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 قدمةامل

 يب أمر هؤالء الناس... عج
أن خياطبوا اآلخرين بلغة الرمحة « يهمعلفُرض »عجب منهم بعض االصحاب واالخوة من رجال الدين الذين وأ

فسهم شرطة على ان« يفرضون»ميان وحيركوا يف نفوسهم عناصر اخلري والصالح، وإذا هبم االوالشفقة ويوقظوا فيهم روح 
نزعون إىل تقديس كل ما هو قدمي وفق اطار ما ضوي ويالعقيدة والدين، وخياطبون الناس بلغة االهتام والزندقة 

 دوغمايت...
 يكن من عادته هذا ملس على ما يرام. وملا لييته ابالمس فسلمت عليه، فرد  السالم ابقتضاب وترب م، فشعرت أبنه رأ

ا عدا مما فميقة احلال وقلت له: مل أعهد منك التعامل هبذا االسلوب الفوقي من قبل، حقمنه اخللق اجلاف استفسرت 
 بدا؟

 ل: ألنك تقول أبن القرآن كل ه أابطيل وكالم فارغ و...قا
 كالم؟العوذت ابهلل من هذا الكالم، وقلت له: مىت عهدتين أتكلم مبثل هذا فت
ابلتايل و  ،لى هللا عليه وآله()صمن النيب  بلا يعين أن ه ليس من هللا، ل: ألنك تقول أبن القرآن ليس مبعجزة، وهذقا

 فكل ما فيه ابطل وكذب... 
دثت معه حول االعجاز القرآين وأنكرت أن حتجبت واقعاً من هذا االستنتاج املنطقي!! وتذكرت أن ه سبق يل أن تع

 ر... فقلت له: آخكالم، ولكنه معجزة من نوع علمية كما يدعي املفسرون وعلماء ال أوية غيكون القرآن معجزة بال
نكار أن يكون من هللا تعاىل؟ أال ميكن قبول  اب عزيزي، هب أين اقول أبن القرآن ليس مبعجزة، فما عالقة ذلك اي ـ

ميان هبذا اخلرب الصادق من دون أن يكون  أن هذا كالم هللا وااليف لى هللا عليه وآله()صكالم النيب الصادق االمني 
 قرآن معجزاً؟ لا

واهية املذكورة لالعجاز القرآين يف املوروث الإنين اقول أبن القرآن معجزة اهلية، ولكن ال على اساس الوجوه  مث
 ع آخر. نو الديين، بل هو معجزة من 

 ، وكل ما لدينا من الدين امنا هو بربكتهمحلتجريواكت هنيئة، مث قال: ولكنك تتعرض للعلماء والفقهاء ابلنقد فس
نفوس العوام واملثقفني  يفن شأن اسلوبك هذا ابعاد الناس عن العلماء ونفخ روح اجلرأة والتعايل وموجهودهم وأتعاهبم، 

 قبال الدين وعلماء الدين... .
 ت: اي أخي، هذا موضوع آخر ال يرتبط بكالمنا... قل
ذا يعين ختطئة مجيع العلماء وتعريتهم فه املوضوع، فعندما أتيت بنظرية جديدة، يفل: كال ، إن له ارتباط اتم قا

رصات املناوئني ختانظار الناس، وحنن مكل فون ابلدفاع عن احلوزة والعلماء والرد  على  يفوتسقيط مكانتهم وشخصيتهم 
 س عن االسالم واملذهب. ادين وابلتايل ابعاد النالواالعداء الذين حياولون التنقيص من العلماء ورجال 

 شخصية،... الب هذا االخ املؤمن، وأراه خيلط بني نقد الفكر ونقد حريت مباذا اجيفت
  الفكر الديين والدين نفسه...بني



أيت أن هذا هو واقعنا املتخل ف حيث يتحرك ور  طلب احلقيقة واملنهج الربامجايت يف احلوار الثقايف والديين، بني
تقية، ويرتاجع دور العقل، الحلوار، فيدخل الفكر مرحلة ساسية املذهبية اليت ال تطيق النقد وااحلالواحد منا من موقع 

رهاب الفكري والديين الذي يساهم يف عملية انقراض معامل الدين االوتنعدم ادوات االجتهاد احلر، ونعيش ابلتايل 
وزة العلمية يف قم املقدسة مركز االشعاع احلضمحالل اصوله، وهووضع يدعو للحزن واالسف، فبداًل أن تكون وا
يديولوجية الراهنة وتقدمي االعامل، ويتحرك ارابهبا لرصد البؤر والتواترات الفكرية والتعقيدات الحلضاري والفكري إىل ا

ا هذغري  عاً للتحوالت املتسارعة ملتطلبات الواقع، جند أن اجلو السائد علىتباجوبة شافية لعالمات االستفهام املتالحقة 
خص مواضع اخللل، بل يستهلك جهد العقل يف يشستيقاظ روح االبداع وال املسلك، فاملناخ الفكري ال يسمح اب

اً عن العقيدة احلقة علشؤون املاضي ويضفي  يت ال جيوز املساس هبا الى املوروث الديين والفقهي طابعاً مطلقاً جتعله معرب 
حليطة واحلذر خشية االهتام اك نقد وحوار، فهو نقد متسم ابهنوان كان !! وال الدنو منها من موقع النقد والنقاش

وعي او زحزحة الفكر من مواقعه الالحنراف واالرتداد... ومثل هذا النقد يكون أعجز من أن يتوىل ااثرة واابملروق 
 املألوفة واقحامه يف آفاق جديدة.

 خرياً قلت له: واباعدة ومتباينة، تريت مَب اُجيب هذا االخ واملنطلقات الفكرية بيننا محت
شيعي هو الذي عمل على ترشيد مسار الفقه اليزي، ليس كما ذهبت، فالنقد والرد  والنقاش يف دائرة الفقه  عز اي ـ

حركة االجتهاد،  ظلوعه حبيث صران نتباهى ونفتخر هبذا العطاء الزاخر لعلمائنا وفقهائنا يف فر وتقوية اصوله وانعاش 
ائد ايضاً، فال يكفي أن نقول يف كتبنا العقائدية أن املكلف عقالمس  احلاجة إىل فتح ابب االجتهاد يف ابواليوم حنن 
قع الدليل العقلي، ولكن من مو يؤسس لوعي عقائدي على أساس العقل، وأيخذ مبفردات العقيدة من  أنجيب عليه 

ن خطر على ذهنه غري ما هو مأثور يف كتب إتعامل معه بلغة التهديد ونجهة اخرى حنمل فوق رأسه سيف االهتام 
 يدة املسلم من االحنراف أو الذبول؟عقعقائد وما هو متسامل عليه بني العلماء، فهل يصون هذا املنهج السلفي ال

عقيدة وحتدايت الواقع ومنزلقاته الفكرية الابمكاننا بعد هذا أن نتحرك يف عملية جتسري العالقة بني متطلبات  هل
فكر الملثقف من دون االستعداد هلا على مستوى تعميق ائدية تطال الشباب اعقيف االفق من زوبعة  ىوما يرتاء

 وتنضيج الرؤى وتوسيع الثقافة؟
 ا أييت دور النقد... هن
دينية من موقع اهلدم والتخريب والنقض، بل اللنقد اي حبييب ال يعين جتريح شخصية اآلخر و التعامل مع املؤسسة فا

 القاته وظروفة على عقائدان الدينية.. اكم من غبار املاضي وعتر فكر حنو ازاحة ما لهو حركة ا
تسىن لنا اعادة صياغته مبا يضمن لنا مواجهة لينقد يف دائرة العقيدة يعين تفكيك الرتاث الديين إىل عناصره االولية ال

 تقد... عدوات فاعلة حتكي رصانة املنهج وحقانية املابالتحدايت الفكرية الراهنة 
ميان والدين وفق اطار تغرييب مدروس من االله يف الدين ويسعى يف هدم عرى يستغل عنصر النقد من ال حرجية  قد

تقدات السلف ونظل معذهنية املسلمة، ولكن هل يكون ذلك مسوغاً لنا لنتجمد يف اطار للشأنه تقويض البىن الفكرية 
 ضوعي؟ سبات عقائدية لتبقى متعالية عن النقد املو تر منارس عملية تغطية ثقافية وتعتيم فكري على 

 نصراف على ادامة احلوار.. االظن أن صاحيب مل ترق له هذه الثرثرة احلاملة، وضاق هبا ذرعاً، فآثر وأ
قولة االعجاز القرآين ليقف بنفسه على ملد رأيت أن أقدم بني يدي القاريء الكرمي ذلك النقد املوضوعي وق

 ذهبية.املية ال من موضع الذات واحلساسية رتاث من موقع املسؤولية الرسالالتعامل مع يتفاصيل املسألة و 
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 عجزة بنظرة عامةامل

 

   ملعجزة يف اللغة واالصطالح.ا 

   ملعجزة فعل هللا أو فعل النيب. ا 

   ملعجزة ونقض القوانني الطبيعية. ا 

   رورة املعجزة للنيب.ض 

 
 
 
 
 





 



 
 
 
 

 زة بنظرة عامة عجامل

نرى  يف هذا الباب، فس ريناء واملسطورات العلمومل احلديث عن حقيقة املعجزة القرآنية ومناقشة املوروث الديين قب
عن  ة واماطة اللثامبشريلل تارخييض التعقيدات املعرفية يف هذه الظاهرة العجيبة يف الواقع البعمن الالزم استعراض 

 هلا... كالمية وعالمات االستفهام اليت تثار حو الابلتحدايت مالحمها وخلفياهتا وما يتصل 
 اذا تعين املعجزة؟ فم
ا من فعل هللا أو فعل النيب؟ وه  ل أّن 
 يف نوفق بينها وبني نواميس الطبيعة وقانون العلية؟ وك
 غيب؟ البات اتصاله بعامل ثل جيب عقالً على مد عي النبوة اإلتيان مبعجزة الوه
 ة؟ عطيات العقيدومقدرة على خرق نواميس الطبيعة وصحة مدعيات النيب ا هي عالقة الوم
ليت ال زالت ملهمة ااائدية ه املفردة العقهذه بعض ما يلوح يف افق الذهن من اسئلة وعالمات استفهام حول هذ

أن  ما ميكن اول قي أهم ما ستعراضم الكالم القدمي واجلديد على السواء، وسنحاول اعلحتتل مكاّنا املتميز يف مسائل 
 ختصار مهما امكن. االيقال يف معرض االجابة الوافية عن هذه االسئلة مع 

 

 عجزة يف اللغة واالصطالحامل

ة لمكتعبري عنها بورد ال رآنية، بلايت القاآلابملعىن السائد لدى املتكلمني يف « املعجز»أو « املعجزة»يرد لفظ  مل
من اللوازم فلتايل وابسالة، نية الر يب وحقانيب الثبات صدق دعواه يف اتصاله بعامل الغا الهبمبعىن العالمة اليت أييت « آية»

إلهلية النبوة ابلقدرة ملدعي لال هذا اال  ملا كانت آية على اتصواعجز الناس عن اإلتيان مبثلها، « االية»القهرية هلذه 
 املطلقة. 

مبعىن مؤخرة اإلنسان وبه »راغب يف مفرداته: الكما يقول  «َعُجز»لغوي، فاملعجزة أو املعجز من مادة لا اصلها اأم
َعُجز »صوله عن وحوالَعْجز: أصله التأخري عن الشيء « كأّنم أعجاز خنل خاوية»اىل: تعُشب ه مؤخ ر غريه، قال 

أعجزت »للقصور عن فعل الشيء، وضده القدرة، قال:  تعارف امساً املأي مؤخ ره كما ذكر يف الدُّبر، وصار يف « األمر
 (1)«كم غري معجزي هللا...انواعلموا »وأعجزت فالانً وعج زته وعاجزته: جعلته عاجزاً، قال: « وناكأن 

ارق للعادة املطابق للدعوى املقرون اخلعجز هو االمر امل»ا يف االصطالح، فقد ذكر يف تعريف املعجزة أن: أم
 (2)«لقاخلابلتحدي املتعّذر على 
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 طهران. ،(1) ظللعالمة الحلي ـ 



 ريف املعجزة: عيف ت« بيانال»كر السيد اخلوئي يف وذ 
طبيعة ويعجز عنه غريه شاهدًا على صدق الأييت املّدعي ملنصب من املناصب اإلهلية مبا خيرق نواميس  أن»
 (3)«دعواه
ا املعجزة، أو وم عليهيت تقز الئجلى لنا الركاتتدى التنقيب والبحث يف مضمون التعريف االصطالحي للمعجزة ول

  ، وهى:ب توفرها يف عمل معني ليدخل يف اطار مصداق املعجزةجي بعبارة اُخرى: الشروط اليت
ن عالقات مملعروف اا هو وم على ميقأن يكون ذلك العمل االعجازي خارقًا للعادة يف عامل الطبيعة وال  ـ 1

ورة النار و صري عيسى، ألاملوتى  و احياءأ ،ليه السالم()ععجزة موسى مبان يف ثعالسببية، من قبيل انقالب العصا إىل 
 .ليه السالم()عالماً على ابراهيم وسبرداً 

يف  لطبيعة كما وردانواميس ارق لاخل أونا نقطة مهمة البد من الفات النظر إليها، وهي أن االمر اخلارق للعادة وه
ماع النقيضني تاجة ية كاستحالت العقلحملاالعقل واملنطق، وهبذا خترج املعجزة من دائرة االالتعريف ال يعين خمالفته لقوانني 

 وتدخل دائرة احملاالت العادية والعلمية. 
أو كون اجلزء  لنقيضنيجتماع امنها مثل ا« الولا»لتوضيح نقول: إن احملاالت ثالث: منطقية، وعلمية، وعرفية ول

اق النار م احر دكعوفة  ته املعر عدم ترتب املعلول على عل«: الثاين»و لث ذي أربعة اضالع،مثاكرب من الكل أو وجود 
ثل ن، فمعلوم أن مىل ثعبالعصا إغري أب، او انقالب ا منلبدن اإلنسان مع عدم وجود املانع الطبيعي، أو والدة ابن 

عية من القوانني الطبي عليه تر جل ملا بتلزم احملال املنطقي، أي أن العقل ال حيكم ابستحالتها ابلذات، تسهذه االمور ال 
اً حياإلنسان  ثل بقاءلبشر، مامامل يتعارف حصوله يف حياة « الثالث»طبيعية، واله ترتب املعلول الطبيعي على علت

شفاء مريض  احد، أوطفل و  يع الركاب ما عدامجبدون غذاء وماء ملدة عشرة اايم، أو سقوط طائرة من شاهق وموت 
االً تايل ال تكون حملوابلية العون اء وامثال ذلك، فمثل هذه املوارد قد ال تتقاطع مع قانعدالمن مرض السرطان بربكة 

 علمياً، ولكنها تعد  حماالً يف العرف والعادة. 
قوعها ودعوى و ستحالة لجزم ابلتايل ال معىن لوابحسب التعريف املتقدم ليست من احملاالت املنطقية، « ملعجزا»

 ك عن املاديني، بل وقوعها ممكن منطقياً.ذل خمالفتها للعقل كما اُثر
يف  الوارد« طبيعيةاميس الخرق النو »نائياً عن مبالوارد يف التعريف االول خيتلف « خرق العادة»ىل أن لفت النظر إون

 هذا االختالف يفثاين، و لاإىل  الشاعرة واهل السنة يذهبون إىل االول، بينما يذهب جل  الشيعةواالتعريف الثاين، 
نون قاد وا إىل عدم وجو  ـ ذهبما سيأيتالعلية، فاالشاعرة ـ كوره عن قانون تصلتعريف ميتد إىل مبىن كل من الفريقني يف ا

ري يف خلقه أبن جي «دة هللاعا»قة طبيعية هي يف احلقيالالعلية يف الطبيعة، وما جنده من اسباب ومسببات يف الظواهر 
 انون العلية لهقن ون أري ف« الشيعة»أي عادة هللا. أما« خرق العادة»املعجزة  اشرة، ولذلك كانتمباملعلول بعد العلة 

 . دس سره()قوئيلسيد اخلاتعريف  كما رأينا يف« رقاً لقانون الطبيعةخ»موضوعية يف الواقع اخلارجي، واملعجزة متثل 
ا هو كفي اإلتيان مبيل، فال ملثاب ناس ملقابلتهالأن يكون املعجز مقروانً ابلتحدي، حيث يتحدى املدعي للنبوة  ـ 2

 خارق للعادة فقط.
تعد  معجزة حبد  ذاهتا لكوّنا غري مقرونة  اليتبني أن بعض خوارق العادات الصادرة من االنبياء واالولياء  ن هناوم

وإن  النار منبعرش بلقيس من اليمن إىل فلسطني بلمح البصر، أو جناة ابراهيم « خيابر آصف بن »ابلتحدي مثل اتيان 
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ا معجزة إلبراهيم، بل هي كرامة من هللا ا ال توهم الكثري أّن  براهيم، الغرض منها حفظ ابراهيم ودفع املوت عنه ال أّن 
 تقدم، فلم يكن ابراهيم يف مقام التحدي حينذاك.املمعجزة ابملعىن 

و انقة أاالبرص لعيسى، ألكمه و ا ءبراوتى وااملأن تقع املعجزة انفعة للناس وجتسد الرمحة اإلهلية من قبيل احياء  ـ 3
ناس لافضي إىل تنف ر تة حبيث كون ضار هي القرآن، وال اقل أن ال تو  لى هللا عليه وآله()صكرمي الصاحل، او معجزة نبينا 

ف اآلخر ات الطر لى خري عحره أو يقضي بسمن النيب ومن الرسالة السماوية، فمن يستطيع أن يفرق بني الزوجني 
 تعاىل للبشر هللامن  ة لطفل النبو  وان كانت من اخلوارق واقرتنت ابلتحدي، ألن اصحىتحبسده ال يعد ذلك معجزة 

قة مطاب»املعجزة  زوم كونريف بلذا هو ما ورد يف التعوهواملعجزة أداهتا وال يصح التوصل إىل اخلري أبدوات الشر، 
ملعجزة تكون ا البد أنفهلي، االاللطف  لرساالت السماوية كلها خري وبركة للناس وصادرة من ساحةفا« للدعوى

 ض االهلي. منسجمة مع هذا الغر 
 ، فلو كان«ثلهاتيان مبعن اإل يعجز الغري»يث حباخلصوصية االخرى اليت جيب توفرها يف املعجزة هي أن تكون  ـ 4

لقدرة ااك من له هنأن  ى، اال  للدعو  طبيعة، وكان املدعي يف مقام التحدي، وكان الفعل مطابقاً الالفعل خارقاً لنواميس 
 دق املدعي.  على صدليالً  لنبوة، ملا كانت هذه املعجزةواعي مقام السفارة على اإلتيان مبثلها من دون أن يد

ن عة حيث يقال أبة والشيعتزلعقليني من املالذا املعىن يتوقف على املبىن الفلسفي ملقولة احلسن والقبح لدى وه
 فمن ا ملمكن« ةالشاعر ا»و رأي على يد الكاذب، أما لو مل حيكم العقل بذلك كما ه ةعجز املالعقل حيكم بقبح اظهار 

لى اإلتيان لقدرة عب يف اه، وحينئذ يتساوى الصادق والكاذيدأن يؤيد هللا تعاىل الكاذب ويظهر املعجزة على 
 سقط املعجزة عن كوّنا حجة حيتج هبا النيب الثبات صدق دعواه. وتابملعجزة. 

 

 لتعريفااقشة من

 جازي حبيث يعجزعل اإلعن الفاية أن يكو كفياغتيه ـ هو عدم  شكال املهم الذي يرد على هذا التعريف ـ بكال صاال
 يانه، ففياترون يع اآلخ يستطالن يف كل فن  وصنعة هناك من يقدر على اإلتيان مبا ألعنه مجيع أفراد البشر، وذلك 

والذوق الديب جلمال ااحة واقصائد من حيث الفصالون أعلى من مجيع كالشعر مثاًل قد أييت أحد الشعراء بقصيدة ت
؟ كال  ء جاؤوا مبعجزةهؤال أن ين هذارسم والنحت والقصة وابقي الفنون األدبية البشرية، ولكن هل يعالالفين، وهكذا يف 

ة البد  من ضميم ته، بلاذحبد   تطيع االخرون اإلتيان مبثله ال يعد معجزةيسطبعاً، فمجرد أن يكون الفعل حبيث ال 
لفعل يعجز ان يكون أق بني بشر أيضاً،ففر الن يكون الفعل خارجًا عن مقدور رى هلذا التعريف للمعجزة، وهي أاخ

من  نه ليسألالخرون اجز عنه ما يع غ ّناية احلسن واحلد  األعلى من املهارة، وبنيبلاآلخرون عن اإلتيان مبثله ألنه 
 البشر أساساً.

ا:  ذلك عدلول در من النيب إلثبات مدعاه، أي أييت به يف صاالالفعل »الشهيد املطهري يف تعريف املعجزة إىل أّن 
 (4)«كل يظهر منه أن ه صادر من قدرة غيبية فوق قدرة البشر بشكل عامبشمقام التحد ي ويكون 

رده االشكال املذكور، إال  أن ه ال خيلو من أو ذا التعريف وان كان أفضل من التعريف القدمي ويصحح اخللل الذي وه
فعل من هللا تعاىل ال الون وافيًا ابملقصود من املعجزة، فاملقصود من املعجزة اثبات أن هذا يكخلل أيضاً، وال ميكنه أن 

يتمتعون بقدرة فوق قدرة البشر أيضًا كما حيدثنا القرآن  فى أن اجلن  خيجمرد كونه من قدرة غيبية فوق قدرة البشر، فال 
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الئكة وخاصة جربئيل الذي يقول عنه القرآن: ملاكرمي عنهم يف قصة سليمان وعرش ملكة سبأ، وأعلى منها قدرة ال
ط، أو البد من فق ةعليه هل يكفي أن يكون الفعل خارجاً عن القدرة البشريو  ،(5)«نيمكي قّوة عند ذي العرش ذ»

اىل أيضاً؟ ونرى أن االفضل يف التعريف أن يقال أبن تعضم  مفهوم آخر، وهو أن يوحي هذا الفعل بصدوره من هللا 
 ي:املعجزة ه

 «.لفعل االهلي املباشر لتصديق النيب يف مقام التحديا»
ن فعل هللا ميعة هي  الطبعامل واهر يفوظفعال هللا على حنوين: مباشر وغري مباشر، فكل ما نراه من حوادث فا

 نيبانية الحقات رة إلثب مباشل االسباب واملسببات، اال  املعجزة فهي فعل هللاخالولكن بصورة غري مباشرة أي من 
 والرسالة السماوية.

 

 عجزة، فعل هللا أو فعل النيبامل

ث عن قيدة ـ هو البحتوى العلى مسعدة فائن االحباث اليت يذكرها العلماء يف هذا الباب ـ واليت ال جند هلا كثري وم
ا فعل  ر فيها نيب دو للن  يكو حبيث ال شاعرة مباشرة وقد أجراه على يد النيب كما تقول به االهللامصدر املعجزة فهل أّن 

ا أعجزة عيسى، أو ئه يف مإلحيا نفخ يف امليت أو الطنيالسوى هتيئة املقدمات مثل القاء العصا يف معجزة موسى، أو  ّن 
ال  ن توجد وتتحق إأ ميكن الوجود لارادته وقدرته الروحية، ولكن ابذن هللا، ألن كل فعل وحركة يف عامل وابفعل النيب 

ءوا اجن أن االنبياء اين يرو ول الثهم األشاعرة. حيث ال أحد من القائلني ابلقتو عين الشرك كما ابذن هللا؟ وهذا ال ي
م، وإال  م وفو ضها اليه فيهعلها هللاابلقدرة اليت ج بلية حىت يستلزم الشرك، ابملعجزات بقدرة مستقلة عن القدرة اإلهل

ل، لوها ابالستقالعفنبياء ن االأبة الشرك فيما لو قلنا يل القاء العصا أو النفخ تكون من مقولقبفحىت املقدمات من 
 ويتساوى يف ذلك االفعال الصغرية والكبرية.

 آلايت الكرميةابلنيب ـ ان فعل معجزة املر  من توه م الشرك فيما لو قيل أبن مستدل للقول األول ـ مضافًا ملا وي
 لك.أمثال ذو « انقة هللا« »آايتنا» ونسبتها إىل هللا تعاىل هللاالصرحية أبن املعجزة من فعل 

 مر:األلو أن املعجزة من فعل النيب فلماذا هرب موسى من الثعبان يف أول  مث
 (6)(تّز كاّّنا جاّن وىّل ُمدبراً ومل يعّقبلق عصاك فلّما رآها هتوأ)
 ه تعاىل:لبيل قو من ق هللاستدلوا للقول الثاين ابآلايت أيضاً، وفيها نسبة املعجزة إىل النيب إبذن وا
 (7)(ا كان لرسول أن أييت آبية إالّ ابذن هللاوم)

 ول املسيح:وق
 (8)(نفخ فيه فيكون طرياً ابذن هللافأكم أين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري بّ  قد جئتكم آبية من ر أين)
ل له بتااتً يف حتقق قول أبن النيب ال دخاللتحقيق أن كاًل من القولني قد أصاب جزء احلقيقة ال كل ها، فال ميكن وا

قيام مبثل هذه للترتيب املقدمات ألن ذلك يعين تفريغ روح النيب من أية جدارة معنوية إال  املعجزة يف اخلارج وليس له 
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آصف بن »تيان خبوارق العادات كما حيكي لنا القرآن عن اإلاالعمال واحلال أن من هو دونه من البشر يستطيعون 
 ت املقدس بطرفة عني:بيان عنده علم من الكتاب وجاء بعرش بلقيس من اليمن إىل يمان الذي كسلوزير « برخيا
 (9)(فكطر ل الذي عنده علم من الكتاب أان آتيك به قبل أن يرتد اليك قا)

ء، تصرف يف االشياعلى ال عنويةدرهتم املوقذا هو الذي حدا أبصحاب القول الثاين إىل نسبة املعجزات لالنبياء وه
 املراتضني امناو تصوفة ملابعض كبشر  لكن املساعدة عليه، ألن اصحاب الكرامات من سائر اميول بدوره ال ولكن هذا الق

 إنلك، بل أّنم كانوا كذ النبياءاهد من ايضتهم ألنفسهم يف ما سبق، ومل يعور استطاعوا اإلتيان ابخلوارق لتمر ّنم الكثري 
حينئذ وتشتبه  كتسابيةا تكون فمترين سابق  عنة هو أن ال تكون الشرط االكيد الذي يشرتطه علماء الكالم يف املعجز 

ار ما تقدم من فر  ؤيد ذلكيو عاىل، تمثاهلا، فاملعجزة جيب أن تكون من االمور املوهوبة من هللا وأالسحر والكهانة  مع
حد مي، فال يقول أآن الكر ي القر ذلك ابلنسبة إىل معجزة نيب االسالم، وهوكموسى من عصاه حينما حتو لت إىل ثعبان، 

 حة نسبتها إىل النيب نفسه ابذن هللا.بص
ال املعنوي رج الكمى مداوله إىل أرقوصما اشتبه على البعض من أمر املعجزة هو أن النيب ال شك يف  فسريوت

ون د عادات منالارق منها خو ملية و فسه الشريفة مستعدة لتقب ل املواهب اإلهلية والعفنومراتب القرب من هللا تعاىل، 
ؤالء املراتضني أن هلسحرة و اقه عن املعجزة من فعله، وفر  أنحاجة لتمرين سابق ورايضة نفسانية، إال  أن ذلك ال يعين 

عليه نفوسهم،  رو ضوا م وماارهبجتألعمال اخلارقة لقوة نفوسهم وعلمهم األكيد بقدرهتم عليها من خالل ابيقومون 
  يثحبهم سفاء نفو عاىل وصتهللا  على مثل هذا العلم األكيد بتقر هبم إىل صلواوحولكن االنبياء جاءوا من طريق آخر 

ون حينئذ من ق املعجزة، وتكرة تتحقالصو  باً، وهبذهطلكانوا يعلمون أّنم إذا دعوا هللا تعاىل يف شيء فان هللا ال يرد هلم 
لروحية للنيب  اعنوي والقدرة ملاملقام من ا يئاً راه على يد عبده ونبي ه كما يف القول االول، وال يثلم ذلك شأجفعل هللا الذي 

 القول الثاين. كما توهم أصحاب
 

 عجزة ونقض القوانني الطبيعيةامل

مجعها، واهر احلياة أبة على ظحلاكماطبيعية الا ابلنسبة إىل السؤال عن كيفية وقوع املعجزة مع خمالفتها للقوانني أم
 علوم احلديثة، ام ال؟وادث يف منظور الاحلوهل يعقل وقوع مثل هذه 

 وأمهها ثالثة: اك عدة نظرايت يف تفسري وقوع املعجزة،هن
 

 نظرية األشاعرة ـ 1

، أي أن «عادة هللا»ساس، واستبداله مبقولة األقوم هذه النظرية على اساس انكار قانون العلية مبدلوله الواقعي من وت
االول علة للثاين،  أنلول يف القضااي الطبيعية حبيث انتزع الذهن هرة التتابع بني العل ة واملعظاهللا تعاىل هو الذي جعل 

هناك هو ارادة هللا، وعلى هذا ال تكون املعجزة خمالفة للقوانني  ماوإال  ففي احلقيقة أن ال علة وال معلول يف البني، وكل 
ية، ففرق بني القوانني الطبيعية وبني رايضية واملنطقالطبيعية، ألّنا ليست حتمية من االساس كما هو احلال يف القوانني ال

ا مقرونة دائماً  أيقية، فالقوانني من النحو الثاين ال يتعقل العقل البشري خالفها اطالقاً، طملنواالقوانني الرايضية  أّن 
حلديد ، أما القوانني الطبيعية من قبيل: متدد ا2=  1+  1نقيضني. أو أن الابلضرورة واحلتمية كقانون استحالة اجتماع 
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تلزم وقوع خالفها حمااًل عقلياً، غاية األمر أن يسا القبيل، وال ذحلرارة، أو غليان املاء يف درجة املائة فهي ليست من هاب
قانون، وقد يرى خالفه أيضاً الاهداته املتكررة رأى أبن احلديد يتمدد ابحلرارة، فحكم بوجود هذا مشالعقل ومن خالل 

البشري أي حكم على  لبل مشاهدة مثل هذه احلوادث مل يكن لدى العقفقوصريورته ثلجاً، مثل انبساط املاء ابلربودة 
بات صحتها على املشاهدة والتجربة، فالعقل اثظواهر الطبيعية، خبالف القوانني الرايضية واملنطقية اليت ال تعتمد يف ال

نطقية والرايضية من املخلارج، أي أن القضااي زء حتمًا حىت ولو مل يكن هناك جزء وكل يف ااجلحيكم أبن الكل اكرب من 
 دت يف اخلارج أو مل توجد.وجقيقية اليت قياساهتا معها سواء مقولة القضااي احل

ارًا لالشكال، فكما أن القوانني االعتبارية يف مثلى أية حال، فاملعجزة ال تعد  خرقًا للقانون احلتمي حىت يكون وع
تلزم ذلك خرقًا لقانون العقل، يساملرور وامثال ذلك ميكن تغيريها بسهولة دون أن  حلكومة وعالئمواالسياسة والقضاء 

 إىلالعتبار سهل املؤونة كما يقول الفقهاء، فكذلك القوانني الطبيعية ابلنسبة واألن القوانني االعتبارية من وضع البشر 
ديد يتمدد ابحلرارة، وأن النار حمرقة، وأن الطائر احلن هللا تعاىل فكلها اعتبارية ابلنسبة له وإلرادته املطلقة، فهو اعترب أ

طلقة، فلو أراد يومًا أن تكون النار املاحيه وهكذا من دون أن تكون علة حقيقية يف البني غري إرادته جنا َحر ك ذيطري إ
ي. ويف ذلك دون أن يستلزم ذلك نقضًا لقوانني حتمية لدى العقل البشر  منابردة لتحقق ذلك كما يف انر ابراهيم 

سببية( من حيث إنه يبتين عليها اثبات الاع يف االوىل )اصل ز وامنا يلزم الن»من رموز االشاعرة: « الغزايل»ول يق
وماً ضرورايً لز عصا ثعباانً واحياء املوتى وشق القمر، ومن جعل جمرى العادات الزمة الاملعجزات اخلارقة للعادة من قلب 

 (10)«.أحال مجيع ذلك
 جزة ـ مبا يؤيدري املع تفسث يرى يفحياملعاصرين الذين يرون هذا الرأي أيضًا هو الشهيد الصدر،  ءان العلموم

 وجهة النظر هذه، ويقول:
رب فما كانت درجة اكبفهومة معلمي احلديث الاحلقيقة أن املعجزة مبفهومها الديين قد أصبحت يف ضوء املنطق و »

د ظاهرتني اط ر  لكرتض أن  مية تفات السببية فقد كانت وجهة النظر القدقكالسيكية إىل عالالعليه يف ظل وجهة النظر 
 احدى الظاهرتني ن تنفصلأستحيل ورة، والضرورة تعين أن من املضر اقرتان احدامها ابالخرى، فالعالقة بينهما عالقة 

 االخرى. عن
فرتاض لظاهرتني دون اد بني املط ر ا عبالتتا أوكن هذه العالقة حتو لت يف منطق العلم احلديث إىل قانون االقرتان ول

 تلك الضرورة الغيبية.
علمية احلديثة يف أن االستقراء ال يربهن الما على ضوء االسس املنطقية لالستقراء فنحن نتفق مع وجهة النظر وأ

اقب بني عتال أوظاهرتني، ولكننا نرى أن ه يدل  على وجود تفسري مشرتك إلط راد التقارن العلى عالقة الضرورة بني 
اس افرتاض الضرورة الذاتية، كذلك ميكن صياغته على اسالظاهرتني ابستمرار، وهذا التفسري كما ميكن صياغته على 

ستمرار، وهذه احلكمة نفسها تدعو ابرتاض حكمة دعت منظ م الكون إىل ربط ظواهر معينة بظواهر اخرى افأساس 
 .(11)«عجزةاملاحياانً إىل االستثناء فتحدث 

 نظرية بعض املثقفني ـ 2
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جود ضرورة فرتاض و افق مع عجزات مبا يتوااملعتمد ابالساس على أتويل ما ورد يف الكتاب العزيز من صدور وت
ديد ثقفني امليل الشاملالء اابت هؤ الساس نالحظ يف كتايعقل معه انفكاكهما، وعلى هذا  الحتمية بني العل ة واملعلول 

ري دث إلبرهة والطحهم ملا تفسري  مية القوانني الطبيعية، ومن ذلكحتية ال ختدش يف إىل تفسري املعجزات بظواهر طبيع
ا كثرية اال لك من ذإىل  ااجلبل وم وجها منار خر لنب وانكالاببيل مبرض الطاعون، وانقة صاحل أبّنا انقة عادية سوى أّن 

لعالج يزم واستخدام ايبنوتهلاع من ى أبنه نو عجزة، وقضية إبراء عيسى لالعمى واالصم واملرضاملاخلوارق املذكورة هلذه 
 رضى .. اخل. من املاء كثريد العلم احلديث هذا االسلوب يف شفأي  النفساين يف مثل هذه احلاالت ال اكثر، وقد 

« اهلرمينوطيقيا»قدسة ابستخدام قواعد علم املضرورة قراءة النصوص الدينية  ذهب غالبية هؤالء املثقفني إىلوي
علم حبيث ال تكون اليت ال تتوافق مع العلم والعقل من قبيل املعجزات على اساس قواعد هذا التون القرآنية وتفسري امل

معرفية وحقائق غيبية هي  دلية اخلطاب، بل هناك مقاصعماملعاين الظاهرة من االايت هي املقصودة ابالفهام يف 
ن املسلمني، ومن م (13)لوي دهشاه ويل هللا و  ،(12)لدرجة االوىل، ومن هؤالء سيد امحد خان اهلندي اباملقصودة 

قني واحياء تلذي يؤكد أن مسألة شفاء عيسى لالمراض املزمنة يف احلقيقة عملية ال« توماس ولستون»علماء الغرب نذكر 
 شطار البحر ملوسى هي عبارة عن ظاهرة املد  واجلزر.انالذي يذهب إىل أن مسألة « ااين ابربو»ال اكثر، وكذلك 

قبل املعجزات ال ت كثري منناك الهأن ه تبقى إال  ات لبعض املعاجز، ري كن من الواضح أن ه مع قبول مثل هذه التفسول
كن قبول ذلك ال ميولسى، وتى لعياء املقوانني الطبيعية من قبيل انقالب العصى إىل ثعبان أو احيالالتأويل والتفسري وفق 

 مثل هذه النظرية اطالقاً.

 اءنظرية احلكم ـ 3

رتض ملشكلة اليت تعا أبن امنهم ى االوىلعليتني املتقدمتني، حيث أوردوا ر كماء املسلمون مل يقبلوا بكال النظاحل
تقارن ال ل هذا المثنقض  قال أبنتايل يرجاع ظاهرة العل ية إىل جمرد االقرتان الدائم، وابلابالتصديق ابملعجزة ال تنحل 

 ي قضية ضرورة الهلفلسفي سري اتفلون علمية، والعلية يف اتكفلسفية قبل أن  ميثل مشكلة يف دائرة العقل، فاملشكلة
ل الدوام ال يشك ن انفساخأبقال يالعالقة بني العلة واملعلول هي عالقة ضرورية ال دائمية، ومعه ال  أندميومة، أي 
 حمذوراً عقلياً.

هم نول الفالسفة ومذلك يق ، ويفطبيعيةالانني ا اتضح هذا املعىن أنيت إىل قضية املعجزة وتفسري خمالفتها للقو إذ
طبيعية قد ال شر من القواننيهمه البن ما فإتعين نقضًا للقوانني الطبيعية اطالقاً، بل  الالطباطبائي يف ميزانه أن املعجزة 

 عبارة عن ملعجزةل ة، واعل ة عبطبيعي ويتصور ما ليس الال يكون صحيحًا وكاماًل، وقد يغفل عن بعض زوااي القانون 
من القوانني  لى وأمشلأعنني عامل الوجود، أو بعبارة اخرى: االستفادة من قوا علل واالسباب يفللاستخدام صحيح 

 طباطبائي: الاملعروفة لدى البشر. ويف ذلك يقول السيد 
ب العادية يف ارقة للعادة ال تفارق االسبااخلقد تبني من الفصول السابقة من البحث أن املعجزة كسائر االمور ف»

ذن هللا ابمع اجلميع اسبااًب ابطنية واملعجزات مستندة إىل سبب طبيعي حقيقي  نوأاالحتياج إىل سبب طبيعي 
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كومة قوانني هذا اللون من الطب على قوانني الطب وحعلى سبيل املثال ما نشاهد يف الطب النفسي و  (14)«.وأمره
ريض بينما يستطيع املض أبفضل أنواع العالج ولكنه ال يفلح يف شفاء اجل الطبيب البدين املرييعالبدين، فكثريًا ما 

ين أن الطبيب النفساين خرق قوانني الطب البدين طبعاً، ولكنه تناول يعالطبيب النفساين معاجلته بطرق اخرى، وهذا ال 
مول هبا يف الدول عقوانني االعتبارية املالوضوع من زواية اخرى غفل عنها الطبيب البدين. وهكذا احلال يف امل

تلزم عدم يسلك من قواعد وقوانني تكون بعضها حاكمة على البعض اآلخر وال كذواحلكومات أو ما جنده يف الفقه  
ى كثري من القواعد واالحكام االولية، فمن شرب اخلمر علحاكمة « ال ضرر»العمل ابلقوانني احملكومة نقضها، فقاعدة 

مر يف حاالت اخلرمة شرب اخلمر، بل عمل بقانون أوسع منه يبيح له شرب حه نقض قانون أن  اضطرارًا ال يعين 
ورها خاضعة لقوانني الطبيعة، ولكن البشر قد يغفل عن بعض بداالضطرار، وهكذا احلال يف ما حنن فيه، فاملعجزة 

 قانون الطبيعي أو ال يعلم بقوانني أعلى منها الأركان 
انني الطبيعة وذهب إليها غري واحد من احملققني، قو ع املعجزات على خالف و وهي النظرية املختارة يف تصوير وق ـ 4

نكرون، وال تنزل ابملعجزة إىل املأن املعجزة ال تنقض قانون العلية الثابت يف العقل كما تومهه  يفوتتلخص هذه النظرية 
التوحيد والشهود »ان يف كتاب ر فًا يف رأي بعض احلكماء، بل كما ذكآندائرة العلل واالسباب الطبيعية كما قرأان 

اس توفر املعد ات الجياد املعلول، وبني اسن التفصيل بني قانون العلية يف الطبيعة والذي يقوم على م (15)«وجداينال
علمي ال التعد  استثناًء لقانون العلية  ةكد على العلل االجيادية يف احلقيقة، واملعجز يؤ قانون العلية الفلسفي الذي 

ى عل ة طبيعية معينة، ال لقانون العلية يف اطاره علي  تعد  نقضًا لقانون الطبيعة يف لزوم ترتب معلول معني الفلسفي، ا
، ذا القانون ايضاً هلواضح انه ال أحد يقول حبدوث املعجزات بدون علة. وامنا هي خاضعة الالعقلي الفلسفي، ألنه من 

ا معلولة لالرادة اإلهلية املتعال موس الطبيعة، واالرادة اإلهلية حاكمة على قوانني الطبيعة، وهذا ال انية على غاية االمر أّن 
يقة يف حركة الواقع اخلارجي، ولكن حقبل هي قوانني موضوعية وهلا « االشاعرة»تباريتها كما رأينا يف مذهب اعيعين 

كل ذلك يشالعلمية لغرض هام، وال  يااًن لوقف هذه العملية الطبيعية يف القواننياححرك تالقدرة اإلهلية املطلقة قد ت
ذه النظرية، والنقوض واالشكاالت اليت تواجه النظرايت هلحمذورًا منطقيًا البتة. اما على مستوى بيان االثبااتت العقلية 

 رج عن وسع هذا الكتاب الذي وعدان فيه ابالختصار.خاالسابقة فهو 
*          *            * 

 

 ورة املعجزة للنيبضر 

يان مبعجزة  اء اإلتالنبياجيب على  هلحناول االجابة على سؤال آخر حبثه علماء الكالم ابلتفصيل، وهو:  اهن
 ؟ هنا ثالثة اقوال:الكشرط لقبول الناس لدعوهتم، أو 

 

 قول األول:ال
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ىل الناس إليطمئن  د النيبيعلى  ظهار املعجزابى الكثري من علماء الشيعة والسن ة وجوب اقرتان الدعوة اإلهلية ير 
ن أن ادة اليت ال ميكعالارق من خو  تصديق ابلنبوة ابظهار املعجزة. وهي ما ينصبه هللا تعاىلالصدق الدعوة، بل ينحصر 

 شيخ املظفر:التصدر إال  بتدخل القدرة اإلهلية مباشرة، يقول 
ليه ابخلصوص على وجه رشدهم اويقه هاداًي ورسواًل البد  أن يعر فهم بشخصه لعتقد أن ه تعاىل اذ ينصب خلن»

لك الدليل وذى رسالته دلياًل وحجة يقيمها هلم، إمتاماً للطفه واستكمااًل للرمحة، علالتعيني. وذلك منحصر أبن ينصب 
توى مقدور البشر فيجريه على سوجودات، أي فوق ماملالبد أن يكون من نوع ال يصدر إال  من خالق الكائنات ومدب ر 

 (16)عجزة(.امليكون معرفاً به ومرشداً اليه، وذلك الدليل هو املسمى بـ )املعجز أو ادي لاهليدي ذلك الرسول 
 «: البيان»قول اإلمام اخلوئي يف وي
احلصول عليها  يرغب يفو عون، ثر هلا املديكمن الضروري أيضًا أن السفارة اإلهلية من املناصب العظيمة اليت و »

داً ارة أن يقيم شاهسفالعي بد ملدذب، وخيتلط املضل  ابهلادي واذن فالتبه الصادق ابلكايشالراغبون، ونتيجة هذا أن 
أن  ريهة اليت ميكن لغالعادي الفعالتبليغ، وال يكون هذا الشاهد من االواضحًا يدل  على صدقه يف الدعوى، وأمانته يف 

 ظريها، فينحصر الطريق مبا خيرق النواميس الطبيعية. بنأييت 
نواميس الطبيعية، فال ميكن أن يقع من أحد لل على صدق املدعي، ألن املعجز فيه خرق منا يكون االعجاز دليالً وا

قبل هللا تعاىل  منعجز قدار منه، فلو كان مدعي النبوة كاذاًب يف دعواه، كان اقداره على املوإاال  بعناية من هللا تعاىل 
ا ظهرت املعجزة على يده كانت دالة على صدقه اىل، فاذتعاغراًء ابجلهل واشادة ابلباطل، وذلك حمال على احلكيم 

 (17)«.ا احلق سبحانه بنبوتهرضوكاشفة عن 
سالة ن تكون هذه الر ستلزم أال ت ئرة العقلدامسك به يف املقام هو أن صحة وحقانية الرسالة يف تهم ما ميكن أن يوأ

يه، وال يكون لعخر يدل ليل آلب من دعوث من قبل هللا، ولذلك البد الثبات هذا املطمبمن هللا تعاىل وأن صاحبها 
مللك يف من يرسله ا و احلالهاه كما لناس صدق دعو لتبني ليذلك اال  آبية من هللا خيتص هبا هذا املدعي ملقام السفارة 

ان واال  ك ويطيعوا أمره، جيبوا لهستليك بني هلم دستوراً ملكياً، فالبد أن يبعث معه ما يؤيد كونه رسول امللليإىل الناس 
  يعبأوا بشأنه.والمن حق  الناس أن ال يصغوا إىل كالمه 

 

 قول الثاين:ال

 بات والنفي وأنرة االث دائيفاية العقل كفار املعجزة ملدعي النبوة على اساس من  ها وقد أنكر آخرون لزوم اظهذ
لطف االهلي ال ، أي أنالرسل ث النيب إىل الناس لكيال يكون هلم على هللا حجة بعدبعالغرض االهلي يتحقق مبجرد 

كثر من بعث ستوجب ا يلب ال ناس هلا ال اكثر، وهذا املطالابلبشر يستدعي فتح ابب اهلداية على مصراعية ودعوة 
 ة.سناحل عوهتم الناس إىل اهلدى وارشادهم إىل العقائد احلقة ابحلكمة واملوعظةوداالنبياء 

كس ل اننا جند العبكثرية، ته الة من آايآير ذلك القرآن يف لو كان من الالزم على كل نيب أن أييت مبعجزة لذك مث
وم اإلتيان راحة لز صبآلايت لى املستوى النظري اترة، حيث تنكر اعراحة هذا االدعاء بصمن ذلك، فالقرآن يكذ ب 
 ابملعجزة للنيب كقوله تعاىل:
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يل وعنب ... قل سبحان رّّب خن منالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من االرض ينبوعًا أو تكون لك جّنة وق)
 (18)(هل كنت إالّ بشراً رسوالً 

عباده وما كان لنا أن أنتيكم  منحنن إاّل بشر مثلكم ولكن هللا ميّن على من يشاء  لت هلم ُرُسلهم إنقا)
 .(19)(بسلطان إالّ ابذن هللا

هد فيها أي  ال نشا حيث همنبياء يف أقوامااللى املستوى العملي والتطبيقي اترة اخرى من خالل عرض سرية وع
ء ا يقال من القامو ريهم، حيىي وغو وابراهيم ويونس وشعيب ولوط ويعقوب وزكراي  وحكنمعجزة لكثري من االنبياء العظام  

يف النار  م لو مل يلقوه، أي أّنملعجزةاقرآن، مل يكن على مستوى الابراهيم يف النار وصريورهتا بردًا وسالماً، كما يقول 
ن كذلك ما يقال مو لقرآن، اة يف ذكور امل م ابألدلة العقلية واملواعظ الوجدانية كما يف حماججته لنمروداججهحيلبقي 

ن هلي ال ماالغضب نطلق الة من معجزة، ألّنا جاءت بعد فوات األوان وكعقوبة اهلياملطوفان نوح، فلم يكن على سبيل 
 منطلق اللطف االهلي املفروض يف املعجزة.

حد أ يؤيد بصراحة لقرآن الة، فاايت القرآنياال ميكن اخلروج بنتيجة قطعية من خالل التنقيب يف حلقيقة أن ه الوا
عجزة بداهة لزوم امل ىير ال  بدورة عجزة وعدم لزومها(، فنبقى حنن مع دليل العقل. ولكن العقلاملهذين الوجهني )لزوم 

  ضرورة.تحسان غري القول ابلعلوم ان االسومملدعي النبوة رغم قيام عنصر االستحسان فيها، 
ه نسان إىل وجدانرجع اإليي أن وجدان، أالسبيل إىل تصديق االنبياء هو شهادة لا والقرآن يرشد الناس إىل أن اهذ

 ية:آلاتقول  يف ذلكو خالل مطابقتها للوجدان وتوافقها مع سلوك الداعية،  منليتأكد من صحة هذه الدعوى 
 (20)( يسألكم أجراً وهم مهتدونبعوا املرسلني. اتبعوا من الات)

 متني لصدق دعوى النيب، ومها:نا جند عالفه
 لك.مثال ذواأن ه ال يسأل من الناس أجراً على مستوى املال أو املقام أو اجلاه  ـ 1
ال  ليس له طريق إ ام ال؟ هتدينهو من امل هلانه من املهتدين، ومعلوم أن تشخيص هذا املعىن وأن هذا املدعي  ـ 2

حياة اجلاهلية  يشونيع الفرض فطري املركوز يف كل فرد من افراد البشر. ألن الناس حسبالاللة الوجدان والعقل بد
  ملدعي أو كذبه،اشف صدق ة يف كداّنم االخالقي وفطرهتم االنسانيوجوالضالل، إال  أن هذا ال مينع من أن حيك موا 

طرة من دعوته مع الف قل لتوافبرآن، جازية القاعا ابلنيب ال بسبب ا جند هذا املعىن يف املسلمني االوائل الذين صدقو كم
يف ذلك يقول و اخرى،  ن جهةم يهم حبسن السرية والصدق واالمانةلدان معروفًا ك  لى هللا عليه وآله()صجهة، وانه

 فر الطيار ملا سأله النجاشي عن هذا الدين اجلديد:جع
صنام، ويقطعون االرحام، ويستعملون الظلم، لالجارة ويصل ون ن هؤالء ـ قريش ـ على شر  دين، يعبدون احلإ»

تاً، فأمر عن هللا برتك بي بعث فينا نبياً من أعظمنا قدراً، وأشرفنا سرراً، وأصدقنا هلجة، وأعززان هللاويستحل ون احملارم، وإن  
 (21)«.حلق والعبادة له وحدهابعبادة االواثن، واجتناب املظامل واحملارم. والعمل 
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ديد وتصديقهم للنيب املبعوث سوى ما اجلالحظ أن جعفر مل يشر إىل وجود معجزة أد ت إىل إمياّنم هبذا الدين نف
 ق النبوة الذي ذكره جعفر ضمن كالمه هذا.صدذكران من الدليل الوجداين على 

ة أعلى من قوة رقة أو مرتبط بقوة غيبيخاإن كل معجزة ال تدل عقاًل على اكثر من أن صاحبها يتمتع بقوة  مث
عجزة، بل املن هذه االفعال العجيبة هي من فعل هللا تعاىل، فذلك خارج عن مدلول وأالبشر، اما أن ه مرتبط ابهلل تعاىل 

 كمعجزة من معاجز نبينا الكرمي« شق القمر»ال من يققد ال جيد العقل فرقاً بني بعض املعاجز وبني السحر، فمثااًل ما 
ك قد حدث على ذل، فاملشركون الذين رأوا القمر منشطرًا إىل نصفني أّن  هلم إثبات أن كذلهي أحد النماذج على 

؟ حيث ال طريق للعقل للتمييز هنا بني السحر واملعجزة، «نيمبسحر »حنو احلقيقة؟ أليس من حق هم أن يقولوا عنه أن ه 
كذا احلال يف عصا موسى وانقالهبا وههبا، ثبات صدق القضية أو كذالنسان يفتقد املعيار العملي والتجرييب اإلأي أن 

انه. أو أن زمااًل يف أن يكون النيب موسى أقوى يف فن السحر من مجيع السحرة يف حمإىل ثعبان، فالعقل البشري ال جيد 
 له قدرة خارقة يف ذلك مل يدرك فحواها السحرة.

 :د هذا يتضح فحوى ما ورد يف احلديث الشريفبع
 «ملعروف والنهي عن املنكرابة، والرسول ابلرسالة، واويل األمر ابألمر عرفوا هللا اباللوهيا»

أن معرفة هللا ال تتم من خالل الرباهني  من« التوحيد والشهود الوجداين»ذا احلديث يؤيد ما ذكران يف كتاب وه
حقق ابملعجزة، يتفانه ال ذلك يف االميان ابلنيب كالحساس الوجداين يف أعماق الذات، و واالعقلية، بل ابلتجربة الدينية 

ة صاحبها مع مدعاه مبا يثمر القناعة لدى الوجدان أبنه نيب سري بل من خالل الرسالة وفحواها وحمتواها ومدى تطابق 
  تعاىل.هللامرسل من 

 

 قول الثالث:ال

قبل النيب. ى لزوم اإلتيان ابملعجز من علو أن يقال بوجود شيء واحد ميكن أن يقع يف دائرة االثبات العقلي وه
ق  لالتباع أن حيكاليف تعبدية خارج اطار معطيات الوجدان والعقل العملي، فمن هنا وتوهو فيما لو جاء النيب بشريعة 

شرعية، ومن هكذا يكون االقرب للصواب يف مسألة لزوم اليطالبوه آبية بينة على انه مرسل من قبل هللا هبذه التكاليف 
دون شريعة، فال جيب  منابلتفصيل بني النيب والرسول. فالنيب لو كان نبيًا فحسب أي دمها أن يقال وعللنيب  ةاملعجز 

كان ينهاهم « لوط»هتم اال  مبا هو مقتضى عقوهلم وفطرهتم، فالنيب أيعليه اإلتيان مبعجز الثبات صدق دعواه، ألنه مل 
كان « ابراهيم»امليزان، والنيب  يفكان ينهاهم عن التطفيف  «شعيب»تكاب الفحشاء واتيان الذكور، والنيب ار عن 

ه االمور فطرية، والعقل قبل الشرع هو الذي يتكفل ابلنهي عنها، فليس هذينهاهم عن عبادة االواثن، ومعلوم أن كل 
هذا الرجل الذي  عىن ال حيتاج إىل اثبات أناملر النيب هنا سوى التذكري واالرشاد ملا حكم به العقل، وبديهي أن هذا دو 

ريعة بشهللا تعاىل، بل ليكن أحد الصاحلني من الناس، ولكن إذا كان قد جاءهم  منعن املنكر هو نيب ينهاهم 
ناس مطالبتة مبا يثبت كونه مرساًل من هللا هبذه للوتكاليف وأمر وّني يف دائرة العبادات واملناسك الدينية، فيحق 

 التكاليف.
حتركوا يف دعوهتم من موقع « يسى وحممدوعموسى »ع الثالثة صيل هو أن اصحاب الشرائفا يؤيد هذا القول ابلتومم

ل هللا تعاىل هبذه الشرائع قبالستدالل هبا الثبات حقانيتهم وصدق دعواهم يف كوّنم مرسلني من واالتأكيد على املعجزة 
ن تكصاحل، فلم « ةانق»م، اما ما ورد من هلود ويونس وزكراي وحيىي وامثاوهإىل الناس، خبالف غريهم من االنبياء كلوط 



تيان ابملعجز كما هو املطلوب، بل على سبيل النفل اإلهذه املعجزة على سبيل الوجوب واللزوم، أي ال تدل على لزوم 
تب على ذلك من متايل يرت اىل، ومعلوم أن اإلتيان ابملعجز من شأنه تقوية موقع النيب يف قومه، وما تعوالتفضل من هللا 

ما وأثقافية امام دعوته، ولكن كل ذلك ال يعين اللزوم والوجوب كما ذكران، الع النفسية والعقبات لناس له، وازاحة املوانا
  اثبات نبوته هلم ابملعجزة.إىلفشريعته خمتصة بذريته املؤمنني،وال حاجة له « ابراهيم»ابلنسبة إىل 

سائر معاجز ك  لى هللا عليه وآله()صق النيبصدكمعجزة الثبات   صل الكالم بنا إىل إعجازية القرآن، وهل أن ه نزلوي
عادهتم، وستاب مساوي هلداية البشر وتعليمهم وارشادهم إىل ما فيه صالحهم ككاالنبياء املذكورة هلم، أو انه اساساً نزل  

يان الوجوه اليت ذكرها بتكلم فيه بشيء من التفصيل بعد سنواالعجاز من لوازمه غري املقصودة ابلدرجة االوىل؟ فهذا ما 
 لماء الكالم العجازية القرآن ومناقشتها.وعاملفسرون 

*          *            * 



 



 
 
 
 

 فصل الثاينال  

 
 
 
 

 ديينالعجاز القرآين يف املوروث اال 

 

   ل القرآن معجزة بالغية؟ه 

   ل االنباء ابملغيبات يعّد معجزة؟ه 

   العجاز القرآين وعدم اإلختالف فيه. ا 

   لتحدي ابلعلم لقرآن واا 

   لتحدي مبن انزل عليه القرآن.ا 

  قرآن والتحدي مبجموع اآلايت.ال 

 
 





 



 
 
 
 
على مصدرين  يف ذلك عتمدينعجاز القرآين ماالهذا الفصل نستعرض أهم ما قيل يف موروثنا الديين حول سر   يف

« نامليزا»سري تفة  الشيعتفاسري اخرتان من الشيعة وأهل السنة، فقد تفسري املعتربة لدىالأو ثالثة من اُم هات كتب 
نستعني  ، واحياانً «نارفسري املت»بـ  مد رشيد رضا، املعروفحمللعال مة الطباطبائي، ومن تفاسري أهل السنة تفسري الشيخ 

عاة ل ذلك مراخلوئي. كاسيد لل« البيان»وللشيخ مكارم الشريازي، « االمثل»رى معتربة أيضًا مثل التفسري اخبتفاسري 
ية كتب االسالمالن عشرات ميف ال باحث والدراسات حول االعجاز القرآين متوفرةامللالختصار والدقة، وإال  فمثل هذه 

ا  وامثاهلما « املنار»و« امليزان» يفذكورة نظر املرتك مجيعاً يف أوجه التشلعلماء االسالم املتقدمني منهم واملتأخرين، إال  أّن 
 .كتب التفسري املعتربة  من

 ا أهم ما قيل يف تصوير االعجاز القرآين، فهو:أم
 

 اإلعجاز البالغي للقرآن ـ 1

 ول الطباطبائي صاحب امليزان يف تصوير التحدي القرآين للبشر:يق
 شر سور مثله مفرتايت وادعوا منبعيقولون افرتاه قل فأتوا  أم)قد حتدى القرآن ابلبالغة كقوله تعاىل: و »

ل فهدقني، فان مل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا وان ال اله اال هو صاكنتم   استطعتم من دون هللا إن
الشأن الظاهر من شؤون العرب املخاطبني  هوآلية مكية .. وفيها التحدي ابلنظم والبالغة فان ذلك وا(أنتم مسلمون

احدة من األمم لو الكالم مبلغاً مل يذكره التاريخ  ابء بلغت من البالغة يفر اتب أن العرب العير ابآلايت يومئذ، فالتاريخ ال 
 (22)«املتقدمة عليهم واملتأخرة عنهم..

 يف بيان املعجزة البالغية للقرآن:« املنار»قول صاحب تفسري وي
ر تنزيله وفيما بعده، ومل خيتلف أحد من عصبلغاء قبله ويف للوجه الثاين: بالغته اليت تقاصرت عنها بالغة سائر اا»

ره بلغت حد  سو رد بعض املخالفني بعض الشبه على كون بالغة كل سورة من قصار أو بيان يف هذا، وامنا أهل ال
ه، ويتحقق التحدي عندهم ابعجاز بعض السور القصرية فياالعجاز فيه. والقائلون به ال حيصرون اعجاز كل سورة 

عارضتها مبحاكاة فواصلها، فجاء مللمة تصدى غيب يف سورة الكوثر اليت هي أقصر سورة، على أن مسياله، كاخبار ري بغ
 (23)«جازها...اعخبزي كان حجة على عجزه وصحة 

*          *           * 
 

 الحظ عليه:ون
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ثله، متوا بعشر سور  ألن أيرد حتد   منا هو جموااآلية حمل الشاهد ال إشارة فيها للتحدي البالغي كما يدعى،  إن ـ 1
ا مثله يف بني عرب املخاطالون ر من شؤ الظاه وص البالغة والفصاحة، وقول العالمة أن ه هو الشأنخص وال دليل على أّن 

أن شال  أن ه جمرد إبلغاً، ملبالغة انوا قد بلغوا من اكعرب يومئذ  الابآلايت يومئذ هو أول الكالم، فحىت على فرض أن 
حة، يف حني والفصا لبالغةا يفعرب مهروا ول، وهو مبين على خلفية ذهنية ومسبوقات فكرية على أن اليقظاهر كما 

لغ أب معرب وشعراءهأبن ال من قالفغتهم وفصاحتهم وشعراؤهم وادابؤهم، بالأن هذا املعىن جمرد ادعاء، فلكل لغة وقوم 
 من الفرس أو الفرنسيني يف لغتهم وأدهبم وشعرهم؟

ل لغة وثقافة كبالغة   قاييسشرية، ألن مبالحن امام قضية يستحيل احلكم فيها لصاحل أحد األقوام والثقافات فن
 حة،ابالغة والفصلان حيث ماهلي  غريها، فاألدابء العرب يرجحون األدب العريب اجلإىلخمتصة بتلك اللغة ال تتعداها 

 ترى كل امة يف ، وهكذاألشعارالك الشعراء( أن ه أبلغ من مجيع )مواألدابء الفرس يرون يف شعر حافظ وسعدي وهبار 
 عرائها ذلك.وش أدابئها
 :بة ويقولن قاطنس واجلاالالقرآن نفسه يكذ ب هذا اإلدعاء ابلتحدي البالغي، ألنه يتحدى  إن ـ 2
ثله ولو كان بعضهم لبعض مبلئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون  قل)
 .((24)ظهرياً 

ة جداً من رية ونسبة قليلاعة صغال  مجكلون إيشا، بل أن العرب ال علوم أن األقوام البشرية ال تتكلم العربية أبمجعهوم
تحدى هللا قل أن ييع، وال كثرياً   ملقابلم ازدادت نسبة الطرف اه العربية، فاذا أضفنا اجلن اليغريالذين يتكلمون ابللغات 

لو طلب منهم يئاً، و شته الغببالغته وهم ال يفهمون من  يفسبحانه كل هؤالء أبن أيتوا مبثل هذا الكتاب العريب 
يص كم إليه لتشخا لتحاكن مي  البنيله بلغتهم ألمكن أن يد عوا أبن كتاهبم أفصح وأبلغ، وال معيار يفمثاإلتيان بكتاب 

 الفائز يف هذه املسابقة.
 ملفروض يف املقام أن يتحدى القبائل العربية فقط ال اإلنس واجلن.فا
  لسالم(ليه ا)عمام عليبالغة لإلج البالغة، فنهاليستطيعون اإلتيان مبثله يف  ذا كان معىن املعجز كون العرب الإ ـ 3

ل وحم« القالم اخلودون ك وق كالم املخلوقف»الكتاب أن ه:  افون هذيصذلك، فالعلماء وأهل األدب والبالغة ك
لبالغة، فيصح جهة ا نمبشر لاوق كالم ف ليه السالم()عشاهد هو اجلملة األوىل، فلو فرضنا أن كالم اإلمام عليال

أي  لتحدي،امن حيث  هة إال  ذه اجلق فرق حينئذ بينه وبني القرآن من هيبتسميته ابملعجزة على التعريف املذكور، ومل 
ع بليغ ال يستطي ن بكتابإلتيااجمرد  أناإلمام لو كان قد حتدى العرب على أن أيتوا مبثله ملا استطاعوا، فثبت  أن

 يتأيمام علي أن طاع اإلذا استيصدر من البشر وال خيتص ذلك ابهلل تعاىل. فا أنله ميكن اآلخرون على اإلتيان مبث
ب يت أيضًا بكتاأيانه أن إبمك اإلمام علي منه، فالنيب الذي هو أبلغ وأفصح لبكتاب أعجز مجيع العرب أن أيتوا مبث

م بالغة وهو كالال ثل ّنجمبتيان رب عن اإلتيان مبثله، وبعبارة اُخرى: أن ه كما عجزت العاإلتعجز العرب مجيعًا عن 
ع انعليه فما املو  ،وآله( عليه لى هللا)صقرآن الذي جاء به حممدالبشري، فكذلك عجزوا أيضًا عن اإلتيان بكتاب مثل 

 و القرآن، كالم بشري أيضاً؟وهمن أن يكون هذا الكتاب، 
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عض بوارده أبلغ من ميف بعض  لبالغةّنج ا أنقائدية ـ اذا ال ميكن القول ـ مع تفريغ الذهن من املسبوقات العمل ـ 4
 ا املعىن جلياً ذهة يتضح لبالغت من ّنج اايطة بني بعض اآلايت من القرآن الكرمي وفقر بسآايت القرآن، فمع مقارنة 

 : ليه السالم()عقوله « ّنج البالغة»وعلى سبيل املثال خنتار من 
ها يف وفا يف حياته اذ عقدها آلخر بعد يا عجبا!! بينا هو ـ ابو بكر ـ يستقيلهف» اته ـ لشد  ما تشط را ضرعيها، فصري 

أشنق هلا  إنار فيها واالعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، ثشن مس ها، ويكثر العوخيحوزة خشناء يغلظ كلمها، 
على طول املدة وشدة اس وتلون واعرتاض. فصربت ومشخرم وإن اسلس هلا تقح م، فمين الناس ـ لعمر هللا ـ خببط 

 (25)«احملنة
  املوعظة: يف ليه السالم()عقوله  أو
شرفت ابطالع، اال وإن اليوم املضمار وغداً وارت وآذنت بوداع، وإن االخرة قد اقبلت بما بعد، فان الدنيا أدأ»

سه... اال وإين مل أر  بؤ وم لغاية النار، أفال اتئب من خطيئته قبل منيته، اال عامل لنفسه قبل يواالسباق، والسبقة اجلنة 
احلق يضره الباطل. ومن ال يستقيم به اهلدى جير به  فعهينكاجلنة انم طالبها، وال كالنار انم هارهبا، اال وانه من ال 

 (26)«ردى...الالضالل إىل 
 «:دعاء الصباح» يف ليه السالم()عنها قوله وم
ياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدو ار بغالليل املظلم للهم اي من دلع لسان الصباح بنطق تبل جه، وسر ح قطع ا»

لوقاته، وجل  عن خماء الشمس بنور أتج جه، اي من دل  على ذاته بذاته، وتنز ه عن جمانسة ضييف مقادير تربجه، وشعشع 
رقدين يف حلظات العيون وعلم مبا كان قبل أن يكون، اي من أ عنمالئمة كيفياته، اي من قرب من خطرات الظنون وبعد 

 (27)«ده وسلطانه...بيإحسانه، وكف  اكف  السوء عين و مانه، وأيقظين إىل ما منحين به من مننه وأمهاد أمنه 
 رة: تكن هذه السو وللنضع هذه العبارات إىل جانب سورة قرآنية للمقارنة البالغية،  مث
 منهم منجوع وآ هم منذي اطعمبيت. الاليالف قريش، ايالفهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب  هذا ال»
 « خوف
 سورة النصر:  أو
 «.ابره إنه كان تواواستغف رب ك بح حبمدفسذا جاء نصر هللا والفتح. ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا افواجاً، إ»
رآن لقجاز البالغي لأن االعو حلال ي اجل  ع مقارنة سريعة بني الطائفتني من املقاطع االدبية والبالغية يتضح لنا فم

اطع ّنج مق ورة علىاملذك مل يِع حقيقته ويتحركون يف اثبات أرجحية اآلايت منشبث به تليس سوى أدعاء فارغ ي
مني إىل غري املسل النصوص ني هذهمسألة التحكيم ب يفالبالغة من موقع التعصب واحلساسية املذهبية، ولكن لو تقدمنا 

لى كل ابحث ع خيفى لذين الاو هللا(  ق، جربان خليل جربان )رمحهمل: جرجي زيدان، جورج جردامثمن االدابء العرب 
 حكيم؟ عربية واالسالمية، فماذا تتصورون نتيجة التالفضلهم وأثرهم املشكور على الثقافة 

ض أن تكون اآلايت أقوى على مستوى فر ية ما يتوقع من نتيجة التحكيم هو القول ابلتساوي، وحىت على غا
ن مقومات وممتياز لآلايت ال يكون بشكل فاضح وسافر حبيث ميكن أن يعد  معجزة، االن هذا البالغة والفصاحة، فا

قارنته بفعل البشر، كاحياء عيسى للموتى، أو انقالب وماالعجاز أن يكون بشكل سافر إىل درجة ال ميكن قياسه 
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 ثختالف طفيفًا حبيااللو كان يقي حبيث أهوى السحرة أنفسهم إىل السجود مبجرد رؤيته. أما حقالعصا إىل ثعبان 
نبوة وأعلميته ابلنسبة إىل سائر الناس فال يصح ادعاء االعجاز، وما اليرتدد فيه بعض الناس وحيملونه على نبوغ مدعي 

ا معجزة ابلنسبة إىل مبه من هذا القبيل، فاالفضلية البالغية لآلايت ـ لو سلمت ـ ال تكون فيحنن  ستوى أن يقال أّن 
الفيل »يلمة مسذا قورنت بكالم ركيك وسخيف مثلما أوردوا من آايت قرآن إجزة فيما معج. نعم قد تكون عبارات النه

 «.يل...طو ما الفيل، وما أدراك ما الفيل. له ذنب قصري وخرطوم 
وحي والنبوة، فهو معجز من هذه اجلهة الكالم معصوم ومسرتفد من منهل « ّنج البالغة»عجب ما يقال: إن وأ

الم البشر بكملعجز، وهذه ـ كماترى ـ حيلة العاجز، ألن املقصود هو مقارنة القرآن ابلذا ال يصح مقارنة املعجز أيضاً، و 
دى مجيع البشر ـ مبا فيهم اإلمام علي ـ على أن حتر، وكالمه كالم بشر، والقرآن بشليه السالم()عأايً كان، واإلمام علي 

ذكورة مثل اآلايت يف املارات ّنج البالغة بان احملايد يشهدون على أن علعقل املنصف والوجدواأيتوا مبثله، والعرف 
 طعاً على االعجاز كما تقدم، بل يقال أن هذا أفضل من ذاك.قاالبالغة، واالختالف الطفيف لو سل م، ال يعد  دلياًل 

اآلايت القرآنية أسهل  دايتهم، ولذلك كانتوهلسر  يف ذلك أن القرآن جاء )تبياانً( ولتفهيم السواد من الناس وا
غاء العرب وادابئهم  بلارات ّنج البالغة، ومل يكن غرض القرآن من أول األمر التنافس مع عبوأوضح معىن من  ةمؤون

مر أن القرآن مبا أن ه كالم هللا فالبد أن يكون بليغًا وخاليًا من األكما توهم العالمة وكثري من العلماء واملفسرين، غاية 
 ابلضرورة فهو أول الكالم. ه، ولكن أن يكون أبلغ من غري بالغيالاخلطأ 
 ال ليهم السالم()ععصومنياملأهل بيته و  لى هللا عليه وآله()صى فرض أن عبارات ّنج البالغة وكلمات النيبعل ـ 5

صرة للقرآن، ومن يزان الذي نزن بالغة الكتب والقصائد األدبية املعااملتناظر القرآن الكرمي يف بالغته، ولكننا نفتقد إىل 
مثل هذه املقارنة األدبية إن كانوا من غري  يفايسة بينها وبني القرآن، ألن األدابء الذين يفرتض كوّنم حكماً قراء ماجمث 

سلمني فعقيدهتم املما لو حكموا لصاحل تلك الكتب والقصائد الشعرية، وان كانوا من فياملسلمني مل تسمع حجتهم 
ضعفًا بالغيًا بتخرجيات وذرائع خمتلفة ليحفظوا للقرآن تفوقه  مهيو حل القرآن وتربير كل ما تفرتض عليهم التحي ز لصا

 القرآن وبني غريه من الكتب، فاملالحظ أّنم بنيبالغي كما هو املشاهد يف منهج العلماء واملفسرين يف عملية املقارنة ال
ا من مسيلمة الكذاوآيقارنون بني آايت القرآن  « خرطوم طويل.. لهالفيل ما الفيل، »ب يف قرآنه املزعوم ايت يد عون أّن 

كرمي، يف حني أن األجدر هبم مقارنة القرآن بنهج البالغة الويسخرون من سخافة هذا الكالم ابلنسبة إىل القرآن 
ي آية يف ه ليهم السالم()ععصومنياملالذي جيمع بني دفتيه درر وجواهر من كلمات « ل الرسولآلحتف العقول »و
كالم النسبونه إىل املنافس للقرآن مث جيلسون ليتفك هوا على سخافة ذلك ويوا كالماً اتفهاً قلبالغة والفصاحة، ال أن خيلا

 وركاكته!!
الء احملك مني يعتربون القرآن معجزة يف هؤ لى أية حال حنن أمام اشكالية معيارية خاصة يف هذه املقارنة، ألن وع

تسابقني ليقاس املحينئذ ال يوجد ميزان ومعيار خارج دائرة و امليزان للفصاحة والبالغة،  هوالبالغة يف مرحلة سابقة بل 
 به درجة كل واحد من أفراد حلبة السباق.

يعة للموقف يف ذلك الزمان يشري إىل عدم سر ى فرض أن القرآن حتدى العرب ابلبالغة، إال  أن نظرة اترخيية عل ـ 6
رد شعار واطروحة جميبقى التحدي القرآين البالغي  ذى هذا التحدي وقبوله، وحينئموافقة علللحتقق الفرصة للمشركني 

شركون عاشوا ملدة عشر سنوات )فرتة وجودة النيب يف مكة منذ املتفتقد امليدان العملي لرتمجتها على أرض الواقع، 
ياّنم كاخلطر إىل أن يهدد وجودهم و يبلغ به  قدعالن عن الدعوة إىل زمان اهلجرة( ال يتصورون أن هذا الدين اجلديد اال

ة قليلة من الفقراء والعبيد فئاحنراف جزئي عن مسرية قريش يف عبادة االواثن وسلوك شاذ لدى إال  بني القبائل، فما هو 



تيان لإللتعذيب. فلم يشعروا ابخلطر اجلد ي على دينهم وكياّنم حىت يهتموا واميكن معاجلته أبدوات االرعاب والقهر 
تحد ي نزلت يف سورة االسراء وهي من السور املك ية الصة إذا علمنا أن  أول آايت انظري القرآن يف البالغة، وخبكتاب 

شركون ابخلطر وهاجر النيب املجرة بسنة أو سنتني، وسائر آايت التحد ي نزلت يف املدينة، وملا أحس  اهلاليت نزلت قبل 
واجهة بينهما قد أخذت طابعًا عسكرايً ملر هذا الدين اجلديد وكانت اصاأنإىل املدينة انشغلوا ابحلروب والقتال مع 

ال على هذا املنوال عشر سنوات اُخرى احليدانياً، والغلبة ملن يغلب خصمه يف ميدان القتال ال يف البالغة، واستمر وم
ن أحد املسلمني ألعملياً، لى رأسهم قريش يف اإلسالم مجيعاً، وحينئذ أغلق ابب التحدي وعتقريباً حىت دخل املشركون 

ديه بل وال يفكر يف مثل هذا األمر ألن مصاحله ستتعرض حتماً حتما كان بليغًا ال يتجرأ على منازلة القرآن وقبول هم
 قرآن.الطر، وأهون ما يصري إليه أن تضرب عنقه بتهمة اإلرتداد وتكذيب اخلإىل 

ب وابلتعاون فيما بينهم، أي ر مجيع الع عناألفراد فضاًل  مثل هذه املسابقات ال تقبل التحدي جملموعة من إن ـ 7
رايضية أن بعض الاس فردي ال مجاعي، وعلى سبيل املثال نالحظ يف املسابقات أسأن هذا التحدي يقوم على 

ملصارعة ورفع االثقال تقبل التحدي اجلماعي أبن يتحدى فااملسابقات يقبل التحدي اجلماعي وبعضها ال يقبل، 
ثقل الذي يرفعه لوحده، وأما يف الرة من األشخاص أن يتعاونوا فيما بينهم على مصارعته، أو على رفع عششخص قوي 

حدى  يتملتحدي هنا ال يتحدى املتسابقني أبمجعهم وابلتعاون فيما بينهم، بل فامثل السباحة أو العدو فاألمر خيتلف، 
منهم يريد السبق والفوز  عد ائني ضد شخص واحد، فكلالكل واحد على حدة، ألنه ال معىن للتعاون بني الساحبني أو 

 ينئذ البد وأن يكون أحدهم هو السابق.وحابجلائزة، 
مكان بلغاء العرب أن يتفقوا على ابد هذا نقول: إن التحدي البالغي هو من النوع الثاين ال األول، فليس بع

ل شاعر فكى نص واحد، لال يقبل اشرتاك الكثريين ع قرآن، ألن فن البالغة والشعرالاإلتيان بقصيدة موح دة ملعارضة 
بد وأن تكون من نسيج شخص واحد، وعلى هذا ال معىن الله قرحيته ومزاجه وذوقه الشعري واألديب، والقصيدة الرائعة 

، والبد وأن يكون «عض ظهرياً لبولو كان بعضهم »قرآن مجيع البشر ابلتحدي من النمط األول ويقول الألن يتحدى 
ينئذ البد وأن يكون الفائز أحد املتسابقني وال مينع من أن يكون أحد وحفردي،  لزال يف هذه املسابقة على شكالن
سج ل رقماً قياسياً ال يستطيع أحد من البشر أن ويراد البشر، وال عجب يف ذلك وال معجزة، فقد أييت أحد العد ائني اف

كنه أن يدعي قيامه مياد، ومعه هل ر من الناس أن حيمله على انف مل ثقاًل ال يستطيع أحدحييصل إليه أو يسبقه، أو 
 مبعجزة ويتحدى اآلخرين على هذا األساس؟!

أن ذلك ال ينفعنا من قريب أو بعيد، ألن إال  منا أن القرآن معجزة بالغية ومل يستطع العرب أن أيتوا مبثله، سل    ـ 8
ان، الختالف غري فضاًل عن  القرآين ليشملنا حنن العرب سب، وال ميتد ذلك التحديفحالقضية سوف تكون اترخيية 

زمان عن زمن نزول القرآن حبيث إن األساليب البالغية يف عصر الاالنساق البالغية ومناهج الفصاحة والبالغة يف هذا 
توا مبثل عاصرين مل يستطيعوا أن أياملقرآن أصبحت قدمية ومرفوضة يف األدب العريب احلديث، فلو أن األدابء النزول 

 ديب والبالغي، بل ألّنم مل ميارسوا مثل هذا األسلوب األديب القدمي.األ على ضعفهم الً القرآن مل يكن دلي
لى مجيع األقوام البشرية أن ه حتدى العرب يف وعكفي يف إثبات معجزة القرآن البالغية وكونه حجة علينا ي يقال: قد

  من البشر.ال، فثبت أن ه من هللا تعاىل جزوا عن اإلتيان مبثلهوعتلك الفرتة الزمنية 
سالفة كعصا موسى واحياء املوتى لعيسى، الن هذا الكالم يساوي بني القرآن وبني معجزات األنبياء أب قول:فن

بطال مد عاهم وأضة، يف حني أن علماء اإلسالم يف رد هم على أرابب األداين السابقة حموجيعله معجزة اترخيية 



اضني مثل موسى وعيسى قد أصبحت يف ذمة التاريخ وزالت املنبياء ألجة وأن املعجزات املذكورة ليتمس كون هبذه احل
 عىن ال ينسجم مع اإلدعاء املذكور.املحاهبا، يف حني أن معجزة اإلسالم ابقية وحي ة إىل يومنا هذا، وهذا أصبزوال 
 يف األمور اليت ن التحديأن يكو ك اجملتمع و لذفروض أن تكون املعجزة اإلهلية متماشية مع ما هو سائد يف امل ـ 9

للياقة اراد تتوفر فيهم فواموز ن له ر ستعد للمبارزة وترمجتها على أرض الواقع العلمي أبن يكو وميرتضيها الطرف املقابل 
ن العرب ألبالغي للعرب، قرآن الدي الهذا املعىن غري متوفر يف حت أنالكافية واملهارة املتمي زة لقبول التحدي، يف حني 

يكن يف  ن األديب إذ ملامليدا  هذايفبقة ساء فقط، وقد جاءهم القرآن مبا مل أيلفوا مثله ومل تكن هلم امئذ كانوا شعر يو 
الورق  ملمارسة علىواة الكتاب اد علىلكتابة سوى سبعة نفر، والنثر األديب يعتمد اشد  االعتمواقريش ممن يعرف القراءة 

 أن أيتيهم على غي هلمدي البالدر ابلقرآن فيما لو قصد التحجاألعلى القرحية فقط، وكان وليس كالشعر الذي يعتمد 
 . عليهمرس نيمتر كما كان الشعر هو السائد، ال أن أيتيهم بشيء ال يعرفونه أو غري شعصورة 

و شيء واحد، وه ىقبإال  أن ه ي قة البشر،طاسلمنا كل ذلك، وقبلنا أن القرآن معجزة شاملة وخالدة وفوق  لو ـ 10
ا الصدد هذ يفأن يقوله  ما ميكن غاية عجزة وهذا الكالم إمنا هو من هللا تعاىل؟ فالعقلاملكن إثبات أن هذه أن ه كيف مي

ل حد من البشر، بال أو  (وآله لى هللا عليه)صحممد منأن هذا الكالم هبذا السبك البالغي املعجز ال ميكن أن يكون 
ن، أو جلااملالئكة، أو  اىل، أو تعأن هذه القوة الغيبية هي هللا لقة البشر، ولكن هطاية فوق هو صادر حتماً من قوة غيب

الوجدان،  نئذ علىهدة حيواب الصحيح، فتبقى العاجلخملوقات من عامل آخر؟ العقل ليس له طريق إىل الكشف عن 
 ما بعد.فيوهذا هو ما سنفصله 

واال    كذابً على هللا،لعباد و اًل له اضالفيا هو خارق للعادة إذا كان ن هللا تعاىل سوف يقوم بفضح كل مإ يقال: قد
 كمته.قتضى حملخمالف مضاًء للباطل، وذلك حمال على هللا تعاىل و واكان تركه واحلال هذه اغراًء ابجلهل 

هذا املورد يف  لك وخاصةذعاىل تى هللا علن ه تقدم يف الفصل االول ما يدحض هذا االشكال وانه ال يقبح إ قول:فن
املتحدث  ضحلف تعاىل هللا ىفلماذا يتصد د  اظالاًل للعباد واغراًء هلم ابجلهل والباطل،يعرآن الكرمي ال قابلذات، ألن ال

ف ابلكشف عن دة اللطضى قاعتدعي أن يقوم هللا تعاىل مبقتيسبه؟ وبعبارة اخرى: إن القرآن ليس كتاب ضالل حىت 
 النسانية.القيم اخالق و  واالهللاالدعوة إىل  ىفع جداً للبشرية على مستو زيف والدجل، بل هو كتاب انالهذا 

وا الرايضات قد ضل  البدع و  وأهل نحرفنياملن الواقع التارخيي يكذب هذا االدعاء، فكم من إ ا أواًل، واثنياً:هذ
جداّنم و س و ناالالمر لعقول ل ترك اهلم، ب يتصد هللا تعاىل ملنعهم من اغواء الناس واضالوملوأضل وا مجًا غفرياً من الناس 

 الوهام.واليتحركوا من موقع املسؤولية والعقل ال من موقع االهواء 
 ن قبل املد عنيلباطل ماء ابنع من االغر املول السيد املرتضى يف رد ه على من ذهب إىل أن حكمة هللا تقتضي يق

 يس بواجب، ألنلفنع منه ا أن مياىل االستفساد، فأميح، ألن الذي مينعه أن يفعل هللا تعصحوهذا غري »واملنحرفني: 
خلت منه شبهة ن شيء دمخرقني ن ال ميك ن املتعبدين املنوأهذا يوجب أن مينع هللا تعاىل كل ذي شبهة من شبهته، 

 على أحد.
تفسد اىل ال يسكان تع  ب إذاجب، وليس جيواد علمنا أن املنع من الشبهات وفعل القبائح يف دار التكليف غري وق

 يف... جيب إذا مل يفعل القبيح أن مينع منه يف دار التكل الكما   ،أن مينع من االستفساد



ى جمراهم من املنخرقني وامللتمسني مجاعة جر يقال للمعل ق هبذا: أليس قد ضل  بزرادشت وماين واحلالج ومن  مث
 .(28)«ه واجباً؟ال منعهم هللا من هذا االستفساد إن كان املنع منفأوفسدت هبم ادايّنم، 

لم اهلدى يف عملرتضى السيد اذهب اليه  مالى أية حال: فهذا االشكال االخري على مقولة االعجاز البالغي هو وع
 حيث قال:« الذخرية»

اب ه سؤاالن ال جو فة يلزمالصر  انه منرت اخقد بي نا يف كتابنا يف جهة اعجاز القرآن أن من مل يقل يف جهته ما و »
 صرفة: الهب إىل عنهما إال  ملن ذ

تنا، ة، وخرق به عادي النبو مد ع قاه إىلأللسؤال األول( أن يقال: ما أنكرمت أن يكون القرآن من فعل بعض اجلن  )ا
جاوز جيوز أن يت الا وأّن   نحة اجللتلبيس علينا. وليس ميكن أن يدعي االحاطة مبنبع فصاواوقصد بنا إىل االضالل لنا 

 .ه(ى هللا عليه وآلل)صوله آن لرسن هللا تعاىل هو املؤيد ابلقر أبلتجويز ال حيصل الثقة عن فصاحة العرب. ومع هذا ا
 يد ع يف القرآن أن ه  مل لى هللا عليه وآله()صد ميكن ايراد معىن هذا السؤال على وجه آخر، فيقال: إن حممدًا وق

ذابً على ربه، وأن يكون القرآن الذي نزل به يكون ذلك امللك كا أنأن ملكاً هبط به اليه، وقد جيوز  كالمه، وامنا ذكر
صمة املالئكة قبل العلم بصح ة القرآن وعمه ال من كالم خالقه، فان عادة املالئكة يف الفصاحة مم ا ال نعرفه، كالمن  

 (29)«لسؤال متوجه على ما ترويهفاوالنبوة ال ميكن معرفتها، 
ن االعجاز صرفة وأذهب العتزلة إىل مامليد ومجع من ذا السبب ذهب السيد املرتضى والشيخ الطوسي واملفوهل

مي ال يعد  لقرآن الكر فا اً، واال  تكوين ف العرب عن اإلتيان مبثل القرآن وحال دون ذلكصر القرآين يتمثل يف أن هللا تعاىل 
 تيان مبثله. اإلذاته حبيث يعجز البشر عن  معجزة بالغية حبد  

 

 قول ابلصَّرفةال

 ة: ى النبو عليف جهة داللة القرآن »: دس سره()ققول يقول السيد املرتضى  تقريره هلذا الويف
عارضته، معرب عن رف الص تعاىل هللاتلف الناس يف ذلك، فقال قوم: إن وجه داللة القرآن على النبوة أن اخ

  اثلته يف نظمه وفصاحته، ولو ال ذلك لعارضوا.مموسلبهم العلم الذي به يتمكنون من 
يب اسحق كي عن اح، وقد ة اعجاز القرآنجهه أذهب، وله نصرت يف كتايب املعروف ابملوضح عن ىل هذا الوجوإ

 قيق لكيفيتها وكالم يف نصرهتا... .حتالنظام القول ابلصَّرفة من غري 
 ذهبكم يف الصرفةمقال: فان قيل: بي نوا كيفية  مث
ا يساوي أو يضاهي القرآن يف فصاحته مبالكالم نا: الذي نذهب اليه أن هللا تعاىل صرف العرب عن أن أيتوا من قل

ورية من ضر رام املعارضة العلوم اليت يتأتى ذلك هبا، فان العلوم اليت هبا ميكن ذلك  منوطريقته ونظمه، أبن سلب كل 
 (30).«فعله تعاىل فينا مبجرى العادة
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نفًا من أن آا تقدم منها مين و قرآالعض اشكاالته على من يقول بوجوه اُخرى من االعجاز ب دس سره()قيورد  مث
ملطلوب و املالئكة، وااجلن أ كون من أيىب أن يال لى هللا عليه وآله()صنيب الالعقل بعد تسليمه أن هذا القرآن ليس من 

 دعى.بات أن هذا الكتاب هو كالم هللا تعاىل، فالدليل قاصر عن اثبات املاثمن االعجاز 
العقل » ام منهجاستخد ثبات ذلك سوىالصر عن اثبات املدعى، وليس كن سيأيت أن القول ابلصرفة كذلك قاول

ما ك «نسوبةاملعجزة ملا» و «ةملعجزة املنصوبا»عجاز القرآين من خالل التفصيل بني االملعرفة حقيقة « الوجداين
 سيتبني  يف الفصل االخري. 

 

 اقشة القول ابلصرفةمن

يث حعجز من ملقرآن قولة واثبات أن اامل دحض هذه ا وقد تصدى غري واحد من العلماء واملفسرين إىلهذ
ربهان ال نى شيء مقوم علقول ابلصرفة، ولكنك سرتى أن اجوبتهم وردودهم ال تالالفصاحة والبالغة ال من حيث 

 ذكور.املالعقلي واملنطقي، ومل أيتوا حبجة مقنعة البطال مذهب الصرفة 
 

 م الشيخ السبحاينكال

 ال حيث قال: ذا اجمليف ه «الهلياتا»البطال الصرفة مبا قرره الشيخ السبحاين يف  بدأ يف استعراض ما ذكرون
ا )نظرية الصرفة( ليست بنظرية قي مة قابلة لالعتمادو » كتفي ننقاش واالشكال ه من الا وجو رد عليهاو وقد  ،احلق أّن 

 بذكر ثالثة منها: 
قى امليزات وكمال املعجزات حىت يصح ان أر تعال، حائز ن املتبادر من آايت التحد ي ان القرآن يف ذاته ما ول:اال

ل لئن ق»بحانه: سان قوله »ن واالنس اخل، وإىل هذا الوجه يشري اخلطايب بقوله: اجليقال يف حقه ابنه لو اجتمع 
ري إىل امر طريقه التكلف واالجتهاد، وسبيله تشاآلية: يشهد خبالف هذه النظرية، الّنا « اجتمعت االنس واجلن

 (31)«.رت به الصرفة ال يالئم هذه الصفةفستأهب واالحتشاد، وما ال
بيانية، الثر عنهم اّنم حاولوا املعارضة، الو كان عجز العرب عن املقابلة لطارىء مباغت ابطل قواهم ل ثاين:ال

سهم وليقللوا نفألكان ذلك مثار عجب هلم، وألعلنوا ذلك يف الناس، ليلتمسوا العذر ولففوجئوا مبا ليس يف حسباّنم، 
إلمام اكما اشار اليه « نكت اإلعجاز»سى الرماين يف عيمن شأن القرآن يف ذاته. وقد أشار إىل هذا الوجه علي بن 

 (32)علوي.الحيىي بن محزة 
تعظمني لفصاحة القرآن، وملا ظهر مسو كان الوجه يف اعجاز القرآن هو الصرفة كما زعموا، ملا كانوا ل ثالث:ال

ع القرآن مسملعلوم من حال كل بليغ فصيح ااحته كما اثر عن الوليد بن املغرية، فان فصالغته وحسن منهم التعجب لب
امعهم من لطيف التأليف وحسن مواضع التصريف يف كل مسيتلى عليه، انه يدهش عقله وحيري لب ه وما ذاك اال ملا قرع 

احته وجه، فلم ا علمنا ابلضرورة فصجب من كاية كل قصة، فلو كان كما زعمه اهل الصرفة مل يكن للتعوحموعظة 
 (33)«.قالةاملغة، دلَّ على فساد هذه اعجاهبم ابلبال
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 قد صرفهم عن  تعاىلأن هللا جلن ال ينايفوانت خبري مبا يف هذا البيان من اخللل والقصور، فالتحدي لالنس وأ
 جماراة بالغته وفصاحته.  عناإلتيان مبثله وسلبهم املقدرة 

العقلي  دائرة الربهان ي ال يفلبالغلغوي واالدعى يف جوابه االول ال يكون له شأن اال  يف دائرة البحث لتبادر املوا
 واملنطقي.

ريب الكالم، هو من غم، فب هلعجا ما ذكره اثنيًا من أن الصرف االهلي لو كان الثر عنهم ذلك ولكان مثار ام
ته لعبث آبايواريف قع التحن من مو ن املساس آبايت القرآعر فني نتحلني واحملاملفأي مالزمة بني أن يصرف هللا تعاىل 

كتاب لارسة التحريف هم عن ممة وصرفهللا قد سلبهم القدر  أنوسوره على مستوى الزايدة والنقصان، وبني أن ينتبهوا إىل 
ود ة علمهم بوجر لضرو ابالزم ي ال ياهلع للعرب يف دائرة التحدي القرآين وعجزهم عن اإلتيان مبثله لصارف وقهللا؟ فما 

 هذا الصارف الغييب.
ذا ي شاهدًا على هرآن يكفة القبالغ منما الثالث من بيانه فهو اثلثة االاثيف، وكأن تعجب الوليد بن املغرية وا

ن خطب اإلمام ملفصاحة غة وام هللا تعاىل!! وما اكثر ما تعجب اهل البالكالاالدعاء العظيم وأن هذا الكتاب هو  
، وما اكثر ما د أن ه كالم هللاأحيدع  ن ه ملاستعظموا بالغتها ودقة معانيها كما مر  علينا آنفاً، اال  أو  (مالسال ليه)عي عل

فع زم ذلك أن نرتوال يال نولوجييه اإلنسان يف دائرة التقدم العلمي والتكالنتعجب حنن من مصنوعات البشر وما وصل 
 !!ةاآلهل صانع هذه االدوات واملصنوعات إىل مستوى يف

ابً. وكان يوردوا له جوا ذكر وملفة ابلقائلني ابلصر الا والعجيب من الشيخ السبحاين واضرابه أّنم مل يتعرضوا لدليل هذ
ىل عة واملعتزلة إماء الشيعلمن  و حل  ذلك االشكال الذي دعا اولئك االساطني من اهل املعرفةحناألحرى هبم التحرك 

مبخلص منه  اخلروج قدر علىقرآن من اجلن أو املالئكة، وال أظن أحداً يالصدور سلوك مذهب الصرفة، وهو اشكال 
وجداين يف منهج العقل ال استخداموبة و ملنسوا ابلقول ابلصرفة، أو مبا انتهينا اليه من الفصل بني املعجزة املنصوبة اال  

 اثبات االعجاز القرآين. 
 

 م السيد اخلوئي:كال

 : ث قال، حي«لبيانا»ابلصرفة هو ما أورده السيد اخلوئي يف  عجب مما ذكر يف رد  القولوأ
 هذا القول ـ أي القول ابلصرفة ـ يف غاية الضعف: و »
ن، ولكنه يت مبثل القرآلى أن أيعشراً بقدر يُ اًل: ألن الصرفة اليت يقولون هبا، إن كان معناها أن هللا قادر على أن أو 

رآن، بل هو جار لقابتص ال خي ألحد منهم فهو معىن صحيح، ولكنه ا يؤهتيع البشر، وملمجتعاىل صرف هذه القدرة من 
 رفة؟(ل ابلصمجيع املعجزات فهل يبطل القو  يفيف مجيع املعجزات!! )مث ماذا؟ فعلى فرض انه جار 

اضح البطالن، ه فهو و عارضتمفهم عن صر ن كان معناها أن الناس قادرون على أن أيتوامبثل القرآن. ولكن هللا وإ
تهم دم استطاعوعزهم فنفس عجعجز. )عارضة القرآن، فلم يستطيعوا ذلك. واعرتفوا ابلملاً من الناس قد تصد وا ن كثري أل

 ة(.ملعارضين صرفهم عن اصل التصدي وايعيدل على الصرفة، وكأن السيد تصور أن القول ابلصرفة 
له قبل أن يتحدى النيب البشر ويطالبهم مثابقني نياً: ألنه لو كان إعجاز القرآن ابلصرفة لوجد يف كالم العرب الساث

 .(34)«ك لنقل وتواتر لتكثر الدواعي اليهذلابالتيان مبثل القرآن، ولو وجد 
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للبشر حىت  ب من هللابكتا غيب واإلتيانالذا أعجب من سابقه، ألن العرب مل يكونوا يف صدد االتصال بعامل وه
غ يبلإلتيان بنثر ام إىل هلحاجة  لوم أن الشعر ابلغ من النثر، ومعه الشعر، ومعاليقال هذا الكالم، بل كان ديدّنم 

ة، عد معجزة بالغي ال يالم هللاكنظر عن كونه  اليوازي القرآن الكرمي يف بالغته، وقد تقدم أن القرآن مبجرده وبغض 
 كرمي، اال  أن هالقرآن لايت اآص االدبية وخاصة من ّنج البالغة هي أبلغ من بعض و نصالوابالمكان العثور على بعض 

من   تعاىل وصادره من هللال لكونبك لبالغته كما يتوهم، ذلتبقى العذوبة واحلالوة يف القرآن متميزة عن غريه، وليس 
ًا وجوداًي من ثل بعدوريد وميالبل حنسان، ألن هللا ليس منفصاًل عن خلقه، بل هو أقرب اليهم من اإلاعماق وجدان 

  ابعاد وجود اإلنسان.
اساطني الفكر  ع كوّنمة ـ مقول ابلصرفاللسبب الذي دعا هؤالء العلماء إىل التمسك مبثل هذه الطحالب لرد  وا

دوا يف  جيمللك، ومل ا ذبلقرآن صريح االصول ـ هو اعتقادهم املسبق بكون القرآن معجزة، لتواواالستدالل يف دائرة الفقه 
ائرة دالتمثل يف هذه يلقرآين عجاز اصر الفصاحة والبالغة، تومهوا أن االنعالتحدي القرآين مبا يناسب ذلك الزمان سوى 

الربهان  عن افق بعيدة ن ذلك جاءت كلماهتمومواصروا على كون القرآن معجزة على مستوى البالغة والفصاحة، 
دية من موقع ئالعقا فردةملاساانت من حيث انطالقهم يف الدفاع عن هذه حخلطابيات واالستاباملنطقي وكانت أشبه 

كار ان، وتصوروا أن ملوروثةاعقائد نصاف والتجرد من املسبوقات الدينية والاالالدفاع عن العقيدة واخلوف ال من موقع 
 لكتاب إىل هللاة هذا ابلى نسردهم من الدليل عوجياملعجزة البالغية للقرآن سيوقعهم حتت ضغط حتدايت املخالفني 

ا أن ه قرآن معجزة، ومبلاز وأن االعجا اثبات أن هذا القرآن هو كالم هللا تعاىل من قناةعملية  يفتعاىل، أي أّنم سلكوا 
ة كن القرآن معجز يلو مل  ك فحىتختار أن ه ال حاجة لسلوك هذا املسلاملمعجزة فهو من هللا، ولكن سيأيت يف املنهج 

 و من هللا، ومبا انه من هللا فهو معجزة، ال انه معجزة فهو من هللا. فه
 

 صحيح يف رّد القول ابلصَّرفةال

صرفة اساساً، ألن البشر عموماً، فضالً اللصحيح يف مقام الرد  على مذهب الصرفة هو أن نقول أبنه ال لزوم إىل وا
اىل، أي أن كالم تعاهم ومياثل كالم هللا ضقتضى كوّنم بشرًا أن أيتوا بكالم خيالف مقتمبعن العرب، يستحيل عليهم 

لفصاحة، وال االخبار ابملغيبات، وال شيء آخر، وقد واابلذات مع كالم هللا تعاىل، ال ألجل البالغة البشر يتباين 
 هذا احملال ىلارة إاش« لن»كلمة و  (35)(ن مل تفعلوا ولن تفعلوافا)ا املعىن يف االية الشريفة: هذوردت االشارة إىل 

 والتباين الذايت بني الكالمني. 
لى عبشر ال يقدرون زة، وال معجعال هللاافعلى اإلتيان مبثل القرآن ألنه كالم هللا وكل ليه فالعرب غري قادرين وع

قدرة اإلهلية لااعمال  ها إىلدر عن الذات املقدسة مهما كان اتفهاً، فال حاجة بعديصاإلتيان أبي شيء مياثل ما 
عرتاف ، ومن مث االكالم هللا  رآن هوهذا القاًل على اثبات أن او رف العرب عن اإلتيان مبثله. ولكن هذا املعىن يتوقف صل

 بشر، وهو ما سيأيت احلديث عنه يف الفصل األخري.للبكونه معجزاً 
*      *       * 
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 ه الصياغة من االعجاز القرآين: ذيف تقريره هل« املنار»ول صاحب يق
لغاء من كالم بطه الباستن خالف ملااملب، والوزن العجيب، واالسلوب لوجه االول: اشتماله على النظم الغريا»

 قاطعه...ومالعرب يف مطالعه وفواصله 
به أسلوب منها أسلوابً، وال يستواين يشول القائل: إن أساليب مجيع الفصحاء والبلغاء متفاوته كذلك، ال يق

وغل وأيعد معجزاً )ونقول( من قال هذا أبعد النجعة، سلوب والنظم ال يصح أن األمنظوماً وال منثوراً، فمجرد اختالف 
شعر املنقولة عن املتقدمني، والتوشيحات واألزجل اليف مهام الغفلة. فمهما ختتلف منظومات الشعراء فلن تعدو حبور 

داب، فلن ملؤلفني يف العلوم والشرائع واآلواف خطب اخلطباء واملرتسلني من الكتاب لولدين، ومهما ختتاملاملعروفة عند 
 اكثرها. والأان القول هبا. وال يشبه شيء من هذه وال تلك نظم سورة من سور القرآن بدتعدو أنواع الكالم األربعة اليت 

الكالم البشري ونظم الكالم  وقك ابلفرق بني نظموذولكل منهم نظم وأسلوب خاص، فإن شئت أن تشعر مسعك 
 (36)«.ار املفلقنين الصوت يسمعك بعض أشعحساإلهلي فائت بقارىء 

م ظل على أن القرآن ليس كالم النيب األعيدومما »يف تقريره هلذا الوجه من االعجاز: « الشيخ السبحاين»قول وي
األحاديث  معلوب القرآن واسلوب احلديث النبوي، فمن قارن آية من القرآن الكرمي اسهو وجود البون الشاسع بني 

سلوبني. وهذا يدل على أن القرآن نزل من عامل األحس  مبدى التفاوت بني ا وآله(لى هللا عليه )صالقطعية الصادرة منه 
 (37)«.نيبالآخر على ضمري 

*            *            * 
 

 ناقشة:امل

ن أل، فمن الواضح جه االو  الو يفا تقدم مماظن أن هذا الوجه حباجة إىل مزيد بيان وتفصيل الثبات بطالنه اكثر  ال
يد على أن عبريب أو قدل من نظم الذي ال يشبه أي نظم أديب آخر من كالم العرب ال يالجلديد يف جمرد االسلوب ا

الوجه  طيل يف رد  هذانلذا ال اىل، و ل من عند هللا تعنز القرآن نزل من عامل آخر ـ كما يقول السبحاين ـ فضال عن أن ه 
 «الذخرية»ى يف د املرتضسياله كال، ونكتفي مبا ذكر وجه املتقدم يف كثري من موارد الضعف واالشالبعد اشرتاكه مع 

 حيث قال يف رد ه:
إىل الفصاحة  ا يرجعمبقوله  ا املذهبهذ جهة اعجاز القرآن إىل النظم، فرمبا فس ر الذاهب إىل يفما من ذهب أ»

 ه.دافسدم يما تقفخصوص،ومن فسر مبا يرجع إىل الفصاحة كان قوله داخالً املواملعاين دون نفس النظم 
ايد وال تفاضل وال يصح التحدي فيها ز ما تفين صر ح أبنه أراد الطريقة واالسلوب فقد بينا أن طريقة النظم ال يقع وإ

دًا عن أحبد  فيه من وقوع املشاركة مبجرى العادة، وأن كل نظم من النظوم ال يعجز الإال ابلسبق إليها وأن السبق 
 .(38)«هذا ما فيه كفاية منال من فصاحة. ومضى احتذائه ومساواته، وان كان بكالم قبيح خ

*           *             * 
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 هل أن اإلعجاز القرآين هو اإلنباء ابملغيبات؟! ـ 3

 ول الطباطبائي يف معرض حديثه عن هذه اجلهة اإلعجازية:يق
اىل: عسالفني وأممهم كقوله تصص األنبياء البققد حتد ى ـ القرآن ـ ابالخبار عن الغيب آبايت كثرية، منها اخباره و »

خبار عن اإل. ومنها 49د ـ هو (حيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذانو ك من أنباء الغيب تل)
 2لروم ـ ا (رض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سننياألبت الروم يف أدىن غل)احلوادث املستقبلة كقوله تعاىل: 

 85قصص ـ ال(اّدك إىل معادلر الذي فرض عليك القرآن  إن)يب إىل مكة بعد اهلجرة: اىل يف رجوع النتعوقوله  3ـ 
رام على قرية أهلكناها أّنم ال يرجعون حىت إذا وح)ري قوله تعاىل: نظ... ومن هذا الباب آايت اُخر يف املالحم 

الذين آمنوا  د هللاوع)اىل: تع، وقوله 95نبياء: األ(حت أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون..فت
أيها الذين آمنوا من يرتّد منكم عن دينه فسوف  اي)ا الباب قوله تعاىل: هذومن  55نور: ال(هم يف االرضليستخلفنّ 

يبء عن احلوادث العظيمة اليت تستقبل األمة تن، إىل غري ذلك من اآلايت اليت 54ائدة: امل(ت هللا بقوم حيّبهم وحيبونأي
 .(39)(د عهد نزول القرآنبعاإلسالمية أو الدنيا عامة 

 «: املنار»قول اإلمام رشيد رضا يف وي
أقوامهم، وقد تقدم بعض الكالم فيه،  معلوجه الثالث: اشتماله على اإلخبار ابلغيب من ماض كقصص الرسل ا»

من  لةمجـ مث ذكر « سيقول املخلفون...»وكقوله تعاىل «... غلبت الروم...»اىل تعومن حاضر يف عصر تنزيله كقوله 
ذه االخبار الكثرية ابلغيب دليل واضح على نبوة نبينا فهاآلايت اليت خترب ابملغيبات كما ذكر الطباطبائي آنفاً ـ مث قال: ـ 

ح ابملصادفة أو القرائن احياانً يصد هللا تعاىل اذ ال يعلم الغيب غريه سبحانه، وال ميكن معارضتها مبا عنوكون القرآن من 
ن كذب هؤالء اكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق هلم صدقاً فاعرافني واملنجمني، الكه ان وال لمن أقوا

 (40)«.هممن
*          *             * 

 

 الحظ عليه:ون

عرفاء املراتضني وال لكثري منا، فاذاهت د  حبمسألة اإلخبار ابلغيب ال ختتص ابلقرآن الكرمي وال تعد  معجزة  إن ـ 1
القتل  منبنها ت على إا خافلقرآن نفسه يشري إىل طرف منها هي قصة أم موسى ملواابلغيب،  والكهنة كانوا خيربون

 فألقته يف اليم:
 (41)(يم..الوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف وأ)
ولد من بين سي ون أبنهوا فرعنوا قد اخرب كارح هذه الواقعة أن كهنة فرعون وعلماء البالط  شذكر املفسرون يف وي

 راجع.فصلة فمتل مجيع أطفال بين اسرائيل حني الوالدة، والقصة بقاسرائيل من يطيح بعرشك، فأمر 

                                                           

 )باختصار(. 64فس المصدر ـ ص ن - 39
 .170ـ ص  1إلمام رشيد الرضا ـ المنار ـ ج ا - 40
 .7لقصص: ا - 41



ن م تعاىل، بل هللاهو من  أمنا رب الغييباخللى كل حال ال يكون اإلخبار ابملغيبات دلياًل عقليًا على أن هذا وع
قون السمع من رت يسوا جلن كانايقر  هذه احلقيقة وأن بعض خذونه من اجلن، والقرآن أيمصادر اخرى كما كان الكهنة 

 املأل األعلى:
 (42)(داً رصان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهاابً وا)
ن قبول وم أن ه ال ميكه، ومعلن نفسعاء القرآادالسمع من قبل اجلن بعد البعثة فهو من  قما انقطاع الكهانة واسرتاوا

لى ستدالل عااللية د يف عمالستناد إىل مرحلة التسليم أبنه من هللا تعاىل، أي أن ابعء ما دمنا مل نصل هذا االدعا
 النصوص القرآنية يوقعنا يف ورطة الدور الباطل.

 ها مل تورد هذهلك، ولكنذة يف ذكورة صرحياملرد اإلخبار ابلغيب قصص األنبياء، واآلية اكر العالمة من مو يذ  ـ 2
بغي اته اعجازًا ينذد حبد  ال يع يكن يعلمها وال قومه مللى هللا عليه وآله()صرد أن النيبوجمان معجزة، القصة بعنو 

ها ا وهتذيبها طرحتعديله ، وبعدكتابالأهل  خرين التسليم به، فبإمكاّنم أن يقولوا أن ه اكتسب اصوهلا من علماءلآل
ا   لقصص.وار االخبا حة هذهصخاصة مع عدم وجود ما يؤيد بنات أفكاره و  منابلشكل املذكور يف القرآن، أو أّن 

 ملغيبات، وقال: ابىل هذا املعىن ذهب السيد املرتضى يف نقضه على االعجاز وإ
الخبار عن األول اقبل. فض، وخرب عن مستماأيضًا فان االخبار عن الغيوب يف القرآن على ضربني: خرب عن و »

ال  ؤوسكم ومقص رينر ل قني حم آمنني لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا»تعاىل لثاين مثل قوله واأحوال األمم السالفة، 
ألخبار اليت لك من اذوأمثال  «ّن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبونأدأمل  غلبت الروم يف »وقوله تعاىل « ختافون

 عت خمرباهتا موافقة لإلخبار عنها. وق
م ى خربًا عن غيب، وليس يف ذلك إال يسهورة شائعة، وذلك ال ما القسم االول: فهو خرب عن أمور كائنة ومشفأ

ن عع وقخوذ من الكتب أو من أفواه الرجال... والقسم الثاين: إمنا يكون دااًل إذا مأما ميكن للمخالف أن يد عى أن ه 
احلجة ابلقرآن   قًا أو كذابً، ومن املعلوم أنصدخمرب مطابق للخرب وقبل أن يقع ذلك ال فرق يف اخلرب بني أن يكون 

 (43)«ربات هذه األخبار.خمكانت الزمة قبل وقوع 
كرمي،  يف القرآن الاز الغييبج لإلعجفرس كنموذ العن انتصار الروم على  ذكر العال مة اآلية الشريفة اليت ختربوي ـ 3

ال  ما الزمان اخلاص إ كذليف  ل وقعتشكال، أن التاريخ املستقل مل حيدثنا حبادثة من هذا القبياإلوفيه مع ما تقدم من 
ا ال تكون  ني ن اميان املسلمبدافع مو رآن قلاة إلثبات املطلوب، ألّنا خترب عن حجورد يف كتب املسلمني، ومعلوم أّن 

ن خالل لقضية ماهذه  فروض اثباتاملحة مجيع ما ورد يف اآلايت من أخبار، وهو من الدور الباطل، أي أن بص
 املصادر التارخيية املستقلة.

 يف ةوم وغري صرحيضحة املفهواغري فىل مسقط رأسه إ لى هللا عليه وآله()صا اآلية اليت تتحدث عن عودة النيبأم ـ 4
ية، كأن اآلتمله متنوعة مما حت ا طرقاً تأويلهل مكة لرأينا أن املفسرين احتالوا إىلبيان املراد، ولو أن النيب مل يوفق للعودة 

 قاء هللا وما إىل ذلك.يقولوا أن املقصود ابملعاد هو ل
يبية، وال مالحم غ ان اّنأجوج بعنواومضعف ما يف هذا الباب من الشواهد هو ما أورده من قصة أيجوج وأ ـ 5

 جزة؟معن هبا بعنوان د القرآ ينفر ل ميكن عقالً قبول هذه األخبار واملالحم اليتوهندري ما ربطها ابإلعجاز القرآين؟ 
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الوعد مبدة  اذهلعدم تقييد  االرض، يفهللا تعاىل للذين آمنوا انه سيستخلفهم  ضعف منه ما ذكر من وعدوأ ـ 6
الوعد  أنيقال  لمؤمننيغرية لتوحًا إىل آخر الزمان، ويف أي عصر حتققت دولة صمفمعينة من الزمان، فيبقى الوعد 

 القرآين قد حتقق.
ل يف ببهم وحيبونه،  بقوم حي سيأيتؤمنني أن هللااملفس االشكال يرد على ما ذكره من اآلية الكرمية اليت تعد ون ـ 7

ي قق املشروط وينتفيتح مل الشرط إذا مل يتحققف (دينه نيرتد منكم ع من)وعد اإلهلي مشروط بـ الهذه اآلية جند أن 
ه يلى هللا عل)صيبفاة النبعد و  يقول أن ه قد ثبت ارتداد اكثر املسلمني أنموضوع الوعد من االساس، بل ميكن ألحد 

 وب الردة، ولكن هذا الوعد االهلي مل يتحقق!!حر خاصة أابن و  ،وآله(
اصحابه، وأهل و  لسالم(اليه ع)علي   حقشيعة والسنة، فالشيعة توردها يف لعًا هذه االية حمل نقاش كثري بني اطب

 ردة.الالسنة يوردوّنا يف ايب بكر حيث قاتل أهل 
لسنني. اد عشرات حته بعف يثبت صسو لناس يف ذلك الزمان مبا ه ال يعقل أن يتحدى القرآن الكرمي اأن   ـ 8

 حية يف أنصر كون ته تكاد من مثل ودعوة الناس إىل اإلتيان بسورة ألة االعجاز،مسفظاهر التحدي القرآين الفعلية يف 
ئًا آخر زة شيونه معجن من كيدة على أن منظور القرآأكالتحدي واقع يف زمن نزول آايت التحدي، وهذا يدل داللة 

 غري االخبار ابلغيب.
من مثله،  رة واحدةان بسو يعرب اإلتالالتحدي وقع جبميع سور القرآن ال على التعيني، فقد طُلب من  إن ـ 9

 لية من االخبار ابلغيب، يقول السيد املرتضى:خاومعلوم أن الكثري من سور القرآن 
 .(44)«ع يف سورة غري معينةوقالتحدي الذي يبطل هذا أن كثرياً من القرآن خال من خرب بغيب، و و »

*           *             * 
 

 اإلعجاز القرآين وعدم اإلختالف فيه!! ـ 4

 ول العال مة:يق
 قد حتدى أيضاً بعدم وجود اإلختالف فيه، قال تعاىل:و »
ن من الضروري أن . فإ82نساء ـ ال(رياً كثال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا  أف)

فضل أيوم  كلرى نفسه  ي وهو ن ا إال  ممل، فما من واحد ااكم فيها قانون التحول والتكاحلالنشأة نشأة املادة، والقانون 
 احلني األول. منه يف لصادرةعاله وعثرات يف أقواله اأفمن أمس، وال يزال يعثر يف احلني الثاين على سقطات يف 

يف  ةة ثالث وعشرين سنمدومًا وقرأه على الناس قطعًا قطعًا يف جن لى هللا عليه وآله()صذا الكتاب جاء به النيبوه
عارف اململدينة يف الليل والنهار، واحلضر والسفر، واحلرب والسلم، ومل يقع يف واأحوال خمتلفة وشرائط متفاوتة يف مكة 

شيء منها مع آخر، ولو كان من عند غري  ض وتنايفبعاليت ألقاها واألصول اليت أعطاها اختالف بتناقض بعضها مع 
لصحة ومن حيث اإلتقان واول يف الشداقة والبالغة واملعىن من حيث الفساد قاحلسن والبهاء وال يفهللا الختلف النظم 

 (45)«واملتانة
 «: املنار»ال يف وق
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املراد بقوله  لبشر وهواالم كفًا جلميع  خاللوجه الرابع: سالمته على طوله من التعارض والتناقض واالختالف، ا»
نفون يصجند كبار العلماء يف كل عصر  ( وإننا72)النساء:« جدوا فيه اختالفاً كثرياً لو ولوكان من عند غري هللا »تعاىل: 

ض واالختالف التعار  ثري منيظهر هلم ولغريهم ك مثالكتاب فيسودون، مث يصححون ويبي ضون، مث يطبعون وينشرون، 
 ألمم.ور يف مجيع اهعنوية وال سيما إذا طال الزمان، وهذا أمر مشملواواألغالط اللفظية 

لتعارض، فاضطر علماء املسلمني إىل واإن قيل( إن غري املؤمنني ابلقرآن قد استخرجوا منه بعض االختالف )ف
ن يف يكوإن مل يراد، وأظهر بطالن االنتقاد، وإن املسلم يقبل ذلك منهم تقليداً. اإلاجلواب عنها مبا يزعمون أن ه دفع 
ىل ابلتهمة، وإننا إذا مل نلتفت إىل كالم أعداء القرآن أو  الرضى متهمة فعني السخط نينفسه سديداً )قلت( إذا كانت ع

ظواهر االختالف على  منيزينوّنا خبالبة القول ـ وال إىل املقلدين من املسلمني وعرضنا ما ذكر  أوالذين خيرتعون التهم 
 (46)«ض حقيقي معنوي يعد مطعناً صحيحاً فيه.ر ه ليس يف القرآن تعاأن  لني من الفريقني نرى فريق املستدلني املستق

*          *            * 
 

 الحظ عليه:ون

بد دور الباطل، واللا ألنه يستلزم ستدالل،اإلاإلستدالل ابآلية القرآنية على اثبات اعجاز القرآن من غريب  إن ـ 1
دعى كيف يصح املثبات قبل ا التوسل بدليل خارج دائرة القرآن كما هو واضح، ألنه منيف اثبات مثل هذه املعارف 

ل هبا، بل من قب ستداللبيل اإلقاإلستشهاد ابآلية ليس من  أناإلستناد على موضوع البحث يف اثبات نفسه، فإذا قيل 
 عقائدية جانباً قاته الع مسبضو إذا كل منصف   نعقل قبل ذلك بعد وجود اإلختالف فيه، فحينئذ يقال أبالاملؤيد حلكم 

 رآن الكرمي:اهر القة يف ظكثري من املوارد املتباينة واملتناقضالوحكم عقله يف هذه املسألة حبياد اتم وجد 
 خلوقني.املارة يؤكد القرآن وجود الشفاعة للمخلوقني، واترة ينفيها عن فت

 رة يقول إبمكانية رؤية هللا واُخرى ينفيها.وات
 ..ولياءالوارر أن ه ال أحد يعلم الغيب اال  هللا، واترة يستثين بعض االنبياء رة يقوات
 هم..معرة يقرر ضرورة قتال الكف ار واملنافقني، واُخرى يقرر املساملة وات
 رة يؤكد أن هللا يغفر الذنوب مجيعاً، واُخرى يستثين الشرك ..وات
 ه ..شيئتبعة ملواتاإلنسان بيد هللا  أن مشيئة ررة يقرر أن اإلنسان خمتار، واُخرى يقر وات
 خ ر..ه وما أتن ذنبتقدم م مارة يؤكد أن النيب معصوم وأن ه وحي يوحى، واُخرى يقرر أن هللا غفر وات
إلختالف فيه، اة وجود حقيق  من قبولبد  شرات املوارد ااُلخرى، فإذا أخذان بظاهر هذه اآلايت مل يكن هناك وع

ال نئذ، و حيلتناقض لو من ابشر خيتناقضات بتأويل اآلايت، فكل كتاب من أتليف الاملهذه  توفيق بنيلوان سعينا إىل ا
فس طيلة حياته عامل ن كلم أويت ألفها فيلسوف أو متاليقتصر األمر على القرآن حىت يعد  معجزة له، وحىت الكتب 

 .د اختالفاً أصالً يث ال تعحبويل بسالح التأ ينهابتبدل يف األفكار والنظرايت ابالمكان التوفيق الورأينا فيها بعض 
لى سائر الكتب عيزة له ل ال مإلختالفات، ومع التأويواكلمة واحدة، أن القرآن بدون أتويل مليء ابلتناقضات وب

 اإلختالف والتهافت. منفإّنا ختلو أيضاً 
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واضع اُخرى من  فسري ومب التكت  إىل ءقارىاللغريب أن العالمة ينقل هذا اإلشكال وال جييب عنه، وامنا حييل وا
 حيث يقول:« امليزان»كتابه 
 ها هذا الكتاب،تها ومنع أجوبمتفسري وغريها اللت: ما اُشري إليه من املتناقضات واإلشكاالت موجودة يف كتب ق»

ع ورف ت اآلاينيبلتوفيق اويقصد ابألجوبة سعي املفسرين إىل « دعوى اخلالية عن البيانالفاإلشكال أقرب إىل 
دم وجود اد هو عس املر س هو املقصود من اإلشكال، فليلياإلختالف إبستخدام سالح التأويل، يف حني أن هذا 

 لفات البشر.ه من مؤ غري  مع  مع التأويل وأعمال الفكر يف رفع التناقض، ألنه يستوي حينئذ القرآنحىتاإلختالف 
طاب بني أسلوب اخلو حملتوي الشكل وا يفف بني  اختال خيتلف اثنان من املفسرين أو العلماء على وجود ال ـ 2

تربير لك نراه اآلن ولع ذوم، املدينو ىت نفس صاحب امليزان يؤيد هذه احلقيقة يف حبث املكي وحالسور املكي ة واملدنية، 
 ختالف يف هذه اجلهة أيضاً.اإلعدم وجود اإلختالف يدعي عدم وجود 

 من االعجاز:  قول السيد املرتضى يف رد  هذا الوجهوي ـ 3
الم به العادة يف كمل جتر  لك مماله، واد عى أن ذطو أما من ذهب يف اعجازه إىل زوال االختالف عنه والتناقض مع و »

ن أه ال ينتهي إىل نلكرة، الظاه طل قوله: إنه ال شبهة يف أن ذلك من فضائل القرآن ومن آايتهيبطويل مبثله. والذي 
 ن كالمهم، وليستناقض عالف والناس يتفاوتون يف زوال االختالدة اخنرقت به، ألن العا يد عى أن ه وجه اعجازه وأن

 ؟ ة مل جتر مبثلهن العادذلك أ دعيمليزول عن الكالم ذلك كله مع التيقظ الشديد والتحفظ التام. فمن أين  أنميتنع 
هو جهة لعلمنا ابلقرآن لو كان من  منافا« و كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفًا كثرياً ول»ما قوله تعاىل فأ

 (47)«جازهاعدان على من قال إين أعلم بذلك قبل العلم بصحة القرآن وجعله وجه ردعند غريه لكان فيه اختالف، وامنا 
جهني ان من الو ر فيبقى ما ذك قبول،الرد  امل منوجيه  هع قليل من التأمل يف هذا الكالم يتضح انه ال يقوم على وجوم

يانه بقرآن فسيأيت ال تالف يفود االخوجه، أما الكالم يف االية الشريفة واملقصود من عدم وجاليف ابطال هذا املتقدمني 
 يف الفصل الثالث.

*          *            * 
 

 القرآن والتحّدي ابلعلم! ـ 5

 ول العال مة:يق
 رطب وال). 89لنحل ـ ا (ااًن لكل شيءيتبزلنا عليك الكتاب ون)ى ابلعلم واملعرفة خاصة بقوله تعاىل: د  قد حتو »

سار يف  من. إىل غري ذلك من اآلايت، فإن اإلسالم كما يعلمه ويعرفه كل 59نعام: اال(وال ايبس إاّل يف كتاب مبني
جعها إىل النيب، متعر ض للجليل والدقيق من املعارف اإلهلية أر منت تعليماته من كلياته اليت أعطاها القرآن وجزئياته اليت 

ياسات واجتماعيات وكل ما ميس ه فعل وسألخالق الفاضلة والقوانني الدينية الفرعية من عبادات ومعامالت والفلسفية ا
 .(48)«اءها مجيعاً وانطباقها على صالح اإلنسان مبرور الدهور وكرورهابقاإلنسان وعمله، وقد بني  

 يف تقرير هذا املضمون االعجازي: « املنار»ال يف وق
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داب ني الفضائل واآلت وقوانعباداحكام الوأامس: اشتماله على العلوم اإلهلية، وأصول العقائد الدينية، لوجه اخلا»
ن الكتب مقه سبا ل كل مملدين واالجتماعي املوافقة لكل زمان ومكان; وبذلك يفضواوقواعد التشريح السياسي 

ية يع األمم الشرقن من مجملنصفو اذلك أهل العلم ا يشهد بكمالسماوية، ومن الشرايع الوضعية، ومن اآلداب الفلسفية،  
 لك،..بذؤمن ين منهم بكونه من عند هللا تعاىل أنزله على رسوله األمي، ومن مل آموالغربية، من 

لغيبية واآلداب والتشريع الديين واملدين واجوه اإلعجاز، فإن علوم العقائد اإلهلية و  شك أن هذا الوجه من أهم وال
قليلون، فكيف الا ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنني الطوال إال األفراد ومى العلوم، والسياسي هي أعل

ما يف القرآن منها حتقيقاً وكمااًل، ويؤيده  شريع أن أييت مبثلوتيستطيع رجل أمي مل يقرأ ومل يكتب وال نشأ يف بلد علم 
ل من أصوهلا، وال حكم بفرع أصمنها، ومل ينطق بقاعدة وال لرباهني بعد أن قضى ثلثي عمره ال يعرف شيئاً واابحلجج 

 (49)«اىل؟تعمن فروعها إال أن يكون ذلك وحياً من هللا 
*      *       * 

 

 الحظ عليه:ون

 (يءه تبيان لكل شفي) فاآلية تقول ه اجلهة،هذس يف اآلية املذكورة اشارة إىل التحدي والتنوية ابإلعجاز من لي ـ 1
 آنية ال أكثر.قر حقيقة هي إخبار عن و 

لواضح ازية، ألن من اة اعجر اهظتكون  بشرية حىتالالعلوم واملعارف القرآنية ال تتناول مجيع العلوم واملعارف  إن ـ 2
د، ياهتا كتاب واحلكن يسع   من أيل الفيزايء والكيمياء والفلك واالحياء وأمثال ذلك أكربقبأن العلوم الطبيعية من 

ن هلدف والغاية مالذي هو اهللا  يق الكمال اإلهلي والسلوك إىلطر ح أبن كل ما حيتاجه البشر يف واآلية الكرمية تصر 
 ال هذا الكتاب،من إنز  ع اهلدفمطابق يتذا الكتاب السماوي، والعموم املذكور يف اآلية البد وأن هجود يف مو القرآن 

كفيه نسان ياإل، ألن لطبيعيةعلوم ارات الدنيوية والليم البشر أنواع الصناعات واملهاتعومن الواضح أن اهلدف ليس هو 
 عقله ودوافعه الدنيوية للسري به يف هذا الطريق.

ثبات إل (تاب مبني يف ك ايبس إالّ وال رطب وال)إستشهادات العالمة هو أن ه استشهاد ابآلية  بعجي من ـ 3
 يفذكورة ومهللا،  عن علم خافية مل اخللق غرييقة غيبية وأن كل حادثة تقع يف عاحقاملطلوب، يف حني أن اآلية تقرر 

 ؟!الكرمي رها يف القرآنكا من ذ هذعامل اللوح احملفوظ، أو لدى املالئكة وما إىل ذلك، وأين 
 ل يسع القرآن إليراد كل هذه األحداث الالمتناهية؟!وه
من ابلعلوم ائق، ويؤ احلقك نعه من إدراوميذا هو ما نقصده من العقل الديين الذي يغطي على العقل السليم وه

 ذيبها.وهتالدينية املوروثة قبل غربلتها 
حلقوق والقوانني واألخالق وما إىل ذلك هو واإدعاء أن اإلسالم فيه مجيع املعارف السياسية واإلجتماعية  إن ـ 4

ران خواء هذا اييف  خارج دائرة الدين وال من داخلها. وقد اثبتت التجربة اإلسالمية منادعاء ال يقوم عليه برهان ال 
ا حمتاجة يف  نظومتها احلقوقية ميع انساقها اإلجتماعية واإلقتصادية و مجالتصور الشمويل عن الدين إلسالمي وأّن 

ثر من عشرين عامًا على شروع أكعارف البشرية والتجارب احلضارية والثقافية للشعوب املتقدمة، فبعد املوالقضائية إىل 
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لعالقات وااكمة واملناهج السائدة يف النظام اإلقتصادي والسياسة اخلارجية احلد أن القوانني هذه التجربة اإلسالمية جن
 عاصرة ونتاج عقل بشري خالص.املي نفسها اليت حتكم الروابط البشرية هالتجارية وغري ذلك 

اب من البنوك لر ذف اهدهم حلجسالمية بكل اإللى سبيل املثال سعى اخلرباء يف النظام اإلقتصادي يف احلكومة وع
 ئدة.افلواراب مل ابلالربوي فلم يوفقوا يف ذلك وما زالت البنوك يف ايران تتعاالوممارسة جتربة البنك 

*       *        * 
 

 وير آخر للتحّدي ابلعلم:تص

 جه:الو  تقرير هذا خلوئي يفمام اول اإليقذكر العلماء وجهاً آخر للتحد ي ابلعلم أو ما يسمى ابالعجاز العلمي، وي
ها مما ري علق بسنن الكون ونواميس الطبيعة وغيتالقرآن وأسرار اخلليقة: أخرب القرآن الكرمي يف غري واحد عما  ـ 6»

يواننيون يف تلك الء االسالم إال  من انحية الوحي االهلي، وبعض هذه القوانني وان علم هبا بدال سبيل إىل العلم به يف 
عربية كانت بعيدة عن العلم بذلك، وان فريقًا مما أخرب به الابلعلوم، إال  أن اجلزيرة العصور، أو ممن هلم سابق معرفة 

 (50)..«توف ر العلوم وكثرة االكتشافات، وهذه األنباء يف القرآن كثرية   بعدإال  القرآن مل يتضح 
 يورد عدة آايت كشاهد على هذا املدعى، منها قوله تعاىل: مث
 لص.خالداللة على أن لكل نبات وزن ل ((51)وننبتنا فيها من كل شيء موز وأ)
 نبااتت.اللداللة على أتثري الرايح يف تلقيح ل ((52)رسلنا الرايح لواقحوأ)
 لداللة على قانون الزوجية.ل ((53)ن كل الثمرات جعل فيها زوجنيوم)
 لداللة على كروية االرض.ل ((54)املشرقني ورب املغربني رب)

 منها: ذا الصددهآايت اخرى يف « قرآنالنفحات » تفسريه املوضوعي ذكر الشيخ مكارم الشريازي يفوي
 اذبية.اجللداللة على قانون ل ((55) الذي رفع السموات بغري عمد تروّناهللا)
 شارة إىل بداية خلق العامل.ا ((56)استوى إىل السماء وهي دخان مث)
 كة األرض ودوراّنا.حر شارة إىل لال((57)ي متّر مّر السحابهرى اجلبال حتسبها جامدة و وت)
 ريح حبركة املنظومة الشمسية.تصيها وف((58)لشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليموا)
 سماء.الفيها داللة على توس ع و  ((59)لسماء بنيناها أبيد وإان ملوسعونوا)
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الشارة إىل ل ((60)رعهم إذا يشاء قديمجن آايته خلق السموات واألرض وما بّث فيهما من دابّة وهو على وم)
 خرى.االوجود احلياة يف الكرات السماوية 

 ((61)انهبنسب اإلنسان أّلن جنمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي أحي)
اد ما هو واضح ار وإير الختصصًا على احر ت اليت استشهدوا هبا الثبات هذا املطلب ايكتفي هبذا القدر من اآلون

 خرى.االالبطالن من االستشهادات 
  *    *     * 

 

 ناقشة:امل

 كننا مناقشة هذا االدعاء بطريقني:مي

 اجلواب ابحللّ  ـ 1

هو اإلعجاز ذكور، و ى املثبات املدعالو أن نقوم بتحليل املراد من اآلايت املذكورة لنرى مدى صالحيتها وه
 العلمي، فنقول:

صر واملواد وى العنالى مستعمعينة  سبةون اثبات أن لكل شيء يف عامل النبات وزن خاص يف «آلية االوىلا»ا أم
س ى مجيع النالدف املكشو  الكشف نبات، فال يفهم مقصود هذا العامل اجلليل يف كون هذاالاالولية الدخيلة يف تركيب 

 هللا محه هللا()ر يه، قالفملعجزة تشف ما عسر علينا ادراك ايكعلمية، لذا نورد نص كالمه لعل القاريء الكرمي  معجزة
 شريفة:الآلية بعد ذكر ا

بات مرك ب من واع النمن ان رياً أن كل نوعأخقد دل ت هذه على أن ما ينبت يف االرض له وزن خاص، وقد ثبت ف»
وأن نسبة  ماذا؟(، )مثخر صوص، حبيث لو زيد يف بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركبًا آخمأجزاء خاصة على وزن 

 وهو كما ترى!! ـ« لبشرروفة لطها حتقيقاً أبدق املوازين املعضبن بعض األجزاء إىل البعض من الدقة حبيث ال ميك
مل، ية على معىن احليف اآل حا اللقا بيان محلو الان املفسرين االقدمني كما يقول السيد صاحب ف «آلية الثانيةا»ا أم

ة ديث يقررون مهماحللعصر ت يف امل الرايح للسحاب أو املطر، ولكن مكتشفات علماء النباحبوفس روا اآلية املباركة 
 عن دمي االايم فضالً ني يف قملزارعاية ال أظنه قد خفي على لآلالرايح يف تلقيح النبات، إال  أن هذا املعىن املذكور 

أو  ح السحابقيتلان أية حال فإن أحد املعنيني لآلية كان واضحًا لدى القدماء )سواء ك لىوعاحملققني، 
 طلوب.املآلية على النبااتت(وبذلك يسقط االستشهاد اب

ية جلميع صفة مشولبقانون كر هذا التذ قرر قانون الزوجية يف النبات، وهناك آايت اخرى ت «آلية الثالثةا»
 .49الذارايت  ـ (ء خلقنا زوجني لعلكم تذكرونشيكل   نوم)املخلوقات، كقوله تعاىل: 

ا تتومبكن ليس يف هذا املعىن شيء من اإلعجاز العلمي، ففي عامل النبات ول ياس قياة فمن السهل روح احلمتع با أّن 
 كل من اإلنسان  يفشهودة مزوجية إلنسان حيث يشرتكون مجيعًا يف روح احلياة. ومبا أن الواالنبااتت على احليواانت 

 ات.د النبزوجية يف النخل الذي هو من افراالواحليوان، فكذلك للنبات وخاصة بعد وجود قانون 
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علم اكتشاف أن هذا القانون سار يف مجيع الانون علميًا يف مجيع الكائنات، أي مل يستطع إنه مل يثبت هذا الق مث
قانون بصورة جازمة، الحيقق صفة الشمولية هلذا  ستقراء التام، بل اكتشف البعض منها مما الاالالكائنات على مستوى 

اي االحادية اخللية اليت تتكاثر بوسيلة قبيل انواع البكرت  منبل أن موارد كثرية ثبت عدم صحة هذا القانون فيها، 
رات عامل النجوم والكواكب واجمل أوعض الديدان اليت تعيش يف أمعاء اإلنسان واحليوان )الدودة الشريطية( وباالنشطار 

ا الالساحبة يف الفضاء الالمتناهي، فاين   منذكر منها وأين االنثى، وكذلك الكالم على مستوى املالئكة اليت ورد أّن 
 جنس واحد، فال هي مذكر وال مؤنث، وغري ذلك.

ة حنب منها مشرقاً ومغرابً، ولو كانت مسطجاليت استدل هبا على كروية االرض ابعتبار أن لكل ا «آلية الرابعةا»
لعلماء فاغرب واحد كذلك. ولكن هذا املعىن أيضًا ال يصلح لكونه معجزة علمية، وملكانت ذات مشرق واحد 

رض ابلعديد من االدلة كما نقرأ ذلك يف كتب األغريق قبل ميالد املسيح بعدة قرون اثبتوا كروية وخاصة علماء اال
ادي االعوام وتالقح ومتًا بني الناس بتطاول الزمان مسفة اليوانن، وهذا املفهوم انتشر حتفالوغريه من « ارسطو»

 احلضارات، فال يعترب كشفاً علمياً للقرآن الكرمي.
فسرون يف أسفارهم ومسطوراهتم، منها: أن املراد املاملراد ابملشرقني واملغربني معان اخرى ذكرها إنه قد يكون  مث

ث تشرق الشمس يف الشتاء حيالصيف ومغرهبا كذلك و لقمر ومغرهبما، أو مشرق الشمس يف الشتاء وامشرق الشمس 
 ذلك الغروب.وكمن مكان غري مكان شروقها يف الصيف، 

 د منها وأن ه األول من هذه املعاين حتماً.آلية ال تعني املراوا
 فها عن قانون اجلاذبية بتقريب أن العمد الذيكشيستدل هبا املد عي لالعجاز العلمي على أساس  « آلية اخلامسةا»

كتها ودوراّنا حر د اجلاذبية بعد أن أثبت العلم احلديث أن االجرام السماوية خاضعة يف عمال يرى يف رفع السماء هو 
 الذي رفع هللا)حتميل صريح على معناها، فاآلية بقوهلا:  بل اجلاذبية، ولكن هذا االدعاء بعيد عن مفهوم اآلية، لتأثري

سموات وتوحي اليه بعظمتها وأن ه كيف السان إىل القدرة اإلهلية يف خلق نلفت ذهن اإلت (ري عمد تروّنابغالسموات 
ما  كلد رغم تفاهة هذا الشىء وخفته بينما ترتفع السماء مع  خيمته بدون عم أويعجز اإلنسان عن رفع سقف بيته 

يت تقف وراء هذه ليل القدرة اإلهلية العظيمة ادلفيها من أجرام عظيمة ومشوس منرية من دون عمد!! أال يكون ذلك 
 الظاهرة؟!

املدب رة هلذا العامل ال  مة القدرة اإلهليةعظلغاية املقصودة من هذه اآلية كما يف سائر اآلايت املماثلة هي تبيني فا
ون إىل ير ال أف)، فلو كان املقصود االشارة لقانون اجلاذبية لكانت اآلية ..«ذي رفع الهللا »اكثر، ولذلك تصرح اآلية 

 قانون ضغط اهلواء الذي يستفاد منه يف حتليق إىلارة اش(الطري فوقهم صافات ويقبضن ما ميسكهن إاّل الرمحن
هذه التحميالت غري  أنشارة إىل قانون ضغط املاء .. وهكذا. واحلال ا (الفلك فيه مواخر رىوت)الطائرات، وقوله: 

 مقصودة من اآلايت قطعاً.
اذبية على شكل العمود؟ ولو كان التشبيه اجلو من غرابة، فمىت كانت لآلخر أن تشبيه اجلاذبية ابلعمد ال خيوا

ذبة للشيء متنعه من جاوة دافعة متنعه من السقوط، واجلاذبية قوة لعمود يشكل ملا حيمله قفاابلسلسلة كان أقرب حتماً، 
 االبتعاد والفرار.

ا  ا «آلية السادسةا» ت على شكل دخان كما هو املقبول يف كانليت تتحدث عن بداية خلق السموات واالرض وأّن 
فلك يف هذا ال، ألن علماء عصر احلديث، فهي بدورها ال تشكل كشفًا علميًا خارقاً الاالوساط العلمية الفلكية يف 

هي احدى الفرضيات املقبولة إىل جانب فرضيات  بلاجملال ال يتحدثون عن قضية علمية مسل مة ال تقبل النقاش، 



لتجربة املنتجة لليقني واجلزم، ابعلم احلديث قاصرة عن تناول مثل هذه املواضيع املتوغلة يف الزمن الاخرى، أي إن أدوات 
شمس وتول د الا يف نظرية زحزحة القارات، وتكامل االنواع لداروين، وانفجار كمفرضية علمية مظنونة   فتبقى املسألة جمرد

 الكواكب السيارة وامثال ذلك.
 رض ودوراّنا من خالل التصريح حبركة اجلبال:االتدل هبا على إخبار القرآن الكرمي حبركة سليت اا «آلية السابعةا»
 .(متّر مّر السحابى اجلبال حتسبها جامدة وهي تر )
كرمي، ألن ادّن تصور حلركات االجرام الكن هذه اآلية كمثيالهتا ال تعد  فتحًا علميًا وكشفًا إعجازاًي للقرآن ول

فضاء، أي انه ال الفضاء ميتد هذا التصور إىل االرض كأحد هذه الكرات الساحبة يف الراّنا يف و السماوية الدائبة ود
سماء وجنومها، وأما القول بسكون االرض فلم يكن يف ذلك الرية من كل إنسان متدب ر يف أمر حيتاج إال  إىل التفاتة صغ

كواكب واالجرام السماوية، وسكوّنا الاالرض جلميع  قيقة مسل مة إال  ما كان من نظرية بطليموس يف حموريةكحالزمان  
اوراب، وما كان  يفد الذي افرزته النهضة العلمية قول حبركة االرض دوراّنا ابلشيء اجلديالودوران االفالك حوهلا. فليس 

هذه  حل الشمس وإبطاله لنظرية بطليموس السابقة هو أن ه طر حو البولندي ونظريته يف دوران االرض « كوبرنيك»من 
 ورة مستدل ة وأثبت ذلك ابلرباهني العلمية، ال أن ه مبتكر هذه الفكرة.بصاملسألة 
دثني يتحركون يف تفسريهم هلذه اآلية مبا احملاقعًا لرأيت هؤالء العلماء واملفسرين ى أن ه لو كانت االرض ساكنة و عل

خرون فس روها يف حركة وآدر املتأهلني مثاًل يستدل هبذه اآلية على نظريته يف احلركة اجلوهرية، فصيوافق سكوّنا أيضاً، 
 املذكورة. من هذه التفاسري كل   اجلبال يوم القيامة واآلية ال أتىب احلمل على  

ركة والسري يف اآلية البد أن حيمل على احلإن لقائل أن يقول إن اجلبال ال تتحرك واقعاً، فما نسب إىل اجلبال من  مث
رتكاب اجملاز يف املعىن ال وابتبعية لالرض، فاالرض هي اليت تسري واقعًا ال اجلبال، وحينئذ الاجملاز على اساس احلركة 

 ن كان هذا التفسري هو االقرب واالفضل.وااالرض  تكون اآلية صرحية على حركة
ق قمما حي« جمرة درب التبانة»كة اجملرة حر ستدل هبا على حركة الشمس مع منظومتها يف ضمن ا «آلية الثامنةا»

 اكتشف يف السابق. قدنصراً علمياً للقرآن مل يكن 
الشرق إىل الغرب، ومل يقل أحد أبن  سوسة منحمنت ترى ما يف هذا الكالم من حتميل لآلية، فحركة الشمس وا

مع منظومتها  أوا كيف جتري وتتحرك؟ هل حول األرض، أو حركة مركزية حول نفسها، أّن  الشمس اثبتة اطالقاً، أما 
 ية، ومن التعس ف أن حنم ل اآلية ما ليس فيها.اآلر معني يف اجملرة العظمى؟ فهذا مل تتحدث عنه احول مد

تمر يف توسعتها، أو أن ه سوف يقوم بتوسعتها مسن هللا تعاىل خلق السموات بقدرته، وهو صرح أبت «آلية التاسعةا»
لتفسري االمثل واىن كما يدعي صاحب النفحات عهذا املو  ،«اان ملوسعونو »فعل املضارع اليف الالحق كما هو مقتضى 

كد بعض علماء الفلك أبن العامل يف حالة مل الفلك، حيث يؤ عاوغريه من العلماء أن ه موافق آلخر الكشوفات العلمية يف 
 تمرة.مستوسعة 
ة فعلية، بل ين عملية التوسعة هي عملأبذا االدعاء كما ترى غري مفهوم من اآلية حتماً، أي أن اآلية ال تصرح وه

 حتمل أن التوسعة تتحقق فيما بعد، كأن تقع يوم القيامة.فيجاءت بصيغة اسم الفاعل، 
فتقد إىل ادوات االثبات العلمي. وتن هذه الكشوفات العلمية ال تتعدى مستوى النظرية افًا إىل أننا قلنا أمض

ريه وغول بعض علماء الفلك كجورج كاموف قكن اخلدشة فيه، وحىت لو ثبت ميوالعلماء ال يطرحوّنا كأمر مسل م ال 
لكواكب واجملرات العظيمة ال يعين اتساع فواصل بني االأبن اجملرات السماوية تبتعد عن مركز العامل ابستمرار، فان زايدة 



 على قل يف حق ه االتساع إال  يعلنظرية املشهورة يف ال حمدودية العامل، فالالحمدود والالمتناهي ال ابالسماء لو أخذان 
 ذكورة سعة الفاصلة بني االجرام السماوية ال سعة نفس السماء.املسبيل اجملاز أبن يكون املراد من التوسعة 

ا حتكي عن وجود عنصر احلياة يف و  «العاشرة آليةا» كرات السماوية كما يظهر من قوله تعاىل: الفيها يُد عي أّن 
سماوات واالرض، اليعود إىل « فيهما»لى اساس أن ع (الرض وما بث فيهما من دابّةوان آايته خلق السموات وم)

ن أبلكواكب السماوية حىت يد عي هذا املفس ر احملرتم لكائنات احلي ة يف اواولكن مىت أثبت العلم احلديث وجود احلياة 
 هذه اآلية تعترب كشفاً علمياً اعجازايً للقرآن الكرمي؟

ا تشري إىلا «آلية احلادية عشرا» لكل فرد من افراد البشر بصمات  أنبصمات األصابع حيث ثبت  د عي أّن 
تطور الالزمان وقدمي االايم، بل هو من اجنازات كشف العلمي مل يكن يف سالف الخاصة ال يشاركه فيها أحد، وهذا 

 د ة قرون يف هذا الكشف.بعالعلمي احلديث وخاصة العلم اجلنائي، والقرآن سبق العلم احلديث 
اطبون أنفسهم واآلخرين بلغة االحاسيس خيا كان هؤالء املد عون جاد ين يف دعواهم هذه، أم ذ أعلم ما إوال

ية أن هللا تعاىل لآلن دون تصور هلذا الكشف احلديث فان املعىن سيكون بقرينة السياق وم املذهبية؟ فلو خلينا مع اآلية
م االانمل اليت هي أصغر العظام يف بدن اإلنسان، ائاً حىت عظشيسوف جيمع عظام اإلنسان يوم القيامة وال يرتك منها 

 ريها وكبريها:صغء بدنه، منكرين والنافني للبعث أبن هللا سيعيد اإلنسان بكامل اجزاللفهي تؤكد 
 .(انهبنسب اإلنسان أّلن جنمع عظامه، بلى قادرين على أن نسّوي أحي)
فراد اآلخرين؟! أي أن هذا املعىن املذكور آنفاً االين هذا من الكشف املذكور يف أن بصمات كل فرد ختتلف عن وا

تالف البصمات ومتاثلها  اخساساً غري انظر إىل بصمات الفراد البشر كما جيتمع مع اختالفها، ألنه االجيتمع مع تشابه 
علمية الة نزاعم والتصورات املوهومة اليت ال يتحرك اصحاهبا من موقع االمااملكما هو واضح، وال نطيل أكثر يف رد  هذه 

ما آمنوا به  س اسية املذهبية والعقل الديين إلثبات ودعماحلواحلياد العقلي لدراسة القضااي الدينية، بل ينطلقون من موقع 
 نتيجة تشويه حقائق الدين وإدخال ما ليس يف الدين يف الدين.السابقاً، فتكون 

 عدم معقولية التحّدي العلمي ـ 2

ثله من حيث االعجاز العلمي الذي سوف مباسًا ال يعقل أن يتحدى القرآن العرب يف صدر االسالم أبن أيتوا اس
دائرة  يفالدعاوي لو فرض صحتها مل تكن مورد نظر القرآن الكرمي ة، فمثل هذه سنيثبت صحته بعد أكثر من الف 

 التحدي قطعاً.

 اجلواب ابلنقض ـ 3

دينية بشىت الوسائل خوفًا على امياّنم من الحاب العقل الديين الذين يسعون دائمًا إىل الدفاع عن معتقداهتم اص
تخدمونه إلثبات يسية مهمة. وهي أن كل سالح قيقة، ويغفلون أو يتغافلون عن قضاحلاإلهتزاز والسقوط يف مقابل 

و سالح ذو حدين وذو وجهني، وابمكان املخالف أن فهحقانية مذهبهم إذا مل يكن قائمًا على اساس احلق، 
السبب الذي دفعنا لتأليف  هوييف حقائق الدين وثوابت املذهب اليت يؤمن هبا اإلنسان امللتزم، وهذا تز يف  يستخدمه

تراكم على حقائق الدين من أدلة واهية وخترصات ذهنية عقيمة ظن  ماك من أجل تزييف وإزاحة هذا الكتاب، وذل
ى استفهامات املخالفني. فاذا هبم يدفنون علون هبا بماء الكالم واملفسرون أّنم يدفعون هبا شبهات املنكرين وجييعل

لشبهة فيما لو ظهر وافسه كفيل ابزاحة الوهم وهلم وركام أفكارهم، يف حني أن احلق بنعقاحلقيقة الناصعة حتت نفااي 
ه احلقيقة ذود النور يعين انعدام الظالم، كما يصرح القرآن هبوجللناس على حقيقته، فالنور ال يطرد الظالم، بل أن نفس 



ه، وم ابلقضاء على الباطل وإزهاقيقاحلق ال ف (62)(نقذف ابحلق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق بل)وله: بقاملهمة 
 ور احلق.حضبل أن الباطل سيضحى زاهقاً مبجرد 

 حني يفد هللا تعاىل، بات وجو ثة الدلة العقليااللى سبيل املثال فقد أورد الفالسفة وعلماء الكالم يف العديد من وع
ا قضية وجدانية حبتة  ف أّنم كي  كننا رأيناول ثباهتا. عن ايس للعقل اجملرد أو الديين من سبيل إىل ادراكها فضالً ولأّن 

سيلة تخدموا نفس الو كرين اسن املنوجدانية، فكانت النتيجة أالتوس لوا هبذا العقل البشري الناقص يف اثبات احلقائق 
 م وجود هللا وإبطال أدلة املوح دين.عد الثبات
 والنقلية لعقليةاألدلة لسنة ابسك الشيعة وأهل امتفس الكالم أييت يف جمال العدل االهلي وحرية اإلنسان حيث ون

اليت  سائل الوجدانيةاملي من رية هزييف أدلة الطرف املقابل، واحلال أن مسألة العدل أو احلوتلتأييد مذهبهم املوروث 
 لنقل يف ذلك.وايدركها اإلنسان بوجدانه من دون تدخل العقل 

هة ثرية يف دعم وجايت الكالروانقلية و اليأيت نفس الكالم يف االمامة، فالشيعة مثاًل يتمسكون دومًا ابالدلة وس
 بل لديه منف املقان الطر أون غريه من الصحابة، يف حني د ليه السالم()عيعلنظرهم واثبات أن احلق مع اإلمام 

ولة، لقالوا ا رواايت جمعقيل أّن   ، فانى الشيعةلدرواايت واالحاديث املنسوبة إىل النيب يف إثبات وجهة نظرهم اكثر مما ال
شيعي أن يطعن لل يصح ين، والشيعة، أو اّنا على األقل رواايت معتربة يف ذلك املناخ الديالت مثل ذلك يف روااي

 الختالق يف مذهبه.واوضع لبرواايت الطرف املقابل وهو يعلم كثرة ا
 من ة ينبغي أن مير  ى النبو يل علفة والدلصر ود إىل أصل املوضوع لنؤكد ـ كما سيأيت ـ أن القرآن حقيقة وجدانية نع

الدليل  تخدميسخلصم سوف ، ألن االقرآنو جتميع االدلة العقلية إلثبات حق انية النيب  يفناة العقل الوجداين، فال فائدة ق
تمسك يرأينا وهن ما  ية، وقدالعلم قرآنية على مستوى الكشوفاتالهذه احلقائق الدينية، ومنها املعجزة  فذاته يف تزيي

لدليل إلبطال س هذا اخدم نفيست أنجزة العلمية للقرآن، وابمكان املخالف حاب العقل الديين يف اثبات املعأصبه 
املتقاطعة مع  لقرآنيةايت البحث والتنقيب عن اآلهللا تعاىل، وذلك اب مناحلقيقة القرآنية وأن هذا الكتاب هو 

 اىل:املثال قوله تع سبيللى ه، وعم وجهة نظر دعكشوفات العلمية احلديثة وهي ليست أبقل مما استشهد هبا املوافق يف ال
 طحة وليست كروية.مسيث تصرح اآلية أبن  االرض ح (63)(ىل االرض كيف سطحتإو ) ـ 1
ليموس القدمية يف االفالك السماوية، وقد بطهذه املقولة تتفق مع نظرية و  (64)(ذي خلق سبع مسوات طباقاً لا) ـ 2

 ن السماء واحدة ال اكثر.وأأثبت العلم احلديث بطالّنا 
 (65).(د زيّنا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطنيقو ) ـ 3
اء ليستمعون ىل السمإياطني لولة لصعود الشمعها آايت اخرى تصرح أبن ظاهرة الشهب والنيازك لذه اآلية ومثفه

اذبية ية معلولة جلبيعطالهرة ه الظاد يف سورة اجلن ـ واحلال أن العلم احلديث أثبت أن هذور إىل حديث املالئكة ـ كما 
ب وعندما يقرت  الرضية.لكرة االفسيح احمليط اب ناثرة يف الفضاءمتاالرض، وأن الشهب والنيازك ما هي إال  أحجار 

ق ليكون رض حيرت وي لاللغالف اجلابجو اجلاذبية االرضية ينجذب إليها بسرعة خارقة ولدى اصطدامه  منأحدها 
 على شكل شهاب.

                                                           

 .18النبياء: ا - 62
 .20لغاشية: ا - 63
 .3لملك: ا - 64
 .5لملك: ا - 65



اثلة حيث تقرر أن الظالل يسجد هلل مع ممآايت اُخرى و  (66)(ليمني والشمائل سّجدًا هللفيؤا ظالله عن اتي) ـ 4
نور إىل الم النور، فما نرى من ظاللنا على االرض هو يف حقيقته عدم وصول عدأن حقيقة الظل أمر عدمي، أي 

 ؟هللاالرض لوجود احلاجب واملانع، فما معىن أن يقال أن الظل يسجد 
اىل منز ه عن اجلسم واملادة قطعاً، وكذلك تع لظاهرة يف مقولة التجسيم، مع أن هللاا (67)(ق أيديهمهللا فو  دي) ـ 5

 س مة.اجملغريها من اآلايت و  (69)(اء ربك وامللك صفاً صفاً وج)و أ (68)(عرشالاستوى على  مث)قوله تعاىل: 
 (70)(ج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيانر م) ـ 6
 (71)«نهما برزخاً وحجراً حمجوراً بيبحرين هذا عذب فراٌت وهذا ملح أجاج وجعل و الذي مرج الوه)

لعذب ابملاحل ااملاء  خيتلط ء ماحل حبيث الماث تصر ح هذه االيتني على وجود حبر ماء عذب، وإىل جنبه حبر حي
م بت ظنوّنخي  لعلم اتشفات كقع وما ولكن الوايود هذان البحران يف مكان م ا من الدنوجابداً، وكان القدماء يتصورون 

 د يف حيص بيص يفون اجلدملفس ر ارجي، وابلتايل وقع ااخلوأوهامهم، فال يوجد مثل هذان البحران على مستوى الواقع 
 ه االايت.هذأتويل مثل 

. يلةبذكر مناذج قل ض يتحققالغر  ديين ألنال نريد أن نطيل يف ذكر النقوض العلمية يف رد  مزاعم اتباع الرتاث وال
ام أتى إال  ابستخديت ال ن احلل  اابهتا أيضًا وليست ابلشبهات املستعصية على احلل ، ولكجو رغم أن هذه النقوض هلا 

ثبات ذا املورد يف ا نرد ها أن الن األمر كذلك فمن األجدر بنكاسالح التأويل وصرف النظر عن االخذ ابلظواهر، فاذا  
 ك.يعلد ين كما تقدم، فتارة يكون لك واخرى سالح التأويل ذو ح قرآنية، ألنالاملعجزة 
أ يقرأ الدين عاصر بدل املصحيح أن اجلياليقول بعضهم أن فالن يطرح الشبهات ليوهن من عقائد الناس، ولكن وس

ل حو ستفهام اعالمة  كثر منينا فسوف يصطدم هبذه الشبهات وتثور يف ذهنه أأببعينني مفتوحتني. وسواء شئنا أم 
هم مضة العيون وتتينية مغبت الدر  على الثوامتمفاهيمه الدينية خبالف االجيال السابقة اليت كانت صحة معتقداته و 

ههم عرفية اليت تواجاملاكل  املشى امياّنا، فاذا مل نسبق الشباب الواعي واملثقف يف حل  علعقوهلا على حساب احلفاظ 
 روتلك املصاد ملشكلة،اعثور على اجلواب وحل ادر اخرى للمصإىل  لدى قراءهتم للرتاث الديين فسوف يتوجهون

القه، طرته ودينه وأخسالمة فو ديد يل اجلاجلملذاهب الفكرية خمالفة لنا ابالصول والفروع، وال يؤمن معها على اميان وا
 .شكلة لعدم عثوران على جواب مقنع يف كتب األصحاباملوهلذا آثران أن نقوم حبل هذه 

 

 وض: ق النحلّ 

تشكل معضلة يف واقعها الديين والعقلي  الوص القرآنية املخالفة يف ظاهرها للثوابت العقلية والعلمية أكثر النص إن
ستعماالت اللغوية االتساع اللغة ملمارسة اجملاز والكناية واملثال والتشبيهات وغريها من وابعد قبول عنصر التأويل 

هذا فلريد قولبة املعاين الوجدانية يف قوالب لفظية حمدودة، تاب مساوي يلكاصة خالضرورية يف مقام االفهام والتخاطب و 
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أن هلل يداً، أو سجود الظالل وأمثال ذلك، امنا  أوال جند مثة مشكلة يف فهم اآلية اليت تشري إىل أن األرض مسطحة، 
 ابلشهب شياطنيالة، أو رجم عيت تستعصي على التأويل واجملاز كما يف السموات السبالاملعضلة يف بعض اآلايت 

 قرآنية وطرق ابواب اخرى حلل املعضلة:الوالنيازك، فالبد  من التدب ر واالمعان يف هذه احلقائق 

 

 «:السموات السبع»عضلة االوىل: امل

ئدة يف االجواء العلمية اكثر من الفي عام، ساالبداية البد من استعراض فكرة بطليموس عن العامل اليت كانت  يف
رؤية الكونية كما الراب جند كثري من الفالسفة املسلمني يف العصور املتأخرة متأثرين بتلك او مية يف  بعد النهضة العلىتفح

ظومته، وأحد جملدات االسفار، وهو السادس منها خمتص ببيان منيف كتاابت صدر املتأهلني يف اسفاره، والسبزواري يف 
ترب يف هذه الرؤية الكونية حمور العامل، تعالصتها أن االرض نظرية القدماء، وخلعلوي واالفالك السماوية وفقًا الالعامل 

( 7قرآن ابلعدد )ال( حسب نظرية الفالسفة املسلمني بعد تصريح 7رية بطليموس، و )نظ( افالك حسب 9وحتيط هبا )
ونظرية  الرؤية االسالمية لسموات السبع ال يبقى كثري فرق بنيابللسموات ولكن بعد اضافة الكرسي والعرش احمليطان 

 ( يف النهاية.9ث يكون عدد االفالك )حيبطليموس 
لبطليموس أن « اجملسطي»ما جاء يف كتاب وكا ترتيبها حسب هذه النظرية من حيث القرب والبعد عن االرض أم

واء كرة النار، هليط ابوحتوسط وتعترب مركز الكرات االخرى، وحييط هبا اهلواء من كل جانب، الاالرض اثبتة تقع يف 
لك القمر(، وبعده فلك )عطارد(. مث فلك )الزهرة(، مث فلك )فبعده أييت أول فلك من االفالك التسعة، وهو و 

الك وهي السيارات السبع، واحد افك )املريخ(، مث )املشرتي(، مث )زحل(، إىل هنا يتحصل لدينا سبعة فل)الشمس(، مث 
ثابتة واليت الالسماء الثامنة حيث مقر النجوم والكواكب  الذي هو عبارة عن جربو المنها حميط ابآلخر، مث أييت فلك 

بة(، وآخرها فلك االفالك، أو فلك )اطلس( وهو الفضاء خشنراها معلقة يف السماء ومثبتة )مثل املسامري املثبتة يف 
 ذي ال يعلم قطره اال  هللا تعاىل وال توجد فيه جنمة واحدة.الالالمتناهي 

 كو ن من طبقات حتيط أحدمها ابالخرى متاماً.املرض والسموات مثلها كمثل البصل كذا تتحصل لدينا صورة لالوه
رؤية وخاصة بعد ورود رواايت كثرية تؤكد اللرؤية القدمية لعلماء االسالم ال تكاد ختتلف اختالفًا مهمًا مع هذه وا

لكواكب السبعة فاؤية البصرية، يها هو احلس  والر فه الرؤية للكون اعتباطية، فاالساس هذصحة هذه الرؤية، وليست 
ا سواها من النجوم هي الثوابت وتشغل السماء الثامنة، أما وموهي اليت تسمى ابلسيارات السبع مشاهدة وحمسوسة، 

ية ؤ هم هو كيف نوف ق بني الر املضية حبتة، وبعد أن ثبت علميًا بطالن هذه الرؤية الكونية، فان السؤال فر التاسعة فهي 
فالك االوات حيث يظهر منها مساندهتا وأتييدها للرؤية القدمية يف نظرية مسالقرآن الكرمي بوجود سبع  اجلديدة وإخبار

ديدة وخاصة على فرضية ال حمدودية العامل تلغي اجلالتسعة )أو السبعة مع حذف الكرسي والعرش(؟ علمًا أبن الرؤية 
 كثر.أتزهلا إىل واحدة ال وختوجود سبع مسوات، 

 عضلة:املالعلماء واملفكرين االسالميني تقد موا حبل ني هلذه  عاصرون منامل
علم احلديث مل يثبت عدم وجود مساوات الا أجاب به غري واحد من املفس رين وعلماء الدين من أن م «:حدمهاأ»

بعد وصل فيما يتث سوف يدم الوجدان ال يدل  على عدم الوجود. ولعل العلم احلدوعاخرى غري هذه السماء االوىل. 
ذلك ال ميكن القول أبن اإلخبار القرآين بوجود سبع مساوات ولإىل اكتشاف هذه العوامل اليت أخرب القرآن بوجودها. 

 ية العلم احلديث. يقول صاحب التفسري االمثل يف هذا الصدد:رؤ يتقاطع مع 



ارة يف آايت بعرر هذه الوتك ت هبذا العدد،ااو مسألصح يف رأينا أن املقصود ابلسماوات السبع، هو وجود سبع ا»
 لذات.اباخلاص  العدد العدد املذكور يف هذه اآلايت ال يعين الكثرة، بل يعين أنالذكر احلكيم يدل  على 

ء من السماء االوىل، ومثة ستة عوامل اُخرى جز ستفاد من آايت اُخرى أن كل الكرات والسيارات املشهودة هي وي
 (72)«لسماوات السبع.ابة اليوم، وهذه العوامل السبعة هي اليت عرب  عنها القرآن سائلنا العلميوو ا نخارجة عن نطاق رؤيت

 كن هذه اجلواب أو احلل  غري مقبول لعد ة امور:ول
لنا قااًل، وحىت لو لعامل حمهبذا ا امل اخرى حميطةعو قبول فرضية ال حمدودية الكون املادي يكون قبول وجود  مع ـ 1

ملليارات د  اآلن آالف اكتشف حلاملطره وامل حميطة هبذا العامل الفسيح جداً ـ والذي يبلغ قديق وجود عتصابحملدودية فان 
 بعة.اء السا السمرج إىلعاصة إذا اخذان أبخبار املعراج وأن النيب وخمن السنني الضوئية عسري للغاية 

ع )طرق(، وهو ما مج (73)«رائقط» بـالقرآن نفسه يكذب هذا اإلدعاء. وذلك يف تعبريه عن السموات  إن ـ 2
 ريها ودوراّنا حول الشمس.مسيتطابق مع الكواكب السيارة يف 

 يذكرها يف جمالمسوات و  ود سبعته بوجآاي نهذا التصور ال يتالءم مع أتكيد القرآن الكرمي يف العشرات م إن ـ 3
ى غري وات االخر مسالفلو كانت  ذلك، نسان كنعمة الشمس والقمر واملاء واهلواء وما إىلاإلالتذكري بنعم هللا تعاىل على 

 جودها؟!د على و التأكيو ا فائدة هذا التذكري الدائم هبا فممرئية وال حمسوسة لشد ة بعدها عن االرض، اذن 
من  ن القضيةأى اساس لكافرين علوالقرآن حينما يتحدث عن السموات السبع يتحدث إىل املؤمنني ا إن ـ 4

 هلم: بر ويقولخياطب الكافرين يف ذلك الزمن الغا« نوح»ذا فهر، الوضوح إىل درجة ال تقبل االنكا
 (74)( تروا كيف خلق هللا سبع مسوات طباقاً أمل)
ن أيرون ذلك، مع  أّنم الولة و كار هذه املقانو كان املقصود هو ما ذكره مكارم الشريازي جلاز الولئك الكفار ول

 ح مبثل هذا اخلطاب.ا، وإال  ملا خاطبهم نو هلحلن اخلطاب يوحي بقبوهلم 
بشرية اخلطاب »ون إىل بغريه الذين يذهو  (75)وشسر ا جنده يف كتاابت املفكرين اجلدد امثال الدكتور م «:نيهمااث»
ا اهلية، إال  اّنا قد لبست ثياب هذ، وتتلخص «القرآين بشرية وجتسدت املعاين اله الرؤية أبن اخلطاابت القرآنية رغم أّن 

ان أن خضعت لتأثري البيئة والثقافة السائدة آنذاك، فكانت اخلطاابت فكمفاهيم بشرية ضيقة، السامية بلغة حمدودة و 
لطبيعة، فال اشكال يف هذه اإلخبارات رغم عدم والناس من خالل فهمهم لالحداث ورؤيتهم للكون اقرآنية ختاطب ال

لى هللا )صنيب االكرمالليه القرآن وهو ثقافة خاصة بعصر النزول كما هو مقتضى من اُنزل ع عنواقعيتها ألّنا حتكي 
 مقتضى ثقافته وظروفه التارخيية.و  عليه وآله(

هل يف الثقافة كريس اجلتشكلة ماجه يو ن هذا احلل وان كان أفضل من صاحبه وأقرب إىل القبول، إال  أن ه أ يه:وف
ماً  ستقبل حتامليف  الرؤية طأ يفاخل ؤية كاذبة عن الواقع اخلارجي، وسوف ينكشف هذالر البشرية وتقرير للخطأ وتصديق 

ال  إة وهو مل أيِت اخلاطئ ؤيتهملهم ويؤيد ر هبشرية على جالكما حصل ذلك فعاًل، فكيف يسو غ القرآن لنفسه أبن يبقي 
 هل واخلرافة، ولتوعية الناس وحتريك عقوهلم وتنوير أفئدهتم!!اجلحملاربة 
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  حل  هذه املعضلة أن نقول:يف «الصحيحو »
ال هتا، بل  يقر ها على علسبع( ملرات اكة السياحر رآن الكرمي عندما أقر الرؤية القدمية )املشاهدة واحملسوسة يف الق إن

السيارات  هيوات( سبع مس)فق مع الواقع املتحرك يف الكون، وذلك يعين أن املراد من يتسعى إىل تصحيحها مبا 
صى، وخاصة يف ا ال حيمجلم ة اع البشر، وفيها من الفوائد ميجلالسبعة )الشمس بدل االرض( ألّنا مشاهدة وحمسوسة 

كل سيارة لساس أن م على أن يقو كاىل ذلك، فالتصور االرضي  إربوج واالشهر الشمسية وهداية السفن وما التعيني 
 ل إىليصا حىت ية وهكذالدان تسري يف فراغ، بل يف مساء منطبقة على السماء المساء على حدة، أي أن هذه الكرات 

ة يدارات ومهت سوى ما ليسسماء والفلك واّنال)فلك االفالك(، والتصحيح القرآين هلذه الرؤية ينطلق من مفهوم 
 .(ّل يف فلك يسبحونوك)ه السيارات هذو)طرائق( تتحرك فيها 

فالك )اال ماوات التسعتزل السه اخقدمية هو أن  التصحيح أو التعديل اآلخر الذي أجراه القرآن على الرؤية الكونية ال
ء ر وافكار حكماااالخب يفا ورد ليموس إىل سبع مساوات كما هو املشاهد من السيارات السبع، ومبطالتسعة( يف نظرية 

ء نات افكار هؤالهو من بلكون فسماء الثامنة والتاسعة يف احاطتهما ابالاالسالم من تصوير الكرسي والعرش مبثابة 
د ألننا ال جن الف كتاب هللا،ّنا ختاً، ألعولة حتموجمإىل حد  كبري، والرواايت ضعيفة  كماء املتأثرين ابلعلوم اليواننيةاحل

 ه:كرسي ابنالعن  لعرش يف القرآن الكرمي، غاية ما هناك أن القرآن يتحدث اترةواهذا املعىن للكرسي 
 (76)(ع كرسيه السموات واالرضوس)
 هلية، وهذا يعينقدرة اإلال« رسيالك»راد من املن إىل أن لسعة ال تعين االحاطة كما هو واضح، واملفسرون يذهبو وا

 مقرونة مع هللان قدرة أد، أي يع احناء الكون ومتخللة يف مجيع مفاصل عامل الوجو مجأن القدرة اإلهلية انفذة يف 
 املوجودات ال اّنا حميطة ابلكون.

 ملاء:ه على ارض وجعلاالفالقرآن أنزله من وراء السماء السابعة إىل « العرش»ا ابلنسبة إىل ام
 (77)(ان عرشه على املاءوك)
قول لربوج( بينما ياة )فلك لثامناسماء الاء كانوا يتصورون أن النجوم الثوابت واقعة يف ملتعديل الثالث أن القدوا

 ا يف السماء الدنيا:أّن  القرآن يف حديثه عن حمل النجوم 
 (78)( زيّنا السماء الّدنيا بزينة الكواكبإانّ )

ن هذه ن( فقد فهموا مد  اآل )وحلحلكماء املسلمنيوا ا أن الرؤية البطليموسية كانت راسخة يف افكار رجال الدينومب
ن أيد املطهري يرى شهالال ني امثل النجوم يف السماء االوىل. ولذلك رأينا أن حكماء وحمققحماآلية أن القرآن يقرر 

يا، أي لدنايف السماء  ح أبّناآن يصر  السماء االوىل. واحلال أن القر إىلمجيع الكواكب والنجوم يف الفضاء الفسيح تعود 
اء السم»احدة وهي و  مساء بعة يفسماوات السالسماء املوجودة فعاًل يف عامل الوجود، وهذا يوحي أيضًا إىل اختزال ال

 النسان كثرياً إىل الواقع املوضوعي لعامل الوجود والكون.اب، مما يقرتب «الدنيا
لتشكيلة الواقعية لالجرام السماوية؟ فذلك واكون لذا مل يصرح القرآن ابحلقائق العلمية املكتشفة حديثًا عن اا ملاأم

قرآنية، هذا من جهة، الاية ابلدرجة االوىل، وليس العلوم الطبيعية مقصودة يف اخلطاابت هديعود إىل أن القرآن كتاب 
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حلقائق العلمية مجلة واحدة، فالبد من التدر ج يف االفهام والتأين ابومن جهة اخرى صعوبة إفهام الناس يف ذلك الوقت 
يش مرحلة مواجهة صعبة مع يعلية الرتشيد الفكري لئال  يثقل األمر على الناس وخاصة أن االسالم كان عميف 

قرآن، السور اآلايت القرانية ينفذ منها اخلصم يتخذها ذريعة يف تكذيب  يفاملشركني، وليس من الصحيح فتح ثغرة 
ا رأينا يف احملاولة الثانية لتفسري السماوات السبع، كمقبل القرآن   نولكن هذا ال يعين جتويز اإلخبار املخالف للواقع م

ا يف احملاولة االوىل، أما كمود سبع مساوات مل يكتشف البشر حلد اآلن سوى السماء االوىل منها  وجوال االخبار عن 
ف، وهذا هو ما جنده يف و واقع الكوين فهو املتعني يف مثل تلك الظر المبا يقرتب من  إمضاء التصور السائد مع تعديله

 مل اخلطاابت القرآنية.جم

 

 عضلة الثانية: عالقة الشياطني ابلشهبامل

 ظاهر كما تقدم.على ال احلمل تسليم بعدم صحةالل  هذه املعضلة الفكرية البد  من تقدمي بعض املقدمات بعد وحل
ية( فكيف يؤثر غري ماد)ردة جودات جمو شياطني مالىل: يف استبعاد احلمل على الظاهر، فمن جهة فان قدمة االو امل

اق م الشياطني ابسرت تقو  أن ا معىنلنيازك والشهب ومحلها على الفرار والعودة إىل االرض؟ وأيضاً مكافيها سالح مادي  
وهتا يف عملية ش يصل صابلعر  ماء السابعة وحميطةالئكة يف أقصى الساملالسمع حلديث املأل األعلى؟ وهل يعقل أن 

ث املالئكة ذا تتحد؟ وملاارات بعيدة جداً(مد جو االرض )حيث أن الشهب حميطة ابالرض وليست يف ىلادثة إاحمل
ا هي شياطني؟ ومللمح ومل يس مالئكةاالسرار املمنوعة على الشياطني؟ وملاذا مسح لل هيأبسرار الكون فيما بينها؟ وما 

ن دون عائق؟ مما سبق لسمع فياوقد كانوا يسرتقون  سمعالقة البعثة للنيب اخلامت مع منع الشياطني من اسرتاق عال
ظاهرة معاصرة و العامل  مقدة ا املنع يف هذا الوقت ابلذات مع العلم أبن ظاهرة الشهب والنيازك قدميهذوكيف صدر 

 تصة مبا بعد البعثة:ّنا خمأبجلميع اجملتمعات البشرية، فكيف يقول القرآن 
 ي بعد نزول القرآن.أ (79)(دارصن يستمع اآلن جيد له شهاابً مان كّنا نقعد منها مقاعد للسمع فوإ  )

 لظاهر، وتدفعنال على اة احلمشك يف مصداقيالشرات االسئلة من هذا القبيل اليت تثري يف جو الفكر زوبعة من وع
 ذه اآلايت.فهم السليم واملعقول هلللإىل طرق ابواب اخرى 

علمي خطاب طاب الأن اخل ما هو معلومفكحول اخلطاب القراين وفرقه عن اخلطاب العلمي، «: ملقدمة الثانيةا»
 والكسوف، واملد سوفاخل ضوء أومعيارية فيه، فعندما يقرر العلم قانون اجلاذبية أو سرعة الللوصفي حبت وال جمال 

ا يقرر ظاهرة طبيعية على مستو   طاب إنشائي.خة أو يقة أخالوصف واإلخبار فقط، أي من دون دعو الى واجلزر، فإمن 
ب معياري آين خطاالقر  ين أن اخلطابيعحني أن القرآن كتاب هداية ابلدرجة االوىل ال كتاب علم، وهذا  يف

 خلرب العلمي.واوإنشائي وإن ظهر بلباس العلم 
 نفي وهو الظاهر، واآلخر معياري ويتضموصحدمها عبارة اُخرى: إن اآلايت القرآنية ذات بعدين يف اخلطاب: أوب

غرض األصل من القرآن مبا للداخلي، وهذا هو األصل واملراد من اخلطاب القرآين، وهو املوافق التوصية وإنشاء يف حمتواه 
وهو علم العالمات والدالالت حيث يقرر علماء « لسيمانطيقياا»هو كتاب هداية ودين، أو نقول كما يف علم 

وضوعة هلا، بل قد يكون مراد املتكل م شيئاً امليقصد هبا معانيها  انطيقيا أن  اخلطاب حيوي على ألفاظ رمزية السيمال
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قصد من ذلك وي« العب كثرياً »ل استخدام اجلملة اإلنشائية للتهديد، كقول األب البنه مثآخر غري معاين األلفاظ، 
صول هذا املوضوع جملة أعاله غري مقصود، ويبحث علماء االُ لليل هتديده وحثه على ترك اللعب، فنجد أن  املعىن األو 

لفاظ، ولذلك قالوا ابلداللة التصديقية، االداللة التصورية والتصديقية وأن  املتكل م قد ال يريد الداللة التصورية من اليف 
تأكيد على ال، ولذلك جيري حوظ، أي تكون اجلملة بال معىن يف مدلوهلا التصوريملفيكون املعىن األويل للجملة غري 

 «.السيمانطيقيا»م علم والداللة التصديقية اجلدي ة للخطاب يف ل  اكتشاف مراد املتك
هو  ارجي، ألنه ليساقع اخلن الو عكاية احلد هذا نقول: إن اجلانب الوصفي يف اآلايت القرآنية ال يعين ابلضرورة بع

لسائد امان، فاذا كان ز الذلك  ئدة يفن اآلايت حمايثاً للثقافة الساكن أن أييت هذا اجلانب ممياملقصود ابالصل، فلذلك 
وصد هم عن  لشياطنيالقمع  لنيازك عبارة عن كواكب انرية تنطلقوايف تصور الناس أن  الظل يسجد، أو أن الشهب 

رض عسر للناس؟ ومع ف د الديينإلرشارتبية واالصعود إىل السماء، فما املانع من االستفادة من هذا املفهوم يف عملية ال
لذين أخذوا  افكار الناس ايفبلة بل إاثرة ة للناس النعدام الوسائل واألدوات العلمية، أو الحتمالر ذكو املتغيري وجه النظرة 

 لتوصيةوالروحية الرتبية ن يف اخذ احلقيقة املسل مة مبا ال خيدم أهداف الديمأهذه التصورات اخلاطئة من االسالف 
نسان من ىل والصعود ابإلهلل تعاان ابال تعميق اإلميجمملانع أن يقر  الدين هذا التصور ويستفيد منه يف املعنوية، فما ا

ل خلطاب هو املدلو ا مندي اده اجلاتب عالية من الكمال املعنوي واإلنساين بعد أن ال يكون مر مر الواقع اجلاهلي إىل 
 التصوري أو الوصفي؟

اج ع الطيور والدجاهرة رففسري ظتمعرض  يفلنا امللتزمة دينيًا يقول ألطفاله لى سبيل املثال كان األب يف عوائوع
ا تشكر هللا بعد شرب املاء، ولذلهذرؤوسها بعد تناول املاء أبن  لواضح اسماء، ومن الىل إرأسها  ك ترفعه احليواانت إمن 

ء. ولكن هل االدعا يف هذاز يدرك رب الطفل وتتوسع إدراكاته يكأن هذا الفرض ال يقوم على اساس معقول، وبعد أن 
ار، بل واإلخب و الوصفهس لياألب كان يكذب؟ كال ، ألن الغرض األساس من تفسريه هلذه الظاهرة أن يعين هذا 

املصب احلقيقي اانت. فاحليو  كر هللا بعد كل شربة ماء كما تفعل هذهيشعبارة عن توصية مبطنة وإرشاد للطفل أبن 
خلارجي ألمكن لواقع اعامل ا عن حقيقة يف كايةوحالتوصية ال الوصف، ولو كان جمرد وصف ذا النوع من اخلطاب هو هل

 أن يكون خرباً كاذابً.
بل قصد  اخلرب كاذابً. رج ليكون اخلايفا وقع عم  هو ال يريد أن يقرر خرباً ف (فعله كبريهم بل)كذا يف قول إبراهيم وه

ه ال ضر وال تنفع وأن  ت الاثن ذه األو وهو االحياء هلؤالء اجلهالء أبن هوجود يف ابطن هذا اخلرب، املالتوصية واإلنشاء 
 جدوى من عبادهتا.

 ن، فاجلانب الوصفي الظاهر يف اخلطاب القرآين ليس هو املقصود.إذ
ل  حصين، فمن دخال  هللاإإله  لمة الك»ندما يقرر القرآن حقيقة أن هللا واحد، أو عندما جند يف الرواايت أن فع

انب جلاود منه ن املقصنسان هبذا اخلرب فقط؟ أي هل أقصود هو أن يعتقد اإلاملهل أن « من من عذايبحصين أ
هذه  مبا يتوافق مع العباديالقي و وكه العملي واألخسلالوصفي، أو اجلانب اإلنشائي واملعياري أبن يتحرك اإلنسان يف 

 ضمنها كلمة التوحيد؟تتاحلقيقة اليت 
حصنًا من « ال إله إال  هللا»ون هذه اجلملة تك نالثاين، وإال  ملا كان هناك معىن معقول أل شك يف أن  املراد هو ال

 .(80)(قولّن هللاليئن سألتهم من خلق السماوات واالرض ول)نوا يقر ون هبذه احلقيقة كاالعذاب، ألن املشركني أيضاً  
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لعلم احلديث، عطيات امع م ال يتوافق قد د هذا نعود إىل ما حنن فيه، فاجلانب الوصفي من اآلية حمل البحثبع
ساس، بل الادًا من س مقصو خيص الظاهرة، أو الكذب يف اإلخبار، ألن اإلخبار ليتشولكن هذا ال يعين اخلطأ يف 

 سياق هذه يفلتوصية عامل امالصل، وإذا أردان أن ندرك ابيشكل قشرة لفظية حلكاية توصية معيارية هي املقصودة 
 ت تتحدث عن عاملاياآلن أنفرتض  عامل الباطن والنفس االنسانية، و ىلحول من العامل اخلارجي إنت اآلايت فعلينا أن

فاهيم ادة من بعض املابالستفهام، و عامل اخلارجي لتقريب املعىن إىل االفالالنفس يف عملية تشبيه واستعارة من ظواهر 
 قرآن بذلك:الح لتصورات، منها: أن الشياطني يوسوسون يف صدور الناس كما صر وا

 (81)(اس اخلناس * الذي يوسوس يف صدور الناسو شر الوس من)
 حلهم ومكاّنم هو يف عامل النفس ويف صدور البشر.فم
لوب قرس االميان يف ذي غال(وآله لى هللا عليه)صنها: تزامن منعهم من الصعود إىل السماء مع بعثة النيب األكرموم

 . اب منهاالقرت  يف قلب اإلنسان منعت الشياطني من يهلاالور الناس، فمن أجل احملافظة على هذا الن
 «:ؤمناملقلب »نها: أن العرش االهلي الوارد يف الرواايت الشريفة هو وم
 «لب املؤمن عرش الرمحنق»
ىل ما اطني إلو استمعت الشيفنسان، ذا اإلتعلقة هبامللعرش حمل تالقي املالئكة ومنبع األوامر اإلهلية والعلوم الغيبية وا

ري وترشيد اصر اخلنعحباط اى هذا اإلنسان، فاّنا ستكون قادرة اكثر مما مضى على مستوى علري يف املستقبل جسي
 عوامل الشر يف الفرد املؤمن.

سلم، طقي لإلنسان املري املنالتفكو فهم الواقعي النها: أن الرسالة احملمدية عملت  على تقوية عقول الناس واذكاء وم
عقلية على لشهب الابتواجه سؤالء الشياطني القابعني يف صدر اإلنسان ونفسه االمارة هلكل وسوسة وهذا يعين أن  

شكوك جتنب الصواب و يق اخلري ودفعه إىل سلوك جادة الطر شكل استدالل عقلي يعمل على حتريك اإلنسان يف 
 يت تثريها الشياطني يف نفسه.الواالوهام 

عاين العقلية شبيه املت من ى هذا املعىنعللنيازك ميكن أن حيمل الشهب و نتيجة: إن تصوير عالقة الشياطني ابال
ويش على حامل لتشوان عد اآلحياء للناس أبن الشياطني ال ميكنها التدخل يف الوحى باالابحملسوسات والغرض منه 

ا ى ما يف هذف خيوال الة،و الرسيهود يثريون هذه التشكيكات يف جالالرسالة اإلهلية للبشر كما كان االعداء وخاصة 
ع لسماوية من موقالرسالة ل مع ارؤية والتعامالحياء من تثبيت لقلوب املسلمني على االميان من موقع الوضوح يف اال

 الوثوق واالطمئنان. 

 
*         *            * 

 
 

 التحّدي مبن اُنزل عليه القرآن! ـ 5

 ول العال مة:يق
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 يتعلم عند معلم ومل يرتب  عند مرب  بقوله وملاملعجز يف لفظه ومعناه،  نابلقرآ قد حتد ى ابلنيب األمي الذي جاءو »
لى )صنكاقد  ف (82).(يكم وال أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفال تعقلونعللو شاء ما تلوته  قل)تعاىل: 

ء من شعر أو نثر حنواً من أربعني ت بشيأينهم وهو أحدهم ال يتسامى يف فضل وال ينطق بعلم حىت مل بيهللا عليه وآله(
زت عنه عجدماً، وال يرد عظيمة من عظائم املعايل، مث أتى مبا أتى به دفعة فأتى مبا تقسن ة وهو ثلثا عمره ال حيوز 

 .(83)«فحوهلم وكل ت دونه السنة بلغائهم
*          *           * 

 

 الحظ عليه:ون

العقلي، وحىت  لعريف الملنع ااو من فهحد من الناس. ولو كان منعًا العقل ال مينع من حدوث هذ األمر أل إن ـ 1
 عمره. طراً منشامالً نوابغ والشعراء العديد ممن نبغ فجأة بعد ما كان خالالعرف البشري يشهد يف اتريخ 

اؤهم، إلينا امس تصل ملة األمر ين، غايآخر  منتعل م هذا القرآن  العقل والتاريخ ال مينعا من أن يكون النيب قد إن ـ 2
علم تا اسم من ني عليخفولذا  ناسب،لم خفية هذه العلوم واملعارف مث أعلن عنها يف الوقت املتعفاملنكر يدعي أن النيب 

 عنده.
اإلعتبار  بلها بنظرق آليةاذان سياق أخاآلية املذكورة ليست يف صدد التحدي كما يدعي العالمة، ولو  إن ـ 1

 :التضح األمر جلياً اذ تقول
 أن قل ما يكون يل بّدله ذا أوه غريذا تتلى عليهم آايتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءان إئت بقرآن وإ)

 ما ، قل لو شاء هللاوم عظيميذاَب حى إيّل إين أخاف إن عصيت رّّب عيو أبّدله من تلقاء نفسي إن اتّبع إاّل ما 
 (.ابً..ى على هللا كذن افرت لم ممأظله أفال تعقلون، فمن عليكم وال ادركم به فقد لبثت فيكم عمراً من قب هوتتل

ن أب فتقرر اآلية ري هذا،كتاب غشركني أبن أيتيهم باملى أن اآلية حمل البحث جاءت بصدد اإلجابة على اقرتاح فرت 
يؤمر  ع فيماباتوآله(  عليهلى هللا)صلي، ألن تبديل اآلايت وتغيريها ليس من صالحيات النيب، النهعمهذا اإلقرتاح غري 

ا عليهم كما  لنيب من تالوهتا ملنع اء هللامبشيئة هللا، ولو ش هيبه ويوحى إليه، وحىت اآلايت اليت تالها النيب عليهم امنا 
ليهم امنا هي علآلايت  نيبال هم عمرًا من قبله ال يتلو عليهم ذلك، فكل ذلك يؤكد حقيقة أن تالوةفيكان قد لبث 

دوره اته وال ميكن صز حبد ذت معجنفس هذا العمل وهو تالوة اآلاي أنذه اآلايت معجزة، وال أبمر هللا تعاىل، ال أن ه
ذا قال  ال أكثر، وهلشيئه هللامعلى  يريها يتوقفتغغري النيب، فاملراد تقرير هذه احلقيقة، وهي أن تبديل اآلايت أو  عن

 البحث: بعد اآلية حمل
ي وهو أن يفرت  الظلم، ن أقبحم أن ه إال  أن نفس هذا العمل ممكن، ي أ (ن أظلم ممن افرتى على هللا كذابً فم)

 أن ه أمر مستحيل. الاإلنسان على هللا كذابً من هذا القبيل 
و لكليهما، وهذا أ ،لى هللا عليه وآله()صكرماال هذا املعىن ال ميثل معجزة للقرآن الكرمي، بل هو معجزة للنيب  إن ـ 4

توى البشر، واحلال أن التحدي القرآين ابالتيان بسورة واحدة أو بعشر مسإعجازًا فوق  يعين أن القرآن لوحده ال ميثل
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تحدي القرآين إىل صاحب الرسالة ومن الر من مثله يؤكد إستقاللية الظاهرة القرآنية يف االعجاز، أي ال ينظر هذا سو 
 فاته ..وصياته صاُنزل عليه القرآن وخصو 

*         *           * 

 

 قرآن والتحدي مبجموع اآلايت!ال ـ 6

فالقرآن آية »ى شكل منفرد، يقول العالمة: علد يدعى أن القرآن معجزة مبجموع ما ورد من جهات اعجازية ال وق
لمقننني يف تقنينهم، ول، هلحكيم يف حكمته، والعامل يف علمه، ولإلجتماعي يف اجتماعولللبليغ يف بالغته وفصاحته، 

ميع العاملني فيما ال ينالونه مجيعًا كالغيب واإلختالف يف احلكم وجلوللحكام يف حكومتهم  وللسياسيني يف سياستهم،
هات، فهل يتأتى للقوة البشرية أن ختتلق اجللعلم والبيان، ومن هنا يظهر أن القرآن يدعي عموم اعجازه من مجيع وا

ى أساس احلقائق علميكنها أن أتيت أبخالق مبنية  ى به القرآن ومتماثلة يف احلقيقة؟ وهلأتقابل ما تمعارف اهلية مربهنة 
كنها أن تشرع أحكامًا فقهية حتصي مجيع أعمال البشر من غري ميتعادل ما أتى به القرآن يف الصفاء والفضيلة؟ وهل 

حصاء العجيب والتقارن الغريب من اإلدي إىل التناقض مع حفظ روح التوحيد؟ وهل ميكن أن يصدر هذا يؤ اختالف 
لفجور ويذموا ابتزقون ابلغارات والغزوات وّنب األموال وأن يئدوا البنات ويتباهوا ير ي مل يرتب  إال  يف حجر قوم رجل أم

 (84)«العلم ويتظاهروا ابجلهل؟..
*           *              * 

 

 ه:يالحظ علون

رة عن جمموع الكل عباو جزة، عمون اجملموع يكا كانت اجزاء املرك ب وكل واحد من أفراده غري معجز، فكيف إذ ـ 1
روجني ملركب من اهليدملاء ااكمياوي  ر: إن اجملموع اترة يكون من قبيل اجملموع أو املركب الكيآخهذه األفراد؟ وببيان 

ما حنن يفء، لكن األجزا اهية جديدة ذات خصائص معينة ختتلف عنممجموع للواالوكسجني، فحينئذ ميكن أن يكون 
خور تشكل ار والصن االحجمالكل، فمجموع عدد  يفمركب فيزايوي ال تستهلك فيه األفراد فيه اجملموع عبارة عن 

. هكذا .طيعاً، و قكل تش بة، وجمموع عدد من األشجار تشكل غابة ـ أي من نفس النوع ـ والغاجباًل وال تشكل 
 شكل من جهات وأفراد غري إعجازية.يتفكذلك اإلعجاز القرآين املدعى ال ميكن أن 

قرآن ليس هذا ال طعية أبن النتيجة القإىلللوصول « حساب االحتماالت»قد يقصد من هذا الوجه استخدام  م،نع
ألن املطلوب  العجاز؟ا ىن دعو ملية االستقراء، ولكن أين هذا عمما هو احلال يف ك  ،لى هللا عليه وآله()صمن حممد 

 ه(ى هللا عليه وآلل)صمد س من حمقرآن ليالرد أن هذا بات أن البشر عاجزون عن اإلتيان مبثل هذا القرآن، ال جماثهو 
هذا ال من احلقائق، و  ة معينةت حقيقغري املعجزة ايضاً فيما لو اريد اثبا يفبعبارة اخرى: إن حساب االحتماالت أييت و 

 ،آله(ليه و ى هللا عل)صمد قرآن ليس من حمالين نفي ما عداها من الفرضيات، فحساب االحتماالت يثبت أن هذا يع
 ر.املذكو  تماالتسألة اخرى ال عالقة هلا حبساب االحفملكن كون البشر ال يستطعيون اإلتيان مبثله و 
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ن كنتم وإ)ك عشر سور: لورة من مثله وكذبسقرآن نفسه يكذب هذا اإلدعاء، ألنه يتحدى البشر أبن أيتوا ال ـ 2
علوم أن مو  ،(85)(داءكم من دون هللا ان كنتم صادقنيتوا بسورة من مثله وادعوا شهفايف ريب ممّا نّزلنا على عبدان 
عجاز القرآين املدعى، ومع ذلك حتدى القرآن اجلميع أبن اإلال حتوي أصنافاً من « الناس»سورة واحدة من قبيل سورة 

 حدة مثل سوره.واسورة بأيتوا 
ن كون القرآن ملى أكثر ع يدل عجاز الاإلمنا، ولكن أييت اإلشكال العقلي املذكور، وهو أن هذا النوع من سل ـ 3

يكون   حتماً، فقدهللان ه من أيعين  بشر أن أيتوا مبثله، ولكن هذا الالال يستطيع و  لى هللا عليه وآله()صليس من حممد
ز عن ، والعقل عاجن من هللاالقرآ بات أن هذااثوقات اُخرى جمردة ال يراها اإلنسان. واملطلوب لالئكة أو من خماملمن 

 ذا املعىن قطعاً.اثبات ه
 ية طوابوية ليسثبات فرضمي، الدليل العلالحظ أن العال مة يستعمل يف هذا املورد األسلوب اخلطايب بدل نال ـ 4

ع من القرآن؟ اإلجتما  ماءعلف لسياسيون من سياسة القرآن؟ ومىت اغرت اارجي، فمىت استفاد اخلهلا رصيد يف الواقع 
؟ بشريةالتمعات بني اجمل ملتداولىت كان للقران سياسات على املستوى اومالقرآن؟ ومىت انتفع احلكام يف حكومتهم من 

آخر هذه  آن؟ إىلن القر فكارهم قد اقتبسوا علومهم موأوكيف يدعي أن علماء اإلجتماع على اختالف نظرايهتم 
 لعملي.واقع االيت ال تقوم على مشاهدات علمية وال ممارسات خارجية على أرض الالدعاوي واملزاعم 

 
*            *            * 
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 عجاز القرآين وآايت التحدياال

حدي لوال آايت الت هي أن هقة، و ه احلقيهذن اة، نرى من الالزم االشارة إىل ل الدخول يف تفاصيل النظرية املتبقب
لذي جاء تابه اوكم هللا هو كال زة، بلمسلم أن يعتقد ابلقرآن الكرمي ال على اساس أن ه معجللالواردة يف القرآن، ألمكن 

ن اصرار علماء مما نرى رعي، فأو شلي عقداية البشر بدون استلزام أي حمذور هل لى هللا عليه وآله()صبه رسول هللا
األساس  يفعجزة لقرآن مكون ا  ية هو بدافع آايت التحدي هذه، أي أن الدليل علىاهلاإلسالم على أن القرآن معجزة 

القرآين  ىل نوع االعجازلتحدي إائرة اكرمية ال تشري يف دالهو دليل نقلي قبل أن يكون دلياًل عقلياً، ولكن هذه اآلايت 
 ساس لعملية التحدي.االواحملور 
از القرآين ة لالعجحلقيقياستجالء االبعاد الذلك كان من املفيد أن نستعرض هذه اآلايت الكرمية كمحاولة ول

 قرآين.الواستكناه سر  هذا التحدي 
 ا اآلايت فهي:أم
هم لبعض تون مبثله ولو كان بعضأيلئن اجتمعت االنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال  لق) ـ 1
 (86)(ظهريا
تطعتم من دون هللا إن كنتم اسيقولون افرتاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفرتايت وادعوا من  مأ) ـ 2

 (87)(صادقني
 (88)(ن هللا إن كنتم صادقنيدو ولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من قي مأ) ـ 3
دعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم واا بسورة من مثله ن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتو إو ) ـ 4

 (89)(تقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعّدت للكافرينفاصادقني. فان مل تفعلوا ولن تفعلوا 
 (90)(دقنيصايقولون تقّوله بل ال يؤمنون، فليأتوا حبديث مثله إن كانوا  مأ) ـ 5
قرآن، أو بعشر هذا ال ، مبثلجلن معهمواالعرب، بل الناس مجيعاً، بل الحظ أن التحدي هنا يتمثل يف أن أييت فن

 لى هللا)صمدحمن لكتاب من هذا اله، فلو استطاعوا من اإلتيان بذلك، فهذا يعين أمثو حىت بسورة واحدة أسور مثله، 
ذا لو كان ه»قال: ، فيطقيل املندليل ابلشكالو على أقل التقادير ليس من هللا، وابالمكان صياغة هذا أ ،عليه وآله(

ه من ، ألمن لغري «مدحم»فلو كان من  ،« ابطل، فاملقدم مثلهيلمكن اإلتيان مبثله، لكن التاألالكتاب من عند غري هللا، 
صوصية يف هذا خ وجود ذا يعينخلصوصيات، فان مل يستطيعوا ذلك، فهواالبشر اإلتيان مبثله الشرتاكهم يف االوصاف 

 اإلتيان مبثله.« حممد»مبا فيهم  قرآن ال يستطيع البشرال
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نس واجلن سوية على أن أيتوا مبثله، وقلنا أن االآلايت الكرمية تتحدى اد تبني  فيما سبق أن اآلية االوىل من هذه وق
يقصد به  الى نفي االعجاز البالغي املدعى، أو على األقل أن التحدي يف هذه اآلية علهذا املعىن بنفسه يدل 

عرب، وال حتدي اجلن أبمجعهم وال يعلم كوّنم يتكلمون الوإال  فال معىن لتحدي مجيع البشر من غري  التحدي البالغي،
ؤوا مبثل هذا القرآن، إال  أن ه مل جاض كون لغتهم عربية، فما أدراان أّنم مل يستجيبوا هلذا التحدي وقد فر العربية، وعلى 

 يصل الينا خرب ذلك النقطاعهم عن ا؟
م كون دآلايت االخرى تدل على عوادل ابملالزمة على أن التحدي مل يكن من جهة البالغة، آلية االوىل تفا

رة من سو علمية حيث تتحدى بعشر سور أو بسورة واحدة، ومن الواضح أن كل الالتحدي ابملغيبات أو ابلكشوفات 
ر والتأمل يف هذه اآلايت الكرمية أكثر بد من التدب  فالالقرآن ال يتوفر فيها مثل هذه اجلوانب االعجازية ـ كما أسلفنا ـ 

ناس كافة دون أن خيشى الآلايت، وكيف أن القرآن يكرر هذا التحدي جلميع اركز الثقل يف هذه ومملعرفة سر  التحدي 
 االستجابة فضاًل عن اإلتيان ابملثل؟

ان مبثله على طول التاريخ وإىل بشر عن اإلتيالالحظة ااُلوىل امللفتة للنظر يف هذه اآلايت الوثوق التام يف عجز امل
لتايل العجز الذايت عن وابالذايت بني اخلطاب البشري واخلطاب القرآين.  ا يوحي إىل التباينمم(ن تفعلواول)يوم القيامة 

 اإلتيان ابملثل.
 اإلشكال. منملالحظة الثانية: حتدي اجلن يف هذه اآلايت، وقد تقدم آنفاً ما فيه وا

ابلذات مع   لوقاً، وكالمه كالم خملوق ومباينخمأن كل خملوق ال ميكنه أن أييت مبثله لكونه ذا يشري إىل حقيقة وه
تساوى حينئذ االنس فيشكال املتقدم يرتفع إذا علمنا أبن العجز امنا يعود إىل كوّنم خملوقني، اإلكالم اخلالق، أي أن 
 واجلن يف هذه املسألة.

قرآن حىت لو ترمجة إىل لغات اُخرى غري اللغاهتم املختلفة يدل  على أن  الحظة الثالثة: أن  حتدي مجيع البشر بامل
 ال  فال معىن ألن يتحداهم بكالم غري كالمهم ولغتهم.وإلكان صاحلاً للتحد ي،  ةالعربي

ى هللا، ألن صدر اآلية يقرر قول عل، أي مفرتايت «مفرتايت»ملالحظة الرابعة: أن  اآلية الثانية تذكر كلمة وا
رتوّنا يفلون فليأتوا بعشر سور مثله مث و نيب على هللا تعاىل، فلو كان حق ًا ما يقالكني أبن هذا القرآن قد افرتاه هذا املشر 

 على هللا كيما يتضح املفرتى الواقعي منهما.
الحظات نصل إىل بيان الوجه االعجازي ومد هذا التوضيح االمجايل آلايت التحدي وما يتعلق هبا من اشارات بع

 قرتح.امل
 

 عجزة الوجدانية ونظرية اإلنتسابامل

لغييب وغري ذلك للقرآن الكرمي ال تقوم على واية على اإلعجاز البالغي والعلمي ند أن رأينا أن  اإلدعاءات املبتبع
 تعاىل ليت حتدى هبا هللاواعجاز القرآين، نتطرق إىل استعراض ما نراه معجزة القرآن احلقيقية االقراءة علمية دقيقة لظاهرة 

البشر على اختالف لغاهتم ال يستطيعون اإلتيان مبثل هذا القرآن وال  أناإلنس واجلن على أن أيتوا مبثله، وهذا يعين 
 رة من مثله حىت لو ترجم إىل لغات أخرى.سو 

 

 نظرية ابختصارال



 «نصوبةم»ا كانت فم يه،لإ «نسوبةم» أون هللا تعاىل، م «نصوبةم»قرير هذه النظرية أن املعجزة: إما أن تكون وت
هة، أي جهة كوّنا اجلاموس الطبيعة، ومجيع افراد البشر ال يستطعيون اإلتيان مبثلها من هذه لنن هللا تعاىل فهي اخلارقة م

 تعاىل ال يفرتض كوّنا خارقة لقانون طبيعي، وعجز البشر عن هللاإىل « املنسوبة»ال تتوافق مع القوانني الطبيعية، ولكن 
ي املنصوبة من أ «ملعجزة منا» لو االثلها امنا هو لكوّنا منسوبة إىل هللا تعاىل. ولإلختصار نطلق على النوع مباإلتيان 

انقة »أن  شكاملنسوبة إىل هللا، ومعجزات سائر األنبياء من قبيل النوع األول، فال  أي« ملعجزة إىلا»هللا، وعلى الثاين 
عىن أن هللا قد خلق هذه املعجزة وجعلها مب ،ليه السالم()ععلى نبوة صاحلمعجزة قد نصبها هللا تعاىل دلياًل « صاحل

ه يف حد  أن  بنفسها معجزة، أما القرآن الكرمي فهو معجزة من النوع الثاين، أي « سىمو عصى »معجزة، وهكذا  بنفسها
هللا تعاىل فهو معجزة، أي كنه من حيث نسبته إىل ولذاته وبقطع النظر عن انتساب هذا الكالم هلل تعاىل ليس مبعجزة. 

كون هذه النسبة وتد عي نسبته إىل هللا تعاىل وأن ه كالم هللا يمكانه أن أييت بكتاب مثله و ابأن ه ال أحد من البشر 
ه إال  ويعلم قطعًا أبن هذا الكالم كالم البشر وليس كالم منصحيحة ومقبولة، فما من أحد يقرأ صفحة أو صفحتني 

غمة ن»معه بـ  ثالذي يتحد هوقرأ القرآن حىت القرآن املرتجم إىل لغة اخرى يدرك جيداً أن هللا ص يشخهللا، ولكن كل 
 هذه اجلهة، أي من جهة النسبة إىل هللا تعاىل. منأن البشر ال ميكنه اإلتيان مبثله و  ،«االلوهية

 

 نظرية ابلتفصيلال

دقائك وإذا بساعي الربيد يتقدم إليك برسالة اصمع فرتض أن ك كنت يف بالد الغربة واملهجر، وبينما كنت جالساً لن
ا من  عشر صفحات  يفجتك، اليت تركتها منذ سنوات يف أرض الوطن، وتفتح الرسالة املكتوبة زو قد كتب عليها أّن 

قرارة نفسك ابلوجد واالنبساط بعد اعوام من الوحدة  يفوأول ما يلفت نظرك منها أن اخلط خط زوجتك، فتشعر 
لكنك تشعر أبن اجلو غري و بارها، اخهل واالحبة، وإذا ابلشوق حيدوك لقراءة هذه الرسالة واستطالع االبار وانقطاع اخ

ك إال  منوقت آخر حينما تكون لوحدك بعيداً عن انظار االصدقاء، فما يكون  يفمالئم وأنك حباجة إىل فرصة لقراءهتا 
ذلك اجمللس، اال  أن قلبك منقطع عنهم ومشغول  يففاقك أن تطوي الرسالة وتضعها يف جيبك مث تواصل احلديث مع ر 

 أبمر هذه الرسالة. 
يف عرفت زوجتك بعنوانك احلايل يف بالد وكطر يف ذهنك اسئلة وأوهام عن كيفية وصول الرسالة اليك خيد وق

ا لعدة سنوات شرهتعاسالة ومل تكتب إليها عنوانك، مث ومن خالل معرفتك بزوجتك اليت بر املهجر وأنت مل تبعث هلا 
ا مل يسبق هلا أن كتبت رسالة أو انشاًء ادبياً،  يتسرب إىل نفسك بعض الشك يف أن ال تكون زوجتك  كذاوهتعلم أّن 

هجر ويقصد بذلك املزاح او املرسالة، بل أحد االقرابء يف ارض الوطن، أو أحد اصدقائك الذين معك يف الهي صاحبة 
 ألي غرض آخر غري معلوم. 

اخرى، فلعل  ةوسواس يعود إليك مر الخطها كما عرفته منذ سنوات، فتهدأ نفسك قلياًل، اال  أن  كن اخلطول
ض الوقت مع بعرين وممارسة... فال جتد بداً من استئذان الرفاق وترك اجللسة لتخلو متالكاتب استطاع تقليد اخلط بعد 

 لوساوس واالوهام... ى تلك اعلالرسالة وتقرأها من موقع الشك ليستبني لك احلال وتقضي 
حال أن يتحرك أحد االشخاص لتقليد خط مبوجتك، فليس ز ا كان اخلط ال ميثل دليالً معترباً على أن الرسالة من إذ

 سلة منها..مر زوجتك إليهامك أبن الرسالة 



حامساً على أن  ارض الوطن ال تقوم دليالً  يفذا كانت بعض االخبار الواردة يف الرسالة عن حالة االوالد واالقرابء وإ
ى بعض ماضيك علاالخبار ولديه اطالع امجايل  ون الكاتب اجملهول ملم ًا ببعض تلكيكاملرسل زوجتك الحتمال أن 

 وشؤونك العامة وروابطك االجتماعية...
 جتك، أو ذلك الشخص اجملهول؟زو اذا يبقى يف البني حلسم االمر واثبات أن املرسل هلذه الرسالة هي فم
قينا أن زوجتك يحة او صفحتني ليتجلى لك صفليك قراءة الرسالة والعثور على اجلواب. وهكذا تقرأ ا يتحتم عهن

تقرأ ما وراء  أيلك حينما تنظر إىل املسألة من حيث االستغراق يف اجلانب اخلفي منها، وذهي صاحبة هذه الرسالة، 
اخلاصة ال تتوفر لدى شخص « النغمة»هذِه زوجتك، ف معاليت تربطك « نغمة الزوجية»السطور واحلروف لتعثر على 

اصة إذا كانت الرسالة حتمل وخليد هذه النغمة يف اخلطاب الزوجي، ق ميكن ألي شخص آخر توالآخر غري زوجتك 
ذلك يتأكد عدم انتساهبا إىل شخص آخر ال من حيث انعدام الغرض وبيف طياهتا اجواء عاطفية وااثرات ودي ة، 

شخص غري زوجتك ال ميكنه أن  أية هذه الرسالة من قبل شخص آخر. فحسب، بل إن عقول واملقبول لكتابامل
 «.نغمة الزوجية»وح منه تفث معك مبثل هذا احلديث الذي ديتح

قرآن يف البالغة والفصاحة، بل ندعي وقوع اليت إىل ما حنن فيه، فبعد أن قلنا ابمكان اإلتيان بكتاب يضاهي أن
وى دعبعد أن رأينا عقم و  ،ليهم السالم()ع املؤمنني، او بعض ادعية املعصومنيب امريخطذلك كما تقدم يف بعض 

حات من الكتاب الكرمي. والتطلع حنو املتكلم صفاالعجاز العلمي أو االخبار ابملغيبات، فما علينا اال  قراءة صفحة أو 
أتويالت ابطنية على  أوبالغية طاب القرآين للناس لنعثر بكل سهولة ويسر وبدون أية تعقيدات اخلمن خالل سياق 

ليت تتجلى بصماهتا على كل فقرة من فقرات هذا ا «لوهيةاالغمة ن»شخصية املتكلم احلقيقية، وذلك من خالل 
ذي يتوىل ازاحة االوهام الة من آايته، فهذا النموذج من اخلطاب الذي ينفرد به القرآن الكرمي هو آيالكتاب وكل 

نسان االذعان واالنبهار لواقع القداسة املطلقة يف مواجهة الذات اإلويعرض على والوساوس عن شخصية املتكلم 
ا انجتة عن بالغة القرآن وفصاحته ظنقدسة حيث خياطبه ابلطريقة اليت تثري يف اعماقه حالة معنوية عالية امل ها القوم أّن 

راء القلب للغيث صحالشاخصة، واهتزاز  والعناوين الزائفة امام احلقيقة« االان»يجة سقوط نتاالعجازية، بينما هي 
 طلق.املللوجود  قاملعنوي املتول د من مواجهة العدم املطل

قرأ صفحة واحدة ال على التعيني فسوف وي« حىت املرتجم إىل لغات اخرى»دما يفتح اإلنسان القرآن الكرمي عن
ئبة بشرية يف شاال غري، فال حيس أبدّن تكلم معه يف هذا الكتاب هو خالقه وابرئه امليشعر يف اعماق وجدانه أبن 

ءه هبذا الكتاب دور املرآة الصافية اليت تعكس للناظر كل ما جاالكرمي الذي  اخاديد اخلطاب القرآين، وكأن دور النيب
 .«غمة االلوهيةن»امها بدون تصرف، وهذا هو مرادان من كلمة اميقف 

علمية والتطبيقية هلذا االدعاء، وأن االعجاز الة، اما االثبااتت  هنا ال زلنا يف موقع االدعاء وبيان أصل النظريإىل
يت تقرر يف بنية ال املنصوبة، فيتبني من خالل استعراض بعض اآلايت الكرمية ال «نسوبةاململعجزة ا»نوع  نالقرآين هو م

 اخلطاب القرآين أن املتكلم هو هللا تعاىل: 
 

 رسالة:الالئية مع حامل طائفة االوىل: ـ املتكلم والفوقية االستعال

 حظ هذه اآلايت:ال



مْن ربّ َك وإْن مَل تُفعْل فما بلَّغَت اُ أيُّها الّرسوُل بلّ ْغ ما  اي) ـ 1 سالتُه وهللُا يَعصُمَك م ن الناس  إّن هللا ر  نزَل اليَك  
 (91).(ال يَهدي القوَم الكاف رين

ليمًا َحكيما، واتّبع ما يوحى اليَك م ْن ربّ ك عَ املُنا فقني إن هللا كاَن أيها النيب اّتق  هللا وال ُتط ع  الكاف رين وَ  اي) ـ 2
 (92).(برياً خَ إّن هللاَ كاَن مبا تَعَملون 

وتني.فما منكم من أحد عنه اللو تقّول علينا بعض االقاويل. ألخذان منه ابليمني. مث لقطعنا منه و » ـ 3
 (93)«حاجزين

م ه أن هذا الكالبوجدان نسانيث يدرك اإلحباب اإلهلي، طذا اللون من اخلكذا تتوإىل اآلايت الكرمية مفعمة هبوه
قد أيمره وينهاه و و وآله(  عليهلى هللا)صهناك متكل م خياطب حممداً ف ،لى هللا عليه وآله()صمدحميستحيل أن يكون من 

 ئية؟ عالإلستذه الصورة اهب لى هللا عليه وآله()صن هذا املتكلم الذي يتكل م مع حممدفميلومه، 
والتهديد كما  املالمة ضعمو  يفهل حيسن به أن جيعل نفسه ف ،لى هللا عليه وآله()صهذا القرآن من حممد نذا كاوإ

ه وكأن ه مل صة فسُيحبط عمللة اخلاالرسا ه هتديد ضمين أبنه لو مل يؤد ِ فييف اآلية االوىل، حيث جند خطااًب عجيبًا للنيب 
ميكن  ن املكائد اليتحلفظ مذلك ابكيها وعد  وفدية من النبوة سواء يف مكة أو املدينة، نع شيئًا خالل السنني املتمايص

ل مع أن يتحدث الرسو  قليعهل نيب، فنافقني جتاه النيب ودعوته، فيا ترى لو كان هذا الكالم من الاملأن يقوم هبا بعض 
ذا هبح تبل غه، ويصر   سالة ملر ن المنه بقي شيء حلفظ اخرى، ويقول لنفسه أبابنفسه مبثل هذا، ويهد د نفسه اترة ويعدها 

 الوعيد؟!تهديد و ن واللف والدوراال  املعىن للناس، وكان ابمكانه أن يؤد  الرسالة اخلاصة من دون كل هذا 
كافرين ًا عن اطاعة الاه اثني، وينههللاجند أمرًا وّنيًا شديدًا للنيب، حيث أيمره أواًل بتقوى « اآلية الثانية» يف

ملوىل مع وابلغة احلاكم   يتحدثد آمراً يوحى اليه من رب ه، ويف كل احلاالت جن مارة اثلثة أبن يتبع منافقني، وأيمره وامل
ة، نسان يف احلياناله اإليدنيوي  الذي هو أمسى مقام« لنيبا»أحد رعاايه وعبيده، والطريف أن ه مع ذلك خياطبه بصفة 

غة اآلمر اطبه بلكتاب خيالد أن املتكلم يف هذا جنالكتاب السماوي  ا العنوان والصفة لصاحب هذاهذفمع وجود 
 طي اهتا ا قصيدة حتمل يفو ينشدو أتاابً كالشعراء أو املؤلفني أن يكتبوا   أوواملوىل لعبده!! فهل سبق أو حلق من الفالسفة 

 ل هذا اخلطاب لصاحب الكتاب ومؤلفة أو ملنشد القصيدة وقائلها؟!مث
عليه  مل الرسالة وأنيف حلاديد خمخالل هت مناالستعالئية للمتكلم بوضوح صارخ  ةتجلى فيها الفوقيية الثالثة: تاآل

ه لوف لن جيد وساب اع العقشد انو ون زايدة أو نقصان، وإال  فان املرسل سينزل يف حق ه أبدأداء الرسالة إىل الناس 
ا على الرسول، لطة عليمتكلم سلل ية يشهد جبالء أنه اآلهذ، فسياق «فما منكم من أحد عنه حاجزين»انصراً ومعيناً 

 رسول ال يتجرأ أن يضيف شيئاً من عنده على الرسالة املوحاة له.الوأن هذا 
 

 طائفة الثانية: املتكلم والفوقية الرمحانية مع اإلنسان:ال

 ا اخلطاب القرآين لإلنسان بعامة فأقرأ معي هذه النصوص البديعة:أم
ن اخلالقون. حنن قّدران بينكم املوت حنوال تصّدقون. أفرأيتم ما متنون، ءأنتم ختلقونه أم ن خلقناكم فلحن) ـ 1

 .(94)(اء الذي تشربون. ءأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون..املوما حنن مبسبوقني .. أفرأيتم 
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من انفسكم أزوجاً  ته أن خلق لكمآايمن آايته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن )و  ـ 2
الرض وامحة إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون ومن آايته خلق السماوات ور لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

ته منامكم ابلليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن آايواختالف السنتكم وألوانكم إن يف ذلك آلايت للعاملني. ومن 
 (.(95)معونيسيف ذلك آلايت لقوم 

ىل صد قين فانظر إتلو مل  : انكمستدالً  لهيف اآلايت االوىل يفرتض نفسه أن ه خالق اإلنسان، مث يقول  ملتكل مفا
لي(  عق)الل وجداين استدال ا أروعقته أم أان؟ ومع الدقة يف هذا التعبري يتجلى لنخلأصلك وهو املين، فهل أنت الذي 

ن األول الومع وضوح بط و هللا،أالق يف اثنني: اإلنسان خلاطرته حنو خالقه حيث حيصر فيثري وجدان اإلنسان وحير ك 
، اخلالق أم أان ول: ءأنتيق بل أنت اخلالق أم هللا»ثاين صحيحاً، ولكن اخلطاب ال يقول لإلنسان: الالبد  أن يكون 

 فال يسع اإلنسان إال  أن جييب: بل أنت اي إهلي. 
لكالم ااحب هذا  هو صجدانه أبن هللابو نسان يشهد هذا هو مقصودان من أن اإلو  ،«غمة االلوهيةن»ه هي هذ

 العجيب ال النيب.
نسان ابالعرتاف ابلفضل هلذا املتكل م معه اإلكذا تتواىل االسئلة الوجدانية يف هذه السورة وتتواىل األجوبة من وه

صر ح له أبن موته وينتظر كل إنسان يثريه حبادثة املوت الذي ي قدرة اإلهلية املطلقة، فمر ةالواالقرار ابلعجز والعدمية أمام 
 .(96)(سبوقنيمبن قّدران بينكم املوت وما حنن حن)وحياته بيده 

نسان ويبعث على احلياة ويتساءل عن اإلخرى يوج ه نظره إىل املاء العذب الذي ينزل من السماء ليشربه هذا وا
زلتموه من أنأيتم املاء الذي تشربون، ءأنتم ر أف)لسحاب، هل أنت أيها اإلنسان أم اان: وااملنزل له من طبقات اجلو 

نسان ويستفيد منها فوائد مجة، فهل أن ه هو الذي خلق اإلاثلثة إىل النار اليت يوقدها . و (97)(املزن أم حنن املنزلون
 الزرع رابعة إىلو  (98)(نشؤناملنار اليت تورون. ءأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن لرأيتم اأف)هللا تعاىل؟  أمالوقود واخلشب، 
 والنبات و... اخل.

ن ة، وبعد أن فضل واملصاحب الو قع املنعم مو فاملتحدث ينطلق يف حديثه مع الناس من « الطائفة الثانية»ا آايت ام
واهب امل هذه يفالتدبر و لتفكر اد البشر، يطالبهم يف ّناية كل آية ابر واهبه على افوميذكر مفردات مهمة من نعمه 

اها لق فحسب، بل ثن  عمة اخلكتف بنيعًا من تراب، ومل يمجاآلية االوىل يدعي أن ه خلق الناس  ومصدرها وغاايهتا، ففي
لق خ، مث ذكر أن ه النسانيةاواطف عالا يرتتب على الزواج من تفعيل عناصر املودة والرمحة يف دائرة ومبنعمة الزوجية 

عي وسظه نوم ويقو ّنار، و ة احلياة من ليل مواهب عظيمة لإلنسان يف حرك منالسموات واالرض وما ينتج من ذلك 
 وحركة لنيل الفضل وحتصيل الرزق وما إىل ذلك... 

و سابق، أالتب يف كد  ق له(ليه وآلى هللا ع)صو غري حممد أ لى هللا عليه وآله(ص)«حممد»ل ايترى أن انساانً مثل فه
 لتكلف والتمح لاايل من ق اخلالسلوب الرقيعظيمة وهبذا االخيطر على ذهنه أن يكتب يف الالحق مثل هذه االدعاءات 

 اء؟ الدعوائبة من اللف والدوران والقفز فوق العبارات من موقع املكابرة شاومن دون أي 
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 ع االلوهية كمامن موق خرينتحدث مع اآلويشخص نفسه إهلاً لقائل أن يقول: إن العقل ال ميانع يف أن يفرتض اول
 السينمائية.الفالم واجيري مثله يف املسرحيات 

هبذا  ن يتلبسأستطيع يوجد يف املستقبل سيكن هذا قياس مع الفارق، فهل وجد إنسان على وجه االرض أو ول
دائرة التمثيل  يفكلمات منا يصطنع الهذا املد عي ا يظهر للناس وألقرب املقربني اليه أن أنسنة من دون  23الدور ملدة 
 والتخيل؟ 

ة ايته وعلى وتري ية من آآياق كل سلية يف وجواضحة « النغمة اإلهلية» آخره جند هذه دما نقرا القرآن من اوله إىلعن
 نية طويلة،زم ةمتد لفرت قع املسان لتعثر السياق يف ضوء متطلبات النفس وحتدايت الواإنواحدة، ولو كان من صياغة 

ب له صة بعد أن تستتوغة وخااملراو ادعة موقع املخ منولنسي هذا اإلنسان أن ه يلعب دورًا متثيليًا ويتعامل مع الناس 
 ة احلكم... سد  االمور وميلك 

 عاىل: قوله ت مي يفقرآن الكر الذه الوترية الواحدة يف مالمح السياق القرآّن هي اليت يشري إليها وه
 (99)(ن من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً الو ك... و )
ز القرآن، وقد لى اعجاع آخر علوا ذلك دليالً وجيف احملتوى واملضمون  كما توهم املفس رون من نفي االختالف  ال

اين ختالف بل التبالاري من ي الكثا االدعاء ال يقوم على شيء وأن القرآن يف ظاهره حيو هذرأينا يف الفصل السابق أن 
شتت فًا كثريًا وته اختاليلناس فقرآن لو كان من البشر لوجد اال)لوال سالح التأويل(، والصحيح هو ما ذكران من أن 

 المكواخرى يشبه   م البشر،كالبه  سياق الربويب ونغمة االلوهية احلاكمة على مجيع اآلايت، فتارة يشالأكثر يف اطار 
 الرب. 
فت خيلو من التها يضًا قدشري الكتاب البفا نسبة هذا الكتاب إىل هللا تعاىل ادعاءاً، واال  ىللتهافت يعود إفا

كن اجلميع وليدة، ة أو قصحد. بل قد يشرتك عدة مؤلفني على أتليف كتاب او مسرحيواكان ملؤلف واالختالف إذا  
 أن ذلك الف، اال  واالخت والتشويش باجهم من االضطرانتبينهم، ولذلك قد يتخلص « النغمة البشرية»يشرتكون يف 

م كن هلذا الكالميلص وال اخشري ه نتاج ببته إىل هللا تعاىل، فكل من يقرأ ذلك الكتاب يلمس منه أن  نسال يعين صحة 
غمة ن»فحة بـ رمية طات الكى عكس ما هو املشاهد يف القرآن، فاآلايعلأن يرتدي مسوح القداسة وااللوهية، وهذا 

 :سالم(ليه الع)ؤمنني ري املامأن هللا تعاىل يتجلى خللقه من خالل هذا الكتاب كما قال  ثيحب« لوهيةاال
 (100)« يف كتابهتجّلى هلم سبحانه ف»
 

 طائفة الثالثة: املتكلم والفوقية القاهرة:ال

 قرأ هذه اآلايت من سورة القمر: لن
تنزع الناس   مستمر. م حنسيو  يفذبت عاد فكيف كان عذاّب ونذر. إان ارسلنا عليهم رحيًا صرصرًا ك» ـ 1

 «.اّب ونذرعذكأّنم أعجاز خنل منقعر. فكيف كان 
 دان كذلك جنزية من عن. نعمحربسأرسلنا عليهم حاصبًا ااّل آل لوط جنيناهم ذبت قوم لوط ابلنذر. اآن ك»

 «ذاّب ونذرذوقوا عفعينهم عن ضيفة فطمسنا ا لنذر. ولقد راودوهابمن شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا 
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 .«تدرمقلقد جاء آل فرعون النذر. كّذبوا آبايتنا كلها فأخذانهم أخذ عزيز و »
وهو أن  شكل آخر،باملرة  كنها هذهولاطعة من سياق هذه اآلايت الكرمية س «ة االلوهيةغمن»نا تالحظ أن وه

رته قدرات قدام صاغر املذى تتاهنا يظهر مبظهر القاهر املطلق  ملبطش، واملتكلواحلن الكالم يتخذ طابع االنتقام 
ى هب الريح، وتضحمقشة يف حون كم يصبعياهتم وجربوهتمدالبشر املوهومة، فاذا بعاد وفرعون واالقوام السالفة مع كل 

 زعومة ومهاً مرتاكماً أمام القدرة اإلهلية القهارة.املقدراهتم 
ؤمنني ابخلصوص ى، وللمن اُخر رة، ولإلنسااتمبثل هذه اخلطاابت العجيبة للنيب   نطيل، فالقرآن الكرمي مليءوال

ذا سه، ألن مثل هفنالنيب  ن يكونأاملتكلم ال ميكن  بعة، ويف كل هذه اخلطاابت جند أنرااثلثة، وللكفار واملعاندين 
ي ه، واحلال أن أارج ذاتان وخسنتكلم شيئاً آخر غريب عن اإلاملالكالم كأنه صادر من قلب اإلنسان ووجدانه، وليس 

ثريه وأتالوة القرآن ال من حما يق سر  يفالالبشر ال ميكن أن خياطب اآلخرين إال  من خارج ذواهتم، وهذا هو  منمتكلم 
جاب األان حبون ه حمجوبطبني لتكلم البشري مهما كان كالمه بليغًا ومؤثرًا فان املخااملالعجيب يف النفوس، ألن 

 ذا كان مشحوانً إوخاصة  حالوته مستمع، وحينئذ يفقدللكن لذلك اخلطاب أن مير  إال  من قناة األان ميوالذات، وال 
ان ومل يشعر ت اإلنساذعماق سلطنة والعلو، ولكن إذا كان صادرًا من اصدار التعليمات بلغة الوإابألمر والنهي 

ال  إيت ال تريد له يقية اله احلقدانه وروحه وذاتججنيب عنه بل هو و وأاإلنسان معه أبن صاحب هذا الكالم غريب عليه 
ا كن أن يوجد هلمياصة ال الوة خحكالم اللصالح، فحينئذ يُقبل عليه بقلبه وبكل وجوده ومشاعره، فتكون هلذا وااخلري 

 خرى.االمثيل يف الكتب واخلطاابت 
 انه معجزة ال« ملعجزة ـ إىلا»عاىل  ت هللاإىل ةا ما أردان بيانه من هذا الوجه للمعجزة القرآنية، أي املعجزة املنسوبهذ

 «.مناملعجزة ـ »منصوبة من هللا 
 من اآلايت قولهفلقرآن، اعجزة ملوجداين الهلذا الوجه ا مدرك النظرية فباالمكان االستشهاد ابآلايت والرواايت أم
 تعاىل:
 .(101)(من دون هللا تطعتماسيقولون افرتاه قل فاتوا بعشر سور مثله مفرتايت وادعوا من  أم)

هبذا  د عون أن ه جاء حيث ت تعاىلنسبوها إىل هللاواأي فأتوا بعشر سور مثله « مفرتايت»ل  الشاهد يف قوله تعاىل وحم
ن يكون  أميكن  هلملفرتى تابكم ابني  كاىل، فعليكم أن أتتوا مبثله وتفرتوه على هللا حىت يتتعب وافرتاه على هللا الكتا

شر فاتوا بع»قول: يكفي أن ي حيث انت هذه الكلمة زائدة متاماً لككهذا الكتاب؟ ولوال هذا املعىن املستفاد من اآلية 
ثله ّنم اإلتيان مبن ابمكاه قد يكو ين أن  يع، وهذا «مفرتايت»أضاف إليها  يف مقام التحد ي والتعجيز، ولكنه« لهمثسور 

ال أن أيتوا حملاكن من لك، ولذاي العلمية وأخبار املاضني وما إىل الفصاحة والقضواأو أحسن منه من حيث البالغة 
 ل منصف.ان عاقيحة ومقبولة لدى كل إنسصحمبثله وينسبونه أو يفرتونه على هللا وتكون هذه النسبة 

  ّنج البالغة:يف ليه السالم()علشاهد من الرواايت قول أمري املؤمننيوا
ادته، ومن طاعة الشيطان عبحلّق ليخرج عباده من عبادة األواثن إىل اب (هلى هللا عليه وآل)صبعث هللا حممداً ف»

د اذ جحدوه، وليثبتوه بعد إْذ عباد رّّبم إْذ جهلوه، ولُيقّروا به بعالإىل طاعته، بقرآن قد بيّنه وأحكمه ليعلم 
 .(102)«جّلى هلم سبحانه يف كتابهفتأنكروه، 

 (103)«مه ولكنهم ال يبصرونكالد جتّلى هللا خللقه يف  لق»ال: ق ليه السالم()ععن اإلمام الصادق  ثله ما وردوم
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ًا من لى للناس مجيعجت تعاىل هللا نأبيث صر ح ح ليه السالم()علشاهد هذه العبارة االخرية من كالم أمري املؤمننيوا
يدة قصب أو من كتا در عنهعر أو رس ام يتجلى لسائر الناس من خالل ما يصشاخالل كتابه الكرمي، وكل مؤلف أو 

الل ن خم يه السالم(ل)ععلي اإلمامو اديثه الشريفة، أحأو رسم او صنعة معينة، فالنيب مثالً يتجل ى للمسلمني من خالل 
 ناس هبذاالاطب خيطبه أو و خياوه يج البالغة مثاًل يدور يف ذهنه صورة اإلمام علّنرأ ّنج البالغة وهكذا، فمن يق

ون املؤلف دلقاريء لباشرة اىل من خالل كلماته متعالكالم، ومن احملال أن أييت شخص بكتاب حبيث يتجل ى هللا 
 .حسانية الواهيةوه االستوجال من كرمي. وهذا هو االعجاز القرآين يف صورته الصحيحة ال ما ذكرالنفسه سوى القرآن 

ن ه يرد القضية مورة أبناملذك سائر الوجوه عنهذا الوجه اجلديد يف االعجاز القرآين خيتلف  نالحظة اخرية، أوم
ات هللا لوقخمة، ألن كل نه معجز منا أبد أن آمنا أبن هذا الكالم هو كالم هللا تعاىل آبعرأسها ال من َذنَبها، أي أننا 

ة حبد ذا الكالم معجز هاًل أن ثبت أو تللمعجزة القرآنية  ةذكور املذاته فكيف بكالمه؟! واحلال أن تلك الوجوه  معجزة حبد
 ،عليه وآله( لى هللاص)مدحم تطيع أي إنسان أن أييت مبثله، وحينئذ يثبت أن ه من هللا تعاىل ال منيسذاته وال 

الفرق   هذايفلفائدة ا. وتتمثل «ال لم»ختار فهو من طريق املأما على الوجه « اإلن»ابالصطالح الفلسفي: من طريق و 
ورة العجازية املذكاالوجوه  ةصحرض فميكنه اثبات أن هذا الكالم من هللا حتماً، فغاية ما يثبته على  الأن طريق اإلن 

أما هل هذه  ،ى البشروق مستو ل هو من قوة غيبية فب ،لى هللا عليه وآله()صمدحمأن ه ليس كالم بشر وانه ليس من 
ىل، اما على تكلم ابهلل تعاديد املحت عنزة غيبية هي املالئكة أو اجلن  أو هللا تعاىل أو غري ذلك؟ فهذه الوجوه عاجالالقوة 

نغمة »الل  من خالم هللاكعد أن ثبت ابلوجدان أنّه  فبكلة من هذا القبيل، مشالوجه املختار فنحن ال نواجه 
 العكس. نقول أبنه معجزة ال« لوهيةاال

ند غري هللا ان من عكن ه لو  ختالف فيه وأاالملشركني بعدم وجود ان هنا نفهم السر  يف احتجاج القرآن على وم
 لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً:

 (104)(رياً كثال يتدبّرون القرآن ولو كان من عند هللا لوجدوا فيه اختالفاً  أف)
 لنسبة، ولو كاناية هذه حن انه اختالف مفي تعاىل ال يوجد ملقصود أن مثل هذا الكتاب بضميمة نسبته إىل هللافا

 والبعض هللاه يشبه كالم ة، فبعضالنسب  هللا لوجدوا فيه اختالفًا كثريًا يف صدق هذهإىلمن عند غري هللا ونسبه املد عي 
 ل.ما يقاحدة، ألن حبل الكذب قصري كوااآلخر يشبه كالم البشر وال ميكن أن يكون على وترية 
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