٨وسرأعلام اللأء(•\ر ١هآ.-آها•).
( )٣طقات فحول الشعراء(.) ٤٦ ;١

( )٤كما صنع ابن هشام حين أحد على عاتقه تنقية محيرة ابن إسحاق مما تس ابها ،فتعم ،ابن ام هحاق
ونقد ١لثعر الذي أولده وبين الفامحا الموصؤعوأمحئحله ،وأوصح نقد العلماء له ،وذكر الروايات
الصحيحة ،ينفلر؛ السيرة الشوية  ١لابن هشام ر •)٤ /١لابن ملام الجمحي جهد لشد هدا التؤع س

الشعر المزيف ،،بين أما؛— ،الوصع وعزاها إلى العصية القبلية ،والرواة الوصاعين ،وقو نبه عر
الرواة الكذابين ،وعلى رواة الأحبار الن.ين يحملون الشعر الزائف ، ،ينفلر :حليقات فحول الشعراء
(ا/ه،و'ائ.ا،أ).

( )٥يتفلر؛ حليقات فحول الشعراء(ا,)٤ /

( )٦هناك من يشكلث ،ل حقيقة وحولالشعر الجاهالي ،كمرحاليوت ،ق مقالته نشأة الشعر الجاهلي،
يتفلر؛ المنشرقون والشعرالجاهلي؛ تمدالرحمن بدوي ص آ،أ؛.هأ ،ودراسات المتثرقين
حول صحة الشعر الجاهلي ص  ١٤٢ ٨٧؛ وحله حين ق كتابه ق الشعر الجاهلي.
٣٣٥

ولقد بعث النبي محمد .بلس — ان قومه ،إذ كل ني يبعث jj
تعالى:

 )jlقومه ،مال
،]٤

أي! (ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه ،فلا يكون لهم حجه على افه ولا قولوات لم
نفهم ما حوطبط ده)ر آ ،فتقوم حجة افه عليهمُ ا.

ولس—ان قريش العردية التي نزل ببما القرآن اففلء ومعنى ،قال ^ •،^ ١٨ؤظددُ

يئالآؤنمحآكيبم 3اإإّاتيءت

تج>أصإن.ؤإإأيأريغ

ي؟نه[الشعراء' :اها-هها]ر ؛،نزلبلسانممليفهموه.
فالغة القرآن الكريم هي اللغة العربية ولم يكن هدا باختيار النبي .ؤإنما هو
بأمر افه تعالى وحكمته ،فالمي  Mيلغ عن ربه ما يوحى إليه بلم—ان عربي متن،

فهناك علاقة بين لغة القرآن الحربية وبين نبوءة المي .فهي أحد أدلة صدق نبوءة
ال؛ي ه ،فلا يمكن بأي حال عزل لغة القرآن عن النبوءة وأيكها ،وهناك من
يحاول الفصل بين اللغة الحربية الي نزل بها القرآن وبين النبوءة ،حيث نفلروا إلى
اللتة العربية على أما حزء جوهري ق بنية النص القرآي تكوك من أيديولوحيا
العصية العربية ،ولت هي حقيقة من حقائق الوحي الإلهي الذي حاء به محمد

س ف (ليت اللغة ق الخطاب أداة توصيل محايدة يشكلها المنتج للخطاب،
فتستجبج ،بهلواعية مطلقة لقصده ونيته ،بل إن للغة وحودآق سياق الخداول اكقاق
والفكري ،يجعلها محملة بدلالات قبلية سلبية وإيجايية)ُ؛؛.
(\)الكشاف(أ/أ'هر

( )٢بفلر :جامع المان( ٦ا  ،)٠ ١ ٦ /وشر القرآن الخلم(أ.) ٤٧٧ /
( )٣يفترّ :ورة[يوش :أ]وتالرءد ] ٣٧ :و[طه;  ] ١ ١٣و[الزم :ااآ]و[فمك" :ا]وتالنورى:
]٧ولالزحرف]٣:و[الأحقاف.] ١٢ :

(  ) ٤الإمام الثافعي وتأسى الأيدلوحيت الومعلت؛ د /نمر أبونيد ص  ، ٦٦وند رد ■ *eAد /محمد عمارة

ق ا لغ ير الماركسي للإمحلأم ص  ، ٥ ١ورفعت فوزي عبد المطلب ذ نقص كتاب نمر أبوذيد
٣٣٦

 0ثابا؛ تعرف النظم والأسلوب.

الظم ق اللغة صم الشيء إلى الشيء ،^<-١١

نظمت اللؤلؤ أي جمعته ق

م للت ،،ومنه نظمت الشم ،وهو أصل يدل على تأليف الشيء عع الرذيب
واكيق<ا.،

والأسلوب هو الوجه والطريق والمن .هب الذي بملغ به الكلأمُ .٠
والمراد هتانظم وأملوب القرآن الكريم االفظه ومعناْ؛ إذإن نظمه وأم لوبه
الإلهي المتفرد دل على صدق نوءة الني ه'  ،٠ذ (نفس نظم القرآن وأسلوبه
عجيب بدع ،ليس من جض أم السب ،الكلام المعروفة ،ولم يأت أحد بنظير هدا
الأملوب ،فإنه ليس من جض الشعر ولا الرجز ولا الخهلا؛ة ولا الرس ائل ،ولا
نظمه نظم شيء من كلام الناس عر؛هم وعجمهم ...،ليس له نفلير ل كلام الخلق

أجممنار'ل

— ويحص شبهام ص  ،٣ ٠والاتجاْ الخلماق المعاصر ي يلوم القرأن درامة ونقد؛ د /احمد الفاصل،
( )١بمقلد :العض؛ للخلل الفرامدى(ح ،) ١ ٦٦ /وماوي_ ،اللغة ( ،) ٢٨ • ;١ ٤وفايس اللغة

(< ،)٤ ٤٣ /،وجميّ؛ اللغة؛ لأبن درد( )٢ ٤ /Tوأماص البلأئ؛ للزيمحشري ،ص oU ٦ ٤ ١
(نقلم).
()٢بمنلر :ماو.باللغة(  ،)٣ • ٢ / ١٢ولمان العرب() ٤٧١ /١مائة(سلب).

( )٣نيته■ تفص يل القولر ويعل الكلام ل الدلألأيتإ اللغوية واليانية مما يتلول ،المقام به ،وهو خارج
عن إ«لار الدراسة المدية ي عدا البحث.

( )٤الجواب الصحح(ه ،) ٤٣٣ /ؤيفلر :إعجاز القران؛ للخطابي ص  ، ٢٧وإتجاُت ،نبوة الني

ه  ١لأحمل الهاروبي! ص  ، ١٩واعلأم النوة؛ للعاوردى ص  ، ٠٦والمعي ( ٦ا،) ٦٥ /
والرهان الكاشف ،عن إعجازالقرآن أللزمالكاني ص  ،٧٥_ ٥٦والفوائدالمشوق ،لملم القران؛
لأبن القيم ص  ،٧ -٤ومعرك الأفران؛ لل_يوءلي(،ل ،) ٢٣ /ونفلرية الفلم ا د /حاتم
الضامن ،ص .٢ ٤ .٥
٣٣٧

 oىلذا:هللكنسد.شامأ؟إ
لقدلكنتا فريس ذالتج فصاحة وبيان ،ق شعرهم ونثرهم ،ومحمل.لكن من

قريش ،ولم وعدوه من حملة ش عرائهم؛ إذ الث عراء معروفون آنذاك ،فلم يكن
محمد .منهم ،ذللث ،أته لم ينظم قصائد الشعر ،ؤإن لكن يقول ،البنت والبنين من
الشعر جريتا على لسانه من غير قصد ،ولا عمد ،كقوله  ٠انا اش لا كذب ،انا

ائلإداككا»را،
وقد يحكي قول غيره متمثاد به ،كقوله.؛١١هل اًونا إلاإصع دميت ،وفي
تبل اض  Uلةت»ر'> ،وكقوله( :.رألأكل ^i؛ Uحلا افتاطلءام.
ومما هومعلوم ومعروف أن من يقول كلامنا موزونتا من غير قصد ،أويردد
الست ،والبيتين عن غيره ،لا يقال عنه شاعرر؛'.

بخلاف من يقول كلأمأ موزونتا مقفى بقصد أولي ،فهدا يقال عنه ش اعر،
ولكلامه شعر .٠ ٠

ثمة موال يهررح نف ه ،ألا وهو؛
هل هناك مفارقة ق الطم والأسلوب ،بين القرآن وغيره ؟ !
( )١أحرجه البخاري ق صعس ،كتاب المغازي ،باب ^ ،١اش تعار• ؤدمم"ءنيالد

يا...ه[اكوة;0أ](،؛ام؛)،وشإفيصى،0

كتاب الجهاد والسر ،باب  jغزوة حنن.) ١٧٧٦ (،

( )٢أحرحه البخاري ق صحيحي ،كتاب الأدب ،باب ما يجوز من الش عر والرجز والحداء وما يكره

منه ،) ٦١٤٥ ( ،وم لم ق صحيحه ،كتاب الجها؛• والستر ،باب ما لهم ،النم .،من أذى المشركين
والمنافقين ■) ١٧٩٦ ( ،واليت ،لمد الذ بؤ ،ر داحآ•

( )٣أحرحه اليخاري ل صحيحه ،كتاب الأدب ،باب ما يجوز من الشعر والرجز وال<ا.اء وما تكرم
منه ،) ٦١٤٦ (،وم لم ق حمحيحه ،كتاب الشعر .) ٢٢٥٦ (،واليت ،لليد• ينظرت ديوان ليل .بن
ريعة-مَ،ااآا•

^صاف( ) ٢٩/٤؛واشراع؛ر( ،) ٩٢/٢٦ونياUري( ) ٤٢٩/٩و( ) ٦/١٤ؤ

( )٥يفلر :تبذيب اللغة( ،) ٤ ٢ » / ١ومقاييس اللغة( ،) ١ ٩ ٤ /Tمائة(ذل عر) ،وكث اف اصطلاحات
المتون؛ للتهانوي ص . ١ • ١٠ ٠
٣٣٨

إل الإجابة على هذا ازسوال سرهن لنا صدق نبوءة محمد .من كدحا ،وأل

القرآن هومن عند اش تعالى ،وأنه دليل على ص دق نبوءته ،وستكون من وحوم،
مها:

الوجه الأول؛ مقارنة بين نظم القرآن وأملؤبه وين نظم وأسلوب كلام الإنس
دالجن•

لمد أيقن صناديد كفار قريش بأن نظم وأسلوب القرآن الذي كان يتلوه محمد
 .م غاير تمامنا لكلامهم ،يل ولكلام الشياطين أيما ،لأن العرب كانت ،تعتمد
بوجود الشياطين ،وهى التي كانتاتلهم الشاعر تارة ،وتحين اذكهة ،والحرة،

وتأتيهم بالأحبار الغادبةر١؛ ،وكانوا يعتقدون أيض—ك بأن للرجل تابما من الجن،
ؤيمونه رياُ .٠

فالقرآن عندهم ليس من صنع البشر ولا الجن ،وم أبرهن على ذللئ ،بأقوال
لصناديد فرمن ،منها ٠

#قول الوليد بن المغيرة؛'أا ،حين حاء إلى رم ول اممه ،.فقال له؛ اقرأ علي،
ذقرأ
 ٢١١بُلر• النمير الكير(٤أ) ١٠ '/؛ ومجعؤع الفتاوى(آ) ٥١ /؛ وأديان العرب ومعقداما ق
طقات ابن معد؛ عالة الاسمح ،ص * ، ٥والشعرالإسلامي ل صدرالإسلام؛ د• /مد اض الحامد،
صى  • ٢٣دل ،الوانع المعاصر نجد من يربط الشعر والكهانة بالجن فا العمل العر;ي ،ؤيعدما مي

الأم اص الثقال لظاهرة الوحي عر أماس أن القرآن تثكل من الواع ،وهدا مخالف لحقيقة
الوحي وما جاء يه ،يطر• •فهوم النص؛ نمر ابونيد ص  ،٣ ٤والص والثالطة الحقيقية؛ له أضن
هثام(  ١٣/١بر،)٣■ ٥١ونوةسد.فيالقرTن١د/ص<،ص٦١ر
. ٢١٧

( )٣الوليد بن الغيرة من زعماء قريس وداداتأم ،مامت ،بعد الهجرة بثلاثة أش هر ،ينظرت الأعلام
(.) ١٢٢ //،
٣٣٩

معتمدأعليهما ،يستمع منه ،حض انتهى رمحول اف هؤ إلى الجدة نجد فيها ،يم
يال ،ث سمعت ،يا أبا الوليدi ،الت ّمعت Jli ،؛! فأنت ،وذاك ،فقام عتبة إلى أصعحابه،
فقال بعضهم لبعض؛ نحلفا باض لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذمثإ به،
فلما جلس إليهم ،قالوا! ما وراءك يا أبا الوليد؟ فال؛ ورائي أل وافه ئد
ئولأما <أ معت ،بمثله قط ،واف ما هويالئعر ،ولاال حر ،ولاالكهانة ،يا معشر

قريس أطعوبي ،واجعلوها بي ،حلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه ،واعتزلوه،
فواف ليكونن لقوله الذي س معت ،نبأ ،فان نصه العرُسؤ فقد كفيتموه بغيركم ،ؤإن

يظهر على العربؤ فملكه ملككم ،وعزه عزكم ،وكنتم أّ عل• الناس به ،نالوا •
نحرك واف يا أبا الوليد بلسانه ،فقال؛ هذا رأيي ،لكم فاصنعوا ما بلءا لكم) ،ويقول؛
(فواف لقدم—معت ،من هن»ا الرجل كلاما ماسس ممت ،أذناي قط كلامامثله ،وما

دريت؛ ،ما أرد ءاليه)ُ  ،٠فعتبة هنا ينفي أن يكون سمع فولأ مثل القرآن الن»ي تلاه
عليه محملء.ت ،بل ؤيوكل• نفيه بأنه ليس بشعر ،ولا ب حر ،ولا بكهانة ،فهو ينفي
أن يكون من جنس كلام البشر والجن.
؛و قول النضر بن الحاراث ،،وقل ،كان من أكر المعارصين ^_^ ،وكان يعد

من الخراء المحنكين بمكة ،وقف يوما ،فألقى خطبة ل جمع من فريش ،يقارن
فيها بين ما جاء به محمل•  .وبين ضروب ال

حر والكهانة والجنون والشعر،

وقومه من الحل.اق ق هذْ الأمور ،وأوضح فيها أن القرآن مغاير ومفارق لغيره،
حيث ،يقول؛ ريا معش ر قريس ،إنه واف ير نزل بكم أمر ما أنيتم له بحيلة بعد ،قد
كان ْحمادفيكم غلاما حانمد ،١أرض اكم فيكم ،وأصدقكم حديثنا ،وأعظمكم
أمانة ،حتى إذا رأيتم ي صدغيه الئسي ،،وجاءكم بما جاءكم به قلتم؛ محاحر ،ال
واف ،ما هوب احر؛ لقدرأينا الحرة ونفثهم وءمل.هم .وقلتم؛ كاهن ،لا واف ،ما
والهاية .) ٧٩ /D

السرة ص  ، ٢٦٩ودلائل النوة(،) ٧٥ /Y
٣٤١

هويكاهن؛ قدرأينا الكهة تخالجهم ،وسمعتا سجعهم .وءلتمت شاعر ،لاواف ،ما
هودقاعر؛ ئدرأبماارشعر ،وسمعناأصنافه كلها ،هزجه ورجزه• وئلتم :مجون،
لا واف ،ما هوبمجنون ،لقد رأينا الجنون ،ذما هو■Jمحتقه ،ولا ور> وسته ،ولا

تخليهله .يا معشرقريش؛ فانفلروا ل شأنكم ،فإنه واف ،لقد نزل بكم أمر ءظ؛م)أ ا•
هده نهاية الفر الذي كان من شياطين ئريش ،وكان يؤذي رسول اض ه،
وينص_ا له العداوة.

 ٠ق ول انس الغفارير٢؛ ،وكان أحد الشعراء ،ذعاJما سمع القرآن ،تين مفارقة
نظمه وبيانه لقلم الكهنة ،والشعراء ،وأثت صدق نبوءة الشي ٥،^- .المفارقة،
حيث يقولت رلقد سعتؤ قول الكهنة فما هوبقولهم ،ولقد وصعتا قوله على

أقوال الشعراء ،فواف ما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر ،وواف إنه لصادق
ؤإنهم للكذبونُ،تم
تقودنا اءارافارتا صناديد قريس إلى أن القرآن مغايرتماما ق نظمه وأملوبه

لكلام الشعراء منهم ،وهم أدرى الناص حم ،وعليه لا يمكن أن يكون ما حاء به
محمد .من القرآن شعرأ ،لأن محمدآه ليس بشاعر ،فقريش لم تعده من حملة
شعرائهم ،وهم ينفون أن يكون ما يأق به محمد .من جنس كلام الشعراء ،وهدا
محفيلأمايون0ضمفي
ما نفاه القرآن عن محمل• ،.قال تعالى•

هصمحJتصبمالحاقة ،]٣٤- ٤١ :لبيانأن القرآن من

(؛)دلائلالنوة(■؛.) ٧٧ /

( )٢أنس الغفاري :أحو أبي ذر الغفاري ،وكان محر منه ،بفلر؛ أط الغاية ل معرفة الصحابة :لأبن
الأير ،ص  ، ٨٣والإصابة ق تمسز الصحابة؛ لابن حجر(،) ١٣٦ / ١

( )٣أحرجه البخاري ق صسححه ،كتاب متاقب الأنم ار ،باب إمحلأم أبي ذر الغفاري،) ٣٨٦ ١(،

وم لم ق صححه ،كتاب فقائل الصحابة ،باب فقائل أبي ذر الغفاري.)٢ ٤٧٣ (،
٣٤٢

رب العالمين ،وليس هومن وحي الخيال الذي توسوس به الشياطينءم ،وللرد

على مزاعم المشركين القائلين عن الني .بأنه ثاعر ،قال تعالى:ؤنلراؤأ
طآبؤؤنؤ>[الأفياءت ،]٥
ه[الهلور؛  ،] ٣٠وفال تعالى:

ونال تعالى؛

ؤ قمإؤن  ٤٤١قادؤأ؛ ١^١لثاعتج_ّلم . 3تل جآء يا-لإ محبمدق آمحمحن 4
[الصافات ،] ٣٧٠٣٦ :مع أن الحرب كما يينت ،محابما معرفون بأن القرآن ليس من
جنس شعرهم ،ومحمده لم يعدوه من شعراتهم ،ولكنهم تجوزوا و الافتراء
ومخالفات الحقاتق لص .والنكابرْ-ام.

كما ض القرآن عن الني .تعلم الشعر ،قال

لأؤنمللأعظ؛انيرايمتيست  ] ٦٩أي( :وما ءث٠نا محمدأ الشعر ،وما
ينغي له أن يكون ثاءرأ)ُ '،لأن(الشعر م تفاد من الشعور ،فهويقيئ إشعار
النفس بما يحركها ،ؤإن لم يكن صدما ،بل يورثا محبة أونقرة ،أو رغبة أو رهبة،
لما فيه من التخيل ،وهذا حا صة الشعر)ر؛' ،ففي الشعر تخييل وتزؤيق للقول ،أما
القرآن فهوذكر للحقائق والراهينُْ' ،فالشعر له تأثير ل النفس من جهة التحريك

والتأثير لا من جهة التصديق والعلم والمعرفة ،؛خلاف ا القرآن حق نزل من حق،
فهونول المدق والحق ،يعطي ءالم1ا واعتقادأ ،وتمديما وعملأ'أ.'٦
كما أن الشعر يكون من الشيهنان تارة ،فيكون كذبتا ؤإثمتا ،ؤيكون من القس

أحرى ،فيكويا فيه غي واتباغ للشهوات ،فهذا من الشعر الذموم ،ومنه ما يكون
( )١يننلر؛ الثّاعل .التعري؛ د /عبد الرحمن الشهري ،ص . ٣٨
( )٢يتفلر؛ اعجاز المرض؛ للراض ،ص  ، ١ ٦٢وص  ٢٤٧؟

( )٣جامع \ .) 0i<\/r-)jU
( )٤مجمؤع اكاوى؛ لأن ست.) ٤٢ /U(،
( )٥ينظر :المم; الوجيز؛ لأبن ءطٍت (.) ٥٣ ١ ;٤

( )٦بمظر :مجموع الفتاوى(.)٤ ٤٠٤٢ xf
٣٤٣

حم١ر  ،٠وهذا سن ل نول اف ذعارت

محآءي4زآثامحن0آؤئزأ<هرفي

ءفؤثإد يهي<ئون 0ثأنحرظن ما لابمعؤث 0إلأآمحن ءانؤإنبميؤأ
ألصتيحتت

محأنتا/وأصابمدماظلاؤإذينؤ

^ ٠^١١^٨مثل

ثمحن[4اشراء :؛  ، 3>[YYU_YYبءانهينْساوهس الثعراء،

فذكر أوصاف الث عراء ،وبين حالهم ،وحال أناعهم ،ليدرك العاقل الفرق بين
القرآن والشعر ،والفرق بين محمده والشعراء ،فحالة الث عراء ،ووصمهم
الثابت ،فمن يتعهم هم الغاوون عن طريق ،الهدى ،المقلون على طريقا الغي

والردى ،فهم ق أنف هم غاوون ،وتجد أتباعهم كل غاوص ال فامحي ،وغوايتهم
ونية صلالهم أمم ق كل واد من أودية الشعر يهيمون ،فتارة ق مدح ،وتارة ق
قدح ،وتارة ل ص دق ،وتارة ق كدب ،وتارة يتغزلون ،وأحرى ي خرون ،ومرة
يمرحون ،وآونة يحزنون ،فلا ي تمر لهم قرار ،ولا يثبتون على حال من الأحوال.

ومن ص_فادت ،الش عراء أيما أمم يهولون ما لا يفعلون فأقوالهم رخالم،
أفعالهم ،فإذا محممعتح الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق ،قلت ،ت هذا أثمي الناس غرامنا،

وقله فاؤغ من ذاك ،ؤإذا سمعته يمدح أويذم ،قالته! هذا صدق ،وهوكنب ،وكما
قيل ق الشعر! إن اعذبه أكذبه ،وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها ،وتروك لم يركها،
لكرم لم يحم حول حم احته ،وشجاعة يعلوبما على الفرس ان ،وتراْ أجبن من كل
حبان ،هذا وصفهم.

فانظر ،وتأمل أيها العاقل ق صفااتج الشعراء وصفاُت ،الرسول ه ،وحال أتبلغ
الشعراء وأناِع الرسول ،.ول كلام الشعراء والغرض منه وؤ ،كلام الرسول.
والغرصى منه ،فهل تهلا؛ق حالة وًفاُت ،الرس ول محمّد .حالة وصفّامحتح

الشعراء ،أويمارحم؟ أ أم هومخالفا لهم من جمح الوجوم؟ أ ُالنتمح . ،الراشد
٣٤٤

البار ،الذي يتبعه كل راثد ومهتد ،الدى قد ام تقام على الهدى ،وجانب الردى،

ولم تتناقص أفعاله ولم تخالف أقواله افعاله؟ ا الذي لا يأمر إلا بالخير ،ولا ينهى
إلا عن الشر ،ولا أمحر بشيء إلا صدق ،ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له،
ولا ض عن شيء إلا كان أول التاركتن له•
ولما وصف اض الشعراء بما وصفهم به ،امتثتى منهم من آمن بافه ورسوله،
وعمل ص الحح ،وأكثر من ذكر افه ،وانممر من أعدائه المشركين من بعد ما
ظلموهم.

لحار ثعرهم من أعمالهم ^ ١٠٥١١؛ ،وآثارإيمامم ،لاشتماله على مدح أهل
الإيمان ،والانتصار من أهل الشرك والكفر ،والذب ،عن دين افه ،وتبيين العلوم
الناقة ،والحث ،على الأخلاق الفاصلأرا؛.

(وكيف يكون القرآن ث عرأ والش عر كلام موزون مقمى له معان مناس.ة
لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟! فأين الوزن ق القرآن؟! وأين التقفية؟! وأين
المعاق التي ينتجها الش عراء؟! وأين نظم كلامهم من نظمه ،وأساليبهم من
أمالي؛ه؟!)رم.

وحين تأملتؤ القصائد الشعرية للحرب ،وحييت ،أما تأخذ نمط1ا معيننا ق نظمها

وأملوما ،فالشاعر يقفا على الأطلال ؤيصف ،دابته الش ترافقه ،ومن ئم يتغزل ق
محبوبته ،ومن ثم يشيع ل المدح أوالهجاء ،فلا شيء نمى الحاجة إليه ل صلاح
دنيا ودين؛م ،ؤإن كانتإ قصائدهم تحتوي على بعمى الحكم ،لكن لا علاقة لها
بالدين ،وهذا ما لا نجده ق القرآن الكريم ،فهويتحدث إلى الرسول أويتحدث
(  ٢١ينظر• الضر الكر( ٤أ) ١ ٥ • /؛ وسير الكريم الرحمن ص . ٥٩٩
()٢اكحر؛برواكوير( .) ٥٧/٢٣

 ٢٣١ينظرت دلائل ١لإءجاز؛ لمد الماهر الجرحاق ،ص.٨
٣٤٥

®إل روح اوملس لا يزال يؤيدك ما ئايحش عن افه زرئوله® ،ؤيقود '.ررثجاهم

حسان دسش وافقي أاراُ ،ولوكان الٌتي. ،ؤ ثاعرآ لباشر ذلك ،بقسه ،ولما اتخذ
بأن الأمر يتعلق بم ألة نبوءة محمد ،.وأن القرآن دليل يم هن
ثاعرأ له،
على صدق نبوءته ،وأنه وحي من عنلء الله.
ولوقلنا تترلأبأن القرآن شعر ،ومحما.آ .ث اعئ ،ل هل على كفار قريش
وغيرهم أن يحاكوْ ،وأن ياتوا بمثله ،فيعارصوه ،وحرص هم معلوم بنش الطرق
والنبل لإلعلال دعوة نبوءة محمد ،.وهذا لم يقع مهللمارآ؛.

هذا شيء من المغايرات والمفارقات بين القرآن وشعر الجاهلية.
ومذا تبطل دعوى القائلين بأن القرآن الذي حاء به محمد .منحول من الثعر
الجاهررآ.،

لقد كانت قريش تعتقد بأن للرحل تابما من الجن ،ي مونه ربا ،فظنوا أن
بعض الجن يتراءى للنبي .فتوهمه بأنه نبي مرمل ،وقا هذا يقول عتمة بن رمحعة

للنبيه قبيل أن ي مع منه شيئثا من القرآن؛ ( ١ ..ؤإن كان هذا الذي يأتيلئ ،ريا
تراه قد غلب عليلئ ،،وكانوا يس —مون التابع من الجن ريا ،فربما كان ذلك ،بلءلنا

(ا)شيرمآناسم(ا.) ٥٧.٥٦ /
( )٢ينقلون محمد ه بين الحقيقة والافتراء ؛ محمد أبو ليلة ص . ١٢٣

( ) ٣ي نفلرت ال قرآن ق الث عر الجاه لي ؛ ن اه اّ .محمود متولي،
^هصهتسصئظ' حيث ،أجلت ،اياحتت بخيلها ورحالها على

أن القرآن منتحل من الشعر الجاهلي ،ومقل .ماُت ،أولية؛ لهليبؤ تيزيتي ،ص  ، ٣٧٧ومفهوم النص؛
د /نمر أيونيي ،ص  ، ١٤٠ومآلامت ،القول ،بخلق القران؛ د /ناصر الحنيتي ،ص ١ ٦٨
والحدائيون ربطوا بين النوة والشعرت ينفنرت أم ثلة الث عر ل حركة الخالق وكمال ،الحداثة وموتما؛

أيونيي ،ص •  ، ١ ٤ ١ __ ١ ٤وص  ، ١٧ • __ ١٦٨والمجمرعق الكاملة؛ لجران حليل ،ص ، ٢٥٢
وتقد النص؛ علي حرب ،ص  ، ٢٠٨والحداثة  )jالعالم العري دراّ ة عقدية؛ د /محمد العلي،
(م  ،) ١٣٥ ١يراجع :النمل الرابع من هدا الحث ;،مضمون الرمالة.
٣٤٧

للث ،أموالنا ق طلب ااطّ_ ،للث ،حتى ُارئلثا منه ،أونعذر فياك)ُ  ،٠وند رد اض عليهم

زعمهم هذاموله

^ِو\شتظيمن
<ؤومادلإلتا
ساء<، :لإ-آاآ](أى:ضصمنشهمولأ

من طليتهم؛ لأن من سجاياهم الماد ؤإصلأل ،العباد ،والقرآن نته الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وهونور وهدى وبرهان عظم ،مينه وبين الشياطض منافاة

عظيمة؛ ولهذا قال ،تعالى؛ ؤزتابجيىسه' وقو ١٠؛ ؤزمابمظيمنؤ> أي ت ولو
انبغى لهم لما ا سطاعوا ذللث ،،حمله وتأديته ،ولما وصلوا إلى ذللث،؛ لأمم بمعزل
عن امتماع القرآن حال زوله؛ لأن ال ماء ملشت ،حرنا شديدا وشهبنا ق مدة إنزال

القرأن على رسوله ،فلم يخلص أحد من الشياطين إلى ام تماع حرف واجد منه،
لثلأ يثتبه الأمر ،وهذا من رءمة الله؛عبادْ ،وحذنله لشر عه ،وتأييده لكتابه

ولرسوله؛ ولهذا قال؛

آكعكئذاه[الشعراءت  ،] ٢١٢كما قال تعالى

سر'ا عن الجن؛
لبآ)م

والجن لما ممعتإ القرآن من المى .اعارمتإ بأنه حق ،ففي حديثؤ ابن
هماس رصي اف عنهما؛ *عن ابن عباس ،رمحن افه عنهنا ،دال،ث انطلق التبن س

في طاتثة مذأصحابه عامديى إلى نوق عكاظ ،وقد جل بص المحاطين لنص حبر
الثناء ،وارسلن عليهم الشهب ،،هزحعت الثتاطينإلى ثنمهب ،ثثالوات ما

ئقالوا؛ جز ١^:نتن خي

؟

زأزملئ ،ئؤا الث4ث U :١^ ،،ءال؛^١

وبين -قة ال.ثناءإلا شيء حدث ،ثاصربوا

الأرض ومعاربها ،ثائظروا ما

هذا الذي حال بتكم وبيذ جرالثماء ؟ ئائصرف— ٠اولئل ،-الديى توجهواثحوتهامة

إر الثئي ه ،وهوبنحله ،عامدين إلى ثوق عكاظ ،وهووصر با صحابه صلاة
(ا)اورة('ا'\-/ما).

( )٢تمر

ص( ،) ١ YO ;٦وينظر; اشر الكبٍر( .)١ ٤٧ / Y٤
٣٤٨

 ،^١قثا نبنوا  ،0^1اضثواوُ ،ممالوا :ندا زاف اJiى
لحق الثناء ،ئهنالك حى رجعواإلى قزمهب ،وقاثوات يا يومنا

نثن

' — ١آ]ا،رآ؛ ،وقد فالت ،الجن

ئيعود)صلآئ1

يا ذم ايثّهثأ قال تعارت

^هضث\سملإا

لفل ثى بمسدمى مصذها,ثانئ يدبه أهية،إئ اؤ محإك حنه ،تحثنم  0ثؤنأ
وتيزؤسئاد>لبيه[الأرماف:
؟ .] r\-y

وهنا مفارقة ومغايرة ق ردة الفعل بعد حم ماع القرآن ،فصناديد قريش
على اعزافهم بالمغايرة والممارقة بين نظم القرآن وغيرْ ،وأنه حارج عن
منطوق الإنس والجن ،إلا أمم لم يؤمنوا به ،وكان لهم موقف من القرآن
ومن البيه  ، ٠٢٠بخلاف النمر من الجن لما ّ معوا القرآن آمنوا به وبلغوا
قومهم.

وعلى وضوح هذه المفارقة بين نقلم وأم لوب القرآن وغيره من كلام ،والتي
أقر ما فصحاء العرب من صناديد قريش ،ونفر من الجن ،بأن القرآن الدي جاء به

محمد ه ليس هو من جنس نولهم ،وخارج عن مقدورهم ،إلا أن هناك من
(هع أن
يحاول التشكيك ،ق هده المفارقة ،لننع قداسة ؤإلهية مصدر القرآن،

الاثار الفنية سعرآكانت ،أونثرأأور سومتا أومنحوت-ا أوروائع موميقية أوغيرها،

( )١أحرجي الخاوي ق صحيحه ،كتاب الأذان ،باب الجهر قراءة صلاة الفجر ،) ٧٧٣ (،وملم ي
صعحه ،باب الجهر بالهراءة ي المح والقراءة عش الجن ،) ٤٤٩ (،ؤيتفلر؛ إرشاد الممات إلى
اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنوات؛ محمد علي النوكاق ،ص .٤ ٤

( )٢سأيته ق المحث ،الثاني من هذا الفصل يمئيئة اممه تعالى.
٣٤٩

إ 0تجلية المقارنة ين القرآن والحديث سج؛ب عر هدا السؤال.

إننا حينما نهلالر القرآن والحديث نجد ينهما مقارنات ق الفلم والأم لوب،
مزوجوه عدة ،منها:

 ٠٠٠مقارنة من جهة مصدر الفلم والأسلوب:
القران يو كلام اف النزل غير المخلوق ،عالي محمد

بوا<ام^عإة جبريل،

المنقول إلينا بالتواتر ،المتعبد ُتلأوته.

والحديث الموي هو كل ما أثر عن المي .بمد العثة من قول وعمل
وتقريدرا؛

والحديث ،القدسى ،هوالحديث ،الذي يرويه الرم ول .عن ربه ،لقفتا
ومعز،رألم

ومن هتا أمتهلح أن أجلي ،الفرق ين القرآن والحديث ،،من وجوه عدة ،منهار :٠
 ٠ا لقرآن كلام الله أي إن لمغله ومعناه من الله ،بواس —علة جريل ،وهوالوحي
الجلي ،بينما الحديث ،الجوي لفظه ّْز ،الك ،ه ومعناه وحي من اض ،والحديث،

القدسي لقفك ومعناْ س اف تعاربوحي جلي أد حفي ،ضويه الني .عن ربه،

سمحقسسمحبمثم:ج_؛]ف(همءي
وحيان:

وحي أمرنا بكتابته ،وتعبل،نا بتلاوته ،وهوالقرآن الكريم.
ووحي لم نومر؛كتابته ،ولم يتعبد بتلاوته وهوالسنة) . ٠٠٠
ا ، ١ينذلر• مجمؤع الفتاوى(،خا*/ا-اا) ،وأصول١ ،لحديثح؛ د /محمد عجاج الخطيس.ه ،ص . ٢ ٧
 ، ٢١بُّلر■ الرمالة النتطرفت  ١للكتان ص  ،٦ ٠والضاء اللامع من الأحاديث ،القيمة الجوا<ع؛

صالح القرنان ص  ،٣والأحاديث ،القل.سة حسا ودرامة؛ عمر محء.او(.)٧ /١
( )٣يظر؛ نواعن .اكحا،يح،؛  UUJسمي ،ص  ،٦ ٩ .٦ ٤وأصول ،الحديثه ص .٣ • .٢ ٩
()1أصواء ص (  Isلأي.
٣٥

قال اش تعالى ،والحديث القدمي

ه القرآن لا يضاف إلا ف تعالى،

يرؤيه المى .عن ربه ،فيقال فته( :قال الر سووه فتما يرؤيه عن ربه) ،والحديث

قال الرّولس•

الشوي يرؤنه الصحابي عن الني.

ه ا لقرآن منزل من افه إلى جمّل ثم محمد ،.بينما الحديث ،النبوي هورواية
الصحابة عن الرسول ،.قد تختالف الروايامحت ،ق بعض ألفاظ الأحاديث ،،حسب

المواقف ،التي يقول فيها الني.الحديح ،،أوبحسسب ،الرواة ءنه ،والحديث،
القدمي يرؤيه الني .عن ربه ،ومن ثم يروي الحديث ،الصحابة رضوان اش

عليهم ،لا  Jbمن ذكر ال ند حيال نقاله ،بخلاف ،القرآن الكريم.
ه ا لقران متعبد بتلاوته وقراءته قهو يقرأ ق الصلاة ،ويضاعف الأحر عند
تلاوته ،بينما الحديث ،النبوي والقدمي لايتعبد بتلاوته ق الصلاة.
 ٠ا لقران منقول إلينا ب التواتر ،وهذا من عوامل حففله ،فهو قهلعي الئبويتؤ،

بخلاف الحاJيحؤ النوي والقدمي منه المتواتر والأحاد ،وق الأحاد الصحيح
والضحيف ،،وللحفاظ عليه صنم ،العلماء الحدين ،من المصنفات ،لمعرفة الحديث،
دراية ^^• ١٢

 ٠سهي الجملأ من القرآن اية ومورة ،وهدا لا يوحد ق الحديث,

❖ ة فارةتمنحهةالدلألة:

 #ا لقرآن دليل على صدق نبوءة الني محمد ،.فهوحينما أظهر نبوءته ،كان
القران دليلاعلى صدق نبوءته إذ هوبرهان واية من عتلء افه تعالى أيد بيا النى^^

 ١ينظر لأشهر المصنفات ل مصطلح الحديث ق؛ تيسير مصطالح الحديث؛ د /محمود الطحان ،ص
٣٥٢

وبرص على ص دق نبوءته ،خلاف الحديث النبوي الذي لكن يقوله الن؛يه ام
يستدل به على صدق نبوءته ،ؤإن تضمن بعض دلائل النبوة لكلإخبار Jالماسات.

 ٠ا دعى كفار قريش أن لهم القدرة على أن يقولوا مثل القرآن ،ومحللبوا من النبي
 .أ ن يبدله ،فهللب افه منهم أن يأتوا بمثله أوبعثر سور مثله أوبؤرة من مثله،
فلم يأتوا ،لينلهر عجزهم للملأر ا ،هذا لكن حاصتا بنفلم وأمالوب القرآن شل ،أما
الحديث فلم يوتر محا التايخ أي اعتراض عليه ص نل كفار ئريش ،يعليه لم تكن
هاك أي  UUUبالأتان طه.

 ٠ا لقرآن بلففله وبيانه بهر ثريث ثا وأيقنوا أنه ليس من فيل كلام البشر مطالسا،
بخلاف الحديث.

 ٠٠٠مفارقة من جهة التفلم والأملويج:
 ٠ل ولكن الأم لوب القرآي صورة لتلك الفهلرة المحمدية ،لوجب أن يتطبع
على س اتر الكلام المحمدي ،لأن الفطرة الواحالة لا تكون فهلرتين ،والنفس
الواحدة لاتكون نف ين ،وتحن نرى الأس الوب المراق فنراْ را وحده ،ونرى

الأس لوب النبوي فنراه ضب1ا وحده لا يجري مع القرآن ،فجمح عبارات
اارّ ولس وجمله يتميز عنها النمى القرآف تميزآ صارحنا ،إذ نالحفل ق القرآن
أملوبثا ونفلما فريدآ لا ينبعث من بشررآآ
فالقرآن والحدث لكنا ل زمن الثوءة ،وحيال النظر فيهما نجد أن ق الأحادث

البوية ألفاظنا مرتثطة بالحياة اليومية لكلمي والهلع ٠..ونحوها ،لا وحول لها ق
القرآن ،كما نلاحفل احتلافنا بين القصص الواردة ق القرآن والواردة ق الحدث من

جهة الأسلوب ،ونلاحفل أيضتا أسلوب القسم ،ففي القرآن يق م افه تعالى بما شاء
إيضاح وييان يمثية اض ل المبحث الثاق من هذا القمل.
 ، ١١سأل
(آآ،طر :المأاسم:درا0صخه.هه.
٣٥٣

4

من مخلوقاته كقوله
[،]٣- ١ :،<^١

 ،] ٤ - ١أما ق الحديث فالق م لا يكون إلا باض تعالى وحال ،0كما أن القرآن الكريم
يخلومن تاؤغ الأحداث بخلاف الحديث ،فلوكان محمده مؤلف القرآن لغله
لسانه على تللث ،الألفاظ والأسالسي ،التي ستخدمها ق الحدث ،فنجدها ق القرآن
وشيآ من ذس ،لم يحدث

كما أن لطم وأم لوب ،القرآن تأثيرأ ق النفوس ،حيال قراءته ،وم ماعه ،وهذا
بخلاف الحديث ،يقرأ وليس لنفلمه وأمالوبه تأثير.

وندعلم بالضرورة بان لكل قائل أم— لوبه وؤلريمته ق الفلم والبيان ،ومما هو
مقطؤع به أن القرآن والحديث ،يمثلان أملوبين لكل منهما طابعه ،ونظمه الخاص
يه ،لنعلم بان القرآن لفنله ومعناه من عند اف تعالى ،وليس هو من عند محمد،.
والسنة لفظها من الني ،.ومعناها من اف تعالى؛ .٠

ولوكان القرآن من أسلوب ،محمد .لما لم نا فرقء بينه وبين الحديث ،مع أن
كليهما يجريان على لسانه.

الوجه الثالث ;،مفارقة بين القرآن والتوراة والإنجيل؛أأؤ

مما لا ث لث ،فيه أن التوراة التي نزلت ،على موصى ،والإنجيل الذي نزل على
عي ي ،والقرآن الدى نزل على مح-مد ،.حميع.ها كلام اف تعالى ،إلا أن نقلم
 ٢١١ينظر• لليرام ة اش اعتتنت بأذا الجانب وص متوازت القرآن والحديث مقارنة أسالوست ؛ د/

إبراهيم عوض ،؛رمتن.ها ،والظاهرة القرآنية؛ لما لك بن نبي ص  ، ١٧٢ؤإتقان اJرهان ،د /فضل
عباس(ا/اها).

( )٢تنبيه ت الفريق هنا بين القرآن والكتب المابقة من جهة الأسلوب والفلم فقط ،لا من جهة المعان
الش تحتويها ،لأن الكتب المسابقة تحتوك ،عر الأحبار بالئغيبات كالإخبار ببعثة النبي ،.ينظر؛
إعجاز القرآن؛ للباقلأن ص  ، ٧٩والتمهيد؛ ص  ، ١٨٠ونمير القرحلبي (  ،) ٥ ٢ / ١وأعلام المثوة؛
صيءياض( ،) ٣٩٠/١و ١Jبوات(  ١٩/٢م .) ٥٢٠
٣٥٤

وأم لوب القرآن مفارق وثغاير للتوراة والإنجيل ،يقول ابن جريرت(ومن أشرف

المعاق التي فضل  ١٢٠كتابنا مائر الكتب ،قبله نظمه انمصب ،،وتأليفه البدع)ُ ، ٠١
وسأحلي هده المفارقة من وجوه ،منها؛
 ٠م ن جهة اللغة ،لقد نزلت ،التوراة باللغة انمرية على موسى عاليه اللام،

والنص انمري الأول مفقود؛ ا ،وترحماتبم ا الموجودة لا يعرف أصلها الذي
ترجمت عنه ،ولغة الإنجيل المح ،نزل حا هم ،الأرمثة ،والموجود م ،الأناجيل ايوم

ليس هو إص' الآرمية بل هو تترجم ،أين النص الأصلي الئترجم عنه؟أ غير
موجود ،ولا يعرف ،والأناجيل الموجودة اليوم تختلف ،اغا ما من اليونازية إلى
انمرانية وبينها من الاختلاف ما يلحظه كل مطالع لها.

أما القرآن الكريم فقد نزل باللغة العربية ،لغة فريش ،وفل انبهروا بنظمه
وأسلوبه ،واعترفوا بأنه لبس ،من ،جنس ،كلامهم ولا كلام الجن ،،ولم ب تطعوا
معارمح ته ،فْللب الإتيان بالمثل (التحدى) وهو خاص بالقرآن فقعل ،فهودليل

على مجدق يوءة الني ه وهذا ما اختص به التي ه دون غيره من الأوياء،
*ؤإنماكان الذي أوتيته وحيتاأوحاه اش إلتي)ا.
ولا يزال نظمه وأم لويه باللغة التربية المح ،نزل بما منذ نزوله على محمده
إر يومنا هذا ،لم يتغير ولم ينيل ،وهذا دليل عر حم دق يوءة النك،ه،

وترجمتؤ معان) القرآن ،فلم يختلف ،مقسموبما لتعلم بأنه حن ،نزل من حن ،تكفل
افه رحففله.، ١

 ٢١١جا*ع او؛ان.)٦ ٥ / ١ ( ،
 ، ٢١ينظر• بذل المجهود إفحام اليهود؛ الموءل ،بن يحص ص . ١٣ ٤ .١ ٢ ٥
( )٣يطر :الجواب الصمح ( ،) ١٣ /Yوتمر القرآن :لأبن كير(.) ٥٧ ;١
٣٥٠

 ،] ١٦٣و<أنامح[4امحة ،] ١١٩ :وؤنآانمِصمحآّ4
[انمكبوض  ،> ١٢٤٥واملي

اساضنميرس(قل) قال -عار:ؤدل

حلئ،محطسدهوؤ>[اكرة ،] ٨٠ :و؛اؤقلأؤستآءفم
إخينتندلخكمه[آل عمرازت  ،] ١٥وؤشمئمحجهآصذةه[الأنمامت  ١ ٤ ٩ا،
وؤملمرؤ،أفيطبلالأَاف ،] ٢٩ :وؤوهلرتئفيهؤ>لف،] ١١٤ :
للرسول،
وغيرهما كثير ،لتعلم بأن ما يفهمه العربي بالسليقة أن هدا توجيه
وتعليمه ما ي~غي أن يقول ،فهو يبلغ عن ربه ،وأن محمداه لا لحل له ل إنشاء
الوحي  ،> ١لا يعرف ،زمانه ولا مكانه ،ولم يكن تلبية لطلبه ،ذداتا محمد .تشغل

ذيه دكا نتا صثيلأ ،إذ نادرآ ما

القرآن عن تأرخ محمد ،.لم يرد قط

الحديث ،عن آلامه العظمى أو مراته ،وللث ،أن تتأمل النازلة التي ،أصابته ق أوج
دعوته بفقد عمه وزوجه ،حدُثح كهدا لم يرد له أي ذكر ق القرآن الكريم ،ليدرك

أي قارئ للقرآن أن محمدأ  .ما هو إلا مبلغ عن روهُ ا ،فالقرآن يالهلبع ليس سردآ
لحياة محمد ،.فإنه كشف ،عن الخالق أكتر من كونه كشفا عن الني'.؛.،

كما أن نظم وأملوبط التوراة والإنجيل لا يوحد له أي تأثير على النفس
البشرية ،وهذا بخلاف نغلم القرآن وأسلوبه له تاثير عجيب على القوس فهمن،
معانيه أم لم تفهمه ،عربية كانت ،أم عجمية ،مومة به أم كافرة ،لتدرك كل قارئ له
أو مستمع له أن هذا ليس من صنع البشر البتة ،والدليل على هدا ما كان من حال
صناديد قريس حينما سمعوا القرآن وذكريت ،سيثتا من هذا ق اعرافاتيم ق معلير
( )١طر :مدخل إر القرآن اعريم؛ د /سددراز،ا-أر

 ٢٢١ي-فلر• ماحنا ل علوم القران؛ د /صبحي الصالح ،ص  ،٣ ٠ .٢ ٩و،ع المقرين والكتاب؛ أحمد
محمد جما ل ،ص . ١٧٥ . ١٧٤

( )٣يطر :الظاهرة القرانة ص . ١ ٩٦

 ٢٤١يفلر• محيرة الني محمل.؛ كارين ص . ٧٦
٣٥٧

وما حدث تجير بن مطعم يقول! ®تممت البي .بمرأ ؤي

هذا

النثررسا بالطروئلما دلإ مدم الأية ؤمححلمواير)تيثىخ

حلمأ أقوت

ها0أمبمدنيها

4

[الطور!  ] ٣٧ — ٣ ٥لكد ملبي أذتطين  ،٠ '٠وق كل مرة تقرأأوي مع تجده متجدد
التأثتر والوسر ،لا تخلق 0ع كثرة الرد ،يث عر فيه الإن ان بأن اممه يخاطبه ،ولعل
الواقعر ينهي؛دللث'،

ألا يدل ذلكم التأثيرعلى أن هدا ليس هوق وم عر محمده ؟ ا  ، UJبأن ما
جاء يه ليس من صنعه ،بل هومن ريه ،ولنعلم بأن نظم القرآن وأملوبه أحد الأدلة
الدالة على صدق نبوءته.

( )١أحرجه البخاري ل صحيحه ،كتاب التمر ،باب سورة الطور.) ٤٨٥ ٤(،
(  ) ٢ينظرت إعجاز القرآن؛ لالخaإابي ص "  ،٧والأعلام بما ق دين النص ارى من المسال؛ الهمُلم ،م،
. ٣٢٧

٣٥٨

/ىسعث//ءءسم

موهم ،كفار قريش من نظم وأمالوب القر^ij
هل اعراف ،صناديد العرب بمباينة نظم وأملوب القرآن عن محائر الكلام ،وأته
لٍس من جض كلام البشر ولا الجن قادهم للاعراف بمدق نبوءة محمد

ا

للأسف لم يفدهم اعترافهم إلى الت ليم لهدم الحقيقة ،على اعترافهم بأن أي
ثدح ق نفلمه و؛يا ته تسنلم بأنه با ملل ،يحاولوا التلبيس والتدليس ،والعظد
والمماحكة ،بطرق متنوعة ،وأساليب شتى ،منهاث
 ٠ع مدوا إلى تنفير الناس بالكذب والزور ،تارة على القرآن ،وأحرى على

النم ،. ،لأن القرآن الذي حاء ؛ 4محمده م فه آلهتهم ومعبودامم ،تال ،تعالى!

هلدأقىءؤ\دثه[ص!  ،] ٥ —٤ولأن محمدأه حص بالذكر س بينهم ،قال تعالى!
.]٨

دمزصوركديهم ؤإنكهم؛
 ٠ز عموا بأن القرآن م حر؛ ذللث ،أنه أقرب الأهوال س جهة تأثيره ،وق هذا

يقول الوليد بن المغيرة! (فما أنتم بقائلين من هذا ث يئآ إلا عرفج أنه باطل ،ؤإن
أترب القول لأن تقولوا ساحر ،نفولوا هوسحر يفرق ين المرء وين أيه ،ومحن
المرء وبين أحيه ،وبين المرء وبين زوجته ،وبين المء وعشيرته )^ا ،نال تعالى ق

.] ٦٢— ١ ١

:لائل اورة؛لاوهش(أ/هي).
٣٥٩

امس تماص ،وذلك حثية من أن ثرى ^ ٠٠٠؛ عند م ملع القرآن فصرفوهم عن

مماعه ،...لعلكم ئئلبرل رجاء أن تغلبوا محمدآ مرق من يتوغ أن يتبعه إذا
ميع قراءته ا وهدا مشعر بأثهم لكنوا يجدون القران غالبهم إذ لكن الدين يسمعونه
يداخل قلوبهم فيؤمنون ،أي فإن لم تفعلوا فهوغالبكم)' ا•
 ٠ث م نمادوا ق تلبسهم بأن ءللثوا من محمده أن يأتيهم بغير هدا القرآن،
لأختار حاله ،وليجعلوا ذللث ،حجة عليه ،أوأن يبدله ،ليثبتوا أنه من عند محمده،

وأنه قادر على ْ ،،djuع اعترافهم بأن القرآن ليس ق مقدور البشر ،ولا هومن
حنس نظمهم ،لكنهم تمادوا ق التكدس ،به'آُ ،فتعنتوا ومحللبوا تغييره أوتبديله ،قال

^لأ،يمحمحدثلآآءداائي،إفتأتيمح

تعارت

لإغإلأماّبجقلآ1لآ
فئاد،خمّءِ0

ائ محهJهءقزولا

^!سمؤث ؤ>[يوست " ١٥
* و من تماديهم زعمهم بأن لهم القدرة على قول مثل القرآن ،فال تعالى•

<ؤئدائوعإهئءل،ئثا قاؤأس دثمعثاؤئو\» قلنايشل سآانئإلآمن\ر
^^يئناعاؤآقءئذثاؤه١ز
اق؛إترئه[الأشال;  ،] ٣١وقال تعالى;
^^^ِعمن\ض^[الأنعام.]^:
فها هنا دعوى وهي;

أن كفار قريش لهم القدرة على الإتيان بمثل القرآن.

(\)اكميرض(أأ/أأأ).
).(XYA/Y)،i_Jl(Y
٣٦١

ولا بد من  ^■٥لهده الدعوى حتى محن ص—يدها من كذحا ،وكفار قرص

يوقنون بأن دعواهم مجردة من الدليل الذي يدل على ص دنها ،اعزافهم بأن
القرآن مباين مغاير لكلامهم.

ؤإقرارهم هدا لا يفيد ث يثح ،فالتلييس والتدليس الذي م لكوه أدى بيم لهده
الدعوى ،ودعواهم حالية من الدليل.

ولتأكيد بطلان هده الا.ءوى ،ولإقامة الحجة عليهم ،فقد بين اف تعالى كدمم ق
افترائهم هدا ،3 ،أكثر من آية ،لقوم الحجة عليهم ،وعر كل من بم—لك م يلهم،
ؤئصأثرهم ،لينكدببممللناسكافة،وتفلهر حمقة عجزهم،بطربمتن•'
الطريقالأول؛ حيرمجمل ،بحقيقة عدم قدرمم على الإتيان بمثل ^ا القرآن،
وهوأمر غيي ،تحقق ونوعه ل عدم مقدرمم ،ولوأمم قدروا لكن.؛وا محره ،وهدا
لم يقع منهم ،ولا من غيرهم ،لأنه إذا لم يقع متهم فعدم وهوعه من غيرهم من باب
أور•
ص

ؤمحن هذا  ،3قوله تعار؛

آلإض ولين ق أن يأمأامثؤ،ئا  ،^١^١لأبامحلأإمحء وقًْكان لتث4تِمف
ءلهسيرلم ه[الإم راءت  ،] ٨٨ ~ ٨٦حنث(يذض تعار نعمته وءض_ ااه العظيم عر
ءبا ْ.ورموله الكريم ،فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد ،الذي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من حلفه ،تزيل من حكيم حميد.

٣٦٢

وثانيها• وهوأنه .ؤإن كان متهما عندهم فيما يتمل بدعوى ذوء|ه ،فقد
كان معلوم الحال ل وفور العقل والفضل والمعرفة ُالعوانب ،فلو تطرقت التهمان

إلى ما ادءا 0من النبوة لما استجار أن يتحا»اهم وسالح ق التحدى إلى مايته ،يل كان
يكون وجلا حاتما مما يتو؛عه من ففيحة يعود وبالها عر جمع أموره ،حاث اه
من ذلك ،.فلولا معرفته يالاضطرار من حالهم أمم عاجزون عن الئعارصة لما

جوز من نف ه أن يحملهم على العارضة يأيلغ الطرق.
وثالثهات أنه.لولم يكن قاطما يصحة سوءته لما قطع ق الخر يأنهم لا يأتون
يمثله ،لأنه إذا لم يكن قاطما بصحة نبوءته كان يجوز حلاقه ،وسقدير وقؤع خلافه
يظهر كل"به ،فالمهلل المزور التة لا يقطع ق الكلام ولا يجزم يه ،فلما جزم دل
علىأنه.كان قاٍل1افيأصْ.

ورا؛عهات أنه وجد مخر هدا الخثر على ذ لك الوجه لأن من أيا مه .إر

عصرنا هن<ا لم يخل ونت من الأوقامن ،ممن يعادى الدين والإسلام وتشتد دواعيه
ق ا لوقيعة فيه .ثم إنه مع هدا الحرص الشديد لم توجد النعارضة فهل.

فهده الوجوه الأريعة ل الدلالة على ص—دق نبوءة النبي .مما تشتمل عليها
هده الأية ،وذللئ ،يا-ل على ف اد قول الجهال الدين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل
عر التجأن والأسدلأل)«ا؛.

وق قونه تعار :ؤوماكنمحااٌن أن

اوىيرن

ه[يونس; ( ] ٣٧أى :مثؤ؛ هدا القرآن أل
يكون إلا من عنل• افه ،ولا يث به هن'ا كلام البشر)رأا ،رفلم ينم ،مجرد فحله ،يل
( )١التفسير الكبير(  ) ٣٥٢ -٣ ٥ ١ /tبتمرف يستر ،ؤينفلر• نشيت دلائل اوبوءْ ص  ، ٤٠ ٠والجواب

انمحح(ه/يأأ.) ٤٣٣ .
( )٢نف ير القرآن العظيم (؛.) YIA /
٣٦٤

احت-مال فع له ،وأحتر بأن ٌ"ثل هذا لا نير ،بل يمتغ ونوعه ،فيكون المعتى ت ما
يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يمرى هذا القرآن من دون اه ،فإن الذي يفريه من
دون اض مخلوق ،والمخلوق لا يقدر على ذلكُ)،آ' ،فما من (كلام يتكلم به الماس

ؤإن لكن ي أعلى طقاصت ،الكلام لفظتا ومعنى ،إلا وند نال الماس تغليرْ ،وما يشبهه

ؤيقاربه؛ مواء كان ثعرأ ،أوحطابه ،أوكلامك ل العلوم ،والحكم والام تدلأل،
والوعغل ،والرسائل ،وهمر ذللث •،وما وحد من ذلك شيء ،إلا ووجد ما تسهه
ؤثقاربه.

والقرآن مما يعلم الناس؛ عر ، ٢٠٦ :وعجمهم انه لم يوحد له نظير• ،ع حرص
العرب ،،وغير العرب على معارصته فلفظه آية ،ونظمه آية ،وإحبار 0بالغيوب أية،

وأمرْ وميه آية ،ووعده ووعيده آية ،وجلألمه وعظمته وسلطانه على القلوب آية.
ؤإذا ترجم بغير العربي كانت ،معانيه أية .كل ذلك لايوجد له نغلير ؤ ،العالم)ُأ*.
الطريهم١^١^^١ ،؛ خر مفصل ،؛الطالب ،الخفاوُت ،القدر ،بأسالمب ،متحديه ،ليظهر

عجز كفار قريش ،الحرب الفصحاء البلغاء لأنف هم ،ؤيتبين عجزهم للملأ ،لإقامة
الحجة عليهم بعد ذللث ،بصدق نبوءة الّكاه•

قالاه تعالى طل ب ،منهم أن يأتوا بمثل هذا القرأن ،أوبعشر س ور ،أوب ؤرة،

ليقيم الدليل على أن ذللث ،ليس ق قدرمم ،ولإيف اح يطلان دعواهم الكاذ؛ة،
وصدق نبوءة محمد:

طلجح اُنج ُّنهم أن يأتوا ب ؤره س مثله ،ق قوله تعالى! اؤئنحكنت،رفيوس،

يمايرقاؤ ي ثامأيندروقن يذه ،ؤأدءؤأقهدأءحلهرهن دؤزاثه ازكقز
مندقلآ[4الةرة( :^،] ٢٣ :ؤإن كنتم أيها المشركون س العرب والكفار ص
( )١الجواب انمحح(ه ،) ٤ ٢ ٥ /ؤيفلر؛ الضٍر الكير(.) ٧٦ / ١ ٧
(^)\محو\ت(اإ\.0\-لأ\.)0
٣٦٥

(فلم يكتف بعجز المدعوين ،بل أمرهم أن يدعوا إلى ثعاونتهم كل من استطاعوا
أن يدعوه من دون اض ،وهدا تعجيز لجمع الخلق ،الإنس والجن ،والملائكة). ٠١١

لأيدن0محأمأ؛ثيني

وطلب ،مهم أن يأتوا بحديث ،مثله!
.] ٣٤٣٣

(يقول اض جل ئناؤهت ما كان محيا القرآن ليختالقه أحد من عند غير اض ،لأن

ذلك ،لا يقدر عليه أحو من الخالق ،والمشركون يقولوزت بأن محمدأ افترى هدا
القرآن من مسه ،فاختالقه وافتعاله .واف تعالى يرد عليهم هده الدعوى ،فيقول لنبيه

محمد .ت نل يا محمل -لهم• إن كان كما تقولون أق احتلقته وافتريته ،فإنكم مثلي
من العرب ،ون ال وكلامي مثل لسانكم ،فجيئوا ب ؤرة مثل هذا القرآن ،أوبعشر
محور __؛] متا٠

فإن لم تفعلوا ذللث ،فلا شالث ،أنكم كدبة ق زعمكم بأن م|<مدأ افتراه؛ لأن
محمدآ لن يعدوأن يكون بشرآ مثلكم ،فإذا عجز الجمع من الخالق أن يأتوا بسورة
مثله ،أو بعشر محور ،فالواحد منهم عن أن يأق بجميعه أعجز) ر .٠
وممايلاحفل على حم ياق الآياات> التي وردفيها الهللب ،بالإتيان بمثل نقلم وبيان

القرآن أنه كان س ياقك واحدآ ،وهوالقامحى هع الكافرين المكذبين بالقرآن وبنبوءة
النبي ،.وأنه ي بق الاياتء بيان لتشكيلث ،الكافرين ق القرآن ،وزعمهم أنه ليس
كلام اش ،وأن محمدا .افتراه ،فن به إلى اف ،فتاق آياُت ،الهلل ،..لتمني هدا الزعم

(تآ)ح.1ع سم(آا'/اا/؛)صرف.
٣٦٧

وتزيل التثكيلث ،،وتختم آيات الطلب بالإتيان بالمثل بإثبات مصدر القرآن،

وتقرير أنه كلام ض تعالى ،أوحاْ إلى رسوله, ١١٠.

ثمة أمورتحتاج لتجليه وبيان ،لإيضاح وجه الدلالة ،منهارآأ!،
 ٠د لالة القرآن الكريم على صدق بوءة النبي .من حهة دلالة الفلم
والأم لوب ،وحروج ذللث ،من مقدور الخالق ،نهذا ثابت ،للقرآن منذ أن نزل
باعراف صناديد نريثى ،وهذا متحقق بمقل افه سواء وع التحدي أولم يع.
 ٠ا لطلب بالإتيان بمثل القرآن لم يكن ابتداء ،ؤإنما لما قالوا! افتراه ،تحداهم
ليبن عجرهم •
 ٠ا لهللتؤ بالإتيان يمثل هذا القرآن موجه للعرب الفصحاء البالغاء ،فإف عجز

العرب الفصحاء البلغاء عن الإتيان بمثل هدا القرآن فعجز غيرهم ممن جاء بعدهم

أولمح ،،فإن؛•عارصته من قبل كنار قريش لم تقع ،ولن تقع ،لا ق أيام الشوة ولا
بعدها ،وهم ،لم تع لا من اتحرب دلا ٌن لجرهم-

فعض المتنجيزأ  ٠الذين زعموا زورأ وءآتان1ا فدرتبمم على معارصة القرآن ،لم
يتهليعوا معارصته ،وهدا ناجم عن فرط جهلهم ،ونمور عقولهم ،إذ محاولامم
( )١ينظرت إعجاز القرآن

د /صلاح الخالدي ،٨ ٠ — ٧٨ ،والبيان ق إعجاز القرآن له أيضا

_.1A

( )٢ينظرت مداخل إعجاز القرآن؛ لمحمود شاكر ص  ، ١ ٥٨وما يعدها ،ومقال»ة محمود شاكر لكتاب

مالك بن نهمر ص  ٢ ٤وما يعدها ،ؤإعجاز القرآن ١لماذأا  ،٨ ٠ - ٧٨واليان ل إعجاز القرآن ص . ٦٨

( )٣كمم يلمة الكذاب ،وطليحة بن خويلد الأمحدى ،والأسود العنس ،وم جاح يتت الحارث
الثميمية .وهناك محاولامحت ،لمعارصة القرأن لكنها أيضح باءمت ،بالفشل ،كمحاولة ابن ١لراونمي،

ور الملأء المعري ،وابن المقفع ،ذم ذلك ابن الم3ي ل تلمس إدس ،ص ،١ ٢٢ — ١٢ ١
والدب الكناJي ،ذم ذلك القرطي  jالجا،ع لأحكأم القرآن( ،) ٢٣ ;٦والحلاج ،ذر ذلك
العدائي ذ الفرق ،بجن الفرذ،ت ص  ، ١ ٩٨يفلرت القرآن الكريم ومتنك بين الك ومخالفيهم،
محمد هش ام طاعري( ،) ٣٩٩ / ١وهاك محاولة لألمي ثس روس ق ممابه فرقان الحق ،لكن كل
الحاولأيتج باءمت ،بالفشل.
٣٦٨

الباسمة ال — ،بالمثل ،لعوار بياخم ونظمهم ،ورلككة أسلوحم ،لكل من عرف لغة
العرب ،،وهدا كما نقل من ترهات ،مس—يلمة ل قوله• الفيل وما الميل ،وما أدراك ما
الفيل ،له ذب ْلويل ،وحرمحلوم وذيل ،ونوله؛ والزارعات زرعما فالحاصدات

حم دآوالطاحنات طعمأ( ،إلى غير ذللئ ،من كلامه ،ولا يخفى ما ق ذللث ،من
الركاكة والفهاهة ،وما نيه من الدلالة على جهل هائله ،وص عق ،عقله ،ويخف

رأيه ،حيمثؤ ظن ألت ،هذا الكلام الغث ،الرث الذي هومضحكة العقلاء وم تهزأ
الأدباء معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته وأعيت ،الألباء مناقضته من حين
البعثة إرزماناهذا)ا'ا.

كما أن معارض تهم للقرآن الكريم كانت ،مبنية على دعوى تنئهم ،وهومرتعل
بأم بات م يام ية ومادية لم تكن دينية ،وهم أناس كاذبون ،لم يعرف عنهم صدق
قهذ ،ولم يلغوا الكمال ق أحلاقهم لكل نن عرفهم وبر أحوالهم . ٠٢٠
* ا لهدف من الهللب هوإظهار عجز كفار قريس ،وبيان كذ:رم وافرائهم

للوصول للنتيجة ،وهي الإقرار والام تيقان بأن القرآن الذي لم ي ت3ني العرب
الفصحاء أن يأتوا بمثاله وعجزوا عن الإتيان بمثله ق الهللسؤ المتفاوت القدر ،دليل
على أنه من عند افه تعالى ،ؤإن كان من عند افه تعالى كان ذللنؤ دليلاعلى صدق
يوءة النهم ،ه التي كذبوا حا ،وهذ 0التيجة ليم تا ملزمة للهرب فقعل ،بل هي
ملزمة ليرب ،وغيرهم ،وليم ،والإنؤ•،

* ق ليل القرآن وكسره  ،3دلالة النظم والأّ لوب على حم دق يوءة النم،ه
مواء.

( )١غايت انرام ق

الكلام؛ للامدى ص .٣ ٤ ٤

( ،٢ينظر• معارضة القرآلن ،ؤؤ المعار الامحلويي منن أدر النوة أنموذجل  ١د /سكورالعوادي ،ص
 ٦ا -ه  ،٢دمل-ءو النوة والرد علهم؛د/يحي ريع ،ص  ، ٢٨٦و ص .٣ • ٢
٣٦٩

النظم والأس لوب فمهل هو لإءلهار عجزهم لما ادعوا أن لهم القدرة على الإتيان
بمثله ،ولثان أنه من 'ءتد اش ذعالى نما ادعوا أنه امحراء من ءند محمد ،.أما

مضمون ومعنى القرآن كالإحبار بالمغيات والأحكام والشراع الواردة فيه؛ ؛ فهدا
لتس ل مقدور كفار زص ،وهو بمحتاج إلى تصديق لا إلى قدرة ،ولا يض إبان

هدا الوجه نفي الوجوه الأحرى من القرآن الدالة على صدق سوءة النص ،.ؤإنما
الهدن ،هو التفريق بين الوجه الذي كان فيه الطالب بالإتيان بالمثل (التحدى)،

والوجوه الأحرى التي لم يقع فيها أي ءلل_( ،تحد).
 ٠ك ل من يدعى أن له القدرة على الإتيان بمثل هدا القرآن ق أي زمان ،تقام
عليه الحجة ذاما؛طلي ،الإتيان بمثله ،والنتيجة معروفة ،هى عجزه عن الإتيان

بمثله ،لأن القرأن حجة باقية مستمرة؛ .٠

 ٠إ ن ق تكرار الهالب ؛الإتيان يالم ثل مع طول المدة التي كان فيها القرآن
يتنزل ،وام تمرار ذللته ،مع  ٤^٠١تحقق ذللثإ من الجاحدين المكدبين مع وحول
الداعي التام الموكل لإ؛ء؛لال دعوة نبوءة محمد^^ ،لدليلأ على عجز الثقلين عنه،
إذ عدم الفعل ُع كمال الداعي ،،يستلزم عجز القدرة ،ؤإلأ لوحد المقدور؛ ا.

* ه ده الدلالة هي أحد الأدلة التي دل عليها القرآن ،وليسست ،هي الدلالة
الوحيدة على صدق نبوءة النم.،؛ وهي ،باقية ولم تنقفى؛؛؛.
( )١عاك نن تال ،بان التحدي وتع  jالأتان بمثل الثرمت اش جاء بما  .٠^١يفلر، :رف الفل
والعالم والعاام.نرب العالمينومادْ  J١ردن.:ضسمى،ر .) ١٣٥J٣٤/٤ (،) ٢٨/١

( )٢يتزلوت وكال ،المعلم بفواتي صحح م لم؛ للقاضي عياض(ا/ا*ا") ،والنمل ي الملل والحل
الابن حزم(آ/خأاأ)،والماب ١لصحح(  ،) ٤٢٦/٠والفوسسمقإر يلم اكرآنوءالم
اليان؛ لأبن القيم ص • ٤
(م)ذذلر :الماب انمحح(ه/بآ؛).

ر )٤هناك من تزعم أن دلالة الفلم والأمح لوب انقف تا بعهد الذين أدركوا الإعجاز عن طريق الذوق
فآمنوا بالقرآن؛ _—ّح هذا الإدراك ،كالمراغي وفريد وحدى ذكر ذلك عنهما،معلقي صرى ل
٣٧١

 ٠إل أي محاولة مدق إلى التشكيك ق فصاحة وبيان العرب من قريش يردها

التأؤيح ،وم تنعكى تلك المحاولات التي تشكك ق وجود الشعر الجاهلي إلى
التشكيلئ ،ق دلالة نظم وأسلوب القرآن ،وقد ثامن هده الدلالة على فصاحة وبيان
العرب ،وبيان عجزهم عن الإتيان يمثل القرآن.
فنقض هده المقدمة .سوت الشعر الجاهلي .ينقص هده الدلالة برمتها.

وهناك من بمحاول أن يف ر عجز العرب ي عدم معارصتهم للقرآن الكريم بأن
اش ت.عالى ص رف  ،هممهم عن م.عارص—ة القرآن الكريم ،لأنه ينفي دلا لة الفلم

والأسلوب ،ولا يرى فيها دلالة على صدق نبوءة؛ ،^_Jمع الاعترافح بالممهدر
الإلهي لالأرآنالكريم<'>.

وهناك من يننع القداسة الإلهية عن آيات القرآن الكريم لأن نته ،فيقول بأن اممه
صرف ،العرب عن مAارصته . ٠٢٠
= م ؤثم ،العلم والعالم من ررّ،

وءبادْ المرسلن\( ،إ ( ،) ٢٧أ) ٣٩٦ /؛ وعناك نن

يمول؛ بال دلالة الطم والأسلوب ،حجتها ظاهرة ذ ن*ن الني ،.ينظر؛ الإعجاز العلمي ل القرآن
والنة تاؤيخه وصوابي؛ د /عداش المالح ،ص  ، ١ ٢وعناك من يضعف دلالة الفلم والأسلوب
ليقوي دلالة (الإعجاز الملي) ينظر؛ المفهوم العلي للجبال ل القرآن الكريم؛ د /زغلول
المحار ،ص . ١٨

(  ) ١من مؤلأءت النظام ،وحصسر دلالة القرأن ق نبوءة المي  .ل الإخبار بالغيبات ،،ينظر؛ الفرق؛
^ثلأُنن،الإخمين؛لأبيالخنالأث عري<ا/أهآ)،
وطبقامت ،المعتزلة؛ للقاضي عثد الجبار ص  ،٧ ٠والواهن ،؛ للإيجي (م ،)٦ ٥٣ ١٦٦٤ /ويل  .رد
عليه الجاحنل ،وعي سى بن ص بيح المردارن راهب ،المعتزلة ،ينظر؛ الملل والمحل؛ للشهرم ناي،
ص  ،٣ ١والفرق ين الفرق؛ للبغدادى ص  ، ١٢٢وابن رثي ،المعتمان لديه دلالة القرآن على نوءة

 .،^١١ما تضت من الشراع ؤيمعف ،غيرها من الدلالات كلألة النظم والأيوب ،يتفلر؛

مناهج الأدلة؛ لأبن رغ د ،ص  ، ٢١٧والمقيد ،ينظر؛ أوائل المقالات ص  ،٣ ١والطوصي ،ينفلر؛
الاضاد ص •  ، ٢ ٩وابن معلهر ،ق كشف الراد ص . ٣٣٢

ي مفهوم التصص ، ١٤٥
(  ) ٢من عولأء؛ أيونيي ق اكابتج والتحول ( ،) ٨٥ ٨٤ /Uوزمر
ول نقد الخطاب الديني ،ص  ، ٩٦وطيب ،تيزيتي ،ي النص القرآي ص  ،٢ ٩ ٥وأنور حلوق ،ل
٣٧٢

 ٠هناك عوامل نق ية واجتماعية هي التي دعت كفار قريش لتكذيب المي.

مع اعرافهم أن ما جاء به من القرآن مياين ومفارق للكدم الإنس والجن ،ويمكن
رجعها إلى عامل المناف ة على المناصب الاجتماعية التي كان العرب يحرصون

عليها أن د الحرص ،وظنوا أن الموة منها ،فهذا أبو جهل يقول عن القرآن الذي

يس_معه من ( '•^^١إق لأعلم أن ما يقول حق ،ولكن بني قصي قالوات ذنا
الحجابة ،فقلنا! نعم ،فقالوات فينا الندوة ،فقلنات نعم ،ثم قالواث فينا اللواء ،فقلتات

نعم ،قالوا! فينا اوسقاية ،فقلنا؛ نعم ،ثم أطعموا وأطعمنا ،حتى إذا تحاكت ،الركب،
قالوا! ونا ني ،واش لا أفعل) ،وقوله! (دنازعنا نحن وبنو ءبد مناف الشرف،
أطعموا فأطعمنا ،وحملوا فحملتا ،وأعطوا فاعهلينا ،حتى إذا تجائينا على الركب،

وكنا كفرسي رهان ،قالوا! متا نبي يأتيه الوحي من ال ماء ،فمش ندرك هذه ،واه

لا نومن به أبدأ ،ولا نمدقه ) ، ٠١١وقد صموا إلى شركهم معاندة الحق ،وممابرة
الرم ول ،ومعاداته ،والاستخفاف ،بكتاب الله وش رائعه ،والإصرار على أفعال

الكفرة والأحتكام على حكمة اش ل تخير

<ؤوقاؤأؤلأوزل،

من أهل زمانه ،قال اش عنهم!

محلئاٌمحعض4تالزخرفت ' ١آء،وأرادوا

بعفلم الرجل! نياسته وتقدمه ق الدنيا ،وعزب عن عقولهم أن العفلتم من لكن عند
اش

وقال تعالى!

قئءخطدوه[ ص! اُ-ا (أي• إن هذا القول الذي يقول محمد ،ويدعونا إليه ،من قول
لا إله إلا اش ،شيء يريده منا محمد يهلاو_ ،به الاس تعلاء عليتا ،وأن نكون له فيه
أتيائا ون نمه إلى ذللث«)،م.

(\)دلألل المرة؛ بيقي(أ/ي'آ).
( :<;.)٢الكشاف؛لأزمخشرى( X٢٤A٢٤٧/٤

(مآ)حامعاوان(ا'ا'/اهل).
٣٧٤

كما أن الإرث للتقاليد والعادات وتبعية من م بق من آياتهم هوالذي أثر ق
كفار ريس رقص دعوة الشي محمده ،يقول اممه تعالى<:ؤئدأقزسأيوأمآ
ؤؤحكا 0ءابآؤغرييؤن ئاولإ
ألمدأمه
يهثديتتهتالبقرةث  ] ١٧٠ذ(اش تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل اممه من الدلائل
الباهرة ،فهم قارا لا نتع ذللث ،،ؤإنما نتع آباءنا وأملامحنا ،فكأنيم عارصوا الدلالة
؛التقليد)ل ؛ ،وحقيقة اتباعهم لآ؛ائهم وحدان لا علم معه حاصلا ولا متوهمتارآ/
 ٠ا لإقرار بمقدمات القف ايا وحدْ لايكفي ،بل لا بد من الالتزام؛نتائجها،
فثمة تشابه ق موقف كفار قريش من قضيتين أسامحستين ،همات التوحد

والبوءة ،ففي قضية التوحيد ،أقروا بربوبية الله تعالى لكلخلق ،والرزق،

ضوأٌنثمإن

قال

اقهدو)لؤءنه[العنكبوتت  ،] ٦١وعبدوا الأصنام لتقر-رم إلى اممه ،قال
تع-الىت ؤوآؤتحث<آمح-مح

ةؤبماترس ،]٣ :إلا أتم لم توحدوا اض ي العبادة قال تعالى عنهم:
^^^^يثامنسامحةمح[4ص ،]ْ :وأنكروا اس
والنثور قال تعالى •كنهم؛ ^هوةأمإ،دمحقلإ؛/ثبد ه[ق ،] ١٠ :واه
قد أقام الحجة عليهم فيما أنكروه من البعث ،والنشور بما أثبتوه من الخالق

والإيجاد ،قال تعارت وتي،ثائ!

يلن

0اقى
ومحاضهم0شياآوئ قثاهآق>
^^ ^١١منه مقوؤن 0اوقسامحىحق
جمل
(  ٢٢يتظر""ءلأك'التأويل القاطع بذوي الإلحاد وانمليل ق توجيه الضن اب4
للإهام أي حض أحمد بن إبراهم بن الزيم القفي(.) ٧٥ / ١
١٠٧٥

عن اي التريل

.f:A)-UA

هدا المؤنق ذا ته يتكرر ق قض—ين النبوءة ،فهم أقروا بأن نظم وويان القرآن
ما م بق وأن ست ذلك ق اءاراذأت
خارج عن مقدور الإنس والجن __ ك
صناديدهم—وأنه ليس من عند محمد ،.و،ع ذلك أنكروا أن يكون القرآن دل؛الآ
عر صدق نبوءة النبي•7.
فحقيقة إقرارهم يمقدمات القض—ايا لم يقيهم إر الالتزام بنتائجها ،فثن يقر

بأن افه هوالخالق الرازق لا بد أن يوحده ق العبادة ،ومن يقر بأن القرآن الذي حاء

به محمده خارج عن مقدور الخلق ،وليس هو من حشي كلامهم ،لا بد من أن
يقر مدق نبوءة محمد .وصدق ما حاء ق القرآن.

 ٠سة اض ق حلقه ،أنه ما يعن ،نثسا ق أمة إلا أن يكون بلغتهم ،نال تعارت

^غثصَ[4إ؛راهيمت  ،]٤فاختص
كل نى بإبلاغ رسالته إر أمته دون غترهم ،واختص الشي محمد .بعموم
الرسالة إر ماتر انسرا>.

فإن قيل :كيف هدا وقد بت النبي.إر كافة الخلق؟

نل ت نم ،من الُرب ،بلسانبمم ،والناس ثع لهم ،ثم ئ الرسل إر الأطراف
يدعونبمم إر اممه عز وحل ؤيترحمون لهم بألمنتهم.
كما أن نزول القرآن على الني .يلمس ان واحد كاف ،لأن الرحمة لأهل بقية
الألسن تغني عن نزوله لجميع الألمن.
ونزوله يلمان واحد أبعد عن التحريف والتبديل ،وأسلم من التنانع والخلاف.
اطررسرم1ناسمر؛/ي7أ).
٣٧٦

ولمالكن نزوله ييان واحدلكمالكن أولى الألسنة نوم الرسول ،لأمم أقرب
إليه وأفهم

فإن اعترض أعجمي بأن يقول :من أين ين لي هدا الرسول الشريعة وأنا ال
أفهمه؟ قيل له :أهل المعرفة باللسان يعرفون ذلك ،وي ذلك كفابمك.

فإن قالت ومن أين تتبين لي دلالة الموءة وأفهم الفلم والأملوب وأنا لا أفقه
اللغة؟

قيل له :الحجة عليك ق إذعان أهل الفصاحة ،وبإذءامم نامت الخجة على
الشر'ُ

ومدا الإيضاح والبيان لوجه دلالة الفلم والأسلوب ،يتبين لكل من أراد الحق،

ورام العدل ،أن القرآن الكريم خارج عن محمد ه فهو من عند الله تعالى ايد به
نييه^^ ليكون؛رهاننا على صدق نبوءته ،كما أن دلائل صدق نبوءة محمده^ ق
القرآن الكريم تحدديتج ،ودلالة الفلم والأسلوبف إحداها ،ولمت ،هى منحصرة
فيها•

(\)طر :معالماكزيل(إ.) ٣٣٥ /
(أ)طر :المٍررالوجٍز(</1ا>).
٣٧٧

iuUl U_JI؛^

دلإلةعتاب النبي،^٥.سوءته
وضملضسثينث
ائبأام

ثالأو]ل :تعؤيف العتاب

البحث الي ائي؛ آيات عتاب النبي.

•٣٨

J.UI uiajoJI

تعريف العتاب
o

م عنىالعت\بت

ياق العثاب بمعص اللوم ،ومنه عائةئعاثه وعتابماكل ذلك ،إذا لامه ،والمقصد من
التعب والئعاثة والخامح ،حس المراحعة ،واكدكير والإشفاق عليه والصيحة لهر ، ٢١
وق الحديث ،ءكان يقول 1احدنا عند الأعسهت ما لةثرتث ،حينه ؟،رآ ،،ؤإنمايعائِ ،نس

ترجى عنده النتى؛ أي الرجؤع عن الدنيح والإ<ساءةل ا ،ولهذا لا يتعتب ،الك٠ار

والفلالخون يوم القيامة ،ئال تحار•ؤؤهمزلأيمخأامح يلمؤإتذئهرثلاهم
كئثينؤ>[اروم :م\ه]ر؛ا.
ولقد ورد ل القرآن الكريم آياُت ،يعاتبح اممه تعالى فيها البي

كما ميأق

ذكرها ق البحن ،الثال إن ثاء الله تعالى  -فعنابر افه تعالى لشيه .يكون على أمر

قل صدر ويدر مته للرجؤع عنه ،فهل يتعارض هدا ْع عصمة اممه للنى.؟أ

فهده مسألة تحتاج كجلية وبيان لتستقيم دلالةآيامتؤ عتابه السى .على صدق
نبوءته ،ولأن الخلط حدث فيها من جهتين;

 ٠م ن جهة مفهوم عصمة الأنبياء.
ه و من جهة القول بعصمة الأنبياء من الصغائر بعل المبوءة.
لهدا خلل منهجي ي مائل الموءة ،يشين من وجوه عدة ،متهات

 ٠ا لوجه الأول! تحرير مفهوم عصمة الأنبياء وأن الأنبياء معصومون فيما
(\)طر;سمثص اس( ،) ١٨٣/٤و٧Jبس( ،) ٢٤٦/١وUن المب( .) ٥٧٦/١

( )٢أحرحه البخاري ز صحيحه ،كتاب الأدب ،باب ما ينهى من ال باب واللعن.)٠ ٥٨٦ (،
( )٣يفلر :الهايآ  jغرب الحاJيث ،والأثر(.) ٣٨٢ ;٣
( )٤بطر :الحرير واكوير ( ،)٢ ٤ ٤ ;١ ٤وأضواء البيان(أ.) ٤٢٢ /
٣٨٢

يبلغونه عن الله ،لم يرد هذا المفهوم ق الكتاب ،والسثة ،والوارد هو لفظ الضائق،
وأن الني صادق مصدقر ا ،فالتي أنب ْأ اف تعالى ،وما أنبأ 0اض به لا يكون كذا،
وما أنبأ به الني .عن افه لا يكون كدبما لا حطأ ولا عمدا ،فلا بد أن يكون صائما
فيما يخثر به عن ١فر٢ا.
وهذا يعك ،أن افه تعالى حفظ نبيه .عن الكدبر فيما يلغه عته ،وحفظه من

شياطن الإنس والجن من تغيير ما نما به ،ومعه من تبليغ أمر ربه ،ومدا انمي
يتحرر مفهوم عصمة الأنبياء ق القرآن الكريم ،يقول ابن تيمية رحمه اضت (ولفظ
نيبناقينآقايىه[المائدةت ] ٦٧؛ أي من
العصمة ق القرآن حاء ق فوله!

أذاهم ،فمعنى هذا اللفظ ق القرآن *.هو الذي يحفظه اش عن الكوب ،حهلآ
وعمدآ ،....وفد يكون معصوما على لغة القرآن! بمعتى أن اض عممه محن
الشياطين؛ شياطين الإنس والجن ،وأن يغيروا ما يعث ،به ،أويمنعوه عن تبليغه ،فلا

يكتم ،ولا يكذبج ،كما قال تحالك •،ؤءءبمأّا

0ء لاش

من يمحل خه /ثقي يئ؛؛نثديه محهن خكهءنتئداِ0ثتؤان قدؤيمأ
نجئطلقعدداه[الجن ] ٢٨ - ٢٦ :فهو
سللث ،الوحي ،من بين يدي الرسول ومن حلفه ،وهذا  ،3معنى عصمته من النام،؛

فهوالمؤيد ،المعصوم بما يحفظه اممه من الإنس والجن ،حتى يإلغ رسالات ،ربه كما

أمر ،فلا يكون فيها كذب ،ولا كتمان)ر ا ،فا لأنبياء معصومون فيما يخثرون به عن
ل  ، ١لأبن تيمنه كلام نفيس حول ،الاثممارعرألفاظ القران محت به الحث ،ق مفهوم رالمعجزة).
يراجع! القمل الأولآت الموءة وأدلتها ،اليحث ،اإث1بيت التعريف بالموءة والدليل ،الطالمج ١لثاقت
الممريف  ،؛اJل٠ليل ومرادفاتع .ؤيتنلر! النوامحت.) ٨٧٦ /Y( ،

( )٢يمملر :الموات ( ،) ٨٧٣ /Yمفهوم الم٠ة حرر عراشقاق ،الني من المأ ،يراجع ادصل الأول،
من هذا الحث،؛ الموءة وأدلتها ،والمي الذك ،نمر عن الد تعار يصفح بانمسدق ،ؤيتتفي ئ
دلالا أحلاق ،المي ه.
الكذب .يرايع :القمل الثاق من عدا
( )٣الموات(.) ٨٧٨٨٧٥ /Y
٣٨٣

افه تعالى ،ول بلغ رسالاته وهذا معلوم بدليل الُقل والشيع والإج-٠إع رال
 ٠ا لوجه اكازات الأبياء قبل الموا ا هم كعامة الناس لامزية لهم عن غيرهم،
ؤإن كانوا هم س أخيار الناس خلقتا ون بتا ،وتميزهم عن بقية الناس كان باصعكاء
الثه تعالى لهم حسث ،نبأهم ،فالحديث عن مسألة التبوءة يكون؛عد الاصطفاء لا ناله،
وهذا بخلاف أدلة النبوءة يكون الحديث فيها قبل النبوءة كبشارة الأنبياء السابقين
بنبوءة محمد

 ٠ا لوحه اكالث،ت عصمة الأبياء تكون من افه تعالى لأنثياى ،يعد النبوءة.

 ٠ا لوجه الراع؛ العممة بعد النوءة لا يدعيها الأنبياء ئطالقتا ،فهم لا يهولون

إننامعصومون لأقوامهم ،وهذايلحظه كل متأمل لير الأنثياءصلواترريي وسلامه
عليهم أجمعين ،ذلكا أن العصمة س اطه تعالى لأنبيائه ،لا يدعيها نبي اطه الصادق.
 ٠ا لوجه الخامس• الأنبياء صلواُت ،ريي وسلامه عليهم معصومون فيما

يلغون عن اممه تعالى وعن التكبائرر"اا ،وتقع منهم الصغائر لكنهم لا يقرون عليها،
قافه عاصمهم س الإقرار عليها ،وسرعان ما يتوبون إلى افه تعالى ،فعتاب اش

لنيه .لا يتنال مع وقؤع الصغيرة منه ،فهو لا يقر عليها ،يقول ابن تيمية( :وعامة
ما بقل عن جمهور العلماء (أمم معصومون عن الإقرار على الصغائر)ر؛؛ولأ

( )١ينظر؛ مجمؤع النتاوى(• ا ، ٢٨٩ /وْوأ) ،والجواب انمحح(،ا ،) ٤٤٦ /والموات،
).(٨٧٣/Y

( )٢هناك تن قال ،يعمعة الأنبياء قبل الموءة كبعض المعتزلة ،يفلر؛ ثرح الأمول) الخم ة ،ص
 ، ٥٧٣والمض ،)٣ • ٤ / ١ ٥(،والمس الة ض خلاف سهم ،والإماتة ،يطر :أوائل المقالات:
للمني ص  ،٣ •- ٢ ٩والأنمماد؛ للطوّي ص •  ،٢ ٦وكنف الراد :لابن الطهر ص . ٣٢ ٦

 ) ٣١ينظر :الثغا بتعريف حقوق ،المصطفى :للماصي عياض (  ،) ٣٣٧/٢ومجمؤح الفتاوى
( ٠ا ،)٢ ٩ ١ /وشرح الأصول ،الخسة ص  ، ٣٧٥والض( ٥ا ،) ٢٧٩ /وعممة الأنبياء :للرازى
ص؟ ،والتمر الكير(م .)٧

 ٤ ١ا تيه :اصل المارة رأتبمم ء؛ر معمومض عن الإقرار على المغائر) والمعنى لا يستقيم بوجود
(غير) لذا حل .فتها حتكر بتميم الملك ،وهوعممة الأساء عن الإقرار على المغاتر.
٣٨٤

يقرون عليها ولا يقولون أما لا تقع وحال)ر ا.
 ٠ا لوجه السائس ت التزلع ق عصمة الأنبياء من الصغائربعد التبوءةر  ،٢والنزلع
الذي أحدثته مقالات المرق والطواض ق عصمة الأنبياء ستانفى ح أصول ما
ترروْ محن أن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين ،وأن العقل مقدم على النقل حيال
التعارمحى ،فمن (العجائب انك تجد أكثر الغلاة ق عصمة الرسول أبعد العلواتف

عن تصديق-محره ،وطاعة أمره ،وذلك ،مثل الرافضة والجهمية ونحوهم متن يغلون

ق ع صمتهم ،وهم ْع ذلك يردون أخارْ وقد اجتمع كل من آمن بالرسول على أنه
معصوم فيمايلغه عن اطه فلا يستقر ق محره ■  ١١٥٢كما لا يكون فيه كدب فإن وجود
هدا وهدا ق محرم يتافص مقصود الرسالة ؤينافص الدليل الدال على أنه رسول
.٣٢^١

 ٠ا لوجه اوساعث المتأمل ل آيات القرآن الكريم يجد العديد من الأيات التي
تذكرتوبة واستغفار الأنبياء مما صدرمتهم من الصغائر بحد النبوءة ،يقول ابن تيمية ■
(وافه ممالك ،لم يذكر  ،3القرآن شبما من ،ذلك عن نص ،من الأنياءإلا مقرون؛ بالتوبة

والأّ،تغفار كقول آدم وزوجته :ؤ ^;٠^ ١٥؛؛ هللأن\ أيقثناو؛ان
آع؛تيؤذه[الأءراف؛ ،] ٢٣وقول نوح؛ ءؤهاث،رتإلآمحبيجؤكثالى
ضبنت ههود ،] ٤٧ :وفول

الخليل عليه السلام :ؤ وزه أعغ-وإا ئئدة ئنقّرتبجم يمر محاب 4
^تءؤقراٌه[اكعراء،] ٨٢ :
تإبراهمت  ٤ ١آ ،وقوم
ؤ>الأءراف:ه ،] ١ ٥وقوله:

وفول موس:
( )١سبموع اكاوتم ،رئ ،) ٣٢ • /ؤيظر. :تهاج الة(.) ٢٢ ٠ /T

( )٢من المعتزلة من ،يرتم ،جوان وضع المغار غير المنفرة من الني ،يطر• ثرح الأصرو الخمسة؛

^صاف:لأزضي(ا/ه7أ)،وسالأشاءرةمن

قال :،سمة الأياء من المغار ،يفلر :الإخام(،ا ،)٢ ٤ ٤ /وءم٠ةالأساء :للرازي ص ، ١ •i
والثيعة نالوا بالعصمة طالقا ،يفلر :اص الاممأدة Jjuii :ص . ٣٣
( )٣درء الممارض(/0هاِآ).
٣٨٥

ؤؤيقبقاقاهنيْ أليناحمتثة ؤؤ،آلآتح_رقإقا غدعاقكب>[الأعراف:
مىسزإل)ه[اكصص ،] ١٦ :وثوله•
] ١٥٦ونوله:

عن داود:

هولامحسبمالأعراف ،]١ ٤٣ :ونونه
ط،صابجئر،
^^تةُ،ؤرههب

ثقاياه[ص ،] ٢٥ - ٢ ٤ :وتوله تعالى عن سليمان :ؤةلرؤ>اخليبجتافيمث،لا
يملصت هم])أ  ،٢وقوله تعالى عن محمده:

دناي ؤبما ُزتيزيثتئدئلة ؤيهدهق مخظامحذيثأ ه
ا-الذح•  ،] ١٢فهدا القرآن سن لنا توبة واستغفار الأنبياء مما وقع وصدر وبدر متهم
من الصغائر بعد السوءة ،ؤإن لم يقع منهم شيء على قول من يقول مدا فما فائدة
التوبة والاستغفار التي يذكرها ايثه تعالى ^٠-؛ بعد صدور الدنب منهم ؟ا
 ٠ف مما يلاحظ حفيقة على بحقس المصنفات ق التفسير والسيرة النبوية

والكتب العقدية حيال حديثها عن عصمة الني .تأثرها يالقائلين بعصمة الأنبياء
من الصغائر ،والغلوق حانب القول بعصمة الني .مجن الصغائر بعد النبوءة ،وهذا

ت ببا ل إحداثا حلل حيال تحريرهم لمسألة آيايتإ عتابإ التك.،؛ فحين تأملت،
الدراسات التي؛حشت ،ق آيات عتاب النؤب .وحدتما أتبما تقول :بعصمة الأنبياء

بحد النبوءة من الصغائر ر  ،٢معولين على قول من سلفهم ر ا ،وهو حلاف ما نقل
عن جمهور العلماء ،لأن تدارس مير الأنيياء لا يقوم على حاسب ،الغلو فيهم ولا
جاستا التفريط والإجحاف بحقهم ،فلا نقدسهم ،ونعتمد على العاؤكة الجياشة
لمحبتهم فتضل عن الهلريق الحق ،فتدعي عصمتهم المهللقة ،ونترك الايات البينان
(ا).ج،رعاكاوى0ا/آبمأ).
( )٢يظرت آيأرت ،ءتاُِح المهطفى .ل محوء العممة والاجتهاد؛ د /عرييعواد الطرل ،ص ، ٧٧

وعتابارمحول.،ق١لهمآنتحليلوتوجته؛د /صلاحالخالدي،ص".٢
( )٣عن القانلض دع.هّ،مة الأساء عن اومغائر والكّائر القا صي ع-اض ،ينظرن
( .) ١٢٧.١٢٦
٣٨٦

بحموق الم.ه^طمى

التي أنزلها اش تعار ،وهوالذي اصطفاهم ونبأهم ،ومحوالعليم الحكيم ،ولا نطعن
فيهم ،وسنهم بما هم مه براء كما فعل الذين من فيا من اليهود والتماري.

 ٠ا لوجه الثامزت ومع الصغائر من الأنياء لتوبتهم دلالة علك ،بشريتهم ،دفته
دلالة على الاقتداء حم ق استغفارهم ،وبيان حالهم بحد التوبة والاستغفار ،وأمم
معصومون عن الإقرارعلى الصغائر.
٠٠٠٠٠

٣٨٧

مات محاب الشي.
هناك آيات جاءت على غير ما يحبه ال~يه ؤيهواه ،شاتبه افه حنا ،ؤيأذن له

ل ا لشيء والني ه لايميل إله ،وي هذا دلالة على أن  ^،^١امبم لم يكن من
إنشائه ،فمن هد 0الايات ما I_]L

أولأت زواج

مننيتب بتتجحس رصيافعنها ،والذي كان بمب

تحريم البي• ،بثا كان زيد ابنا للني .بالبي ،والني .هومن روج زيدا جه

بزينيا ابنة عمته ،نم يأق زيد للني .ويشتكي من زينب ،ثم بمللق زيد نينب ،ثم
تنزل الايات ق تزؤيج زينت ،للنبي ،.وقد كانت تفاحر بذلك زوجات النبي،.
قائلة لهزت ®إف اممه ايكحش فى الثناءءر ا ،وتنزل الايات البينان ق هد 0الحادثة،

تقول عائشة رصي اممه عتهات ®ولن كاذ محمد .كاتما ثسا مثاأئزل عليه لكم هدم
الآيهت ؤ قإد ،5^.4^5امرآقث عثوؤؤتمق ق أتسق عؤاق رق؛ثلقن وجه"
ق\ضئننهائثإ

محتئته[4الأحزاب :بّأ]»لآا(،قافه أطم نبته .بأن نيدأ مملق زينب ،وأن
الني .يتزوجها ،وهي ق ذلك الوقت تحت نني ،ملما شكا زيد إلى الني .من

نينتء ،قال له ت ؤ أنسلي عثاق رؤ؛هلك< وأي أقه ه فعاتبه افه على قوله :ؤ أنسلي
علتكنقحلفه بعد علمه أنها ستصير زوجته هو ،.وحثي مقالة الناس أن
يقولويالو أظهر ما علم من تزؤيجه إياها أنه يريد تزمحيج زوجة ابنه ل الوقت ،الذي
هي فيه ق عصمة زيد ،فلما طلقها زيد علم أن المنافقين ميرجفون بالسوء ،فلما
( )١أحرجي البخاري ق صححه ،ل محاب التوحد ،باب(وكان عرشه عالي الماء).) ٧٤٢١ (،

( )٢أحرجه م لم ق صححه ،ق كاب الإيمان ،باب مض نولي :ؤ ثثئدر؛ا»رلئنمئ ^[٠^١؛! ١٣ :
( .) ٢٨٨
٣٨٨

أمره اممه بذكر ذلك للأمة وتبلح حبره يينه ولم يكتمه ْع أنه ليس ق كتمه تعطيل
تمع ولانمص مملحة ،ملوكان كاتمح لكتم هّذْ الأية اش هي حكاية مر ق نمه

وبينه وبين ريه تعالى ،ولكنه لما كان وحيتا بلغه لأنه مأمور بتبلخ كل ما أنزل إليه.
والدليل على هدا أمران:

الأول• ثول اطه تحار لجيه قؤ•' ؤومحإد،فيشاقماالدهم؛-ديه هلالأحزاب:
 ،] ٣٧وهذا الذي أبداه افه جل وعلا هو زواجه إياها ل قوله

مها

^^نةتا[4الأحزاب  ،] ٣٧ولم سي• جل وعلا شذأ من أن الني .أحب
زينت ،رصي اف عنها كما قال البعض ١ا ،ولو كان ذلك ،هو المراد لأبداْ افه تعالى،
وكيف بمصها الني  Mومع ي نف ه وهوالذي زوجها من ذي تبل لزيد؟! . ٢٢١
الأمر الئامحٍ •،أن الله جل وعلا صرح بأنه هو النءي زوجه إياها ،وأن الحكمة
الإلهية ي ذلك ،التزؤيج هي قهبع تحريم أزواج الأدعياء و قوله تمار:

 ] ٣٧الأية ،فقوله تمار•

^^ينحجه[الأحزاب،ت  ،] ٣٧تعليل

صريح لتزؤيجه إياها لما ذكرنا ،وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة

العفليمة صرح ل أن ميب زواجه إياها ليس هو محبته التي كانت ،سبب ،ق محللاق
نيد لها كما زعموا ،ؤيوصحه قوله تعالى؛

شريدتنهاولتإؤ>[الأحزاب:،

 ] ٣٧الأية؛ لأنه يدل على أن زيدأ قضى وءلرْ منها ،ولم تبق له -يا حاجة ،فطلمها
( )١بمنلر :جاع المان( ٩ا ،)١ ١ ٥ /والكشاف(UJ^ ،) ٥٤ • /r؛ اكزيل(  ،) ٣٥٤ ;٦وأحكام
القران :لأبن ءر;ي(آ ،) ٣٦٢ /وتمر اممرمي ،) ١ ٤٣ /T ٢(،والجواب الكال؛ لأبن المم ص
)آآ،وذحالقدير؛

^^يرواكوير(آأ/أم)،والهرلأةاسيوحا

الدمشقي ،صر  ، ٧٥^٥ ٦وحياة محمل؛ لإيميل درمنغم صر)ه  ، ٢٩ومحمد ل المدينة موتتجومري
وات ً٢ه ،٥ ٠ ٢وحضارة ١لمب ١عومتاف لوبون ص ، ١١ ٢ون اء التي.،؛ لعاتشة بتت الشاهلئ
سن،؛كوشصْ ، ٢٢وبٍُاهممالرسنص. ٥٦٦
طلر :الإصابةفيمحافاة؛لأينحجر(أ- </آ).

ياخياره ،والعلم عند افه تعالى)راا,

وحتى تتم دلالة الحادثة تأمل حاتمة الأية بقوله تعالى! <ؤو،انٌأشسولأه
[الأحزاب! ( ،] ٣٧أي؛ وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره اض تعالى وحتمه ،وهو

كائن لا محالة ،كانت نيب ق علم افّ ّتصير ٌن أزواج الّك). ،ر  ،٢وسياق

س/هأ\لأح(\ب( ،] ٣٨ :أي!
الأيات التي بعدها
فيما أحل له دأمرْ به منتزؤج نيب اش طلقها ذع 4نيد بنحارثة•
ؤنةأشفيآكينعإسيلهوهدا حكم اش ق الأنبياء قبله ،لم يكن ليامرهم
بشيء وعليهم ل ذك حرج ،وهذا رد على مذتوهم من المنافقين نت ي تزمحيجه
امرأة نيل مولاه ودعيه ،الذي كان قد تبناه.

ءؤوكانيرآسسطسمدط ^أي• وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة ،وواقعا
لا محيي عنه ولا معدل) ،فما ماء اش كان ،وما لم يشأ لم يكن),رم.
فلوكان مصدر القرآن الكريم من) عند الك.،لميفلهر هذه الحادثة ولأحفاها،
فحل•'— ،كهذا يهم ،أن يتوارتم ،محمد ه عن إبدائه لوكان القرآن من عنده ،لكن

لما لم يكن القرآن من عند محمد .وكان من عنل• افه تعالى ذكر الله نالك ،الحادثة،
والنم . ،بلغها قومه ،ولا زالت) آيالت) هن ْ.الحادثة تقرأإلى يومنا هدا.

ئابات حين ،أراد الخروج لتبوك لغزوالروم ،أذن لثن أذن له ق التخلف) عنه من

المنافقين ،فأنزل)  ،٥١علته! ؤ عقاأممه ع!\شيمحث) لهم حئ) يقيالق ^١؛؛^
( )١أخراء ايان ؤ ،تمر القرآن؛ للششش(! )٢ ٤ ١ /بتصرف) رثم :أحكام القرآن(آ،) ٣٦٢ /
ونمير القرآن العظيم( ،) ٤٢٥ /٦وزاد المعاد(؛ ،)٢ ٦٦ /ومع المتثرثين والمفرين ق زواج
الني .بزينب ،بنت ،جحش؛ د /زاهر الألمعي ،لكن يالحظ عالي الكتاب) القول بعم مة الني.
الطلقة ،وهو خلاف ،م-ا عليه حمهور المياء.

(آ)شٍرالقرآنالطيم(أ/هآأ).
( )٣تمر القرأن المظيم(أ/آآإ).
٣٩٠

ئمؤالخقذبمثNهلاضة ت  ،] ٤٣فهذا عتاب من اش تعار لمه ه حين
أذن للمنافقين الذين اساذنوه .

(يقول حل ثناؤْتؤعثااثذعنك<هوا محمد ،ما كان منك ق إذنك لهؤلاء
النافقين الذين استأذنوك ق ترك الخروج معك ،وق التحالف ،عنك ،من فبل أن
تحلم صدقهم من كذببمم•
لت

ي شيء أذنت لهم؟

يقول؛ ما كان ينغي لك
ؤ"حئبمؤ^^^١^ ،
أن تأذن لهم ق التخلف ،عنالتج إذ قالوا للث،ت (لو استطعنا لخرجنا معلث ،)،حتى تعرف،
من له العذر منهم ق تخلفه ،ومن لا عذر له منهم ،فيكون إذنلثؤ لمن أذنت ،له منهم

على علم منلث ،بعذره ،وتعلم من الكاذب منهم المتخلف ،نفائا وشكا ق دين اش)ل ا.
ففي هذْ الأية دلالة على عدم مفة الني  .بالسب ،،إذ لو علم نفاقهم لما

أذن لهم ،كما أن الشي .حين أذن لهم دون معرفة لمث ،اسثذانبمم عاتبه الله ،فهذه
الأية تدل دلالة واصحة على أن القرآن لم يكن من عند النيره ،ولو كان من عنده
لما أفلهر هاوْ الحادثة ولأحفاها كما هي عادة كثير من الناس.

ثالتا؛ يمول عمئ بى الخئايج زصن افه حمنه! *لما ننامتج عد افه بن ابق ابن سلول،
دعي له رمحول ،اش .لصرعليه ،قلما مام رئول اض^ ،وثبت ،إليه ،سلت ،ياوسول

^١؛ أيصر عر  ٠^١أر ؟ ومحي محال ين؛ ^ ١كدا ؤكدا ،محال :اعدد عثه
رئول افة ،.وقال؛ أحن عني ياعم ،قلما

٣٥

عليه ،محال :إش-؛_ ، jiماحتزُتج،

لزأمأوإ 0زذث غر اتينثضزوُيذئ ظها ،قال :قشر ء نثول
افه ،.ثم انصرى ،نلم ينكث ،إلا سيرا حس نزلتح الايثان مذ براءْتؤولأمحإاء
) ج امع اليان ( ٤ا/مآ) ،ؤيفلر; الكث ان ،) ٤٢٤ /Y(،وتمم
واكمير والتنوير (• .)٢ ١ ١ /١
٣٩١

(؛/ا>0ا)،

وجاء ل الحديث ت  ٠أل عبد اف بن ابي لما توف ،جاء  ، ٨٧١البي ،.ئئال؛
يا وئوو افه ،أغطى قميصك أممنة نه ،وصل علته ،وانتثفن ئة ،هأغطا 0النئ هؤ
قميصه ،ثاو ت آذر اصاي علته ،فاذنة...،اار اُ ،النما .كفن همداش بن أبي ذ
قميصه ،بعدما سأله عيدافه بن عبدافه بن أيي أن يكفن أيام نيه ،ص كانت له عند

النيئ .يد ،فأحس ،أن يكانثه عليهار ا ،وسأله أن يستغفر لأبيه ،وأن يصلي عليه.
والني .حير بين الاستغفار وعدمه فاختار الاستغفار ،وصلى على عبدافه ابن

أبى ،ثم ماْ افه تعالى عن الصلاة على المنافقين.
ويتوجه النهي عن الصلاة على النافقين بأنه خاصن بالني ،.إذ المي .لم
ينه أمته عن الصلاة عليهم ،لأن صلاة الني .عليهم رجي منها الرحمة والمغفرة

^ ١١٠ -أ ،ونيل بأن النهي حاصن يعفى التافهين ،ودليله إسرار المى .لحديقة بن
اليمان عن النافقين الدين نهي أن يصلي ءليهم١
وق  oSaالحادثة ثمة إشكال ءلا٠ر متومم ،يمكن توجيهه بما يلي؛

رجزم عمر بأنه منافق ،فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله ،ؤإنما لم
يأحد الني  .بقوله ،وصلى عليه ،إجراء له على ظاير حكم الإسلام ،كما
تقدم تقريرْ ،وامتصحابح لذلا٠ر الحكم ،ولما فيه مجن إكرام ولدم الذي تحققت،
صلاحيته ،ومملمحق الأستثلأف ،لقومه ،ولغ المنية ،وكان الّم . ،ق أول

( )١أحرحه البخاري ق صحيحه ،كتاب التمر ،باب تئسٍر قوله مار :ؤآصثبإِثم .) ٤٦٣ (١٤

()٢أحرجه البخاري ي صححه ،كتاب الجنائز ،باب ٠الكمن رالممتص الذي ثكنئ أن لاثكم ،ونى
كسبصسسا،(،هاا)ا

( )٣ينغلر؛ صحٍح البخاري ،كتاب الجهاد ،باب الكسوة للامارى.)٣ • ٠ ٨(،
( )٤مدا توجبه الإمام الثاثعي رحمه  ، ٥١زكاب اذكام القرآن <ا/يآ؟) ،والأم رل.) ٢٠٩ /
( )٥عداتوجيه ابن حجررحمه  ٥١تحارق فح اياري( ٠ا١) ١ ٩٦ /
٣٩٢

الأمر بمر على أذى المشركين ،ويعفو ويصفح ،ثم أمر بقتال المشركين،
فاستمر صفحه وعموم عض يظهر الإسلام ولو كان باطنه على حلافج ذلك،

لمصلحة الامحتثلافح وعدم التنفير عنه ،ولاJلاائ Jli ،؛ الإ هندءث الناس أف

محمدا تقتل أصحاته ®ر  ،٢فلما حصل الفتح ويحل المشركون ق الإسلام،

وقل أهل الكفر وذلوا ،أمر بنجاهرة النافقين ،وحملهم على حكم مر الحق،
ولا ميما وند كان ذللث ،تل نزول النهي المريح عن الصلاة على المافقين،

وغير ذللث ،مما أمر فيه؛مجاهرتهم ،ومدا التقرير يندير الإشكال عما وغ ق
هذه القصة بحمد اش تعالى ،نال ،الخْلابى• إنما فعل المى .هع عبد اممه بن
أبى ما فعل ،لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ،ولتطييب ،قلم ،ولده

عيد اض الرحل الصالح ،ولتألفإ قومه من الخزرج لرياسته فيهم ،فلولم يجبا
موال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهى الصرح ،لكان سبة على ابنه،

وعارأ على ثومه ،فاستعمل أحن الأمرين  jالمياسة إلك ،أن نس فاذتهى)ر •٢
والني .عامل عيداطه بن أبىبظاهره ،فاستغفرله وصلى عليه ،ولميقتله ،وق
هدات (سياسة عفليمة ،وحرم وافر ،لأن الناس يرون الظاهر ،والظاهر أن عبد افه بن
أبى كان من المسلمين ،ومن أصحاب ،الرسول ،.فلوعونا من يطن حلاف ،ما

يفلهرلم يعلم الناس ذللث ،الباطن فينفرون عمن يفعل هدا؛أصحابه)ر"اا.
فلوكان القرآن من عند محمد .لما أظهر هدا النهي ،ولأحفاه ،لا ميما وأنه
احتارالامتغفار.

ليرهن القرآن ذاته بأنه ليس س جهنابج محمد .ولا س إنشائه ،ل هووحي
( )١أحرجه الخاري ذصححه ،ممابح تمرالقرآن ،تاب ،قوله؛(مواءقياأنتئمزت نهب أم لب
سشرلثم لن شر ١٥لثم إو اطه لاتهدى الثوم المابشن).) ٤٠٢٠ (،
(ما)كحابري (.) ٣٣٤ /A
( )٣كثف المثكل من حديث ،الصححين؛ لابن الجوزي ( .)٧ • ١ / ١
٣٩٣

من اطه تعالى.

ؤيمكن نوحيه فعل عمر بن الخطاب رصي اض عنه بأن (ما صدر عن عمر ْع ما
■مف من شدة صلابته ق الدين ،وكثرة بغضه للكفار والمنافقين ،وهوالقائل ق حق

حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده يدرأوغيرذلك ،لكونه كاتب
هريئسا قبل القح■ دعي يا رمول الله أصرب عنقه ،فقد نافق ،فليلك أفدم عالي
كلامه للمني.بماهال) ،ولم يلتفت ،إلى احتمال)إحراء الكلام على ظاهره لما غلب

علميه من الصلابة المذكورة)...ر ا.

كناَلإمحهئك»رأ؛فزك:
ا بي؛برهلاكوة( ،]١ ١٣ :يعي ت ما يليق ولايحن للني وللْرمنض به

هنيكمت<يمأىت لمن كفربه ،وعبد

معه غترْ

الاستغفار لهم ق هذه الحال) غلعل غير مفيد ،فلا يلتق بالي والموْسن ،لأنبمم إذا
ماتوا على الشرك ،أو علم أثيم يموتون علميه ،فقد حقت عليهم كلمة العال١ب،
ووجب عليهم الخلود ق النار ،ولم تنفع فيهم سفاعة الشافعين ،ولا استغفار
المستغفرين.

وأيفا فإن الني والذين آمنوا معه ،عليهم أن يوافقوا ر-رم ق رصاه وغضبه،
(ا)ذحابري (.) ٣٣٥ /A

( )٢أحرجه البخاري ل صعحه ،كتاب الش تر ،ياب (ما لكل للبي والنّين ءامتوا ان يثنفروا
للمشركين) ،)٤ ٦٧٥ ( ،ول مواصع أحرى من صحيحه ،وم لم ي صحيحه ،كتاب الإيمان ،تاب

الديل * ،#٤صحي إنلأم مذ ■حف-رْ النون ٌاتم'-تذنأ ي الئع دم العزم؛ دسح جواز

الأنيمار لبمئرئ والديل ش أف مذ ماُث ،قر الئزك ئهوفي أصحاب الجح؛م ولا تقية من
ذبك شتيآمنايتاثل(،هم).
٣٩٤

ؤثوالوا من والأ 0الله ،وتعادوا من عاداه الله ،والاستغفار متهم لمن سن أنه من
أصحاب ،النار متاف ،لدلك ،،مناقض له ،وكن وحد الأستغفار من حلل الرحمن

ؤ>[الوةث  ] ١ ١ ٤ق

إبرامم عيه السلأم لأيه فإنه ما

 ] ٤٧وذلك قبل أن يعلم عاقة

قوله؛
أيه.

فلما نيين لإبراهيم أن أباه عدوه ،ميمون ،على اتكفر ،ولم يفع فيه الوعفل

والتدكير ؤ يبرآينه ^ [التوبة ت  ] ١١٤مواقفه لربه وتأدبء معه.
ه[اكوُة :؛لا]أيت رجاع إلى اض ل جميع الأمور ،كثتر الذكر
والدعاء،والأ-تغفاروالإناةإلى ربه.

ؤحل؛ أ،رهتاكوبةأ  ] ١١٤أي؛ ذورحمة بالخلق ،وصفح عمايصدر متهم إليه،
من الزلأُت ،،لايستفزه حهل الجاهلين ،ولايقابل الجاق عليه بجرمه ،فأبوه قال له;

ؤيوحمةق،ه [مريم!  ] ٤٦وهو يقول له:

.] ٤٧

فعليكم أن تهتدوا به ،وشعوا ملة ]^ ٣^١٠ق كل شيء ؤ إلا

ثمحةم0قهلال٠متحنةت  ]٤كما سهكم افه عليها وعلى غيرها)ر ا.
فلوكان القرآن من عند محمد ه أكان يستغفر ؟ وهويمرح بقوله؛ أما لم أنه

عتالثؤ* ،إ 0محمدس لايعلم الغسسؤ ،ؤإلأ لم يستغفر ،إنه يلغ عن ربه قوله تعالى؛
 ] ١١٣لدرك أن القرآن لم يكن من عند محمد .ؤإنما هو وحى من اض تعالى
لمحمده ،وهو يلغ ما يوحى إليه ،دون أن يكون له أي ندحل ق الوحي الذي
تالغه.

(- )١سر الميم الرحمن صمه'\ ،ؤيظر :جامع 0 • ٩ /١ ٤( jUiآ
٣٩٥

حاما؛ قصة أمارى بدر كما يرؤيها عمر رصي اش ءيلما أتووا الأتارى
قال نمول اض .لأش تكروعمن؛ ما ئروف ق ثولأء الأنارى؟ قال أبوبكر• يا

نق اممه هم بنو ١٣وانمشيزة ،ارى اذثأحد منهم فديه ،ئون ثا دوْ على الكمار،
ئمثى افص أف يهل»يهم للأنلأم.
قال رمول اطه.؛ ماثرى يا انن الحطامت ،؟ قال؛ لا وافه يا رنول افه ما ارى
الدى رأى أبوبكر ،ونكر أزى أذ تئكنا ثصرب دآخئز ،فتتكن عا1ا من عمل
مضرب عتمه ،وتمكر من فلأن  -سينا لعمر .يأصرب عتمة ،محإف هولأم ائمة الكمر

وصناديدها ،مهوي رسول ١١؛^ ه ما دال  ^١تكر ٣ ،يهوما دلت.
ملما كاف من  ٣١جئت ^ ١رمول ١١؛^^ وأبوتكر داعلين يكثان ،قلتا يا

رسول اهّ احبزيي مذأي سيء سكي أئث ،وصاحثث؟ قإو وجدت ثكاء؟ ،،_5ؤإل
لإيمحاأكايِ،وابما.
قال رمول اطه •.ابكي للذي عرص علي اصحاتاك مذ  ^ ٠٣١الفداء ،لمد

عرض عر عدابهم أش مذ هذه الشجرة ،شجرة هريه مذ بي اض ،.وأئزل اممه
^^)حؤ،مح5فيالأونيؤ>[الأنمال،] ٦٧ :
عز
سأطآظهيابمالأمال; ا،أا،قألكاطه اكةم*لم
ففي هدم الايات يعاتب افه تعار نبيه محمدس يوم بدر حين أمز المشركين
وأبقاهم لأجل الفداء ،وهذا رأي أبي بكر رضي اشر عنه الذي مال إليه الّيه،
وكان رأي عمربن الخهلاب ق هدْ الحال قتلهمواستئماض ،فأنزل اض تعار؛ ؤ

محاعمحافيألأمح 4أي؛ رما يبر ولا يلتق به إذا
قاتل الكفار الدين يريدون أن يهلفثوا نور اطه ؤتعوا لإخماد ديته ،وأن لا سقى عر
) أحرجه م لم ل صحيحه ،كتاب الجهادوالير ،باب الإتداد بالملائكة ق عزنة تدرؤإثاحة
الغنائ.) ٤٦٨٧ (،،
٣٩٦

يدحي إله•

محقم)يناتهحاقه
*سالمتا Iق ^
عمرسؤ>[اسمبمإ ] ١ :استفهام ،وزهداالامتفهام استفهام إنكاريضن الهي؛
فإن اه لا ستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم؛ ولكن مثل هذانمه

أعل العربيت استفهام إنكار ،واستفهام الإنكار يكون يتضمن الإنكار مضمون

الجملة ت إما إنكار نفى إن كان مضمونها جرآ ،ؤإ  ١٠إنكار نهي إن كان مضمونها
إنشاء ،والكلام إما جر ؤإما إنشاء ،وهذا كقوله؛ ؤعثاآق4محالفيمحثلأره
[الوة:م؛])راا.

فاه تحالمح ،ينهى سه .عن تحريم ما أحل افه له.
فلوكان القرآن من عندمحمده أتراْ يتنكر على فعاله الذي فعله؟ ا ؤيمحرح
به على ممعمع اكاس أجمع؟ ا فهذا الحديث ،كان بينه وبين زوجاته فلوكان القرآن
من لدن محمد .لأحمى هذا الأمرولم يده للناس ،لكن القرآن لم كن من لدن
محمد .ؤإنما كان من اض تعالى وحده والسى يلغ عن ربه كل ما يوحيه اطه
تعالى إليه ،حش ؤإن كانت ،آيامحت ،تعاتب الني ه.

سابما؛ كان رسول افه ه يومنا يخاطن ،بعض عفلماء قريش ،وتد طمع ق
إسلامهم ،مينما *و يخاطهم ؤياجتهم إذ أنل ان أم مكتوم  -وكان مض أسلم
فديمح  -فجعل يأل رسول افه ه م ،شيء ؤيلح عليه ،لود الّما .أن لوكف
صاعته تلل ليتمكن من مخاطبه صناديد ثرسى؛ حلمع ،ورعبه ق هدايتهم ،ذعيسرإ

أي نضب جئنه لإظهار غضبه ،وتولى ولم يلتفت ،لموال ابن أم مكتوم الأعمى،

صصَس0أنؤآأمح

لنجل على الآخرين،فأزل

م)جلأثمحُصدئ0قا

0دمايدي،ققمحُيه،
ابوعاص(ْمآص.
٣٩٨

 ،]١ ٠ - ١ذكر

ضئ واحد من المقرين أمانزلت معاتبة للمي ه على عبوسه وتوليه عن الأعمى،
الذي حاء ياله ،وهو أعمى البصر لا البصيرة ،ومن كانت هذه حالته فهو أحير

بالعناية به ،ع أل عبوس المي س وتوليه لا يرام ابن أم مكتوم لأنه أعمى ،لكنه
تعليم اطه لنبيه ،.للموازنة بين مراتب المصالح ووحويت ،الامتقراء لخفياما ،كيلا
يفته الاهتمام بالمهم منها ق بادئ الرأي مهتّتا آحر م اؤيع ق الأهمية أوأر-ح،
واذللث ،يقول ،علهاء أصول ،الفقه ت إن على المجتهد أن يثح،ث ،عن معارصي الدليل
الدي لاح له ،والإثارة إلى احتلاف  ،الحال ،بين المشركين المعرصين عن هدي
الإسلام وبين الملمين المقبلين على نتع مواقعه ،وقرن ذللث ،؛التذكير بإكرام
الؤمنين وسمويرحنهم عتلء الاله تعالى.
وهوتنبيه لفائدة كبيرة ،هى المقمحودة من بعثة الأنبياء ،ووعفل الوعاظ ،وتذكير

المذكرين ،فإهثاللئ ،على من حاء بنفسه مقتقرألذللئ ،منلث ،،هوالأليق الواحك ،،وأما
تصديلث ،وتمصلث ،للغني المتغني الذي لايسال ،ولايستفتى لعدم رغبته ق الخير،

ْع تركلئ ،من هو أهيم منه ،فإنه لا ينبغي لل؛ ،،فإنه لمس عليلثا ألا يزكى ،فلو لم تترك،
فلتا؛محاسب ،على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة ،أنه^ لا يرك أمر معلوم لأمر موهوم ،ولا
مصلحة متحققة لخملحة متوهمة ،وأنه ينبغي الإقبال على طالت ،العلم ،المفتقر
إليه ،الحريص عليه أؤيدمن غيرْراا•
وثمة وقفة تلمن ،الانتباه لنعلم بأن  ^^١١ليس من عند الّهم .،ؤإنما هومن
عند اش تعالى وحده ،يعبى النبي .ؤيتولى عن ابن أم مكتوم لانثغاله بمناديي
)يفلر:جا.ع

والتمر ^مر(  ٢/٣١ه)،وصامآjص(  ٣١٩/٨ك

واضواء المان( ،) ٤٣ • /Aوالتجريرواكرير(• ■ ،)١ • ١ /Yويسر الكريم الرحمنص< .٩ ١
٣٩٩

افراء الكذب عند الحاجة الماسة إله ١١ا ،وتتأكد لنا دلالة أخرى وهي عدم عالم
الك . ،بالغيب إلا من خلال الوحي ،فلو كان يعلم الغيب لما عانه القرآن ق

بعض الأمور التي اختارها المي ،.ووجه للعمل والحكم بما.
ليتأكد  JS3تارئ للقرآن أن القرآن ليس من عند محمد ،.ولتتكون آيات عتابه

 .أ حد أدلة صدق نوءته ،وأن القرآن لم يكن من ءندْ البتة ،ؤإنما هووحي من
افه تعالى.

وتدل هده المواتمإ وغيرها على أن القرآن من عظ .افه وحدْ ،نافه تعالى

يستدرك على نبيه محمده ،ؤيتح مايلقي الثمطان ،ليحكم اض آياته ،وليعلم بأن
القرآن كلام اممه تعالى ،وليس هومن إنشاء محمده ،ولامن عنلء أحد من الخلق،
يقول ابن تيمية رحمه ار؛لهن (ولكن هل يصدرمايستدركه افه فينسخ مايلقي الشي9لان

ؤيحكم افه آياته؟ هذا فيه قولان ،والمآثور عن الملف ،يوافق القرآن بدلك ،والدين

منعوا ذلك من المتأخرين محنمنوا فيما ينقل من الزيادة ق سورة النجم بقوله ت تلك
الغرانيق العلا ؤإن مناعتين لرتجى ،وقالوا Iإن هذا لم يثبت ،،ومن علم أنه ثبت ت
نال ^ا ألقا 0الشي3لان ق مسامحهم ولم يلففل به الرسول
ولكن الموال وارد على هذا التقدير أيضا ،وقالوا ق قوّ

كثلتزؤآ محقهءه[الحج؛ ] ٥ ٢ت هو حدينر التنس.
وأما الذين قرروا ما نقل عن اللف ،فقالوات هان.ا متقول

تابتتا لا يمكن

إقأن ؤا للهر ظ ءأقاسيو هؤأنر وان صنجغت ش ثئاق شبمي
) ي طر :دين الإّلأم؛ لائم ص  ٨٢٦والأدلة اسةضسقضبه،د/سب

اوطءرىصأْا،واوآاسم ^.Y

لأءمتقديهأئن آس قاد
مخمزتت،سثميميملالخجت  .] ٥ ٤ .٥ ٢فقالوات الاثارق نميرهذه الأيت
معروفة ثابتة ل كتب التفسير والحدث ،والقرآن يوافق ذلك ،فإن نح اف لما يلقي
الثيءلان ،ؤإحكامه آياته ،إنما يكون لرفع ما و؛ ،ق آياته ،وتمييز الحق من الباطل،
حش لا تختلعل• آياته يغيرها.

وجعل ما ألقى الشيهلان فتنة للدين ق فلونهم مرضى والقاسية قلوبم إنما يكون
إذا كان ذلك فناهرآيسمعه الاس لا باث1ا ق القس.
والفتنة التي تحصل ٠١^:النؤع من المخ من جنس النتنة التي تحمل بالؤع

الأحر من المسح.

ومحيا التؤع أدل ،على صدق الرسول .،ودءدْ عن الهوى من ذللث ،النؤع ،فإنه إذا
كان يأمر بأمر ثم يأمربخلافه ،وكلأهما من عند افه ،وهومم،وق ق ذللث ،،فإذا هال ،عن
نفسه إن الثاق محواليتم ،من عند اطه ،ومحوالنامح ،ؤإن ذللث ،المرفؤع اكى نسخه اممه

لمى كدللث ،كان أدل ،على اعتماده للصدق ،وقوله الحق ،وهل.اكمافالتخ عائثة رصي
اطه عتهان الوكان محمد كاشمأ سيثء من الوحي لكتم *ذْ الأية•

ؤ ،مسك ما

صاقاسفمحمحأنممنه ه[الأحزاب،ت .>>] ٣٧
ألاترى أن اليتم ،يعظم نف ه؛الماطل ،يريدأن ينصر كل ما قاله ولولكن -؛، lliu
فبيان الرسول ،ه أن افه أحكم آياته ،ونح ما ألقاه الثيهلان محو أللط على تحريه
للصدق وبراءته محن اصلب ،،ومحيا محو الممصود بالرسالة فإنه الصادق الصدوق

 .ولهدا كان ص كفرأ محمتا بلا

ا م جمؤع الفتاوىت لأبن تيمية.)٢ ٩ ١ / ١ ٠ ( ،
٠٢

فهده المواقف تؤكد ومرهن على أن القرآن وحي من عند اف ،تعالى ،وليس هو
من عند محمد^^ ،وهده الدلالة هي أحد الأدلة التي ترهن على صدق نبوة
\س وليت هى الدلالة الوحيدة.

٤٠٣

//صثءقء£/

تأحرمحيفيحاهابمر'>
حينما خاض المناسون ل عرض زوج ام .،عائشة رصي اش عنها ،وطال

الأمر والناس وخوص__ون ،لم ينزل الوحي ق تلك القرة فأطأ عن  ،._Jlتقول
عائشة رصي اف عتهات اومحي مكث ،مهن ا لأ يوحى إلته نى فش ثيء ،ئالتات

فتشهد ،ثم محال ت يا عاتثة ،قإيه ثلمي عنم ،كدا وكدا ،ئإل كب ترينه دثسروالئ ،اف،4

ؤإل كنت ،ألممت ،بدئت ،يان ثعفري اف وتوبي إليه ،قإل العندإدا اعترف يدئبه نم
; ،!١٠تاب اضعلنه»ر''>.

فهدْ الحادثة تدل على أن ال~ي .لا يعلم الغسجج ،ولو ادعى معرفة الغس_،
لثدأزوجه ،دم يدل صلى ص دق الني .حيث لم ينلن للم يقل مالتس له به
ءم-
بل إن الّك .،كان يهللج ،مشورة قومه فيمن فدف زوجه ،حيث يقول

رأما بمد أشيروا علي في اناس أبنوا أخايُ  ،٠وايلم اطه ما علنت ،على أهلي من نوء
يهاوءر ' ،قاليي ه(ا ستشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة؟ فأ ثار عليه معد بن

معاذ وأمييبن حفير بأمم واقفون عند أمره ،موافقون له فيمايقول ؤيفعل ،ووير
النزلع ل ذللثؤ بين ال عدين ،فلما نرل عليه الوحي بثراءما أقام حد القدف على من
( )١تنييه• أمدن ،إلى يان دلالة الحادثة على صدق نيوءة النيئ هؤ فقط.
( )٢أحرحه البخاري ق صحيحه ،كتاب الشهادات ،باب تعديل النساء يعفهن بعضح،) ٢٥١ ٨(،
ومسالم ذ صحيحي ،كتاب التوبة ،باب ل حدبن ،الإفلث ،وفول ،توبة القاذف.) ٢٧٧ •(،

( )٣الأبن التهمة ،أي امموما ،وتذفوها .يفلون الخانق ق غرب الحديث ،والأتون للزمخشري،
(\اس سيةفيضبالحدبث،والأر:لأينالأشر(،ا/ما)

ر  ، ٤أخيجه البخاري ي صسحيحه ،كتاب نمير القرآن ،باب ؤ لمشآفين محتؤن أر،شحآلمثحثة

يلالور ،) ٤٧٥٧ ( ،] ١٩ :وم لم ق صحيحه ،كتاب التوبة ،باب ق حدبث،

الإنالث ،وقبول توبة الأ١ذف.) ٤٩٧٤ (،
٤ ٠٨

وقع منه ) ١١؛ ،ولوفرص تا أن القرآن من عند محمد .ذهل يس—تدعي الأمر أن
دستثسر صحايته قيئن قذف عرصه ؟ أ

ولولكن أمر القرآن إلى الني .وهومن إنشائه ليت عن عرض زوجه ناشرة
دون أن يتتفلر برهة لمحمي عرصه ،ولن به إلى الوحي ،حتى تضير أل نة
المنهوكين ،لكنه ما جرؤ على مثل هذا أيدآ ،لتعلم بأن القرآن لم يكن من ص نيحر
سد أدام.
٠٠٠

(ا)قحابري؛ لأينحجراسق(ما/آ؛ص.

(آ)طلر;المأاّاص-أ.
; ٠٩

//صثءص

تأحر الوحي ق تحويل الملة
رحن هاجر الك . ،إلى المدينة ،وكان أكثر أهلها اليهود ،أمره افه أن يتقبل
بيت المقدس ،ففرحت ،اليهود ،فا ّتمالها ر مول افه .ومعه ءنت سهت ،١وكان

يحب قبلة إبراهيم ذكان يدعواممه ؤيتفلر إلى الم —ماء)ُ  ،٠فعن الراء بن ءازد_إ

رصي اه عنهما مال '.رركاذ رسول اض .صرثحوست ،المقدس منه عشن او

سبعة عثر؛ ،١^٠وكاف ننول اف .يجب اذ يوجه إلى الكنبه ،مأئزل افتؤةJ
^ك،ؤجهق،ؤ>[البقرْ! ،] ١٤٤فتوجه شم الك،مةارأا.

^^-لىؤ)آدعفيه[البقرةت  ] ١٤٤أي! كثرة تردده
(يقول اض لنبيهI
ق ج مح جهاما ،ثوما وانتذلارآ لنزول الوحي باستقبال الكعبة ،وةالت ؤوتٌلئ،ه
ولم يقل؛ بصرك لزيادة اهتمامه ،ولأن تقلي؛ ،الوجه مستلزم لتقالم؟إالبصر)ام.
ولو كان القرآن من ءند محمده دما تأخر كل هده المدة ،لشيء بموبه
ؤيتثوف إليه ،فت قلب ،وجهه مرة بعد أخرى إر ال ماء ،ولقال بتحويل القبلة
مباثرة ،ولم يبين تشوقه ويصف ،حاله ،لكنه الوحي الإلهي من عنله اف تعارا؛.،

(  ) ١نمير القرآن العظيم (  ٨ / ١ه  ) ٤بتصرف سر.

ر )٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،كناب الصلاة ،باب التوجه نحوالقبلة حنث كان ،) ٣٩٩ (،وم لم
ق ص حيحه ،محاب الم اجيه ومواضع الصلاة ،باب تحويل القبلة س القدس إلى الكعبة.) ٥٢٥ (،
( )٣سر الكريم الرحمن ص  ،٧ ١ييفلرت التحرثر واكوير (.)٢ ٦ /Y
( )٤يتفلر؛ الأدلة الجلية على صدق حير اليمتة.؛ د /ءبادالمء.ن المعليري ،صؤره . ١ ٥
٤١٠

/سبمث/لأ،ت

تأحر الوحي ق الاحابة على موال كفار مكة
 ^٠٥١الوحي عن الّ؛ي ه لفرة؛ يعدما م أله كفار مكة عن أمور أ-محرهم -بما

أجمار يهود ،ووعدهم الني ه؛الإجابة ق يوم غد ولم يفل إن ث اء اض ،وها هي
ذي القمة أذكرها لتتيين لنا حقيقة مصدر القرآن الذي جاء يه محمد ،.ربمت
فريس النفر بن الحارث ،وعمة بن أبى معيطُآا ،إلى أحار يهود بالمدينة ،فقالوا

لهم• سلوهم عن محمد ،وصفوا لهم صفته ،وأجمروهم بقوله؛ فإنبمم أهل الكتايه

الأول ،وءنل*هم ما ليس عنيتا من علم الأنبياء• فخرجا حتى تدمجا المدينة ،ف ألوا
أجمار يهود عن رّ ول اش .ووص فوا لهم أمره وبعض فوله ،وةالأإنكم أهل
التوراة ،وتل -جثناكم لتخ؛رونا عن صاحبنا هدا• قال• فقالتا لهم* ملوم عن ثلاث

نأمركم  ،_:فإن أجمركم بهن ،فهونك ،مرسل ،ثان لم يفعل فالرجل مقول ثروا
فيه رأيكمت م لوم عن فتية ذهبوا ق الدهر الأول ،ما كان من أمرهم؟ فإتبمم قد كان
لهم حد<يث ،عجيب• وسلوه عن رحل طواف بلغ مشارق الأرض ومغار-بما ،ما كان
نبوه؟ وم لوه عن الروح ،ما هو؟ فان أ-محركم بد للث ،فهونبي فاتبعوه ،ؤإن لم
يخركم فإنه رجل متقول ،فاصنعوا ق أمره ما ئوا لكم •

فأبل النضر وعقبة حش قدف على قريش ،فقالا :يا معشر قريش ،قد جثناكم
بفصل ما بينكم وبين محمل• ،قل -أمرنا أحبار يهود أن ن أله عن أمور ،فأحثروهم
ببما ،فجازوا رسول اش ه فقالوا :يا محمد ،أحرنا :مألوه عما أمروهم به ،فقال

لهم رم ول اف

ااأحبحكم غل.أ بما مألتم عنه* ،ولم ي تثن ،فانمرفوا عنه،

ومكث ،ر مول اف .حمى عثرة ليلة ،لا يحدث افه إليه ق ذللن ،وحيا ،ولإ يأتيه
()١

بن أبي سل ،يكى يابي الولي• ،وكان من أشد الناس أذى لرسول اه .،وعداوة له

وللملمن،رب-رومصرآ .يفر :الكاملفيالالخ:لأينالأير( .) ٢٦٤/١
٤١١

/سث/ىر/و

تأخر ٠٠^^١زييان الأيات المجملة
ندلكن يأق الني ه القول التجمل الذي لاقين له ولا لأصحابه -اؤيله،
تأاروإما
حتى يتزل اش عليه بيانه يعد ذلك ،ومن ذلك لما نرل قول اطه تعالى ت

^^عداسمحةمدهألأب>[انيةت  ] ٢٨٤ثق ذلك على صحابة
الرسول ،.فص أبي ،ئريرْ رصي افه عته ،قاوت  ١٠لما نزلت عر وئول اطه I.ؤ
اده ،^^١^^^^٢^٧
كلأؤئؤ^اشؤمخهمال3 :؛_ ديك على

أصحاين ،نم ول اممه ،.هأوا رئول افه ه ،ثم بركوا عر الثك_ ،،قالوات أي
رسول اطه كلمثإ مذ الأعمال مائطيى الصلاة والصيام والجهاد والصدق ،ويد انزلن،
عليلثإ هذه الأنة ولاتطيقها ،محال رس ول افه ٠:أريدول اذ مولوا كما قال أهل

الكثاثن مذثث) نمتا وشتا ؟ تل مولوا تمن! زأشثا ^; ،^١زثثا ؤاولئ،
همح،ئا امحأئا ،١٧^١

بها آلمتهم ،مأرل

صهوأمحو0جطئ

ءامذياق ومبي؛كتعءلأفتوء

قجآظؤ\)3محطه[ام ،] ٢٨٥ '.0ئلما يذلوا ذلاثخ سحها الله ئمار
يأتزل  ^!١عز

سقتئثا

^نقبمآؤمحلأثاب>[امة :اُخ؟]االأا.
فلولكن القرآن من عند محمد .لأعلهم بالأمر من البداية ولأزال الإشكال
من فوره عنهم ،لأنه لم يكن ليكتم عنهم العلم وهم ل أشد الحاجة إليه ،ولم كن
( )١أحرجه ملم ي صحيحه ،كتاب الإيمان ،باب بيان أته سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما بماق،
( .) ١٧٩

|/ساتث IjudUSJI

تأحر الوحي ل صيآ الحديسة
اذن افه تعالى للمؤمنين أن ي قاتلوا من يعتدي عليهم أينما وحدوه ،غير ألا

ي—قاتلوا ل المحرم من لم ي قاتلهم نته بنمه ،مال تعار؛ ؤومحنتؤإفيسز،آش
بنشتؤثءكره[القرة؛  ،] ١٩٠ولما احتج رثول اف ه رمى الحديت حش

أذاكانوابمىني ،نال البق إن ل< دينمحش<'>فيمحل
لمرص طلعه ،يحيوا ^- ١١؛ ،النمين ،مواش ما ثعز عب حالد ،حش إدا ئإ ^٠
مح،تن ازتيهخمإذاكانخاض
اكش'م،
يهبط عأيهم ينها ،نزكن ،به زاحلتة ،دماو الناس؛ حل ثل ،مال.حت>ر'أر ،دمالوا:
حلآُتح الممبمواءر؛ا ،حلأ؛نا الثصواء ،يقال ،البى ه '.ما حلأ؛نإ  ، ١٤^۵^١وما ذاك

لها بحلمح ،،ولكن حبمها حابس الفتل ،م دال،ت والدي مجك ،بمدة لابمألومح ،حطه

بمفوف ءيها -مَطُت ،اشإلأأجهلمإ/اَئح ز.محنَئ ،م:5ث،اْ>j^'،؛

ض:ضلأ> الأازثتتحا،

ثلم يؤه الناس حس ئرحوه ،وفكي أر رنول اف ه العطس ،ماقؤغ نهتا من
كثابه ،ئم أمرهم أف يجعلوه فيه ،مواف ما رال يجيش لهم بالثي حش صدروا عنة،
ر  ١آ الغميم• ماء بين عمان وصجنال• يظر* فتح الباري• لأبن حجر٠) ١ ٦٣ / ١(،

( )٢قرة الجيش• القرة بقح القأ ف ،والمشاة الغار الأموي ،ينظر• فح اياري• لأن حجر(،ه.) ٣٣٥ /
( )٣فآلحتؤ؛ أي لزمن مكانها من ألح عر الشيء إذا لنمه وأصث عليه ،ينظرت المهايآ ق غريب
الحدث والأثر(أ.) ٤٤٩ /

( )٤حالأيتح النافه حلأء إذا ■حرنت •،والحران• أف يقف ،قاد يثحرك ؤإي ،ص—رب• يظر؛ غرب الأحدسثات
لالحربي(آ/أ؛؛).

( )٥فوتبتؤأيقات،يظر :نح :^١٧لأبن حجر.) ٣٣٦ /o(،
( )٦اشد :باكحريك :الماء القليل ،بمظر :المهايت < jدب الحدث والأثر :لأبنالأير.) ٦٤ • /١(،

( )٧شرصه الناس ثرص-ا ١يت يأحدونه فليلا ،والبرص الشيء القليل ،ينظر؛ المرجع السابق.) ٣٠١ / ١(،
٤١٦

ثيئما هم كيلك إي جاء بديل بذ دوثاء الحر١عي ' ١١في مر مذ قومه مذ حراعه
ولكيوا عيبه نمح نم وو اض ه مذ ائل نهاته ،هثاو ت إرثركئ كب بذ لوي

وعامر بذ لؤى ئزووا اعداد متاه الحديتة ،ومعهم العود اJمطافيلر  ، ٠٢وهم مقاتلوك
قذ اك ،،قال زئوو اض إنا لي تجن لقثاو أمحي ،زلكنا جئنا
مشريذ،نإلثزوشاقدئهكتهيالحزب،،وأصنتبهي،ءإل ماؤوامادذJهلممدة،
نيحلوا ثى ونص الناس ،ثإو أخلهن ثإو ساروا أذ يدحثوا يما دحذ ئه الناس

دعثوا ،ؤإلأ يمد ج1وام ،ؤإل هم ^ ١دوالذي مسي يد؛ لأiاتiلنهلم عر أمرى قدا
محص ثنمرد ن المنير؛ا ،ولثنمدل  ،١٥١امزْ ،قال JjJb؛! سأتثغهم ما ثمول ،،هالت
نانطلمح ،حص أز يرينا ،قال• إثا ئد جتاكم مذ  ١^٠الرجل ،ونمعناْ يمول دوت^،
ءإ 0مثم أ 0ئعرص ة عتنكم ثعلنا ،ئثال س_مهاؤهلم! لا خاخة لثا أذ تحبزن! عنة
بثيء ،وقال دوواوأي منهم! هات ما سمعته ،يقول؛ قال! نمعته وقوذ}\ كدا
وكدا ،ئخدثهم بما قال اللمي ه ،ئمام ءزوْ نن من عودر ا ،ئمال؛ اي قوم النتم

بالزالد؟ ^^ :١تر ،قال :أؤلنث،ثاأزب؟ قالوا :تر ،ثال :محل قهئوني ؟ قالوا:
صماذفزثأغلمحاظ،قهاكوا شا>ةكلممح
لا،
( )١بديل بن ورتاء الخزاعي ،شهد وابنه عيد اش حط والطاف وتبوك .يطرت أ صد الغاةت لأبن الأتير
( )٢العوذ الطاغيل! يريد السساء واكبيان ،ينظر؛ فير غرب ما ي اكسححينت للحميدي،

( )٣ثقي حموات أي امراحوا وكثروا ،يطرن الهاية ق عرب الحديث والأثر• لأبن الأثير.)٨ ١ ٤ / ١ ( ،
(  ) ٤حش ثممرد سالنشت اوسالنةت صمحة العنق وهما م الثنان من حائه• وكز بانفرادها عن الموت
لأتبا لا قرد مثا يلها إلا بالموت• ونل؛ أراد حش مزق بض رأس وح دى ،تنظر؛ النهاية j
<_ الحدث :لأبن الألو.) ٩٨١ /Y(،

( )٥عروة بن م عود عم وال• الغيرة بن ن عجة ،أحاد أكابر قومه ،كاك له المع .المضاء ق صالح
الحا.سية ،أملم ي المنة التامعة من الهجرة• يتنلر؛ الإصابة ق تم—ز الصحابة(،إ.)٤ ٩٣ /

( )٦تلحوا :وأصل الملح الإهماء والمجر والفتور ،يقال :بلح الرحل إذا انقطع من الإعياء قلم يقدر
عر الحركة وعجر عنها ،يطر؛ شتر غرب ما ي الصحيحّزت للحميدي,) ١ ٩ ٠ / ١ ( ،
٤١٧

وولدي ومذ أطاعني؟ قاثوا! تر ،قاوت هإ 0هدا قد عزص لفب حئثه ومد املوئا،
ودعونيي ،قالوا :اسه ،ئأئاة ،قجعو ؟^5؛ اه .قثاو اي ١٣ .مذ Jy
لثد;ل ،قماَل عذ1يخ({ف/\ :اسوصأ °0اطط،محمملأ ،،م

تمعن ،إحد مذ العرب اجتاح أهلة ثبمث،؟ ؤإف؛ ٠^٤الأحرى قإر واش لأزى
وجوئا ،محور لأوى اوساتارآ ،مذ الثاس حليما ا 0مروا ويدعوك ،قثال له انوتكر
الصديق :اضس بمطر ٦^١محت ،،انحذ مز عنه وئدعه؟ نئا : Jمذ ذا؟ ث١لوا :محو تكر،

قال :أنا نالديفيثْلإلأ:دلكت للث ،شىَللم أجزكبهالأيبمج:، ^j ،

ماتي.هاهاسس ،زالئغٍنة نذ وتَر' ،ثائأ قر
زأس اي ،.نئئثالش-م ،،زظه  ، ١٣٠^٣١ءككامى موةهْإليلمة
امح .،صزمحتخ يده بنعل الث-محر؛؛ ،وقال له :احز يدك عذ لحية زسوو اض،.
قزقع عزوه رأمه ،ثم١ل :مذ ^ ١؟ ئالوا :المغيزْ بن منته ،نمال١ :ي عدر أنتئ،

وا حد
أنعى في عدرِتلث ،،وكا 0المغيرة ص—حن ،قوما في الجاهلثة
نخمقأَمل،زأثا اكالظوثإئ
أنزالهلم،ئأجاءَئأم،
في ثيء ،محم إف عروه جعل يرمق اص_حابا الش .بعينيه ،قال :قزاض نا نح؛!
رثول افه .نغامه إلا وثعث ،في محن رجل منهم ،ئدللئ ،بها وجهه وجلدة ،ؤإدا
أمزهلم ابتدروا امزه ،ؤإذا محوصآ كادوا مثلوذ عر وص ؤئه ،ؤإدائكلمم حمضوا
ا صوانهم عنده ،وما جدول إليه النظر يعظتما له ،در-ح عروه إلى  1صحابه ،مماو ت
أي قوم ،واش لمد وهدت عر الئلوك ،ووئدت ش هبمز وكنزى والنجاشئ،
الأخلاط من الناس ^^ ،٢٤يتظرة الهاية ق

( )١أرشابآ من الناص؛ الأمواب والأوباش
غريب الحديث والأثر (ه.) ٤٠٨ /

( )٢المغيرة ين شعبة ،أسلم عام الخندق وشهد الحدسية ،كان داهية من لهاة الُرب ،تول م نة
خمسين من الهجرة .يتفلر؛ أمد الغابة ( .)٤ ٠ fx

( )٣المئثر هو ما يلبشه ١لئارغ ■على وأم ه من الروي وئحوه ،ينظر؛ ايهاية ز غرب الحدث والأثر،
(م .) ٧٠٣

( )٤ئنل السيف؛ الحديدة الش تكون ي أسفل ألقراب ،المر"؛ع السابق(،ه.) ١٨٥ /
٤١٨

^^إسنسهنحئتا،زاش
إذ ذتلإ ثحامه إلا ويتث في كن رجل منهم مدثك بها زيهة وحإد ،0ؤإدا امرهم
اقدروا امزْ ،ؤإذا ثوصأ لكدوا بمظوف عر وصؤئه ،ؤإدا ئكلم حث فوا ا صواثهم
عنده ،وما يحدوذ إلنه الم ثعظيما ئة ،ؤإثئ قد عزص ء11كلم حطه رقد هاملوئا،

دثاو نجو من ثب بمةَ; دشيآذيه ،قالوا ،^١ :ئاوثا

شق ه

واصحابه ،قال زسوو اممه هدا محلان ،وهومن قوم يعظموذ الثدذ ،قايعثوها لة،
ئتعثغ!ه ،وانتفزله الناسيثوذ ،محنثا رأى ذنكج ئاو :سحا 0افا  ،:٠يثغي نهولأ؛

اذ يصدوا عن الإبت ،رجع إلى أص_حالأ ،محال :رأت  ،١^١محي دلدثإ،
؛^ ،،^^١قنا أرى أذ يصدوا عن  ،،^١قام زجل يفثز مال لة مكزر بن حمص،

قالث ذضي آتيه ،قالوا ،^٠١ :قثا أف زف عاتهم i؛ ،Jاائفي ه :هدا مكزر وهو
زيل  ti؟؛ ،نمن:كم  mثبم؛ صتكيىَ ،إذ جاءَ ثذل تن
مو...،قاو :ثان امح،تتازهإئا؛ ،1ددغا \جإغهص.ا قال اليإ

ه•' بنم افه الرحمن اوجم ،قال نهيل؛ أما الرحمن قواض ما أذري ما هوولكن
زاهلآتمحاإلأبما اش

امح;،انواك

وخض وحم ^لتيضاششزطإ;عنس الالهلملإئال:
هدا ما قاصي عليه محمد رسول  ، ٧^١قال سهيل ت وافه لوكنا ئغلم انك رسول اش
ئظ نن يد  ، ٠٥١قال ،^١
 Uءندذن١ك ض  ،^١زلا _ ،زمحن
س :واش ور لزم ول  ،٧٥١ؤاذ كدبتئؤنى ،اكش،1ت محمد بن -ءيد افه...،؛َ ) LJ،لة

ظولتثاز:ضاك،ظوفلأ ،قالئمحل:زاشلآكخدث
العزب ،اثا احد ، ١١١٧٥ ^٥ J١ولكن ذلاث ،من العام الممبل ،نكثي ،قال سهنز؛ وعر
أنة لا:اتيك ثا ذلجو زإذ كال ش ديلأ،إلاتدذتُ4إلبم ،ثاو الشبموذ :ئ_بمال
) صعطئ أى ءنرآوئهرأ ،يقال ت أحدت نلادء صعطة  Xiii؟ إذا يتذ'مله لأكرئه على
يطر :الهايآ  jغريب الحدث والأثر(م.)١ ٩٣ /
٤١٩

يلإيجأإذلحوو4أوو
اش!محفيئإرامحكن
نى نهئل نن ءنروثزئذ؛ن في محولة ،دثد حرج بى أنمل مكه ،حز زش بيه
نص اظهر انمنلمين ،ئثاو مهيل ت ئدا  Ijمحمد اوو ما اقاصيك عي أذ رده إلق،
ميال امح ،ه; إثا  ٢٧مض الكتاب بمد ،يال! محواض إدا لم اصالحك عش ئيء
أبداُ ،ال المحيه! قأجزْ نير ،قال! ما انا بمجيزهك ،قال! تر ئافعل ،قال! ما انا
يماعن ،،قال مكزز! تل قد اجزئاء لك ،قال ائوجندل! اي معتز المنلمى ،ازدإر
المنركص ،وقدجئت ْسلما ،ألا يروي! ما ئد لمثا ،وكال قد عذب عداتا س_ديدا

ى ا ض ،قال! قثال عمر نن ،اأحطادسا! ئاتستا ئبؤر اف ه قمنتؤ! الثث ،ثبؤ ،اف حما
؟ ^ !jتر ،يلغ! 1لنتا م،٢١ ،؟ نقدي ش ض؟ ^ !jتر ،ئنت !،ي
نعطي الديه ر دينثا إدا ؟ قال! إش رمول ،افه ولمت ،اعصيه ،وض ياصرى ،ملت•
^ش،ئأتيىث،أناهمانم،
قال! قلت !،لا ،قآل! قإ  ، ٠٥آتيه ومطوف  ،يه ،ثال! قايتإ  ١^١تكر ،مملت ١^ !،اثا يكر،

ألئشغداي،اضذا؟

يىير،امح؟بمئتاشاياطل؟

مال'• بر ،يلت • ،ملم تحلي الديه ض دينثا إدا ؟ ئال! ايها الرجل وقه يزسول . ،٥١
وليس يخصي ،ربه زهوناصزْ ،قامثنيلث ،بعرزو ، ٠٢ ٠قوافه إيه عر الحي ،ئنث!،
أنلث ٢ ،اأ٠نام؟
أبر كال بموق؛ أنا ن1اتي  ٠٢١زنطويء به؟ ^ !jتر،
محنتح! لا ،قال! قإيالغ آتيه ومطوف؛ به •. • ،قلما مغ مذ قضية اأكثارء_إ ،قال رس ول
اممه .لأصحايه! قوموا ئائحروا ،ثم احلموا ،قال! ئوافه ما قام منهم رجل ،حر

قال ذلاك،تلأًث ،صات ،ئلقاللم:قإ ممأخد ،دم ثرأم تشه ،قدم لها U
ني ،من ،اإن١صر ،،ئثالتج أم تلمه! يا ئبي افه اتجب دللئ ،،احرج ثم لا ئكلم احدا
( )١النن-ف والزسٍمات مث-ي الممد إذا جاء يتحامل بريله مع القد .يظر؛ النهاية ل غريب الحديث
والأثررأ.) ٥٨٣ /

ر  ، ٢ءزنْ النزز ركاب كور الجمل ،إذا كان من جند أو قشب ،أي اعتلق ;ه وأنيكه واثع قوله وبغله
ولأكخالفه .بظر :الهاية  jءريب الحديث والأثر(.) ٦٦٢ / ٣
٤٢

 kcisحص تحز /د نك ،وتدعو حاوماك؛؛ ، ٠٠^٥^٠ئحرج ثلم ئظأ  ١حدا
منهم '
منهم ،حص نئل ذلك ثحر  iAjJjودعا حائمة ئحلثة ،ثلما واوا ذJالئ ،،ياموا نثحزوا،

وجتل تنفهم تخلي ،تنقا ،حش كاد تعفهم تقتل تنقا عما ،لإ حاءه ينو؟
مؤمنات  ،JjjUاف ئناَلىت

تالممتحةت  ،] ١ ٠حتى I^b

بم؛مآءاهمهتالممتحنةت  ] ١٠هطلل عمئ

يومثد امرأثين كادتا لة في الئزك ،فتروج إحداهما ئتاؤثه بن ابي نماو  ،والأحرى
صمواف بن اب ،ثم رجع ايي.،إلمح ،الندث ،دجاءْ أبومثر رجل ،؛ى لرص،
زئز تنبأ ،ئأزطوا في طي زخم ،ئئاثوا :امحد الذي ينلن'،ة ،ئدسئإر
الثL<-تي ،ثحز  ١^-به ،حر ^ ١الحLتمة ٠١^^٥ ،يأكلوو من ثنر ^ 4j؛ ،دماو أبو
لآزىظشساتامحئ خ؛لا،داظالآم،

نماو)ت أجل ،واه

لجند ،ثمد حثبت ،ه م حث بت ،،ئمال ،أبو نمير :أؤني أئظز

إل؛ؤ ،ئآئ٤نئ منة ،مصنتة حر تندرا؛ ،وقث الآحث ،حر أش المد؛I؛ مدحق الم1سجد

ثندو ،ئثاو رنوو اض ه حين رآه :لقد نأى هدا يعزا ،ثلثا انتهى إر البق،.
قان :،فتل واف ص احبي ،ؤإر لثمتول ،،ئجاء ابونمير : ،J،_ ،ثا بي اش قد واه

أوم ،اف ؤ<ثيإذَ >-ند ردذئتي إلثهم ،ثم أدجانح ،اف منهم ،ثال البي ه•'  Jijأثه
منم حرُتج'آ* ،لو كاف لا أحد ،ملئا نجع دلك عرف ألا نيردْ إليهم ،يحزخ حر
ومثم ،البمرُم ،ماك ؤتمملت منهم أبوجندل بن ثهي{،ر'؛ ،ملجم ،بأبي ،نمير،
مجعل ،لابمحرج من مريثن رجل ،مدأنلم إلالجم ،بأبي ،مثر ،حة ،5اجس ميم
(ا)تتذ :أمح ،مات ،تم :الهاة  jغرب الحدث والأثر(.) ٢٩٣ /١
( )٢ؤيل أمه منم <زب لوكان له أمححاب ،يقال،؛ نعرت المار والحزب إذا أوُدثهما و'عرترما
باكشل.بم للمثالغة .والمسعر والؤنعارت ما تحزك به المار من آله الحديد .يصفه بالميالغة ق الحزب

والنجدة .يفلر :المهاية ق م,ب الحدث والأثر :لأينالأم'(،آمهآ<بم).
( )٣سنت الحر :أمح ،ساحله ،ينظر :المهاية مح،غرب الأثر؛ لأبن الأير.)١ • ٥٩ /X(،

(  ٢٤أبوجندل ،بن سهيل ،أسلم بمكة ،ومات;المامة ،يتظر :الأسيعاب :لابن ءّدالمر١)١ ٦ /X(،
٤٢١

تعالى ،فثمة حكم إلهية كانت من صلح الحديبية ،لم يعلمها الني ،.ولا صمه

الكرام رصي الله عنهم( ،فما فتح ق الإسلام فتح قبله كان أعفلم من فتح الحديبية،
إنما كان القتال حيث ،التقى الناس ،ولنا كانت ،الهدنة ،ووصعن ،الحرب ،وأمن

الناس ،كلم يعفهم بعصأ ،والتقوا وتفاوضوا ق الحديث ،والختازعة ،ولم يكلم

أحد بالإسلام يعقل ثيئ1ا ق تللثح المدة إلا يحل فيه ،ولقد يحل ق بناثه التين
مثل ئن كان ل الإسلام ئبل ذللث ،أوأكثر ،يعني من صناديد فريش ،ومما ظهر من
مصلحة الملح الذكور أنه كان مقدمة يين يدي الفتح الأعظم ،الذي لحل الماس
عقيه ق دين اممه أفواجنا ،وكانت ،الهدنة مفتاحنا لذللثؤ ،ولما كانت ،نمة الحديبية

مقدمة للفتح م —،ميتؤ فتما ،والصالح كان مغاوق1ا حتى فتحه الله ،وكان س أسماب
فتحه صد الخ.لين عن الثيتؤ ،وكان ق ازصورة الظاهرة ضيمنا لل.سالخين ،وق

الصورة الباطنة عرأ لهم ،فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم احتلهل بعضهم
؛؛  ٠ ٠٢۵٠من عير نكير ،وأمحي اللون المشركين القران ،ون اظروهم على
الإملأم جهرة آمنين ،وكانوا قبل ذللث ،لا يتكلون عندهم بذللثه إلا حفية ،وظهر
من كان يخفي إسلامه ،فذل المشركون س حيث ،أرادوا العزة ،واقهروا س حيث،
أرادوا الغلبة)رم.

)١:نح!_(ه ،) ٣٤٨ /ويظر :المأالعفلم صرو. ٣١ .٢
٤٢٣

//سمث UUdIuUI

"1حرا(وحيوئسش
جاءت ١ل٠جاؤلة للبي.فقاوت،ت(يا رسول اطه ،طالت صحبتي ْع زوجي،
ومقت ،له بطني ،وظاهر مني؛ فقال رمحول اض حرنت ،عليه ،فقالت ،ت أشكو
إلى اض فاقتي ،ثم فالت ،ت يا رم ول اطه طالت ،صحبتي ،ومقت ،له بطني ،فقال
علميه ،هممت ،وقالتح:
رم ول اممه ه•' حرمت ،عثه ،فجعل إذا قال لهات

أشكوإلىاف فاني ،قال :فزل الوحي ...،قال ،،^-^_^ :ثلائورسول

س ئورةه>

ض
لاوجادلة :ا]الآاُت)،ام؛

فمحمد ه يقول للمرأة التي ظاهرها زوجها با ٦١-حزمتح علميه ،فتحاوره مرة

بعد أحرى ،ومحا كل مرة يقول؛ ررحرمت علميه® ،ثم ينزلط الوحي بآيات نجين ذها
حكم الظه١ر ،فلو كان القرآن من عند محمد .ين حكم الظهار من أول مرة،
ولو كان من عنده لأحفى هذا الحكم كي تتفق إجابته ،لكنها الدلالة على أف

محمدسنلغ عن ربه ،ؤينفل وحي الاه تعالمح ،له ،وقد كان حكم الطيار معرويا
معلوما عند العرب ،،لدا أجاب ،الهي المرأة بأنها حرمته علميه ،وبعد نزول الوحي
على الهي .تأق كفارة الظهار ،لتعلم أ 0القرآن من عند اف تعالى ،وأحكام
ؤإحكام هدا الدين هو من لدن اممه تعالى وحد0ا

وق هذه الحادثة دلالة على أن القرآن وحي من عند اف تعالى.

 ١جامع  ; jUiلأبن جرير.) ٢٢ • / yr (،
٤٢٤

مما حم بق بيانه ق المياحث ،الس—ابقة يتبين لنا أن لولكن القرآن من قول الشي
محمده لوصح وبين قوله ق تلك المواؤلن الئالحة التي لكنت حاجته القصوى

■طح عليه أن ذكلم فيها ،إذ الأم لولكن إليه لوجد له مقالا ومجالا ،ممها لكنت
تمضي اللمالي والأيام ،ولايجد ق شأما قرآسا يتلوه على الماس ،وحينايأق القرآن

مخالما لحكمه الذي قضى به بدءأ ،ففي هذا دلالة على أن القرآن لم كن س عند
المي محمده البتة'  ،٠ؤإنما هووحي من الله تعالى ينزل ق الوقت ،الذي يريده افه

تعالى ،ففي الوقت ،الذي تشتد حاجة المي محمد ء يتأخر الوحي ولا ينزل ،فلم
يكن ،الوحي ،ق يوم من الأيام ينزل بناء على طلب المي ه

 ،ي نفلر • النبأ العظيم صنّل  ، ٢٤ ^—٢وآراء الم تشرقين حول القرآن ونف يره عرصر وتقد ؛ د /عمر
رضوان(\.) rAA /
٤٢٥

tuuLxll

الحمد لله أولا وآحرأ ،ظاهرآ وباطا ،فها هي رحالة البحث والتنقيب ق مسألة
عظيمة بدور عليها مدار الدين ق نجية أدلة صدق بوءة الض محمد .من القرآن

الكريم تنتهي من رقمها على هده صفحايتح ،لتبدأ رحلتها ق فكر القارئ ،لن اهم
مما ل البناء المعرل لقم ايا الدين ،فإن ثبوت صدق نبوءة الّكا .بالأدلة

والراهين يعني التسليم التام لكل ما حاء به للعمل به تعثدأف وحده ،فإن الناظر ق
المماحكات العقلية ق الوافر ،والمشاهد لجدال ،الفكر العلموي ق الساحة ،يدرك

مدى أهمية دراس ة م ائل النبوءة وص رورما ،لأن التذبدبح ل نبول ،أحكام
الشريحة ،ورد ثيء منها يإملاءايتح العقل ،والريبح الذييتلجالج ق القس فيخفتح

حينثا صوته ،ؤيعلو حيننا قلمه ،يوحي بأن ثمة حلا ق الإيمان بالنبوءة ،وهذا
الخلل لا بد من إصلاحه يدراّ ة دلائل مجدق البوءة ،لرسخ اليقين ،وبيان
الحق ،ؤإحقاقه ،لتفعيل الدين والشريعة التي بلغها المي عن ربح الحالمين.

إذ الراكض حلفح م رايب ،التنوير العقلاق والحدا تة والكث فح الحرفاق لن

يروي ظمأ المعرفة ،حتى ؤإن جد سيره وحاء عنده لم يجده سيث1ا ،ومن لم يجعل
الله له نورأ فماله من نور.

لقل .أدركتح من ■حلال) دراس تي هذه صرورة دراس ة م ائل الثوءة وأدلتها،
لإقامة دين الله وشرعه الذي ارتضاه الله لما ،فاكمله ،وأتم نعمته علنا.

كما أق حلمتح ببعض النتائج ،والتي منها!
.١

اكتفاء الشريعة الإسلامية وكمالها ق الم ائل والدلائل ،وهوسمة من

سمايتح هذه الأمة التي أنعم الله حا على هذه الأمة.

٤٢٨

 . ٢الإيمان بالموءة لا بد أن يبتى على دلائل يقينية توجب الت ليم بكل ما
جاء به الرمووه ،حتى لا يكون للشك مجال ،فنؤمن بالسي.ل إيمانآ
ليس مشرومحلتا بعدم المعارض.
.٣

المآدحود من بيان أدلة صدق نبوءة الني .التما.وق بمضمون أحبارْ،

فإن من لم يمد ق بمفمون أحباره كان بمنزلة من آمن بالوم يلة ،ولم
يحصل له القمري.

 • ٤دلائل النبوءة متتوعة ومتعددة فهي من جنس أدلة الربوبية وهل.ا لأهميتها،
وعليه لا يمكن حمر دلالتها ق دليل دون غيرْ ،ومنها ما يستدل به على

منكري جنس النبوءة ،ومنها ما يتاول به على منكري نؤع المثوءة.
 ٠٥يتفاوت الناس ق التمديق بالايات المتنوعة ،وما حدث الخلل ي منهج
الاستدلال على قضية المثوءة إلا من جهة الاستدلال عليها بدليل واحد

لا يرى المس—تدل به غيره ،ؤيريد أن ^ ^!٠الناس كلهم عليه تكلما،

ويهمل أويفعف باقي الأدلة ،والنهج الأس تدلالي لا يقف عند دليل
٠٦

واحد دون آخر لأنه يبحث عن الحق.
الاكتفاء المنهجي الشرعي بما ورد ق الكتاب ،وال نة الصحيحة لتجليه

م

ائل الدين ودلائله ،والتي منها دلالة القرآن على نبوءة السيه ،كما

أن الأكفاء المنهجي الشرعي يكون ق باب الئمعللحان ،الشرعية فالأية
والرهان والحجة والالهلان والصدق واردة ل القرآن ،بخلاف العجزة،
والإعجاز والعصمة.

•٧

نشأكير من الممهللحات الوافدة والدحيلة إبان حركة الرحمة ،والتأثر
بغلأسفة اليونان ،لذا كان لا بد من صبهلها وفق منهجية مرعية لتأصيل

كير من م ائلها ،فهو باب مهم جدآ ،تغير على إيره كير من المفاهيم
;٢٩

الشرعية ،وتركت

مص—هللحات ش رعية واردة ق الكتاب والئنة

الص__حيحة ،وسسبت ق حدوث حلعل كثير من الم

اتل وا ليلاثل

كمم عللح(المعجزة والإعجاز) ،ف_(الإعجاز) مأ من التحدي ،إذ
التحدي كان ؤ ،نظم القرآن وأملوبه ففعل ،وهو باق إلى أن ين اء اض
تعالى.

 •٨العلاقة ين م ألة النبوءة وأدلتها مع م ائل الدين الأحرى ،لا تنفلثج،
وهده هى القراءة الشمولية المتكاملة اش تفتقر إليها السساحة ،وكثيراما
نجدها ق قراءة المخالف ،،فلا يمكن أن تكون القراءة العفين مل اتل
الدين الإّ لأمى وأدلته والتي منها النبوءة والتي تفقدها شموليتها ،ولا
يمكن أن تكون القراءة المبتورة للياقات والمقاص د ،والتي تذهب

كمالها ،ولا يمكن أن تكون القراءة المتجزئة لمجموعها التي ،معف
قوما ،فتجعلها مهترتة متجزرة I

 •٩انم اف ،المي .بالكمال الأخلاقي ،لينتفي عنه قده ،فكون النبي ه
يتصفح بكمال ،الصدق ينتفي عنه الكذب ؤيتحيل عليه.

' • ١معنى أمية النبي .أنه لا يقرأ من كتاب ولا يكتب ،بيديه ،ووجه دلالة أمية
النبي .على صدق نبوءته ليت ،مستقلة ،بل هي مع ما أخر به من أمور
^ا الدين.

 . ١ ١إذ عدم مناقضة ما جاء به المي .للمقل والفطرة لا بمني ،ام تغناءهما
عما جاء به ،لأن محرفة المقل والفطرة بشرية محدودة ،تدرك الكليات
بعمومها ،ولا تحيْل بالجزئيامتح ،ولا؛مقاصد الشريعة التي بيتها النثى^^.

'٤٣

 . ١٢الأدلة العقلية برهنت على إمكان النبوءة ،وصدق البيه ،وبرهنت على
أن الحقل وحلْ لا يكفي لإصلاح حميع شؤون الحياة ،بل لا بد للناس
من كتاب منزل يحكم حيامم.
 • ١٣المكذبون بسوءة البي .لا يمتلكون حجة بينة واصحة ،ؤإنما هي

ادعاءات مجردة من الأدلة والبراهين القعلعية لصد الناس عن اتباع الني
 . ١ ٤ليس هناك نار تين النوءات الم—ابقة ونبوءة الني ،.بل هي دلالة على

وحدة مصدرها الإلهي ،ولا يعني الاتفاق ق أص ول الم ائل التأثر
والأحد ممن مبق ،لانتفاء شرمحلي التاثر ،ولأنه يفضي للتسلل الممتع.
 ١١٥صححت الدرامحة بعفى الأحْلاء المنهجية اشر أحدتت حللأ ق قضية

الاستدلال على النوءة ،والتي مها الاستدلال؛المكتشفات الحديثة،
نهي تدل على الربوبثة من جهة حلق الله لها ،وتدل على الموءة من جهة

أن ما حاء به الني .لا يتعارض هع الحقاتق العلمية ،وليس لأن الني^
ّبق بالإحبار ثبا ،إذ الكتنيج المابقة أحبرت بحقاتق الكون.
 ١١٦دلالة الإحبار؛المغيبات دلالة مثسركة بين الأنبياء صلوات ربى ومحلامه
علهم•

^ . ١ ١دللت الدراس ة بأقوال ص ناديد كفار قريش على أف القرآن ليس هوس

جنس كلام الإنس والجن ،وحالت ،المفارقة بين القرآن وغيره ،إلا أ0
اعرافهم لم ينفعهم ،لأتم لم يقروا سوءة الميره ،كاعترافهم برحيد
الربوبية مع عدم الاعتراف بتوحيد الإلهية.

 • ١٨القرآن الكريم من أوله إلى آحره لم يتحدث عن نخص الني^ وحياته،
فلم ين*كر أبرز حدث ل حياة اليي .وفاة زوجه حديجة رصي افه عنها،
٤٣,

وعمه أبي طالب ،بل كانت آيات عتابه تتجلى للملأ ،رتقرأ ي علن ونمر
لتدرك أن القرآن لم يآكن من لدن محمده
بما
 • ١٩ورد ذكر اسم  .،^١ل القرآن أرع مرات ،وورد ذكر عيسى ت عثرة
مرة ،وموسى أرما وعشرين ومئة مرة ،ولولكن القرآن من عند

لأكثر من ذكر اسمه كما هي عادة كثير من المؤلفين.
 • ٢ ٠تين من أم لوبإ ونظم القرآن الكريم أن هناك جهة أحرى تخاف
همسكافيملأمالى(:ةل).

 • ٢ ١القرآن الكريم كان يتنزل ،على الضه وهو لا يعلم وقت ،نزوله ،ففي
الأوثان التي تتجلى الحاجة لنزوله يتأخر الوحي ،وهدا يفر عن حقيقة
مهمة بأل دور الك ،محمده هو البلح عن افّ تعار بكل ما يوحيه إليه.
 • ٢٢دلالة القرآن على صدق نوءة اإنيه اثتملت ،على الدليل والمدلول،

مهي دلالة تضمنية وهي من أقوى الأدلة وأظهرها وأبينها ،ولا يعني هدا
الاستغناء عن غيرها.

 . ٢٣م ائل الا.ين ودلائله خاص ة النبوءة تعتمل .على الغيبم ،التبني على
الراهين القعلعية اليقينية القلية الحقلتة ،فنني الت ليم عليها ،وزحزحة
هدا المفهوم تكون بالمنهوم المائي وغيره هوهدم للدين برمته.

 ٠ ٢ ٤جلت ،الدراسة أن الشبهات الني أثارها منكروالنوءايت ،قاويم1ا ما زاك
تثار حدسا ،مع تباين ق المنهللقات الفكرية.

 ٢ ٥ؤ أمقرن الدراسة عن أف اككديب ،لنبوءة اليي.لم يكن لدات الّكاه'
ؤإثما لنا جاء به من حق مخالمؤ لكثير من عادايتؤ وتقاليد الأباء ،إصافة
إلى الحسد على المناصب ،ظننا منهم أن البوءة تكتنم ،للرياسة كالرفاده
والسقاية.

٤٣٢

 . ٢٦الخطاب

والعلماق والعقلأل ئفطرب ق تقديم حاجات

النفس والروح والعقل الفطرية لذا وير التناقض المارخ ق الأدبيات
الغربية.

 ٠٢٧ليس من هدف ،الدرام ة حصر أدلة القرآن ،بل الإشارة إلى أهمها،
كحريلث ،العقل ق التفكير والتأمل والتدبر ،ولن تقف ،الدلائل عند هذه

الصفحات ،فقد يفتح اض على غيرى ادلأنإ ،أخرى.
وما حصرته ق هن<ْ القاط مسسوط ق مكانه ،ومغلاJبم من هل ْ.الدراسة.

وأما عن أبروالتوصيات الش تفتقت ،من رحلة هدا البحث ،فهي كالآتيت

 . ٢٨الاهتمام بتأصلر م اثل الدين وأدلتها ،فهوباب مهر للبناء المعرق وفق
تكوين منهجي ،واكتفاء سرعى متما| من مسكاة الوحين.

 . ٢٩الاعتناء بمس ،المرة الموية ودلائل البوءة ونقيتها من الروايات

الضعيفة ففي الروايات الصحيحة عنية ،لكمال ،الدين بأدلته الصحيحة.
شالدينودلأظهضكتلةواحدةلأبمكن

أن تدرس ؛معزل) عن بقيتها ،وهى القراءة الإمحلامية الصحيحة،
والاستفادة س طْ القراءة لقد القراءات العضين المجتزأة.

 . ٣١يتوجب ،على الهينان المعنية ب الإعجاز العالمي أن تضم نخبة من
الشرعيين المتخممين ق العقيدة والكتاب والسس نة لتصحيح م ار
الاستدلال ،بالصفات العلمة على م ائل الدين.

 ٠٣٢ال

عي الجاد باكومحيية لارجمة كثير من البحوُثخ الحلم.ية الض تعنى

باكأمحيل لم ائل العقيدة وأيكها ،خاصة مسألة الموءة وأيكها من القرآن

٤٣٣

الكريم لتقديمها اااغرد_ ،،لأئيم بتوا معظم درا<ا اترم على أصول محرفة،
وليتعرف الغرب على المى .والقرآن.

 . ٣٣عضو الدورات التدؤيبية العلمة وورش العمل حول الأدلة على أص ول
الدين ،لالرهتة على صدق ؤيقين المس.ائل وأدلتها مما لايحتمل ،،^^١١

وق هدا صد لتيار الإلحاد الذي بملرق أبواب الحقول! وفتح لمجالأت
الحوار ْع الشبيبة وغيرهم متن لديهم تساؤلات وجودية كرى •

إحتاما أهص; بأنه حري بكل من وقف ،على هدا البحثح أن يدل ما يه من

خلل ،وأن ير ما فيه من زلل ،بنصيحة كاتبته ،قلقل علمت ،الأوائل والأواخر أن
النقص من محلبيعة البشر ،خموصا إذا ئعلرت الأمعلر من وفاض ليس لديه من
العلم إلا القليل ،وكتبت ،صفحات هدا البحث ،بقلم كليل.

والحمد فه رب العالمين ،وصلى افه وملم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعض•
الياحثة•..

syalbadry@gmail.com

٤٣٤
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أولا :القرآن الكريم.
ثانيات الصادر والراحع.

 . ١أياؤليل وخرافات حول القرآن الكريم والني محمد عليه الصلاة واللام .يحص
أباطل عابد الخابري وهاشم جعيط حول القرآن وني الإسلام؛ د /خالد كيم علال؟
ن؛ دارالمحتب .ط؛ ب * ٠٨ .آم.

 .٢الأبطال؛ لتوماص كارلل .ترحمة! محمد السباعي .ن؛ مكتبة ممر .ط؛ ب.
 •٣أبكار الأفكار ل أصول الديزت محيف الدين الأمدي (ت؛ .).٠٦٣ ١تحقيق؛ أ .د /.أحمد
المهدي .ن؛ دار الكتب .القاهرة .ط؛ .٢

 . ٤الانحاه العنإل العاصر ل علوم القرآن دراسة ونقد؛ د /أحمد محمد الفاضل .ن؛ مركز
الماقد الثقاذ .ط؛ ٠٣٢٠ ٠ ٨٠١
 . ٥اتحاهات الضر ل العصر الراهن• عبد الجيد المحتسب .ن؛ مكتبة الهضة الإسلامية.
ءإن.ط؛ملأأ'؛اه.

 .٦اتحاهات القسم ق القرن الرابع عثر؛ د /فهل -الرومي؛• ن؛ مؤ مسة الرسالة .ط؛ ١٢
 •٧إتقان ١لمج٠ان ق علوم القرآن؛ أّ د/قفل حن عباس .المجلد الأول .ن؛ دار القرنان.
الأردن .ط؛  . ١المجلداكاف .ن؛ دار القاص .الأردن .ط؛ .٢
 .٨آثار الفكر الامتثرافي ل المجتمعات الإسلامية؛ د/محملل خاليفة حسن .ن؛ عين
للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتإعية .محل؛  ١ ٩٩٧ . ١م.

 • ٩إبان يرة محمد ه لأحمد بن عمر بن إبرامم بن عمر القرش المعروف بابن الزين
(تتأ*هأُه) .تحقيزت د /أحمد آيتديد ٠ن؛ دار الكتب العلمية .باروت.طت ب,
٤٣٦

 ' ١ ٠إثبات نبوة الّكا ه؛ لأحمد بن الحين بن هارون الهارول (ت؛  ٢ ١؛ه) .تحقيق ت

خليل أحمد الحاج .ن؛ الكتة العلمية .ط .ب.
 . ١ ١أثر الأنحاء العقدي ق الضر دراسة نظرية تيمية عل الأنحا 0الفالني :ياسر
ايلرق .بحث ماجتر .حامحة الإمام محمل .بن سعود الإسلامية .قم العميدة.
 . ١٢الأجوبة الفاخرةت لأحمد بن إدؤص القراق .زن دار الكتب العلمية .بيروت .ط٠ ١ '.

 . ١٣الأحاديث القدّية حمعآ ودراسة؛ عمر محمد .رسالة دكتوراه من الحامعة الإسلامية.
ثم الحلأيث١

 . ١ ٤أحآكام القرآن؛ لأجد بن عل الرازي الحصاص أب بكر(ت؛  .)- ٥٣٧ ٠تحقيق؛ محمل
الصادق محمحاوي .ن؛ دارإحياء التراث العربي) .بيروت محل؛  ١٤٠٥ه.

ه  . ١أحكام القرآن؛ ل محمد بن إدريس الشافعي (ت؛؛ * 'اه)حمعه أحمد؛ن) الحين
البيهقي(ت؛ا/ه ).٥٤د)ث مكنة الخانجي .القاهرةٍ .ل؛ ١ ٤ ١ ٤ ٠٢ه.-

 . ١ ٦الإحكام ق أصول الأحكام؛ لعل بن أحمدبن حزم الأنيلي أي) محمد(ت؛  ٤ ٥٦ه).
ن؛ دارالحويث .القاهرة .محل؛  ١٤٠٤١١هّ

 ١٧ؤ احتلاق الميثولوجيا؛ لمارسيل ديتيان .ترحمة؛ د /مصباح الصمد .ن؛ المنقلة العربية
للمترحمة .ط؛ . ٣٢ ٠ ٠٨١١
 . ١ ٨الأدلة الحلية عن ،صدق خر اليية ٠:د /عبدالمحن المهليري .ن؛ سل لمة كتاب
البيان .ط؛ ب.

 ٠ ١ ٩الأدلة العمالية القالية عل أصول الاعتماد .د /معود عبدالعزيز الحريفي .ن؛ دار عالز
الفوائد .ط؛  ٤ ١٩ .١اه.

 . ٢ ٠أديان العرب ومعتقداتماؤٍ ،طقات ابن سعد؛ هالة الناسف .رسالة مقدمة عل ،الا.ائرة
الحربية  ،jالحامعة الأمريكية .للحصول عل درحة الماجتير؟ بيروت ١ ٩٧٢ .مّ

٤٣٧

 . ٢ ١آراء الستشرقين حول القرآن وتفر 0دراصة ونفد؛ د /عمر إبرامم رضوان .زن دار
ؤليبة .الرياض .ط 1ب.

 . ٢٢آراءأهل المدينة الفاصلة .لأب النمرالفارابي) (ت؛هّآ"اه) .ن؛ مكتة ومهلبعت محمد
عل صح وأولاده .ط .ب.

 ،!٣^١ • ٢٣ل أصول الدين• نخر الدين الراز.ى• تقديم وتعليق؛ أخمد حجازتح) القا.
ن؛ مكنة الكليات الأزهرية .ط .ب.

 . ٢٤إرشاد الثقات إل ،اتفاق الشرائع عل التوحيد والعاد والنبوات؛ لحه.د بن عل
الثوكابي)ّ ن؛ دار الكتب العلمية.يثرون ؤل؛١ ٩٨٤ ّ ١م.

 • ٢ ٥الإرشاد إل قواُ؛لمر الأدلة ق أصول الاعتقاد .لإمام الحرمين) الخويتي( .ت؛ )٥ ٤٧٨
حققه وعلق عله وندم له وفهرّه -د/محمد يوسف موصى وعل عبدالمغم
عثدالحميلء .ن؛ مكتبة الحانجي بمصر .تل .ب.

 . ٢٦أساس البلاغة؛ لمحمود بن) عمر الرنحشرؤ)(تثخ'؟هه) تحقيق؛ محمد باسل عيون
المود .ن؛ دار الكتب العلمية .بثروت .محل؛ . ١٥١٤١٩١١

 . ٢٧الاستيعاب ق *عرفه الأصحاب .لأبي) عمر يوث بن عبداض بن عبد الثر القرمحلى

النمري• ت .- ٥٤٦٣ .صححه وحرج أحاديثه؟ عائل مرشد .ن؛ دار الإعلام .ط.؛ .١
١٥١٤٢٣

 . ٢ ٨أصد الغابة  ،3معرفة الصحابة .لعز الدين) أب الحن عل يا أب الكرم محمد بن محملل
ابن الأثثر .ت- ٥٦٣٩ .ن؛ الكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .ط ب.
 ٢ ٩ؤ الأسس الفلسفية للعلمانية؛ عائل ظاهر .ن؛ دار السافي .يثرون .ط؛  ١٣٩٣ ٠ ١م.
*  ٠٣الأسس الفلسفية للفكر النوى) الغرب؛ د /حدمحة العزيزى .،ن؛ دار بي ان .يثرون.
ط؛ا.ه' 'أما

 ٠٣١الإسلام؛ هنري ماسيه .ترخمة؛ مج شعبان .ن؛ عويدات للنثر .ط؛ .٣

٤٣٨

 . ٣٢الإسلام ض ارسالة والخارخ :عدالجيد اكرق .ن :دار اسة .يثرون .ط. ١ :
 . ٣٣الإسلام بين الشرق والغرب؛ عل عزت يجوفتش .ترجة• محمد يومف ءدس• ن•

مؤسسة العلمالخل.ث .يثروت .ط؛ ١ ٤ ١ ٤ . ١ه.

 ١٣٤إسلام صد إسلام؛ الهّادق النيهوم .ن؛ رياض الريس .لندن يثرون .محل؛ .١
، ٣١٩٩٥

 . ٣٥الإسلام ل الأسر؛ الصادق النيهوم .ن؛ رياض الريس؟ لندن يثرونٍ .ل؛ .٢
. ٣١٩٩٥

 ٠٣٦الإسلام منهج حياة؛ فيلب حتى• ترجة• عمر فروخ• دار العلم للملأيثن•٣ ١ ١٩^٢ .
مل؛ ب.

 . ٣٧الإسلام والمسحة ل

العاصر؛ لونتجري وات .ترخمة؛ عبدالرحن عبداض آل

الشخ .ن؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب .القاهرة ١ ٩٩٨ .م.
 ١٣٨أسئلة الشعر ق حركة الخلق وكإل الحداثة وموما؛ أدويس .ن؛ الؤسسة الحرية
للدرuتوالثر٠٣١٩٧٩ ٠

 . ٣٩الإشارات والتنبيهات؛ لأي عل ين سينا مع ثرح نمثر الدين العلومى .تحقيق؛
سليإندنيا .ن؛ دار الحارق .القاهرة .مل؛ .٣

 . ٤٠أمراٍل الساءة؛ د /يوسف ين عبداف الوابل• ن؛ دار اين الخوزي• ءل٠؛ . ٢

 ٤ ١ؤ الإصاية ق تمييز المحاية؛ لأحد ين عل ين حجر \لي الفضل العقلأل .تحقيق؛ عل
محمد البجاوي .ن؛ دار الحيل .يثرون .ءل.ث  ١٤١٢ه.

 . ٤٢أصول الحديث علومه ومصهللحه؛ د/محمد عجاج الحطب .ن؛ دار
المحارف.ط؛'اب

 . ٤٣أصول الدين .عبد القاهر ين طم اJغدادىا (ت؛  )-٥٤٢٩ن؛ طبحته ونثرته
مدرسة الإلهيات يدار الفنون الوركية .إستانول؟ ط؛  ١٣٤ ٦ ٠ ١ه.

٤٣٩

 ٠٤٤الأصول من الكاق• لحمد بن يحفوب الكليني" صححه وعلق عليه" عل أير
الغفاري .زت دار صعب .بيروت .محلت  ١٤٠١ ٠٤ه.

 ١ ٤ ٥الأصحويه ق العال .لابن محيتا .تحقيق ت حن عاصي .زت اطلوس ة الخامعية
للدرامحسات والشر .يثرون .ط!  ١ ٤ ٠ ١^ .٢ه.

 ٤٦؟ أمحواء البيان ق إيضاح القرآن بالقرآن .محمد الأمين بن محمد الختار الخكني
الثنقيْلي .ن؛ عالز الكتب .يبرون  ١ؤل .ب.
 . ٤٧الإعجاز العالمي إل أين :د /م اعد ائيار .ط١ :؛ \؟؛\ى

 ٠٤٨الإعجاز العلمي ق القرآن والسنة :د /عبداض المملح ود /عبدالخواد الصاوي .ن:
دارحيادّط :الأا،آ؛اهؤ

 . ٤ ٩الإعجازالعلمي ق القرآن والسنة تارنحه وصوابهله :د /عبدالذالصالح .ن؛ دارجياد.
ط:م ٤٣٢ .اهّ

 . ٥٠إعجازالقرآن البياق :د /صلاح الخالدي .ن :دارعار .الأردن .ط ٤٢٩ .٥ :اه.
 • ٥ ١رعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلمإء دراسة نقدية ومقارنة :محمد ن حسن
موسى .ن :دار الأندلس الخضراء .حدة .ؤل١ ٤ ١٧ . ١ :ه.
 ٥٢؟ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأناعرة .د /متبر صالهل١ن .ن :مشاة المعارف
الإمحكتديية .ط .ت.

 ١٥٣إعلام المونعين عن رب العالمين :لأن القيم .ت ٧٥ ١ .هلأ .راجعه وندم له وعلق
علميه .طه عيدارووفسعد .ن :دار الخيل .حل .ب.

 • ٥ ٤أعلام اليوة• لعل ن محمد الاوردي(ت ٤٥٠ :ه) .ن :دار الكتب العلمية .ليتان .حل:
 ١٤٠ ٦٠١ه.

 . ٥ ٥أعلام النبوة الرد عل الملحد أي زكريا الرازي• لأي حاتم أمد ن حدان الورمحتال
الرازي(ت ٢ :أآمر) .ن :دار الساقي؟ المؤسسة العريية لكظويث الفكري .يبرون.
لبنان .جنيف؟ ط. ٠٢ ٠ ٠٣٠١ :

 . ٥ ٦الإعلام ب،ا ل دين النصارى من الأوهام ؤإظهار محاسن الإسلام :لحمد بن أخمد ابن
أب بكر بن فرح القرطي عيد اش .تحقيق :د .أحمد حجازي القا .ن :دار التراث
المبي .اكاهمة.ط:ا/ا\'،اه.

 . ٥٧الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرحال والتاء من العرب والستعربين
والستثرض .خثر الدين الزركل .ن :دار العلم للم٠لأي^ن .ط ١ ٩٨٤ .٦ :م.

 . ٥٨الأعإل الشعرية :لجثران خلل جثران .جع• أنهلوان القوال .ن :دار .١ :, ١٠١ ^^١
 ٤١٤اه.

 . ٥ ٩الاقتصاد ق الاعتقاد :لأي حامد محمد بن محمد الغزال .تقديم :د /عائل العوا .ن:
دار الأمانة .بيروت .هل ١٣٨٨ . ١ :ه.

 . ٦ ٠الاقتصاد فيإ يتعلق بالاعتقاد :لحمد ن الخن العلوّي .ن :دار الأضواء .يثرون.
ط:آؤها؛اهّ

اا' .إك،ال العلم ي فوائد صحح م لم :للقاضي عياض بن موس
اليحصي(ت .^٥ ٤ ٤:تحقيق :محيى إّإعيل .ن :دارالوفاءٍ .ل١ ٤ ١ ٩ . ١ :ه.

 • ٦ ٢الأم• محمد ن إدريس الثنافعي أبوعبد اش(ت )-٠٢ ' ٤ :ن :دار العرفة .بثروت .ط•'
\ r^r .٦ى

 . ٦٣الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوحية الوصعلية :نصر حاط أبر نيد• ن :الركن الثقاق
العربيألأ الغرب .محل. ٣٢ ٠ ٠٧ . ١ :

 ١٦٤الإمتاع والوان ة :لأبير حيان عل ن محمد ابن العباس التوحيدي .تحقيق :محمل
حن محمد حزإمإعيل .ن :دار الكتب العلمية .بثروت لبنان .محل ١١١٤٢٤ :ه.
. ٣٢٠٠٣

 • ٦ ٥أمية الني الصعلفى ه•' أ.د .خليل إبراهيم ملأ خاطر العزامي .ن :دار القبلة للثقافة
الإسلامية .حدة .ط ١٤٢٦٠٢ :ه.

 . ٦٦الانتصار والرد عل ابن الراوندي ها نمد يه الكدب عل المسلمين والعلعن عليهم ت

لأيٍ) الح؛ن ءبا.الرحيم بن محمد الخيامحل المعتزل .تحقيق ت د /تجج ".0 .الدار العربية
للكتاب

 . ٦٧الانحراف العقدي ق أدب الحداثة وفكرها :د /معيد الغامدي .ن :دار الأندلس
الخضراء .الممدكة العربية ال عوديةً .ل ٤ ٢٥ .٢ :اه.

ت.
 ١٦٨الإنصاف فيإ محب اعتقاده ولا يجوز الحهل يه .لأيٍر بكر ين الد_،
٤'٣ه .تحقيق وتعليق وتقديم .محمد زاهد الحسن الكوثري .ن :هوسسة الخانجي.
ط.;٥١٣٨٢ ٠٢ :

 . ٦٩أوائل المقالات ق الن.اهب والختارات :لحمد بن النعإن  ..^،١صححه عباس قل.
ن :مكتبة حقيقنح .إيران .ط٠٢ :

 .٧ ٠آيات عتاب الممعلفى .ل ضوءالعصمة والاجتهاد؛ د /عويلءبن عيال الءلرفي .ن:
القنصلية .كةالمكرمة .ط ٤٢٦ .٣ :اه.

 . ٧١الأيديولوجية الصهوسية :د/عبدالوهاب المثري .ن :ءالم المعرفة .سلسلة كب
ثقافية يصدرها المجلس الوطني لLكقافة والفنون والأداب .الكويت. ٣١٩٨٧ .
إشراف أحد مثاري العدوال. ٣١٩٩٠ .

 ١٧٢أين هوالفكرالإسلامي العاصر؛ محمدأركون .ترحمة :هاشم صالح .ن؛ دارالسافي.
بثروت .ط؛ . ٣١٩٩٢٠٢

 . ٧٣البحر المحيط؛ لحمد بن يوصف الئهثر بابير حيان الأندلى .ت ٧٤ ٥ .ه .دراصة
رّتحقيق وتعليق• عائل أحمد همد الموجود• وعل محمل .معوض .شارلث .ل تحقيقه.

د /زكريا عبدالمجيد النوق• ود /أحمد التجول الحمل .قرطه .عبدالحي الغرماوى• ن؛
دارالكتب العاوية.طا. ٥١٤١٣ .

 . ٧٤الد-اية والنهاية؛ لأبن ممر .ت؛  ٧٥٠ه .ن؛ مكتبة المعارف .بثروت .ط؛ .٢

 • ٧٥بذل الجهود ئ ،إفحام اليهودت ال موءل بن بحى بن عاس المغربي)(ت.)- ٠٥٧ ٠ :

تحقيق ت عبدالوهاب ْلويلة•  '.0دار القلم ؤ دمشق .ط؛ .٠ ١ ٤ ١ ٠ . ١
 . ٧٦الرهان) الكاشف عن إعجاز القرآن) :عبالالواحد ٠بن عبدالكريم الزملكاق
مطلوب .ذ)ت مديرية الأوقاف
(ت )- ٠٦٥١ :تحقيق :د/حدكبة الخديثي ود/
بالعراق .ط :ب.

 . ٧٧يسهله التجربة النبوية :د /عبدالكريم شروس .ترخمة :أخمل القبانجي '.0 .دار الفكر
الحديد• العراق• ط :ب. ٢٢ ٠ ٠٦ .

 ٠٧٨بماتر ال-رجات :لأبي) جعفر محمد بن الحسن المقار '.0 .مرم ة العلمي .ط١ ١ :
 • ٧٩بماتر ذوتم ،التمتين  )jلهلائف الكتاب العزيز• محي الدين أبو ءلاهر محم.د بن يعقوب

الفثروزآبادي رن .) ٠٨١٧ :تحقيق :محمد عنِخ النجار .عثدالعاليم حلحاوي• ن:
المجلس الأعل للشؤوذ) الإملامية .ط، ١ ٤ ١ ٦ .٣ :و.

 . ٨٠بغية الوعاة ؤ ،طقات اللغويغ) والضحاْ :جلال الدين عد الرحمن اليومحلي (ت:

 ٨٤ ٩ه)١تحقيق محم.د أبوالفضل إبراهيم :،j .المكتبة العمرية .لبنان) .صيدا .ط :ب.
 • ٨ ١البلاغة :لأبي) العباس محمل -بن يزيل• ايردرت ٢٨٥ :هد) تحقيق :در رمضان
عبدالتواب .ن :مكتية الثقاقة الدينية .القاهرة .محل ٢ :؟ .٠ ١ ٤ ٠ ٥

 • ٨٢بلؤخ الأرب ق معرفة أحوال) العرب :محمودشكرى الألومى .عني بثرحه وضبهله:
محمد.بجة الأثري .ط.٢ :

 • ٨٣بيان تلبيس ابهمية* لأحمل• بن بل*الحلتم ابن تيمية(  ٧٢٨ه •)-ن* بحع الملك ،نهد
لهلثاعة الصحمج الشريف  ّ ،محل ١ ٤ ٢ ٦ . ١ :هد.

 • ٨٤البيان  )jإعجاز القرآن :د /صلاح الخالدي .ن :دار عإرء الأردن .ط ١ ٤ ٢ ٩ . ٥ :هد.
 . ٨٥البيان والتبيين :أبو عثإن عمرو بن بحر الحاحف! .-تحقيق :عبداللأم هارون• ن:
مكتبةالخان٠ءي ٠٠ل. ٢١٩٩٨.٧ :

٤٤٣

 . ٨٦بين الأصالة والتغريب ق الانحاهات
للدراسات والنثر .ط؛  ١ ٩٩٣ . ١م.

-من معد .زن الوسسة الخامعية

 • ٨٧تأثم المكر الديني و البلاغة العريية :د /مهدي المامرائي .ن :الكتب الإسلامي.
دمشقهًل :ا؛يهماهلأ

 • ٨٨تاج العروس من جواهر القاموس :لمحتي بن محني بن مد الرزاق الحسبي الزييدي.
نحمتق مجموعة س المحقمين .ن؛ دار الهداية .ط! ب.

 • ٨٩تاريخ الأدب العربي) العصر الحامل :د /شوش صف .ن :دار العارف القاهرة .ط:
. ٢٨

*  • ٩تاريخ الأمهلورة :كارين أرمنتوغ '.0 .الا-ار الحربية ١ ٤ ٢ ٩ . ١ : is .ه.
 • ٩ ١تاريخ الشعوب الإسلامية :كارل برومان• ترحمة :نبيه فارس ومنم يطر .ن :دار
العلم للملأيئن .بيروت .ط١ ٩٧٧ .٧ :م.

 • ٩٢تاريخ الفكر العربي}• محمل• أركون• ن :ءالم القاوا العربي .ط. ٢١٩٩٨ .٣ :
 • ٩٣تاريخ القرآن؛ تيل<ور نولدكه .ترخمة :جورج تامر• ن :دار حورج المز .نيويورك .ط.
ب. ٢٢ ٠ ٠ ٠ .

 • ٩٤تارنحية الدعوة المحمدية ل مآكة :هاشم جعيط .ن :دار الهلليعة .؛،روت .طّ ١ :
 ٢٢٠ ٠٧؛

 • ٩٥تأؤيل مشكل القرآن .لأبن شة .ت  ٢٧٦ه .ت :أحمد صقر .ن :المكتبة العلمية .ط.
ب.

 ٩٦؛ تثبيت دلائل النبوة :للقاصي مدالحبار بن أحمد الهم.ذ؛ابي رن٤ ١٥ :ه) حققه د/
مدالكريم عثإن .ن :دار العربيةu .روت .ط :ب.
 ّ ٩٧محييي الفكر اكيتي ق الإسلام :محمد اقبال .ترحمة :تماس محمود .ن :دارالهيابة؛ ط:

٤٤٤

 ٠٩٨التحدى يالقرازت د /محن صمح الخالدي .رئيس قم أصول الدين• جامعة
النجاح .نابلس .بحث منثورباكlibrarU.eom/arabic_p://www.muslim .

 . ٩٩التحديات العقدية العاصرة ل مقام ١لنبوةت عبل .الوهاب أحد حسن .رسالة
ماجتثر كلية الإمام الأعثلم بغداد .انراف! أ .دت عابد توفيق الهاشمي ١٤٣٢ .ه.
. ١ ٠ ٠نحو ث العقل الإسلامي ت محمد معيل .العشاوي .يحث مفد.م إل الندوة العلمية
 ١ ٩٩٢ ٨.٣م.
حول التراث وآفاق التقدم ق المجتمع العربي) المعاصر ق
. ١٠١محفة المريد ثرح جوهرة التوحيدت إبراهيم محمد البيجوري .زت دار الكتب العلمية.
بتروتؤٍل. ٠١٤٢٢٠١ :

. ١٠٢تحقيق الن .هب؛ لأب الوليد سليإن بن حلف اياجي .ت•' أب ءبدالر'ماالظاهري.
ن:عالمالكتب .اراضً.ل ٤٠٣٠١ :اه.

 ١ ١٠٣تربية الخنس الثث.ريت لج .ترحة؛ د /حن حنفي .ن؛ مكتبة السانح .حلرابلى.
 ٠١ ٠٤تهلور المذهب الأشعري ق اونرب الإسلامي! د /يوسف ا حنانة .ن؛ مهلبعة اليديتي.
الرباط .ءل:ب.مه  .أم.

. ١ ٠ ٥التحريف بالقرآن والحدث :محمد الزفزاف .ن :مكتبة الفلاح .ط :ب٨ .م١ ١٩م.

. ١ ٠٦التعريفات؛ عل بن محمد بن ص الخرجاف .نحمق -إبراهيم الأبياري .ن .دار الكتاب
يثرون .حزت  ١٤٠٥٠١ه.

^• ١ ٠ ١تقسثر التغوي المسمى ب٠عالم اكريلُ لأن محمد الحسين ،بن معود البغوي* ُ
ت
 •-٥٥ ١ ٦حققه وحرج أحاديثه .محمد عيداف النمر• وعثان جعة ضما .وسليإن
الحرش• زت دار طيبة -حزت  ١٤٠٩٠١ه.

 ٠١ ٠٨تفسير التحرير والتنويرت لمحمد الْلاهر بن عامور .زت الدار التونسية للشر .تونس،
ط٠٣١٩٨٤ .

. ١٠٩ضر القرآزت لأبي) ا،لظفر منصور بن محمد التميمي ال معال (ت؛  .)- ٥٤٨٩ت؛
يامر إبراهيم وبلال غنيم .ن! دار الوحلن .ط ١ ٤ ١ ٨ . ١ 1ه.

• . ١ ١ضر القرآنالعغلم :لأبنممر .ت'' ماميالسلامة .ن :داريةللشروالتونيع.
ط:آ؛ »؟أايرّ

• ١١١ضر القرآن الكريم• لابن عيبئ• زن دار ابن الخوزيٍ .ل؛  ١ ٤ ٢٣ ّ ١ه.
• ١١٢التفسير امار=مفاتح الغثب• لفخر الدين الرازي .ت .- ٠٦ • ٦ .ن؛ دار الكتب

العلمية .بيروت .طأ  ١٤٢١ .١ه .نونع .عباس أخمد اليازب.
لإسلأم:محمدتمارةؤن:داراكروقؤط:آ.آأ؛ا،ل.

. ١١٤نف ير المنارت محمد رشيل .بن عل رصا .نأ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٣١٩٩٠ .
. ١١٥تفسير غريب ما ق الصححن البخاري وم لم ت لأبي) عبداف محمد ين أبي) نمر
الخميدي .ت؛  ٤٨٨ه_ .دراسة وتحقيو)ت د/زبيدة محمد معيد ءبال ١ااعزيز .ن! مكتبة
المة .تل٠^١ ٤ ١ ٥٠١ :

. ١١٦التفكير الفل سفي الإسلامي• د• سليإن دنيا• ن! مكتبة الخانجى .ءل.١ 1
. ٣١٩٦ ^ ١٣٨٧

• ١ ١٧تلهى ^i؛ •،rجال الدين أبو المرج همد الرحمن بن عل ،بن محمد الخوزي (ت:
 ٥٩٧ه) .ن :دارالفكر .بيروت .لمان .ط ٤٢ ١ .١ :ام١٣٢ ٠ ٠ ١ /
• ١١٨مافت التهافت ت لأبن رثل• .ن! إصا.ار مركز دراصات الوحدة العربية بإشراف ئ.

محمد عابد الجابري• ٍل١ , ١ ٩٩٨ :م.

• ١١٩مافت الفلأسمة؛ لأي ،حامل-الغزال)• تحقيق• د• سليإندنيا .ن؛ دار المعارف .ممر.
ط٠٧ :

 . ١٢٠مدب الاعةت لأبي) منصور محمل• الأزهري رن!  )- ٥٣٧ ٠تحقيقت رياصن فاصم .زن
دارالمعرفة .بيروت .ط:

٤٤٦

 . ١٢١التيار ااعالإزإ الحديث ومونفه من ضر القرآن الكريم عرض ونقدت متى ثافعي.
ن :دارالسر .القاعرة .ط ٤ ٢٧ . ١ :اه.

 ١١٢٢تثبر الكريم الرحمن ل تق بر كلام المنان؛ عبد الرحن بن ناصر بن عبي .اض العدى
نحقيزت عيد الرحمن ين معلأ اللوكمحق .نأ مؤسسة الرما

طأ — ٥١٤٢٠ ١١

. ١ ٢٢٠ضر مصطلح الحديث؛ د /محمود الطحان .زت مكتة العارف للشر والتونيع .طأ
ب.

. ١٢٤الثابت والتحول يحث ق الإ؛لاع والأتلع عند العرب؛ لأدونيس .ن؛ دار السافي.
؛يروت .ط؛ ١٢٢ ٠ ٠ ٢ .٨
. ١٢٥ثلاث رماتل ل إعجاز القرآن؛ للرماف والخطابي والحرحاق .ت؛ محمد حلف اف

أخمد ومحماو زغلولملام .ن؛ دار العارف .ط؛ ١ ٤
١ ١ ٢ ٦حامع الأصول ق أحاديث الرسول؛ محي الدين أبو العادات البارك بن محمد
الحزري ابن الأبر(ت؛  .) ٠٦ ٠ ٦تحقيق؛ عبد القادر الأرنووؤل .ن؛ مكتبة الحلوال.
معلبعة الملاح .مكتبة دار البيان؟ ط؛. ١

. ١٢٧جامع البيان ق شر القرآن بالقران؛ لأبن حرير الطري .ت؛ د/عبدالحّن
التركي .ط .دارهجر.

. ١٢٨حا«ع الرسائل؛ أمد بن همد الحليم ابن تيمية الحراق(ت؛  .) ٠٧٢٨تحقيق د .محمل.
رشاد ،الم .ن؛ دار العطاء .الرياضْ .ل؛ الأول . ٢٢ ٠ ٠ ١ . ٠١ ٤٢٢
. ١٢٩الخامع لأحكام القرآن؛ أبو عبد اض محمد بن أحمد بن أي بكر بن نرح الأنصاري
الخررحي ثمى الدين القرحلي رن؛  .)٠ ٦٧ ١تحقيق؛ هشام سمير البخاري .ن؛
دار عام الكب ،الرياض .ط؛"١٢٢ ٠ ٠٣ . ٠١ ٤ ١٢
^وةالقرآنثد/خليلأحمد .ن؛ دار الطليعة.بمروت .ط؛ . ٢١٩٧١ .١

. ١٣ ١جريدة الاتحاد الإuراتية ؟ ;٩ - ٢٢ ٠ ٠ ٦ /٦ /؛٠٢٢ ٠ ٠ ٦ /
٤٤٧

. ١٣٢جلاء الأفهام ق الصلاة واللام عل محر الأنام'■ لأبن مم الحونية• ت؛ —٠٧٥ ١

خرج أحاديثه وعلق عاليه ت شعيب الأرنووط وعبدالقادر الأرنووط .ن؛ مكتة
الويد .الرياض .مكتبة دار البيان .دمثق .هوت  ١ ٤ ١٣ .٢ه—

. ١٣٣خمهرة  ٠٠٧١؛ لأبن دريدت محمد بن الحسن بن ليند أبو بكر• تحقيق ت رمزي متم
بعلكي .ن! دار العلم للملأيقن .ط ١ ٩٨١^ ١ ١ '.م.

. ١٣٤الحواب الصحيح لن بدل دين اليح• لأبن تيمية• ت؛  •■١٥^ ٢٨تحقيق وتعليق•
د/عل الألمعي .ود/عبدالمحزيز العكر ود/أخمد الحمدان .ن :دار الفضيلة.
الراض .ط ١٤٢٤ ٠١ :هب

. ١٣٥الخواب الفسيح لما لفقه عيد المسح! لعإن محمد لألولى .تحقيق Iد /أحمد السقا.
ن! دار اليان \ضواوا .القاهرة .محلُ؛  ١ ٤ * ٨ ّ ١ه.

. ١٣٦الحراب الكافيت أبو عبد اف محمد بن أيٍر بكر ابن نيم الحونية .زن دار المعرفة .ط؛
ب.ا/اأاهم\ا،ا،امؤ

^. ١٣١حجة القراءاتت عبل• الرحمن بن محمد بن زنجلة .تحقيق؛ معيد الأفغاق .ن; مؤسسة
الرسالة .بروت .ط, ١٤٠٢ :أه.

. ١٣٨الحجة ل القراءات السع؛ للحسان بن أحمد بن حالويه أب عيد اف .تحقيق؛ د• عبد
العالسالر مكرم .ن; دار الشروق .بثروت .ط ١ ٤ ٠ ١ ;.ر؛ه.

. ١٣٩الحجة ل سان المحجة ومرح عقيدة أهل السنة؛ أبو القاسم إمإعيل بن محمد بن
الفضل التبمي الأصهال (ت :همْه) تحقيق :محمد بن ربيع بن هادى عمم
الوحل ومحمد بن محمود أبير رحيم .ن؛ دار الراية ١٩٩٩.٥١٤١٩ .م.
. ١ ٤ ٠الحد  ١لأرمهر أصوله الفلسفية وآثاره العالمية :سلْلان العمبرى .ن؛ دار الميإن.
الرياض .ط١ :ؤ  ١٤٣٢هؤ

. ١ ٤ ١الحداثة ل العالر الحربي) دراسة عقدية :د .محمل العل .رسالة مقدمة لنيل درجة

الدكتوراه .جامعة الإمام محمدبن صعود .كلية أصول الدين .الرياض .ق م الحقيدة.
٤٤٨

. ١٤٢الحداتيون العرب ق العقود الثلاثة الأحبمرة والقرآن الكريم درامة نقدية:
د /الخيلاق مفتاح .ن :دار النهضة .موريا .محل ١ ٤ ٢ ٤. ١ :ه.

. ١ ٤٣الهدود ق الأصول :أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاق .نرأه وندم له
د ا و.اوإني .ن :دار النرب الإملأس .ط ١ ٩٩٩ . ١ :.م.

. ١٤٤الحزب الهاسمي وتأسيس الدولة الإسلامية :ميل .محمود القمني .ن :مكنية مدبول.
القاهرة.ط:؛ .آ"ا؛اه.

. ١٤٥حماد العقل :محمد صعيد عثإوي .ن :دار ميتا .القاهرة .ط ١ ٩٩٢ .٢ :مّ

 ١١٤٦الحضارة الإسلامية :أمسها ومبادئها" لأي يعل ا،لودودي .ترخمة :محمد عاصم
الهداد .ن :الدار العربية .بثروت .ط :ب.

١ ١٤٧حضارةالغرب :غومتاف لوبون .ترخمة :عادلزعيتر .ن :مرمةهنداوي .ط :ب.

 ١ ١٤٨حقوق النيى هؤ عل أمته ق ضوء الكتاب وارتة :د /محمد خليفة التميمي .ن:
أصواء ال لف .ط ١ ٤ ١ ٨ ١ ١ :.ه.
• ١ ٤٩حقيقة العجزة وشروطها عنل ،الأساعرة دراسة نقال.ية :د/عيداهه القرل .بحث
منور ق النت.

. ١٥٠الحقيقة والأمعلورة ق التوراة :زيتون كوميد وفكي .ترخمة :محمد غلوف .ن:
دمشق .الأفلي-ط. ١٩٩٦٠١ :
. ١٥١حوار الثرق والغرب نحو إعادة بناء الفكر القومي

حن حض ومحمد

عابد الخابري .ن :المرمة العربية للدراسات والنثر .؛؛روت .مل. ٢١٩٩٠ .١ :
. ١٥٢حياة محمد :لإيميل درمنغم .ترخمة :عائل زعيم .ن :دار العالم الحربيّ محل.١ :
. ٢٢٠١٣
. ١ ٥٣حياة محمد :.محمد هيكل .ن :د ار العارف.القاهرة.ط٠ ١ ٤:.

. ١٥٤الحيوان :لأبير عثإن عمروبن بحر الحاحفل(ت )- ٠٢ ٥ ٥ :تحقيق• عثل• اللام محمل.
هارون .ن :دار الخيل ١٤١ ٦.ه.
٤٤٩

. ١٥٥الخرافات والأصاطر مفهومها الراثي والغربي) وموقف الإسلام منها؛ د/سعود

العريفي .بحث منشور ن ،محالة التأصيل للدراسات الفكرية العاصرة• ٣٤٠ .
 . ١٥٦خرافية أمية ّيد ولد عدنان؛ محمل .وجل-ى).
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp7aid

. ١ ٥٧الخلل ،المنهجي ،ق دلل ،الحدوث؛  jLlaL ،العم،رؤ) .بحث منثور  )jمحلة التأصل.،
عا .امةاه.

. ١ ٥٨الداعي إل الإسلام؛ لعبدالرخمن بن محمد الأنبارى ،النحوى( ،تثم^م^٥ه)، ٨٥٥٤ .؛
سيد حسّ؛ن باعجوان .ن؛ دار البشائر الإسلامية .بثروتٍ .ل؛  ١ ٤ * ٩ . ١ه.

. ١٥٩دائرة العارف الإسلامية .أصدرها بالعربية؛ أحد الثنتناوتح .،إبراهيم زكي
خورسبد .عيدالحميد يونس .ن؛ دار الفكر .القاهرة ١ ٩٣٣ .م.

 . ١٦٠الدر الصون ق علوم الكتاب المكنون؛ لأحمد بن يوسف المعروف يا  ،^ ٠ ١الحلي.
ت؛  ،- ١٥^ ٥٦تحقيق؛ د /أحمد صد الخراؤل .ن؛ دار القلم .دمشق .؛يرون.!٠ .؛ . ١
.;٥١٤١٤

. ١٦١دراسات إسلامية؛ حن حنفي .ن؛ دار التنوير .بيروت .طّ؛  ١ ٩٨٢ . ١م.

. ١٦٢دراسات ١لتشرنين حول صحة الشعر الحاهل،؛ ترحمها عن الألمانية والإنجليزية
والفرنجة د /عبدالرحمن بدوي .ن؛ دار العلم للملأين .ط؛  ١ ٩٨٦ ٠٢م.

"٠ ١ ٢٦الدفاع عن القرآن صد متقديه؛ د /عيدالرحمن بدوك .،ترحمة؛ كإل حاداممه .ن؛ الدار
العالمية لوثرً.ل.ب.

. ١٦٤لقلع محمد .صد المتتقصن من قدره د /عبدالرحمن بدوتم .،ترحمة؛ كإل حاداف.
ن؛ الدار العالية لالنشرٍ.ل.با

. ١٦٥دلالة القرآن الكريم عل أن الني^ أفضل العالن؛ عبداش الغ،ارتمْ .،لث .١
 ٤١٨اه.

٤٥

. ١٦٦دلائل الإعجاز؛ عبد القاهر بن) عبد الرحن بن صد الحرجان) النحوي أبو بكر.

نحقيو)ت صول صد شاكر أي فهر .ن؛ مكنة الحانجي .م.فة ا،لدز) .ءل 1بّ
• ١٦٧دلائل الحائرين• لموسؤ ،بن) ميمون القرطبي الأندلى (ت؛  .). ٥٦ •٣تحقيق؛
د  /حسان آناي  ١ن؛ مكتبة  ١لثقافة الا.ين.ة  ٠ط؛ ب ٠

• ١ ٦٨دلائل ،النبوة؛ لأب الحسن عبيد الئه ين محمد بن أخمد رن؛  ٥٨؛ه_اا تحقيق؛ وز

أصوله دحرج أحاديثه وءلز) علميه؛ د /عبد العطي قلعجي .ن؛ دار الكتب العالمية.
ودار الريان للراث .ط؛  ١٤٠٨٠١ه  ١ ٩٨٨ /م.

• ١٦٩الا-ينث د /خمد دراز .ن؛ دار القلّم .الكويت .ط؛ ب ١٤٠ ٠ .ه.
'• ١ ٧الدين والثورة  jمصر من عام  ١ ٩ ٥ ٢إل  ١ ٩٨ ١م؛ حس حض• ن؛ مكب مدبول•
القاهرة .ط؛ ب.

• ١٧١الدين والدولة ذ انات نبوة الني ه؛ ءإٍ Ji ،ربن اممري• حققه وقدم له؛ عائل
نوحض .ن؛ دار الأفاق .ط؛ ب.

• ١٧٢الدين) والعلم ق ،الفكر اليربي) الحديث؛ د /عزمي ،زكريا .ن؛ الكتبة المصرية .ط؛ ب.

. ١٧٣ديوان أمية بن الصلمت .خمحه وحققه؛ د /سجح الحبتل •،ن؛ دار صادر .ط؛ . ١
. ٢١٩٩٨

• ١٧٤ديوان لبيد بن ربيعة بن مالك ،أبي) عميل العامري الشاعر معل.ود من الصحابة (ت؛
 •)- ٠٤ ١اعم) به؛ ■همدوطتاص .ن؛ دارالمعرفة .ط؛  ١٤٢٥ر اه ٢٠٠٤ .م.
• ١٧٥رب الزمان؛ سيد صود القمتي .ن؛ دار قثاء .القاهرة .ط؛ ٠٢١ ٩٩٨ .٢

• ١٧٦الرد الشاق الوافر عل من ض أمة سيد الأواتل ،والأواخر؛ أحمد بن حجرآلبوطامي
اوعل.ط؛مب 'ا؛اهب

• ١٧٧الرد عل المنْلقيثن؛ لأحمد بن عثدالحلميم ابن تيمية؟ تقديم وصبهل■؛ د /رفيق العجم.
ن؛ دار الفكراللبنابي) .ط؛ . ٢١٣٩٣ ٠ ١

٤٥

. ١٧٨الر> 1الةت محمد ين إدريس الشافعي .دراسة وتحقيق ت أخما  -شاكر .زت مكتبة الحلي،
ممر.ط :ا.خهآاُ»/؛ا،ام.

. ١٧٩الرسالة الشانة :لأبير بكر عبدالقادر الحرحاق .صمن ذخائر العرب .ثلاث رسائل
ق ا لإعجاز .تحقيق; محمد حلف اض .د /محمل .زغلول .زن دار االعارف ١طأ ٠ ٤

 . ١٨٠الرسالة التهلرفة لبيان مشهوركب الستة الصتفة؛ محمل .بن جعفر الكتال .تحقيق؛

محمد التنمر محمد الزمزمي الكتاق .ن; دار البشائر الإسلامية .ببمروت .ط؛ ٠٤
 ١٩٨٦ . Jt١ ^'٦م.

. ١٨١رسالة ق اللاهوت والسياسة; مبينونا .ترحمة وتقل .يم د  /حن حنفي .مراجعة؛
فواد زكريا .ن; الهيئة المرية العامة للتأليض والشر د .ط; ب؟
. ١٨٢رسائل فلسفية; لأب بكر محمد ين زكريا الرازي .ن; دار ١لآفاق ٠بمِوتّ محل؛ .٥
 ٤٠٢اه.

. ١٨٣الرسل والرسالأت; عم الأشقر.

 ٠١٨٤الروض الأنف ق شرح غريب الر؛ عبد الرحمن بن عبي■ اف بن أحمد السهيل(ت؛
 ٠^ ٥٨١حل; ب.

. ١٨٥زاد افر ل علم الضر؛ حمال الدين عبد الرحمن بن عل بن محمل .الحوزي(ت؛
 ٥٩٧ه).حل; ب.

. ١٨٦زاد العال ق هدي خر العباد; لابن فيم الحونية .حقق نصوصه ،وحرج أحاديثه،
وعلق عليه; شعيب الأرنووحل وعتدالقادر الأرنووحل .ن; موصة الرسالة .حل؛ ٠٢٨
 ١ ٤ ١ ٥ه.

^• ١٨١الزاهر ل غريب القافل الشافعي؛ محمد بن أحمد بن الأزم الأز.هري الهردي أبو
منصور .ن; وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.الكويت ،،العلبعة الأول٠١٣٩٩ ،

تحقيق; د .محمد جثر الألفي.
. ١ ٨٨الزنادقة عقائالهم وفرقهم وموقف ،أئمة السلم؛ن منهم؛ د /سحي بن فلاح الحريفي.
ن; دار الوحيد .تل;  ١٤٣٤ ٠١ه.
٤٥٢

 . ١ ٨٩البيئة عندالأثاعرة دراسة نقدية ت خمعان بن محمد الشهري .زت دار طيبة الخضراء.
ط :ا.أ"آ؛اهّ

ّ ١٩٠محدالة الأحاديث الصحيحة وثيء س نمهها ومائدهالأ يحمد ناصر الدين
الأس .ن :الكبة الإملأمة .عان .الداراللمة .الكون .ط ٤ ٠٣ . ١ :اه .ط:

. ١٩١سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ عل الأمة :يحمد ناصر الدين
الألبان) .ن :مكتبة المعارف .الرياض .ط١ ٤ ٠٨ . ١ :ه؟
. ١ ٩٢السياسة المدنية :للفارابيرmos tafa.corrvwww.al .

 ١ ٩٣؟سر أعلام البلاء :للإمام شمس الوين محمن .بن أحد اكهبي .ت-٥٧٤٨ :؟ ن•
مؤسسةالرسالة .ط١ ٤ ١ ٠ .٧ :هر.

. ١٩٤ال ثرة النبوية• لأبن هشام .حققها وضبطها ومرحها ووضع غهارسها• ممعلهم)

السقا ؤإبراهيم الأبيارى وعبدالخففل شالي .ن :دار القبلة للثقافة الإسلامية.
مومحة علومالقرآن .حدة .ط. ٢ :
. ١٩٥ال ثرة النبوية نحت ،ضوء العلم والفلقة :محمد فريد وحدي .حعها ونلءم لها :د/
محمد رجي ،بيومي .ن :الدار المصرية اللبنانية .القاهرة .ط ١٤١٣١١ :ه.

ّ. ١٩٦ياتية القرآن و\ن الحجاج والإعجاز وحدة تحليل الخطاد_ :،أ .د /محمود الصفار.
ن؛ ث ركة المنى .صفانس .حل :مج.

. ١٩٧الشاهر الشعري ل تمسثر القرآن الكريم اهميته وأثره ومناهج القرين ف
الاستشهاد به :د /عثدالرحمن بن معايفة الشهري .ن :دار المنهاج .الرياض .ط. ١ :
 ٠ ١ ٩٨سيهات وهمية حول الكتاب ،القد.مس :د /منيس عبل.النور .ن :كني ة نصر الدويارة.

ط٣:ؤ  ١٩٩٨م.

. ١٩٩شرح الأصول الخمسة :للقاضي عبد الخيار بن أحمد ريت ١ ٥ :،؛ه) .تعالينر :أحمد
الهاثم .حققه وقدم له :د /عبدالكريم عثإن .ن :مكتبة وهبة .ط ١٤١٦ ٠٣ :ه.
٤٥٣

' ٠ ٠ا.شرح العقيدة

لعل بن عل بن محمد بن أيى الم(تتآهلأه) .تحقيق ت
الأرووط .ن. :زت ارمام ط ٤٢ ١ .٢ :ام

 ٠ ٢٠١ثممح المقاصد لمعود بن عمرالتفتارال(تت  ٧٩٣ه) ٠محقيقت د /عبدالرخمن عمثرة •
ن ilp :؛ الكتبً.ل:أ.ها؛اه.

 ٠٢آ*ّرح جوهرة التوحيدت لإبراهيم الباجوري .نمه وحلج أحاديثبمت محمد أديب
الكيلأف .وعبدالكريم تال .راجعه وقدم له؛ عبدالكريم الرقاعي .ط؛ ب.

. ٢ ٠٣شرح سن ابي) داويت عبدالحن العباد .ط؛ ب.
. ٢ ٠ ٤الشعر الإسلام ل صدر الإسلام :د /عبداف الخامد؛ ٍل ١ ٤ ٠ ٢ .٢ :ه.

. ٢ ٠ ٥الثما بتعريف حقوق المصطفى :للقاضي صاض اليحصي(ت ٤ ٤ :ءه) تحقيق :عل
محمد البيجاوي .ن :دار الكتاب اا٠ربي .يثرون ١٤١٤ .ه.

آ"هآ.الشماء (الإلهيات) :لأبن سبتا؛ تحقيق :د/محمود قاسم .ط :ب .وزارة الثقانة
والإرشاد القوم.

^.٢ ٠١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :إسإعيل بن حماد الخوهري .تحقيق :أحل عبد
الغفور عطار .ن :دار العلم للملأي؛ن .بثروتٍ .ل ١٣٩٩ .٢ :ه.

 ١٢ ٠٨صحح البخاري :للمحاقفل \لي عبداض محمد بن إمإعيل البخاري .ت.^ ٢٥٦ :
اعتنى به :أبوصهيبالكرم .ن :بيت الأفكارالدولية .ط :ب. ٠١٤١٩ .
٢ ٠٩اصحيح المرة النبوية :محما» ناصر الدين الألبال .ن :المكتبة الإسلامية .عإن.
الأردن .ط.١ :

 . ٢ ١ ٠صحيح ملم :للمحاقفل أب الحبمن م لم بن الحجاج القشبمري النيءا؛وري .ت:
 . ٠٢ ٦ ١اعتنى به :أبوصهيب الكرمى .ن :بيت الأفكار .ط :ب ١ ٤ ١ ٩ .ه.
 ١٢ ١ ١الصرفة ودلالتها لدى القايلن •؛ا ورد الهلاءن؛ن لها :د /محامى عهنا حن .جامعة
آو .٠^١

;٤٥

• ٢١٢المندية ت أحد بن عبد الحليم اين تنمية الحران أبو العباس .تحقيق ت د• محمد رشاد
الر .ن :دارالفضيلة .ط ٤ ٠٦ .٢ :اه.

. ٢١٣الهناعت؛نت أبو هلال الحسن بن ب اف بن مهل بن صعد بن بحى بن مهران
العسكري.

.٢ ١ ٤الصواعق المرسلة عل الحهمية وادُءللةت لابن القيم■ حققه دحرج أحاديثه وعلق
عله وقدم له :د/عل بن محمل الدخل اف .ن :دار العاصمة .الرياض .ط.٣ :
 ٤١٨اش.

 . ٢١٥صون المنهلق والكلام عن فن النطق والكلام; لحلال الدين عبدالرحمن اليوش •
تعليق; د /عل سامي النشار .ن; مكتبة عباس الباز .ط .ب.

. ٢١٦الضعفاء الكبثر; لأي جعفر محمد بن عمروبن موسى العميل المكي• حققه ووثقه;

عبدالعْلي أمن قلعجي .ن; دار الباز .ط; . ١
 . ٢١٧ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريي ق تأييد الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية; احلءة
العنزي .بحث تكميل مقدم لق م الثقافة مسار العقيدة .جامعة حاتل.

. ٢١٨الضياء اللامع س الأحادث القدسية الحوامع; صالح الفوران .ن; مكتبة ابن
حزيمأن .ط;  ٤ ١٢.٣اه.

. ٢١٩الهلثقات الكبرى; لأبن سعد .ن; دار يثرون .دار صادر .ط; ب ١ ٣٧٧ .ه—

. ٢٢ ٠طبقات المعتزلة; للقاضي ءبا< الحار• تحقيق; فواد سيد .ط; ب.

. ٢٢١طبقات فحولالشعراء; لمحمد بن سلام الحمحي .ت;  —٥٢٣ ١تحقيق; محمودمحمن•
شاكر .ن; مهلثعةالمدن .القاهرة .ط; ب.

. ٢٢٢الفناهرة الأسشرافية وأثرها ق الدرuت الإسلامية; سامي ّالم الحاج .ن; مركز
دراطت الحالمالإسلأمي.ط;؟.

. ٢٢٣الظاهرة القرآنية; الك بن نبي• ترحة; عبد الصبور ماهبن .تقديهر; محمد دراز.
محمود ماكر .ن; دارالفكر .دمثق .ط; ١ ٤٢ ٠ . ٤ه.

٤٥٥

٠ . ٢٢٤لاهرة التأويل الحديثة ق الفكر الحربي العاصر دراسة نقدية; د /حالي السيف .ن؛
مكزاكأصيل.ط :الأ ا'؟إاهؤ
 ٢٢٥ؤالعالم بين القيمة والعلم! حاسم العلوي .ن; الركز الثقاق العربيرؤ الدار البيضاء.
تل; . ٢٢ ٠ ٠٥١١

. ٢٢٦عتاب الرسول .ل القرآن نحلل وتوجيه; د /صلاح الألد.ىا ن; دار القلم
دمشق .محل; ب.

 ١٢ ٢٧العرف وأثره ق الأحكام; لمحمد *مل عل• ن; دار آفاق للتقنيات الحديثة ;j^ .ب.
. ٢٢٠ ٠١

. ٢٢٨عصمة الأنبياءت لفخر الدين الرازي• تقديم ومراجعة ت محمد حجازي ،ن! دار الثقافت
الديتية.

 . ٢ ٢ ٩عقائد الإماميةت لحمد رصا الظفر .عنى بتحقيقه والتعليق عليه ت محمد بن جواد

الطرنحي .ن :مزسة الإuم عل .فم .ط١ ٤ ١٧ ٠ ١ :ه.

- ٢٣٠العقيدة ايرهانية لأيب عمرو عثإن اللالخي .نحفثق• نزار خمادي .ن؛ موسة
العارفوكر.ط :ا.

 ٠٢٣١عقيد.ة الحادة عند الأشاعرة؛ د /جابر ال ميري .يحث منثور.

. ٢٣٢عقيدة محتم النعوة بالنبوة الح.مديهت د /أحمد سعد الحمدان .ن ،دار طيبة .ط؛ . ١
. ٠٠١٤٠٥

. ٢٣٣علل الثرانع :للمدوق ش جعفر محي بن عل بن الحثن بن موس بن بابويه
الفي،صأآأ،ت;  ٣٨١ه.

؛مأّالعلم الشامخ ق تفضيل الحق عل الاباء والثاخ وادهت الأرواح النوافح; صالح
ابن مهدي المقبل اليمني .ن; ممر .ء؛ل;  ١٣٢٨ . ١ه.

. ٢٣٥العلم والدين والفلقة; إميل بوترو .ترحة; د /أحد الأهوازي .ن; دار الهيئة
المصريةالعامة .محل; ب.
•٤٥

اُمأأ.ااعلإمن العرب وموهفهم من الإسلام ت مصطفى باحو .مدكرة مصورة.

ماّآ'آ*العلاذ؛ون والقرآن الكريم تارمحة النص ت د /أحمل• الطعان• ن• دار ابن حزم■ الملكة
العربية السعودية .ط; ١ ٤٢٨ . ١ه.

 . ٢٣٨العلوللعل الغمار ق ايفاح صحيح الأخبار ومقيمهات يحمد بن أحد الذهي(ت؛
٧ ٤٨ه) .ن؛ مكتبة أضواء اللف .ط;  ١ ٤ ١ ٦ . ١ه.
 ٣٠٢٣٩؛ هامش المرة النوبة• طه •من '.0 .دار المعارف .ط; ب.

• • ٢ ٤المن؛ لأي ب -الرحمن الخلل ،بن أحمد الفراهيدي .تحقيق :د.مهدى المخزومي ودؤ
إبراهيم السامجراتؤر .ن :دارومكتبة الهلال .ط '.ب.

. ٢٤ ١الغارة التصرية  ٠٣أصالة القرآن؛ عيد الراضي ،عثل .المحسن .محمع الملك فهل.
لهلباعة الصحف التريف .ندوة عناية المملكة الحربية السعودية بالقرآن الكريم
وعلومه ١٤٢١ .ه.

 • ٢٤٢غاية الرام ل شروط -الماموم والإمام؛ رش محمد رخم ،ت؛ ءب،والحّز ،بن ،عبدالملك

ين ،يهيم .،ن؛ مكتبة الأسدتح) .حل؛ ب. ٢٢٠ ٠٤ .
* ٢ ٤٣غاية الرام  ،3علم الكلام؛ ل يف الدين ،الآمدى .،ت؛  —٠٦٣ ١تحقيق؛ •حسن ،محمود
بداللطيف .ن؛ الجخم ،الأضللشؤونالإسلامية؛ القاهرة .ط :ب ١٣٩١ .ه.

•٢ ٤ ٤ءزومن ،الداخن :،قراءة ل المكر الديتي ،المتنثر :حمال سلهنان .ن؛ الزهراء للاعلأم
العري) ن م الشر .ط '.ب ١ ٩٨٨ .م.
ه؛آ.الفامإ  ،3غريب الهدث؛ لمحمود بن ،عمر الزمحشرؤ .،ضبطه وصعحهحه وءالز،

حواشيه؛ ص محمد البجاوى،ومحمد أبوالفضل،إبراهيم .ط;  ١٣٦١^ . ١ه.
 • ٢٤٦فح اياركا شرح صحح الخارثما؛ لأبن ،حجر العتلانر .طبعة جديدة ومنقحة

ومصححه عن الهلعة التي ،حقق أصلها ورنم كنها وأبواحا وأحاديثها محمد فزاد
ءبدالافى •،لفضبلةالشيخ؛ عبدالعزيز؛ن،باز؛ ن؛ دار الكتبالعلمية .بيروت .لبنان.
٠ل؛  ١٤١٨٠٢ه.

٤٥٧

. ٢٤٧فح الماري شرح صحح البخارىت لعد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي بن
رحب .نحق؛يىت أب معاذ طارق بن عوض اف بن محمد .ن :دار ابن الخوزي .اليمام.
ط:أ.أآةاه.

. ٢٤٨الفتوحات :محي الدين ابن عري .،تحقيق :د /عثإن محي .ن :الهثة المرية العامة.
ط:ب.آاّ،آاه.

بن طامالبغدادى(ت:هآ؛ه).تحقيق :محي الدين
عبدالحميد .ن :دار المعرفة .ط :ب.

 ٥ ٠آ.الفرذان الحق .ط . ١ :نWINE PRESS.OMEGA :

 ٠٢ ٥ ١المروق اللغوية :للإمام الأدب اللغوي أبي) هلال العسكري .صبطه وحققه :حام
الدين القدسي .ن :دار الكتب العلمية .بيروت .ط :ت.

 ٠٢٥٢نمل القال فيإ؛؛ن الحكمة والثريعة من الاتصال :لأب الوليد ابن رئي .ت•' محمل.
مارة .ن :دار المعارف .ط.٣ :

. ٢٥٣الفصل ق الملل والأهواء والنحلت لأحمد بن عل بن حزم(ت ٤٥٦ :ه .)Jتحمق:
محمد إبراهيم نمر ود /عثدالرحمن عميرة .ن :مكتبات عكاظ .ط ١٤٠٢١١ :ه.

. ٢٥٤نموص الحكم :لابن عرب .تعليق مإحة آية اف العظمى الإمام الخميتي .ذت دار
الحجة البيضاء .ودار الرسول الأكرم .يخرون .ط ١٤٢٢٠١ :ه.

 ٢٥٥لأالفكر الإسلامي قراءة علمية :محمد أركون .ترحة :هاشم صالح .مركز الإناء
القومي .ببروت .ط. ٣١٩٦٦١٢ :

 ٠٢٥٦الفكر الإسلامي نقلو واجتهاد :محمد اركون .ترحمة :هاشم صالح؟ ن :المؤسسة
الوطية للكتاب .الحزاثر.

 . ٢٥٧الفكرالعربي) ل عصر النهضة :ألبرت حوراف .ترحمة؛ كريم عزنول .ذت دارالنهارّ •
بروت .ط. ٣١٩٧٧ ١٣ :

٤٥٨

. ٢٥٨الفكرالُربي والفكرالأّتشراش بين إدوارد محمدومحمدأركوزت نمان السامرائي •
زن دار ص؛ري .الرياض ١٤٠٩ .ه.

. ٢٥٩نكرة إعجاز القرآن؛ نعتم الحمى
•ا'آ.فال نة العلم ق القرن العثرين؛ د /يمنى الخول .محيلة كتب مافية شهرية
والفوز و١لآداب ٠الكويت .إشراف؛ د /أحد
يصدرها الجالس الوطض
العدواق. ٢١٩٩٠.١٩٢٣ .

 ١٢٦١غالسفة المثرؤع الحماري؛ أحمد جاد عبدالرزاق•
آآ؟.الفاوفة المرية؛ إشراف وتحرير د/ءل عبود الحمداوى .ن؛ ضفاف .ءل؛ .١
 ١٤٣٤ه٠

. ٢٦٣سالشوء والارتقاء؛ شبل شمل .ن؛.ساكطف .القاهرةً .لث ١٢١ ٩ ١ ٠ .٢

. ٢ ٦ ٤الفن المحمي ق

الكر؛م :محمد أحدحلف اف .ن؛ دارمحبا .القا٠رةؤ ٍلت . ٤

. ٢١٩٩٩

 ١٢٦٥الفواممالمشوقسمالقرآنث لأبنالقيم.
.٢ ٦ ٦ل الشعرالحاهل؛ ؤله حسان .ن؛ دار العارف .تونس .ؤل؛ ب.

 ٠٢٦٧الف؛زياء ووجود الخالق؛ د /جعفر إدريس شخ .من محل لة محلة المان .محل؛ ٠ ١
, ٢ ٦٨ناموس الكتاب القدس .محموعة من أسانده النصارى .ن؛ دار الثقافة الميحية .محل؛
.٢

. ٢٦٩القاموس الحي8لث للفروزآبائي .ن؛ دار اتامون .ءل.لأهآاه.
 ٠م ا . ٢نراءات نقدية ق الفكر الحربيرالعاصر؛ عل حب اف .ن؛ دارالحجة البيضاء .لبنان.

 . ٢٧١القرآن الكريم ومنزله بين اللف ومحالفيهم دراسة عقدية؛ محمدهشام ُلاءرى• ن؛
دار الوحيد .محل؛  ١ ٤ ٢٦ . ١ه.
٤٥٩

. ٢٧٢القرآن ين الضر والتأويل المتملق العقل؛ أنور حلوق .ن :دار حوران .ط; . ١
. ٢٧٣القرآن  jالشعرالحاهل :ناهد محمود ْتوفي.
^ littp;//naliedmetwalU.com/bool<s/bo

 ٠٢٧٤القرآن والحديث مقارنة أسلوبية د /إبراهيم عوض .ن؛ مكتبة زهراء الشرق .ط-؛
ب. ٠١٤٢١ .

. ٢٧٥القرآن والطب :،أحمد محمد ّلميإن.

. ٢٧٦نمة الحفارة؛ ول ديوارنت .ترجة• زكي نجيب محفوظ .ن؛ دار الحل .بثروت.

. ٢٧٧نضايا ل نقد العقل الديتي؛ محمدأركون .ن؛ دار الهلليعة .ط؛  ١ ٩٩٨ . ١م.
. ٢٧٨نحية المرأة؛،ن التحرير والتمركز حول الأنثى؛ د/ءبدالوهاابه المبري .ن؛ مضة
ممرساعة، ١٩٩٩ .؛.

 ٢٧٩ؤءواءا ..التحديث من فنون مصعلمالح الحديث>؛ محمد حمال الدين القاسمي .تحقيق؛
ممههلفى سخ مصهلفى .ن؛ مؤسسة الرمالة.ط؛  ١٤٢٥٠١ه . ٢٢٠ ٠٤ -
. ٢٨٠القول؛الصرفة ق إعجاز القرآن عرض ونقي.؛ عيلأالرحمن الشهري .ن؛ دار ابن
الحوزي .ط؛  ٤٣٢ .٢اه.

 ٢٨١بالكافية ق الحيل؛ الحويتي .تحقيق؛ فوقية حسن محمود .ن؛ مطمعة همي البابا
الحضالقاهرة .ط؛ بّ  ١٣٩٩ه ١٩٧٩ .م.

. ٢٨٢الكامل ل التاريخ؛ لأي الحسن عل بن أي الكرم محمد بن الأبدالممّ ث .ف بابن الأثثر•
مت،؛  .- ٠٦٣٠تحقيق الشيخ؛ خليل مامون سيحا .ن؛ دار المعرفة .ببرويتح .ط؛ . ١
. ٢٨٣يرى اليفيان ،اتكونية؛ محمد معيد الوٍلي .دار الفكر .ط؛ .٨

محمد مسلفى الأشي .ن؛ الكتب الإمخس،
ط■ ١٣٩٨،٢ .ه ١٩٧٨ .م.

. ٢٨٥الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د /محمد سحرور .ن؛ دار الأهال دمشق .ط؛ ب.
٤٦

درامة عقدية نقدية :د /أخمد عاكش .رمالة
• ٢٨٦كتب الإعجاز اللاغي ق القرآن
دكتوراه جامعة الإمام محمد بن معود .الرياض .ف م العمدة.
. ٢٨٧كشاف اصطلاحات الفنون :محمد عل التهانوى .ن :دار صادر .بيروت.

 • ٢ ٨٨الكشاف عن حماس اكزيل وعنون ١لأءاوير) ب وجوه التاؤيل :لأبي) القاسم حار اض
محمود بن عمر الزمحشري• وبديله الكاف الشاق  )jنحرج أحادث الكشاف :لأبن
حجر .ن :دار المعرفة .ط :.ب.

. ٢٨٩كشف الثكل من ،حديث الصبصن :لأب الفرج همد الرحمن ،ابن الخوزي .تحقيق:
ءإِ) حبنالواب• ن :دارالوطن ،الرياض؟ ط١ ٤ ١A .،_( :م . ٢١٩٩٧

. ٢٩٠الكشف ءزا مناهج الأدلة :لأبن،رشد .تحقتؤ :،د /محمود فاسم .ن :دار الأنجلمو .طّ:
 ١٢٩١الكليات معجم ق الممهللحات والفروق اللغوية :لأب البقاء أيوب بن موسى

الحسيني ،الكفوي .ت ._،، ١ ٠٩٤ :قابله عل ،نخة حمحلية وأءار ْ-للطع ووضع
فهارسه د /عدنان درؤيم ،ود /محمد المصري .ن :منشورات وزارة الثقافة والإرشاد

القومي• دمشق• ط :ب. ٢١٩٧٦ .

 • ٢٩٢باب التأويل ،ل معاق اكزل •،علاء الا.يز ،عل؛ن ،محمل• بن ،إبراهيم البغدادي الشهتر
؛الخازن .تحقيق :تصحيح محمد ض ،ماهين ١ ،ن :دار الكتب العالمية .؛يرِوت .ط :ب.

 • ٢ ٩٣لباب العقول ق الرد عل الفلامنة  )jعلم الأصول :لأب الحجاج يومف؛ن ،محمد
المكلابير(ت ٦٢ ٦:ه) .تحقيق :د /فوقية حبن .،ن :دار الأنصار .القاهرة .محل. ١ :
 ٢١٩٧٧؛

إهآ.لان العرب :لأب الفضل ،حمال الدين ،محمل -بن ،مكرم ا؛ر ،منذلورؤ ن :الكتبة
التجارية .مصعلفشرأحمل• الباز .دارصادر .بيروت .طأ ب.
.٢ ٩٥لعبة الم ،ل فصول نقد الإنسان :عل ،حرب .ن :المركز الثقال ،الوطن .،ط. ١ :

'٤٦

. ٢٩٦بع الأدلة ق نواعد أهل المة والخ،اعة :نمداللك الخوتر(ت .);٥٤٧٨ :تحشق:
فوقية حسينا ن :عالر الكتب .بيروت .هل.إ  ١٤٠٧٠٢ه.
 . ٢ ٩٧ماذا تريد العليانية :مصعلفى ياحو .صمن مأدأ الة بحوث ق العالإنية .مصور.

. ٢٩٨مالأت القول بخلق القرآن :د /ناصر الحبي• بحث منشور ق محلت التأصيلاع/١
. ٢٩٩الاه؛ة والخرافة :نورثروب فراى■ ن :وزارة الثقافة .دمشق .ط ١ ٩٩٢ :م.

" * ٠آّمباحث ل علوم القرآن :د /صبحي المالح .دار العلم للملأيقن.

 .٢كانون

الثاف /يناير . ٢٢ ٠ ٠ ٠

" * ١؟.محاز القرآن :لأب عيدة معمر بن ادش .ت .-٠٢ ١ ٠ :عارصه بأصوله وعلق عب•'
د /محمل ،فواد مزين .ن :مكنية الخانجي .محل :.ب.
' ٠ ٢؟.المجالس المستنصرية .تحقيق :ئ .محمد كامل حين .ن :دار الفكر العربير .هل :ب.
.;٥١٣٦٦

 .٣ ٠٣مجح البيان ق ضر القران :لأن عل الفضل بن الحسن الهلرمحي .ن :دار العلوم
للتحقيق والطاعة والنشر والتوزح .ط. ٢٢ ٠ ٠ ٥ . ١ :
 . ٤م.محموع الفتاوى :لأبن تيمية .جع :عيدارحن بن محمد بن نامم الجدي .ن:
موٌ

ة الرمالة  ١ؤل :ب .- ٠١٤١٨٠

 ٠ ٥م.الجموع الغيث ل عريي القرآن والحديث :محمد بن أن بكر بن أب عيسى المديي
الأصفهاف أبو موس• تحمق• عجل الكريم العزباوى• ن :جامعة أم القرى• تل:
 ١٤٠٦ه ١٩٨٦ .-م.
 ٠ ٦مءمحموعة الوثائق السياسة للعهد النبوي والخلافة الراشا.ة :محمل .حيد اف .يثرون:

دار الفاتسٍ،ل ١٤٠٧،٦ :ه٠٣١٩٨٧ ،

٤٦٢

. ٣ ٠ ٧المحرر الوجيز ق ضر الكتاب العزيز؛ لعبدالخق ين غالب بن عطة الأندلسي .ت'.
 ٤ ٦ءه .ت؛ عبد اللام عيا.الأءافي محمد .ن؛ دار الكتب العلمية .مكتبة الباز .ط1
اا'آاةاه.

 .٣ * ٨محصل أفكار التةدم؛ن والتأحرين من الحل،اء والحكاء و١لتكالمانت للرازي .وبذيله
كتاب تلخيص المحمل؛ لنصر الدين الطومى• راجعه وآا.م له؛ ؤله عبدالوووف
سعد.محل؛ ب.

 ٠٣ ٠ ٩الحكم والحبل الأعظم؛ لأب الجن عل بن إصإعيل بن سيده الرمحي .ت:ا/ه  ٤ه.
تحقيق عبد الخميد هنداوي .ن؛ دار الكتب العلمية .بيروت. ٢٢ ٠ ٠ ٠ .

 ٠٠٣١١٣ ١ ٠؛ لعل بن أخمد بن سعيد بن حزم الظاهري أيير محمد؛(ت؛اُه  .)-٥٤تحقيق؛
لخنة إحياء التراث العربي .،ن؛ دار الأفاق الخا-يدةؤ بيروت .ط.؛ ب.
 ١ ١م.محمد■ رسول اض ل الكتسب ،القيمة؛ ّ اس ءامى• ن؛ مركز التنوير الإلأميّ ؤل؛
بلأ آ""آؤ

.٣ ١ ٢محمد رسول اض.؛ محمد رصاmostafa.conrvwww.al .

.٣ ١٣محمد صل اض عليه وآله بئن الحقيقة والافتراء ل الرد عل الكاتب اليهودي الفرنسي
مكسيم روديترن؛ محمل .محمد أبوليلة .ن؛ دار الشر للمحامعات .حل؛  ١ ٩٩٩و  ١م.
 ١ ٤م.محمل■ ل الكتاب القدس؛ عبل.الأحل .داود .ترخمة؛ فهمي سإ .ن؛ دار الفياء .قطر.
طتآؤه'؛اهد.

 ١ ٥م؟محمد ل الل.ينة؛ مونتجومرى وات .رخمة ثّعبان بركات .ن؛ الكتبة العمرية .صيدا.
بيروتْ .ل؛ ب.

 ١ ٦م.مح»اد ق مكة؛ مونتجومري وات .ترخمة شعبان ركات .ن؛ الكتبة العمرية .ءيل.ا.
بيروت .هل؛ ب.

بام.الخمصت ض الحض عل بن إسإعيل المحوي الينوي الأندلي العروق بابن
محييه .ت؛  ٥٨؛ه .ن؛ دار الكتب العلمية .ؤد؛ ب.

;٦٣

.٣ ١ ٨مداخل إعجاز القرآذت محمودشاكر .ن؛ عطعة الدق .ط؛  ٢٠ ٠٢ . ١م ١٤٢٣ .ه.
 •٣ ١ ٩مدارج السالكين بض منازل إياك نمدؤإياك ستمزت لأبن فم الخونة .ت, JtUO ١ '.
تحقيق وتعليق؛ محمد المعممم باق البغدادي .ذت دار الكتاب العربير .ط. ١ !.
ه.

' ٠آ'آ.مدحل إل القرآن الكريم عرض تاريجي وتحليل ومقارن :د /محمددراز .ترجة؛ محمد
عبدالعظمض.ط :ا.؛ا,مهّ

 ١آ ّآ*مل'خل للقرآن الكريم• د /محمل• عابل• الجابري• ن .مركز درامات الوحدة العربية.
ط. ٢٠٢ ٠ ٠٦١١ :

. ٣٢٢مدعوالنوة والرد عليهم؛ د /بحى ربيع .حولية كلية الت<ريعة شنر.؛ . ٣١٩٩
. ٣٢٣مرؤيات السيرة النيوية بين نواعد المحد.ثين وروايات الإبحاريئن" د/أكرم صياء
العمري .ط؛ ب؟

 ٣٢ ٤لأالزهرل علوم اللغة وأنواعيا؛ حلال الدين عبدالرحن بن ش يكر السيوطي .تحميق؛
فواد عل متمور .ن؛ دار الكتب العلمية .بيروت .ؤل؛  ١ ٩٩٨ . ١م.

هآم-مشارق الأنوار عل صحاح الأيارت القاصي أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض
اليحصثي ال بتي المالكي .ن؛ الكتبة العتيقة ودار التراث .ط؛ ب.
 ١٣ ٢٦مع المستثرةثن والقرين ل زواج الني .بزينب بنت جحش دراسة تحليلية؛

د/زاءرالألعيٍ.ل؛أ.م.؛اهّ
م\آم.مع المفسرين والكتاب؛ أحمد محمد حال .ن؛ دار الكتاب العري .ط؛ بّ ١ ٩٥٣ .م
. ٣٢٨مجعارصة القرآن ق المعيار الأسلوي ممن ادعى البوة أنموذجا أ.د /مشكور العوادي.
محلة مركزدرازت الكوفة.ع'اؤ . ٢٢٠ ٠٧
. ٣٢٩معالر القرآن ل عوالر الأكوان؛ أحمد العجوز .ن؛ دار الدوة الحديدة .؛ثروتٍ .ل؛
ىي  ١٤١٧١ه.

:٦٤

. ٣٣ ٠معاق القران الكريم! للنحاس ،تحقيق ،محمد عل الصايونيأ زت جامعة أم القرى،
مكة المكرمة .ط ت  ١ , ١ ٤ • ٩هّ

. ٣٣١محاق القرآن ؤاعرابه! للمزحاج أب إمحاق إبراهيم الري .ت!  ،- ٠٣١ ١شرح
وتحقيق! د /عبدالخلميل عيية اكلي .ن؛ عانر الكتب .محل؛  ١٤٠٨٠١ه.

سسوح الأقران ل إعجا 3القرآن! لليوطي .تحقيق! أخمد شص الدين
ن! دار الكتب العلمية .ؤل! ب ١ ٩٨٨ .م.
ممم.المعتقلات الدبمية لدى الغرب! ب الرانحى محمد عبد المحن .مركز الملك نمل
للحوث والدراس الإملامية .ط! .^ ١٤٣١ ٠١

. ٣٣٤العجزة! زمزم رجال .رسالة ماحتم .جامعة أم القرى .كلية الشريعة والدرامحات
الإسلامية.؟■ •؛اه.

. ٣٣٥المعجزة وسان العقل! لخورج <ابيثي ،ن! دار \و\وٍ .ل! . ٣٢ ٠ ٠ ٨ . ١

. ٣٣٦معجم افراءات الغرب عل الإسلام! أنور محمود زناق www.rasoulallah.net
تصميم ؤإحراج موغ نمرة رمول اض.

لأآم.معجمالأدباء! لياقوت الحموي .ت!  _ yTن! دار المأمون .ط .ب.- ٠١٣٥٥ .
 ٣٣٨بالمحجم اسي! خميل صيلميما .الشركة الحالية للكتاب .بموتؤ . ٣١٩٩٤

والأصار! لأبيسالهسينأحمداوزص.ت!

 . ٠٧٤٨تحقيق! طيار آلتي نولاج .ن! مركز الحوث الإسلأمة التابع لوقف الدانة
الركى .إستانبرل .ط!  ١٤١٦٠١ه.

 .٣ ٤ ٠المحرنة ل الإسلام مصادرها ومحالأما! د• /بواف القرف .ن! دار ilp؛ الفوائد .ط!

 . ٣٤ ١الغرب ق ترتيب المعرب• لأءّا الغح ناصر الدين بن تمد الس،تا ،بن عل بن المطرز،
تحقيق! محمود فاحوري وتمدالهميل -محتار .ن! مكتية أسامة بن زيد .حلب .ط! ٠ ١
٠٣١٩٧٩

;٦٥

 .٣ ٤ ٢الغني ق أبواب التوحيد والعدل؛ إملاء القاصي ابى الحسين همدالجار• ت؛ —٠٤ ١٥
تحقيق :د /أحمد فزاد الأهواق .مراحعة :د /إبراهيم مدكور .إشراف :د /طه حسين.
ن :وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترحمة
واسعة والشرْ.ل :ا.. ٠١٣٨٢ .

. ٣٤٣مفتاح دار العادة :لابن القيم .تحقيق :محمد بيومي .ن :مكتبة الإيإن .ط :ب•
 ٤ ٤آ.مفردات ألفافل القرآن :لاإراءبالأصفهانر .تحقيق :صفوان ءا<نانالا.اودىب ن :دار
القلم .الدارالشامة.ءل :الأ . ٠١٤١٢

. ٣٤ ٥مفهوم الأمية ق القرآن :أحمدثحلأن درامة مقارنة تح،يلية ق اللغات ان امة .محلة
كلية الأداب والعلومالإنسانية .جامعة محمدالخامس .الرواءل.ع  ١٩١^٧ / ١م.
 . ٣٤٦مفهوم النيوة ق القرآن الكريم :أمإء هريدي .رسالة ماجتم .جامعة همن شص،
كلةاسّ

. ٥١٤٢٢

ما. ٤٣مفهوم النص درامة ق علوم القرآن :نمر أبو زيد .المركز الثقاق العربير .الدار
الماء .ؤل؛ . ٣٢ ٠ ٠ ٠ ٠٥

. ٣٤٨مفهوم الوحي عند التآؤيلية العاصرة ق ضوء عقيدة أهل السنة والح،اعة :لهليفة
المعيوف .بحث ماجتر .جامحة الملك محول .قسم العقيدة ١٤٢٠ .ه.

 ٠٣٤٩مقالأت الإّا<ُمي؛ن واختلاف المملين :لأي الحسن الأشعري (ت؛ • ) ٠٣٢٤
بعناية :هلموترتز .ن :دار إحياء التراث العربا ،بيروت • ٍل• ٣ :

. ٣٥ ٠مقاييس اللغة :لأبير الحين أحمد بن فارس بن زكريا .ت :ب.ال لأم هارون .ن:
دار الفكر.هل :بّ

. ٣٥ ١مقدمات أولية ق الإسلام المحمدي الباكر نثأة وتأسيسا :طيب تيزيتي .ن :دار
دمشق .تل٠٣١٩٩٤ .١ :

آهم.مقاا.مة ابن حلدون :عبد الرحمن ابن حلد ون (ت ٨٠٨ :هّ(دار الكتب العلمية.
؛بموتط :ا؛مهمام؛
;٦٦

. ٣٥٣ملأك التأرل القاطع بذوي الإلحاد والتعطل ق توجيه التشابه الكظ من آي
اكزل :لأي جعفر أخمد بن إبراهيم بن النم الممفي العاصمي الغرناطي .ن :دار
الكتب العالمية .بيروت.

 ٣٥ ٤االمالل والحل؛ لأبى الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاق (ت؛ ح؛هه) .تحقيق؛
عبد الأمتر عل مها وعل فاعور .ن :دار المعرفة .ط ١ ٤ ١ ٠ . ١ :ه.

. ٣٥٥من العقيدة إل الثورةت حن حنفي .ن؛ المركز الثقاق العربي ٠الدار البيضاء .ط؛ . ١
٠٢١٩٨٨

. ٣٥٦من فيمل التفرقة إل نمل القال أين هو الفكر الإمحلامي؛ محمد أركون .؛ترخمة؛
هاثم صالح.ن؛ دار  ١ ١١في.مروت.هل؛ . ٢١٩٩٥٠٢

. ٣٥٧مناهل العرفان؛ محمد ءبل.العظيم الزرقال .تحقيق؛ بديع اللحام .ن؛ دار قتبة• ط؛
 ٤١٨٠١اه.

. ٣٥٨ايحى الاعتزال ق البيان ؤإعجاز القرآن؛ أحد أبوزيد .ن؛ مكتبة العارف .الرباط.
ط؛ اّ

. ٣٥٩القد من الضلال؛ م حامد الغزال .تحقيق؛ د /خميل صيلثيا ود/كامل عياد .ن؛
دار الأندلس .؛^^ ١ط؛. ٢١ ٩٨٣ . ١ ١

 . ٣٦ ٠منهاج الستة البرية؛ أحمد بن عثدالحليم بن تيمية .تحقيق؛ محمدرشاد  ^، ٠٠ن؛ مْنابع
جامعة الإمام محمد بن معود .الرياض .ط؛  ١ ٤ ٠ ٦ . ١ه.

. ٣٦ ١منهج أركون من التراث؛ عبداض المالكي .رسالة ماجستر .جامعة أم القرى• مم
العقيال .ةا

 ٠٠٣٦٢نهج الاستدلال ؛المكتشفات العالمية الحلءيثة عل النوة والربوبية؛ د/صعود
العريفي• بحث متشور ق محلة جامعة أم القرى لعلموم الثريحة واللغة الحربية
وآداما.جها.عم؛ؤخآ؛اه.
آآمءمنهج حن حنفي وموقفه من أصول الاعتقاد دراسة نقدية؛ د /فه• القرتى• بحث
دكتوراه .جامحة أم القرى .ن م الحقيدة ١٤٣١ .ه.
٤٦٧

 . ٣٦ ٤الموافقات ل أصول الشريعة ت للشاطي .شرح• محداف دراز .ن; دار الكتب العلمية.
يثرون .ط•' ب.

. ٣٦٥المواقف ي عل؛ الكلام :نمدالرحن بن! SUJ-الإمحي .ن :ع1لم الكب .ط :ب.
. ٣٦٦مواقف نقدية من التراث؛ محمود أم؛ن عالم• ن :دار الفارابي) .محل• ٢٢ ٠ ٠ ٤ .٢ :
. ٣٦٧موسوعة لألاند الفلسفية :أندر؛ه لألاند .ت :خليل أحمد خليل .ن :عويدات.
بمّوت .محل• ٠ ١ .٢ :آم.

. ٣٦٨الوفم ،الأسنرافي ؤ؛ موص محمد أركون مجن القرآن الكريم :د /محمد الرحال•
ن :محْع الملك فهد لطاعة الصحف الشريف .ءل:يآ  ١ ٤ه.
. ٣٦٩موقف العقل والخم من رب  ،^ ٧١وعياد 0الرسلن)؛ مصعلفى صرى• ن :دار
إحياء التراث .باروت .ط١ ٤ ٠ ١ .٢ :ه.

. ٣٧٠موقف اللمرالية ق اللأي العربية س محكإت الدين دراسة تحليلية :د /صالح
الدمجي .ن :محلة البيان .ط ١ ٤٣٣ . ١ :ه.
 ١؟ م.اليأ الخليم :د /محمد دراز .ن :دار القلم بالكون .ط :ب.
. ٣٧٢نبوءات الوسول^^ ما نحقق منها وما يتحقق :محمد ول اف ال؛دوى .،ن :دار اللام.
مصر.ط ١٤٢٧.٨ :ه.

. ٣٧٣النبوة  ) Juالقلقةوالتصوف :عبدالفتاحالفاوتح .،ن :دارالفجر .ط. ١ :
. ٣٧٤نبوة محمد  ٠صل اش عليه وسلم  ٠ؤ ،الفكر الأستثرافي العامر ،د• خضر ثايب،
مكتبةالعبيكان،الراض،ط ٤٢٢ ،١ :اه. ٣٢٠ ٠٢ /
. ٣٧٥نبوة محمد ،3.القرآن :د /ص عتر .ن :دار البثاتر .ط١ ٤ ١ ٠ . ١ :ه.

. ٣٧٦نبوة محمد .من الشك واليقين :،د /فاصل السامراتي .ن• دار عار• ط• ١ :
.;٥١٤٢٥

 . ٣٧٧النبوة من علم العقائد إل فال قة التاريخ :عل مروك .ن :دار التنوير .لبنان .ط. ١ :
. ٣١٩٩٣
٤٦٨

. ٣٧٨النبوة والعصر ردود عل الثبهات حول رمالة ونبوة الني محمدق^• محمد رثدى
عبد .ن :دار ايرفة .لبان .ط ١ ٤٣ ١ . ١ :ه.

. ٣٧٩نزعة الأن نة ق الفكر امرئ جيل مكويه وااتوحديت ■محمد أركون .زن دار
ال افى1ً.ؤ، ٢٠ ٠٦ ١٢ :؛.
'  _. rAالني :.لعانثة تالشاطئ .ن :دارالهلال .ط :ه ١٣٩١ .ه٠

. ٣٨١الصالقرآق أمام إشكالية البنية والقراءة :طيبتيزيني .ن :دار الينابيع .دمشق .ط:
. ٢٢ .

آخم.الصواللهلة الحقيقية إرادة ايرفة ؤإرادة الهيمنة :نصر أبونيد .ن :اللوكز الثمال•
الدار البيضاء .ط. ٢٢ ٠ ٠٦١٥ :

. ٣٨٣نمر حامد أبوزيد ومنهجه د /إبراهيم أبوهادى .رسالة دكتوراه .جامعة أم القرى•
نمالعقد.ة.

. ٣٨٤نظرية النظم :د/حامد الضامن .منثوران وزارة الثقافة والإعلام• ط•' ب.
. ٣١٩٧٩

هخمؤنفّ1م القرآن والكتاب :يوسف درة الحداد .ن :الكتبة البولية .لبنان .ط• ب• سلسلة
من الدروس القرآنية.

. ٣٨٦نقدالحقيقة :عل حرب• زن المركز الثقاؤ ،العري؛) .الدار البيضاء .ط. ٣٢ ٠ ٠ ٥ ٠٣ :

 ٠٣٨٧نقد الخطاب الديني :نمر أبوزيد .ن :دار محبنا .القاهرة .ط ١ ٩ ٩ ٢ • ١ :م•

 ١٣٨٨نقد الفكر الديني :صائن) جلال الحفلم .ن :دار الطليحة .؛ثروت .ط ١ ٩٩٢ ١ ١ :.م.
 ٣٨٩ءنقدالمحي :عو حرب .ن :المركز الثقاقص .الدار البيضاء .ط ٠ ٠ ٠ .٣ :أم.

 . ٣٩ ٠نقض كتاب نصرحامل أبونيد ودحض شبهاته :رفعت فوزتم) عبدالطلب .ن :مكتبة
الخانجي .ط١ ١ :

. ٣٩١نهاية الإقدام  jعلم الكلام :عد الكريم الثهرمحتاف (ت:م؛هه) .حرره
وصححه :ألفرد جيوم .ن :مكتبة الثقافة الدينية .ط :ب.
:٦٩

