هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ما ورد يف القرآن الكريم حول الرباهني الدالة عىل كونه
وحيا وتنزيال إهليا خالصا ،وقد استعملنا فيه أنواع التأويل املختلفة ،سواء التأويل
األثري أو التدبري أو الواقعي أو العميل.
وقد رأينا أن الرباهني القرآنية عىل كون القرآن الكريم وحيا إليها ،يمكن
حرصها يف يف أربعة براهني كربى:
أوهلا :ما ورد يف القرآن الكريم من شهادة اهلل تعاىل بكونه وحيا إهليا خالصا،
وهو يستند إىل برهانني آخرين ،مدعمني بكل أدلة العقل والنقل :برهان العناية،
وبرهان اهلداية.
ثانيها ـ ما ورد يف القرآن الكريم من اإلخبار عن شهادات األنبياء عليهم
السالم وبشاراهتم بالرسالة اخلامتة ،وبالوحي املرتبط هبا ،وأن أهل الكتاب يعلمون
ذلك ،وهو ما يدعمه التأويل الواقعي؛ ولذلك رجعنا إىل ما ورد يف الكتاب املقدس
مما يدل عىل ذلك.
ثالثها :ما ورد يف القرآن الكريم مما يرتبط برسول اهلل  والذي يدل البحث
الواقعي والتدبري فيه إىل استحالة كون القرآن الكريم من تأليفه.
رابعا ـ ما ورد يف القرآن الكريم مما يرتبط بشهادة اخلرباء ،وقد مجعنا فيه أكثر
ما ورد يف الكتب املتخصصة من الشهادات والوثائق واألدلة املختلفة ،والتي
تتحدث عام تطلق عليه [وجوه إعجاز القرآن الكريم] ،أو مظاهره.

التنزيل والتأويل ()1

القرآن ..كلمة الله

رواية حول البراهين الدالة على كون القرآن الكريم وحيا إلهيا

أ .د .نور الدين أبو لحية
www.aboulahia.com
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مقدمة السلسلة
حتاول هذه السلسلة [التنزيل والتأويل] التعريف باحلقائق والقيم القرآنية من خالل
أسلوب خاص يعتمد ما متيل إليه أكثر النفوس من التبسيط والتيسري والتشويق واملتعة..
وما متيل إليه أكثر العقول من احلوار الذي يضم أطرافا كثرية متباينة ال هم هلا إال الوصول
إىل احلقيقة ،وعرب منافذها الصحيحة ..وما متيل إليه أكثر األرواح املتسامية عن ثقل األرض
من التحليق يف املعاين الكريمة النبيلة الراقية.
وهي مع مراعاهتا لكل هذه األمزجة واألذواق ،تراعي االشتامل عىل أكرب قدر من
املعارف التي ال يمكن فهم القرآن الكريم وال تدبره إال من خالل توفرها.
وقد دفعني إىل كتابتها هبذا األسلوب ـ مع أين كنت أنوي كتابتها عىل الطريقة العادية
التي ُألفت هبا أكثر التفاسري والدراسات القرآنية ـ هو أين رأيت أهنا مع أمهيتها تكاد تكون
حمصورة يف فئات حمدودة من القراء والباحثني ،وأن أكثر اجلامهري ال تكاد تقرتب منها بسبب
املنهج الذي تعتمده ،وهو منهج طبيعي ال ُيعرب يف العادة عن أي علم إال من خالله.
ولكني مع ذلك آثرت التوجه هلؤالء الذين ربام يكونون قد ُحرموا من الفوائد
املوجودة يف تلك الكتب ،وذلك من خالل إعادة صياغة معانيها هلم لتتناسب مع طبائعهم
وأمزجتهم.
وقدويت يف ذلك كله القرآن الكريم نفسه الذي جعله اهلل تبيانا لكل يشء ،وبطريقة
رسنَا
ميرسة سهلة بسيطة يفهمها اخلاصة والعامة ،كام عرب عن ذلك قوله تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َي ر ْ
ِ
ِ
آن لِ ِّ
ا ْل ُق ْر َ
ن ُمدر ك ٍر﴾ [القمر]17 :
لذك ِْر َف َه ْل م ْ
احل ِد ِ
يث
وأخرب عن اعتبار صياغته لكل أنواع التأثري احلسن ،فقال﴿ :اهللرُ نَزر َل َأ ْح َس َن ْ َ
7

ِ
ِ ِ
ِ
كِتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر
اين َت ْق َشع ُّر منْ ُه ُج ُلو ُد ا رلذي َن ََي َْش ْو َن َر ر ُهب ْم ُث رم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
اهبا َم َث َ
اهللرِ ﴾ [الزمر]23 :

ولذلك كان فيه من األمثال والقصص واملواعظ واحلوارات الكثرية ما جيعل النفس
تتجول بني رحابه املقدسة ،كام تتجول بني الرياض واحلقول ،وقد قال اهلل تعاىل يصف
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َوإِ ْن ُكن َْت
قصص القرآن﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ِ ِ
ِ
ِِ
ن ا ْلغَافلنيَ ﴾ [يوسف]3 :
م ْن َق ْبلِه ملَ َ
وقال يصف أمثاله﴿ :و َل َقدْ رص ْفنَا ِيف َه َذا ا ْل ُقر ِ
َان ْ ِ
آن لِلن ِ
اإلن َْس ُ
راس ِم ْن ُك ِّل َم َث ٍل َوك َ
ان
َ
ْ
َ ر
َأ ْك َثر َ ٍ
راس ِيف َه َذا ا ْل ُقر ِ
َض ْبنَا لِلن ِ
آن ِم ْن ُك ِّل َم َث ٍل َل َع رل ُه ْم
يشء َجدَ ًال﴾ [الكهفَ ،]54 :
ْ
﴿و َل َقدْ َ َ
َ ْ
َيت ََذك ُرر َ
ون﴾ [الزمر]27 :
لكن القرآن الكريم مع مراعاته ألمزجة اخللق وقدراهتم ،مل يرس مع ضعفائهم عىل
حساب عقالئهم ..وال مع عوامهم عىل حساب خواصهم ..وإنام كان خطابه للجميع ،ويف
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َسا َل ْت
نفس الوقت ..كل ينال منه بحسب وعائه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أنْزَ َل م َن ر
َأو ِدي ٌة بِ َقدَ ِر َها َفاحتَم َل السي ُل زَ بدً ا رابِيا و ِممرا ي ِ
ون َع َل ْي ِه ِيف الن ِ
وقدُ َ
رار ا ْبتِغَا َء ِح ْل َي ٍة َأ ْو َمتَا ٍع زَ َبدٌ
ر ْ َ َ ً َ ُ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِم ْث ُل ُه ك ََذلِ َك َي ْ ِ
ْض ُب اهللرُ ْ
راس َف َي ْم ُك ُث
ب ُج َفا ًء َو َأ رما َما َينْ َف ُع الن َ
احلَ رق َوا ْل َباط َل َف َأ رما الزر َبدُ َف َي ْذ َه ُ
ض ك ََذلِ َك َي ْ ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
ْض ُب اهللرُ ْاألَ ْم َث َ
ال﴾ [الرعد]17 :
وعىل هذا املنهج القرآين نحاول يف هذه الدراسات التطرق للمواضيع التي تبحث
عادة فيام يسمى [التفسري املوضوعي] ،أو [الدراسات القرآنية] ،وما يرتبط هبا من [علوم
القرآن] لتحقيق ثالثة أغراض:
األول :طرحها بتلك الطرق املبسطة امليرسة التي حتاول أن ختاطب العقل والعاطفة
مثلام فعلنا يف سلسلة [حقائق ورقائق] ،وغريها من السالسل.
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الثاين :حماولة متييز التأويالت الصحيحة عن املنحرفة ،والرد عىل الشبهات املثارة
حول املعاين القرآنية ،والتي كان التأويل املنحرف سببا للكثري منها ،ولذلك سمينا السلسلة
[التنزيل والتأويل]
ذلك أن اهلدف األكرب منها هو البحث عن التأويل املتناسب مع جالل التنزيل ،أو
التأويل الذي حياول أن يرتقي بالعقول حلقائق التنزيل ،أو التأويل الذي يعمق فهم التنزيل،
ويكسب صاحبه القدرة عىل التدبر والفهم العميق.
وهلذا ،اعتمدنا يف السلسلة أربعة أنواع من التأويالت:
أوهلا :التأويل األثري ،وهو الوارد يف املصادر احلديثية عن رسول اهلل  وأئمة
اهلدى ،باعتباره البيان األعظم للقرآن الكريم ،وقد قال اهلل تعاىل يذكر وظيفة رسول اهلل 

ني لِلن ِ
راس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع رل ُه ْم َي َت َفك ُرر َ
جتاه القرآنَ ﴿ :و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
ون﴾
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ِ
مح ًة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ني َهل ُ ُم ا رل ِذي ْ
ون﴾
يه َو ُهدً ى َو َر ْ َ
َاب إِ رال لِ ُت َب ِّ َ
﴿و َما َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َ ]44
[النحل:

[النحل .. ]64 :وقد حاولنا أن نطهر هذا النوع من التأويل من كل ما نسب إليه زورا وهبتانا،
مما ييسء للقرآن الكريم ،أو ييسء للنبوة وبياهنا.
ثانيها :التأويل التدبري ،وأقصد به ما ورد يف كتب التفسري وغريها من الفهوم
املرتبطة باآليات القرآنية ..سواء بذكر ما ُيقبل منه ،وتأييده ونرصته واالستدالل له ..أو ما
يتعارض فيه التدبر مع التنزيل ،وحينذاك نرفضه ،ونبني سبب رفضه.
وننبه إىل أننا يف توثيق تلك الفهوم ،ال نطبق يف الغالب ما جرت به العادة من وضع
النصوص بني قوسني ،ثم التوثيق يف هناية النص ،ألن ذلك قد يشغل القارئ عن املعاين
املطروحة ،وهلذا نضع التوثيق يف بداية احلوار ،ونشري إىل أن تلك الفهوم واردة يف الكتاب،
وهو يغنينا عن تتبع التفاصيل يف كل حمل مرتبط باملوضوع.
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وننبه كذلك إىل أننا نترصف يف النصوص املقتبسة كثريا ،إما بتبسيطها ،أو
اختصارها ،أو ربطها باألحداث الواردة يف الرواية ،وهو ما يمنعنا من وضعها بني قوسني.
ثالثها :التأويل الواقعي ،وأقصد به ما أثبته الواقع من الفهوم املرتبطة باآليات
ون إِ رال َت ْأ ِوي َل ُه َي ْو َم َي ْأ ِيت َت ْأ ِوي ُل ُه َي ُق ُ
﴿ه ْل َينْ ُظ ُر َ
ول ا رل ِذي َن
القرآنية ..كام يشري إىل ذلك قوله تعاىلَ :
احل ِّق﴾ [األعراف ،]53 :وقولهَ ﴿ :ب ْل ك رَذ ُبوا بِ َام َمل ْ ُحيِي ُطوا
ن َُسو ُه ِم ْن َق ْب ُل َقدْ َجا َء ْ
ت ُر ُس ُل َر ِّبنَا بِ ْ َ
َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة ال رظاملِنيَ ﴾
بِ ِع ْل ِم ِه َوملَرا َي ْأ ِهتِ ْم َت ْأ ِوي ُل ُه ك ََذلِ َك ك رَذ َب ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ

احل ُّق َأو َمل يك ِ
[يونس ،]39 :وقوله﴿ :سنُ ِرهيِم آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
ْف
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحترى َي َت َب ر َ
ني َهل ُ ْم َأ رن ُه ْ َ َ ْ َ
ْ
َ
بِرب َك َأ رنه ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت]53 :
ُ
َ ِّ
ْ
رابعها :التأويل العميل ،وأقصد به التطبيقات املرتبطة بالقيم واحلقائق القرآنية،
وكيفية تنفيذها يف الواقع ،أو آثارها يف النفس.
ولتحقيق كل تلك املعاين صغنا السلسلة عىل شكل روايات حوارية بني أطراف
وجهات متعددة ،ذلك أن هذا األسلوب ييرس توضيح كل قضية ومناقشتها هبدوء ويرس.
باإلضافة إىل ذلك حاولنا أن نراعي جانب التشويق واملتعة؛ فلم نعتمد احلوار
املجرد ،وإنام صغناها يف شكل أحداث أكثرها يعرب بطريقة رمزية عام نريد إيصاله للقارئ
من املعاين.
وليعذرنا القارئ عندما نذكر أحيانا بعض التفاصيل العلمية ،والتي قد يراها مشوهة
ألحداث الرواية ،أو تضعها بصورة غري واقعية ،ألن اهلدف ليس هو األحداث وال الرواية،
وإنام تلك املعاين التي نحاول أن نتسلل من خالهلا لعقل القارئ ،ليكتسب مع املتعة
والتشويق العلم واملعرفة.
وننبه يف األخري إىل أمرين:
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األول  :أننا حاولنا عند طرح كل قضية من القضايا ذكر ما يرتبط هبا من القرآن
الكريم ،ويف املواضع املختلفة ،ذلك أنه اهلدف األكرب الذي هيتم به أصحاب التفسري
املوضوعي والدراسات القرآنية.
الثاين :أننا مل نعتن كثريا بالتفسري التحلييل لآليات الكريمة التي نذكرها إال إذا اقتىض
األمر ذلك ،ذلك أن عبارات القرآن الكريم واضحة يف عمومها ال حتتاج إىل رشح أو
تفسري ..باإلضافة إىل وجود الكثري من التفاسري التي تيرس ملن صعب عليه املعنى العودة
إليها والفهم منها ..باإلضافة إىل أن املعنى القرآين أعظم من أن حتيط به التفاسري ،ولذلك
نورد اآلية الواحدة يف املواضع املختلفة بحسب املعنى املرتبط هبا يف ذلك املوضع.
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مقدمة الكتاب
يتناول هذا الكتاب ما ورد يف القرآن الكريم حول الرباهني الدالة عىل كونه وحيا
وتنزيال إهليا خالصا ،وقد استعملنا فيها أنواع التأويل املختلفة ،سواء التأويل األثري أو
التدبري أو الواقعي أو العميل.
وقد رأينا أن الرباهني القرآنية عىل كون القرآن الكريم وحيا إليها ،يمكن حرصها يف
يف أربعة براهني كربى:
أوهلا :ما ورد يف القرآن الكريم من شهادة اهلل تعاىل بكونه وحيا إهليا خالصا ،وهو ما
نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :لكِ ِن اهللرُ َي ْش َهدُ بِ َام َأنْزَ َل إِ َل ْي َك َأنْزَ َل ُه بِ ِع ْل ِم ِه َواملَْ َالئِ َك ُة َي ْش َهدُ َ
ون َو َك َفى
بِاهللرِ َش ِهيدً ا﴾ [النساء ،]166 :وغريها من اآليات الكثرية ،وقد رأينا أن هذا الربهان يستند إىل
برهانني آخرين ،مدعمني بكل أدلة العقل والنقل :أحدمها برهان العناية :وهو عناية اهلل
تعاىل بخلقه ،ورمحته هبم ،وحتقيقه لكل مطالبهم وحاجاهتم ..وثانيهام :برهان اهلداية :وهو
نابع من الربهان السابق ،ومكمل له ،ذلك أنه ال يمكن أن تتحقق العناية من دون اهلداية.
ومل نفصل كثريا يف هذين الربهانني باعتبار أننا سنتناول احلديث عنهام بتفصيل يف
األجزاء املخصصة لذلك.
ثانيها ـ ما ورد يف القرآن الكريم من اإلخبار عن شهادات األنبياء عليهم السالم
وبشاراهتم بالرسالة اخلامتة ،وبالوحي املرتبط هبا ،وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك ،كام قال
الر ُس َ
تعاىل﴿ :ا رل ِذي َن َيتربِ ُع َ
ول النربِ ري ْاألُ ِّم ري ا رل ِذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُه ْم ِيف الت ْرو َر ِاة
ون ر
ِ
ِ
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
َو ْ ِ ِ
اه ْم ع ِ
اخل َبائِ َث
وف َو َين َْه ُ
حي ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم ْ َ
َن املُْنْك َِر َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال رط ِّي َبات َو ُ َ
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َرصو ُه َوا رت َب ُعوا
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا رلتِي كَان ْ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا رلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزر ُرو ُه َون َ ُ
َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
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ُّور ا رل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف ،]157 :وهو ما يدعمه التأويل الواقعي؛
الن َ
ولذلك رجعنا إىل ما ورد يف الكتاب املقدس مما يدل عىل ذلك.
ثالثها :ما ورد يف القرآن الكريم مما يرتبط برسول اهلل  والذي يدل البحث الواقعي
والتدبري فيه إىل استحالة كون القرآن الكريم من تأليفه ..وقد اعتمدنا يف ذلك عرشة أنواع
من األدلة ،يكمل بعضها بعضا:
 .1البيئة املخالفة :ونقصد به الواقع الذي تنزل فيه القرآن الكريم ،سواء يف البيئة
العربية القريبة ،أو غريها من البيئات ،والتي كانت مجيعا تتعطش لتنزل الوحي اإلهلي،
إلنقاذها وختليصها.
 .2األخالق العالية :ونقصد به أخالق رسول اهلل  العالية ،والتي جتعل من
املستحيل عليه أن يدعي أي دعوى كاذبة عىل اخللق؛ فكيف يدعيها عىل اخلالق.
 .3الوحي اإلهلي :ونقصد به ما يرتبط بظاهرة الوحي نفسها ،وكيفية حصوهلا،
واستحالة أن تكون نابعة من أمراض نفسية أو عصبية ،أو أن هلا عالقة باجلن أو اإلنس.
 .4اليقني اجلازم :ونقصد به يقني رسول اهلل  بنبوته وعلمه هبا ،وعدم شكه فيها،
وأنه ضحى يف سبيل ذلك بكل يشء ،ولو كان مدعيا ملا استطاع ذلك.
 .5التأديب والعتاب :ونقصد به ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الكريمة التي
تعاتب رسول اهلل  أو تؤدبه أو تتحدث عن بعض خصوصياته ،وهو ما ال يمكن
للمدعي أن يفعله.
 .6التجرد واإلخالص :ونقصد به جترد رسول اهلل  عن طلب أي عوض عىل
دعوته ،وإخالصه يف أداء التكاليف املرتبطة هبا ،وهو ما يتناىف مع االفرتاء والدعوى.
 .7املواجهة القاسية :ونقصد به تلك املواجهات الشديدة احلسية واملعنوية ،والتي
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ال يمكن للمدعي أن يتحملها.
 .8الشدة والثقل :ونقصد به حتمل رسول اهلل  لكل اآلالم يف سبيل دعوته،
ومواجهته لكل أصناف احلاقدين واملعتدين.
 .9احلفظ التام :ونقصد به تلك املعجزات املرتبطة بحفظ رسول اهلل  أو حفظ
القرآن الكريم ويف البيئة التي أمجعت عىل حربه وتشوهيه.
 .10التحدي الشامل :ونقصد به ما ورد يف القرآن الكريم من حتدي املخالفني له،
وعدم استطاعتهم املواجهة عىل الرغم من توفر كل أسباهبا ،ويف كل األجيال.
رابعا ـ ما ورد يف القرآن الكريم مما يرتبط بشهادة اخلرباء ،وهي التي أشار إليها قوله
تعاىلَ ﴿ :فاس َأ ْل بِ ِه َخبِريا﴾ [الفرقان ،]59 :وقوله﴿ :وما َأرس ْلنَا َقب َل َك إِ رال ِرج ًاال ُن ِ
وحي إِ َل ْي ِه ْم
َ
ْ
َ َ ْ َ
ْ
ً
﴿و َي ُق ُ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ول ا رل ِذي َن َك َف ُروا َل ْس َت
ون﴾ [األنبياء ،]7 :وقولهَ :
َف ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

ُم ْر َس ًال ُق ْل َك َفى بِاهللرِ َش ِهيدً ا َب ْيني َو َب ْينَ ُك ْم َو َم ْن عنْدَ ُه ع ْل ُم ا ْلكت ِ
َاب﴾ [الرعد]43 :
وقد مجعنا فيه أكثر ما ورد يف الكتب املتخصصة من الشهادات والوثائق واألدلة
املختلفة ،والتي تتحدث عام تطلق عليه [وجوه إعجاز القرآن الكريم] ،أو مظاهره ،وقد
رأينا تقسيمها إىل سبعة وجوه.
 1ـ القرآن ..واألديان السابقة :وقد ذكرنا فيه تصديق القرآن الكريم وهيمنته عىل ما
ورد يف كتب األديان السابقة ،وتصحيحه هلا ،باإلضافة إىل ما ورد من شهادات رجال تلك
األديان عىل ذلك.
 2ـ القرآن ..والبيان الشايف :وذكرنا فيه بعض الشهادات واألدلة عىل ما يطلق عليه
[اإلعجاز البياين للقرآن الكريم]
 3ـ القرآن ..وأكوان اهلل :وذكرنا فيه بعض الشهادات واألدلة عىل ما يطلق عليه
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[اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم]
 4ـ القرآن ..وعلم الغيب :وذكرنا فيه بعض الشهادات واألدلة عىل ما يطلق عليه
[اإلعجاز الغيبي للقرآن الكريم]
 5ـ القرآن ..والنفس اإلنسانية :وذكرنا فيه بعض الشهادات واألدلة عىل ما يطلق
عليه [اإلعجاز النفيس أو األخالقي للقرآن الكريم]
 6ـ القرآن ..واملجتمع اإلنساين :وذكرنا فيه بعض الشهادات واألدلة عىل ما يطلق
عليه [اإلعجاز االجتامعي للقرآن الكريم] ،أو اإلعجاز املرتبط بالتأثري يف املجتمعات
وإصالحها ،والثامر الناجتة عن ذلك.
 7ـ القرآن ..والدين الكامل :وذكرنا فيه ما يدل عىل شمول القرآن الكريم لكل
احلاجات ،ولكل األزمنة واألمكنة.
هذه هي تفاصيل موجزة عام ورد يف الكتاب من الرباهني ،وقد حاولنا فيه أن نمزج
بني أنواع التأويل املختلفة ،ولذلك مل نقترص عىل الربهنة واإلثباتات ،مثلام يفعل املتكلمون،
وإنام أدخلنا ما أطلقنا عليه [التأويل العميل] ،أو كيفية االستفادة من تلك املعاين يف واقع
احلياة ،باعتباره من األغراض الكربى هلذه السلسلة.
وننبه يف ختام هذه املقدمة إىل أننا سنفصل ـ بإذن اهلل وعونه الكثري ـ مما ذكرناه يف هذا
الكتاب بإجياز يف كتب خاصة ،ألنه ال يمكن أن نعرض هنا كل التفاصيل.
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البداية
لست أدري هل كنت يقظا أم نائام حني سمعته يقول يل بشدة ممزوجة لينا :قم لتتعلم
القرآن.
قلت :أيل تقول هذا الكالم ..فأنا ال أعرف القرآن فقط ..بل أتقنه بقراءاته السبع
والعرش ..وأؤديه كام يؤديه أكرب القراء ..وعن ظهر قلب ..ال أسقط منه حرفا واحدا..
وبغننه ومدوده وخمارجه ..وبإتقان عظيم ..ويل يف كل ذلك إجازات كثرية ،ومن كبار القراء
إىل رسول اهلل  ..إىل جربيل عليه السالم ..إىل اهلل تعاىل(.)1
مل يلتفت لكالمي ،بل راح يردد :قم لتتعلم القرآن.
قلت :أمل تسمع ما ذكرت لك ..أم أنك تقصد التفسري ..فأنا قرأت أكثر ما ُأنتج من
التفاسري ..ما كان منه باملأثور ..وما كان بالرأي ..وما كان باإلشارة ..وما مجع بني ذلك
مجيعا؟
مل يلتفت لكالمي ،بل راح يردد من جديد ،وبصوت أكثر حدة وشدة :قم لتتعلم
القرآن.
رفعت رأيس ألنظر إليه؛ فرأيت فيه صورة كل املعلمني املباركني الذين رزقني اهلل
صحبتهم واجللوس إليهم ،واالستفادة منهم ..كان يشبه يف سالمه وهدوئه وطمأنينته
معلمي معلم السالم ..وكان يشبه يف قوته ويقينه وصفائه معلمي معلم اإليامن ..وكان يشبه
يف سيامه ومالحمه وأنواره معلمي معلم الربكة..
مل أجد إال وأنا أقول له :من أنت؟ ..فمالحمك ال ختتلف كثريا عن معلمي معلم

(  )1هكذا جرت العادة يف اإلجازات املرتبطة بالقرآن الكريم.
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السالم ..ومعلمي معلم اإليامن ..ومعلمي معلم الربكة ..ومعلمي معلم..؟
قاطعني ،وقال :أنا معلم القرآن.
قلت :ما أكثر املعلمني للقرآن يف قريتنا ،وأنا تتلمذت عىل أكثرهم ..وقد بلغت من
العمر بحيث ال أحتاج للمزيد من املعلمني؟
قال :فهل منهم من أخربك أنه نقطة حتت الباء؟
ابتسمت ،وقلت :لو ذكرت ذلك ملعلمي قريتي المتألوا مني سخرية.
قال :من مل يبلغ أن يكون كذلك ،أو مل يسمع به ،أو مل حين إليه ..فلن يفهم القرآن،
ولن يتعلمه ،ولن يبلغ أرساره ..فهي حمجوبة إال عىل من امتأل بالطهارة والصفاء
والعبودية.
قلت :لكن القرآن ـ كام علمت ـ مدرسة للطهارة والصفاء والعبودية ،وقد يدخل إىل
مدرسته من تدنسوا بكل ألوان القذارة؛ فال يلبثون حتى يتخرجوا ،وهم أطهر الناس
وأرقهم وأصفاهم.
قال :ألهنم دخلوا مدرسته متواضعني ..ال مستكربين ..وعبيدا ال سادة ..وطالبي
فهم وعلم ..ال من الذين زهوا بعلومهم وفرحوا هبا ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل رام َجا َء ْ ُهت ْم
رس ُلهم بِا ْلبين ِ
اق ِ ِهب ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َات َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون﴾ [غافر،]83 :
ُ ُ ُ ْ َ ِّ
فلهذا حيتاج من يريد أن يتتلمذ عليه أن يوفر لنفسه القابلية لذلك.
َاب م ْكنُ ٍ
ِ
قلت :هل تقصد قوله تعاىل﴿ :إِ رن ُه َل ُق ْر ٌ
ون َال َي َم ُّس ُه إِ رال
يم ِيف كت ٍ َ
آن ك َِر ٌ
املُْ َط ره ُر َ
ون﴾ [الواقعة77 :ـ]79؟
قال :أجل ..فاملستنقع اآلسن لن تزيده األمطار إال عفونة.
قلت :صحيح ما تقول ،وقد ذكره القرآن الكريم ..فاهلل تعاىل يذكر املواقف املختلفة
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للذين كانوا يسمعون القرآن غضا طريا من فم رسول اهلل  ،فمنهم من يلني له ،ويتأدب
﴿وإِ َذا س ِم ُعوا ما ُأن ِْز َل إِ َىل الرس ِ
ول ت ََرى
ر ُ
َ
بني يديه ،كام قال تعاىل عن املؤمنني الصاحلنيَ َ :
الش ِ
احلَ ِّق َي ُقو ُل َ
يض ِم َن الدر ْم ِع ِممرا ع ََر ُفوا ِم َن ْ
ون َر ربنَا آ َمنرا َفا ْك ُت ْبنَا َم َع ر
اه ِدي َن َو َما َلنَا َال
َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصاحلنيَ ﴾ [املائدة83 :ـ]84
احل ِّق َو َن ْط َم ُع َأ ْن ُيدْ خ َلنَا َر ُّبنَا َم َع ا ْل َق ْو ِم ر
ُنؤْ م ُن بِاهللرِ َو َما َجا َءنَا م َن ْ َ
وأخرب أهنم كانوا يسجدون بكل كياهنم عند تالوهتم له ،فقالُ ﴿ :ق ْل ِآمنُوا بِ ِه َأ ْو َال
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
ون ُس ْب َح َ
ان ُس رجدً ا َو َي ُقو ُل َ
ُتؤْ ِمنُوا إِ رن ا رل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم ََيِ ُّر َ
ان
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
َان َوعْدُ َر ِّبنَا ملَ ْف ُع ً
ان َي ْب ُك َ
وال َو ََيِ ُّر َ
َر ِّبنَا إِ ْن ك َ
م ُخ ُشوعًا ﴾ [اإلرساء107 :ـ]109
ون َو َي ِزيدُ ُه ْ
ومنهم أولئك اجلفاة الغالظ الذين حيرمون أنفسهم بكربهم واستعالئهم ..وهم
وه ْم إِ َىل ْاهلُدَ ى َال َي ْس َم ُعوا َو َت َر ُاه ْم َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َل ْي َك
﴿وإِ ْن تَدْ ُع ُ
الذين وصفهم اهلل تعاىل بقولهَ :
ِ
رص َ
وه ْم َال َي ْس َم ُعوا ُدعَا َء ُك ْم َو َل ْو
ون﴾ [األعراف ..]198 :وقال عنهم﴿ :إِ ْن تَدْ ُع ُ
َو ُه ْم َال ُي ْب ُ
ِ ِ
ِ
ون بِ ِرشكِ ُك ْم َو َال ُينَ ِّب ُئ َك ِم ْث ُل َخبِ ٍ
ري﴾ [فاطر]14 :
َسم ُعوا َما ْ
است ََجا ُبوا َل ُك ْم َو َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َي ْك ُف ُر َ ْ
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا يستعملون كل الوسائل ليرصفوا اخللق عنه ،إما باللغو
آن وا ْلغَوا فِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه َل َع رل ُك ْم
﴿و َق َال ا رلذي َن َك َف ُروا َال ت َْس َم ُعوا هل َ َذا ا ْل ُق ْر َ ْ
بني يديه ،كام قال تعاىلَ :
َتغْلِ ُب َ
ون﴾ [فصلت ..]26 :أو بادعاء كونه سحرا أو شعرا ..أو جمرد أساطري وخرافات ال حقيقة
وهب ْم َأكِنر ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ ِ
اهن ْم
هلا ،كام قال تعاىلَ :
وك ُجي ِ
ِ
ٍ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول ا رل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ رال
َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ُك رل آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َحترى إِ َذا َجا ُء َ َ

ِ
ِ
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َقا ُلوا َقدْ َس ِم ْعنَا َل ْو ن ََشا ُء َل ُق ْلنَا
َأ َساط ُري ْاألَ رولنيَ ﴾ [األنعام ،]25 :وقالَ :
ِ
ِ
ِ
﴿و َقا ُلوا َأ َساطِ ُري ْاألَ رولِنيَ ا ْك َت َت َب َها
م ْث َل َه َذا إِ ْن َه َذا إِ رال َأ َساط ُري ْاألَ رولنيَ ﴾ [األنفال ،]31 :وقالَ :
ِ
ِ
ي ُمت ْ َىل َع َل ْيه ُبك َْر ًة َو َأصي ًال﴾ [الفرقان]5 :
َف ِه َ
قال :ولذلك أنت حمتاج لتعلم القرآن حتى ال تقع فيام وقع فيه أولئك الذين رموه
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بام رموه به؟
قلت :كيف تقول يل ذلك ..وأنا مسلم ُغذيت بالقرآن مذ كنت صبيا صغريا ..وال
يزال لساين رطبا به ..وال تزال ذاكريت واعية مستوعبة له.
قال :ليس الشأن يف لسانك وال يف ذاكرتك ..الشأن يف عقلك وقلبك وروحك
وحياتك ..فالقرآن هو روح الروح ..وحياة احلياة.
قلت :صدقت ..وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأهيا ا رل ِذي َن آمنُوا است ِ
َجي ُبوا هللرِ
ْ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
م ﴾ [األنفال]24 :
حييِي ُك ْ
َول رلر ُسول إِ َذا َدعَا ُك ْم َملا ُ ْ
ِ
وحا ِم ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ً
وأشار إليه حني سامه روحا ،فقالَ :
اإليام ُن و َلكِن جع ْلنَاه ُنورا هن ِدي بِ ِه من ن ََشاء ِمن ِعب ِ
ِ
ادنَا َوإِن َرك َل َت ْه ِدي
ُ ْ َ
َ ْ
تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
َاب َو َال ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ ً َ ْ
إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [الشورى]52 :
َ
﴿وإِ رن ُه َل َتن ِْز ُيل َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ نَزَ َل
وأشار إليه حني أخرب أن الذي تنزل به روح ،فقالَ :

ِ
وح ْاألَ ِمنيُ
الر ُ
بِه ُّ

ِ

ِ

ِ

ع ََىل َق ْلبِ َك ل َت ُك َ
ن﴾ [الشعراء192 :ـ]194
ون م َن املُْنْذ ِري َ

قال :فهل تعلم معنى احلياة التي أرادها اهلل تعاىل لعباده ،والتي ال تتحقق إال بتلك
الروح؟
قلت :الشك أهنا حياة شاملة ..فاآلية الكريمة تدعو إىل احلياة بكل جوانبها ..ال
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْح َيا بِ ِه
تلك احلياة التي وصف اهلل تعاىل هبا النبات ،فقالَ :
﴿واهللرُ َأنْزَ َل م َن ر
ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا إِ رن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي ْس َم ُع َ
ون﴾ [النحل ،]65 :وقالَ ﴿ :فا ْن ُظ ْر إِ َىل آ َث ِار
ِ ِ ِ
ر ْمح ِ
ِ
ف ُِْ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾
َت اهللرِ َك ْي َ
َ
حييي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو َهتا إ رن َذل َك ملَُ ْحيي املَْ ْوتَى َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
[الروم ،]50 :وقال﴿واهللرُ ا رل ِذي َأرس َل الرياح َف ُتثِري سحابا َفس ْقنَاه إِ َىل ب َل ٍد مي ٍ
ت َف َأ ْح َي ْينَا بِ ِه
َ َ ِّ
ُ َ َ ً ُ ُ
ِّ َ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ور﴾ [فاطر]9 :
ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو َهتا ك ََذل َك الن ُُّش ُ
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اها ملَُ ْحيِي املَْ ْوتَى إِ رن ُه ع ََىل
أو تلك التي وصف اهلل هبا احليوان ،فقال﴿ :إِ رن ا رل ِذي َأ ْح َي َ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [فصلت.)2()]39 :
ُك ِّل َ ْ
وإنام تلك احلياة الكريمة التي وصفها بقولهَ ﴿ :أ َو َم ْن ك َ
َان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه

راس كَمن م َث ُله ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ِ ِ
ت َل ْي َس بِ َخ ِارجٍ ِمن َْها ك ََذلِ َك زُ ِّي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما
ورا َي ْميش بِه ِيف الن ِ َ ْ َ ُ
َ
ُن ً

كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام]122 :
بل ذكر أهنا احلياة احلقيقية التي هي غاية األماين ،فقال ـ خمربا عن الذي فرط يف
﴿و ِجي َء َي ْو َمئِ ٍذ بِ َج َهن َرم َي ْو َمئِ ٍذ َيت ََذك ُرر ْ ِ
الذك َْرى َي ُق ُ
ان َو َأنرى َل ُه ِّ
اإلن َْس ُ
ول َيا َل ْيتَنِي
التحضري هلا ـَ :
ِ
حل َي ِ
ايت﴾ [الفجر23 :ـ]24
َقدر ْم ُت َ
قال :فهل تعلم كيف حتيا بالقرآن ..أو كيف ترسي روح القرآن يف روحك لتمدها
باحلياة؟
مل أدر ما أقول ،فقال :لذلك أنت ككل اخللق حمتاج ألن تتعلم القرآن حتى تسمعه
روحك ،ال أذنك ،ويردده قلبك ال لسانك..
قلت :فأين أجد هذه املدرسة التي أتعلم منها هذه العلوم؟
قال :اصحبني كام صحبت سائر معلميك ..وتأدب بني يدي احلقائق ..واترك
نفسك وهواك ..فلن ينال احلقائق من كان عبدا لنفسه وهواه.
قلت :ها أنذا بني يديك ،وطوع أمرك ..فرس يب حيث شئت ..ولقني من احلقائق ما
أردت.
قال :أمل يعلمك معلموك بأن احلقائق ال ُتلقن ..وأن املعارف أسمى من أن تفرض
عىل العقول؟
قلت :بىل ..هم حدثوين عن ذلك كثريا ..وأخربوين أهنم جمرد أدالء وهداة ..وأن
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عيل السعي واالجتهاد والتأمل إىل أن أترشب احلقائق وأراها رأي العني.
قال :وذاك ما أدعوك إليه ..فاهلل تعاىل أعز وأكرم من أن يفرض عىل عباده ما مل
يقتنعوا به ،أو يميلوا إليه ..واحلقائق أكرم من أن تنال املستكربين عليها الراغبني عنها.
﴿ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
قلت :أجل ..فقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
الر ْشدُ ِم َن
ين َقدْ َت َب ر َ
ني ُّ
ْت م َذكِّر َلس َت َع َلي ِهم بِم ِ
ص ْيط ٍر﴾ [الغاشية21 :ـ]22
ْ ْ ُ َ
ا ْلغ َِّي ﴾ [البقرة ،]256 :وقالَ ﴿ :ف َذك ِّْر إِن َرام َأن َ ُ ٌ ْ
قال :فهلم لتتعلم القرآن.
قلت :هل سنبدأ بالسور مرتبة حسب النزول ..أم حسب ترتيب املصاحف ..أم
ترى أن األسلم واألعلم واألكمل أن ننتقي اآليات حسب مواضيعها؟
قال :األسلم واألعلم واألكمل أن نبدأ بالتعرف عىل مصدر القرآن ..فال يمكن أن
تفهم القرآن وأنت جتهل مصدره ..أو تغض طرفك عنه.
ق لت :ذاك من البدهييات التي تسلم هلا العقول ..فالقرآن كالم اهلل الذي أوحى به
إىل رسوله .
قال :فكيف وصلت إىل هذه املعرفة؟
قلت :ال أذكر ميقاتا لذلك ..فأنا مذ كنت صبيا صغريا ..وأنا أتعلم القرآن ..وأقر
أنه من عند اهلل ..ومل يعرتين أي شك يف ذلك.
قال :فقد أخذت يقينك بالقرآن وراثة عن أبيك وجدك.
قلت :وهم أخذوه عن آبائهم وأجدادهم ..ولكن األيام مل تزدين إال تعلقا به إىل
الدرجة التي أصبح فيها عندي من احلقائق التي ال حتتاج إىل براهني تدل عليها.
قال :أمل تتعلم من معلم اإليامن كيف خترج عن دين آبائك وأجدادك لتدخل يف دين
اهلل؟
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قلت :بىل ..لقد حدثني عن ذلك يف أول لقاء يل به ..حذرين من الدين الوراثي،
ودعاين إىل الدين الذي أصل إليه بالبحث والتحقيق ،ال بالتسليم والتقليد.
قال :وأنا يف أول لقاء يل بك أدعوك إىل ذلك ..فأول دروسك أن تتعلم أن القرآن
كالم اهلل ..هل تعرف معنى ذلك؟
قلت :هل تقصد تلك املسألة التي خاض فيها املتكلمون ،ودب فيها الرصاع بني
األمة يف البحث عن حقيقة القرآن ..وهل ألفاظه من اهلل ..أم جمرد معانيه؟
قال :ذاك جدل فارغ أوحى به الشيطان ليرصف العقول عن رهبا وكلامته برتك
البحث عن معانيها ،والتدبر يف أرسارها للبحث عن الكيفيات التي ال طاقة هلا هبا.
قلت :صدقت يف ذلك ..وقد أخربين كل من تتلمذت عليهم من املعلمني عن
ذلك ..فاحلقائق ُتعقل وال ُتتصور ..وتنزه عن أثواب اجلسمية ،وال تكدر بقوالبها احلسية.
قال :فهات قلمك ودواتك وقراطيسك ..لتسجل كل ما تراه يف رحلتك إىل إثبات
كون القرآن الكريم كلمة اهلل إىل عباده.
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أوال ـ القرآن ..وشهادة اهلل
مل أدر بعد ذلك احلديث مع معلمي اجلديد [معلم القرآن] إال وأنا يف صحراء
موحشة قاحلة ،ال زرع فيها وال ماء وال ظالل ..ومل أجد نفيس إال وأنا أصيح بملء فمي:
أين أنت يا معلمي؟ ..لقد زججت يب يف فم تنني املوت القاتل ..فهلم لتخرجني قبل أن
حيرقني هليبه.
بعد حلظات عسرية يئست فيها من احلياة ،رأيت من بعيد شبحا يقرتب مني؛ فرحت
أحث خطاي إليه ،وقد تعجبت إذ رأيت فيه مالمح وجوه األوروبيني؛ فشعره أشقر،
وعيناه زرقاوان ،وبرشته بيضاء شديدة البياض ..وحتى حديثه عندما حتدث إيل باللغة
العربية ،كان يلكن فيها كام يلكن األعاجم.
قال يل ،وهو يبتسم :مرحبا بك ..أظن أنك الشخص الذي كنت أبحث عنه ..أين
قلمك وقراطيسك ودواتك؟
قلت :هي معي ال تفارقني ..ولكن من أنت؟ ..وما شأنك هبا؟ ..ومن حدد لك
موعدا معي يف هذه الصحراء اجلافة القاسية؟
قال :معلمنا مجيعا ..معلم القرآن ..هل نسيته هبذه الرسعة؟ ..أمل يدعك إىل أن
ترحل للتعرف عىل مصدر القرآن؟
قلت :بىل ..ولكني مل أكن أظن أن هذه الرحلة ستكون هلذه الصحراء القاحلة ،وهذا
احلر الشديد ..وهذا التنني الذي يكاد يلتهمني.
قال :أمل تسمع ما حكاه اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم عندما طلب اليقني
والطمأنينة؟
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ِ
يم َر ِّب َأ ِر ِين
قلت :بىل ..لقد قال اهلل تعاىل َيرب عن قصته يف ذلكَ :
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ف ُحتْيِي املَْ ْوتَى َق َال َأ َو َمل ُتؤْ ِم ْن َق َال َب َىل َو َلكِ ْن لِ َي ْط َمئِ رن َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِم َن ال رط ْ ِ
ري
َك ْي َ
ْ
اج َع ْل ع ََىل ُك ِّل َج َب ٍل ِمن ُْه رن ُجزْ ًءا ُث رم ا ْد ُع ُه رن َي ْأتِين ََك َس ْع ًيا َوا ْع َل ْم َأ رن اهللرَ ع َِزيزٌ
رص ُه رن إِ َل ْي َك ُث رم ْ
َف ُ ْ
ِ
يم﴾ [البقرة]260 :
َحك ٌ
قال :أال ترى أنه كلف بالسري إىل جبال متفرقة ..وكل ذلك يقتيض منه جهدا وتعبا
ومشقة؟
قلت :بىل ..وقد سمعت معها ما ذكره اهلل تعاىل عن رحلة موسى عليه السالم إىل
﴿وإِ ْذ
اخلْض ،لينال من حقائق العلوم ما مل يكن يعلم ..لقد وصف اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
ِ
ِ
ح ُق ًبا﴾ [الكهف]60 :
يض ُ
َق َال ُم َ
وسى ل َفتَا ُه َال َأ ْب َر ُح َحترى َأ ْب ُلغَ جمَ َْم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ ْو َأ ْم َ
قال :أجل ..فاحلقائق أعظم من أن تناهلا ،وأنت عىل أرائك االسرتخاء ..عالمة
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين ُره ْم ُس ُب َلنَا
﴿وا رل ِذي َن َج َ
صدقك جهادك وجماهدتك ..أمل تسمع قوله تعاىلَ :
َوإِ رن اهللرَ ملَ َع املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [العنكبوت]69 :؟
قلت :بىل ..فقد قرن اهلل تعاىل اهلداية باملجاهدة ..ولكن ..أمل يكن هناك مكان أجدى
من هذا املكان ..حتى يتاح لعقولنا أن تفكر وتتأمل وال حيول هذا املوت الزؤام بينها وبني
ذلك؟
قال :العقل الذي هتمه احلقائق ال هتمه املحال التي يكون فيها صاحبه ..فرتفع عن
أغالل جسدك لتعيش يف ثياب روحك.
شعرت باحلياء من قوله هذا ،ومل أجد ما أقول ،فقال يل :ألست تريد أن تتيقن
باملصدر اإلهلي للقرآن؟
قلت :بىل ..لقد أخربين معلمي أن هذا أول الدروس ..وأين لن أنجح يف سائر
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الدروس ما مل أتقنه وأستوعبه وأعيشه.
قال :صدق معلمنا ..فال يعرف القرآن من مل يوقن أنه كالم اهلل ..ولن يوقن أنه
كذلك ما مل يتخلص من كل ريب وشك ..فالشك والريب مها احلجاب األعظم الذي حيول
بني العقل والقلب وإدراك احلقائق ،أو االستفادة منها.
قلت :أجل ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقال يف وصف القرآن الكريمَ ﴿ :ذلِ َك
ا ْلكِتَاب َال ريب فِ ِ
يه ُهدً ى لِ ْل ُمت ِرقنيَ ﴾ [البقرة ،]2 :فقد قرن بني اهلداية وعدم الشك ..فال يمكن
ُ َْ َ
ملن يشك يف أستاذه أن يستفيد منه ..وال يمكن ملن يشك يف كلامت ربه أن تتمثل يف عقله
وقلبه.
قال :ولذلك كان الدرس األول هو البحث عن اليقني اجلازم ،وإزالة كل ألوان
الشكوك ..حتى يتخلص العقل والقلب من دنسها ..فال حيول بني اإلنسان والقرآن إال
وساوسها وآفاهتا.
قلت :ولكني بحمد اهلل مؤمن ..وقد ورثت عن آبائي وأجدادي ذلك اإليامن..
ومثل ذلك كل قومي ..وهم ال حيتاجون ألي جهد ،ألن قلوهبم وعقوهلم ليس فيها حمل
للريب والشك.
قال :ومل هم متخلفون عن كل معاين القرآن إذن؟
قلت :السبب ال يعود لشكهم يف كلامت رهبم املقدسة ..وإنام للكسل واجلهل
والغفلة ،وأخواهتا.
قال :أرأيت لو أن هؤالء الذين تنعتهم بالكسل واجلهل والغفلة ُوعدوا ببعض
قصور الدنيا وأمواهلا ومناصبها جراء أعامل بسيطة يقومون هبا ..هل تراهم يظلون عىل
كسلهم؟
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قلت :كال ..بل سيصبحون جباال من اهلمة والعزيمة واإلرادة ..وسيصلون الليل
بالنهار ..حتى ينالوا بعض ما ذكرت ..بل عرش عشريه.
قال :فهم ليسوا كساىل إذن؟
قلت :هم كساىل يف شؤون اآلخرة ..أو ما يرتبط بالدين.
قال :أال تعرف سبب ذلك؟
قلت :لكل منهم عذره الذي يعتذر به.
قال :السبب يف ذلك هو الريب والشك ..فلو أن قلوهبم وعقوهلم ُأرشبت احلقائق
بيقني وجزم لرأيت كل احلقائق والقيم القرآنية متمثلة يف حياهتم ..ال يتخلف منها صغري
وال كبري.
قلت :ولكنهم يعظمون القرآن وجيلونه ..ويبكون عند سامعه ..وهيتزون عند
تالوته.
قال :هم يسمعونه بآذاهنم ال بقلوهبم وعقوهلم ..ولذلك ينتشون لكلامته املقدسة
اجلميلة ..لكنهم ال يأذنون هلا يف الدخول إىل حياهتم ..حتى ال تنغص عليهم ما ألفوه من
متع احلياة الدنيا ..لقد قال يل معلمي يوما عندما ذكرت له هذا :ليس الشأن أن هيتز جسدك
لقراءة القرآن ..بل الشأن أن هتتز حياتك.
قلت :لكن القرآن ذكر اهتزاز البدن ،وتفاعله مع القرآن ،أمل تسمع قوله تعاىل﴿ :اهللرُ
نَزر َل َأحسن ْ ِ ِ ِ
ِ
اين َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا رل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر ر ُهب ْم ُث رم َتلِنيُ
ْ َ َ
احلَديث كتَا ًبا ُمت ََش ِ ً
اهبا َم َث َ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللرِ َذلِ َك ُهدَ ى اهللرِ َ ْهي ِدي بِ ِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللرُ َف َام َل ُه ِم ْن
ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
ٍ
﴿وإِ َذا س ِم ُعوا ما ُأن ِْز َل إِ َىل الرس ِ
يض ِم َن الدر ْم ِع ِممرا
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
ر ُ
َ
َهاد﴾ [الزمر ،]23 :وقالَ َ :
ون ربنَا آمنرا َفا ْك ُتبنَا مع ر ِ ِ
ِ
ن﴾ [املائدة]83 :
الشاهدي َ
ْ َ َ
احل ِّق َي ُقو ُل َ َ ر َ
ع ََر ُفوا م َن ْ َ
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قال :وذكر معه التالوة احلقة ،وهي ال تستحق أن تكون كذلك من دون أن يصحبها
ِ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح رق تِ َال َوتِ ِه ُأو َلئِ َك ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ ِه َو َم ْن َي ْك ُف ْر
العمل ،قال تعاىل﴿ :ا رل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
بِ ِه َف ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [البقرة ..]121 :أال ترى اآلية الكريمة كيف حترص اإليامن فيمن
ُ
اخلَ ُ
يتلونه حق تالوته؟
قلت :بىل ..ولكن أال ترى أن هذا احلكم قد يقع بني أيدي التكفرييني ،فيكفروا به
اخللق؟
قال :أنا ال أحتدث عن كفر وال إيامن ..ولكن أحتدث عن اليقني ..فاملريض الذي ال
يستعمل دواءه سيظل مريضا حتى لو راح يردد اسم الدواء بكل اللغات ،وَيشع عند ذكره
بكل أنواع اخلشوع.
قلت :فأنت تستدل بوجود املرض عىل عدم جدوى الدواء.
قال :معاذ اهلل أن أستدل عىل ذلك ..الدواء جمد ..وهو من اهلل تعاىل ..وقد قال عنه:
ِ
ِ
ِ
ِ
لصدُ ِ
مح ٌة
ور َو ُهدً ى َو َر ْ َ
راس َقدْ َجا َء ْت ُك ْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َوش َفا ٌء َملا ِيف ا ُّ
﴿ َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [يونس ..]57 :لكن الشأن يف الذين يقرصون يف استعامله ،أو َيطئون فيه.
قلت :أتقصد أولئك الذين أشار إليهم قوله تعاىل﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء
َ
َ ْ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو َال َي ِزيدُ ال رظاملِنيَ إِ رال َخ َس ًارا﴾ [اإلرساء]82 :؟
َو َر ْ َ
قال :بىل ..فأول الظلم الشك والريب ..ألنه يظلم احلقائق ،وحيول بينها وبني
الوصول إىل أهدافها ..إنه مثل الدواء الذي ُيكتفى بالنظر إليه دون رشبه ..فهو ال جيدي
صاحبه شيئا.
ْج ِم ًّيا َل َقا ُلوا َل ْو َال ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه
﴿و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا َأع َ
قلت :لقد ذكرتني بقوله تعاىلَ :
َأ َأع ِ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
يب ُق ْل ُه َو لِ رل ِذي َن آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َفا ٌء َوا رل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
اهن ْم َو ْق ٌر َو ُه َو
ْجم ٌّي َوع ََر ِ ٌّ
َ
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َان ب ِع ٍ
ٍ
ِ
ِ
يد﴾ [فصلت ،]44 :فقد قرن اهلل تعاىل بني اإليامن
َع َل ْي ِه ْم ع ًَمى ُأو َلئ َك ُينَا َد ْو َن م ْن َمك َ
واهلداية والشفاء ..كام قرن بني عدم اإليامن والعمى.
قال :ولذلك كان البحث عن اإليامن هو أول الدروس لالستفادة من القرآن.
مل أدر إال وأنا أقول له بعد هذا :اعذرين ..لقد نسيت أن أسألك عنك ،تبدو عليك
مالمح أوروبية ..فهل أنت من تلك البالد؟
قال :أجل ..لقد ولدت فيها ،ونشأت بني أهلها ..وال يزال سكني فيها.
قلت :فام الذي جعلك ترتك تلك اجلنان الوارفة إىل هذه الصحارى القاحلة؟
قال :اإليامن والعشق..
قلت :وما عالقة اإليامن والعشق بالصحراء ..أعرف العشاق حيبون الطبيعة احلية
اجلميلة ،ال الصحارى القاحلة امليتة؟
قال :عندما تعرف قصتي ..ستعرف سبب عشقي هلذه البوادي.
قلت :فهل ستحدثني عنها؟
قال :أجل ..لقد طلب مني معلمي ..معلم القرآن ..أن أفعل ذلك.
قلت :فكيل آذان صاغية.
ما قلت ذلك ..حتى رأيت نخلة من بعيد ..وكأهنا تنادينا للجلوس حتت ظالهلا..
فقلت له :هلم إىل تلك النخلة التي جاد اهلل هبا علينا ..فام أحىل األحاديث يف ظالل النخيل.
***
حتت ظالل تلك النخلة ..أخذ صاحبي حيدثني عن نفسه ،قال يل :لقد كانت هذه
النخلة هي أول ما اهتديت به إىل ريب.
قلت :عجبا ..كيف ذلك ..وأنى لكم بالنخيل وأنتم بني السهول والتالل ..والبحار
28

واألهنار؟
قال :لقد شاء اهلل أن أقوم برحلة يف تلك األيام إىل هذه الصحراء التي تراها ..ويف
هذه املحال حصل يل ما حصل لك من العطش واألمل ..إىل أن أنقذين اهلل هبذه النخلة..
عندما جلست يف ظالهلا ..وأكلت بعض مترها ..وارتدت إيل روحي ..حينها فقط رأيت
احل ياة بصورهتا احلقيقية ..ال الصورة املزيفة التي كنت أعيشها ،واملمتلئة بالغفلة واجلهل
واجلحود ..لقد اكتشفت يف ظالل هذه النخلة عناية اهلل بعباده ..ولذلك رصت أزورها كام
أزور األولياء والصاحلني ..ألهنا كانت رسالة اهلداية األوىل التي قرأهتا بصدق وإيامن وهلفة.
قلت :عجبا لك ..أمل تكتشف عناية اهلل يف بالدكم اجلميلة ،ورحت تكتشفها يف هذه
الصحراء القاحلة؟
قال :الغني ال يعرف قيمة الدرهم والدينار إال إذا افتقر ..وهكذا كان حايل ..لقد
أنستني الغفلة التأمل يف فضل اهلل ونعمه ،إىل أن حصل يل ما حصل ..حينها أدركت أن
الذي خلق هذه النخلة يف الصحراء ،رحيم ولطيف بعباده ..وعندما شعرت هذا الشعور،
رحت أستغيث به وأطلب عونه ،وألول مرة يف حيايت ..وبمجرد أن رصخت طالبا النجدة
من ريب ..جاءين الغوث واملدد..
﴿ه َو
قلت :لقد ذكرتني بام ورد يف القرآن الكريم عن املستغيثني باهلل ،كام قال تعاىلُ :
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َحترى إِ َذا ُكنْ ُت ْم ِيف ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِهبِ ْم بِ ِريحٍ َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحوا ِ َهبا
ا رلذي ُي َس ِّ ُري ُك ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ف وجاء ُهم املَْوج ِمن ُك ِّل مك ٍ
ِ
َان َو َظنُّوا َأ رهنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِهبِ ْم َدع َُوا اهللرَ خمُ ْلِ ِصنيَ
يح عَاص ٌ َ َ َ ُ ْ ُ ْ
َجا َء ْ َهتا ِر ٌ
َ
َله الدِّ ين َلئِن َأنْجي َتنَا ِمن َه ِذ ِه َلنَ ُكو َنن ِمن ر ِ
ن﴾ [يونس]22 :
الشاك ِري َ
ر َ
ْ
َ ْ َْ
ُ
قال :أجل ..وال فارق بيني وبينهم إال أن اهلل ثبتني عىل اهلداية ،وأذاقني حالوهتا،
وجعلني داعية هلا..
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قلت :ولكن كيف اهتديت إىل اإلسالم والقرآن؟ ..مل مل تلجأ للمسيحية أو اليهودية
أو البوذية أو غريها من األديان؟
قال :لقد جلأت إليها مجيعا ..وقرأت كل كتبها املقدسة وبعمق وتدبر ..لكني مل أجد
فيها ما يروي ظمئي للحقيقة الصافية اخلالصة مثل القرآن ..ولذلك رصت عاشقا له ،أرتله
صباح مساء ..وألجل قراءته بلغته األصلية انتسبت لكل املعاهد واملدارس التي تدرسها..
إىل أن من اهلل عيل هبا؛ فرصت أتذوق ألفاظ القرآن وتراكيبه مثلام أتذوق معانيه وأعامقه.
قلت :ولكن ..كيف عرفت أن القرآن ليس جمرد كتاب صيغ بلغة مجيلة معربة كام
تصاغ سائر الكتب ..وأن مجاله ال يعني قداسته أو ربانيته؟
قال :لقد بحثت يف ذلك بحوثا عميقة ..لكنه مل يؤذن يل أن أذكر لك إال واحدا منها،
ألنه كان أوهلا بالنسبة يل ..وهو الذي فتح يل بعد ذلك آفاقا جديدة للبحث واالجتهاد..
لقد كان أول ما شد انتباهي أثناء قراآيت األوىل للقرآن تلك اآليات الكريمة التي يشهد اهلل
فيها لرسوله  بأن الكلامت كلامت اهلل ،والكتاب كتابه.
قلت :لقد وردت تلك الشهادة يف مواضع من القرآن الكريم ،منها قوله تعاىل:
﴿ َلكِ ِن اهللرُ َي ْش َهدُ بِ َام َأنْزَ َل إِ َل ْي َك َأنْزَ َل ُه بِ ِع ْل ِم ِه َواملَْ َالئِ َك ُة َي ْش َهدُ َ
ون َو َك َفى بِاهللرِ َش ِهيدً ا﴾ [النساء:
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
﴿ه َو ا رل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه َو َك َفى
 ..]166وقولهُ :
ين ْ َ
﴿و َي ُق ُ
ول ا رل ِذي َن َك َف ُروا َل ْس َت ُم ْر َس ًال ُق ْل َك َفى بِاهللرِ َش ِهيدً ا
بِاهللرِ َش ِهيدً ا﴾ [الفتح ..]28 :وقولهَ :
َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [الرعد ..]43 :وقولهُ ﴿ :ق ْل َك َفى بِاهللرِ َش ِهيدً ا َب ْينِي

َان بِ ِعب ِ
اد ِه َخبِ ًريا َب ِص ًريا﴾ [اإلرساء ..]96 :وقولهُ ﴿ :ق ْل َك َفى بِاهللرِ َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم
َو َب ْينَ ُك ْم إِ رن ُه ك َ َ
َش ِهيدً ا يع َلم ما ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوا رل ِذي َن آ َمنُوا بِا ْل َباطِ ِل َو َك َف ُروا بِاهللرِ ُأو َلئِ َك ُه ُم
رَ َ
َْ ُ َ
ِ
ْ ِ
رت ْي ُت ُه َف َال َمتْلِ ُك َ
ون﴾ [العنكبوت ..]52 :وقولهَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
ارس َ
ون ِيل ِم َن اهللرِ
َ
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ
اخل ُ
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ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

يض َ
يم﴾ [األحقاف:
َش ْيئًا ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َام ُتف ُ
الرح ُ
ور ر
ون فيه َك َفى بِه َش ِهيدً ا َب ْيني َو َب ْينَ ُك ْم َو ُه َو ا ْل َغ ُف ُ

 ..]8وقولهُ ﴿ :ق ْل َأي َيش ٍء َأكْرب َشهاد ًة ُق ِل اهللرُ َش ِهيدٌ بينِي وبينَ ُكم و ُأ ِ
وح َي إِ َ ريل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
آن
َْ ََْ ْ َ
َُ َ َ
ُّ ْ
آهل ًة ُأ ْخرى ُق ْل َال َأ ْشهدُ ُق ْل إِنرام ُهو إِ َله و ِ
ِ
ِألُن ِْذ َر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن َب َلغَ َأئِنر ُك ْم َلت َْش َهدُ َ
احدٌ
َ َ ٌ َ
َ
ون َأ رن َم َع اهللرِ َ َ
َو ِإنرنِي َب ِري ٌء ِممرا ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام]19 :
قال :لقد كانت هذه اآليات هي أول ما شد انتباهي ..لقد قلت لنفيس :هل يمكن
هلل الرمحن الرحيم الذي يعتني بعباده كل تلك العناية ،أن يدع كاذبا مزورا يتالعب هبم،
ويستعمل شهادته لذلك؟ ..ألسنا نحن البرش عندما ُينسب إلينا أي يشء نسارع فننكر ما
نسب إلينا؟ ..فكيف مل يرد ما يكذب تلك الشهادة ،بل ورد كل ما يدعمها ويقوهيا.
لقد كان هذا الدليل الذي ربام ال يقتنع به الكثري هو الدليل األعظم الذي انطلقت
منه لتحصيل اليقني يف كون القرآن كالم اهلل.
لقد رحت أبحث حينها يف كل املصادر املقدسة ،ألجد مثل هذه العبارات ،أو هذه
املعاين؛ فلم أجد إال الرساب ..بل وجدت الكثري من املعاين التي يستحيل أن ُتنسب إىل
اهلل ..ولعلك رأيت بعض ذلك يف رحلتك إىل الكلامت املقدسة( ..)1واستمعت لتلك
النصوص املزيفة املنسوبة هلل يف الكتاب املقدس.
قلت :أجل ..وقد تعجبت كثريا أن تظل تلك النصوص موجودة يف كتاب مقدس
مع ما حتمله من فحش وبذاءة وانحراف ..أو ما حتمله من لغو وجهل وخرافة.
قال :وأنا أيضا عندما قرأت تلك النصوص يف الفرتة التي جلأت فيها إىل اهلل نفرت
نفيس نفورا شديدا ..بل كدت أعود لإلحلاد من جديد ..لوال أين تذكرت هذه النخلة ..لقد
جئت إليها ،وصحت من جديد أمامها طالبا من ريب أن ينقذ روحي كام أنقذ جسدي ،وأن
(  )1ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب [الكلامت املقدسة] ،والذي عقدناه للمقارنة بني القرآن الكريم والكتاب املقدس.
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يدلني عىل احلقيقية ،حتى ال أقع بني أيدي الدجالني..
حينها أهلمني اهلل بالكثري من احلقائق والرباهني التي جعلتني أواصل البحث بدون
كلل وال ملل ..لقد قال يل بعضها :هل يمكن أن يظل البرش غارقني يف الغواية من دون أن
تتدخل العناية اإلهلية هلدايتهم؟ ..وهل يمكن لإلله الذي وفر لعباده كل ما حيتاجونه،
وبأمجل صورة أن يغفل عن هدايتهم ،أو ترك كتاب صحيح ليعرفهم به؟
وبعد تأمل عميق ..وجدت أن ذلك مستحيل؛ فعناية اهلل بعباده تفوق الوصف،
ولعلك رأيت يف رحلتك مع معلم اإليامن بعض مظاهر ذلك.
قلت :أجل ..لقد رأيت الكثري من ذلك يف رحلتي إىل روضات اهلاربني من جحيم
اإلحلاد(.)1
قال :لقد كان ذلك هو دلييل األكرب إىل القرآن ..فيستحيل أن تتم العناية من دون
اهلداية ..ويستحيل أن يكون اهلل رحيام رمحانا لطيفا بعباده ،وهو يكتفي بأن هيدي هلم ما
يأكلون ويرشبون ،ثم ال هيدي هلم ما يدهلم عىل حقائق الوجود ،وما يرتبط هبم وبمصريهم.
لقد قلت يف نفيس :اهلل الذي أجابني عندما طلبت منه إغاثتي هل يتخلف عن إجابة
كل تلك التساؤالت التي متتلئ هبا العقول ،وهي تبحث عن رهبا ،وعن حقيقتها ،ومصريها
وغاية وجودها.
قلت :ال أزال أسأل عن كيفية اهتدائك للقرآن؟
قال :لقد كان القرآن هو دلييل إىل القرآن ..كام كان اهلل هو دلييل عىل اهلل.
قلت :عجبا لك ..أنت تذكرين بام يطلق عليه الفالسفة واملتكلمون [برهان

(  )1انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة بذلك يف كتاب [اهلاربون من جحيم اإلحلاد].
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الصديقني] ألنه ال حيتاج إىل أي وسائط ..ولذلك اعترب أرشف الرباهني(.)1
قال :يمكنك اعتبار الدليل الذي وصلت إليه من هذا النوع ..فكالم اهلل هو الدليل
عىل كونه كالم اهلل ..ولذلك مل أحتج إىل أي دليل خارجي.
قلت :ولكن الكثري يعترب ذلك دورا ..فكيف يكون اليشء دليال عىل نفسه؟
قال :وما احلرج يف ذلك؟ ..أال ترى أن الكثري من األدوية التي يتداوى هبا اخللق ال
يعرفون آليات عملها يف اجلسد ،وال كيفية قدرهتا عىل قهر الداء؟
قلت :بىل ..وقد قرأت عن ذلك كثريا.
قال :فكيف اعتربوه دواء من غري دليل؟
قلت :من خالل التجربة ..لقد كان أهم دليل للدواء عىل كونه دواء قهره للمرض،
وحتقيقه للشفاء.
قال :وهكذا كان األمر مع القرآن ..لقد رحت أرتل تلك اآليات التي َياطب اهلل
تعاىل فيها رسوله  ويطمئنه وَيربه أنه ربه الذي أوحى إليه ..فعلمت أن ذلك يستحيل
أن يكون جمرد دعوى..
يستحيل أن يوجد كاتب يف الدنيا مهام كان مبدعا أو مغرورا أن يقول ـ وهو يتحدث
احل ِّق َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا َو َال ُت ْس َأ ُل َع ْن َأ ْص َح ِ
عن نفسه ـ ﴿إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
اجل ِحي ِ
م﴾ [البقرة]119 :
اب ْ َ
َاك بِ ْ َ
أو يقول﴿ :ك ََذلِ َك َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِيف ُأ رم ٍة َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ َها ُأ َم ٌم لِ َت ْت ُل َو َع َل ْي ِه ُم ا رل ِذي َأ ْو َح ْينَا
إِ َل ْي َك ﴾ [الرعد ..]30 :أو يقولَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلن َ
مح ًة لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾ [األنبياء ..]107 :أو يقول:
َاك إِ رال َر ْ َ
َاك َش ِ
﴿ َو َما َأ ْر َس ْلن َ ِ
رشا َون َِذ ًيرا﴾ [الفرقان ..]56 :أو يقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
اهدً ا
َاك إ رال ُم َب ِّ ً
َاك إِ رال كَا رف ًة لِلن ِ
رشا َون َِذ ًيرا﴾ [األحزاب ..]45 :أو يقولَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلن َ
راس َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا
َو ُم َب ِّ ً
(  )1رشحناه بتقريراته املختلفة يف كتاب [اهلاربون من جحيم اإلحلاد].
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َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
ون﴾ [سبأ ..]28 :أو يقول﴿ :إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
راس َال َي ْع َل ُم َ
احل ِّق َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا َوإِ ْن
َاك بِ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
يها ن َِذ ٌير﴾ [فاطر ..]24 :أو يقولَ ﴿ :فإِ ْن َأع َْر ُضوا َف َام َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا
م ْن ُأ رمة إِ رال َخ َال ف َ
إِ ْن َع َل ْي َك إِ رال ا ْل َب َال ُغ َوإِنرا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح ًة َف ِر َح ِ َهبا َوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة بِ َام َقدر َم ْت
ان ِمنرا َر ْ َ
َأ ْي ِدهيِ ْم َفإِ رن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َك ُفو ٌر﴾ [الشورى ..]48 :وغريها من اآليات الكريمة التي يتحدث اهلل فيها
مبارشة إىل رسوله يطمئنه بأنه هو الذي أرسله ..وهو الذي أوحى إليه.
بل وجدت أن اهلل تعاىل يدعو رسوله لرصف أي شك قد يرد عىل قلبه نحو وحي
ربه له ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ُكن َْت ِيف َش ٍّك ِممرا َأنْزَ ْلنَا إِ َلي َك َفاس َأ ِل ا رل ِذين ي ْقرء َ ِ
َاب ِم ْن
ون ا ْلكت َ
ْ
َ َ َ ُ
ْ
ِ
َقبلِ َك َل َقدْ جاء َك ْ ِ
ن﴾ [يونس]94 :
احل ُّق م ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن رن م َن املُْ ْم َ ِرتي َ
ْ
َ
َ َ
قلت :أجل ..وهو ال يعني حصول الشك من رسول اهلل  ..بل هو يشبه ما ورد يف
﴿وإِ ْذ َق َال اهللرُ َيا
القرآن الكريم من قول املسيح عليه السالم جميبا ربه تعاىل عن سؤاله إياه َ
ني ِمن د ِ
راس ر ِ
ِ
اخت ُذ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
ون اهللرِ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ون
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
وين َو ُأ ِّم َي إِ َهل َ ْ ِ ْ ُ
ع َ
ِيل َأ ْن َأ ُق َ
ول َما َل ْي َس ِيل ِب َح ٍّق ِإ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك
ْت ع رَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب﴾ [املائدة ،]116 :فهو عليه السالم يعلم أنه مل يقله ولكنه يفرضه
إِن َرك َأن َ
ليستدل عىل ذلك بأنه لو قاله لعلمه اهلل منه.
قال :أجل ..ذلك واضح ..هو كقول أحدنا البنه :إن كنت ابني حقا؛ فاعمل بام
﴿و َال َت ُكو َن رن
أقول لك ..لكني حينام قرأت تلك اآلية الكريمة ..وما بعدها وهو قوله تعاىلَ :
ِمن ا رل ِذين ك رَذبوا بِآي ِ
اخلَ ِ ِ
ون ِم َن ْ
ات اهللرِ َف َت ُك َ
ارسي َن﴾ [يونس ..]95 :أو تلك اآليات التي هيدد
َ ُ َ
َ
﴿و َل ْو َت َق رو َل َع َل ْينَا َب ْع َض
اهلل فيها رسوله  إن أضاف إىل القرآن ما ليس منه ،كقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ني ُثم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ْاألَ َق ِ
او ِ
ن﴾ [احلاقة:
اج ِزي َ
ْ
َ
يل َألَ َخ ْذنَا منْ ُه بِا ْل َيم ِ ر
44ـ]47
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عندما قرأت كل تلك اآليات الكريمة علمت أنه يستحيل أن يقول الشخص لنفسه
عن نفسه هذا ..لقد رحت أبحث يف تاريخ املدعني للنبوة واملزورين للحقائق؛ فوجدهتم
يشيدون بأنفسهم ،ويستعلون ،ومل أجد أبدا مثل تلك اآليات الكريمة التي قرأت لك أمثلة
عنها.
قلت :فهال حدثتني عنهم.
قال :أنا ال أحدثك إال بام أذن يل أن أحدثك فيه ..وقد أخربتك عن سبب هدايتي
إىل القرآن ودلييل عليه ..فرس كام سار اخلليل لتنال من اليقني ما ناله.
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ثانيا ـ القرآن ..وشهادة األنبياء
أردت أن أسأله عنه وعن بلده وعن تلك الصحراء وموقعها من األرض ..لكني
فجأة وجدته اختفى متاما ..واختفت معه تلك النخلة ..بل اختفت كل تلك الصحراء..
ومل أر نفيس إال وأنا أمام كنيسة عتيقة حتيط هبا أشجار التني والزيتون يف منظر خالب خمتلف
متاما عام كنت فيه.
احرتت يف سبب وجودي أمامها ..ولست أدري كيف دب إيل الشك والريب وسوء
الظن ،وقلت لنفيس من حيث ال أشعر :ما الذي حصل؟ ..هل أنا يف صحبة معلم القرآن..
أم يف صحبة معلم الكتاب املقدس؟ ..لقد كان األصل أن يأخذ بيدي إىل املسجد ال إىل
الكنيسة ..ما الذي جاء يب إليها؟
 .1القرآن وشهادات األنبياء:
فجأة ربت عىل كتفي رجل ،وقال :الشك أنك أنت الذي أرسله إلينا معلم القرآن.
قلت :أجل ..ولكن من أنت؟ ..وهل يمكن أن يكون ملعلم القرآن وجود بني
الكنائس؟ ..وما عالقة الكنيسة بالقرآن؟
قال :كيف ال تكون هناك عالقة؟ ..أليس الرب واحدا؟ ..أليس الذي أرسل
إبراهيم وإسامعيل ويعقوب وموسى وداود وسليامن وإشعيا وإرميا وميخا ودانيال
وحبقوق وحجي وزكريا ومالخي ويوحنا وصفتيا وحزقيال واملسيح عليهم السالم( )1هو
الذي أرسل حممدا ؟
قلت :بىل ..ولكن لكل نبي وحيه اخلاص به ..ونحن مل نطالب إال بالوحي الذي

(  )1تناولنا البشارات الواردة عن هؤالء األنبياء عليهم السالم بتفصيل يف كتاب :أنبياء يبرشون بمحمد .
36

تنزل عىل خاتم رسل اهلل حممد .
قال :بىل ..ولكن رمحة اهلل تعاىل بعباده أبت إال أن يبرش كل نبي بمن بعده ،حتى تظل
سلسلة اهلداية قائمة ال تتقطع ..وحتى ال يقع املهتدون يف شباك املضللني ..لقد بدأ ذلك
من لدن آدم عليه السالم ..أمل تسمع وعد ربك له بأن جيعل يف ذريته من حيافظ عىل مشعل
اهلداية؟
ٍ
ِ
ِ
َاب َع َل ْي ِه إِ رن ُه
قلت :بىل ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ ﴿ :ف َت َل رقى آ َد ُم م ْن َر ِّبه كَلِ َامت َفت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُهو الترواب ِ
ف
اي َف َال َخ ْو ٌ
يم ُق ْلنَا ْاهبِ ُطوا من َْها َمجي ًعا َفإِ رما َي ْأت َينر ُك ْم منِّي ُهدً ى َف َم ْن تَبِ َع ُهدَ َ
الرح ُ
َ ر ُ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
حيزَ ُن َ
يها
رار ُه ْم ف َ
ون َوا رلذي َن َك َف ُروا َوك رَذ ُبوا بِآ َياتنَا ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ون﴾ [البقرة37 :ـ ،]39وقال يف سورة أخرىَ ﴿ :ق َال ْاهبِ َطا ِمن َْها َمجِي ًعا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
َخالِدُ َ
ض
ِ
ِ
اي َف َال َي ِض ُّل َو َال َي ْش َقى َو َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذك ِْري
عَدُ ٌّو َفإِ رما َي ْأت َينر ُك ْم منِّي ُهدً ى َف َم ِن ا رت َب َع ُهدَ َ
ِ ِ
َفإِ رن َل ُه َم ِع َ
ْمى﴾ [طه123 :ـ]124
رش ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َأع َ
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
قال :ألديك شك يف معقولية هذا؟
قلت :ال ..أراه معقوال جدا ..فنحن يف حياتنا نتعامل هبذه الطريقة دائام عندما
نخاف من تسلل املغرضني واالنتهازيني واملاكرين.
قال :لقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه الغاية يف قوله عىل لسان زكريا عليه السالمَ ﴿ :ق َال
ِ
ِ
ِ
ِ
ايل
الر ْأ ُس َش ْي ًبا َو َمل ْ َأ ُك ْن بِدُ عَائ َك َر ِّب َشق ًّيا َوإِ ِّين خ ْف ُت املَْ َو ِ َ
َر ِّب إِ ِّين َو َه َن ا ْل َع ْظ ُم منِّي َو ْاش َت َع َل ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِيل ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا﴾ [مريم4 :ـ ..]5فزكريا عليه السالم مل
م ْن َو َرائي َوكَانَت ا ْم َر َأ ِيت عَاق ًرا َف َه ْ
يكن حريصا عىل الولد بقدر حرصه عىل استمرار مشعل اهلداية بني قومه.
قلت :ولذلك ذكر اهلل تعاىل دعاء إبراهيم عليه السالم بأن جيعل يف ذريته من حيافظ
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ ِّين ج ِ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
راس
َ
رُ ر
عىل اهلداية ،كام قال تعاىلَ :
﴿وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ
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ِ

ِ

ِ

ِ

إِ َما ًما َق َال َوم ْن ُذ ِّر ريتي َق َال َال َين َُال ع َْهدي ال ر
ظاملنيَ ﴾ [البقرة]124 :
قال :أجل ..وقد ذكر اهلل تعاىل دعاء إبراهيم عليه السالم بأن جيعل ذريته من
اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
ت َوإِ ْس َام ِع ُيل َر ربنَا َت َق رب ْل ِمنرا إِن َرك
املسلمني الثابتني،
َ َْ
فقال﴿:وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َر ُ َ
َ
ني َل َك و ِمن ُذريتِنَا ُأم ًة مسلِم ًة َل َك و َأ ِرنَا من ِ
ْت الس ِم ُ ِ
اج َع ْلنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
َاس َكنَا
َ
يم َر ربنَا َو ْ
َ
َ ْ ِّ ر ر ُ ْ َ
يع ا ْل َعل ُ
َأن َ ر
ْت الترواب ِ
يم َر ربنَا َوا ْب َع ْث فِ ِ
يه ْم َر ُس ً
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ َك
َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إِن َرك َأن َ ر ُ ر

ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
ْت ا ْل َع ِزيزُ
ِّيه ْم إِن َرك َأن َ
َ َ
ََُ ُُ ُ

ِ

يم﴾ [البقرة127 :ـ]129
احلك ُ
َْ

قلت :وقال يذكر حرص أبناء إبراهيم عليه السالم عىل استمرار اهلداية يف ذريتهم:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اص َط َف ْينَا ُه ِيف الدُّ ْن َيا َوإِ رن ُه ِيف ْاآل ِخ َر ِة
يم إِ رال َم ْن َسف َه َن ْف َس ُه َو َل َقد ْ
﴿ َو َم ْن َي ْرغ ُ
َب َع ْن م رلة إِ ْب َراه َ
اه ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب
يم َبنيه َو َي ْع ُق ُ
ملَ َن ر
الصاحلنيَ إِ ْذ َق َال َل ُه َر ُّب ُه َأ ْسل ْم َق َال َأ ْس َل ْم ُت ل َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ َو َو رَّص ِ َهبا إِ ْب َر ُ

ِ
اص َط َفى َل ُك ُم الدِّ ي َن َف َال َمتُو ُت رن إِ رال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة130 :ـ ،]132وقال:
َيا َبن ري إِ رن اهللرَ ْ
ت إِ ْذ َق َال لِبنِ ِ
ِ
يه َما َت ْع ُبدُ َ
ون ِم ْن َب ْع ِدي َقا ُلوا َن ْع ُبدُ إِ َهل َ َك
وب املَْ ْو ُ
َ
ْض َي ْع ُق َ
﴿ َأ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ
اق ِإ َهلا و ِ
ِ
ِ
ِ
احدً ا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة]133 :
يم َو ِإ ْس َامع َيل َو ِإ ْس َح َ ً َ
َو ِإ َل َه آ َبائ َك ِإ ْب َراه َ

قال :وهلذا؛ فإن من رمحة اهلل تعاىل بعباده تلك البشارات التي برش األنبياء عليهم
السالم هبا بعضهم ببعض.
قلت :ومنها بشارهتم برسول اهلل ..
قال :أجل ..تلك بشارة خاصة ،وقد كانت هلا أمهيتها الكربى ،ألن حممدا  هو
خاتم الرسل ،ورسالته عامة للبرش مجيعا ،ولذلك كان األنبياء حيْضون أقوامهم لدعوته،
وتوفري البيئة املناسبة لنجاحها.
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ اهللرُ ِمي َث َ
اق النربِ ِّينيَ
قلت :لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ملَا آ َت ْي ُت ُك ْم ِم ْن كِت ٍ
َاب َو ِحك َْم ٍة ُث رم َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ْرص رن ُه َق َال
ول ُم َصدِّ ٌق َملا َم َع ُك ْم َل ُتؤْ منُ رن بِه َو َل َتن ُ ُ
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الش ِ
َأ َأ ْق َر ْر ُت ْم َو َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََىل َذلِ ُك ْم إِ ْ ِ
اش َهدُ وا َو َأنَا َم َع ُك ْم ِم َن ر
رصي َقا ُلوا َأ ْق َر ْرنَا َق َال َف ْ
اه ِدي َن َف َم ْن
تَو رىل بعدَ َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [آل عمران81 :ـ]82
َ َْ
ُ
قال :بىل ..فاآلية الكريمة تنص عىل أن األنبياء عليهم السالم قد أبرموا مع اهلل ميثاق ًا
بالتسليم لألنبياء الذين يأتون بعدهم ،وباإلضافة إىل اإليامن هبم ،ال يبخلون عليهم بيشء
يف مساعدهتم عىل حتقيق أهدافهم(.)1
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ اهللرُ ِمي َث َ
اق ا رل ِذي َن
قلت :ونفس هذا امليثاق أخذ عىل أتباعهم ،كام قال تعاىلَ :
ِ
َاب َل ُت َب ِّينُنر ُه لِلن ِ
راس َو َال َت ْ
ك ُت ُمو َن ُه﴾ [آل عمران]187 :
ُأو ُتوا ا ْلكت َ
قال :أجل ..فقد ُأخذ امليثاق عىل اجلميع بحفظ الرسالة وامتدادها ،وحفظ وصايا
األنبياء وبشاراهتم وحتذيراهتم ،حتى يظل علم اهلداية مرفوعا.
قلت :لكن أتباع األنبياء عليهم السالم أخلوا بذلك كام قال تعاىل تعقيبا عىل اآلية
ِ
السابقةَ ﴿ :فنَب ُذوه وراء ُظه ِ ِ
ِ
رت َ
ون﴾ [آل عمران]187 :
َ ُ ََ َ ُ
رت ْوا بِه َث َمنًا َقل ًيال َفبِئ َْس َما َي ْش َ ُ
وره ْم َو ْاش َ َ
قال :أجل ..وكان أعظم نبذ هو حتريف تلك البشارات التي ترشد إىل مواضع
اهلداية ،أو تلك اإلنذارات التي حتذر من مواضع الضاللة.
ِ
َاب ِم ْن ِعن ِْد اهللرِ ُم َصدِّ ٌق ملَِا َم َع ُه ْم
﴿وملَرا َجا َء ُه ْم كت ٌ
قلت :لقد ذكر اهلل تعاىل ذلكَ ،
َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا رل ِذي َن َك َف ُروا َف َل رام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِ ِه َف َل ْعنَ ُة اهللرِ ع ََىل
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة ،]89 :فهذه اآلية الكريمة تنص عىل أن اليهود كانوا من قبل جميء الرسول
 هبذا الكتاب يستنرصون بمجيئه عىل أعدائهم من املرشكني إذا قاتلوهم ،وقد نقل لنا
املؤرخون ـ باألسانيد الصحيحة ـ أقواهلم الدالة عىل ذلك ..فقد كانوا يقولون :إنه سيبعث
نبي يف آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم.
(  )1تفسري األمثل ،مكارم الشريازي ()573 /2
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وقد نقل بعضهم شهادة عنه يف ذلك ،فقال :فينا واهلل ،وفيهم ـ يعني يف األنصارويف
اليهود الذين كانوا جرياهنم ـ نزلت هذه اآلية ـ يقصد اآلية السابقة ـ
دهرا يف اجلاهلية ،ونحن أهل
ثم ذكر شهادته يف ذلك ،فقال :كنا قد علوناهم(ً )1
رشك ،وهم أهل كتاب ،فكانوا يقولون( :إن نب ًيا من األنبياء يبعث اآلن نتبعه ،قد أظل
زمانه ،نقتلكم معه قتل عاد وإرم) ،فلام بعث اهلل رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ..فذلك
ِ
ِ
ن ﴾[النساء]155 :
قوله تعاىلَ ﴿:ف َل رام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِه َف َل ْعنَ ُة اهللرِ ع ََىل ا ْلكَاف ِري َ
وقد ذكر املؤرخون بعض املحاجة التي أقامها أهل املدينة عىل جرياهنم من اليهود،
فذكروا أن معاذ بن جبل ،وبرش بن الرباء بن َم ْع ُرور ،قاال( :يامعرش هيود ،اتقوا اهلل
وأسلموا ،فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد  ونحن أهل رشك ،وختربوننا بأنه مبعوث،
وتص ُفونه لنا بصفته) ،فقال َسالم بن ِم ْشكم أخو بني النضري( :ما جاءنا بيشء نعرفه ،وما
ِ
َاب ِم ْن ِعن ِْد اهللرِ
هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل اهلل يف ذلك من قوهلمَ ﴿:وملَرا َجا َء ُه ْم كت ٌ
ُم َصدِّ ٌق َملِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا رل ِذي َن َك َف ُروا َف َل رام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِ ِه
ِ
ن ﴾[البقرة)2(]89:
َف َل ْعنَ ُة اهللرِ ع ََىل ا ْلكَاف ِري َ
قال :لقد عقب اهلل عىل اآلية الكريمة ببيان سبب فعلهم لذلك ،وهو احلسد والبغي،
رت ْوا بِ ِه َأ ْن ُف َس ُه ْم َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِ َام َأنْزَ َل اهللرُ َب ْغ ًيا َأ ْن ُينَزِّ َل اهللرُ ِم ْن َف ْضلِ ِه َع َىل َم ْن
فقال﴿ :بِئ َْس َام ْاش َ َ
ب ع ََىل غ ََض ٍ ِ ِ
ي َشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه َف َبا ُءوا بِغ ََض ٍ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [البقرة]90 :
ب َول ْلكَاف ِري َن ع ََذ ٌ
َ ُ ْ َ
قلت :أجل ..لقد كانوا يريدون أن يكون النبي من عرقهم وقومهم ..ال من قوم
﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ْم ِآمنُوا بِ َام َأنْزَ َل اهللرُ َقا ُلوا
آخرين ..وقد أخرب اهلل تعاىل عن موقفهم ذلك ،فقالَ :
(  )1انترصنا عليهم.
(  )2انظر :السرية النبوية البن هشام ( )547/1وتفسري الطربي ()233/2
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حل ُّق ُم َصدِّ ًقا ملَِا َم َع ُه ْم ُق ْل َفلِ َم َت ْق ُت ُل َ
ُنؤْ ِم ُن بِ َام ُأن ِْز َل َع َل ْينَا َو َي ْك ُف ُر َ
ون َأنْبِ َيا َء اهللرِ
ون بِ َام َو َرا َء ُه َو ُه َو ا ْ َ
ِِ
ِ
م ُمؤْ مننيَ ﴾ [البقرة]91 :
م ْن َق ْب ُل إِ ْن ُكنْ ُت ْ
قال :أجل ..هم كانوا يكذبون يف ذلك ..فهم الذين قتلوا أنبياءهم الذين كانوا من
قومهم ،ألن هدفهم أن يكون النبي عىل مزاجهم وأهوائهم ..وكل نبي خالف ذلك
حاربوه.
قال :أهلذا ال نجد البشارات الرصحية الواضحة القطعية يف الكتب املقدسة؟
قال :بىل ..فقد أعمل القائمون عىل الكتب أيدهيم يف حتريفها وتبديلها حتى تتناسب
وهب ْم
مع أمزجتهم ..أمل تسمع يف ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :فبِ َام َن ْق ِض ِه ْم ِمي َثا َق ُه ْم َل َعن ُ
راه ْم َو َج َع ْلنَا ُق ُل َ ُ
ِ
ون ا ْلكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح ًّظا ِممرا ُذك ُِّروا بِ ِه َو َال تَزَ ُال َت رطلِ ُع ع ََىل َخائِنَ ٍة ِمن ُْه ْم
َ ْ ََ
َقاس َي ًة ُ َ
ْف َعنْهم واص َفح إِ رن اهللرَ ُحيِب املُْ ِ ِ
ِ
حسننيَ ﴾ [املائدة]13 :
ُّ ْ
إِ رال َقلِ ًيال من ُْه ْم َفاع ُ ُ ْ َ ْ ْ
قلت :بىل ..واآلية الكريمة واضحة يف حتديد املحال التي اهتموا بتحريفها أو الغفلة
عنها ..وهي تلك البشارات التي تدعوهم إىل التخيل عن أنفسهم وأهوائهم واتباع النبي
الذي يبرشون به.
قال :أجل ..ولذلك كان اهتاممهم األكرب بالطقوس والشعائر ،أكثر من اهتاممهم
بتلك الوصايا التي ال يتم حفظ الدين وال تصحيحه إال هبا.
قلت :ولكن اهلل تعاىل يذكر أنه ـ مع كل التحريفات ـ ال تزال البشارات موجودة يف
كتب األنبياء عليهم السالم.
قال :بىل ..فعناية اهلل تعاىل بعباده تأبى أن تنقطع سلسلة اهلداية؛ فلذلك ـ مع
حماوالهتم الشديدة لطمس معامل اهلداية ـ تبقى آثارها ،وما يدل عليها.
﴿وإِ رن ُه َل ِفي زُ ُب ِر ْاألَ رولِنيَ َأ َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم آ َي ًة
قلت :لقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك يف قولهَ :
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ِ
ِ ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام
رسائِ َيل﴾ [الشعراء196 :ـ ،]197وقال﴿:ا رل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
َأ ْن َي ْع َل َم ُه ُع َل َام ُء َبني إ ْ َ
احل رق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم َوإِ رن َف ِري ًقا ِمن ُْه ْم َل َي ْك ُت ُم َ
َي ْع ِر ُف َ
ون﴾ [البقرة ،]146 :وقال﴿ :ا رل ِذي َن
ون ْ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َف ُه ْم َال ُيؤْ منُ َ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
ون﴾ [األنعام:
آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ُم ا رلذي َن َخ ُ
]20

قال :أجل ..هناك آيات كثرية خترب عن ذلك وتؤكده ..وأعظم توكيد هو إيامن الكثري
من علامء أهل الكتاب نتيجة ما رأوه يف كتبهم من البشارات.
قلت :أجل ..لقد أخرب اهلل تعاىل عن هؤالء الصادقني ،فقال﴿ :ا رل ِذي َن َيتربِ ُع َ
ون
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
ول النربِي ْاألُمي ا رل ِذي َجيِدُ و َن ُه م ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُهم ِيف الت ْرور ِاة َو ْ ِ ِ
الر ُس َ
وف
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ
ر ِّ ر
ر
ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
َن املُْنْك َِر و ُحيِ ُّل َهلم ال رطيب ِ
ِ
اه ْم ع ِ
رص ُه ْم
َو َين َْه ُ
َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
ِّ َ
َ
ُُ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
ُّور ا رل ِذي ُأ ْن ِز َل َم َع ُه
َو ْاألَغ َْال َل ا رلتِي كَان ْ
َرصو ُه َوا رت َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا رلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزر ُرو ُه َون َ ُ
ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 :
قال :أجل ..وسريزقك اهلل رؤيتهم واحلديث إليهم ..وأنا مل أكلف بذلك ،ومل يؤذن
يل فيه(.)1
 .2شهادات األنبياء والقرآن:
فجأة فارقني من غري أن َيربين عنه وعن شأنه ،مثلام فعل صاحبي األول ..وبمجرد
فراقه يل ،مر يب شيخ كبري ،ال يكاد يستطيع السري ،وهو يقول :أدخلني يا بني إىل الكنيسة..
فقد سمعت أن هناك مواعظ مهمة ستلقى اليوم.
مل أجد إال أن آخذ بيده ،وأدخل به الكنيسة ،وهناك وجدت نفرا كثريا جالسني،
وكان عىل املنصة شيخ كبري ،يضع الصليب عىل عنقه ،ويرتدي ما يرتديه رجال الدين

(  )1سنتحدث عن هؤالء يف الفصل املخصص لشهادة اخلرباء.
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املسيحي.
تأمل طويال يف اجلالسني ،ثم قال َياطبهم :ما تقولون يف فرتة تواجدي بينكم ..هل
تروين آذيت أحدكم ،أو أسأت إليه ..أو استعملت منصبي الديني يف قضاء حاجايت
الشخصية؟
قام أحد احلاَضين ،وقال :معاذ اهلل ..لقد كنت دائام قدوة لنا يف سلوكك
وأخالقك ..وقد كنت ـ بمواساتك آلالمنا وقيامك خلدمتنا ـ تعطينا أمجل صورة عن
املسيح ..لقد تعمق حبنا له ،بسبب تلك الصورة اجلميلة التي صورته هبا ،ال بأحاديثك
فقط ،بل بسلوكك وأخالقك أيضا.
ثم قام آخرون ،وقالوا قريبا من هذا الكالم ..فسكت الشيخ قليال ،ثم قال :أشكركم
كثريا عىل هذه الكلامت الطيبة النابعة من إخالصكم وصدقكم وطيبتكم ..لكني مع ذلك
أشعر أين لست أهال هلا ،وأنكم تثنون عىل شخص آخر غريي.
قالوا مجيعا :أنت أهل لذلك ..ونحن مل نذكر فيك إال ما هو فيك ..بل ربام قرصنا يف
ذلك.
أ ـ بشارة املسيح:
قال الشيخ :اسمحوا يل يف آخر جلسة يل بينكم ..وأنا عىل أعتاب سفري من هذه
الدنيا التي مل يبق يل منها إال القليل ،أن أبث إليكم ما ظللت طول عمري أكتمه عنكم
حرصا عليكم ،وعىل نفيس.
ال شك أنكم كنتم تسمعون بام ورد يف قرآن املسلمني عن املسيح ..والشك أن هذه
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل إِ ِّين َر ُس ُ
ول اهللرِ إِ َل ْي ُك ْم
اآلية من القرآن ،وهيَ :
﴿وإِ ْذ َق َال ع َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبني إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اس ُم ُه َأ ْمحَدُ َف َل رام َجا َء ُه ْم
ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
رشا ِب َر ُسول َي ْأ ِيت م ْن َب ْعدي ْ
ني َيدَ ري م َن الت ْرو َراة َو ُم َب ِّ ً
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بِا ْلبين ِ
َات َقا ُلوا َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [الصف ..]6 :قد مرت بكم ،وأنكم صممتم آذانكم عنها..
َ ِّ
أو أنكم سمعتم ملا كنا نذكره من التكذيب هلا والسخرية هبا.
لكني يف هذه اللحظات التي مل يبق يل فيها من الدنيا أي غرض ،أريد أن أبث لكم
من وصايا املسيح وبشاراته ما لعله يكون تفسريا هلا ..واصربوا عيل ..فأنا ال أريد أن أزعزع
عقائدكم ،لكني أريد أن أحرركم من األكاذيب التي كنت أكذب هبا عليكم ..وال عليكم
بعدها أن ختتاروا ما يتناسب معكم.
لقد مر بكم كثريا ،وأنتم تقرؤون إنجيل يوحنا ،قول املسيح موصي ًا تالميذه( :إن
كنتم حتبونني فاحفظوا وصاياي ،وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزي ًا آخر ،ليمكث معكم
إىل األبد ،روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ،ألنه ال يراه وال يعرفه ،وأما أنتم
فتعرفونه ألنه ماكث معكم ،ويكون فيكم ..إن أحبني أحد حيفظ كالمي ،وحيبه أيب وإليه
نأيت ،وعنده نصنع منزالً ..الذي ال حيبني ال حيفظ كالمي ،والكالم الذي تسمعونه ليس
يل ،بل لآلب الذي أرسلني ،هبذا كلمتكم وأنا عندكم ،وأما املعزي الروح القدس الذي
سريسله اآلب باسمي فهو يعلمكم كل يشء ،ويذكركم بكل ما قلته لكم ...قلت لكم اآلن
قبل أن يكون ،حتى متى كان تؤمنون ،ال أتكلم أيض ًا معكم كثري ًا ،ألن رئيس هذا العامل
يأيت ،وليس له يف يشء) [يوحنا  15 /14ـ ]30

وال شك أنه مرت بكم أيضا موعظة املسيح يف تالميذه طالب ًا منهم حفظ وصاياه،
ثم قوله بعدها( :متى جاء املعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب ،روح احلق الذي من
عند اآلب ينبثق ،فهو يشهد يل ،وتشهدون أنتم أيض ًا ألنكم معي يف االبتداء ..قد كلمتكم
هبذا لكي ال تعثروا ،سيخرجونكم من املجامع ،بل تأيت ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه
يقدم خدمة هلل ..قد مأل احلزن قلوبكم ،لكني أقول لكم احلق :إنه خري لكم أن أنطلق ،ألنه
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إن مل أنطلق ال يأتيكم املعزي ،ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ..ومتى جاء ذاك يبكت العامل
عىل خطية وعىل بر وعىل دينونة ،أما عىل خطية فألهنم ال يؤمنون يب ،وأما عىل بر فألين
ذاهب إىل أيب وال ترونني أيض ًا ،وأما عىل دينونة فألن رئيس هذا العامل قد دين ..إن يل أمور ًا
كثرية أيض ًا ألقول لكم ،ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن ،وأما متى جاء ذاك ،روح
احلق ،فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ،ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به،
وَيربكم بأمور آتية ،ذاك يمجدين ،ألنه يأخذ مما يل وَيربكم) [يوحنا  26 /15ـ ]14 /16

سكت قليال ،ثم قال :هذه النصوص املقدسة واضحة يف كون املسيح يتحدث عمن
يأيت بعده ..وعن أمهية اتباعه واالستامع له ..فهو يكرر ذلك كثريا ،وباهتامم شديد.
قام أحد احلاَضين ،وقال :أجل ..هو واضح جدا ..وقد فرستم لنا ذلك بأنه روح
القدس الذي نزل عىل التالميذ يوم اخلمسني ليعزهيم يف فقدهم للمسيح ،كام ورد يف سفر
األعامل( :صار بغتة من السامء صوت كام من هبوب ريح عاصفة ،ومأل كل البيت حيث
كانوا جالسني ،وظهرت هلم ألسنة منقسمة كأهنا من نار ،واستقرت عىل كل واحد منهم،
وامتأل اجلميع من الروح القدس ،وابتدؤوا يتكلمون بألسنة أخرى كام أعطاهم الروح أن
ينطقوا) [أعامل  1 /2ـ ]4

قال آخر :لقد ذكرتم لنا أن األنبا أثناسيوس قال يف تفسريه إلنجيل يوحنا:
(البارقليط هو روح اهلل القدوس نفسه املعزي ،البارقليط :املعزي (الروح القدس الذي
يرسله األب باسمي)[يوحنا  ،]26 /14وهو الذي نزل عليهم يوم اخلمسني

[أعامل  1 /2ـ ]4

فامتألوا به وخرجوا للتبشري ،وهو مع الكنيسة ويف املؤمنني ،وهو هبة مالزمة لإليامن
والعامد) ()1

(  )1تفسري إنجيل يوحنا ،األنبا أثناسيوس ،ص ()118
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قال الشيخ :أجل ..لقد كنت أقول لكم ذلك ،لكني مل أكن صادقا معكم ،وال مع
نفيس ..فام قاله األنبا أثناسيوس ،وما قاله غريه من آبائنا وأساتذتنا ليس سوى هروب من
احلقيقة والواقع ..ذلك أن التحريف الذي طال تلك البشارة ،ثم التأويالت التي تعرضت
هلا جعلتها بعيدة جدا عن الواقع الذي ال نريد أن نرصح به.
الشك أنكم تعلمون أن كلمة [املعزي] الواردة يف البشارة ،ليست هي ما نطق به
املسيح ..ألهنا كلمة حديثة استبدلتها الرتاجم اجلديدة للعهد اجلديد ،فيام كانت الرتاجم
العربية القديمة سنوات (1820م1831 ،م1844 ،م) تضع الكلمة اليونانية (البارقليط)
كام هي ،وهو ما تصنعه كثري من الرتاجم العاملية.
وعندما نبحث عن معنى هذه الكلمة [بارقليط] يف اليونانية ،نجد أن هذا اللفظ
اليوناين األصل ،ال َيلو من أحد حالني ،األول أنه (باراكيل توس) فيكون معناه :املعزي
واملعني والوكيل ..وهو ما اخرتناه يف ترامجنا احلديثة ..أو يكون (بريوكلوتوس) ،ويكون
حينها قريب ًا من معنى :حممد وأمحد.
لقد قال األنبا أثناسيوس يف تفسريه إلنجيل يوحنا( :إن لفظ بارقليط إذا حرف نطقه
ال يصري (بريكليت) ،ومعناه :احلمد أو الشكر ،وهو قريب من لفظ أمحد) ()1
قلي ً

وعند التأمل يف كال املعنيني للكلمة نجد أن معناها الثاين أقرب لوصية املسيح من
املعنى الثاين ..أوال ألن اللفظة اليونانية (بريكلوتس) اسم ال صفة ،فقد كان من عادة
اليونانيني زيادة السني يف آخر األسامء ،وهو ما ال يصنعونه يف الصفات ..وثانيا ألن تفسرينا
للبارقليط بأنه (شخص يدعى للمساعدة أو شفيع أو حمام أو وسيط) غري صحيح ،ألن
كلمة بارقليط اليونانية ال تفيد أي ًا من هذه املعاين ،فاملعزي يف اليونانية يدعى (باراكالون أو
(  )1تفسري إنجيل يوحنا ،األنبا أثناسيوس ،ص ()117
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بارجيوريتس) ،واملحامي تعريب للفظة (سانجرس) ،وأما الوسيط أو الشفيع فتستعمل له
لفظة (ميديتيا) ..وبذلك فإن اختيارنا للمعنى األول ،وعدولنا عن املعنى الثاين ،ليس سوى
نوع من التحريف ..عن معنى احلمد إىل أي من هذه املعاين إنام هو نوع من التحريف.
هذا ليس موقفي فقط ..بل هو موقف أكثر الباحثني املتحررين ..لقد قال القس
الدكتور سمبسون( :االسم املعزي ليس ترمجة دقيقة جد ًا) ( ..)1وقال مؤلفو معجم
الالهوت الكتايب( :ومعنى [املعزي] املشتق عىل األرجح من أصل لغوي خاطئ غري وارد
يف العهد اجلديد) ()2

قام بعض احلاَضين ،وقال :هل يعني حديثك هذا أن املسيح برش بأمحد ..وأن هناك
حتريفا يف الرتمجات التي بني أيدينا؟
قال الشيخ :التحريف املرتبط بالرتمجات كثري جدا ..وهو مشهور ..ذلك أن املرتجم
حياول دائام أن َيتار ما يتناسب مع مزاجه ورأيه ..فاسم [بارباس] مثال يف الرتمجة
الربوتستانتية هو يف نسخة الكاثوليك [بارابا] ،وكذا [املسيا ،ماشيح] و[شيلون ،شيلوه]
باإلضافة إىل ذلك ،فإن كلمة [البارقليط] مرتمجة عن الرسيانية ـ لغة املسيح األصلية
ـ فال يبعد أن يقع مثل هذا التحوير حني الرتمجة..
لقد اعرتف الكثري من علامئنا هبذا ..لكنهم بدل أن يسلموا للحقيقة ،راحوا حيتالون
عليها ..فأدوين جونس يعرتف يف كتابه [نشأة الديانة املسيحية] بأن معنى [البارقليط]
حممد ،لكنه بدل التسليم للوصية ،راح يذكر أن املسيحيني أدخلوا هذا االسم يف إنجيل
يوحنا جه ً
ال منهم بعد ظهور اإلسالم ،وتأثرهم بالثقافة الدينية للمسلمني.

(  )1الروح القدس أو قوة يف األعايل ()206 /2
(  )2معجم الالهوت الكتايب (مادة بارقليط)
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أما املسترشق لويس سربنجر (ت 1893م) ،فقد راح حيتال حيلة أخرى يف كتابه
عن سرية حممد ،حيث ذكر أن اسمه احلقيقي هو [قثم] ،وأنه تسمى باسم حممد بعد هجرته،
وأنه التقطه من خالل قراءته لنبوءات األناجيل عن البارقليط.
وهكذا ذكر غري من املسترشقني كاملسترشق اليهودي هرتويغ درنربغ (ت
1908م) ،واملسترشق األملاين ثيودور نولدكه (ت 1930م) صاحب كتاب (تاريخ
القرآن) ،واملسترشق اإليطايل األمري ليون كايتاين يف كتابه [حوليات اإلسالم] ()1

سكت قليال ،ثم قال :ألحتقق من تلك الوصية جيدا ..عرضتها عىل باقي الوصايا
الواردة يف األناجيل ..وقد وجدت أهنا ال تنطبق إال عىل حممد ..ال شك أنكم قرأتم يف
اإلنجيل حديث الكرامني.
قام بعض احلضور ،وقال :أجل ..وكيف ال نقرؤه ..لقد قال املسيح يوما حلوارييه،
وهو يشبه هلم امللكوت( :اسمعوا مث ً
ال آخر ،كان إنسان رب بيت ،غرس كرم ًا ،وأحاطه
بسياج ،وحفر فيه معرصة وبنى برج ًا ،وسلمه إىل كرامني وسافر ..وملا قرب وقت اإلثامر
أرسل عبيده إىل الكرامني ليأخذ أثامره ،فأخذ الكرامون عبيده ،وجلدوا بعض ًا وقتلوا بعض ًا
ورمجوا بعض ًا ،ثم أرسل إليهم أيض ًا عبيد ًا آخرين أكثر من األولني ،ففعلوا هبم كذلك..
فأخري ًا أرسل إليهم ابنه قائالً:هيابون ابني ،وأما الكرامون فلام رأوا االبن قالوا فيام بينهم:
هذا هو الوارث ،هلموا نقتله ونأخذ مرياثه ،فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم ،وقتلوه..
فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامني؟ قالوا له :أولئك األردياء هيلكهم
هالك ًا ردي ًا ،ويسلم الكرم إىل كرامني آخرين يعطون األثامر يف أوقاهتا ..قال هلم يسوع :أما
قرأتم قط يف الكتب :احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ،من قبل الرب
(  )1انظر تاريخ العرب يف اإلسالم ،جواد عيل ،ص ()98 ،97
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كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا ،لذلك أقول لكم :إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة
تعمل أثامره ،ومن سقط عىل هذا احلجر يرتضض ،ومن سقط هو عليه يسحقه ..وملا سمع
رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم) [متى  33/21ـ )1(]45

قال الشيخ :لقد وجدت أن هذه البشارة تفرس البشارة السابقة وتؤكدها ..إن هذا
املثل العجيب من املسيح (مثل الكرامني) حيكي تنكر اليهود لنعم اهلل واصطفائه هلم بقتلهم
أنبياءه وهجر رشيعته ..ثم حيكي املثل انتقال النبوءة إىل أمة أخرى تقوم بأمر اهلل تعاىل
وتقوى عىل أعدائها وتسحقهم ..وقد ذكر املسيح هذا ليقنعهم بأن النبوة لن تبقى يف بني
إرسائيل بعد ما فعلوا ما فعلوا ،وهلذا ترك اجلواب هلم ،وكأنه حياول أن يمألهم هبذه
القناعة.
قام رجل من احلضور ،وقال :لكن ليس يف البشارة ما يشري إىل انتقال النبوة إىل
العرب؟
قال الشيخ :لكن يمكن معرفة ذلك بسهولة ..فأول صفات هذه األمة عىل حسب
وصف الكتاب املقدس أهنا أمة مرذولة حمتقرة ..لقد ورد يف النبوءة( :احلجر الذي رفضه
البناؤون قد صار رأس الزاوية) ،لكن اهلل ـ الذي تستوي عنده األجناس ـ اختارها رغم
عجب اليهود من حتول امللكوت إىل هذه األمة املرذولة ،لكنه قدر اهلل العظيم (من قبل الرب
كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا)
وقد ورد يف القرآن ما يشري إىل هذا ،فهو يذكر ما فعله قوم حممد عند رفضهم له،

(  )1وقد ورد يف السنة املطهرة مثل قريب من هذا ،وهو قوله ( :مثيل ومثل األنبياء من قبيل كمثل رجل ابتنى بيوت ًا،
فأحسنها وأمجلها وأكملها إال موضع لبنة من زاوية من زواياها ،فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون :أال وضعت
هاهنا لبنة ،فيتم بنيانك ،فقال  :فكنت أنا اللبنة) رواه مسلم ()2286
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ألهنم كانوا يريدون أن يكون اختيار اهلل موافقا ملزاجهم ،وكأن اهلل عبد هلم ،ال هم عبيد له،
ون َو َقا ُلوا َل ْو َال ُنزِّ َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
احل ُّق َقا ُلوا َه َذا ِس ْح ٌر َوإِنرا بِ ِه كَافِ ُر َ
آن
لقد ورد فيهَ :
﴿وملَرا َجا َء ُه ُم ْ َ
ع ََىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
َني عَظِي ٍ
م﴾ [الزخرف30 :ـ]31
وقد رد عليهم بقولهَ ﴿ :أ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
َت َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َم ِع َ
يشت َُه ْم ِيف
ون َر ْمح َ
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
ْ ِ
َت َر ِّب َك
رخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ًّيا َو َر ْمح ُ
َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
ِ
جي َم ُع َ
ون﴾ [الزخرف]32 :
َخ ْ ٌري ممرا َ ْ
﴿وإِ َذا َجا َء ْ ُهت ْم آ َي ٌة َقا ُلوا َل ْن
وذكر يف موضع آخر حرص حق اختيار األنبياء هلل ..ففيهَ :
ِ

ِ

جي َع ُل ِر َسا َل َت ُه ﴾ [األنعام]124 :
ُنؤْ م َن َحترى ُنؤْ تَى م ْث َل َما ُأ ِ َ
ويت ُر ُس ُل اهللرِ اهللرُ َأ ْع َل ُم َح ْي ُث َ ْ

ولذلك؛ فإن كل التحريفات التي أصابت الكتب املقدسة كان سببها املزاج واهلوى؛
ألهنم ال يريدون التسليم هلل ،وإنام يريدون أن يتنازل اهلل هلم ليتحقق ما يريدون ،ال ما يريد
اهلل.
سكت قليال ،ثم قال :ال شك أنكم تعلمون أن العرب كانوا أمة حمتقرة عند اليهود؟
قام بعضهم ،وقال :أجل ..لقد ورد يف الكتاب املقدس ما يشري إىل احتقار أم العرب،
فهو يذكر أهنم أبناء اجلارية هاجر ،والتي يزدرهيا الكتاب املقدس ،فقد قالت سارة( :اطرد
هذه اجلارية وابنها ،ألن ابن اجلارية ال يرث مع ابني إسحاق) [التكوين ]10/21

قال الشيخ :ليس ذلك يف العهد القديم فقط ..بل حتى يف العهد اجلديد ..نجد
بولس يقول مفتخر ًا عىل العرب حمتقر ًا هلم( :ماذا يقول الكتاب؟ اطرد اجلارية وابنها ،ألنه
ال يرث ابن اجلارية مع ابن احلرة ،إذ ًا أهيا اإلخوة :لسنا أوالد جارية ،بل أوالد احلرة) [غالطية
 30/4ـ ]31

سكت قليال ،ثم قال :عندما نفهم مصاديق تلك البشارات جيدا ..سيتيرس علينا
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فهم ك ل ما ورد يف اإلنجيل من النبوءات ..ال شك أنكم قرأتم مثل العرس يف اإلنجيل
الذي حدث به متى؟
قام بعضهم ،وقال :أجل ..فقد ورد فيه( :يشبه ملكوت السموات إنسان ًا ملك ًا صنع
عرس ًا البنه ،وأرسل عبيده ليدعوا املدعوين إىل العرس ،فلم يريدوا أن يأتوا ،فأرسل أيض ًا
عبيد ًا آخرين قائالً :قولوا للمدعوين :هو ذا غذائي أعددته ،ثرياين ومسمنايت قد ذبحت،
وكل يشء معد ،تعالوا إىل العرس ..ولكنهم هتاونوا ومضوا ،واحد إىل حقله ،وآخر إىل
جتارته ،والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم ..فلام سمع امللك غضب وأرسل
جنوده ،وأهلك أولئك القاتلني وأحرق مدينتهم ،ثم قال لعبيده :أما العرس فمستعد ،وأما
املدعوون فلم يكونوا مستحقني ،فاذهبوا إىل مفارق الطرق ،وكل من وجدمتوه فادعوه إىل
العرس ..فخرج أولئك العبيد إىل الطرق ،ومجعوا كل الذين وجدوهم أرشار ًا وصاحلني،
فامتأل العرس من املتكئني ،فلام دخل امللك لينظر املتكئني رأى هناك إنسان ًا مل يكن البس ًا
لباس العرس ،فقال له :يا صاحب كيف دخلت إىل هنا وليس عليك لباس العرس؟
فسكت ،حينئذ قال امللك للخدام :اربطوا رجليه ويديه وخذوه ،واطرحوه يف الظلمة
اخلارجية ،هناك يكون البكاء ورصير األسنان ،ألن كثريين يدعون ،وقليلني ينتخبون) [متى
1/22ـ]14

قال الشيخ :هذا املثل الذي َضبه املسيح تأكيد للمثل السابق ،حتى هييء نفوس بني
إرسائيل لتقبل النبي املوعود من األمة التي حيتقروهنا.
قام رجل من احلضور ،وقال :لقد ورد يف الكتاب املقدس مثل آخر قريب من هذا،
ذكر فيه املسيح أنواع الناس يف قبول امللكوت واإلذعان له ،ودعاهم لقبوله واإلذعان له،
فقال( :هوذا الزارع قد خرج ليزرع ،وفيام هو يزرع سقط بعض عىل الطريق ،فجاءت
51

الطيور وأكلته ..وسقط آخر عىل األماكن املحجرة ،حيث مل تكن له تربة كثرية ،فنبت حاالً،
إذ مل يكن له عمق أرض ،ولكن ملا أرشقت الشمس احرتق ،وإذ مل يكن له أصل جف..
وسقط آخر عىل الشوك فطلع الشوك وخنقه ..وسقط آخر عىل األرض اجليدة ،فأعطى
ثمر ًا ،بعض مائة ،وآخر ستني ،وآخر ثالثني ،من له أذنان للسمع فليسمع ..فاسمعوا أنتم
مثل الزارع ،كل من يسمع كلمة امللكوت وال يفهم ،فيأيت الرشير وَيطف ما قد زرع يف
قلبه ،هذا هو املزروع عىل الطريق ..واملزروع عىل األماكن املحجرة هو الذي يسمع الكلمة
وحاالً يقبلها بفرح ،ولكن ليس له أصل يف ذاته بل هو إىل حني ،فإذا حدث ضيق أو
اضطهاد من أجل الكلمة فحاالً يعثر ..واملزروع بني الشوك هو الذي يسمع الكلمة ،وهم
هذا العامل وغرور الغنى َينقان الكلمة ،فيصري بال ثمر ..وأما املزروع عىل األرض اجليدة
فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم ،وهو الذي يأيت بثمر فيصنع بعض مائة وآخر ستني وآخر
ثالثني)[متى 1/13ـ]23

قال الشيخ :بوركت ..إن هذا املثل الوارد يف اإلنجيل يتطابق متاما مع املثل الذي
َضبه حممد ملواقف الناس من دعوته ،وأحواهلم معها ،حيث قال( :مثل ما بعثني اهلل به من
اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض ًا ،فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب
الكثري ،وكانت منها أجادب أمسكت املاء ،فنفع اهلل هبا الناس ،فرشبوا وسقوا ،وزرعوا
وأصابت منها طائفة أخرى إنام هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل ،فذلك مثل من فقه
يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعلم ،ومثل من مل يرفع بذلك رأس ًا ،ومل يقبل هدى
اهلل الذي أرسلت به)()1

قام بعض احلضور ،وقال :ما دمت موقنا هبذا ..فلم مل ختربنا بذلك سابقا؟
(  )1رواه البخاري ( ، )79ومسلم ()2282
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قال :لقد كنت ألتمس لنفيس آالف األعذار كل يوم ،وأبسطها وأيرسها اخلشية
عليكم من أن تقتنعوا باإلسالم لتتحولوا بعدها إىل متطرفني وإرهابيني ..مع أن املسلمني
ليسوا كلهم متطرفني وال إرهابيني ..بل مع أن اإلسالم نفسه ليس دين تطرف وإرهاب..
وقد رأيتم أن قومنا عاشوا بني املسلمني ملئات السنني ،ومل يروا منهم سوى األخوة وحسن
اجلوار.
إهنم يطبقون يف ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة للرب واملودة حتى مع
َن ا رل ِذي َن َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
﴿ال َين َْها ُك ُم اهللرُ ع ِ
املخالفني ..ففي القرآنَ :
ين َو َمل ْ َُي ِْر ُجو ُك ْم ِم ْن
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب املُْ ْقسطنيَ ﴾ [املمتحنة]8 :
َرب ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ رن اهللرَ ُحي ُّ
د َي ِار ُك ْم َأ ْن ت َ ُّ
قام بعض احلضور ،وقال :لكن تلك القوانني اجلائرة التي عاش هبا أجدادنا يف ظل
احلكومات املستبدة كانت أسوأ متثيل لإلسالم.
قال الشيخ :كام أن اليهود ال يمثلون موسى ..واملسيحيني ال يمثلون املسيح..
فاملسلمون ال يمثلوا حممدا ..كل شخص ال يمثل إال نفسه ..ولو أنكم قرأتم ما ورد يف
مصادر املسلمني ،لرأيتم حممدا نفسه حيذر من ذلك امللك االستبدادي اجلائر الظامل الذي ال
يرحم املسلمني وال غريهم.
قال ذلك ،ثم كتم دمعة تكاد تنهمر من عينيه ،وهو يقول :اعذروين ألين مل أكن أجترأ
عىل قول هذا بينكم ..وأنتم اآلن أحرار يف أن تتخذوا مني أي موقف ..فلم يعد يف عمري
ما يسمح يل بمراعاة أي أحد.
ب ـ بشارة إبراهيم:
ما انتهى الشيخ من حديثه هذا ،حتى قام أحد رجال الدين احلاَضين ،وكنت أتوهم
أنه سيكذبه ،أو يرد عليه ..لكني فوجئت أنه يقول هلم :اعذروين أنا أيضا ..أنا الذي كنت
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أسخر دوما مما ورد يف القرآن عن إبراهيم ووعود اهلل له بأن جيعل يف ذريته من حيفظ الدين
إىل قيام الساعة.
لقد كنت أقول لكل من يسألني عنها :حتى لو قبلناها ..فإن معناها ليس مرتبطا
بذرية إسامعيل ،بل هو مرتبط بذرية إسحاق ..أقول ذلك جازما ،وكأن اهلل سيد عشرية ،ال
رب العاملني.
لقد كنت ـ من حيث ال أشعر ـ ككثري من املسيحيني غريي أمحل نفس العنرصية
والعصبية اإلرسائيلية التي جتعل النبوة حكرا عىل عرق دون عرق ،أو شعب دون شعب.
لكني رأيت ـ من خالل قراءيت الصادقة للقرآن ـ أن اهلل أعظم من أن َيص شعبا
باهلداية دون غريه ..لقد قرأت فيه أن رسل اهلل أكثر من أن ُحيرصوا يف هذه األرايض املباركة
التي نعيش فيها.
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًال ِم ْن َق ْبلِ َك ِمن ُْه ْم َم ْن َق َص ْصنَا َع َل ْي َك
لقد سمعته وهو يقولَ :
ِ
ول َأ ْن ي ْأ ِ ٍ ِ ِ ِ
و ِمنْهم من َمل َن ْقصص َع َلي َك وما ك َ ِ
ِ
يض
َان ل َر ُس ٍ َ َ
َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ
ْ َ َ
يت بِآ َية إ رال بِإ ْذن اهللرِ َفإ َذا َجا َء َأ ْم ُر اهللرِ ُق َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
رس ُهنَالِ َك ا ْملُ ْبطِ ُل َ
يها
﴿وإِ ْن م ْن ُأ رمة إِ رال َخ َال ف َ
ون﴾ [غافر ،]78 :وسمعته يقولَ :
بِ ْ َ
احل ِّق َو َخ َ
ِ

ير﴾ [فاطر]24 :
نَذ ٌ

إن هذه اآليات وأمثاهلا هي التي أخرجتني من غفلتي ..فأنا كنت أتوهم أن هداية
اهلل لعباده قارصة عىل بني إرسائيل ،وعىل هذه األرض ،مع أن عنايته هبم شاملة للجميع..
فكيف تكون عنايته شاملة ،ثم تكون هدايته قارصة؟ ..وهل اهلداية سوى فرع من فروع
العناية؟ ..وهل يمكن اعتبار اهلل رحيام ولطيفا بعباده ،وهو حيرص اهلداية يف أعراق خاصة،
وأقوام خاصني؟
ول إِ رال بِلِس ِ
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
ني َهل ُ ْم
ان َق ْو ِم ِه لِ ُي َب ِّ َ
َ
َ ُ
لقد قرأت يف القرآن هذه اآليةَ ْ َ َ :
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َفي ِض ُّل اهللرُ من ي َشاء وهي ِدي من ي َشاء و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ [إبراهيم ،]4 :وعرفت من خالهلا
َ ْ َ ُ َ َ َ
ُ
احلك ُ
َ
َ ْ َ ُ َ َْ
أن اهلل الكريم جعل لكل لسان وعرق من هيدهيم سواء السبيل ..وعندما عدت لكتابنا
املقدس ،وجدته يذكر هذا ..فكل أنبياء بني إرسائيل يذكرون أهنم أرسلوا فقط لبني
إرسائيل ..حتى املسيح يروي عنه متى قوله( :مل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة)
[متى ]24 / 15

لقد كان هذا العلم الذي استفدته من القرآن هو الذي جعلني أفهم جيدا تلك
النبوءات التي نطق هبا األنبياء ..وأوهلم إبراهيم ..فقد وردت فيه هذه البشارات املرتبطة
بوضع الربكة يف أبنائه( :نادى مالك الرب إبراهيم ثانية من السامء ،وقال :بذايت أقسمت،
يقول الرب :إين من أجل أنك فعلت هذا األمر ومل متسك ابنك وحيدك ،أباركك مباركة
وأكثر نسلك تكثري ًا ،كنجوم السامء وكالرمل الذي عىل شاطئ البحر ،ويرث نسلك باب
أعدائه)[التكوين  1 /22ـ .]17
وورد فيه أن اهلل استجاب إلبراهيم وبرشه بالربكة يف ابنه إسامعيل ،ويف ابن آخر هيبه
اهلل له ،وهو إسحاق ،ففيه( :وأباركها وأعطيك أيض ًا منها ابن ًا ،أباركها فتكون أمم ًا ،وملوك
شعوب منها يكونون ..وتدعو اسمه إسحاق ،وأقيم عهدي معه عهد ًا أبدي ًا لنسله من
بعده ..وأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه ،ها أنا أباركه وأثمره ،وأكثره كثري ًا جد ًا ،اثني
عرش رئيس ًا يلد ،وأجعله أمة كبرية) [التكوين  16 /17ـ ]20

﴿وإِ ِذ
وهذا نفسه ما ورد ذكره يف القرآن ،ولكن بصيغة أكثر مجاال وعدالة ،ففيهَ :
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ ِّين ج ِ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
راس إِ َما ًما َق َال َو ِم ْن ُذ ِّر ريتِي َق َال َال َين َُال
َ
رُ ر
ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ
عَه ِدي ال ر ِ
ظاملنيَ ﴾ [البقرة]124 :
ْ
فهذه اآلية تربط عهد اهلل وبركاته لذرية إبراهيم باستمرارهم عىل هنج أبيهم ،وعدم
55

تبديلهم وتغيريهم ..وإال فإن العهد سريفع عنهم..
وهكذا يربط القرآن بني الربكة والعهد والصالح ..ففيه هذه اآليات عن إبراهيم
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
رشنَا ُه
﴿س َال ٌم ع ََىل إِ ْب َراه َ
وذريتهَ :
يم ك ََذل َك ن َْج ِزي املُْ ْحسننيَ إ رن ُه م ْن ع َبادنَا املُْؤْ مننيَ َو َب ر ْ
ِ
ِ
ِ
اق و ِمن ُذريتِ ِهام حمُ ِْسن و َظ ِ
ِب ِإ ْس َح َ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه
ٌ َ
اق ن َِب ًّيا م َن ر
الصاحلنيَ َو َب َار ْكنَا َع َل ْيه َوع ََىل ِإ ْس َح َ َ ْ ِّ ر َ
ُمبِنيٌ ﴾ [الصافات109 :ـ]113
أال ترون الفرق الكبري بني موقف قومنا واليهود من إسحق مقارنة بموقف القرآن
منه ..فنحن يف سبيل رفع إسحق ،نزلنا بإسامعيل ،واعتربناه ابن جارية ،ومل نره وال ولده
أهال ألن يظهر فيهم أي خملص ..بينام القرآن يمجد إسحق كام يمجد إسامعيل ،ويعترب
فضل اهلل مرتبط هبام ،وبذريتهام ..برشط الصالح ال اإلفساد ..فكل من أفسد ُحرم من ذلك
الفضل.
سكت قليال ،ثم قال :أمل تقرؤوا ما ورد يف الكتاب املقدس من انحراف بني إرسائيل
عن العهد الذي أوصاهم اهلل به؟
قام بعضهم ،وقال :أجل ..لقد قرأت فيه قول موسى عنهم( :إهنم أمة عديمة الرأي
وال بصرية فيهم ،لو عقلوا لفطنوا هبذه وتأملوا آخرهتم) [التثنية  ..]28 /32وقال( :جيل أعوج
ملتو ،ألرب تكافئون هبذا يا شعب ًا غبي ًا غري حكيم؟) [التثنية  5 /32ـ ]6

قال آخر :وقرأت قول إيليا( :قد ِغرت غرية للرب إله اجلنود ،ألن بني إرسائيل قد
تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف ،فبقيت أنا وحدي ،وهم يطلبون
نفيس ليأخذوها) [امللوك []10 /19 ]1

قال آخر :وقرأت قول حزقيال( :وقال يل :يا ابن آدم ،أنا مرسلك إىل بني إرسائيل،
إىل أمة متمردة قد متردت عيل ،هم وآباؤهم عصوا عيل إىل ذات هذا اليوم .والبنون القساة
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الوجوه ،والصالب القلوب ،أنا مرسلك إليهم ،فتقول هلم :هكذا قال السيد الرب ،وهم
إن سمعوا وإن امتنعوا .ألهنم بيت متمرد .فإهنم يعلمون أن نبي ًا كان بينهم ،أما أنت يا ابن
آدم فال ختف منهم ،ومن كالمهم ال ختف ..وأنت ساكن بني العقارب ،من كالمهم ال
ختف ،ومن وجوههم ال ترتعب ،ألهنم بيت متمرد ،وتتكلم معهم بكالمي ،إن سمعوا،
وإن امتنعوا ،ألهنم متمردون) [حزقيال  3 /2ـ ]8

قال آخر :وقرأت قول إشعيا( :اسمعي أيتها الساموات وأصغي أيتها األرض ،ألن
الرب يتكلم ،ربيت بنني ونشأهتم ،أما هم فعصوا عيل ،الثور يعرف قانيه ،واحلامر معلف
صاحبه ،أما إرسائيل فال يعرف ،شعبي ال يفهم ،ويل لألمة اخلاطئة ،الشعب الثقيل اإلثم،
نسل فاعيل الرش ،أوالد مفسدين ،تركوا الرب ،استهانوا بقدوس إرسائيل ،ارتدوا إىل وراء،
عىل أي موضع تْضبون بعد .تزدادون زيغان ًا ،كل الرأس مريض ،وكل القلب سقيم .من
أسفل القدم إىل الرأس ،ليس فيه صحة ،بل جرح وإحباط ،وَضبة طرية مل تعرص ،ومل
تعصب ،ومل تلني بالزيت) [إشعيا  1 /1ـ ]6

قال آخر :وقرأت قول مالخي( :واآلن إليكم هذه الوصية أهيا الكهنة ،إن كنتم ال
تسمعون وال جتعلون يف القلب لتعطوا جمد ًا السمي ،قال رب اجلنود :فإين أرسل عليكم
اللعن ،وألعن بركاتكم ،بل قد لعنتها ،ألنكم لستم جاعلني يف القلب ،ها أنا ذا أنتهر لكم
الزرع وأمد الفرث عىل وجوهكم) [مالخي  1 /2ـ ]3

قال آخر :وقرأت قول املسيح ،وهو ينادي أورشليم( :يا قاتلة األنبياء) [متى ،]37 /13
ويقول هلم( :ويل لكم أهيا الكتبة والفريسيون املراؤون ..ويل لكم أهيا القادة العميان ..أهيا
اجلهال والعميان ..أهيا احليات أوالد األفاعي كيف هتربون من دينونة جهنم ،لذلك ها أنا
أرسل إليكم أنبياء وحكامء وكتبة ،فمنهم تقتلون وتصلبون ،ومنهم جتلدون يف جمامعكم..
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يا أورشليم يا أورشليم ،يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني) [متى  13 /23ـ ]37

بعد أن حتدث هؤالء وغريهم ..قال الرجل :بورك فيكم ..هذا نفسه ما ورد يف
القرآن؛ فهو يتحدث عن تبديل بني إرسائيل وتغيريهم ،وسنة اهلل تأبى أن يستمر الفضل
فيمن مل يعرف قدره ..لقد ورد يف القرآن﴿ :إِ رال َتن ِْف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم ع ََذا ًبا َألِ ًيام َو َي ْس َت ْب ِد ْل َق ْو ًما
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [التوبة ،]39 :وفيهَ ﴿ :ها َأ ْن ُت ْم َهؤُ َال ِء ُتدْ ع َْو َن
ْضو ُه َش ْيئًا َواهللرُ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
َري ُك ْم َو َال َت ُ ُّ
غَْ
لِ ُتن ِْف ُقوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللرِ َف ِمنْ ُك ْم َم ْن َي ْب َخ ُل َو َم ْن َي ْب َخ ْل َفإِن َرام َي ْب َخ ُل َع ْن َن ْف ِس ِه َواهللرُ ا ْلغَنِ ُّي َو َأ ْن ُت ُم
ِ

ِ
م﴾ [حممد]38 :
َري ُك ْم ُث رم َال َي ُكو ُنوا َأ ْم َثا َل ُك ْ
ا ْل ُف َق َرا ُء َوإ ْن َتت ََو رل ْوا َي ْس َت ْبد ْل َق ْو ًما غ ْ َ
ومع هذه اآليات ورد يف القرآن ما يشري إىل اخلصوصيات التي أعطيت لبني إرسائيل
ِ ِ
رسائِ َيل ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي ا رلتِي َأ ْن َع ْم ُت َع َل ْي ُك ْم َو َأ ِّين َف رض ْل ُت ُك ْم
لكنهم مل يراعوها ..ففيهَ ﴿ :يا َبني إ ْ َ
ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [البقرة ..]47 :وفيهِ ِ َ :
َاه ْم ِم ْن آ َي ٍة َب ِّين ٍَة َو َم ْن ُي َبدِّ ْل نِ ْع َم َة
رسائِ َيل ك َْم آ َت ْين ُ
﴿س ْل َبني إ ْ َ
اهللرِ ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُه َفإِ رن اهللرَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [البقرة]211 :
والقرآن يذكر أن اللعنة واحلرمان الذي حصل هلم كان بسبب مواقفهم من عهد اهلل،
ِ
ِ ِ
ونقضهم له ..ففيهُ ﴿ :ل ِعن ا رل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
ْ َ ْ َ
ِ
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
ون ت ََرى
ون كَا ُنوا َال َي َتن َ
َذل َك بِ َام ع َ

َكثِريا ِمنْهم يتَو رلو َن ا رل ِذين َك َفروا َلبِئْس ما َقدر م ْت َهلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
خ َط اهللرُ َع َل ْي ِه ْم َو ِيف
ً ُ ْ َ َ ْ
َ
ُ ُ ْ
ُْ
َ
َ َ
َ ُ
ا ْل َع َذ ِ
ون َو َل ْو كَا ُنوا ُيؤْ ِمنُ َ
اب ُه ْم َخالِدُ َ
وه ْم َأ ْولِ َيا َء َو َلكِ رن
ون بِاهللرِ َوالنربِ ِّي َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه َما راخت َُذ ُ
كَثِريا ِمنْهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة78 :ـ]81
ً ُ ْ
وغريها من اآليات التي عرفت من خالهلا أن بركة إبراهيم التي وعده اهلل هبا ..مل
تستمر يف نسل إسحاق ويعقوب ..وإنام انتقلت إىل نسل إسامعيل.
لقد وجدت يف الكتاب املقدس ما قد يدل عىل ذلك ..ألنه يذكر أن الربكة مرتبطة
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بالوفاء بالعهد ..لقد وجدت فيه هذه البشارة املرتبطة بإبراهيم( :تتبارك يف نسلك مجيع أمم
األرض ،من أجل أن إبراهيم سمع لقويل ،وحفظ ما حيفظ يل أوامري وفرائيض
ورشائعي)[التكوين  ..]4 /26وفيه( :رس أمامي وكن كام ً
ال فأجعل عهدي[ )..التكوين  1 /17ـ
 ..]2وفيه( :إبراهيم يكون أمة كبرية وقوية ،ويتبارك به مجيع أمم األرض ،ألين عرفته ،لكي
يويص بنيه وبيته من بعده أن حيفظوا طريق الرب ،ليعملوا بر ًا وعدالً ،لكي يأيت الرب
إلبراهيم بام تكلم به) [التكوين  18 /18ـ  ..]19وفيه قول اهلل إلبراهيم( :ويتبارك يف نسلك مجيع
أمم األرض ،من أجل أنك سمعت لقويل) [التكوين ]18 /22

وهكذا وجدت أن الربكة املرتبطة بأبناء الوي كانت مرشوطة بالوفاء بالعهود ..ففي
الكتاب املقدس( :إين أرسلت إليكم هذه الوصية ،لكون عهدي مع الوي قال رب اجلنود،
كان عهدي معه للحياة والسالم ،وأعطيته إيامها للتقوى ،فاتقاين ،ومن اسمي ارتاع هو،
رشيعة احلق كانت يف فيه ،وإثم مل يوجد يف شفتيه ،سلك معي يف السالم واالستقامة،
وأرجع كثريين عن اإلثم) [مالخي  4 /2ـ ]7

بل إن موسى نص عىل ذلك يف وصيته ..ففي الكتاب املقدس( :انظر ..أنا واضع
أمامكم اليوم بركة ولعنة ،الربكة إذا سمعتم لوصايا الرب إهلكم التي أنا أوصيكم هبا اليوم،
واللعنة إذا مل تسمعوا لوصايا الرب إهلكم وزغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم هبا اليوم،
لتذهبوا وراء آهلة أخرى مل تعرفوها)[التثنية  26 /11ـ  ..]28وفيه( :فاحفظ الوصايا والفرائض
واألحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها ،ومن أجل أنكم تسمعون هذه األحكام
وحتفظون وتعملوهنا ،حيفظ لك الرب إهلك العهد واإلحسان اللذين أقسم آلبائك ،وحيبك
ويباركك ويكثرك ،ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك)[التثنية  11 /7ـ ]13

ويف مالخي( :واآلن إليكم هذه الوصية أهيا الكهنة ،إن كنتم ال تسمعون وال جتعلون
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يف القلب لتعطوا جمد ًا السمي ،قال رب اجلنود :فإين أرسل عليكم اللعن ،وألعن بركاتكم،
بل قد لعنتها ألنكم لستم جاعلني يف القلب ،ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع ،وأمد الفرث عىل
وجوهكم)[مالخي  1 /2ـ ]3

قام بعض احلضور ،وقال :لكن الكتاب املقدس خص الربكة والعهد ببني إسحق،
ففيه( :لكن عهدي أقيمه مع إسحاق ،الذي تلده لك سارة يف هذا الوقت ،يف السنة اآلتية)
[التكوين ]21 /17

ِ
قال الرجل :ذلك صحيح ..والقرآن يقر به ..ففيه﴿ :و َل َقدْ آ َتينَا بنِي إِ ِ
َاب
رسائ َيل ا ْلكت َ
َ
ْ َ ْ َ
َاهم بين ٍ
ِ
َاهم ِمن ال رطيب ِ
َو ْ
َات ِم َن ْاألَ ْم ِر﴾
ات َو َف رض ْلن ُ
َاه ْم ع ََىل ا ْل َعاملَنيَ َوآ َت ْين ُ ْ َ ِّ
احلُك َْم َوالنُّ ُب رو َة َو َرزَ ْقن ُ ْ َ ِّ َ
[اجلاثية16 :ـ]17

لكنه يف نفس الوقت يذكر أهنم مل حيافظوا عىل العهد ..لقد ورد فيه عقب تلك
اآلياتَ ﴿ :ف َام ْ
اخ َت َل ُفوا إِ رال ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم إِ رن َر رب َك َي ْق ِيض َب ْين َُه ْم َي ْو َم
ا ْل ِقيام ِة فِيام كَا ُنوا فِ ِ
َيتَلِ ُف َ
ون﴾ [اجلاثية16 :ـ]17
يه َ ْ
َ َ َ
سكت قليال ،ثم قال :لتفهموا كالمي جيدا سأَضب لكم مثاال بسيطا من واقع
حياتكم ..تصوروا أن لبعضكم مزرعة أو معمال أو حتى حمل البقالة ..وله ولدان ..وبام أنه
ال يمكن أن يدير تلك الشؤون شخصان ،فقد أوكل ألحدمها مهمة اإلدارة ،وأخربه أهنا
باقية له أبدا ما دام يؤدي دوره كام جيب ..لكنه بعد فرتة يكتشف أن ابنه مل يدر ما ُكلف به
جيدا ..بل أساء وأفسد ..أال ترون من العدل واحلكمة أن يوكل ابنه الثاين بذلك ..أم أن
احلرمان مرتبط به أبدا ،ولغري يشء؟
سكت اجلميع ،فقال :لألسف قومنا اتبعوا بني إرسائيل يف دعاواهم؛ فحرصوا
النبوة واخلالص يف بني إسحق ،وألغو غريهم إلغاء تاما ..وهو خالف ما يدل عليه العقل..
بل خالف ما يدل عليه الكتاب املقدس نفسه.
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اسمعوا هلذه البشارة يف الكتاب املقدس عن هاجر وابنها إسامعيل ،ففيه أهنا (مضت
وتاهت يف برية بئر سبع ،وملا فرغ املاء من القربة طرحت الولد حتت إحدى األشجار..
ونادى مالك اهلل هاجر ..قومي امحيل الغالم ،وشدي يدك به ،ألين سأجعله أمة عظيمة،
وفتح اهلل عينيها فأبرصت بئر ماء ..وكان اهلل مع الغالم فكرب ،وسكن يف الربية ،وكان ينمو
رامي قوس ،وسكن يف برية فاران ،وأخذت له أمه زوجة من أرض مرص)[التكوين  17 /21ـ
]21

قام بعض احلاَضين ،وقال :ربام نصدقك يف كل هذا ..لكن أال ترى الكتاب
املقدس ينص عىل أن الربكة يف إسحق أبدية ..ففيه( :فقال اهلل :بل سارة امرأتك تلد لك
ابن ًا ،وتدعو اسمه إسحاق ..وأقيم عهدي معه عهد ًا أبدي ًا ،لنسله من بعده ..ولكن عهدي
أقيمه مع إسحق الذي تلده لك سارة يف هذا الوقت يف السنة اآلتية)[التكوين  19 /17ـ ]21

قال الرجل :لقد بحثت يف الكتاب املقدس عن كلمة (األبد)؛ فوجدت أهنا ال تعني
األبد الذي نعرفه ،بل تعني طول الفرتة ..ففي سفر امللوك( :فربص نعامن يلصق بك
وبنسلك إىل األبد)[امللوك [ ،]27 /5 ]2فاألبدية هنا غري مقصودة ،وإال لزم أن نرى ذريته اليوم
أمة كبرية تتوالد مصابة بالربص ..ويف سفر األيام (وقال يل :إن سليامن ابنك ،هو يبني بيتي
ودياري ،ألين اخرتته يل ابن ًا ،وأنا أكون له أب ًا ،وأثبت مملكته إىل األبد)[األيام [ ،]6 /28 ]1مع
أن مملكتهم زالت منذ أكثر من ألفني ومخسامئة سنة عىل يد بختنرص البابيل.
سكت قل يال ،ثم قال :ليس ذلك فقط ما ورد يف بشارات إبراهيم ..لقد ورد يف
الكتاب املقدس ذكر للمحل الذي كان فيه إسامعيل ..وهو ما عرب عنه بقوله( :مضت
وتاهت يف برية بئر سبع ..وكان اهلل مع الغالم فكرب ..وسكن يف برية فاران)

[التكوين

17/21ـ]21

إن هذا النص يذكر أن إسامعيل سكن بربية فاران ..وطبعا لن أحتدث لكم عن مكان
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فاران ،وموقعها ..فأنا لست جغرافيا ..وال هتمني اجلغرافيا ..ولكني اهتم فقط
للبشارات ..لقد قرأت يف الكتاب املقدس أن هناك نبوءة ستظهر فيها ..ففي سفر التثنية:
(هذه الربكة التي بارك هبا موسى رجل اهلل بني إرسائيل قبل موته ،فقال :جاء الرب من
سيناء ،وأرشق هلم من سعري ،وتألأل من جبل فاران ،وأتى من ربوات القدس ،وعن يمينه
نار رشيعة ،فأحب الشعب ،مجيع قديسيه يف يدك ،وهم جالسون عند قدمك ،يتقبلون من
أقوالك)[التثنية  1 /33ـ ]3

سكت قليال ،ثم قال :هذه شهاديت أدليها بني أيديكم ..وأنا أعتذر لكم ـ كام اعتذر
لكم صاحبي ـ عن كل األكاذيب التي ضللتكم هبا ..والتي كنت ألتمس هلا ألف عذر
وعذر ..لكن حديث صاحبي وجرأته جعلتني أذكر هذا بني أيديكم ،وأنتم أحرار يف أن
تقبلوا مني أو ترفضوا ..فالدنيا أضيق من أن نلتفت فيها ملن يقبل أو يرفض.
ج ـ بشارة يعقوب:
ما انتهى الرجل من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :اسمحوا يل أنا أيضا أن أديل
بشهاديت ،كام أدىل أخواي هبا ..لقد كنت مثلهام ال أؤمن إال بالكتاب املقدس ،وأعتقد أن
اهلل مل يكلم عباده إال من خالله ..لكني عندما قرأت القرآن تغريت كل نظريت للدين
والكتب املقدسة ..بل هلل نفسه.
وأصدقكم القول أين عندما قرأته مل يكن قصدي سوى ما سمعت من بالغته ومجال
أسلوبه ..لقد دفعني إىل قراءته نفس الدوافع التي دفعتني لقراءة كتب اجلاحظ وابن املقفع
وأيب العالء ..وغريهم من األدباء..
لقد كنت أتصور أن حممدا يف أحسن أحواله أديب من األدباء الكبار ..لكني بعد أن
قرأت القرآن وجدت األمر خمتلفا متاما ..فالقرآن ليس أسلوبا مجيال فقط ..بل هو قاموس
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وموسوعة للحياة مجيعا ..بكل معانيها اجلميلة.
لن أطيل عليكم ..ولعلكم ستستغربون من اآليات التي شدت انتباهي ..إهنا
اآليات التي متجد النبي يعقوب ،وتثني عليه ..مع أنه لو كان حممد حيمل عنرصيتنا
وعنرصية اليهود ،لوقف موقفا سلبيا من يعقوب مثلام وقفنا موقفا سلبيا من إسامعيل..
لكنه مل يفعل ..مع أنه كان يف إمكانه ـ لو كان كاذبا ـ أن جيد يف التوراة ما يدعم موقفه.
اسمعوا هلذه اآليات التي يتحدث هبا القرآن عن يعقوب وغريه من األنبياء
باعتبارهم أصحاب هدف واحد ،ال يف حلبة معارصة ،كل شخص منهم يريد أن يقتنص
الربكة والعهد ،وحيتفظ به لنفسه..
اسمعوا هلذه اآلية التي يدعو فيها القرآن إىل عدم التفريق بني األنبياءُ ﴿ :ق ْل آ َمنرا بِاهللرِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
ويت
وب َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
اق َو َي ْع ُق َ
َو َما ُأن ِْز َل َع َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل ع ََىل إِ ْب َراه َ
ِ
ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
يسى َوالنربِ ُّي َ
ون﴾ [آل عمران]84 :
ون ِم ْن َر ِّهبِ ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
وسى َوع َ
ُم َ
واسمعوا هلذه اآلية التي تدعو إىل تقبل نبوة حممد مثلام تقبل نبوة سائر األنبياءِ :
﴿إنرا
ِ ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنربِ ِّينيَ م ْن َب ْعده َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ ِ
وب َو ُيو ُن َس َو َه ُار َ
ورا﴾ [النساء:
يسى َو َأ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
ون َو ُس َل ْي َام َن َوآ َت ْينَا َد ُاوو َد زَ ُب ً
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
]163

ِ
ِ
يم َوإِ ْس َح َ
وب
اق َو َي ْع ُق َ
واسمعوا هذا الثناء العطر عىل يعقوبَ :
﴿وا ْذ ُك ْر ع َبا َدنَا إِ ْب َراه َ
ِ
ُأ ِ
﴿و َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َح َ
وب َو َج َع ْلنَا ِيف ُذ ِّر ريتِ ِه النُّ ُب رو َة
اق َو َي ْع ُق َ
ويل ْاألَ ْيدي َو ْاألَ ْب َص ِار﴾ [صَ ..]45 :
ِ

ِ ِ ِ

ِ

الصاحلنيَ ﴾ [العنكبوت]27 :
َاب َوآ َت ْينَا ُه َأ ْج َر ُه ِيف الدُّ ْن َيا َوإِ رن ُه ِيف ْاآلخ َرة ملَ َن ر
َوا ْلكت َ

واسمعوا هلذا التصحيح حلقيقة دين يعقوب وسائر األنبياء ،وأنه التسليم
ِ
واالستسالم هلل ،ال تلك الطائفية املقيتة التي اختارها قومناَ ﴿ :أ ْم َت ُقو ُل َ
يم
ون إِ رن إِ ْب َراه َ
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َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وب َو ْاألَ ْس َبا َط كَا ُنوا ُهو ًدا َأ ْو ن ََص َارى ُق ْل َأ َأ ْن ُت ْم َأ ْع َل ُم َأ ِم اهللرُ َو َم ْن
اق َو َي ْع ُق َ
َأ ْظ َل ُم ِمم ر ْن َكت ََم َش َها َد ًة ِعنْدَ ُه ِم َن اهللرِ َو َما اهللرُ بِغَافِ ٍل ع رَام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة]140 :
لقد رفعت عني كل هذه اآليات تلك الغشاوة التي وضعتها عىل عيني جراء تأثري
بالعنرصية اليهودية ،والتي ال تفرق بني األنبياء فقط ،بل تفرق بني البرش أيضا ..بل تعترب
اهلل عنرصيا وعرقيا حني هيتم بشعب دون شعب ،وعرق دون عرق.
لكن الذي جعلني أراجع نفيس أكثر ،وأعود للكتاب املقدس ،ألبحث فيه بشكل
ِ
ت إِ ْذ َق َال لِ َبنِ ِيه َما َت ْع ُبدُ َ
ون ِم ْن
وب املَْ ْو ُ
ْض َي ْع ُق َ
أعمق هو هذه اآليةَ ﴿ :أ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ
اق إِ َهلا و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احدً ا َون َْح ُن َل ُه
يم َوإِ ْس َامع َيل َوإِ ْس َح َ ً َ
َب ْعدي َقا ُلوا َن ْع ُبدُ إِ َهل َ َك َوإِ َل َه آ َبائ َك إِ ْب َراه َ
ِ

ُم ْسل ُم َ
ون﴾ [البقرة]133 :
لقد ذكرتني هذه اآلية بنبوءة ليعقوب ..ال يقرؤها صادق وباحث إال وعلم املقصود
منها ..إهنا تلك التي ورد النص عليها يف الكتاب املقدس ..تلك التي يويص فيها يعقوب
بنيه قبل وفاته ،والتي قال هلم فيها( :اجتمعوا ألنبئكم بام يصيبكم يف آخر األيام ،اجتمعوا
واسمعوا يا بني يعقوب ،وأصغوا إىل إرسائيل أبيكم ..ال يزول قضيب من هيوذا ومشرتع
من بني رجليه حتى يأيت شيلون ،وله يكون خضوع شعوب)[التكوين ]10 /49

ويف نسخة أخرى من الكتاب املقدس( :ال يزول الصوجلان من هيوذا ،وال عصا
القيادة من بني قدميه؛ إال أن يأيت صاحبها وتطيعه الشعوب) ..يف نسخة أخرى( :ال يتوقف
امللوك واحلكام من عائلة هيوذا ،وال يتوقف معلمو الرشيعة من نسله حتى جييء امللك املسيا
أصغر أبنائه) ()1

فهذه النبوءة تتحدث عن شخص تدعوه [شيلون] ..وال يمكن القول بأن شيلون
(  )1برهان يتطلب قرار ًا ،جوش مكدويل ،ص ()175
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هو موسى ،ألن ملوك هيوذا كانوا بعده بقرون ،وال يمكن القول بأنه سليامن ،ألن امللك دام
بعده يف ذريته ومل ترفع به الرشيعة ،كام مل ترفع باملسيح الذي ما جاء لنقض الناموس ومل
ختضع له شعوب ،بل وال شعب اليهودية الذين بعث إليهم ..باإلضافة إىل أن املسيح مل
يملك عىل بني إرسائيل يوم ًا واحد ًا ،بل هرب منهم ملا أرادوا متليكه عليهم ،ففي الكتاب
املقدس( :ملا علم أهنم مزمعون أن يأتوا وَيتطفوه ليجعلوه ملك ًا ،انرصف أيض ًا إىل اجلبل
وحده)[يوحنا  ..]15 /6وكان يقول( :مملكتي ليست من هذا العامل ،لو كانت مملكتي من هذا
العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أسلم إىل اليهود) [يوحنا ]36 /18

باإلضافة إىل كل ذلك ال يمكن أن يكون هذا املتنبأ به من بني إرسائيل ،ألن النبوءة
تنص عىل أن مبعثه يقطع صوجلان ورشيعة إرسائيل..
لقد جعلني كل هذا أبحث عن املعنى الدقيق لكلمة (شيلون) ..ووجدت أثناء
بحثي خبريا جيدا يف اللغات القديمة ..كان هو اآلخر قسا ..لعلكم تعرفونه إنه ِ
[د ِيفيد
بِن َْج ِامنيْ ] ،ذاك الذي أسلم واختار أن يكون اسمه [عبد األحد داود] ..لقد ذكر يل أن كلمة
[شيلون] هلا معان متعددة( .. )1وأن أقرهبا أن تكون حمرفة من كلمة (شيلواح) ومعناها:
(رسول اهلل)..ونفس هذا الرأي مال إليه القديس جريوم ،فرتجم العبارة (ذلك الذي
أرسل) ()2

طبعا ..أنا مل أقتنع يف البدء بكلامت ديفيد وال بكالم القديس جريوم ..لكني عندما
رحت أتأمل النبوءة ،وأطبقها عىل ما ورد يف الكتاب املقدس ..وجدت أهنا ال تنطبق إال
عىل حممد..

(  )1ذكرنا معانيها املتعددة بتفصيل يف كتاب :أنبياء يبرشون بمحمد.
(  )2انظر :حممد يف الكتاب املقدس ،عبد األحد داود ،ص ( ، )182 ،85 ،77وقاموس الكتاب املقدس ،ص ()536
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فصفات املرسل أو الشيلون املتحدث عنه هي نفسها الصفات التي وردت يف
النبوءات األخرى ..فهو نفسه الذي ُبرشت به هاجر وإبراهيم (يده عىل كل واحد)[التكوين
 .. ]12 /16وهو نفسه الذي قال عنه حزقيال( :يأيت الذي له احلكم فأعطيه إياه)[حزقيال /21

 ..]27وهو نفسه الذي قال عنه املسيح مبرش ًا بالذي ينسخ الرشائع برشيعته( :ال تظنوا أين
جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألكمل ،فإين احلق أقول لكم :إىل
أن تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون
الكل)[متى  17 /5ـ  ..]18وهذا (الذي له الكل) ،هو (الذي له احلكم)
بل إين وجدت أن هذا الشيلون هو نفسه الذي يسميه بولس بالكامل ،وجميئه فقط
يبطل الرشيعة وينسخها ،فقد قال( :وأما النبوات فستبطل ،واأللسنة فستنتهي ،والعلم
فسيبطل ،ألننا نعلم بعض العلم ،ونتنبأ بعض التنبؤ ،ولكن متى جاء الكامل ،فحينئذ يبطل
ما هو بعض)[كورنثوس [ 8 /13 ]1ـ ]10

د ـ بشارة موسى:
ما انتهى الرجل من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :اسمحوا يل أنا أيضا أن أديل
بشهاديت ،كام أدىل إخواين هبا ..ولئن كان إخواين حدثوكم عن شهاداهتم حول املسيح
وإبراهيم ويعقوب ..فإين سأحدثكم عن شهاديت حول موسى ..ألنه كان البوابة التي
رفعت هبا الغشاوة عن عيني ألرى من احلقائق ما كان يغطيه اجلهل والكرب.
وبداية فتح هذه البوابة كانت يوم ُكلفت من اجلامعة التي أعمل فيها بالقيام ببحث
أكاديمي مفصل عن النبي موسى يف املصادر التارَيية ..وقد اضطررت حينها إىل الرجوع
للقرآن ..ال باعتباره وحيا إهليا ،وإنام باعتباره من املصادر التي ذكرت موسى وأرخت له..
ويف البداية كنت أظن أن القرآن ـ كام قيل لنا ـ أخذ نفس املعلومات املوجودة يف
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الكتاب املقدس ،وصور هبا النبي موسى ..لكني وجدت األمر خمتلفا متاما ..ووجدت
موسى القرآين أعظم وأرشف بكثري من موسى التورايت..
طبعا لن أحدثكم عن هذا اآلن ..ألنه سيحتاج وقتا طويال( ..)1وهو ربام لن يفيدكم
كثريا بقدر ما تفيدكم البشارة التي اكتشفتها ،كام اكتشفها الكثري قبيل ..والتي رأيت أنه ال
يمكن أن تنطبق إال عىل حممد.
لقد قرأت يف الكتاب املقدس أن النبي موسى عندما نزل عن جبل الطور بعد ما
كلمه ربه ،قال خماطب ًا بني إرسائيل( :قال يل الرب :قد أحسنوا يف ما تكلموا ،أقيم هلم نبي ًا
من وسط إخوهتم مثلك ،وأجعل كالمي يف فمه ،فيكلمهم بكل ما أوصيه به ،ويكون أن
اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه ،وأما النبي الذي يطغى،
فيتكلم باسمي كالم ًا مل أوصه أن يتكلم به ،أو الذي يتكلم باسم آهلة أخرى ،فيموت ذلك
النبي ..وإن قلت يف قلبك :كيف نعرف الكالم الذي مل يتكلم به الرب؟ فام تكلم به النبي
باسم الرب ومل حيدث ومل ِ
يرص ،فهو الكالم الذي مل يتكلم به الرب ،بل بطغيان تكلم به
النبي ،فال ختف منه) [التثنية  17 /18ـ ]22

لقد الحظت ـ كام تالحظون أيضا ـ أن هذه النبوءة تتحدث عن نبي عظيم يأيت بعد
م وسى ،وتذكر صفات هذا النبي ..ومن خالل دراستي العلمية املوضوعية هلا اكتشفت
نفس ما اكتشفه زمالئي.
قام بعض احلضور ،وقال :لكنكم ذكرتم لنا أن هذا املبرش به هو املسيح ..وقد نقلتم
لنا قول بطرس عند حديثه عن املسيح( :فإن موسى قال لآلباء :إن نبي ًا مثيل سيقيم لكم
الرب إهلكم من إخوتكم ،له تسمعون يف كل ما يكلمكم به ،ويكون أن كل نفس ال تسمع
(  )1رشحنا هذا بتفصيل يف كتاب :القرآن وأنبياء اهلل ..من هذه السلسلة.
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لذلك النبي تباد من الشعب ،ومجيع األنبياء أيض ًا من صموئيل فام بعده ،مجيع الذين تكلموا
سبقوا وأنبأوا هبذه األيام) [أعامل  22 /3ـ ]26

قال الرجل :مع احرتامنا لبطرس إال أننا لو حللنا النبوءة جيدا وعىل مرشحة البحث
املوضوعي البعيد عن كل ذاتية ،سنجد أهنا ال تنطبق أبدا عىل املسيح مع تعظيمنا للمسيح
وتقديرنا له ..فعدم انطباقها عليه ال يغض من شأنه وقدره.
تأملوا جيدا يف هذه العبارة الواردة يف النبوءة (أقيم هلم نبي ًا) ..مع أننا ال نقول بنبوة
املسيح ،بل نحن ندعي دعاوى أخرى كام تعرفون.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن البشارة تدل عىل أن املتنبأ به ليس من بني إرسائيل ،بل هو
من بني إخوهتم ،أي أبناء عمومتهم (من وسط إخوهتم) ،وعمومة بني إرسائيل هم بنو
عيسو بن إسحاق ،وبنو إسامعيل بن إبراهيم.
قام بعض احلضور ،وقال :كيف ذلك ..اإلخوة َيتلفون عن بني العمومة؟
قال الرجل :ذلك يف كالمنا العادي ..لكن عندما نعود للتوراة نجدها تطلق لفظ
(األخ) عىل ابن العم ..ففيها مثال قول موسى لبني إرسائيل( :أنتم مارون بتخم إخوتكم
بنو عيسو)[التثنية  ،]4 /2وعيسو هو ابن إسحاق ..أي أهنم أبناء عمومة لبني إرسائيل.
ومثله وصف أدوم ،وهو من ذرية عيسو ،ففي التوراة( :وأرسل موسى رس ً
ال من
قادش إىل ملك أدوم ،هكذا يقول أخوك إرسائيل :قد عرفت كل املشقة التي
أصابتنا)[العدد ،]14 /20وفيها( :ال تكره أدومي ًا ألنه أخوك)[التثنية  ..]7 /23فسامه أخ ًا ،وأراد
أنه من أبناء عمومة إرسائيل.
ونفس األمر نجده يف سفر األيام ،ففيه اعترب امللك صدقيا أخ ًا للملك هيوياكني،
ففيه( :أرسل امللك نبوخذ نارص فأتى به (أي امللك هيوياكني) إىل بابل مع آنية بيت الرب
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الثمينة ،وملك صدقيا أخاه عىل هيوذا وأورشليم)[األيام [ ،]10 /36 ]2مع أنه يف احلقيقة عمه،
كام ورد ذلك يف سفر امللوك ،ففيه( :ملك ملك بابل متنيا عمه عوض ًا عنه ،وغري اسمه إىل
صدقيا)[امللوك [ 17 /24 ]2ـ  ،]18فاستخدم لفظ األخ ،ومراده العم.
قام بعض احلضور ،وقال :ال بأس ..ولكن ما املانع يف أن يكون املتنبأ به من بني
عيسو بكر إسحاق ،وليس من نسل إسامعيل.
قال الرجل :يمنع من ذلك سببان ،أوهلام أنه مل يدع أحد من بني عيسو أنه النبي
املنتظر ..وثانيا ألن الربكة خص هبا إسامعيل وإسحق ..كام عرفتم من أحاديث زمالئي.
سكت قليال ،ثم قال :لقد وجدت النبوءة تذكر أمرا مهام جدا ..لعله وحده من ييرس
التعرف عىل املقصود منها ..فمن خصائص هذا النبي ـ كام تذكر النبوءة ـ أنه مثل ملوسى
الذي مل يقم يف بني إرسائيل نبي مثله ،كام يف سفر التثنية( :ومل يقم بعد نبي يف إرسائيل مثل
موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه)[التثنية ،]10 /34 :ويف النسخة السامرية من التوراة:
(وال يقوم أيض ًا نبي يف بني إرسائيل كموسى الذي ناجاه اهلل)[التثنية ]10 /34

وعندما نبحث فيمن تتحقق فيه املثلية ملوسى نجدها ال تنطبق عىل أحد كام تنطبق
عىل حممد؛ فهو الوحيد الذي ادعى النبوة ،وتوفرت فيه الصفات التي وردت يف النبوءة..
فميالدمها الطبيعي واحد ،ومثل ذلك زواجهام ،وكوهنام صاحبا رشيعة ،وكل منهام بعث
بالسيف عىل عدوه ،وكالمها قاد أمته ،وملك عليها..
باإلضافة إىل ذلك ورد يف النبوءة أن هذا النبي أمي ال يقرأ وال يكتب ،والوحي الذي
يأتيه وحي شفاهي ،يغاير ما جاء األنبياء قبله من صحف مكتوبة ،ففي النبوءة( :وأجعل
كالمي يف فمه) ،بينام كان املسيح ـ كام تعرفون ـ قارئ ًا كام يف (لوقا  16 /4ـ )18
باإلضافة إىل ذلك ورد يف النبوءة أنه يتمكن من بالغ كامل دينه ،ففيها( :يكلمهم
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بكل ما أوصيه به) وهو وصف منطبق متاما عىل حممد ،ففي القرآن نجد هذه اآلية التي خترب
يت َل ُك ُم ْ ِ
اإل ْس َال َم
عن إكامل دينه﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِدينًا﴾ [املائدة ..]3 :وهي بذلك تنطبق عىل ما ذكره صاحبنا عن نبوءة املسيح التي يقول فيها:
(وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب باسمي ،فهو يعلمكم كل يشء ويذكركم
بكل ما قلته لكم)[يوحنا ]26 /14

وهذا النص يف الوصية وحده كاف إلخراج املسيح من النبوءة ..ذلك أن املسيح ـ
كام ورد يف الكتاب املقدس ـ مل يتح له أن يبلغ كل ما جاء به ..ولذلك برش بالقادم الذي
يفعل ذلك ..لقد روى يوحنا عن املسيح قوله( :إن يل أمور ًا كثرية أيض ًا ألقول لكم ،ولكن
ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن ،وأما متى جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق،
ألنه ال يتكلم من نفسه ،بل كل ما يسمع يتكلم به)[يوحنا  12 /16ـ ]13

باإلضافة إىل كل هذا فقد ورد يف صفات هذا النبي أنه ال يقتل ،أي أنه سيبقى حيا
حتى يتم كل ما جاء به ..وقد وجدت نظري هذا يف القرآن ،ففيه هذه اآلية التي يوعد فيها
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن
حممد بأن حيفظ من الناس حتى يتمكن من البالغَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ر
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللرُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
راس إِ رن اهللرَ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب رلغ َ
ِ
ن﴾ [املائدة]67 :
ا ْلكَاف ِري َ
ووجدت هذه اآلية التي تدعوه إىل الصدع بام ُأمر به ،وأنه سيكفى أمر املستهزئني:
ِ
ِ
َن املُْ ْ ِ
اصدَ ْع بِ َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
رشكِنيَ إِنرا َك َف ْين َ
جي َع ُل َ
ون َم َع اهللرِ إِ َهلًا
﴿ َف ْ
َاك املُْ ْست َْه ِزئنيَ ا رلذي َن َ ْ
ف َي ْع َل ُم َ
َ
ون﴾ [احلجر94 :ـ]96
آخ َر َف َس ْو َ
باإلضافة إىل كل ذلك وجدت يف الكتاب املقدس أن بني إرسائيل كانوا يسألون كل
نبي عن كونه ذاك املوعود أم ال ..ففي الكتاب املقدس أهنم سألوا يوحنا( :النبي أنت؟
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فأجاهبم :ال)[يوحنا  ..]21 /1ويف اإلنجيل أن تالميذ املسيح (قالوا :إن هذا باحلقيقة النبي
اآليت إىل العامل ..وأما يسوع فإذ علم أهنم مزمعون أن يأتوا وَيتطفوه ليجعلوه ملك ًا،
انرصف أيض ًا إىل اجلبل وحده)[يوحنا  14 /6ـ  ،]15وهذا النص يدل عىل أن تالميذ املسيح
أرادوا تنصيبه ملك ًا ليحققوا النبوءة ،لكن املسيح رفض ذلك ،ألنه ليس النبي املوعود.
باإلضافة إىل تلك النبوءة وجدت نبوءة أخرى ذكرها بعض زمالئي ..وهي أن النبي
موسى قبل وفاته قال لبني إرسائيل( :هذه الربكة التي بارك هبا موسى رجل اهلل بني إرسائيل
قبل موته ،فقال :جاء الرب من سيناء ،وأرشق هلم من سعري ،وتألأل من جبل فاران ،وأتى
من ربوات القدس ،وعن يمينه نار رشيعة ،فأحب الشعب ،مجيع قديسيه يف يدك ،وهم
جالسون عند قدمك ،يتقبلون من أقوالك)[التثنية  1 /33ـ ]3

وقد رأيت نفس النبوءة يرصح هبا النبي حبقوق ،حيث ذكر فيها ما يشري إىل انتقال
النبوة بعيد ًا عن بني إرسائيل ،ففي الكتاب املقدس أنه قال( :يا رب قد سمعت خربك،
أحيِه ،يف وسط السنني عرف ،يف الغضب اذكر
فجزعت ،يا رب عملك يف وسط السنني ْ
الرمحة ،اهلل جاء من تيامن ،والقدوس من جبل فاران .ساله .جالله غطى الساموات،
واألرض امتألت من تسبيحه ،وكان ملعان كالنور .له من يده شعاع ،وهناك استتار قدرته،
قدامه ذهب الوبأ ،وعند رجليه خرجت احلمى ،وقف وقاس األرض ،نظر فرجف
األمم[)..حبقوق  3 /3ـ ]6

فهذه النصوص واضحة يف كون الوحي اإلهلي تنزل يف ثالثة أماكن خترج منها
الربكة ،أوهلا :جبل سيناء حيث كلم اهلل موسى ..وثانيها :ساعري ،وهو جبل يقع يف أرض
هيوذا  ..وثالثها :هو جبل فاران ..والتوراة تذكر أن إسامعيل قد نشأ يف برية فاران ..ومن
املعلوم تارَيي ًا أنه نشأ يف احلجاز ..تقول التوراة عن إسامعيل( :كان اهلل مع الغالم فكرب،
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وسكن يف الربية ،وكان ينمو رامي قوس ،وسكن يف برية فاران ،وأخذت له أمه زوجة من
أرض مرص)[التكوين  20 /21ـ  ..]21وفيها( :هؤالء هم بنو إسامعيل ..وسكنوا من حويلة إىل
شور)[التكوين  16 /25ـ  ،]18وحويلة كام جاء يف قاموس الكتاب املقدس منطقة يف شامل أرض
اليمن ،بينام شور يف جنوب فلسطني(.)1
قام بعض احلضور ،وقال :لكن الذي نعلمه هو أن فاران تقع جنوب سيناء..
قال الرجل :ذلك صحيح ..وهو ال يمنع من وجود فاران أخرى؛ فقد ورد مث ً
ال
إطالق اسم سعري عىل املنطقة التي تقع يف أرض أدوم والتي هي حالي ًا يف األردن ..ومع
ذلك نجد أن نفس االسم ينطبق عىل جبل يف وسط فلسطني غريب القدس يف أرض سبط
هيوذا كام يف (يشوع )10 /15
باإلضافة إىل هذا؛ فإن الواقع خري ما يدل عىل النبوءة ..نحن نعلم مجيعا أن هناك
نبوءة ظهرت يف فاران احلجاز ..وهي نبوة حممد ..لكن أين هي تلك النبوة التي ظهرت يف
فاران سيناء؟ ..وأين هو القدوس الذي تألأل من ذلك اجلبل الذي ال يرتبط بأي حدث
تارَيي مهم؟
هـ ـ بشارة داود:
ما انتهى الرجل من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :اسمحوا يل أن أديل بشهاديت مثلام
فعل إخواين وزمالئي ..ولئن كانوا قد حدثوكم عن شهاداهتم حول املسيح وإبراهيم
ويعقوب وموسى ..فإين سأحدثكم عن شهاديت حول داود ..ألنه كان البوابة التي عرفت
هبا حقائق كثرية كنت أجهلها ،أو كنت أحاول جتاهلها.
ال أخفي عليكم أين قبل أن يتاح يل أن أقرأ القرآن كنت أمحل صورة مشوهة جدا
(  )1انظر :قاموس الكتاب املقدس ،ص ()329
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عن النبي داود ..والذي كنت أعتربه ملكا يمثل املجد اإلرسائييل ..ال نبيا يمثل التقوى
والصالح وكل القيم النبيلة.
ال شك أنكم تعرفون ما ورد يف الكتاب املقدس من قصة داود مع أوريا ..وال شك
أنكم قرأتم ما ورد فيه من كالم الرب له ،حيث يذكر الكتاب املقدس أن اهلل قال له( :ملاذا
احتقرت كالم الرب لتعمل الرش يف عينيه ..قد قتلت أوريا احلثي بالسيف وأخذت امرأته
لك امرأة ،وإياه قتلت بسيف بني عمون ..واآلن ال يفارق السيف بيتك إىل األبد ألنك
احتقرتني ،وأخذت امرأة اوريا احلثي لتكون لك امرأة ،هكذا قال الرب هاأنذا أقيم عليك
الرش من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك يف عني
هذه الشمس) [صموئيل الثاين ]9/ 12

لكن القرآن يذكر صورة خمتلفة متاما ..اسمعوا هلذه اآلية الواردة يف حق داود﴿ :
وت وآتَاه اهللرُ املُْ ْل َك و ِْ
ِ
احلك َْم َة َو َع رل َم ُه ِممرا َي َشا ُء َو َل ْوال َد ْف ُع
َف َهزَ ُم ُ
َ
وه ْم بِإِ ْذن اهللرِ َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ َ ُ
راس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ت األَ ْر ُض َو َلكِ رن اهللرَ ُذو َف ْض ٍل ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [البقرة..]251 :
ض َل َف َسدَ ْ
اهللرِ الن َ
هذا أول موضع يف املصحف ذكر فيه داوود ..وقد ذكر معه هذا الوصف الطيب امللك
واحلكمة والعلم ..وفوق ذلك الثبات ..فلم يثبت مع طالوت إال القليل.
واسمعوا هذه اآلية ﴿ :ورب َك َأ ْع َلم بِمن ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َل َقدْ َف رض ْلنَا َب ْع َض
رَ َ
ُ َ ْ
َ َ ُّ
النربِ ِّينيَ ع ََىل َب ْع ٍ
ض َوآ َت ْينَا َد ُاو َد زَ ُبور ًا﴾ [االرساء ..]55:انظروا كيف ذكر اهلل داود عند ذكر ما
فضل اهلل به أنبياءه.
ث إِ ْذ َن َف َش ْت فِ ِ
احلر ِ
ِ
يه َغن َُم ا ْل َق ْو ِم
حي ُك َامن ِيف ْ َ ْ
واسمعوا هذه اآليةَ ﴿ :و َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َام َن إِ ْذ َ ْ
و ُكنرا ِحلك ِْم ِهم َش ِ
َاها ُس َل ْي َام َن َو ُك ًّ
ال آ َت ْينَا ُح ْك ًام َو ِع ْل ًام َو َس رخ ْرنَا َم َع َد ُاوو َد ا ِْجل َب َال
اه ِدي َن َف َف ره ْمن َ
َ
ْ
ُ
يسبحن وال رطري و ُكنرا َف ِ
اعلِنيَ َو َع رل ْمنَا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ
وس َل ُك ْم لِ ُت ْح ِصنَ ُك ْم ِم ْن َب ْأ ِس ُك ْم َف َه ْل َأ ْن ُت ْم
ُ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ
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َشاكِ ُر َ
ون﴾ [األنبياء 78:ـ  ..]80انظروا الفضل العظيم الذي وهبه اهلل لداود وابنه سليامن.
ِ
احل ْمدُ هللرِ ا رل ِذي َف رض َلنَا
واسمعوا هذه اآليةَ ﴿ :و َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َام َن ع ْل ًام َو َقاال ْ َ
ع ََىل كَثِ ٍري ِمن ِعب ِ
اد ِه املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [النمل ..]15:انظروا الشكر الذي امتأل به قلب داود وابنه.
ْ َ
واسمعوا هذه اآليةَ ﴿ :و َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاوو َد ِمنرا َف ْض ً
ال َيا ِج َب ُال َأ ِّو ِيب َم َع ُه َوال رط ْ َري َو َأ َلنرا َل ُه
َات و َقدِّ ر ِيف الرس ِد واعْم ُلوا ص ِ
ٍ
ْ ِ
احل ًا إِ ِّين بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري ﴾[سبأ..]11:
َ
رْ َ َ
احلديدَ َأ ْن اع َْم ْل َسابِغ َ ْ
َ
انظرو عناية اهلل بعبده وتعلميه له.
ِ
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
اب إِنرا
ون َوا ْذ ُك ْر َع ْبدَ نَا َد ُاوو َد َذا ْاألَ ْيد إِ رن ُه َأ رو ٌ
واسمعوا هذه اآليةْ :
﴿اص ِ ْ
ِ
اإل ْ ِ
َس رخ ْرنَا ِْ
اب َو َشدَ ْدنَا ُم ْل َك ُه
ور ًة ُك ٌّل َل ُه َأ رو ٌ
رشاق َوال رط ْ َري حمَ ُْش َ
يش َو ْ ِ َ
اجل َب َال َم َع ُه ُي َس ِّب ْح َن بِا ْل َع ِّ
احلكْم َة و َفص َل ْ ِ
ِ
اخل َط ِ
اب﴾ [ص17 :ـ ..]20وانظروا لكل هذه األوصاف النبيلة التي
َوآ َت ْينَا ُه ْ َ َ ْ
وصف هبا هذا النبي الكريم.
قام بعض احلضور ،وقال :إن القرآن يرصح بام يف كتبنا ..أمل ترجع إىل كتب
املفرسين؟
قال :ال ..كتب املفرسين ليست قرآنا ..كام أن رشوح الكتاب املقدس ليست كتبا
مقدسة ..ثم إن األساطري التي رسهبا قومنا إىل كتب املسلمني هي التي مألهتا بذلك اللغو..
أما القرآن فهو ال يذكر إال الكامل واجلامل والطهارة.
سكت قليال ،ثم قال :مل يكن كل ذلك ما جذبني إىل القرآن ..بل الذي جذبني ما
ورد يف الكتاب املقدس نفسه ..وكأن داود الكتاب املقدس قد دعاين إىل العودة إىل القرآن
للتعرف عليه ورصف تلك الصورة السيئة عنه ..تلك الصورة التي وضعها الكتبة الكذبة.
لقد قرأت بعض النبوءات الواردة عنه ،ورحت أبحث يف حقيقتها بعد أن ألقيت
عني كل أثواب الذاتية والعاطفة املجرد ،وارتديت كل أثواب املوضوعية والعلمية
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والعقالنية.
لقد كانت أول نبوءة أصادفها قوله يف وصف ذلك املوعود ،خماطب ًا إياه باسم امللك:
(فاض قلبي بكالم صالح ،متكلم أنا بإنشائي للملك ،لساين قلم كاتب ماهر :أنت أبرع
مجاالً من بني البرش ،انسكبت النعمة عىل شفتيك ،لذلك باركك اهلل إىل األبد ..تقلد سيفك
عىل فخذك أهيا اجلبار جاللك وهباءك ،وبجاللك اقتحم ..اركب من أجل احلق والدعة
شعوب حتتك يسقطون..
والرب ،فرتيك يمينك خماوفُ ،ن ُب ُلك املسنونة يف قلب أعداء امللك،
ٌ
كرسيك يا اهلل إىل دهر الدهور ،قضيب استقامة قضيب ملكك ..أحببت الرب وأبغضت
اإلثم ..من أجل ذلك مسحك إهلك بدهن االبتهاج أكثر من رفقائك ..عوض ًا عن آبائك
يكون بنوك ،تقيمهم رؤساء يف كل األرض ،أذكر اسمك يف كل دور فدور ..من أجل ذلك
حتمدك الشعوب إىل الدهر واألبد)[املزمور  1 /45ـ ]17

أنتم تعلمون أن اجلميع يقر بأن هذه نبوءة ،وليست جمرد كالم عادي ..ولذلك
نراهم حياولون تطبيق هذه النبوءة عىل من يرغبون..
لقد رأيت يف هذه النبوءة جمموعة أوصاف ال يمكن أن تنطبق إال عىل حممد ..منها
أن النبوة وكالمها َيرج من شفتيه (انسكبت النعمة عىل شفتيك) ،وقد كان حممد أمي ًا،
ووحيه غري مكتوب ،فيام كانت إلبراهيم وموسى صحف ًا ،كام كان عيسى قارئ ًا ،كام يف (لوقا
 ..)16 /4وتؤكد هذه النبوءات نبوءات أخرى وردت عن أنبياء آخرين ..ففي سفر التثنية
(أجعل كالمي يف فمه)[التثنية  ،]18 /18ويف إشعيا (أو يدفع الكتاب ملن ال يعرف القراءة،
فيقال له :اقرأ ،فيقول :ال أعرف الكتابة)[إشعيا  ..]12 /29ويف غري الرتمجة العربية املتداولة
(ال أعرف القراءة) ،وهي متاثل متاما ما روي عن حممد أنه قال يف غار حراء( :ما أنا بقارئ)
ومن تلك األوصاف كونه مباركا إىل األبد ،وصاحب رسالة خالدة (باركك اهلل إىل
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األبد ..كرسيك يا اهلل إىل دهر الدهور) ..وهذا ينطبق متاما عىل رسالة حممد التي مل تزدها
األيام إال قوة وانتشارا.
ومن تلك األوصاف كونه صاحب سيف يقهر به أعداءه إلقامة احلق والعدل (تقلد
سيفك عىل فخذك أهيا اجلبار ..بجاللك اقتحم .من أجل احلق والدعة والرب ،فرتيك يمينك
خماوفُ .ن ُبلك املسنونة يف قلب أعداء امللك ،شعوب حتتك يسقطون) ..وهو ال ينطبق عىل
مدع للنبوة غري حممد ..فاملسيح مل حيمل سيف ًا وال أسقط أعداءه ،وال صوب نبله يف قلوب
أعدائه ،كام مل يكن ملك ًا يف قومه وال حاكام عليهم.
ومن تلك األوصاف كونه حمبا للخري ،مبغضا لالثم ،وهي أوصاف تنطبق عىل مجيع
األنبياء إال أهنا أكثر انطباقا عليه ،كام تقول النبوءة( :مسحك اهلل إهلك بدهن االبتهاج أكثر
من رفقائك)
ومن تلك األوصاف أنه يكتب له الذكر احلميد سائر الدهر (أذكر اسمك دور
فدور ،من أجل ذلك حتمدك الشعوب إىل الدهر واألبد)
سكت قليال ،ثم قال :ليس ذلك فقط ما برش به داود ..ففي املزامري نجد هذه النبوءة
املتعلقة باملوعود املنتظر( :قال الرب لريب :اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ ًا
لقدميك ،يرسل الرب قضيب عزك من صهيون ،تسلط يف وسط أعدائك شعبك ،فتدب
يف يوم قوتك يف زينة مقدسة ..أقسم الرب ولن يندم :أنت كاهن إىل األبد عىل رتبة ملكي
صادق ..الرب عن يمينك ،حيطم يف يوم رجزه ملوك ًا يدين بني األمم ،مأل جثث ًا ،أرض ًا
واسعة سحق رؤوسها[)..املزمور  1 /110ـ ]6

قام بعض احلضور ،وقال :لقد كنا نسمع منكم أن هذه النبوءة خاصة باملسيح القادم
الذي هو من ذرية داود من اليهود.
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قال الرجل :لقد نص الكتاب املقدس عىل بطالن هذا ..وعىل لسان املسيح نفسه..
ففي إنجيل متى( :كان الفريسيون جمتمعني ،سأهلم يسوع :ماذا تظنون يف املسيح؟ ابن من
هو؟ قالوا له :ابن داود ..قال هلم :فكيف يدعوه داود بالروح رب ًا قائالً :قال الرب لريب:
اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ ًا لقدميك ،فإن كان داود يدعوه رب ًا فكيف يكون
ابنه؟ فلم يستطع أحد أن جييب بكلمة)[متى  41 /22ـ  ..]46ويف مرقس (فداود نفسه يدعوه
رب ًا ..فمن أين هو ابنه)[مرقس ]37 /12

باإلضافة إىل أن لقب املسيح ليس خاصا باملسيح ..بل هو متعلق بمن يملك
ويسحق أعداءه ،وهلذا تنكر املسيح ملن سامه بذلك يف مواطن عديدة ،منها أنه قال
لبيالطس( :مملكتي ليست يف هذا العامل)[يوحنا  ،]36 /18أي أهنا مملكة روحية ..وهبذا ال
ينطبق هذا الوصف عىل املسيح ..بل هو ال ينطبق إال عىل حممد الذي حكم وسحق أعداءه.
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ثالثا ـ القرآن ..وشهادة الرسول
ما انتهى الرجل من حديثه حتى وجدتني خرجت من تلك الكنيسة العتيقة املمتلئة
بالصدق واإليامن من غري أن أعرف شيئا عن بقية أحاديثهم( ،)1وال عن مصري املتحدثني،
وال عن أي شأن من شؤوهنم.
وفجأة ،ومثلام سبق ،وجدت نفيس أمام جبل شامخ ،قاعدته متسعة ،لكنها ما تلبث
حتى تضيق رويدا رويدا إىل أن تصبح حادة دقيقة صعبة املنال ..احرتت يف هذا اجلبل
العجيب ،واحرتت أكثر يف رس تواجدي أمامه ،وأنا أبحث عن مصدر القرآن.
فجأة ظهر أمامي رجل حيمل مالمح هندي ،يقول يل :ها قد وصلت أخريا إىل جبل
النور ..هل تريد أن نصعد اآلن ،أم أنتظرك حتى ترتاح قليال؟ ..الصعود صعب نوعا ما
إال إذا كنت من متسلقي اجلبال.
قلت :أنا مل أتسلق يف حيايت أي جبل ..ومل أنو ذلك ..فام الذي جاء يب إىل هنا؟
قال :عجبا لك ..أأنت تبحث عن القرآن ،ثم ال تعرف هذا اجلبل؟
قلت :وما عالقة اجلبل بالقرآن ..القرآن كلمة اهلل ..واهلل ال حيويه مكان ،وال زمان..
فكيف صار اجلبل عالمة عىل القرآن؟
قال :أمل يقسم ربك باجلبل؟
قلت :بىل ..لقد أقسم بطور سينني ،وأقسم معه بالتني والزيتون والبلد األمني ،فقال:
ِّني والزر ي ُت ِ
ور ِسينِنيَ َو َه َذا ا ْل َب َل ِد ْاألَ ِم ِ
ون َو ُط ِ
ني﴾ [التني1 :ـ]3
﴿والت ِ َ ْ
َ

(  )1اقترصنا يف هذا الكتاب عىل األنبياء الواردين يف القرآن ،وباختصار شديد ،ومن أراد االطالع عىل بشارات غريهم،
أوتفاصيل أكثر يمكنه مطالعة :أنبياء يبرشون بمحمد ،من سلسلة :حقائق ورقائق..
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قال :فلم أقسم بتلك املواضع؟
قلت :لرشفها ..فهي املحال التي تنزلت فيها كلامت اهلل املقدسة لعباده.
قال :وهلذا تعجبت من عدم معرفتك بجبل النور ..وبالغار املبارك الذي ترشف
بتنزل أول آيات الوحي اإلهلي عىل حممد رسول اهلل .
قلت :معذرة ..لقد غاب عن عقيل ذلك ..ويل للنسيان والغفلة ..إهنام حيْضان متى
أحببت غياهبام ،ويغيبان متى أحببت حضورمها.
ثم نظرت إىل الرجل ،وقلت :لكن ما الذي جاء يب إىل هنا ..أنا مل أطلب منك
إحضاري ..ومل أعرفك إال هذه اللحظات.
قال :ال هيم من أكون..املهم ما نشرتك فيه.
قلت :وهل نشرتك يف يشء غري كوننا برشا ومسلمني؟
قال :نشرتك يف تلمذتنا عىل معلم القرآن.
قلت :فهو الذي أرسلك إيل إذن ..مرحبا بك ..أخربين ما الربهان الذي تريد تقديمه
يل؟
قال :عندما سمعت اسم القرآن أول مرة مل أكن مسلام ..وال أعيش يف بيئة إسالمية..
وإنام كنت بوذيا ال أؤمن إال ببوذا باعتباره املعلم املخلص اهلادي إىل كل احلقائق ..ومل يكن
يل اهتامم بأي كتاب مقدس ،وال بأي تعاليم إهلية سوى بـ [دارما] ،تعاليم بوذا ،تلك التي
كنا نسميها [التعاليم باحلقيقة] ..ومل يكن يل بعدمها اهتامم إال باملجتمع البوذي الذي متثلت
فيه تلك التعاليم.
قلت :فكيف اهتديت إىل اإلسالم؟ ..ثم كيف تتلمذت بعده عىل القرآن؟
قال :كام اهتديت إىل البوذية ببوذا ،فقد اهتديت إىل اإلسالم والقرآن بمحمد ..فقد
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كان حممد هو دلييل إىل كونه رسول اهلل.
قلت :إن ما تقوله دور ..فكيف يكون اليشء دليال عىل نفسه؟
قال :أمل تسمع قوله تعاىلَ :
﴿ش ِهدَ اهللرُ َأ رن ُه َال إِ َل َه إِ رال ُه َو َواملَْ َالئِ َك ُة َو ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم َقائِ ًام
ط َال ِإ َله ِإ رال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
بِا ْل ِقس ِ
يم﴾ [آل عمران]18 :؟
َ َ
َ
احلك ُ
َ
ْ
قلت :بىل ..ففي هذه اآلية الكريمة يشهد اهلل لنفسه بالوحدانية وبغريها من صفات
الكامل.
قال :وكفى باهلل شهيدا.
قلت :أنت تقصد إذن برهان الصديقني؟
قال :ما دمت قد قبلت شهادة اهلل وشهادة أنبيائه لرسوله ..فليس لك إال أن تقبل
شهادة رسول اهلل لنفسه ..فهي ال تقل عن تلك الشهادات.
قلت :أنا أقبل ذلك مجيعا ..لكن الشأن ليس يف ،وإنام يف القراطيس التي أمحلها؛ فقد
ُأمرت أن أمألها بالرباهني التي تقنع مجيع العقول ..ال عقيل ..وال عقل من هو مثيل ممن
ولدوا يف بيئات إسالمية ،ال ترى نفسها بحاجة إىل أي برهان.
قال :عجبا لك ..رسعان ما تنسى كلامت معلميك ..أمل يتفقوا عىل دعوتك إىل خلع
إيامنك الوراثي ..فاإليامن ال يورث؟
قلت :صدقت ..فهلم أخربين عن الرباهني التي جعلتك تعترب شهادة رسول اهلل 

لنفسه.
قال :عرشة براهني ..يمكنك اعتبارها متفرقة أو مجيعا.
قلت :مل أفهم..
قال :من رمحة اهلل تعاىل بعباده أن هيأ هلم كل أصناف األدلة التي هتدهيم إىل احلق
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ونوعها ،حتى تشملهم مجيعا ..فمنهم من هيتدي بكلمة واحدة ..ومنهم من حيتاج إىل
عرشات الكلامت حتى تكرس أشعة اهلداية كل احلجب التي حتول بني عقله واالستسالم
للحقائق.
وسى
قلت :لقد ذكرتني بموسى عليه السالم الذي قال اهلل تعاىل عنهَ :
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا ُم َ
ِ
َات َفاس َأ ْل بنِي إِ ِ
ات بين ٍ
ٍ
ِ
وسى
ْ َ
ت ْس َع آ َي َ ِّ
رسائ َيل إِ ْذ َجا َء ُه ْم َف َق َال َل ُه ف ْرع َْو ُن إِ ِّين َألَ ُظن َُّك َيا ُم َ
ْ َ
َري س ٍ
ِ
ِ
وء ِيف تِ ْس ِع
ورا﴾ [اإلرساء ،]101 :وقالَ :
﴿و َأ ْدخ ْل َيدَ َك ِيف َج ْيبِ َك َخت ُْر ْج َب ْي َضا َء م ْن غ ْ ِ ُ
َم ْس ُح ً
ِ

ٍ

ِِ

ِ ِ

م كَا ُنوا َق ْو ًما َفاسقنيَ ﴾ [النمل]12 :
آ َيات إِ َىل ف ْرع َْو َن َو َق ْومه إِ رهنُ ْ

قال :ومع ذلك مل يؤمن فرعون ،وال املستكربون من قومه مع مشاهدهتم لكل تلك
اآليات.
ِ
رص ًة َقا ُلوا َه َذا
قلت :أجل ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ ﴿ :ف َل رام َجا َء ْ ُهت ْم آ َيا ُتنَا ُم ْب َ
َان ع ِ
ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْ ْف ِس ِدي َن﴾
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
س ْح ٌر ُمبِنيٌ َو َج َحدُ وا ِ َهبا َو ْ
[النمل13 :ـ]14

قال :بينام اكتفى السحرة بآية واحدة.
قلت :أجل ..لقد ذكر اهلل تعاىل أنه بمجرد أن ألقى موسى عليه السالم عصاه ،ورأوا
الس َح َر ُة َقا ُلوا
آيتها ،مل يكتفوا بالنطق باإليامن ،وإنام خروا ساجدين ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل رام َجا َء ر
ِ
ِ
ِ
ِِ
وسى
لف ْرع َْو َن َأئ رن َلنَا َألَ ْج ًرا إِ ْن ُكنرا ن َْح ُن ا ْلغَالبِنيَ َق َال َن َع ْم َوإِ رن ُك ْم إِ ًذا ملَ َن املُْ َق رربِنيَ َق َال َهل ُ ْم ُم َ
ون َف َأ ْل َق ْوا ِح َب َاهل ُ ْم َو ِع ِص ري ُه ْم َو َقا ُلوا بِ ِعزر ِة فِ ْرع َْو َن إِنرا َلن َْح ُن ا ْلغَالِ ُب َ
َأ ْل ُقوا َما َأ ْن ُت ْم ُم ْل ُق َ
ون َف َأ ْل َقى

ون َف ُأ ْل ِقي الس َحر ُة س ِ
ف َما َي ْأفِ ُك َ
َصا ُه َفإِ َذا ِه َي َت ْل َق ُ
اج ِدي َن َقا ُلوا آ َمنرا بِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ
وسى ع َ
َ ر َ َ
ُم َ
وسى َو َه ُار َ
ون﴾ [الشعراء41 :ـ]48
َر ِّب ُم َ

قال :فلذلك جعل اهلل تعاىل العالمات الكثرية الدالة عىل املنبع املقدس لكلامته..
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ومنها رسول اهلل  ..فهو نفسه دليل عىل وظيفته ،وعىل الرسالة العظيمة التي حيملها.
قلت :سلمت لك هبذا ..فام أول تلك األدلة؟
قال :أوهلا البيئة املخالفة ..فليس من املستغرب أن يظهر الفيلسوف يف أثينا ..وال
املهندس يف روما ..ولكن الغريب أن يظهرا يف بلد َيلو من كل ذلك.
قلت :أجل ..ورسول اهلل  ولد يف بيئة جاهلية بعيدة متاما عن كل ما جاء به من
هدي ،بل متناقضة متاما معه.
﴿و َو َجدَ َك َض ًّاال َف َهدَ ى﴾ [الضحى ،]7 :أي أنك يا رسول
قال :وهلذا قال اهلل تعاىل لهَ :
اهلل كنت يف بيئة ال هتديك إال للضالل ،لكن اهلل توىل هدايتك ،ملا يف قلبك من الطهارة،
وروحك من الصفاء.
قلت :ما أمجل هذا التفسري.
قال :وما أصحه وأدقه ..فالشخص الذي يكون يف متاهة يصعب اخلروج منها ُيعترب
تائها عن املخرج ،وضاال عن الطريق.
قلت :وعيت هذا ..فام الدليل الثاين؟
قال :األخالق العالية ..فالكاذب الذي أدمن الكذب ،واخلائن الذي أدمن اخليانة،
يستحيل أن يوثق فيهام.
قلت :والصادق الذي مل جيرب عليه كذب قط ..يستحيل أن يرتك الكذب عىل
اخللق ،ثم يكذب عىل ربه ،ومن غري حاجة تدعوه لذلك.
قال :واألمني الذي اتفق الكل عىل أمانته يستحيل أن يرتك خيانة اخللق يف شؤوهنم
املادية ،ثم َيوهنم يف أعز شؤوهنم وأكرمها.
قلت :لقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا الدليل عندما أثنى عىل رسوله  باألخالق احلسنة،
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ِ

﴿وإِن َرك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظي ٍ
م﴾ [القلم]4 :
فقالَ :
قال :بل القرآن الكريم كله ثناء عليه يف هذا اجلانب ..فرسول اهلل كان قرآنا ناطقا..
وكل أخالقه مستمدة من بحر القرآن الذي ال ساحل له.
قلت :صدقت ..فام الدليل الثالث؟
قال :الوحي العجيب.
قلت :ما تعني؟
قال :أال ترى الشاعر يبدأ بالبيت والبيتني والقصيدة والقصيدتني إىل أن يكتمل
نبوغه؟
قلت :بىل ..فالشاعر يبدأ شويعرا ال شاعرا ..والكاتب يبدأ كويتبا ال كاتبا ..وهكذا
الريايض والطبيب واملهندس والفيلسوف ..كلهم يبدؤون من الصفر ،ثم يصعدون مراقي
الكامل درجة درجة ،وأمام أنظار اخللق مجيعا.
قال :بىل ..إال النبي ..فإنه يبدأ كامال ،وينتهي كامال ..ألن كل ما لديه ليس منه وإنام
من ربه ..وربك ليس عنده إال الكامل.
ِ
وحا ِم ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ً
قلت :لقد ذكرتني بقوله تعاىلَ :
اإليام ُن و َلكِن جع ْلنَاه ُنورا هن ِدي بِ ِه من ن ََشاء ِمن ِعب ِ
ِ
ادنَا َوإِن َرك َل َت ْه ِدي
ُ ْ َ
َ ْ
تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
َاب َو َال ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ ً َ ْ
إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [الشورى]52 :
َ
قال :لقد كان هذا من أكرب أدلة حتويل عن بوذا إىل حممد ..لقد رأيت من عجائب
الوحي ما جعلني أوقن متاما أنه يستحيل عىل رسول اهلل  أن يدعيه أو يتكلفه ..فهو خارج
كل نطاق العقول.
قلت :كيف؟
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قال :لقد كان يف إمكان رسول اهلل  لو كان مدعيا وطالب مال أو جاه ،أن جيد ذلك
يف نسبة الوحي الذي جاء به إىل نف سه ،ال إىل ربه ..فقد كان بني قوم يسجدون للكلامت،
ويعبدون الشعراء ،وَيضعون ملحاسن النظم ..بل يتوجون أصحاهبا بكل تيجان الرئاسة..
لكنه مل يفعل ،بل نسب الكلامت إىل ربه ..وحتمل يف ذلك كل ألوان اهلوان والذلة واألمل
واحلصار ..وكل ذلك دليل عىل الصدق.
قلت :صدقت ..فام الدليل الرابع؟
قال :اليقني اجلازم
قلت :ما تعني؟
قال :قد نرى بعض الناس يذكرون شيئا أو يفعلونه بحسن نية ..لكن يأيت من يدعي
هلم الدعاوى ،وينسب أفعاهلم إىل جهات مل يقصدوها.
قلت :أتقصد املسيحيني الذين مل يعتربوا ما حصل من املسيح من املعجزات دليال
عىل كرامته عىل ربه ،وإنام اعتربوها دليال عىل كونه إهلا ،أو أقنوما إهليا ..وهلذا تربأ املسيح
ون ِيل َأ ْن َأ ُق َ
عليه السالم من مجيع دعاواهم ،فقال خماطبا ربهُ ﴿ :س ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ول َما َل ْي َس
ْت َع رال ُم
ِيل بِ َح ٍّق إِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك إِن َرك َأن َ

ا ْل ُغ ُي ِ
وب َما ُق ْل ُت َهل ُ ْم إِ رال َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللرَ َر ِّيب َو َر رب ُك ْم َو ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
ْت ِ
ِ
فِ ِ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [املائدة116 :ـ]117
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
يه ْم َف َل رام ت ََو رف ْيتَني ُكن َْت َأن َ ر
ْ
قال :أجل ..وكذلك فعلنا نحن مع بوذا حني مل نستوعب أرسار كلامته؛ فحملناها
عىل غري حماملها.
قلت :فام وجه االستدالل يف هذا؟
قال :لقد كان رسول اهلل  هو الذي أخرب ،وبكل الوسائل واألساليب أن ما جاء
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به ليس منه ،وإنام هو من اهلل ..وتلك الشهادة وحدها كافية ﴿ ملَِ ْن ك َ
ب َأ ْو َأ ْل َقى
َان َل ُه َق ْل ٌ
ع َو ُه َو َش ِهيدٌ ﴾ [ق]37 :
الس ْم َ
ر

قلت :ومن مل يكن كذلك؟
قال :من مل يكن كذلك يطفف يف امليزان ،ويكيل باملكاييل املزدوجة ،ألنه يقبل من
الطبيب دعوى كونه طبيبا ،ومن املهندس دعوى كونه مهندسا ..ثم ال يقبل من النبي كونه
نبيا؟
قلت :فرق كبري بني األمرين ..ولو كان األمر كام ذكرت ألصبح نصف أهل األرض
أنبياء ،ونصفهم الباقي أتباع أنبياء؟
قال :وأين املعجزات الباهرات ..واآليات املثبتات ..والدالئل الواضحات..
فمحمد  مل يدع دعوى دون دليل ،بل قدم كل األدلة عىل دعواه؟
قلت :وعيت هذا؛ فام الدليل اخلامس؟
قال :التأديب والعتاب.
ابتسمت ،وقلت :التأديب والعتاب!؟ ..مل أسمع يف حيايت دليال هبذا العنوان.
قال :لقد كان هذا من أعظم األدلة التي اهتديت هبا إىل كون حممد  رسول اهلل..
لقد قرأت القرآن؛ فوجدت اهلل تعاىل يعاتب نبيه ويؤدبه يف حمال خمتلفة ..وهو ما يتناقض
متاما مع كل الدوافع التي تدفع املدعني لدعاواهم ..فاملدعي يريد أن يرفع نفسه بني قومه
ال أن هيينها ..وأن يكون سيدا وأستاذا ال تلميذا.
ات
قلت :لقد ذكرتني بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي ِمل َ ُحت َِّر ُم َما َأ َح رل اهللرُ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ِ
ِ
يم﴾ [التحريم ..]1 :مع أنه يف بيئتنا وإىل اآلن من أعظم السباب أن
ور َرح ٌ
َأزْ َواج َك َواهللرُ َغ ُف ٌ
يتهم الرج ل بكونه ساعيا ملرضاة زوجته ..فكيف بتلك البيئة التي كانت املرأة فيها ممتهنة
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حمتقرة ال قيمة هلا.
﴿وإِ ْذ َت ُق ُ
ول لِ رل ِذي َأ ْن َع َم اهللرُ
قال :لقد كان أول ما شد انتباهي يف القرآن قوله تعاىلَ :
َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك زَ ْو َج َك َوات ِرق اهللرَ َو ُخت ِْفي ِيف َن ْف ِس َك َما اهللرُ ُم ْب ِد ِيه َو َخت َْشى
راس َواهللرُ َأ َح ُّق َأ ْن َخت َْشا ُه ﴾ [األحزاب ..]37 :لقد قلت يف نفيس :لقد كان يف إمكان حممد لو
الن َ
كان مدعيا أال يذكر هذا عن نفسه ..خاصة مع تلك الشؤون الكثرية التي كان هيتم هبا..
ومع أولئك األعداء الكثريين الذي كانوا حريصني عىل تتبع أي ثغرة ،والتامس أي هفوة..
وهكذا شد انتباهي كل اآليات التي تتحدث عن الشؤون الشخصية لرسول اهلل  ،والتي
يعلم اهلل فيها نبيه ويربيه.
قلت :عجبا لك وإليامنك ..إن ما تذكره من براهني اإليامن كان حجابا لبعضهم.
قال :ألهنم مل ُيعملوا عقوهلم مع احلقائق ،ولو أعملوها ،لكان حجاهبم هو عني
دليلهم ..لكن الكرب والغفلة وترك تفعيل العقول هو احلجاب األعظم.
اب الن ِ
رار إِ رال َم َالئِ َك ًة َو َما َج َع ْلنَا
﴿و َما َج َع ْلنَا َأ ْص َح َ
قلت :لقد ذكرتني بقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َاب َو َيزْ َدا َد ا رل ِذي َن آ َمنُوا إِ َيامنًا َو َال
عدر َ ُهت ْم إِ رال ف ْتنَ ًة ل رلذي َن َك َف ُروا ل َي ْس َت ْيق َن ا رلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ِ
ِ
ول ا رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
ون َولِ َي ُق َ
وهبِ ْم َم َر ٌض َوا ْلكَافِ ُر َ
َاب َواملُْؤْ ِمنُ َ
ون َما َذا َأ َرا َد
َاب ا رلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َي ْرت َ

اهللرُ ِ َهب َذا َم َث ًال ك ََذلِ َك ُي ِض ُّل اهللرُ َم ْن َي َشا ُء َو َ ْهي ِدي َم ْن َي َشا ُء َو َما َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َك إِ رال ُه َو َو َما ِه َي
إِ رال ِذك َْرى لِ ْل َب َ ِ
رش﴾ [املدثر]31 :
قال :أجل ..وذلك يشبه األرض الواحدة التي تسقى بامء واحد ..لكن بعضها
ينجب األزهار اجلميلة الطيبة ،وبعضها ينبت األشواك احلادة القاتلة.
قلت :وعيت هذا؛ فام الدليل السادس؟
قال :التجرد واإلخالص..
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قلت :كيف تعترب هذا دليال؟
قال :بل هو أعظم دليل ..فاملدعي ال يدعي إال لينال ،ال ليعطي ..ورسول اهلل  مل
ينل يف حياته شيئا من شؤون الدنيا ..بل كان كعامة الناس ..بل كأشدهم حاجة وفقرا..
ومل يطلب ممن يدعوهم أي أجر.
قلت :صدقت ..وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف حماجة املخالفني ،فقالَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َأ ْج ًرا

َف ُه ْم ِم ْن َمغ َْر ٍم ُم ْث َق ُل َ
اج َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو ُه َو َخ ْ ُري
ون﴾ [الطور ،]40 :وقالَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َخ ْر ًجا َف َخ َر ُ
الر ِ ِ
ازقنيَ ﴾ [املؤمنون]72 :
ر
قلت :لقد جعلني هذا أبحث عن كل التفاصيل املرتبطة بحياة رسول اهلل



الشخصية ..ومنها اكتشفت أنه يستحيل عىل املدعي أن يعيش تلك احلياة ،ويصرب ذلك
الصرب ،ولغري أي غاية من الغايات التي حيتاجها املدعون األدعياء.
قلت :وعيت هذا؛ فام الدليل السابع؟
قال :املواجهة القاسية.
قلت :ما تعني؟
قال :املدعي الكاذب ال حيب املعاناة ..بل يفر منها ،ألن قصده حتقيق مقاصده ،ال
مناقضتها ..فلذلك كانت املواجهة دليال من أدلة الصدق.
قلت :مل أفهم.
قال :أرأيت لو كان لك صديقان ..أحدمها حاباك وجاملك لرتىض عنه ..واآلخر
صارحك وعاتبك وذكر لك احلقيقة كام هي ،أهيام املخلص لك والصادق معك؟
قلت :ال شك أنه الثاين.
قال :ولكنك قد تغضب عليه.
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قلت :وهذا عالمة صدقه ..فكونه مل جيامل ومل هيادن يعني أنه مل يرد مصلحته ،بل
مصلحتي.
قال :لقد قلت يف نفيس إبان اتباعي لبوذا :عجبا للذين يتهمون حممدا بكونه مدعيا..
فهل يمكن للمدعي أال تستقر به حياة؟ ..فهو منذ ادعى تلك الدعاوى ،وهم يسبونه
وهيجونه وحيارصونه وجيوعونه ويقاتلونه ..فهل يمكن للكاذب أن يصرب كل ذلك الصرب،
وعىل كل أولئك األعداء؟
قلت :وعيت هذا؛ فام الدليل الثامن؟
قال :الشدة والثقل.
قلت :ما تعني؟
قال :لقد كان من أوائل ما قرأت من القرآن قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْدر ِّث ُر ُق ْم َف َأن ِْذ ْر
ِ ِ
ورب َك َفك ِ
رب﴾ [املدثر1 :ـ..]7
الر ْجزَ َف ْ
اه ُج ْر َو َال َمتْنُ ْن ت َْس َتكْث ُر َول َر ِّب َك َف ْ
ََر
اص ِ ْ
َرب َوث َيا َب َك َف َط ِّه ْر َو ُّ
ِّ ْ
ِ
ص ِمنْ ُه َقلِ ًيال َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
آن
وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْزر ِّم ُل ُق ِم ال رل ْي َل إِ رال َقلِ ًيال ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
تَرتِ ًيال إِنرا سنُ ْل ِقي َع َلي َك َقو ًال َث ِق ًيال إِ رن ن ِ
َاش َئ َة ال رل ْي ِل ِه َي َأ َشدُّ َو ْطئًا َو َأ ْق َو ُم ِق ًيال﴾ [املزمل1 :ـ..]6
ْ
ْ
َ
ْ
َن املُْ ْ ِ ِ
اصدَ ْع بِ َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
﴿و َال َمتُدر رن َع ْينَ ْي َك
رشكنيَ ﴾ [احلجر ..]94 :وقولهَ :
وقولهَ ﴿ :ف ْ

احلي ِاة الدُّ ْنيا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
إِ َىل ما م رتعنَا بِ ِه َأزْ و ِ
يه َو ِرزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى َو ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك
َ
اجا من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ َ
َ ً
َ َ ْ
ُ ْ
بِالص َال ِة واص َط ِرب َع َليها َال َنس َأ ُل َك ِرزْ ًقا نَحن نَرزُ ُق َك وا ْلع ِ
اق َب ُة لِل رت ْق َوى﴾ [طه131 :ـ..]132
َ َ
َ ْ ْ َْ
ر
ْ ُ ْ
ْ
وغريها من اآليات الكريمة التي ال جيد طعم الراحة من التزمها ..وقد كان رسول اهلل 

من أعظم امللتزمني هبا.
قلت :فكيف استدللت هبذا؟
قال :لقد قلت يف نفيس :لو كان حممد مدعيا ..آلثر الراحة والسكينة عىل التعب
88

واملشقة ..وحتى املفكرون والفالسفة الذين تعرضوا لكل أنواع املواجهات إال أهنم مع
أنفسهم كانوا َيلدون للراحة إن جاء الليل ،وال يفعلون مثل حممد الذي يقيض هناره بني
اخللق يدعوهم ،ويتعرض ألذاهم ،ويف الليل بدل أن يأوي إىل فراشه ليزيل ما علق به من
تعب ،يرتك الراحة ،ويفرتش قدميه أكثر الليل قائام وراكعا وساجدا.
قلت :وعيت هذا؛ فام الدليل التاسع؟
قال :احلفظ التام.
قلت :ما تعني؟
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما
قال :لقد كان من اآليات التي مألتني باهلداية قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ر
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللرُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
راس إِ رن اهللرَ َال َ ْهي ِدي
ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب رلغ َ
ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [املائدة ..]67 :لقد قلت يف نفيس :مع كثرة أعداء حممد ..ومع كوهنم سمعوا
هبذه اآلية إال أنه مل يتجرأ أحد أن يكذهبا أو َيرقها ..بل استمر حممد يدعو ويرتل آيات اهلل
إىل آخر اللحظات ..بل أخرب أن دينه اكتمل ،ونعمة اهلل عىل عباده تامة.
قلت :فهذا ما تقصده باحلفظ التام؟
قال :هذا مظهر من مظاهره ..أما املظهر األكرب ،فهو أين بحثت يف الكتب املقدسة
لألديان مجيعا ،بام فيها البوذية ..فوجدهتا مجيعا تعرضت للتحريف والتغيري والتبديل،
وملئت بالدجل واألساطري ،ما عدا القرآن الذي ال يزال ُيقرأ غضا طريا كام أنزل ،وبنفس
اللغة التي نزل هبا ..وبنفس املعاين ..وبنفس القوة.
قلت :فام وجه الدليل يف هذا؟
قال :لقد وجدت أن الكتب املقدسة لدى اليهود واملسيحيني تتعرض للتحريف كل
حني مع كوهنا بني أهلها ،ومل تتعرض ألي مواجهات خارجية ..ولكن القرآن بقي حمفوظا
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مع كثرة أعدائه منذ نزل إىل يومنا هذا.
قلت :وعيت هذا؛ فام الدليل العارش؟
قال :التحدي الشامل.
قلت :ما تعني؟
قال :مل يكتف رسول اهلل  بدعوة البرش إىل اهلل ،بل كان يتحداهم ،وَياطبهم من
موضع قوة ال من موضع ضعف ،حتى وهو يف أشد احلاالت التي مر هبا قسوة ..وال يمكن
أن يكون لذلك أحد ما مل يكن مستندا لركن ركني ،وقوة عظمى ال يمكن قهرها.
قلت :أجل ..فقد كان رسول اهلل  مع علمه بكثرة الشعراء واألدباء بني العرب إال
أنه كان يتحداهم أن يأتوا بسورة من كتابه ..بل يأمرهم باالجتامع لفعل ذلك ..بل كان
يتحدى اجلميع ..العرب وغري العرب ..بل اإلنس واجلن..
قال :وقد كان ذلك مسلكا من مسالك هدايتي ..فقد رأيت أن التحدي ال يزال
مستمرا ..والذين حتداهم ال يزالون عاجزين ..فمع مرور كل تلك القرون الطوال ،ومع
كثرة أعداء رسول اهلل  إال أنه مل يظهر إىل اآلن قرآن واحد يضاهي قرآنه ..بل مل تظهر
سورة واحدة تضاهي أقرص سوره.
قلت :صدقت ..فهل ستحكي يل تفاصيل ما أمجلته؟
قال :متنيت لو أين متكنت من ذلك ..لكن قلبي اآلن مشتاق لذلك الغار املقدس
الذي تنزلت فيه أول كلامت القرآن.
قال ذلك ..ثم راح يرتكني ويرسع مهروال يصعد اجلبل وبشوق عظيم.
 .1البيئة املخالفة:
بعد أن انرصف عني صاحبي اهلندي ..وجدت نفيس يف حي مزدحم بالسكان إال
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أنه كان مع ذلك يف غاية اهلدوء والنظافة واجلامل ،وقد الحظت يف وجوه كل املارة الذين
رأيتهم عالمات السعادة والطمأنينة.
لست أدري كيف الح يل حينها أن أدخل حمال لبيع األزهار؛ فقد أعجبتني األنواع
الكثرية التي يعرضها..
عند دخويل إىل املحل شد انتباهي شيخان كبريان يتحدثان ،قال أحدمها :أنت ال
تعرف كيف كان هذا احلي قبل أربعني سنة ..أنا ولدت فيه ،وأعرف التغيري الكبري الذي
حصل له ..لقد كنا يف جاهلية جهالء منكرة ..ال ختتلف عن تلك اجلاهلية التي وصفها اهلل
تعاىل يف كتابه ،ويف أربعة مواضع منه.
ِ
مهت ُْه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َي ُظن َ
ُّون بِاهللرِ
قال الثاين :أتقصد من األول قوله تعاىلَ ﴿ :و َطائ َف ٌة َقدْ َأ َ ر
احل ِّق َظن ْ ِ ِ ِ
اجلاهل رية ﴾ [آل عمران]154 :
ر َ
َري ْ َ
غَْ
قال األول :أجل ..فاآلية الكريمة تصور بدقة تلك التصورات العقدية املنحرفة التي
كانت منترشة يف أهل هذا احلي ،وهي التي كانت سببا يف كل انحرافاته ..فبعض أهل هذا
احلي كان ملحدا ال يؤمن باهلل وال يعرفه ..وبعضهم كان خرافيا جاهال يتعلق بكل وثنية
ودجل ..وهكذا انترشت الكثري من الفلسفات املادية التي مل تغذ املجتمع إال بكل ألوان
الفساد واجلهل.
قال الثاين :ولكن اآلية الكريمة ال تتحدث عن ذلك ..إهنا ترسم بدقة صورة ملشهد
من مشاهد الليلة التي تلت معركة (أحد) ،حيث كانت ليلة ممتلئة بالقلق واالضطراب
الشديدين ،فقد كان املسلمون يتوقعون أن يعود جنود قريش إىل املدينة مرة أخرى الجتياح
البقية الباقية من املسلمني ..بيد أنه كان هناك بني املسلمني ثلة من املجاهدين الصادقني
الذين ندموا عىل الفرار من امليدان يف (أحد) ،فتابوا إىل اهلل ،واطمأنوا إىل وعود
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النبي 

حول املستقبل ،ولذلك غطوا يف نوم عميق مريح ،يف الوقت الذي كان فيه املنافقون
وضعاف اإليامن ،واجلبناء يعانون من كابوس األوهام والوساوس طوال الليل ،فلم يذوقوا
لذة النوم ،وكانوا ـ من حيث ال يشعرون وال يقصدون ـ حيرسون املؤمنني احلقيقني الذين
كانوا يسرتحيون يف تلك النومة الطارئة اللذيذة(.)1
قال األول :وما السبب يف عدم نومهم؟
قال الثاين :املنافقون واجلبناء وضعاف النفوس واإليامن مل يزرهم النوم وال حتى
النعاس يف تلك الليلة خوفا عىل نفوسهم ،وعىل أرواحهم ،وجريا وراء الوساوس
الشيطانية ،واملخاوف التي هي من طبيعة ولوازم النفاق وضعف اليقني ووهن اإليامن.
قال األول :فاآلية الكريمة إذن تذكر اآلثار النامجة عن اإليامن والنفاق.
قال الثاين :أجل ..أما املؤمن ،فإنه حيظى بالراحة والطمأنينة ..وأما غري املؤمن من
الكفار أو املنافقني أو ضعاف اإليامن ،فإهنم حمرومون من ذلك كله.
قال األول :واآلية الكريمة تسمي كل تلك الوساوس املناقضة لإليامن ظن اجلاهلية.
قال الثاين :أجل ..ألهنم كانوا يظنون باهلل ما كانوا يظنونه به أيام كانوا يعيشون يف
اجلاهلية ،وقبل أن تبزغ عليهم شمس اإلسالم ،فقد كانوا يتصورون أن اهلل سيكذهبم
وعده ،ويظنون أن وعود النبي  غري حمققة وال صادقة ،وكان يقول بعضهم لآلخر( :هل
لنا من األمر من يشء) أي هل سيصيبنا النرص ونحن يف هذه احلالة من السقوط واهلزيمة،
واملح نة والبلية؟ ألهنم كانوا يستبعدون أن ينزل عليهم نرص من اهلل بعد ما لقوا ،أو كانوا
يرون ذلك حماال.
قال األول :أجل ..ما ذكرته عن اآلية الكريمة هو الواقع الذي نزلت فيه ..وهو
(  )1األمثل ،مكارم الشريازي ()736 /2
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ينطبق متاما عىل كل واقع شبيه له ،أو قريب منه ..فاجلاهلية يف القرآن الكريم ليس املقصود
منها فرتة زمنية معينة ،وإنام حقائق ومعان وقيم كل من توفرت فيه كان من أهل اجلاهلية،
وأوهلا االنحرافات اخلطرية املتعلقة بالرؤية الكونية ..ذلك أهنا األساس لكل الرؤى..
وهلذا اعترب اهلل تعاىل ظنون اجلاهلية سببا يف ذلك الذي حصل للمنافقني ومرىض النفوس.
أ ـ البيئة القريبة:
قال الثاين :صدقت ..وهلذا يعترب القرآن الكريم الضالل عن العقيدة الصحيحة هو
السبب يف كل االنحرافات التي كان عليها أهل اجلاهلية ..قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َم رن اهللرُ ع ََىل
ِ
وال ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم َر ُس ً
َاب
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
و ِْ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [آل عمران ..]164 :أي :لقد أنعم اهلل عىل
َ
املؤمنني من العرب؛ إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم ،يتلو عليهم آيات القرآن ،ويطهرهم
من الرشك واألخالق الفاسدة ،ويعلمهم القرآن والسنة ،وإن كانوا من قبل هذا الرسول
غي وجهل ظاهر(.)1
لفي ٍّ

وقال يف آية أخرىُ ﴿ :ه َو ا رل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّينيَ َر ُس ً
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة ..]2 :أي:
َ َ
َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
أن اهلل سبحانه هو الذي أرسل يف العرب الذين ال يقرؤون ،وال كتاب عندهم وال أثر رسالة
لدهيم ،رسوال منهم إىل الناس مجي ًعا ،يقرأ عليهم القرآن ،ويطهرهم من العقائد الفاسدة
واألخالق السيئة ،ويع ِّلمهم القرآن والسنة ،وإهنم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح
عن احلق()2

(  )1التفسري امليرس ()71 /1
(  )2املرجع السابق)553 /1( ،
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قال األول :أجل ..فوصف أهل اجلاهلية بكوهنم يف ضالل مبني ٌ
واضح لتحكُّم
بيان
ٌ
الضاللة والضياع يف املجتمع العريب اجلاهيل ..ضياع يف العقائد حيث كانوا مرشكني
وضياع يف اجلوانب
يعبدون األصنام التي يصنعوهنا بأيدهيم من احلجر واخلشب..
ٌ
االجتامعية إىل احلد الذي كانوا يئدون بناهتم أحيا ًء وهم يفتخرون بذلك ..وضياع يف
السلوك واألخالق كانوا يطوفون رجاالً ونسا ًء حول الكعبة ُعراة ،ويعتربون ذلك من
ضمن عبادهتم ..وضالل يف العالقات حيث كان االعتداء واحلروب وإراقة الدماء
بالباطل ،شيئا عاديا ،حتى وصل األمر هبم إىل أن َي ِر َ
ث األبناء أحقاد وأضغان اآلباء(.)1
قال الثاين :لقد صور جعفر بن أيب طالب بعض نواحي الضالل املبني الذي كان
يعيشه عرب اجلاهلية يف خطبتِه التي ألقاها أمام النجايش ِ
ملك احلبشة؛ فقال( :أهيا امللك،
ٍ
ونقطع األرحام ،ونيسء
جاهلية نعبدُ األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش،
كنرا قو ًما أهل
ُ
بعث اهلل فينا رسوالً منراِ ،
ُ
ويأكل القوي منرا الضعيف ،فكنا عىل ذلك حتى َ
ف
نعر ُ
اجلوار،
نسبه ِ
ونخلع ما كنا نعبدُ نحن
وصد َقه ،وأمانته ،وعفافه ،فدعانا إىل اهلل لنوحدَ ه ونعبده،
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحسن
الر ِحم،
وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة ،وصلة ر
وآباؤنا من دونه من األوثانَ ،
ِ
ِ
ِ
وأكل مال اليتيم،
وقول الزور،
الفواحش،
والكف عن املحارم والدِّ ماء ،وهنانا عن
ِّ
اجلوار،
ِ
ِ
بالصالة والزكاة والصيام ،فصدر قناه وآمنرا به ،واتربعناه عىل ما
وقذف املحصنات ،وأمرنا
جاء به من عند اهلل) ()2

قال األول :وكل ذلك بسبب تلك االنحرافات العقدية التي كانت جاثمة عىل حياة
أهل اجلاهلية ..والتي صورهتا الكثري من اآليات القرآنية ،وحذرت منها بشدة.

(  )1نفحات القرآن ،ج ،8ص.31 :
(  )2سرية ابن هشام ()360 ،359/1
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قال الثاين :أجل ..فكل القرآن الكريم حتذير من الضالل العقدي الذي انجر عنه
كل أنواع الضالل ..ولذلك نقم كل أصحاب األديان من رسول اهلل  ألنه مل يرتك أحدا
منهم إال وأخرب عن ضالله وانحرافه.
قال األول :أجل ..فقد أخرب اهلل تعاىل عن ضالل املرشكني ،وانحرافهم ،والرصاع
رخ ُذ ِمن د ِ
راس من يت ِ
ِ
ون اهللرِ
ْ ُ
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ
الكبري بينهم وبني رسول اهلل  بسبب ذلك ،فقالَ :
ِ
ِ
ِ
اب
ب اهللرِ َوا رلذي َن آ َمنُوا َأ َشدُّ ُح ًّبا هللرِ َو َل ْو َي َرى ا رلذي َن َظ َل ُموا إِ ْذ َي َر ْو َن ا ْل َع َذ َ
َح ِّ
وهنُ ْم ك ُ
َأنْدَ ا ًدا ُحي ُّب َ
ون ِمن د ِ
َأ رن ا ْل ُق رو َة هللرِ َمجِي ًعا َو َأ رن اهللرَ َش ِديدُ ا ْل َع َذ ِ
ون اهللرِ
اب﴾ [البقرة ..]165 :وقالُ ﴿:ق ْل َأ َت ْع ُبدُ َ ْ ُ

ما َال َيملِ ُك َل ُكم ََضا َو َال َن ْف ًعا َواهللرُ ُه َو الس ِم ُ ِ
يت
يم﴾ [املائدة ..]76 :وقالُ ﴿:ق ْل إِ ِّين ُ ِهن ُ
يع ا ْل َعل ُ
ر
ْ
َ
ْ ًّ
ون ِمن د ِ
ِ
ون اهللرِ ُق ْل َال َأتربِ ُع َأ ْه َوا َء ُك ْم َقدْ َض َل ْل ُت إِ ًذا َو َما َأنَا ِم َن املُْ ْهت َِدي َن
َأ ْن َأ ْع ُبدَ ا رلذي َن تَدْ ُع َ ْ ُ
ُق ْل إِ ِّين ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّيب َوك رَذ ْب ُت ْم بِ ِه َما ِعن ِْدي َما ت َْس َت ْع ِج ُلو َن بِ ِه إِ ِن ْ
احل رق
احلُك ُْم إِ رال هللرِ َي ُق ُّ
ص َْ
اصلِنيَ ُق ْل َلو َأ رن ِعن ِْدي ما تَس َتع ِج ُل َ ِ ِ
و ُهو َخري ا ْل َف ِ
يض ْاألَ ْم ُر َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم َواهللرُ َأ ْع َل ُم
َ ْ ْ
ْ
ون بِه َل ُق َ
َ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ْضنَا َو ُن َر ُّد ع ََىل
ِبال رظاملنيَ ﴾ [األنعام56 :ـ ..]58وقالُ ﴿ :ق ْل َأنَدْ ُعو م ْن ُدون اهللرِ َما َال َينْ َف ُعنَا َو َال َي ُ ُّ
ِ
الش َياطِنيُ ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َح ْ َري َ
است َْه َو ْت ُه ر
اب َيدْ ُعو َن ُه
ان َل ُه َأ ْص َح ٌ
َأ ْع َقابِنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ انَا اهللرُ كَا رلذي ْ
إِ َىل ْاهلُدَ ى ائْتِنَا ُق ْل إِ رن ُهدَ ى اهللرِ ُه َو ْاهلُدَ ى َو ُأ ِم ْرنَا لِنُ ْسلِ َم لِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [األنعام ..]71 :وقال:
ِ
﴿ويعبدُ َ ِ
ْض ُه ْم َو َال َينْ َف ُع ُه ْم َو َي ُقو ُل َ
ون َهؤُ َال ِء ُش َف َعاؤُ نَا ِعنْدَ اهللرِ ُق ْل
ََُْ
ون م ْن ُدون اهللرِ َما َال َي ُ ُّ
ون اهللرَ بِام َال يع َلم ِيف السامو ِ
ض ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع رَام ُي ْ ِ
ات َو َال ِيف ْاألَ ْر ِ
رش ُك َ
َأ ُتنَ ِّب ُئ َ
ون﴾ [يونس:
رَ َ
َ َْ ُ

ِ
ِ
اجا َو َج َع َل َل ُكم ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َبنِنيَ َو َح َفدَ ًة
﴿واهللرُ َج َع َل َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأزْ َو ً
 ..]18وقالَ :
ْ
ون ِمن د ِ
ون وبِنِعم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت اهللرِ ُه ْم َي ْك ُف ُر َ
ون اهللرِ َما
ون َو َي ْع ُبدُ َ ْ ُ
َو َرزَ َق ُك ْم م َن ال رط ِّي َبات َأ َفبِا ْل َباط ِل ُيؤْ منُ َ َ ْ َ
َال يملِ ُك َهلم ِرزْ ًقا ِمن السامو ِ
ون َف َال ت ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َش ْيئًا َو َال َي ْستَطِي ُع َ
َْض ُبوا هللرِ ْاألَ ْم َث َال إِ رن
َ رَ َ
ُْ
َْ
اهللرَ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل72 :ـ]74
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قال الثاين :ومل يكتف بذلك ،بل أخرب عن ضالل اليهود والنصارى مع أنه كان يف
إمكان رسول اهلل  ـ لو كان مدعيا ـ أن جيعل منهم سندا له يف مواجهة املرشكني ،لكنه مل
يفعل رعاية للحق وصفاء العقيدة.
قال األول :أجل ..فتنديد القرآن الكريم بعقائد اليهود والنصارى املخالفة للحق،
ال ختتلف عن تنديده بعقائد املرشكني ..فقد قال اهلل تعاىل﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد ُعزَ ْي ٌر ا ْب ُن اهللرِ
َ
ِ
ِ
ِ
اه ِهم ي َض ِ
ِ
اه ُئ َ
ون َق ْو َل ا رل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َق ْب ُل
يح ا ْب ُن اهللرِ َذل َك َق ْو ُهل ُ ْم بِ َأ ْف َو ْ ُ
َو َقا َلت الن َرص َارى املَْس ُ

ِ
ِ
ِ
َقا َت َل ُه ُم اهللرُ َأنرى ُيؤْ َف ُك َ
يح ا ْب َن َم ْر َي َم َو َما
ون راخت َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاهنُ ْم َأ ْر َبا ًبا م ْن ُدون اهللرِ َواملَْس َ
ُأ ِمروا إِ رال لِيعبدُ وا إِ َهلا و ِ
احدً ا َال إِ َل َه إِ رال ُه َو ُس ْب َحا َن ُه ع رَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [التوبة30 :ـ ..]31وقال:
ً َ
َُْ
ُ
﴿و َل ْن ت َْر َىض َعن َْك ا ْل َي ُهو ُد َو َال الن َرص َارى َحترى َتتربِ َع ِم رلت َُه ْم ُق ْل إِ رن ُهدَ ى اهللرِ ُه َو ْاهلُدَ ى َو َلئِ ِن
َ

ا رت َب ْع َت َأ ْه َوا َء ُه ْم َب ْعدَ ا رل ِذي َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك ِم َن اهللرِ ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍ
ري﴾ [البقرة..]120 :
وقال﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوالن َرص َارى ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اهللرِ َو َأ ِح رباؤُ ُه ُق ْل َفلِ َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم
َ
ب َرش ِممرن َخ َل َق يغ ِْفر َملِن ي َشاء ويع ِّذب من ي َشاء وهللرِ م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َما َب ْين َُه َام َوإِ َل ْي ِه
رَ َ
َ ٌ ْ
َ ُ ْ َ ُ ََُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ
ِ
ري﴾ [املائدة]18 :
املَْص ُ
قال الثاين :لقد تأملت يف هذا إبان ضاليل؛ فكان بحمد اهلل سبب هدايتي ..لقد كان
أول ما شد انتباهي من القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ُم ر
ت َوا ْل ُعزر ى َو َمنَا َة ال رثالِ َث َة
الال َ
ْاألُ ْخ َرى َأ َل ُك ُم ر
وها َأ ْن ُت ْم
الذك َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى تِ ْل َك إِ ًذا ِق ْس َم ٌة ِضيزَ ى إِ ْن ِه َي إِ رال َأ ْس َام ٌء َس رم ْي ُت ُم َ
وآباؤُ ُكم ما َأنْزَ َل اهللرُ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان إِ ْن َيتربِ ُع َ
ون إِ رال ال رظ رن َو َما َ ْهت َوى ْاألَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َجا َء ُه ْم ِم ْن
َ ْ ُ
َ َ ْ َ

َر ِّهبِ ُم ْاهلُدَ ى﴾ [النجم19 :ـ ..]23ورحت أبحث عن الواقع الذي عاش فيه رسول اهلل
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قال األول :تلك اآليات تتحدث عن ثالثة أصنام كبرية كانت حتظى بشهرة خاصة
عند املرشكني ،وكانوا ال يتجرؤون عىل ذكرها بسوء ،خوفا من العواقب التي يؤدي إليها
ذلك ،حيث كانوا يعتقدون أهنا بنات الرب ..وأهنا وسيلة للتقرب إليه..
أما أوهلا ،فكان ( َمناة) ،وكان ما بني املدينة ومكة املكرمة بالقرب من ساحل البحر
األمحر ،وهلذا الصنم احرتا ٌم خاص عند كل العرب آنذاك ،حيث كانوا يقدمون إليه
القرابني ،وأكثر القبائل احرتام ًا وتقديس ًا له قبيلتا (األوس) و(اخلزرج) ..واللتان آمنتا بعد
ذلك ،وحتولتا إىل أنصار للنبوة.
وأما الثاين ،ف ُيعرف باسم (الالت) ،وكان بالطائف ،وكانت (ثقيف) من أكثر
القبائل احرتام ًا له.
وأما الثالث ،ف ُيعرف باسم (ال ُعزى) وقد وضع يف الطريق املؤدي إىل العراق قريب ًا
من منطقة (ذات ِ
العرق) ولقريش عالقة خاصة هبذا الصنم.
باإلضافة إىل هذا كانت هناك أصنام أخرى للقبائل والعشائر ،بل وللعوائل أيض ًا..
فهم مثال إذا أرادوا السفر يستأذنون من الصنم ..وكانت هلم يف أسفارهم أصنام يصحبوهنا
معهم.
بنات اهلل ،وأن تلك
قال الثاين :باإلضافة إىل كل ذلك كانوا يعتقدون أن املالئكة ُ
األصنام متثل تلك املالئكة ،لذلك واجههم القرآن الكريم أثناء حماجته هلم ،باملعايري التي
يؤمنون هبا ،فقال﴿ :وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزْ ًءا إِ رن ْ ِ
اإل ْن َس َ
َي ُل ُق
ور ُمبِنيٌ َأ ِم راخت ََذ ِممرا َ ْ
ُ ْ َ
َ َ َ
ان َل َك ُف ٌ
ِ
ٍ
ِ
َض َب لِ رلر ْمح َِن َم َث ًال َظ رل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو
رش َأ َحدُ ُه ْم بِ َام َ َ
َبنَات َو َأ ْص َفا ُك ْم بِا ْل َبننيَ َوإ َذا ُب ِّ َ
ِ
ِ
ِ
احل ْلي ِة و ُهو ِيف ْ ِ
ِ
ِ
اخل َصا ِم غ َْري ُمبِ ٍ
الر ْمح َِن
يم َأ َو َم ْن ُين رَش ُأ ِيف ْ َ َ َ
ني َو َج َع ُلوا املَْ َالئ َك َة ا رلذي َن ُه ْم ع َبا ُد ر
كَظ ٌ
ُ
َب َش َها َد ُ ُهت ْم َو ُي ْس َأ ُل َ
َاه ْم َما َهل ُ ْم
الر ْ َ
مح ُن َما َع َبدْ ن ُ
ِإنَا ًثا َأ َش ِهدُ وا َخ ْل َق ُه ْم َس ُت ْكت ُ
ون َو َقا ُلوا َل ْو َشا َء ر
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ِ

ِ

ِ

بِ َذل َك م ْن ع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إِ رال ََي ُْر ُص َ
ون﴾ [الزخرف15 :ـ]20
رشكَا َء
قال األول :بل كانوا َيلطون كل حياهتم بالرشك ،قال تعاىلَ :
﴿و َج َع ُلوا هللرِ ُ َ
اجلن و َخ َل َقهم و َخر ُقوا َله بنِنيَ وبن ٍ
َات بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع رَام َي ِص ُف َ
ون﴾ [األنعام..]100 :
َُ ََ
ِْ ر َ
ُ ْ َ َ

ِ
ِ
وقال﴿ :وجع ُلوا هللرِ ِمم را َذر َأ ِمن ْ ِ
ِ
رشكَائِنَا
َ َ َ
َ َ َ
احل ْرث َو ْاألَ ْن َعا ِم نَصي ًبا َف َقا ُلوا َه َذا هللرِ بِزَ عْم ِه ْم َو َه َذا ل ُ َ
َان هللرِ َفهو ي ِص ُل إِ َىل ُ ِ
َفام ك َ ِ
حي ُك ُم َ
رشكَائِ ِه ْم َف َال َي ِص ُل إِ َىل اهللرِ َو َما ك َ
ون﴾
َُ َ
رشكَائ ِه ْم َسا َء َما َ ْ
َ
َ
َان ل ُ َ
[األنعام]136 :

قال الثاين :لقد واجه رسول اهلل  كل هذه الضالالت ،وبقوة وشدة ،ومل َيضع
لتهديداهتم ،وال لرتغيباهتم ..بل كان َيربهم باملفاصلة التامة بني دينه ودينهم ،كام قال
ون َو َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ون َال َأ ْع ُبدُ َما َت ْع ُبدُ َ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافِ ُر َ
ون َما َأ ْع ُبدُ َو َال َأنَا عَابِدٌ َما
َع َبدْ ُت ْم َو َال َأ ْن ُت ْم ع ِ
ون َما َأ ْع ُبدُ َل ُك ْم ِدينُ ُك ْم َو ِ َيل ِد ِ
َابدُ َ
ين﴾ [الكافرون1 :ـ ..]6وقالُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا

ون ِمن د ِ
ِ
ِ ِ ِ
ون اهللرِ َو َلكِ ْن َأ ْع ُبدُ اهللرَ ا رل ِذي
راس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َش ٍّك م ْن ديني َف َال َأ ْع ُبدُ ا رلذي َن َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
الن ُ
ين َحنِي ًفا َو َال َت ُكو َن رن ِم َن املُْ ْ ِ
ون ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ َو َأ ْن َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ت َأ ْن َأ ُك َ
رشكِنيَ
َيت ََو رفا ُك ْم َو ُأ ِم ْر ُ
ِ
ِ
ْض َك َفإِ ْن َف َع ْل َت َفإِن َرك إِ ًذا ِم َن ال رظاملِنيَ َوإِ ْن َي ْم َس ْس َك
َو َال تَدْ ُع م ْن ُدون اهللرِ َما َال َينْ َف ُع َك َو َال َي ُ ُّ
ف َله إِ رال ُهو وإِ ْن ي ِرد َك بِ َخ ٍري َف َال راد لِ َف ْضلِ ِه ي ِصيب بِ ِه من ي َشاء ِمن ِعب ِ
ِ
اد ِه
ُ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ
َ ر
َ َ ُ ْ
ْض َف َال كَاش َ ُ
ْ
اهللرُ بِ ُ ٍّ
و ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
احل ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم
يم﴾ [يونس104 :ـ ..]107وقالُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
َ َ
راس َقدْ َجا َء ُك ُم ْ َ
الرح ُ
ُ ر

َف َم ِن ْاهتَدَ ى َفإِن َرام َ ْهيت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض رل َفإِن َرام َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما َأنَا َع َل ْي ُك ْم بِ َوكِ ٍ
يل َواتربِ ْع َما
يوحى إِ َلي َك واص ِرب حترى َحي ُكم اهللرُ و ُهو َخري ْ ِ ِ
احلَاكمنيَ ﴾ [يونس108 :ـ]109
ْ َ ْ ْ َ
ُ َ
ْ َ
َ َ ُْ

قال األول :وقد حتمل رسول اهلل  كل أنواع اآلالم بسبب ذلك ..ولو كان مدعيا
خلضع ألول ترغيب أوترهيب.
قال الثاين :بل نجد يف القرآن الكريم حتذيرات لرسول اهلل  من أي خضوع هلم..
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ون و َل َقدْ ُأ ِ
وين َأ ْعبدُ َأهيا ْ ِ
وح َي إِ َل ْي َك َوإِ َىل ا رل ِذي َن ِم ْن
اجلاه ُل َ َ
َري اهللرِ َت ْأ ُم ُر ِّ ُ ُّ َ َ
قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َفغ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن َب ِل اهللرَ َفا ْع ُبدْ َو ُك ْن ِم َن
رشك َ
ْت َل َي ْح َب َط رن ع ََم ُل َك َو َل َت ُكو َن رن م َن ْ َ
َق ْبل َك َلئ ْن َأ ْ َ
ر ِ
ن﴾ [الزمر64 :ـ]66
الشاك ِري َ
قال األول :لقد كان يف إمكان رسول اهلل  ـ لو كان مدعيا ـ أن يتنازل خلواص
املرشكني وفالسفتهم الذين حياولون املزج بني التوحيد والرشك ،والذين وصفهم اهلل تعاىل
يف قولهَ ﴿ :أ َال هللرِ الدِّ ين ْ ِ
ص َوا رل ِذي َن راخت َُذوا ِم ْن ُدونِ ِه َأ ْولِ َيا َء َما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِ رال لِ ُي َق ِّر ُبونَا إِ َىل
اخلَال ُ
ُ
ون إِ رن اهللرَ َال هي ِدي من ُهو ك ِ
اهللرِ زُ ْل َفى إِ رن اهللرَ َحي ُكم بينَهم ِيف ما ُهم فِ ِ
َيتَلِ ُف َ
َاذ ٌب َك رف ٌار﴾
يه َ ْ
َ ْ َ
ْ ُ َْ ُ ْ َ ْ
َْ
ذات اهلل أسمى من أن
[الزمر ]3 :فهذه اآلية الكريمة حتكي قول املرشكني الذين قالوا :إن َ
َ
يصل إليها العقل والفكر اإلنساين ،وهو منزه عن أن نعبده بصورة مبارشة ،وعىل هذا
ِ
ِ
وتدبريه هم الواسط ُة إليه ،وهؤالء هم املالئكة واجلن
خلقه
األساس فالذين وكل إليهم أمر
أرباب نعبدهم وهم الذين يقربوننا إىل اهلل ..وعىل هذا فإن
وكل املوجودات املقدسة فهؤالء
ٌ
أيدينا ال تصل إىل هذه املقدسات فنصنع هلا متثاالً ثم نَعبدُ ها! وهذه التامثيل هي أصنامهم..
ويف تصورهم أن هناك وحدة واحتاد ًا بني هذه األصنام والوجودات املقدسة فهم َياطبوهنا
باآلهلة واألرباب(.)1
قال الثاين :ومل تكن تلك العقائد اجلاهلية جمرد أوهام وظنون يف خميالهتم ..وإنام كان
هلا تأثريها الكبري يف حياهتم املليئة بالشعائر والطقوس ..وقد ذكر اهلل تعاىل بعض ذلك،
ِ
ِ
ِ
اب بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
﴿و َما ك َ
ون﴾
َان َص َال ُ ُهت ْم عنْدَ ا ْل َب ْيت إِ رال ُمكَا ًء َوت َْصد َي ًة َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
فقالَ :
[األنفال ..]35 :فقد كانوا ُيسمون صفريهم األمحق وتصفيقهم األبله صالةً ،وقد شبه اهلل تعاىل
ذلك الصوت باملكاء ،وهو صوت الطيور ،ألنه ٍ
خال من أي مفهوم كصوت الطيور الذي
(  )1نفحات القرآن ،ج ،ص.33 :
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ال حمتوى فيه ،أو أن كل ماكان يفعلونه ما هو إال جمرد غناء ال عالقة له بالعبودية.
قال األول :وكان هلا تأثريها يف حياهتم ومعاشهم وتعاملهم مع كل األشياء ،كام قال
ِ
ِ
تعاىل﴿ :وجع ُلوا هللرِ ِممرا َذر َأ ِمن ْ ِ
ِ
رشكَائِنَا
َ َ
َ َ َ
احلَ ْرث َو ْاألَ ْن َعا ِم نَصي ًبا َف َقا ُلوا َه َذا هللرِ بِزَ عْم ِه ْم َو َه َذا ل ُ َ
َان هللرِ َفهو ي ِص ُل ِإ َىل ُ ِ
َفام ك َ ِ
حي ُك ُم َ
رشكَائِ ِه ْم َف َال َي ِص ُل ِإ َىل اهللرِ َو َما ك َ
ون
َُ َ
رشكَائ ِه ْم َسا َء َما َ ْ
َ
َ
َان ل ُ َ
ري ِمن املُْ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
وه ْم َولِ َي ْلبِ ُسوا َع َل ْي ِه ْم ِدين َُه ْم
رش َكاؤُ ُه ْم لِ ُ ْري ُد ُ
َوك ََذل َك زَ ري َن لكَث ٍ َ
رشكنيَ َقت َْل َأ ْو َالده ْم ُ َ
ون َو َقا ُلوا َه ِذ ِه َأ ْن َعا ٌم َو َح ْر ٌ
رت َ
ث ِح ْج ٌر َال َي ْط َع ُم َها إِ رال َم ْن
َو َل ْو َشا َء اهللرُ َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ

ِ
ِ
ور َها َو َأ ْن َعا ٌم َال َي ْذ ُك ُر َ
رتا ًء َع َل ْي ِه
اس َم اهللرِ َع َل ْي َها ا ْف َ
ون ْ
ن ََشا ُء بِزَ عْم ِه ْم َو َأ ْن َعا ٌم ُح ِّر َم ْت ُظ ُه ُ
ون و َقا ُلوا ما ِيف ب ُط ِ
ون َه ِذ ِه ْاألَ ْن َعا ِم َخالِ َص ٌة لِ ُذ ُك ِ
ورنَا َوحمُ رَر ٌم ع ََىل
ُ
رت َ َ
َ
َس َي ْج ِزهيِ ْم بِ َام كَا ُنوا َي ْف َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
رس ا رل ِذي َن
يم عَل ٌ
رشكَا ُء َس َي ْج ِزهيِ ْم َو ْص َف ُه ْم إِ رن ُه َحك ٌ
يم َقدْ َخ َ
َأزْ َواجنَا َوإ ْن َي ُك ْن َم ْي َت ًة َف ُه ْم فيه ُ َ
َق َت ُلوا َأو َالد ُهم س َفها بِغ ِ ِ
ِ
رتا ًء ع ََىل اهللرِ َقدْ َض ُّلوا َو َما كَا ُنوا
َري ع ْل ٍم َو َح رر ُموا َما َرزَ َق ُه ُم اهللرُ ا ْف َ
ْ َ ْ َ ً ْ
ِ

ن﴾ [األنعام136 :ـ]140
ُم ْهتَدي َ

قال الثاين :ولذلك كانت حياهتم مملوءة بالضيق والضنك واجلهل واملعاناة ..فقد
كانوا َيافون أن ترتد عليهم اللعنات من أي ترصف يقومون به ..ولذلك مل يكونوا ينظرون
إىل مدى عقالنية سلوكهم ،بقدر نظرهم إىل القوانني التي وضعها الكهنة وجتار الدين..
قال األول :أجل ..فالكهنة ورجال الدين كانوا هم املتبوعني وأئمة الضالل الذين
أخرب القرآن الكريم عن كوهنم السبب وراء كل ضاللة ..ومع ذلك مل يعف األتباع من
ِ
ِ
ِ
اب
َرب َأ ا رلذي َن اتُّبِ ُعوا م َن ا رلذي َن ا رت َب ُعوا َو َر َأ ُوا ا ْل َع َذ َ
مسؤولية اتباعهم هلم ،قال تعاىل﴿ :إِ ْذ ت َ ر
و َت َق رطع ْت ِ ِهبم ْاألَسباب و َق َال ا رل ِذين ا رتبعوا َلو َأ رن َلنَا كَر ًة َفنَت ِ
َرب ُءوا ِمنرا ك ََذلِ َك
َ َُ ْ
ُ ْ َ ُ َ
َ
َ
َرب َأ من ُْه ْم ك ََام ت َ ر
َر
ر
ي ِرهيِم اهللرُ َأعْام َهلم حرس ٍ
ات َع َل ْي ِه ْم َو َما ُه ْم بِ َخ ِار ِجنيَ ِم َن الن ِ
رار﴾ [البقرة166 :ـ]167
ُ ُ
َ ُْ َ ََ
قال الثاين :وهكذا كانت عبادة أسالفهم وأجدادهم مسيطرة عليهمَ ،يافون من
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﴿وإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتربِ ُعوا َما َأنْزَ َل
اللعنات التي قد تصيبهم إن هم متردوا عليها ..كام قال تعاىلَ :
ون َش ْيئًا َو َال َ ْهيتَدُ َ
َان آ َباؤُ ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
اهللرُ َقا ُلوا َب ْل َن رتبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
ون﴾ [البقرة:
]170

قال األول :لقد أخرب القرآن الكريم عن سيطرة عبادة األسالف واألجداد عىل مجيع
أجيال الضاللة ،فقالَ ﴿ :ب ْل َقا ُلوا إِنرا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا ع ََىل ُأ رم ٍة َوإِنرا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون َوك ََذلِ َك
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
وها إِنرا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا ع ََىل ُأ رم ٍة َوإِنرا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم
رت ُف َ
َما َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ رال َق َال ُم ْ َ

ُم ْقتَدُ َ
ون﴾ [الزخرف22 :ـ ..]23وقد رد عليهم بقولهَ ﴿ :ق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم بِ َأ ْهدَ ى ِممرا َو َجدْ ُت ْم
َع َل ْي ِه آ َبا َء ُك ْم َقا ُلوا إِنرا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون﴾ [الزخرف]24 :
وأخرب عن إبراهيم عليه السالم أن خالفه مع قومه كان بسبب تبعيتهم ألسالفهم ال
اهيم إِ ْذ َق َال ِألَبِ ِ
ِ
يه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُبدُ َ
ون َقا ُلوا َن ْع ُبدُ َأ ْصنَا ًما
لعقوهلم ،فقالَ :
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ إِ ْب َر َ
ْض َ
َفنَ َظ ُّل َهلَا عَاكِ ِفنيَ َق َال َه ْل َي ْس َم ُعو َن ُك ْم إِ ْذ تَدْ ُع َ
ون َقا ُلوا َب ْل َو َجدْ نَا
ون َأ ْو َينْ َف ُعو َن ُك ْم َأ ْو َي ُ ُّ
ون َأ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ُم ْاألَ ْقدَ ُم َ
ون َق َال َأ َف َر َأ ْي ُت ْم َما ُكنْ ُت ْم َت ْع ُبدُ َ
آ َبا َءنَا ك ََذلِ َك َي ْف َع ُل َ
ون َفإِ رهنُ ْم عَدُ ٌّو ِيل إِ رال
ِ

ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [الشعراء69 :ـ]77
َر ر

وأخرب عن قوم موسى عليه السالم وتبعيتهم آلبائهم بدل إعامل عقوهلم ،فقال﴿ :
ِِ ِ
ُثم بع ْثنَا ِمن بع ِد ِهم موسى و َهار َ ِ
ْربوا َوكَا ُنوا َق ْو ًما جمُ ْ ِر ِمنيَ
ر ََ
اس َتك َ ُ
ون إِ َىل ف ْرع َْو َن َو َم َلئه بِآ َياتنَا َف ْ
ْ َْ ْ ُ َ َ ُ
ِ
َف َلام جاء ُهم ْ ِ ِ ِ
وسى َأ َت ُقو ُل َ
ون لِ ْل َح ِّق ملَرا َجا َء ُك ْم
احل ُّق م ْن عنْدنَا َقا ُلوا إِ رن َه َذا َلس ْح ٌر ُمبِنيٌ َق َال ُم َ
ر َ َ ُ َ
َأ ِسحر َه َذا و َال ي ْفلِح الس ِ
ون َقا ُلوا َأ ِج ْئ َتنَا لِ َت ْل ِف َتنَا ع رَام َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َو َت ُك َ
اح ُر َ
ون َل ُك َام
َ ُ ُ ر
ٌْ
ِِ
ا ْلكِ ْ ِرب َيا ُء ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َما ن َْح ُن َل ُ
ك َام بِ ُمؤْ مننيَ ﴾ [يونس74 :ـ]78
قال الثاين :وكل ذلك مما رسخ الضاللة واالنحراف ..حيث ارتبط الدين عندهم
باجلذور والقوميات واألعراق ..فصار كل داعية للتصحيح واإلصالح ليس حربا لتلك
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العقائد الضالة فقط ،وإنام حرب عىل القوميات نفسها ..بل حرب لآلباء واألجداد كام
يصورون.
قال األول :لقد كان هذا كله من دواعي هدايتي ..فمن الصعب أن ينفرد املرء
بمواجهة كل تلك االنحرافات ،ويف جمتمعات بدائية بدوية ،ومن دون أن يكون له أي سند
من دولة قوية ،أو ذوي جاه أو سلطان.
قال الثاين :أرانا قد اكتفينا بمظهر من مظاهر اجلاهلية ..ونسينا سائر مظاهرها التي
أشار إليها القرآن الكريم.
قال األول :أجل ..فقد أخرب اهلل تعاىل عن األنظمة السياسية التي كانت سائدة يف
اجل ِ
اهلِ ري ِة َي ْب ُغ َ
ون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن
ذلك احلني ،والتي وصفها بكوهنا جاهلية ،فقالَ ﴿ :أ َف ُحك َْم ْ َ
اهللرِ حكْام لِ َقو ٍم ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ [املائدة ..]50 :ووصف النظام االجتامعي باجلاهلية ،فقال خماطبا
ُ ً ْ ُ
ِ
اجل ِ
اهلِ ري ِة ْاألُ َ
وىل﴾ [األحزاب ..]33 :ووصف
النساءَ :
َرب َج ْ َ
َرب ْج َن ت َ ُّ
﴿و َق ْر َن ِيف ُب ُيوت ُك رن َو َال ت َ ر
العالقات االجتامعية والدولية املبنية عىل العصبية ،فقال﴿ :إِ ْذ َج َع َل ا رل ِذي َن َك َف ُروا ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ُم
احل ِمي َة َمحِي َة ْ ِ ِ ِ
اجلاهل رية ﴾ [الفتح]26 :
َْ ر ر َ
قال الثاين :أجل ..فقد كان لالنحراف العقدي آثاره عىل كل يشء ..فاملرأة ـ مثال ـ
كانت عرضة لكل غبن وحيف ،تؤكل حقوقها و ُت ْبتز أمواهلاُ ،
وحترم إرثها ،وتعضل بعد
الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوج ًا ترضاه ،وتورث كام يورث املتاع أو الدابة.
لقد ذكر القرآن كل ذلك مصححا له ،قال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا ال َحيِ ُّل َل ُك ْم َأ ْن
وهن إِ رال َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
وه رن لِت َْذ َه ُبوا بِ َب ْع ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة
ت َِر ُثوا الن َِّسا َء ك َْره ًا َوال َت ْع ُض ُل ُ
َ
ض َما آ َت ْي ُت ُم ُ ر
وهن َفعسى َأ ْن َتكْر ُهوا َشيئ ًا و َجيع َل اهللرُ فِ ِ
ِ
ِ
يه َخ ْري ًا كَثِري ًا﴾
َارش ُ
ْ َ َْ
َ
وه رن بِاملَْ ْع ُروف َفإِ ْن ك َِر ْه ُت ُم ُ ر َ َ
َوع ُ
[النساء]19:
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قال ابن عباس يف تفسريها (:كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ،إن شاء
بعضهم تزوجها ،وإن شاءوا زَ رو ُجوها ،وإن شاؤوا مل ُيزَ ِّوجوها ،فهم أحق هبا من أهلها،
ُ
فنزلت هذه اآلية يف ذلك)()1

﴿وإِ َذا املَْ ْو ُءو َد ُة
وقد بلغت كراهة البنات إىل حد الوأد ،وقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكَ :
سئِ َل ْت بِ َأي َذن ٍ ِ
﴿و َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم َخ ْش َي َة إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن
ْب ُقت َل ْت﴾ [التكوير8 :ـ ..]9وقالَ :
ِّ
ُ
نَرزُ ُقهم وإِيا ُكم إِ رن َق ْت َلهم ك َ ِ
ريا﴾ [اإلرساء]31 :
ُ ْ
ْ ُ ْ َ ر ْ
َان خ ْطئًا كَبِ ً
وقد ذكر املؤرخون أن الوأد كان مستعمال يف قبائل العرب قاطبة ،فكان يستعمله
واحد ،ويرتكه عرشة ،فجاء اإلسالم ،وكانت مذاهب العرب خمتلفة يف وأد األوالد ،فمنهم
من كان يئد البنات ملزيد الغرية وخمافة حلوق العار هبم من أجلهن ،ومنهم من كان يئد من
البنات من كانت زرقاء أو شيامء (سوداء) أو برشاء (برصاء) أو كسحاء (عرجاء) تشاؤم ًا
منهم هبذه الصفات ،ومنهم من كان يقتل أوالده خشية اإلنفاق وخوف الفقر ،وهم الفقراء
من بعض قبائل العرب فكان يشرتهيم من بعض رساة العرب وأرشافهم(.)2
قال األول :وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جاحمة ،وكان شعارهم يف ذلك
قوهلم (انرص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا) فكانوا يتنارصون ظاملني أو مظلومني ..ولذلك صحح
رسول اهلل  ذلك الشعار بقوله (:تأخذ فوق يده)()3

قال الثاين :وفوق ذلك كان احلرب والغزو مما طبعت عليه طبيعتهم ،حتى صارت
احلرب مسالة هلم ،قال قائلهم:

(  )1البخاري ( ، )4579وأبو داود ()2089
(  )2نقال عن :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )60
(  )3البخاري )2444( ،ومسلم ()2584
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وأحيان ًا عىل بكر أخينا إذا ما مل نجد إال أخانا
وقد هانت عليهم احلرب وإراقة الدماء حتى كانت تثريها حادثة ليست بذات خطر،
فقد وقعت احلرب بني بكر وتغلب ابني وائل ومكثت أربعني سنة أريقت فيها دماء غزيرة،
وما ذاك إال ألن كليب ًا ،وهو رئيس معد رمى ضلع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها
بلبنها ،وقتل جساس بن مرة كليب ًا ،واشتبكت احلرب بني بكر وتغلب ،وكان كام قال
املهلهل أخو كليب (:قد فني احليان وثكلت األمهات ويتم األوالد دموع ال ترقأ وأجساد
ال تدفن) ()1

قال األول :ومثل ذلك حرب داحس والغرباء ،فام كان هلا من سبب سوى أن داحس ًا
فرس قيس بن زهري كان سابق ًا يف رهان بني قيس بن زهري وحذيفة بن بدر ،فعارضه أسدي
بإيعاز من حذيفة ،فلطم وجهه وشغله ففاتته اخليل ،وتال ذلك قتل ،ثم أخذ بالثأر ونرص
القبائل ألبنائها ،وأرس ونزح للقبائل ،وقتل يف ذلك ألوف من الناس.
ب ـ البيئة البعيدة:
بينام كنت أستمع إىل حديث الشيخني ،ومها يصفان واقع البيئة التي ولد فيها رسول
اهلل  ..إذا بصاحب املحل يقول مناديا يف زوار حمله :هناك زوار قد قدموا من بالد خمتلفة،
وهم سيجتمعون اآلن مع أهل احلي يف حديقة اإليامن ..فمن شاء منكم أن حيْض فليرسع
إليها ..وأنا أستأذنكم يف غلق املحل ألجل احلضور.
خرج اجلميع ،بام فيهم ذانك الشيخان ..وتبعتهم أنا ،وقد شعرت أن لساين قد أصابه
خرس شدي د؛ فهو ال يطيق النطق بكلمة واحدة ..لكن بحمد اهلل مل يكن َيطر عىل بايل
سؤال إال وجدت جوابه جاهزا من غري أن أتكلف أي صياغة له.
(  )1نقال عن :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )62
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يف حديقة اإليامن التي كانت تشبه جنان الدنيا اجلميلة اجتمع نفر كثري أمام منصة
وجدت فيها جمموعة رجال ذوي سنحات خمتلفة..
بمجرد أن وصلنا قام أحدهم ،وقال :عجبا ألولئك اجلاهلني الذين يكذبون عليكم
وعىل اخللق عندما يذكرون لكم أن القرآن نتاج بيئته ..فبأي نتاج البيئة تأثر؟ ..هل بتلك
الضالالت واالنحرافات التي كانت جتثم عىل كل املجتمعات؟ ..أم تراه تأثر باحلضارة
اهلندية والرومية والفارسية والصينية ..والتي كانت تبعد عنه آالف األميال ،ومل يكن
يعرفها ..وال يكاد يسمع هبا؟
قام آخر ،وقال :حتى لو سمع هبا ..فام كانت تلك احلضارات إال مظهرا من مظاهر
اجلاهلية ..وجتل من جتلياهتا العظمى ..ولذلك كان اخلالص الذي أتى به رسول اهلل



شامال هلا مجيعا ،وليس خاصا ببالد العرب فقط.
قام آخر ،وقال :بحكم البالد التي جئت منها ،وهي روما ،عاصمة الرومان التي
استطاعت احتالل أكثر بالد العامل ،ولعقود الطويلة ..فقد درست حضارهتم والقيم التي
كانوا يؤمنون هبا ..وقد وجدت مدى الفرق بني ما كانت عليه احلضارة الرومانية ،وما دعا
إليه القرآن الكريم ..فلو كان رسول اهلل  متأثرا هبا وبقوهتا ..أليدها وانترص هلا ودعا
للقيم التي كانت تتبناها ..لكنه مل يفعل ،بل إن كل أحاديثه عن املستكربين واملستبدين
واجلاهليني تنطبق عليها متاما ..ولذلك كان الرومان من املبادرين حلربه.
قام بعض احلضور ،وقال :كيف تقول ذلك ..ونحن نرى آثار الدولة الرومانية
وعمراهنا يف كل مكان مما يشري إىل قوهتا؟
قال الرومي :وأنا مع كوين من روما ،وأهيل يعتزون بانتساهبم هلا ..إال أين ال أشعر
بأي فخر بتلك الدولة ..وال بحضارهتا ..وهل يمكن أن يفخر أحد باملجرمني والقتلة؟
105

قال الرجل :كيف ذلك؟
قال الرومي( :)1لقد بلغ االستبداد غايته يف الدولة الرومانية ،فعىل كثرة مصائب
الرعية ازدادت اإلتاوات ،وتضاعفت الْضائب ،حتى أصبح أهل البالد يتذمرون من
احلكومات ،ويبغضوهنا بغضا شديد ًا ،بل ويفضلون عليها كل حكومة أجنبية ،وقد حدثت
لذلك اضطرابات عظيمة وثورات ..لقد هلك عام  532يف االضطراب ثالثون ألف
شخص يف العاصمة.
لقد ذابت أسس الفضيلة يف املجتمع الروماين ،واهنارت دعائم األخالق ..وكان
العدل يباع مثل السلع ،وكانت الرشوة واخليانة تناالن من األمة كل التشجيع.
وكان املجتمع مليئا بالتناقض واالضطرابات ..فقد رسخت النزعة الدينية يف
أذهاهنم ،وعمت الرهبانية ،وشاعت يف طول البالد وعرضها ،وأصبح الرجل العادي يف
البالد يتدخل يف األبحاث الدينية العميقة ،واجلدل البيزنطي ،ويتشاغل هبا ،كام طبعت
احلياة العادية العامة بطابع املذهب الباطني.
وكانوا يف اجلانب اآلخر حريصني أشد احلرص عىل كل أنواع اللهو واللعب،
والطرب والرتف ،فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع جللوس ثامنني ألف
شخص ،يتفرجون فيها عىل مصارعات بني الرجال والرجال أحيانًا ،وبني الرجال والسباع
أحيانًا أخرى ..لقد كانوا يعشقون العنف واهلمجية ،وكانت ألعاهبم دموية ضارية أكثر
األحيان ،وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها اجللود ،وكانت حياة سادهتم وكربائهم عبارة
عن املجون والرتف ،واملؤامرات واملجامالت الزائدة ،والقبائح والعادات السيئة.

(  )1رجعنا يف وصف احلضارات والديانات املعارصة لبعثة رسول اهلل  إىل كتاب (ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني)
أليب احلسن الندوي ،فهو املرجع الذي رجع له الكثري يف هذا الباب ،وقد رجع هو بدوره إىل مراجع خمتلفة عربية وإنجليزية.
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باإلضافة إىل كل هذا ،فقد كان الرومان متجربين غاية التجرب ،عنرصيني غاية
العنرصية ،لقد كان املبدأ األسايس الذي جيتمعون عليه ،وجيمعون عليه هو تقديس الوطن
الرومي ،والشعب الرومي ،ومل تكن األمم والبالد التي كانت تسيطر عليها الدولة
الرومانية( )1إال خادمة ملصلحتها ،وعروق ًا جيري منها الدم إىل مركزها ..فلهذا كانت الدولة
الرومانية تستهني بكل حق ومبدأ ،وتدوس كل رشف وكرامة ،وتستحل كل ظلم وشنيعة،
ال يمنعها من ذلك احليف والظلم اشرتاك يف دين وعقيدة ،وال إخالص ووفاء للملكة.
قام آخر ،وقال :أما أنا ..فقد جئت من بالد فارس ..تلك البالد التي خلصها اهلل
تعاىل برسول اهلل  وباإلسالم من مستنقعات اجلاهلية التي كانت تعيش فيها..
قام رجل من احلضور ،وقال :كيف تقول هذا عن بالدك ،وهي بالد الفنون الراقية،
واآلداب الرفيعة ،والفلسفات العميقة؟
قال الفاريس :لقد كان األكارسة الذين هم ملوك فارس يدر عون أنه جيري يف عروقهم
دم إهلي ،وكان الشعب يعتقد بأن يف طبيعتهم شيئ ًا علوي ًا مقدس ًا ،فلذلك كانوا يقدمون هلم
القرابني ،وينشدون األناشيد بألوهيتهم ،ويروهنم فوق القانون ،وفوق االنتقاد ،وفوق
البرش ،وال جيري اسمهم عىل لساهنم ،وال جيلس أحد يف جملسهم ،ويعتقدون أن هلم حق ًا
عىل كل إنسان ،وليس إلنسان حق عليهم ،وأن ما يرضخون ألحد من فضول أمواهلم
وفتات نعيمهم إنام هو صدقة وتكرم من غري استحقاق ،وليس للناس ِقبلهم إال السمع
والطاعة.
ثم زادوا الطني بلة حني خصصوا بيت ًا معين ًا ،وهو البيت الكياين ،فكانوا يعتقدون أن

(  )1كانت اإلمرباطورية الرومانية الرشقية تعرف باإلمرباطورية البيزنطية ،وكانت حتكم دول اليونان والبلقان وآسيا
وسوريا وفلسطني وحوض البحر املتوسط بأرسه ،ومرص وكل إفريقيا الشاملية ،وكانت عاصمتها القسطنطينية.
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ألفراده وحدهم احلق أن يلبسوا التاج وجيبوا اخلراج ،وهذا احلق ينتقل فيهم كابر ًا عن كابر
وأب ًا عن جد ال ينازعهم ذلك إال ظامل ،وال ينافسهم إال دعي ،فكانوا يدينون بامللك والوراثة
يف البيت املالك ال يبغون به بدالً ،وال يريدون عنه حميص ًا ،فإذا مل جيدوا من هذه األرسة كبري ًا
ملكوا عليهم طفالً ،وإذا مل جيدوا رج ً
ال ملكوا عليهم امرأة ،فقد ملكوا بعد شريويه ولده
فرخ زاد خرسوا ابن كرسى أبرويز وهو طفل ،وملكوا
أزدشري وهو ابن سبع سنني ،وملك ُّ
بوران بنت كرسى ،وملكت كذلك ابنة كرسى ثانية يقال هلا أزرمي دخت(.)1
وقد جرهم هذا إىل عنرصية اجتامعية خطرية ..وقد قال الربوفسور أرهترسني يصف
ذلك (:كان املجتمع اإليراين مؤسس ًا عىل اعتبار النسب ِ
واحلرف ،وكان بني طبقات املجتمع
هوة واسعة ال يقوم عليها جرس وال تصل بينها صلة ،وكانت احلكومة حتظر عىل العامة أن
يشرتي أحد منهم عقار ًا ألمري أو كبري ،وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل
واحد بمركزه الذي منحه نسبه ،وال يسترشف ملا فوقه ،ومل يكن ألحد أن يتخذ حرفة غري
احلرفة التي خلقه اهلل هلا ،وكان ملوك إيران ال يولون وضيع ًا وظيفة من وظائفهم ،وكان
العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض متيز ًا واضح ًا ،وكان لكل واحد مركز حمدد
يف املجتمع )()2

وكانوا مع كل هذا ،مثل الرومان يغالون يف متجيد قوميتهم ،ويرون أن هلا فض ً
ال عىل
سائر األجناس واألمم ،وأن اهلل قد خصها بمواهب ومنح مل يرشك فيها أحد ًا ،وكانوا
ينظرون إىل األمم حوهلم نظرة ازدراء وامتهان ،ويلقبوهنا بألقاب فيها االحتقار
والسخرية..

(  )1انظر :تاريخ الطربي وتاريخ إيران ملكاريوس..
(  )2إيران يف عهد الساسانيني.421 ،
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هذا عن النظام االجتامعي أما النظام املايل ،فقد كان ال َيتلف جوره عن كل أنظمة
الدنيا يف ذلك الوقت ،يقول (أرهتر كرستن سني) (:كان اجلباة ال يتحرزون من اخليانة
واغتصاب األموال يف تقدير الْضائب وجباية األموال ،وملا كانت الْضائب ختتلف كل
سنة وتزيد وتنقص مل يكن دخل الدولة وخرجها مقدرين مضبوطني ،وقد كانت احلرب
تنشب يف بعض األحيان وليست عند الدولة أموال تنفقها عىل احلرب ،فكان يلجئها ذلك
إىل َضائب جديدة ،وكانت املقاطعات الغربية الغنية ـ وخاصة بابل ـ هدف هذه الْضائب
ام )()1
دائ ً

ما انتهى الفاريس من حديثه حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فقد جئتكم من اهلند..
قام بعض احلضور ،وقال :تلك البالد التي كانت معدن احلكمة ،وينبوع العدل
والسياسة ،وأهل األحالم الراجحة ،واآلراء الفاضلة ..هكذا وصفها صاعد األندليس يف
طبقات األمم.
قال اهلندي :لكنها كانت يف العهد الذي جاء فيه رسول اهلل  عىل حافة اهلاوية،
كانت كتلك الشجرة الذابلة التي رزقها اهلل إكسري احلياة ..لقد اتفقت كلمة املؤرخني عىل
أن أحط أدوار اهلند ديانة وخلق ًا واجتامع ًا ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن
السادس امليالدي ،أي يف العهد الذي تزامن مع جميء رسول اهلل .
لقد اشرتكت اهلند مع جاراهتا وشقيقاهتا يف التدهور اخللقي واالجتامعي ،الذي
شمل األرض مجيعا يف ذلك الزمن ..وأخذت نصيب ًا غري منقوص من هذا الظالم الذي مد
رواقه عىل املعمورة.
لقد كان النظام االجتامعي السائد هو نظام الطبقات اجلائر املبالغ يف جوره ..بل مل
(  )1املرجع السابق.161 ،
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يعرف يف تاريخ أمة من األمم نظام طبقي أشد قسوة ،وأعظم فص ً
ال بني طبقة وطبقة ،وأشد
استهانة برشف اإلنسان من النظام الذي اعرتفت به اهلند ديني ًا ومدني ًا ،وخضعت له آالف ًا
من السنني.
وقد بدت طالئع التفاوت الطبقي يف آخر العهد الويدي بتأثري احلرف والصنائع
وثوراهتا ،وبحكم املحافظة عل خصائص الساللة اآلرية املحتلة ونجابتها.
وقبل ميالد املسيح بثالثة قرون ازدهرت يف اهلند احلضارة الربمهية ،ووضع فيها
مرسوم جديد للمجتمع اهلندي ،وألف فيه قانون مدين وسيايس اتفق عليه البالد وأصبح
قانون ًا رسمي ًا ومرجع ًا ديني ًا يف حياة البالد ومدنيتها وهو املعروف اآلن بـ (منوشاسرت)
يقسم هذا القانون أهل البالد إىل أربع طبقات ممتازة وهي الربامهة ،وهي طبقة
الكهنة ورجال الدين ..وشرتي رجال احلرب ..وويش رجال الزراعة والتجارة ..وشودر
رجال اخلدمة.
يقول (منو) مؤلف هذا القانون (:إن القادر املطلق قد خلق ملصلحة العامل الربامهة
من فمه ،وشرتي من سواعده ،وويش من أفخاذه ،والشودر من أرجله ،ووزع هلم فرائض
وواجبات لصالح العامل ،فعىل الربامهة تعليم ويد ،أو تقديم النذور لآلهلة ،وتعاطي
الصدقات ،وعىل الشرتي حاسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة (ويد) والعزوف
عن الشهوات ،وعىل ويش رعي السائمة والقيام بخدمتها وتالوة ويد والتجارة والزراعة،
وليس لشودر إال خدمة هذه الطبقات الثالث )()1

وقد منح هذا القانون طبقة الربامهة امتيازات وحقوق ًا أحلقتهم باآلهلة ،فقد ذكر أن
الربامهة هم صفوة اهلل ،وهم ملوك اخللق ،وإن ما يف العامل هو ملك هلم ،فإهنم أفضل
(  )1منوشاسرت :الباب األول ،نقال عن :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )51
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اخلالئق وسادة األرض ،وهلم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر من غري جريرة ما شاءوا،
ألن العبد ال يملك شيئ ًا وكل ماله لسيده.
ونص هذا القانون عىل أن الربمهي الذي حيفظ رك ويد (الكتاب املقدس) هو رجل
مغفور له ،ولو أباد العوامل الثالثة بذنوبه وأعامله ،وال جيوز للملك حتى يف أشد ساعات
االضطرار والفاقة أن جيبي من الربامهة جباية أو يأخذ منهم إتاوة ،وال يصح لربمهي يف
بالده أن يموت جوع ًا ،وإن استحق برمهي القتل مل جيز للحاكم إال أن حيلق رأسه ،أما غريه
فيقتل.
أما الشرتي ،فإن كانوا فوق الطبقتني (ويش وشودر) ،ولكنهم دون الربامهة بكثري..
يقول (منو) (:إن الربمهي الذي هو يف العارشة من عمره يفوق الشرتي الذي ناهز مائة كام
يفوق الوالد ولده )()1

أ ما شودر (املنبوذون) ،فكانوا يف املجتمع اهلندي ـ بنص هذا القانون املدين الديني ـ
أحط من البهائم وأذل من الكالب ،فيرصح القانون بأن من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة
الربامهة وليس هلم أجر وثواب بغري ذلك ،وليس هلم أن يقتنوا ماالً أو يدخروا كنز ًا فإن
ذلك يؤذي الربامهة ،وإذا مد أحد من املنبوذين إىل برمهي يد ًا أو عص ًا ليبطش به قطعت
يده ،وإذا رفسه يف غضب فدعت رجله ،وإذا هم أحد من املنبوذين أن جيالس برمهي ًا ،فعىل
امللك أن يكويه وينفيه من البالد ،وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه ،وإذا ادعى أنه يعلمه
سقي زيت ًا فائر ًا ،وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل
من الطبقة املنبوذة سواء.
أما املرأة ..فقد نزلت يف هذا املجتمع منزلة اإلماء ،وكان الرجل قد َيرس امرأته يف
(  )1منوشاسرت الباب احلادي عرش ،نقال عن :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )52
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القامر ،وكان يف بعض األحيان للمرأة عدة أزواج ،فإذا مات زوجها صارت كاملوءودة ال
تتزوج ،وتكون هدف اإلهانات والتجريح ،وأمة بيت زوجها املتوىف وخادم األمحاء وقد
حترق نفسها عىل إثر وفاة زوجها تفادي ًا من عذاب احلياة وشقاء الدنيا.
ما انتهى اهلندي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فقد جئتكم من الصني..
قام بعض احلضور ،وقال :بلد كونفوشيوس ..أبو احلكمة ومعلمها.
قال الصيني :لكنها كانت يف الوقت الذي تنزل فيه القرآن ميدانا للرعية الذليلة
واحلاكم املستبد كسائر أمم الدنيا ..لقد كانت الرعية تسمي ملكها اإلمرباطور ابن السامء،
وتعتقد أن السامء ذكر ،واألرض أنثى ..وكان اإلمرباطور ختا األول هو بكر هذين
الزوجني ،وكان يعترب كاألب الوحيد لألمة ،له أن يفعل ما يشاء ،وكانوا يقولون له (:أنت
أبو األمة وأمها ) ..وملا مات اإلمرباطور (يل يان) أو (تاي تسونغ) لبست الصني ثوب
احلداد ،وحزنت عليه حزن ًا شديد ًا ،فمنها من أثخن وجهه باإلبر ،ومن قطع شعره ،ومن
َضب أذنيه بجانب النعش.
قام آخر ،وقال :أما أنا فقد جئتكم من مرص ..تلك البالد التي تعرف بكوهنا (بلد
النيل السعيد ،واخلري الكثري ،واحلضارة العظيمة) ..لكنها يف ذلك احلني الذي نزل فيه
القرآن كانت تعيش أسوأ أيامها ..لقد كانت يف القرن السابع من أشقى بالد اهلل باملسيحية،
وبالدولة الرومية مع ًا ،أما األوىل فلم تستفد منها إال خالفات ومناظرات يف طبيعة املسيح،
ويف فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة األهلية ،وقد ظهرت يف القرن السابع يف رش مظاهرها،
وأهنكت قوى األمة العقلية ،وأضعفت قواها العملية ..وأما األخرى فلم تلق منها إال
اضطهاد ًا ديني ًا فظيع ًا واستبداد ًا سياسي ًا شنيع ًا جترعت يف سبيلهام من املرائر يف عرش سنني
ما ذاقته أوربا يف عهد التفتيش الديني يف عقود من السنني ،فأهلاها ذلك عن كل وطر من
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أوطار احلياة ،وعن كل مهمة رشيفة من مهامت الدين والروح ،فال هي تتمتع باحلرية
السياسية رغم كوهنا مستعمرة رومية ،وال هي تتمتع باحلرية الدينية والعقلية ،رغم كوهنا
مسيحية(.)1
لقد قال الدكتور غوستاف لوبون يف كتابه املعروف (حضارة العرب) يصف ذلك:
(لقد أكرهت مرص عىل انتحال املسيحية ،ولكنها هبطت بذلك إىل حضيض االنحطاط
الذي مل ينتشلها منه سوى الفتح العريب ،وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مرص التي
كانت مرسح ًا لالختالفات الدينية الكثرية يف ذلك الزمن ،وكان أهل مرص يقتتلون
ويتالعنون بفعل تلك االختالفات ،وكانت مرص التي أكلتها االنقسامات الدينية ،وأهنكها
استبداد احلكام حتقد أشد احلقد عىل سادهتا الروم ،وتنتظر ساعة حتريرها من براثن قيارصة
القسطنطينية الظاملني)()2

وفوق هذا ،فقد اختذها الروم شاة حلوب ًا يستنزفون مواردها ،ويمتصون دماءها،
يقول ألفرد (:إن الروم كانوا جيبون من مرص جزية عىل النفوس وَضائب أخرى كثرية
العدد ..مما الشك فيه أن َضائب الروم كانت فوق الطاقة ،وكانت جتري بني الناس عىل
غري عدل )()3

وهكذا اجتمع ملرص من االضطهاد الديني ،واالستبداد السيايس واالستغالل
االقتصادي ما شغلها بنفسها ،وكدر عليها صفو حياهتا ،وأهلاها عن كل مكرمة.
قام آخر ،وقال :وهكذا كان احلال يف كل قارة أوروبا ..تلك التي قدمت لكم من

(  )1ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )35
(  )2حضارة العرب ،تعريب عادل زعيرت.336 :
(  )3فتح العرب ملرص.47:
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قطر من أقطارها ..فقد كانت ـ يف ذلك احلني ـ تتسكع يف ظالم اجلهل املطبق ،واألمية
الفاشية ،واحلروب الدامية ،مل ينبثق فيها فجر احلضارة والعلم بعد ،ومل تظهر عىل مرسحها
األندلس لتؤدي رسالتها يف العلم واملدنية ،ومل تصهرها احلوادث ،وكانت بمعزل عن جادة
قافلة احلضارة اإلنسانية بعيدة عنها ،ال تعرف عن العامل وال يعرف العامل املتمدن عنها إال
قليالً ،ومل تكن ـ مما جيري يف الرشق والغرب مما يغري وجه التاريخ ـ يف عري وال نفري ،وكانت
بني مسيحية وليدة ،ووثنية شائبة ،ومل تكن بذات رسالة يف الدين ،وال بذات راية يف
السياسة(.)1
لقد قال بعض املؤرخني يصف وضعها يف زمن تنزل القرآن الكريم( :لقد أطبق عىل
أوربا ليل حالك من القرن اخلامس إىل القرن العارش ،وكان هذا الليل يزداد ظالم ًا وسواد ًا،
قد كانت مهجية ذلك العهد أشد هوالً وأفظع من مهجية العهد القديم ،ألهنا كانت أشبه
بجثة حضارة كبرية قد تعفنت ،وقد انطمست معامل هذه احلضارة وقيض عليها بالزوال،
وقد كانت األقطار الكبرية التي ازدهرت فيها هذه احلضارة وبلغت أوجها يف املايض،
كإيطاليا وفرنسا ،فريسة الدمار والفوىض واخلراب) ()2

قام آخر ،وقال :وهكذا كان احلال يف آسيا الوسطى ..بلد املغول والرتك واليابانيني..
فقد كانت هذه الشعو ب ـ يف ذلك الوقت ـ بني بوذية فاسدة ،ووثنية مهجية ،ال متلك ثروة
علمية ،وال نظام ًا سياسي ًا راقي ًا.
ج ـ اتفاقات وموافقات:
بعد استامعي هلذه األحاديث وتسجيلها ،وجدت نفيس بعيدا عن تلك احلديقة

(  )1ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )37
(  )2نقال عن :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني (ص )37
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اجلميلة ،وعن املجلس املقام فيها ،والعامر باإليامن واملؤمنني ..ووجدتني بدل ذلك جالسا
يف رحاب مدرج كبري يشبه مدرجات اجلامعات ،وقد وقف عىل املنصة شخص تبدو عليه
مالمح بعض األساتذة الكبار الذين كنت أعرفهم.
وكان أول ما طرق سمعي يف ذلك املجلس اجلديد قول بعض اجلالسني عىل كرايس
املدرج :سمعنا كل ما ذكرت حول البيئة التي كان يعيش فيها حممد ..ولكنا مع ذلك نرص
عىل ما ذهب إليه أكثر أساتذة جامعتنا ..جامعة الرسبون العتيقة ..بكون القرآن تأثر ببيئته..
أال ترى القرآن مثال يستعمل الكثري من املفردات التي كانت سائدة يف تلك البيئة ..بل يقر
الكثري من سلوكاهتا؟
قام آخر ،وقال :ومن األدلة عىل تأثر القرآن ببيئته استعامله لنفس التعابري التي
تتناسب مع تلك البيئة التي تنزل فيها ،فهو يصف نعيم اآلخرة واجلنات التي حتتها األهنار..
واحلور والقصور بالطريقة التي تتناسب مع عيشة العرب الشديدة القاسية حينذاك(.)1
اإلبِ ِل َك ْي َ ِ
ون إِ َىل ْ ِ
قال آخر :انظروا إىل هذه اآليةَ ﴿ :أ َف َال َينْ ُظ ُر َ
الس َام ِء
ف ُخل َق ْت َوإِ َىل ر
اجل َب ِ
ف ُرفِ َع ْت َوإِ َىل ِْ
ف ُن ِص َب ْت َوإِ َىل ْاألَ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت﴾ [الغاشية17 :ـ ..]20إنه
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
َك ْي َ
يصف املشاهد التي يراها البدوي يف الصحراء ..ابتداء من الناقة وانتهاء باألرض التي تسري
عليها.
بع د أن سكت اجلميع ،قال األستاذ :هل تأذنون يل بعد أن ذكرتم ما لديكم أن
أجيبكم؟
قام بعضهم ،وقال :وهل لك ما جتيبنا به ..إن أساتذتنا ذكروا لنا أن هذا مما يتوقف
املسلمون يف اإلجابة عليه.
(  )1رددنا عىل هذا بتفصيل أكرب يف :الكلامت املقدسة (ص )151
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قال األستاذ :ال بأس ..يمكنكم االستامع يل ..وبعدها تستطيعون أن حتددوا
موقفكم بدقة بعيدا عن اإلمالءات التي أمالها عليكم أساتذتكم.
سكت قليال ،ثم قال :ال شك أنكم قرأتم القرآن مجيعا ..فأصل ختصصاتكم العلمية
مرتبط به ..حتى لو كنتم تنقدونه؛ فأنتم مضطرون لقراءته؛ فال يصح أن نحكم عىل يشء
من غري أن نتعرف عليه بدقة.
قالوا :أجل ..لك احلق يف ذلك.
قال :أمل متروا عند قراءتكم للقرآن عىل نقده الشديد للعقائد والسلوكات والقيم التي
كان يتبناها أهل عرصه من الوثنيني واليهود والنصارى وغريهم؟
قالوا :بىل ..والقرآن ميلء بذلك ..ولذلك اجتمعوا مجيعا عىل حربه.
قال :فهذا كاف إلجابتكم.
قالوا :نحن ال نسألك عن خمالفاته لبيئته ..بل موافقاته هلا.
﴿ه َو
قال :لقد ورد يف القرآن هذه اآلية التي تبني غرض تنزله ،وهي قوله تعاىلُ :
احل ِّق لِي ْظ ِهره ع ََىل الدِّ ِ ِ
ا رل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ُك ِّله َو َك َفى بِاهللرِ َش ِهيدً ا﴾ [الفتح:
ين ْ َ ُ َ ُ
 ..]28وهي تدل عىل أن مقصده تصحيح كل األوضاع اخلاطئة التي كانت عليها األديان،
وحرفت بسببها
ليصبح احلق هو املهيمن ..ال تلك األهواء التي سيطرت عىل العقولُ ،
األديان.
وهذا اهلدف ال يستدعي أبدا خمالفة كل يشء ..بل يستدعي أحيانا كثرية البدء بام هو
موجود ،ثم االنطالق بعده للتغيري الشامل.
سأَضب لكم مثاال مما اعرتض به بعضكم عىل القرآن ..وهو قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال
اإلبِ ِل َك ْي َ ِ
اجل َب ِ
ف ُرفِ َع ْت َوإِ َىل ِْ
ون إِ َىل ْ ِ
َينْ ُظ ُر َ
ف ُن ِص َب ْت َوإِ َىل
ال َك ْي َ
الس َام ِء َك ْي َ
ف ُخل َق ْت َوإِ َىل ر
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ِ

ْاألَ ْر ِ
ت﴾ [الغاشية17 :ـ]20
ض َك ْي َ
ف ُسط َح ْ
أجل ..البيئة العربية واضحة يف هذه اآليات ..فلم يذكر القرآن الزرافة وال
الغزالن ..بل ذكر اإلبل ..ومل يذكر البحار ،بل ذكر اجلبال ..والذي يعرتض عىل هذا مل يقرأ
مقدمة اآلية ..إهنا تدعوهم إىل النظر ..ونظر العربة ينرصف إىل أقرب مذكور ،أم أنكم
تريدون أن ينقلهم إىل حديقة احليوانات ليتأملوا صنعة اهلل ..وكأن صنعة اهلل حكر عىل
مكان دون مكان.
باإلضافة إىل ذلك ..إذا تأملنا لفظ (اإلبل) ،وننظر إىل غاية ذكرها يف القرآن ،وقارنا
بينها وبني غاية ذكرها يف الشعر اجلاهيل نجد اختالفا كبريا ..ففي الشعر اجلاهيل نجد
الوصف الطويل هلا ..باعتب اره تقليدا ورثه الشعراء يف أشعارهم ..بينام القرآن يأمر بالنظر
إىل اإلبل للتعرف عىل اهلل وعىل قدرات اهلل وعىل أفضال اهلل ..والقرآن بذلك ينقلهم من
عامل إىل عامل ..نعم هو استعمل عاملهم ..وال بد أن يستعمل ما عرفوه لينتقل هبم إىل ما مل
يعرفوه.
ونفس اليشء ينطبق عىل القصص التي ذكرها القرآن ..فهو يف هذا املجال بني أمرين
ال ثالث هلام ..بني أن يأيت بقصص يعرفها الناس ،ويعرفون توارَيها ،واملحال التي حصلت
فيها ،ليجعل من ذلك ميدان عربة يريب عىل أساسه الناس ..أو أن يأيت بقصص جديدة،
سيتيه الناس يف البحث عن حقيقتها ،وتارَيها ،وحماهلا ،وينشغلون بكل ذلك عن املعاين
التي جاء القرآن لتقريرها(.)1
قام بعض القوم ،وقال :ولكن مل اختار القرآن القصص الواردة يف الكتاب املقدس..
مل مل َيرت غريها؟
(  )1وقد ورد القرآن بمثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد وثمود وغريها.
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قال األستاذ :ولو اختار غريها من قصص اهلنود أو الفرس لقلتم :إن القرآن مقتبس
من اهلنود أو الفرس ..هو لن ينجو ال حمالة من اهتاماتكم ..ولكنه مع ذلك اختار القصص
التي يف الكتاب املقدس ..ألنه يعرتف به كتابا مقدسا من جهة ..ويعرتف بام حصل فيه من
حتريف ،ويذكر أن من أهدافه تقويم تلك التحريفات من جهة أخرى.
وبعد ذلك ،فإن تلك القصص حدثت عىل األرض التي نزل فيها ،أو قريبا منها،
وهلذا ترى القرآن يأمر باالعتبار بتلك القرى التي ال تزال آثار هالكها ..اسمع ما قال القرآن
ِ
ِ
َجوزً ا ِيف ا ْلغَابِ ِري َن ُث رم
﴿وإِ رن ُلو ًطا ملَ َن املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ ن رَج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه َأ ْمجَعنيَ إِ رال ع ُ
يف لوط وقومهَ :
ون َع َل ْي ِه ْم ُم ْصبِ ِحنيَ َوبِال رل ْي ِل َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
َد رم ْرنَا ْاآل َخ ِري َن َوإِ رن ُك ْم َلت َُم ُّر َ
ون﴾ [الصافات133 :ـ..]138
َاقب ُة املُْ ِ
فك َ ِ
وهو يقول عن غريهمُ ﴿ :ق ْل ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ج ِرمنيَ ﴾ [النمل:
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
َان ع َ ْ
َان ع ِ
 ،]69ويقولُ ﴿ :ق ْل ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
َاق َب ُة ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْب ُل ك َ
فك َ
َان َأ ْك َث ُر ُه ْم
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
ِ

ُم ْ ِ
رشكنيَ ﴾ [الروم]42 :
إن القرآن كتاب هداية ..ولذلك ال هتمه القصص بقدر ما هتمه العرب التي يستفاد
منها ،ولذلك هو َياطب الناس بالقصص التي يعرفوهنا لريبيهم هبا.
قام بعض اجلالسني ،وقال :لقد ذكرين حديثك هذا بمقولة للشيخ رشيد رضا يقول
فيها( :من نظر ىف قصص آدم ونوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف من سفر
التكوين ،وسرية موسى وداود وسليامن وغريهم من األنبياء ىف سائر أسفار العهد القديم،
ثم قرأ هذه القصص ىف القرآن يرى الفرق العظيم ىف االهتداء بسرية هؤالء األنبياء العظام..
ففي أسفار العهد القديم يرى وصف اهلل تعاىل بام ال يليق به من اجلهل والندم عىل خلق
البرش واالنتقام منهم ،ووصف األنبياء أيضا بام ال يليق هبم من املعاَّص مما هو قدوة سوأى،
من حيث جيد ىف قصص القرآن من حكمة اهلل تعاىل ورمحته وعدله وفضله وسننه ىف خلقه،
118

ومن وصف أنبيائه ورسله بالكامل ،وأحاسن األعامل ،ما هو قدوة صاحلة وأسوة حسنة
تز يد قارئها إيامنا وهدى ،فأخبار األنبياء ىف كتب العهدين تشبه بستانا فيه كثري من الشجر
والعشب والشوك ،والثامر واألزهار واحلرشات ،وأخبارهم ىف القرآن تشبه العطر
املستخرج من تلك األزهار ،والعسل املشتار من جنى الثامر ،ويرى فيه رياضا أخرى مجعت
مجال الكون كله) ()1

قام آخر ،وقال :ال بأس ..ربام نسلم لك هبذا ..ولكن أال ترى أن القرآن قد َيرج
أحيانا عن قصص الكتاب املقدس ليؤلف قصصا جديدة ..فكيف نثق يف كوهنا قصصا
صادقة؟
ابتسم األستاذ ،وقال :أرأيت ..أنتم تضعون للقرآن فخني إن نجا من أحدمها وقع
يف اآلخر ..إن وافقت قصصه قصص الكتاب املقدس قلتم :سارق ،وإن جاء بقصص
أخرى ال تعرفوهنا قلتم :كاذب.
سكت قليال ،ثم قال :نعم يف القرآن قصص جديدة لتواريخ ال نعرفها ..والقرآن نبه
إىل عدم أمهية البحث فيها..
فلنأخذ قصة أهل الكهف مثال ..القرآن يقص علينا قصتهم ،فيقولَ ﴿ :أ ْم َح ِس ْب َت
ف والر ِقي ِم كَا ُنوا ِمن آياتِنَا عَجبا إِ ْذ َأوى ا ْل ِف ْتي ُة إِ َىل ا ْلكَه ِ
ِ
ف َف َقا ُلوا َر ربنَا آتِنَا
ْ
َ
َ
ًَ
ْ َ
َأ رن َأ ْص َح َ
اب ا ْلك َْه َ ر
اهنم ِيف ا ْلكَه ِ
ِ
ِ
ف ِسنِنيَ عَدَ ًدا ُث رم
ِم ْن َلدُ ن َْك َر ْ َ
ْ
ْض ْبنَا ع ََىل آ َذ ِ ْ
مح ًة َو َه ِّي ْئ َلنَا م ْن َأ ْم ِرنَا َر َشدً ا َف َ َ
ِ
َاهم لِنَع َلم َأي ِْ
احلزْ َب ْ ِ
احل ِّق إِ رهنُ ْم فِ ْت َي ٌة آ َمنُوا
ني َأ ْح ََص ملَا َلبِ ُثوا َأ َمدً ا ن َْح ُن َن ُق ُّ
َب َع ْثن ُ ْ ْ َ ُّ
ص َع َل ْي َك َن َب َأ ُه ْم بِ ْ َ
َاه ْم ُهدً ى﴾ [الكهف9 :ـ ]13إىل آخر اآليات التي تقص قصتهم.
بِ َر ِّهبِ ْم َو ِز ْدن ُ
هبذا اكتفى القرآن من القصة ..إهنم فتية مؤمنون ضحوا يف سبيل إيامهنم باحلياة اهلنية
(  )1الوحي املحمدي (ص )44
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التي ينعم هبا سائر ا لناس ،وأووا يف سبيل إيامهنم إىل كهف جعله اهلل حمل رمحة هلم ..وقد
جعلهم اهلل لذلك آية ..هبذا اكتفى القرآن ليمأل القلب بروعة اإليامن ،وبعظمة ارتباط
الفتوة باإليامن ،وبعظمة إكرام اهلل ملن آوى إليه.
قام آخر ،وقال :األمر ال يرتبط بالقصص فقط ..إننا نجد الكثري من العقائد
املوجودة يف الكتاب املقدس موجودة يف القرآن ..فكيف تذكر أن القرآن وحي إهلي ،وليس
ابنا لتلك املصادر؟
قال األستاذ :بام أن صاحبك ذكر كالما للشيخ رشيد رضا حول املوضوع ،فسأذكر
لك بعض ما قاله يف هذا ،ويمكنك أن تقارن بني القرآن الكريم والكتاب املقدس لتكتشف
هذا ،لقد قال( :ال يرتاب العقل املستقل الفكر غري املقلد لدين من األديان أن عقائد
اإلسالم من توحيد اهلل وتنزهيه عن كل نقص ،ووصفه بصفات الكامل ،واالستدالل عليها
بالدالئل العقلية والعلمية الكونية ،ومن بيان هداية رسله ،ومن عباداته وآدابه املزكية
للنفس املرقية للعقل ،ومن رشيعة العدل ،وحكمه الشورى املرقى لالجتامع البرشى ..كل
ذلك أرقى مما ىف التوراة واألناجيل وسائر كتب العهد القديم واجلديد ،بل هو اإلصالح
الذي بلغ به دين اهلل أعىل الكامل ،ويشهد هبذا علامء اإلفرنج)( )1

 .2األخالق العالية:
بعد أن استمعت لتلك األحاديث التي جرت يف بعض مدرجات جامعة الرسبون،
والتي اجتمع فيها املرتابون واملشككون ،ومن يواجههم من العلامء والصاحلني ..وجدت
نفيس يف جملس آخر خمتلف متاما ..كله علم وصالح وتقوى وأدب.
كان جمسا نظيفا هادئا ممتلئا بعبق السالم والطمأنينة ..وكان اجلميع يصلون بصوت
(  )1املرجع السابق( ،ص )44
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واحد عىل رسول اهلل  بخشوع عظيم ،وكأنه بني أيدهيم ،أو كأهنم بني يديه..
بعد انتهائهم قام شيخ له هيبة ووقار ،وجلس يف صدر املجلس ،وقال :اسمحوا يل
أن أحدثكم اليوم عن أمر مل أكن حدثتكم به من قبل ،ألنه يتعلق بشخيص الضعيف الفقري..
ومل أر سابقا مناسبة حتتاج لذلك ..لكني أراها اليوم.
قال ذلك ،ثم أشار إيل حيييني ،وهو يبتسم ،ثم توجه للحضور ،وقال :أنتم تعلمون
أين قدمت هلذه البالد منذ ما يقارب أربعني سنة ..وقد كنت بينكم كأحدكم يستفيد بعضنا
من بعض ،ويتعلم بعضنا من بعض ،وربام كان الذي استفدته منكم أكثر بكثري من الذي
استفدمتوه مني.
قام بعض احلضور ،وقال :كيف تقول هذا سيدنا ..وأنت الذي أنقذتنا من كل
جهالة وضاللة..
قال آخر :بل كنا قبلك موتى فأحييتنا ،وضالني فهديتنا..
قال آخر :لقد كانت هذه املدينة التي نسكنها مدينة أشباح ولصوص ..فتحولت
بفضل هدايتكم إىل مدينة علم وورع وأخالق.
قال الشيخ :بورك فيكم ،ويف كلامتكم الطيبة ..ولوال نفوسكم الطاهرة ،وقلوبكم
السليمة ،ما استقبلتم مواعظي التي كنت أوجهها لكم.
قال بعض احلضور :بل لوال أخالقك العالية التي جربتنا عىل أن نستمع لك ما
استمعنا ..نحن نذكر جيدا كيف كنا نجهل عليك ،فتحلم علينا ..وكيف كنا نيسء إليك؛
فرتد علينا بالتي هي أحسن ..إىل أن جعلتنا أسارى كرمك ولطفك وتواضعك وصدقك..
وهو ما سمح بعد ذلك لكلامتك املنورة بنور اإليامن أن تكرس كل اجلدران القاسية يف عقولنا
وقلوبنا.
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قال الشيخ :وألجل هذا أردت أن أحدثكم ..فقد كنت مثلكم قبل أن تتنوروا بنور
اإليامن ..إىل أن من اهلل عيل بمعرفة الصادق األمني ..وحينها حتولت حيايت إىل ما رأيتموه
وأشدتم به.
لقد كنت قبل أن أعرفه جاهال ضاال منحرفا عن كل القيم الفاضلة ..ومل تستطع كل
كتب الدنيا أن تؤثر يف ..لكني عندما عرفته ،وأحببته ..حلت مع حبه كل املكارم
والفضائل ..فحبه مدرسة لألخالق والفضائل.
قال رجل من القوم :من تقصد موالنا بقولك؟
﴿وإِن َرك َل َع َىل ُخ ُل ٍق
قال :ذاك الذي كنا نصيل عليه ..ذاك الذي وصفه اهلل تعاىل فقالَ :
عَظِي ٍم﴾ [القلم ..]4 :ذاك الذي قال له ربهَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهللرِ لِن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَلِ َ
يظ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
ا ْل َق ْل ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ
ب املُْت ََوكِّلِنيَ ﴾ [آل عمران ..]159 :ذاك الذي أمجع كل من رآه عىل
َفت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ إِ رن اهللرَ ُحي ُّ
أخالقه العالية ،وصفاته النبيلة.
لقد كانت أخالق رسول اهلل  هي دلييل إليه ..وكانت هي دلييل إىل اإلسالم ..بل
كانت هي دلييل قبل ذلك كله إىل اإليامن باهلل..
لقد نشأت يف بيئة ال تعرف اهلل ..وليس هلا من دين سوى اإلحلاد ..وكنت أرى فيها
كل ما يفرزه اإلحلاد من أنانية وحرص وجشع ورصاع..
ويف شبايب بدا يل أن أدرس حياة العظامء والعباقرة الذين كانت هلم آثارهم الواضحة
يف التاريخ ..وكان أكثر من شدين منهم حممد رسول اهلل  ..لقد رأيت أن آثاره أكرب من
آثار كل من عرفتهم.
وعندما درست رس ذلك التأثري ،وجدته يف الرسالة التي جاء هبا ،والقرآن الذي هو
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كلامت اهلل وعهده إىل عباده..
وطبعا ..رحت أبحث يف مصدر القرآن ..ويف طريقي تعرفت عىل الكثري من
املرتابني واملشككني ..لكن واحدا من الذين التقيتهم بدد كل شكوكي ،وبكلامت قليلة
بسيطة.
لقد قال يل ،وهو حياورين :هل يمكن لشخص ُعرف ،وألربعني سنة بني قومه
بالصادق األمني أن يتحول ،ويف حلظة واحدة إىل الكاذب اخلائن ..ولغري مصلحة من
املصالح.
قلت :ما تقصد؟
قال :لقد ُعرف حممد  بني قومه ،ومنذ صباه الباكر بالطهارة والصدق والنبل وكل
املكارم ..وظل عىل ذلك السلوك يف شبابه وكهولته ..حتى أنه عندما تنزل عليه الوحي قام
بينهم ،وسأهلم عنه وعن مدى صدقه معهم ..فأجابوه مجيعا بأهنم مل يعهدوا منه كذبا قط..
حينها أبلغهم بأن وحي اهلل قد تنزل عليه ..وهنا بدأ تكذيبهم له(.)1
قلت :أال يمكن أن يكون قد تغري ..نحن نرى ذلك يف الواقع ..الشخص يكون
صادقا أمينا ..ثم ال يلبث حتى يتحول إىل كاذب خائن؟
قال :ومل يتحول؟
قلت :لتحقيق مصالح معينة ال يمكن حتقيقها إال بالكذب واخليانة.
(  )1أشري إىل ما ورد يف احلديث أن النبي  صعد عىل الصفا فجعل ينادي( :يا بني فهر ،يا بني عدي) لبطون قريش حتى
اجتمعوا ،فجعل الرجل إذا مل يستطع أن َيرج أرسل رسوال لينظر ما هو ،فجاء أبو هلب وقريش ،فقال( :أرأيتكم لو أخربتكم
أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا :نعم ،ما جربنا عليك إال صدقا ..قال( :فإين نذير لكم بني يدي
عذاب شديد) فقال أبو هلب :تبا لك سائر اليوم ،أهلذا مجعتنا؟ فنزلت ﴿ َتبر ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
ب
َب َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
ب َوت ر
ب ِيف ِج ِ
احل َط ِ
ات َهل َ ٍ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾ [املسد[ )]1،5 :البخاري ()4770
َارا َذ َ
ب َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحرا َل َة ْ َ
َس َي ْص َىل ن ً
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قال :فإن استطاع هذا الشخص بالصدق أن ينال مصاحله ..هل يلجأ إىل الكذب؟
قلت :ال ..الكذب َضورة ..والكل حيب أن ينال مصاحله بالصدق واألمانة ..ال
بالكذب واخليانة.
قال :فقد كان يف إمكان حممد  أن حيقق ما يشاء من املصالح الدنيوية إن ذكر هلم
أن كل تلك الكلامت التي تنزلت عليه كلامته ،وليست كلامت اهلل ..ألنه كان بني قوم
يعبدون الفصاحة والبالغة ..وحينها مل يكن حمتاجا لكل التكاليف الشاقة ،واآلالم الشديدة
التي حصلت له.
قلت :فلم مل يفعل ذلك؟
قال :ألنه صادق ..الوحي كان يتنزل عليه من اهلل ..ومل تكن الكلامت كلامته ..بل
كانت كلامت اهلل ..ولو ادعى أهنا كلامته لكان كاذبا وخائنا.
قلت :إن إثبات ذلك صعب.
قال :بل يسري جدا ..فمحمد  بعد أن ذكر هلم أن تلك الكلامت كلامت اهلل ..راحوا
يستعملون كل وسائل الرتغيب ليثنوه عنها ..فلم ينثن ..بل كان َيربهم أنه ال طمع له يف
مال وال جاه وال ملك ..بل كل دوره أن يؤدي رسالة اهلل التي كلف هبا ..لقد ورد يف القرآن
اج َ
وك َف ُق ْل َأ ْس َل ْم ُت َو ْج ِه َي هللرِ َو َم ِن ا رت َب َع ِن َو ُق ْل لِ رل ِذي َن ُأو ُتوا
الكريم هذه اآلياتَ ﴿ :فإِ ْن َح ُّ
ِ
َاب َو ْاألُ ِّم ِّينيَ َأ َأ ْس َل ْم ُت ْم َفإِ ْن َأ ْس َل ُموا َف َق ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن ت ََو رل ْوا َفإِن َرام َع َل ْي َك ا ْل َب َال ُغ َواهللرُ َب ِص ٌري
ا ْلكت َ
بِا ْل ِعب ِ
اد﴾ [آل عمرانَ ﴿ ..]20 :فإِ ْن ت ََو رل ْوا َفإِن َرام َع َل ْي َك ا ْل َب َال ُغ املُْبِنيُ ﴾ [النحلَ ﴿ ..]82 :فإِ ْن َأع َْر ُضوا
َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن َع َل ْي َك إِ رال ا ْل َب َال ُغ َوإِنرا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
َف َام َأ ْر َس ْلن َ
اإلن َْس َ
مح ًة َف ِر َح ِ َهبا َوإِ ْن
ان ِمنرا َر ْ َ
ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة بِ َام َقدر َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َفإِ رن ْ ِ
اإلن َْس َ
﴿و َأطِي ُعوا اهللرَ َو َأطِي ُعوا
ور﴾ [الشورىَ ..]48 :
ان َك ُف ٌ
الر ُس َ
ول َفإِ ْن ت ََو رل ْي ُت ْم َفإِن َرام ع ََىل َر ُسولِنَا ا ْل َب َال ُ
غ املُْبِنيُ ﴾ [التغابن]12 :
ر
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وكان َيربهم أنه ال يرغب يف أي أجر من األجور التي يدعونه هلا يف حال تركه
لدعوته ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكُ ﴿ :ق ْل َال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْن ُه َو إِ رال ِذك َْرى
لِ ْلعاملَِنيَ ﴾ [األنعامَ ﴿ ..]90 :أم تَس َأ ُهلم َخرجا َف َخراج رب َك َخري و ُهو َخري الر ِ ِ
ازقنيَ ﴾ [املؤمنون:
َ ُ َ ِّ
ْ ْ ُْ ْ ً
َ
ٌْ َ َ ُْ ر
]72

بل كان فوق ذلك زاهد ،ال يطمع يف أي مكسب من تلك املكاسب التي حيلم هبا
الكذبة واخلونة ..بل كان وحي اهلل الذي يتنزل عليه ـ والذي يزعم أعداؤه أنه اختلقه من
ِ
اجا
﴿و َال َمتُدر رن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم رت ْعنَا بِه َأزْ َو ً
عنده ـ يدعوه إىل كل ذلك ..لقد قال اهلل تعاىلَ :
ِ ِ
ِمنْهم زَ ْهر َة ْ ِ
ِ ِ ِ
ري َو َأ ْب َقى﴾ [طه]131 :
ُ ْ َ َ
احل َياة الدُّ ْن َيا لنَ ْفتن َُه ْم فيه َورزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌ
وحينام اشتكى أهله تلك احلال الشديدة التي كانوا يعيشون عليها من الفاقة ،وطلبوا
منه حتسني وضعية معيشتهم أنزل اهلل عليه قولهَ ﴿ :يا َأهيا النربِي ُق ْل ِألَزْ َو ِ
اج َك إِ ْن ُكنْ ُت رن
ُّ
ُّ َ
احا َمجِ ًيال َوإِ ْن ُكنْ ُت رن ُت ِر ْد َن اهللرَ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ْ َ
رس ً
ُت ِر ْد َن ْ َ
رس ْح ُك رن َ َ
ني ُأ َم ِّت ْع ُك رن َو ُأ َ ِّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يام﴾ [األحزاب28 :ـ]29
َو َر ُسو َل ُه َوالدر َار ْاآلخ َر َة َفإِ رن اهللرَ َأعَدر ل ْل ُم ْحسنَات منْ ُك رن َأ ْج ًرا عَظ ً
أخربين ..هل يمكن للكاذب أن يذكر هذا ،ليحقق مصاحله ..وأي مصالح هذه التي
حيققها بالزهد وضيق العيش؟
قلت :إننا نجد بعض الناس يصربون فرتة عىل ضنك العيش ،لينعموا بعدها..
ولسنني طويلة.
قال :ولكن حممدا  ظل عىل تلك احلال طول حياته ..لقد ظل عىل حمبته للفقراء
واملساكني ..وكان يعيش بينهم ومعهم ،يأكل مثلام يأكلون ويلبس مثلام يلبسون ..يف الوقت
الذي كان املستكربون يدعونه فيه إىل حياة الرفاه التي تبدأ من طرد أولئك املساكني ..لقد
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
﴿و َال َت ْط ُر ِد ا رل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك
قال اهلل تعاىل لهَ :
ون َر ر ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
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ِمن ِحس ِاهبِم ِمن َ ٍ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
ون ِم َن ال رظاملِنيَ ﴾
يشء َو َما م ْن ح َسابِ َك َع َل ْي ِه ْم م ْن َ ْ
ْ َ ْ ْ ْ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
رب َن ْف َس َك َم َع ا رل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه
﴿و ْ
[األنعام ،]52 :وقالَ :
اص ِ ْ
ون َر ر ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ
احلَ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َال ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا رت َب َع َه َوا ُه
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ً
َوك َ
طا﴾ [الكهف]28 :
لقد حدث بعض أصحابه ،فقال( :كانت يف رسول اهلل



خصال ليست يف

اجلبارين ،كان ال يدعوه أمحر ،وال أسود ،إال أجابه ،وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها،
فريمي هبا إىل فيه ،وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة ،وكان يركب احلامر عريا ،ليس عليه
يشء)()1

وحدث عنه صاحبه وتلميذه األكرب اإلمام عيل ،فقال( :كان رسول اهلل  أجود
الناس كفا ،وأجرأ الناس صدرا ،وأصدق الناس هلجة ،وأوفاهم ذمة ،وألينهم عريكة،
وأكرمهم عرشة ،ومن رآه بدهية هابه ،ومن خالطه فعرفه أحبه ،مل أر مثله قبله وال بعده)()2

ومع ما أتاح اهلل يف املدينة من التمكني والسلطة إال أنه كان حليام متساحما مع
اجلميع ..قالت زوجته عائشة حتدث عنه( :ما َضب رسول اهلل  شيئا بيده ،وال َضب
موىل له ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل تعاىل ،وما نيل منه يشء فينتقم من صاحبه ،إال أن ينتهك
يشء من حمارم اهلل ،فينتقم هلل تعاىل)()3

وكان أكثر الناس رمحة ورقة ولطفا ..ولذلك كان حيزن كثريا عىل أولئك الذين

(  )1رواه ابن سعد ،سبل اهلدى()31/7
(  )2بحار األنوار()231/16
(  )3مسلم )2328 /79(1814 /4
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يعرضون عن اإليامن ..وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،وهناه عنه ،فقالَ ﴿ :لع رل َك ب ِ
ك()1
اخ ٌع َن ْفس َ
َ َ
َ

َأ رال ي ُكو ُنوا مؤْ ِمنِنيَ ﴾ [الشعراء ،]3 :وقالَ ﴿ :ف َلع رل َك ب ِ
اخ ٌع َن ْف َس َك ع ََىل آ َث ِار ِه ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ ِمنُوا ِ َهب َذا
َ َ
َ
ُ
احل ِد ِ
يث َأ َس ًفا ﴾ [الكهف ..]6 :بل إنه من حرصه الشديد عىل إيامن الكفرة الذين كانوا
َْ
حياربونه ،ود لو جييبهم لكل آية يطلبوهنا ،كام عرب عن ذلك قوله تعاىلَ  :و ِإ ْن ك َ
َرب َع َل ْي َك
َان ك ُ َ

ِ
اس َت َط ْع َت َأ ْن َت ْبت َِغ َي َن َف ًقا ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َف َت ْأتِ َي ُه ْم بِآ َي ٍة َو َل ْو َشا َء اهللرُ
إِع َْر ُ
ض َأ ْو ُس رل ًام ِيف ر
اض ُه ْم َفإِن ْ
ِ
اجل ِ
اهلِنيَ [ األنعام)2 (]35 :
َجلَ َم َع ُه ْم ع ََىل ْاهلُدَ ى َف َال َت ُكو َن رن م َن ْ َ
قلت حينها بكل برودة :طبعا ..كل داعية حيب كثرة األتباع ..والشك أن حممدا
منهم.
قال :لو كان قصده املجرد هو كثرة األتباع ،لكان ذلك ممكنا له من غري ادعاء النبوة،
وال تنزل القرآن ..كان يكفية أن يتكلم بسورة واحدة ،أو بآية واحدة ،مما كان املرشكون
يطلبونه ،ليتحول إىل رئيس ال ألهل بلدته فقط ،بل للعرب مجيعا ..ولكنه كان يرفض كل
املساومات ..وال يبتغي باحلق بديال.
لقد قال لسادة قومه عندما أرسلوا إليه يطلبون الكف عن دعوته ،مقابل إعطائه كل
ما يرغب فيه ( :واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل أن أترك هذا األمر

(  )1قال الزخمرشي [الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (( :] )298 /3البخع :أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء ،وهو عرق
مستبطن الفقار ،وذلك أقَص حد الذبح ،ولعل لإلشفاق ،يعنى :أشفق عىل نفسك أن تقتلها حرسة عىل ما فاتك من إسالم
قومك َأ رال َي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ لئال يؤمنوا ،أو المتناع إيامهنم ،أو خيفة أن ال يؤمنوا)
(  )2قال الزخمرشي يف تفسريها [الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (( :] )19 /2واملراد بيان حرصه عىل إسالم قومه
وهتالكه عليه ،وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من حتت األرض أو من فوق السامء ألتى هبا رجاء إيامهنم .وقيل :كانوا يقرتحون
اآليات فكان يود أن جيابوا إليها لتامدى حرصه عىل إيامهنم .فقيل له :إن استطعت ذلك فافعل ،داللة عىل أنه بلغ من حرصه أنه
لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بام اقرتحوا من اآليات لعلهم يؤمنون)
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حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته) ()1

وعندما رأى بعض سادة املرشكني فيه خمايل النجابة والعبقرية ،وعلم أنه سيكون له
شأن عظيم ،وأن دعوته ستنترص؛ راح يبتهل الفرصة ،ويقول لصاحبه ،وهو حياوره( :واهلل،
لو أين أخذت هذا الفتى من قريش ،ألكلت به العرب) ،ثم راح يساومه يف تلك األوقات
الصعبة ،قائال( :أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك ،ثم أظهرك اهلل عىل من خالفك ،أيكون
لنا األمر من بعدك؟) ،حينها قال له رسول اهلل  بكل هدوء ،يف الوقت الذي كان حمتاجا
فيه ملن ينرصه ،ويعينه عىل قومه املناوئني له( :األمر إىل اهلل يضعه حيث يشاء) ،فقال له
املرشك( :أفتهدف نحورنا للعرب دونك ،فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا! ال حاجة لنا
بأمرك) ()2

وهكذا كان يسلم كل أموره هلل يف عبودية وتواضع شديد ..وإنك لتجد ذلك
ِ
الر ُس ِل َو َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِيب
واضحا يف القرآن الكريم ..قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما ُكن ُْت بِدْ عًا م َن ُّ
ِ
ير ُمبِنيٌ ﴾ [األحقاف]9 :
َو َال بِ ُك ْم ِإ ْن َأ رتبِ ُع ِإ رال َما ُي َ
وحى ِإ َ ريل َو َما َأنَا ِإ رال نَذ ٌ
وقد روي يف احلديث عن أم العالء قالت :طار لنا عثامن بن مظعون يف السكنى حني
اقرتعت األنصار عىل سكنى املهاجرين؛ فاشتكى فمرضناه حتى تويف ،ثم جعلناه يف أثوابه،
فدخل علينا رسول اهلل  ،فقلت :رمحة اهلل عليك أبا السائب ،فشهاديت عليك لقد أكرمك
اهلل ،قال :وما يدريك؟ قلت :ال أدري واهلل ،قال :أما هو فقد جاءه اليقني ،إين ألرجو له
اخلري من اهلل ،واهلل ما أدري وأنا رسول اهلل مايفعل يب وال بكم ،قالت أم العالء :فواهلل ال

(  )1الروض األنف ()45 /3
(  )2سرية ابن هشام ()424 /1
128

أزكي احدا بعده(.)1
وهكذا ظل صاحبي حيدثني عن أخالق رسول اهلل  ،ويبعد عني كل الوساوس
والشكوك التي حتول بيني وبينه ،ويرشدين يف كل ذلك إىل العودة إىل القرآن الكريم ..إىل
أن شعرت يف يوم من األيام بمحبة عظيمة لذلك النبي الكريم الذي عاش زاهدا عابدا
متواضعا ..ومع ذلك ترك رسالة مل تزل األيام تلهج هبا وتنادي.
وعند ذاك شعرت بشوق للتواصل مع هذا النبي الكريم ..وعندما سألت صاحبي
عن كيفية حتقيق ذلك ابتسم ،وقال :هلم معي إىل املجالس التي ينور فيها قلبك ،وتسعد
فيها بصحبته يف الدنيا ..وتكون زادك لصحبته يف اآلخرة.
ثم أخذ بيدي ملجلس مثل هذا املجلس ..وهناك تعلمت كيف أتواصل مع رسول
اهلل  ،وكيف أعيش بقربه ،متعلام من أخالقه ،ومقتبسا من روحانيته..
وبعد أن امتألت من مفرق رأيس إىل أمخص قدمي بتلك الروحانية اجلميلة ،جاءين
صاحبي ،وقال :أال تريد أن تقتدي بذلك الذي أحببته؟
قلت :بىل ..فاملحبوب الذي ال يقتدي بمحبوبه كاذب.
قال :إن يف أرض اهلل أرضا قد غزاها القحط ،وهي حتتاج إىل أن تتنزل عليها أمطار
القداسة ،لتهتدي سواء السبيل ..فهل يمكنك أن تصري سحابة تروهيا؟
قلت :أنا عبد ضعيف فقري ..وأنا أحوج إىل إصالح نفيس مني إىل إصالح غريي.
قال :فرس هناك وأصلح نفسك وهذهبا ..وسرتى كيف تنترش اهلداية بكل صمت
وهدوء..
عندها حزمت أمتعتي وجئت إىل مدينتكم ..ألتأدب عىل أيديكم ،وتتأدبون عىل
(  )1البخاري 91 /2 :ويف  238 /3و.44 /9
129

يدي..
قال ذلك ،ثم نظر إيل مبتسام ،وهو يقول :ال تنس حرفا واحدا مما حصل ..فمعلم
القرآن ائتمنك عىل ذلك ..وال يصح ملن جعل الصادق األمني قدوته أن يفرط يف األمانة.
 .3الوحي اإلهلي:
فجأة ،ومن غري مقدمات ،وجدتني أفارق ذلك املجلس املنور بنور اإليامن ،ألجد
نفيس يف ساحة حديقة صغرية مملوءة بألعاب األطفال ..وقد شعرت حينها بالكثري من
الراحة والسعادة ،وأنا أنظر إليهم ،وأتذكر بنظري صباي وطفولتي.
وبينام أنا كذلك ،رأيت صبيا صغريا يسقط من شجرة أراد الصعود إليها؛ فأرسعت
إليه ،وأرسع معي الكثري من الصبية ..وبعد أن اطمأننا عليه وعىل سالمته ،قال له بعض
الصبية :أمل نوحِ إليك سابقا أال جترب الصعود ثانية إىل هذه الشجرة؛ فأنت أصغر من أن
تصعد إليها؟
تعجبت من ذكره هلذه الكلمة يف هذا املحل ،فقلت له مصححا :ال تقل هذا يا بني..
قل :أخربتك ..أو أعلمتك ..أو نصحتك ..أو أنذرتك ..أو أرشت إليك ..أو أي لفظة من
األلفاظ التي تعرب عن مقصودك ..أما كلمة [الوحي]؛ فهي مقدسة ال يصح إطالقها إال
عىل وحي اهلل ألنبيائه بكلامته املقدسة.
نظر إيل الصبي ،ومثله سائر الصبية متعجبني ،وقال :فام تقول يف قوله تعاىل:
﴿و َأوحى رب َك إِ َىل النرح ِل َأ ِن ر ِ
اجل َب ِ
اخت ِذي ِم َن ِْ
الش َج ِر َو ِممرا َي ْع ِر ُش َ
ال ُب ُيوتًا َو ِم َن ر
ون﴾ [النحل:
ْ
َ ْ َ َ ُّ
 ..]68هل تراها تعني أن اهلل تعاىل أوحى إىل النحل كتبا مقدسة ،أم أن معناها إهلام اهلل هلا
لتفعل ما يتناسب مع طبيعتها ،ومصالح اخللق؟ ..أو أهنا تشري إىل أن النحل تسري وفق
فطرهتا ،وتستوحي من باطن غريزهتا ،مذللة ملا أودع فيها من غريزة العمل املنتظم ،ومن ثم
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فهي ال حتيد عن تلك السبيل؟
قال آخر :وما تقول يف قوله تعاىل عن األرض يوم الزلزلة الكربىَ ﴿ :ي ْو َمئِ ٍذ ُحتَدِّ ُ
ث
َأ ْخ َب َار َها بِ َأ رن َر رب َك َأ ْو َحى َهلَا﴾ [الزلزلة4 :ـ ..]5والتي اتفق املفرسون عىل أن معناها أمر اهلل
تعاىل هلا بذلك ..أي بأن تنشق عنهم ،وتزلزل.
يه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
قال آخر :وما تقول يف قوله تعاىل﴿ :و َأوحينَا إِ َىل ُأم موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِ
ت
َ ْ َْ
ْ
ِّ ُ َ
يه ِيف ا ْليم و َال َخت َِايف و َال َحتْزَ ِين إِنرا رادوه إِ َلي ِك وج ِ
َع َلي ِه َف َأ ْل ِق ِ
اع ُلو ُه ِم َن املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [القصص..]7 :
َ ُّ ُ ْ َ َ
َ
َ ِّ َ
ْ
أليس املراد منه إهلامها بذلك؟
ون إِ َىل َأولِيائِ ِهم لِيج ِ
قال آخر :وما تقول يف قوله تعاىل ﴿ :وإِ رن ر ِ
وح َ
اد ُلو ُك ْم
ْ َ ْ ُ َ
الش َياطنيَ َل ُي ُ
َ
وه ْم إِ رن ُك ْم ملَُ ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام ..]121 :فهل ترى أن وحي الشيطان مقدس ،أم أنه
َوإِ ْن َأ َط ْع ُت ُم ُ

﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي عَدُ ًّوا
ليس سوى تلك الوسوسة التي عرب عنها قوله تعاىلَ :
اجلن ي ِ
ِ
َش َياطِنيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإلن ِ
ورا﴾ [األنعام ،]112 :وقد
ض زُ ْخ ُر َ
ْس َو ِْ ِّ ُ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُر ً

ذكر املفرسون أن ذلك الوحي هو عبارة عام يوسوس به شياطني اجلن إىل شياطني اإلنس..
وأنه سمي وحي ًا؛ ألنه إنام يكون خفية ،وليس عالنية.
اهن سبع سامو ٍ
ات ِيف َي ْو َم ْ ِ
ني َو َأ ْو َحى ِيف
قال آخر :وما تقول يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َق َض ُ ر َ ْ َ َ َ َ
ٍ
يح َو ِح ْف ًظا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِ
م﴾ [فصلت:
الس َام َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ُك ِّل َس َامء َأ ْم َر َها َوزَ رينرا ر
 ..]12أليس معناها :قدر ..وهو ما فهمه بعض الشعراء ،فقال:
أوحى هلا القرار فاستقرت

وشدها بالراسيات الثبت()1

مل أدر ما أقول هلم؛ فقد تعجبت من رسعة بدهيتهم ،ومن معارفهم التي ال تتناسب
مع أعامرهم ،لكني أحببت أن أجادهلم ،فقلت :لكن أكثر ما ورد يف القرآن الكريم من لفظ
(  )1لسان العرب :ج  15ص .380
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الوحي ال يقصد به إال الوحي اإلهلي املقدس.
قال أحد الصبية :أجل ..كالمك صحيح ..ولكنه ال يعني انفراد لفظ الوحي
باملقدس والقداسة ..وحتى لو مل يرد يف القرآن إال لفظة واحدة ال تعني القداسة؛ فإن ذلك
يدل عىل جواز استخدامها يف غريها.
قال آخر :استخدام القرآن الكريم هلذه اللفظة يف املقدس وغريه دليل عىل أن هذا
الوحي جيده كل الناس ،ويعرفونه ..وأنه ال فرق بني الوحي اإلهلي وغريه إال يف املصدر
الذي نبع منه ..فإن كان من اهلل ،فهو وحي إهلي ،وإن كان من الشيطان ،فهو وحي
شيطاين ..وهكذا.
قال آخر :أمل تسمع إىل اهلل تعاىل ،وهو حيكي عن زكريا عليه السالم ،وما أشار به إىل
قومه ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َخ َر َج ع ََىل َق ْو ِم ِه ِم َن املِْ ْح َر ِ
اب َف َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم َأ ْن َس ِّب ُحوا ُبك َْر ًة َوع َِش ًّيا﴾
[مريم]11 :

قال آخر :حتى ذلك التلباثي الذي يذكره املهتمون بعلم النفس والروحانيات..
ويطلقون عليه (التخاطر من بعيد) هو نوع من الوحي..
قال آخر :أجل ..وقد بحثت يف ذلك كثريا ..إنه خطور باطني آين ال ُيعرف
مصدره ..فبعضهم يذكر أهنا فكرة تنتقل من ذهن إنسان اىل آخر ،واملسافة بينهام شاسعة..
وبعضهم يذكر أنه إلقاء روحي من قبل أرواح عالية أو سافلة( ..)1وبعضهم يذكر أهنا فكرة
رمحانية توحيها املالئكة ،وتنفثها يف روع إنسان يريد اهلل هدايته ،أو وسوسة شيطانية تلقيها
أبالسة اجلن لغرض غوايته.
قال آخر :أجل ..وقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل هذا ،وهو قوله تعاىل:

(  )1مفصل اإلنسان روح ال جسد :ج  1ص .542
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﴿و َن ْف ٍ
اها﴾
اب َم ْن َد رس َ
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ك َ
راها َو َقدْ َخ َ
َ
س َو َما َس رو َاها َف َأ ْهل َ َم َها ُف ُج َ
[الشمس7 :ـ]10

قال آخر :وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل كيفية ذلك؛ فقد قال رسول اهلل ( :إن
للشيطان ملة بابن آدم ،وللملك ملة؛ فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق ،وأما ملة
امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق؛ فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد اهلل ومن
وجد األخرى فليتعوذ باهلل من الشيطان) ()1

قال آخر :وبذلك فإن كل الناس يوحي إليهم يف كل حلظة ..ذلك أهنم بني أن يكونوا
من املتقني؛ فتستقبل قلوهبم وحي املالئكة ،أو يكونوا من املنحرفني؛ فتستقبل وحي
الشياطني.
قال آخر :وهلذا أمرنا اهلل تعاىل باالستعاذة من الوسوسة التي ليست سوى وحي
راس إِ َل ِه الن ِ ِ
رش ا ْل َو ْس َو ِ
راس َملِ ِك الن ِ
شيطاين ..كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
اس
راس م ْن َ ِّ
راس ِم َن ِْ
راس ا رل ِذي ُي َو ْس ِو ُس ِيف ُصدُ ِ
اجلن ِرة َوالن ِ
ور الن ِ
اخلن ِ
راس﴾ [الناس1 :ـ ]6
َْ
أردت أن أستفزهم ،فقلت :أرى أنكم ال تعرفون من الوحي إال ما خال من
القداسة ،وبرئ منها.
قال أحدهم :كيف تقول هذا؟ ..أليس وحي املالئكة ووعظهم للخلق مقدسا؟..
أليس وحي اهلل للنحل وهدايتها مقدسا؟ ..فكل ما هو من اهلل مقدس ..وكل ما هو من
الشياطني مدنس.
قلت :فأين تضعون وحي اهلل ألنبيائه ..ذلك الذي قال اهلل تعاىل فيه﴿ :إِنرا َأ ْو َح ْينَا
ِ ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنربِ ِّينيَ م ْن َب ْعده َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
(  )1الرتمذي ( ، )2988والنسائي يف الكربى ()9550
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ِ

ِ

وب َو ُيو ُن َس َو َه ُار َ
ورا﴾ [النساء:
يسى َو َأ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
ون َو ُس َل ْي َام َن َوآ َت ْينَا َد ُاوو َد زَ ُب ً
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َوإِ ْن ُكن َْت
..]163وقال﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
يم َحنِي ًفا َو َما
م ْن َق ْبله ملَ َن ا ْلغَافلنيَ ﴾ [يوسف..]3 :وقالُ ﴿ :ث رم َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َأن اتربِ ْع م رل َة إِ ْب َراه َ
َان ِمن املُْ ْ ِ ِ
رشكنيَ ﴾ [النحل]123 :
ك َ َ
قال أحدهم :هو ال َيتلف عن سائر أنواع الوحي ..الفرق فقط يف املستقبل.
قلت :ما هذا الذي تقوله ..إنه خطري وعظيم ..بل لعله الكفر بعينه.
قال :ال تستعجل يا عم ..فالتكفري من شأن املتطرفني اجلهلة ..ال من شأن احلكامء
وتالمذة القرآن الكريم ..أمل يعلمك معلموك هذا؟
قلت :ولكن ما ذكرته استفزين وأثارين ..فأنت تؤيد من حيث ال تشعر قول الذين
يزعمون أن النبوة مكتسبة.
قال :معاذ اهلل أن أقول ذلك ..فالنبوة اصطفاء إهلي خاص ،كام قال تعاىل﴿ :إِ رن اهللرَ
ِ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
ان ع ََىل ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [آل عمران ،]33 :وقال خماطبا
اص َط َفى آ َد َم َو ُن ً
ْ
وحا َو َآل إِ ْب َراه َ
اص َط َف ْي ُت َك ع ََىل الن ِ
راس بِ ِر َس َاال ِيت َوبِك ََال ِمي َف ُخ ْذ َما
وسى إِ ِّين ْ
موسى عليه السالمَ ﴿ :يا ُم َ

آ َتي ُت َك و ُكن ِمن ر ِ
َب
﴿و َم ْن َي ْرغ ُ
الشاك ِري َن﴾ [األعراف ،]144 :وقال عن إبراهيم عليه السالمَ :
ْ َ ْ َ
اهيم إِ رال من س ِفه َن ْفسه و َل َق ِد اص َط َفينَاه ِيف الدُّ ْنيا وإِ رنه ِيف ْاآل ِخر ِة ملَِن الص ِ
ِ ِ
ِ
احلنيَ ﴾
َ َ ر
َ َ ُ
ْ ْ ُ
َ ْ َ َ َ ُ َ
َع ْن م رلة إِ ْب َر َ
[البقرة]130 :

قلت :فكيف جتمع بني ما قلت وهذا؟
قال :ذلك يسري جدا؛ فالنبوة اصطفاء إهلي ملن تتوفر فيهم القابلية واملؤهالت
ِ
ِ
ويت ُر ُس ُل
﴿وإِ َذا َجا َء ْ ُهت ْم آ َي ٌة َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ م َن َحترى ُنؤْ تَى م ْث َل َما ُأ ِ َ
لذلك ..أمل تسمع قوله تعاىلَ :
جي َع ُل ِر َسا َل َت ُه﴾ [األنعام]124 :؛ فقد طلب هؤالء املتعنتون املتجربون أن
اهللرِ اهللرُ َأ ْع َل ُم َح ْي ُث َ ْ
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يتحقق هلم ما يتحقق للرسل عليهم السالم من تنزل الوحي إليهم ،فأخربهم اهلل تعاىل أنه
ال تتوفر لدهيم قابلية ذلك.
قلت :أجل ..وقد ذكرتني بقوله تعاىل عن قوم رسول اهلل  ،واقرتاحهم عىل اهلل
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُنزِّ َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
آن ع ََىل َر ُج ٍل ِم َن
بأن جيعل النبوة يف بعض عظامئهم ،قال تعاىلَ :
ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
َني عَظِي ٍ
م﴾ [الزخرف]31 :

قال :وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقولهَ ﴿ :أ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
َت َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم
ون َر ْمح َ
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
يشتَهم ِيف ْ ِ
ِ
رخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ًّيا
َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
َمع َ ُ ْ

ِ
جي َم ُع َ
ون﴾ [الزخرف ]32 :وهي تعني أن النبوة اصطفاء إهلي ،ملن توفرت
َو َر ْمح ُ
َت َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممرا َ ْ
فيه الرشوط التي تؤهله لذلك.
قلت :أال ترى أن قولك هذا ينفي اصطفاء غري األنبياء ..وهو ما يتناقض مع قوله
تعاىلُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا رل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمنْهم َظ ِ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه َو ِمن ُْه ْم ُم ْقت َِصدٌ
ْ َ
َ ْ ْ
َ
ُ ْ
ر َْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ري﴾ [فاطر]32 :
َومن ُْه ْم َس ِاب ٌق ِب ْ َ
اخل ْ َريات ِبإ ْذن اهللرِ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْض ُل ا ْلك َِب ُ
قال :معاذ اهلل أن أكذب حرفا من القرآن الكريم ..هذه اآلية تشري إىل ما يطلق عليه
معلمنا [معلم القرآن] اإلهلام التأوييل ..أو التنزل التأوييل.
قلت :مل أفهم ..ما الذي تقصد؟
قال :للوحي اإلهلي تنزالن ..أوهلام يطلق عليه [التنزيل] ،والثاين يطلق عليه
[التأويل] ..واألول واضح ..وهو كلامت اهلل املنزلة عىل رسله بحروفها ..والثاين هو تلك
الفهوم املرتبطة بالوحي ..والتي منها ما يصح ،فيعترب تأويال صحيحا تابعا للتنزيل ومؤكدا
له ..ومنها ما ينحرف ،وحينها يسمى وسوسة ووحيا شيطانيا.
ِ
قلت :هل تقصد قوله تعاىلِ ُ :
ت ُه رن
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
﴿ه َو ا رلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
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ات َف َأ رما ا رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
وهبِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتربِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة
اهب ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
وابتِغَاء َت ْأ ِويلِ ِه وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ رال اهللرُ والر ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون آ َمنرا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا
ُ
َ ر
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
َو َما َي رذك ُرر إِ رال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [آل عمران]7 :
قال :أجل ..فاآلية الكريمة تدل عىل كال املعنيني ..التأويل والتنزيل ..ويشري إىل
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
ول َو َال نَبِ ٍّي إِ رال إِ َذا َمتَنرى
َ ُ
املنحرف من التأويل قوله تعاىلَ ْ َ َ :
ِ
ِِ
ان ُثم ُ ِ
ِ
الش ْي َط ُ
ان ِيف ُأ ْمنِ ريتِ ِه َف َين َْس ُخ اهللرُ َما ُي ْل ِقي ر
َأ ْل َقى ر
يم
يم َحك ٌ
حيك ُم اهللرُ آ َياته َواهللرُ عَل ٌ
الش ْي َط ُ ر ْ

ِ ِ
ان فِ ْتنَ ًة لِ رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
الش ْي َط ُ
لِ َي ْج َع َل َما ُي ْل ِقي ر
وهب ْم َوإِ رن ال رظاملِنيَ َل ِفي
وهب ْم َم َر ٌض َوا ْل َقاس َية ُق ُل ُ ُ
ِ ٍ ِ ٍ
ش َقاق َبعيد﴾ [احلج52 :ـ]53
قلت :فالتنزيل خاص بالرسل عليهم السالم..

قال :أجل ..ال لكامهلم وقابليتهم فقط ..بل حلاجة اخللق إىل ذلك التنزيل ..فالوحي
اإلهلي نابع من عناية اهلل تعاىل بعباده ..ألنه السبيل الذي يتواصل به اهلل تعاىل معهم،
ليعرفهم بحقيقتهم ووظيفتهم.
قلت :فكيف نفرق بني الوحي املرتبط بالتنزيل وغريه؟
َان لِ َب َ ٍ
﴿و َما ك َ
رش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللرُ إِ رال َو ْح ًيا َأ ْو ِم ْن
قال :لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب َأ ْو ُي ْر ِس َل َر ُس ً
يم﴾ [الشورى ..]51 :ثم قال
َيل َحك ٌ
وال َف ُيوح َي بِإ ْذنه َما َي َشا ُء إ رن ُه ع ٌّ
ِ
ِ
ِ
َاب َو َال ْ ِ
اإل َيام ُن َو َلكِ ْن
وحا م ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ً
بعدهاَ :
ادنَا وإِن َرك َلتَه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [الشورى]52 :
ْ
ورا َهنْدي بِه َم ْن ن ََشا ُء م ْن ع َب َ
َج َع ْلنَا ُه ُن ً
َ
قلت :مل أفهم ..ما يعني هذا؟
قال :اإلهلام العادي جيده اإلنسان يف نفسه من غري معرفة مصدره بدقة بخالف
الوحي اإلهلي الذي يعرف املوحى إليه بأنه موحى إليه من اهلل ..وقد يظهر ذلك الوحي
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بصور متعددة أشارت إليها تلك اآلية الكريمة ..والتي ذكرت ثالثة وسائل التصال اهلل
بأنبيائه ..أوهلا الوحى ،وهو إلقاء املعنى ىف القلب ،والذي ُيعرب عنه بالنفث ىف الروع..
والثاين :الكالم من وراء حجاب :وهو أن يسمع كالم اهلل من حيث ال يراه كام سمع موسى
عليه السالم النداء من وراء الشجرة ..والثالث :ما يلقيه ملك الوحى املرسل من اهلل إىل
رسول اهلل فرياه متمثال بصورة رجل ،أو غري متمثل ،ويسمعه منه أو يعيه بقلبه.
قلت :أال ترى أن الوحي هبذه الصور التي ذكرهتا قد َيتلط مع غريه ...أال يمكن
أن يدعي الكهان والسحرة واملنجمون ..وكل أولئك الذين يزعمون التواصل مع الغيب
أهنم يوحى إليهم؟ ..فكيف تتحقق العناية اإلهلية أمام كل هذا؟
قال :الوحي املرتبط بالنبوة ال يتحقق إال لألنبياء ..وهم حيملون ختام من اهلل تعاىل
يدل عىل كوهنم كذلك ..ولذلك ال يقبل منهم إال بعد إثبات ذلك اخلتم.
قلت :مل أفهم.
﴿و َر ُس ً ِ ِ ِ
رسائِ َيل
قال :أمل تسمع قوله تعاىل عىل لسان املسيح عليه السالمَ :
وال إ َىل َبني إ ْ َ
ري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْيئ َِة ال رط ْ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون َط ْ ًريا
ِ
ون َو َما تَدر ِخ ُر َ
ص َو ُأ ْحيِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللرِ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون
بِإِ ْذن اهللرِ َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
ِ

ِ

ِِ

م ُمؤْ مننيَ ﴾ [آل عمران]49 :
ِيف ُب ُيوت ُك ْم إِ رن ِيف َذل َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْ

قلت :بىل ..فاملسيح عليه السالم يستدل لنبوته بتلك اآليات البينات.
قال :فذلك هو اخلتم اإلهلي الدال عىل صدق النبي ..وهلذا أقر اهلل تعاىل من طلبوا
اآليات وأجاهبم إىل طلبهم ..كام قال تعاىل عن قوم هود عليه السالم أهنم قالوا لنبيهمَ ﴿ :ما
ت بِآي ٍة إِ ْن ُكن َْت ِمن الص ِ
ْت إِ رال ب َرش ِم ْث ُلنَا َف ْأ ِ
اد ِقنيَ ﴾ [الشعراء ،]154 :وقد أخرب اهلل عن جوابه
َأن َ
َ ر
َ
َ ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
رش ُب َي ْو ٍم َم ْع ُلو ٍم َو َال َمت َ ُّس َ
وها ِب ُسوء َف َي ْأ ُخ َذ ُك ْم ع ََذ ُ
رش ٌب َو َل ُك ْم ْ
هلم ،فقالَ ﴿ :هذه نَا َق ٌة َهلَا ْ
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ِ

َي ْو ٍم عَظي ٍ
م﴾ [الشعراء155 :ـ]156
وهكذا أخرب عن كل الرسل عليهم السالم أهنم جاءوا باآليات الدالة عىل كوهنم
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًال ِم ْن َق ْبلِ َك ِمن ُْه ْم
أنبياء ،وأن ما يوحى إليهم وحي إهلي ،كام قال تعاىلَ :
ِ
َان لِرس ٍ
يت بِآ َي ٍة إِ رال بِإِ ْذ ِن اهللرِ
ول َأ ْن َي ْأ ِ َ
َم ْن َق َص ْصنَا َع َل ْي َك َومن ُْه ْم َم ْن َمل ْ َن ْق ُص ْ
ص َع َل ْي َك َو َما ك َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
رس ُهنَالِ َك ا ْملُ ْبطِ ُل َ
ون﴾ [غافر]78 :
يض بِ ْ َ
احل ِّق َو َخ َ
َفإ َذا َجا َء َأ ْم ُر اهللرِ ُق َ
قلت :لقد ذكرتني بام ورد يف القرآن الكريم من إجابة اهلل تعاىل بطلب بني إرسائيل
﴿و َق َال َهل ُ ْم نَبِ ُّي ُه ْم إِ رن آ َي َة ُم ْلكِ ِه َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم
اآليات الدالة عىل متليك طالوت ،قال تعاىلَ :
ِ ِ
التراب ُ ِ ِ ِ ِ
وسى َو ُآل َه ُار َ
ون َحت ِْم ُل ُه املَْ َالئِ َك ُة إِ رن ِيف َذلِ َك
ُ
وت فيه َسكينَ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َو َبق ري ٌة ممرا ت ََر َك ُآل ُم َ
ِِ

م ُمؤْ مننيَ ﴾ [البقرة]248 :
َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْ

قال :أجل ..ولو مل يكن ذلك طلبا مرشوعا ملا أجابه.
قلت :ولكني أرى أن اهلل تعاىل ينكر عىل املعارصين لرسول اهلل  طلب اآليات..
ِ ِ
ات ِعندَ
اءهت ْم آ َي ٌة رل ُيؤْ ِمنُ رن ِ َهبا ُق ْل إِن َرام اآل َي ُ
كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ْق َس ُمو ْا بِاهللِ َج ْهدَ َأ ْي َام ِهن ْم َلئن َج ْ ُ
اءت الَ ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾[األنعام ..]109:وقالَ ﴿:و َما َمنَ َعنَا َأ ْن ُن ْر ِس َل
اهللِ َو َما ُي ْش ِع ُر ُك ْم َأ رهنَا إِ َذا َج ْ
ون و َآ َتينَا َثمود النرا َق َة مب ِرص ًة َف َظ َلموا ِهبا وما ُنر ِس ُل بِ ْاآلَي ِ
ِ
ات
َ
بِ ْاآلَ َيات إِ رال َأ ْن ك رَذ َب ِ َهبا ْاألَ رو ُل َ َ ْ ُ َ
ُ َ َ َ ْ
ُْ َ
إِ رال َخت ِْوي ًفا﴾ (اإلرساء ..)59:وقال ﴿:و َقا ُلوا َلو َال ُنزِّ َل َع َلي ِه َآي ٌة ِمن رب ِه ُق ْل إِ رن اهللرَ َق ِ
اد ٌر ع ََىل َأ ْن
ْ َ ْ َ ِّ
ْ
َ
ِ

ُينَزِّ َل َآ َي ًة َو َلك رن َأ ْك َث َر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون ﴾(األنعام)37:
قال :هذه اآليات الكريمة ال تنفي مرشوعية طلب اآليات واألدلة ..وإنام تنفي ذلك
﴿و َقا ُلوا
التعنت والكربياء يف طلبها ..أمل تسمع قوله تعاىل الذي يشري إىل بعض اقرتاحاهتمَ :
ون َل َك جنر ٌة ِمن ن ِ
يل َو ِعن ٍ
َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحترى َت ْف ُج َر َلنَا ِم َن ْاألَ ْر ِ
َخ ٍ
ض َينْ ُبوعًا َأ ْو َت ُك َ
َب َف ُت َف ِّج َر
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت بِاهللرِ َواملَْ َالئِك َِة َقبِ ًيال َأ ْو
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِ َ
ْاألَ ْهنَ َار خ َال َهلَا َت ْفج ًريا َأ ْو ُت ْسق َط ر
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ٍ
ِ
َي ُك َ
الس َام ِء َو َل ْن ُنؤْ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك َحترى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا كِتَا ًبا َن ْق َرؤُ ُه
ون َل َك َب ْي ٌت م ْن زُ ْخ ُرف َأ ْو ت َْر َقى ِيف ر
ِ
رشا َر ُس ً
ُق ْل ُس ْب َح َ
وال﴾ [اإلرساء90 :ـ]93
ان َر ِّيب َه ْل ُكن ُْت إ رال َب َ ً
قلت :صدقت ..فسنة اهلل مع النبيني واحدة ..وهلذا كان القرآن كله آيات تدل عىل
كونه وحيا إهليا ..باإلضافة للمعجزات الكثرية التي حصلت لرسول اهلل  ،والتي مل تزد
املستكربين إال استكبارا.
قال :أجل ..وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقال﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش رق ا ْل َق َم ُر َوإِ ْن َي َر ْوا
رت َبت ر
َ
آي ًة يع ِر ُضوا وي ُقو ُلوا ِسحر مست َِمر وك رَذبوا وا رتبعوا َأ ْهواء ُهم و ُك ُّل َأم ٍر م ِ
ستَق ٌّر﴾ [القمر1 :ـ]3
َ َ ْ َ
ْ ٌ ُ ْ ٌّ َ ُ َ َ ُ
ََ
َ ُْ
ْ ُ ْ
لست أدري كيف خطر يل حينها أن أسأله عنه وعن أولئك الصبية الصغار الذين
تعجبت من معرفتهم بالقرآن الكريم ،لكني وجدت لساين يثقل عن النطق ككل مرة أهم
بذلك..
بعد أن سمعت كل تلك األحاديث عن الوحي اإلهلي وأقسامه ..استأذنني الصبية
لالنرصاف ،وقال يل أحدهم ،وهو يسري مبتعدا عني :ال تنس يا عم أن تسجل كل ما دار
بيننا ،وإال فإنك لن حتظى بلقيا معلم القرآن أبدا ما حييت.
أ ـ الوحي واألمراض:
بعد أن تركتهم أو تركوين ،وجدت نفيس أمام باب مصحة ُكتب عليها باخلط
العريض [مصحة األمراض العصبية] ،فتعجبت من وجودي أمامها ..وعن عالقتها
بالوحي ،وبكلامت اهلل..
وبينام أنا يف حرييت ،إذا بشخص يأخذ بيدي ،ويقول :هيا معي برسعة ..الشك أنك
تريد أن ترى الفرق بني األمراض العصبية والوحي اإلهلي.
قلت مستغربا :أنا لست مسترشقا وال مستغربا وال ملحدا حتى َيطر عىل بايل هذا
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اخلاطر اليسء ..فوحي اهلل أقدس من أن َيتلط بأوهام األمراض النفسية.
ابتسم ،وقال :ما دمت كذلك ..فام حاجتك إىل األقالم والدواة والقراطيس ..ارمها
ورس إىل بيتك ..فال حيمل هذه األدوات إال من يريد أن يؤدي وظائفه يف التبليغ والشهادة.
قلت :وما عالقة ذلك بالتبليغ والشهادة؟
قال :التبليغ احلقيقي هو الذي ُجياب به عن كل شبهة ،و ُيرد به عىل كل هوى،
وباستعامل مجيع املناهج ..وهو وحده من يسمح لك بأن تقول :اللهم اشهد بأين بلغت.
قلت :وما عالقتي أنا بذلك؟
قال :ألست تريد أن تكون تلميذا للقرآن؟
قلت :بىل ..ومن ال يريد أن يكون كذلك؟
قال :فقد قال اهلل تعاىل﴿ :سي ُق ُ ِ
رش ْكنَا َو َال آ َباؤُ نَا َو َال
َ َ
رش ُكوا َل ْو َشا َء اهللرُ َما َأ ْ َ
ول ا رلذي َن َأ ْ َ
ِ
يش ٍء ك ََذلِ َك ك رَذ َب ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َحترى َذا ُقوا َب ْأ َسنَا ُق ْل َه ْل ِعنْدَ ُك ْم ِم ْن ِع ْل ٍم
َح رر ْمنَا م ْن َ ْ

ون ُق ْل َفلِ رل ِه ْ
ون إِ رال ال رظ رن َوإِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ رال َخت ُْر ُص َ
َف ُت ْخ ِر ُجو ُه َلنَا إِ ْن َتتربِ ُع َ
احلُ رج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة َف َل ْو َشا َء
َهلَدَ ا ُك ْم َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [األنعام148 :ـ ..]149فهل تعرف كيفية تنفيذها ..أم أنك تكتفي بتالوهتا؟
قلت :فهال دللتني عىل ذلك؟
قال :هذه اآلية الكريمة تدعونا إىل استعامل كل ما يعرفه اخللق من املناهج إلقامة
احلجة البالغة عليهم ..فال يكفي أن نذكر هلم احلق ،ثم ال نقنعهم به ،أو ال نسعى يف
إقناعهم.
قلت :هذه مهمة الرسل عليهم السالم.
قال :وهي مهمة كل من حيب أن يكون تلميذا هلم ،أو مقتديا هبم ..أمل تسمع قوله
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِييل َأ ْد ُعو إِ َىل اهللرِ ع ََىل َب ِص َري ٍة َأنَا َو َم ِن ا رت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
ان اهللرِ َو َما َأنَا ِم َن
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ِ

املُْ ْ ِ
رشكنيَ ﴾ [يوسف]108 :
قلت :بىل ..وهي واضحة يف داللتها ..وحمكمة يف معناها.
قال :فهلم معي إذن ..فقد سمعت أن بعض املشككني حياول أن يستدل باملرض
النفيس عىل عدم وجود الوحي اإلهلي ،وقد استنفر كل ما لديه من وسائل اإلعالم ،ليبث
ذلك مبارشة وبني كل األنام.
مل أجد إال أن أدخل معه املستشفى ،وهناك رأيت كامريات وميكرفونات ومصابيح
إضاءة ..كلها مسلطة عىل رجل يلبس لباس األطباء ،وبني يديه مريض ،وهو يقول :من
أراد أن يكتشف حقيقة الوحي الذي يدعيه املسلمون لنبيهم ..أو املسيحيون واليهود
ألنبيائهم؛ فهذا الذي رأيتموه صورة واضحة ودقيقة له ..وبذلك يمكنكم أن تكتشفوا أن
الوحي ليس سوى مرض نفيس ..وقد تكون له بعض األسباب العصبية.
تعجبت إذ رأيت الذي دخل يب ،يرفع يده بكل أدب ،ويقول :هل تسمحون يف هذه
احلصة التي تعرضوهنا اآلن باحلوار العلمي ،أم أنكم تريدون فقط تلقني ما ترونه
للمشاهدين من غري أن تسمحوا للرأي الذي َيالفكم بأن يظهر أو يناقش.
قال الطبيب :بكل رسور ..يمكنك أن تناقش كام تشاء ..فنحن لسنا كاملتدينني
املنغلقني ..بل نحن ال نصدق إال العلم واحلقيقة.
قال الرجل :كيف عرفت أن األنبياء الذين يوحى إليهم ال َيتلفون عن هذا املريض
الذي بني يديك ..هل تراهم زاروك يف عيادتك؟
ضحك بصوت عال ،وقال :ما تقول يا رجل ..بيني وبينهم مئات أو آالف السنني؛
فكيف يمكنني معاجلتهم ..أال ترى أنك هبذا تثبت أنك جاهل بعلم التاريخ؟
قال الرجل :فكيف استطعت تشخيص أمراضهم ..مع أنك مل تستطع تشخيص
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املريض الذي بني يديك إال بعد أن أحْضته أمامك ..بل أمام الناس أمجعني(.)1
قال الطبيب :ذلك ليس صعبا ملن هو يف مثل اختصايص ،فمن السهل أن تدرس
سلوك أي كان لتحكم عليه بعد ذلك بالصحة أو املرض ..باإلضافة إىل أين اعتمدت عىل
أدق الدراسات ،وأكثرها موضوعية ..الشك أنك تعرف ذلك العالمة الباحث املدقق
جولد تسيهر ..لقد كانت أبحاثه القيمة أهم مراجعي ،لقد قال يف كتابه (العقيدة والرشيعة
ىف اإلسالم) عن حممد( :وىف خالل النصف األول من حياته اضطرته مشاغله إىل االتصال
بأوساط استقى منها أفكار ًا أخذ جيرتهيا ىف قرارة نفسه ،وهو منطو ىف تأمالته أثناء عزلته،
ومليل إدراكه وشعوره للتأمالت املجردة ،والتى يلمح فيها أثر حالته املرضية ،نراه ينساق
ضد العقلية الدينية واألخالقية لقومه األقربني واألبعدين)()2

وقد وجدت بعد البحث والتنقيب يف كتب التاريخ والطب أن الوحي الذي يدعيه
حممد ليس سوى عالمة عىل قائمة طويلة من األمراض منها ما سبقت إىل معرفته ،ومنها ما
كان يل براءة اكتشافه..
أما ما سبقت إليه ،فقد سبقني شربنجر وجوستاف فايل وغريهم إىل أنه كان مصاب ًا
بحاالت من الرصع ،يغيب فيها عن الناس وعام حوله ،ويظل ملقى عىل أثرها بني اجلبال
ملدة طويلة ،يسمع له عىل إثرها غطيط كغطيط النائم ،ويتصبب عرق ًا ،ويثقل جسمه،
وتعرتيه التشنجات ،وخترج منه الرغوة ،فإذا أفاق ذكر أنه أوحى إليه ،وتال عىل أتباعه ما

(  )1أعدنا هنا ـ باختصار ـ ذكر بعض ما ذكرناه يف كتاب النبي املعصوم من الرد عىل هذه الشبه التي يثريها املسترشقون
وغريهم حول الوحي اإلهلي..
(  )2العقيدة والرشيعة ىف اإلسالم ص.112
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يزعم أنه وحي من اهلل(.)1
وسبقني بعضهم إىل اعتبار حالته حالة هسترييا ،وهتيج عصبي ،يظهر عليه أثرها ىف
مزاجه العصبي القلق ،ونفسه كثرية العواصف بشكل غامض ،حتى كان يصل به األمر أن
ال يفرق بني تعاقب الليل والنهار ،وقد هزل عىل إثرها جسمه ،وشحب لونه ،وخارت
قواه(.)2
وسبقني آخرون إىل أن به نوعا من اهلوس ..لقد قال بعضهم معربا عن ذلك(:ونرى
حممد ًا الثاقب النظر من الناحية العلمية من ذوى اهلوس ،كام هو شأن أكثر مؤسيس
الديانات)()3

قال الرجل :إن ما ذكرته من اختالف املحللني يف وصف املرض يدل عىل أننا نحتاج
إىل البحث اجلاد عن حقيقة ذلك..
قال الطبيب :أجل ..املهم أن نعرتف بأنه مرض.
قال الرجل :ليس بالْضورة ..فأنتم ـ معارش األطباء ـ ختتلفون أحيانا يف تشخيص
بعض األمراض ،وبعضكم قد حيكم بالصحة ملن اعتربه طبيب آخر مريضا.
قال الطبيب :أجل ..كالمك صحيح ..أنا شخصيا هناك من اهتمني بكوين مريضا
نفسيا ..لكني استطعت أن أثبت له أين لست كذلك..
ثم مد يده إىل حقيبته ،وأخرج بعض األوراق ووضعها يف واجهة بعض الكامريات،
ثم قال :وهذه شهادات كثرية تثبت ذلك ..طبعا هذا أفضل رد عىل أولئك املسلمني الذين

(  )1اإلسالم واملسترشقني لنخبة من العلامء ص.2.2
(  )2مقدمة القرآن ملونتجمرى وات ص ،18 ،17ومقدمة القرآن لبل ص.3 ،29
(  )3الوحى القرآنى ىف املنظور االسترشاقى ونقده للدكتور حممود ماىض ص.123
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اهتموين بأين مريض نفيس.
ق ال الرجل :مجيل جدا ما ذكرت ..وأنا ال أهتمك بكونك مريضا نفسيا ..ولكني
أريد أن أتأكد أيضا من اهتامك ملحمد بكونه مريضا نفسيا.
قال الطبيب :ال ..هو مريض نفيس بال شك.
قال الرجل :ولكن أطباء النفس يف أكثر بالد العامل ،وعىل مدار التاريخ مل يتهموه
بذلك ..بل الكثري منهم يتبعه ويؤمن بام جاء به ..بل منهم من يعترب هديه أحسن هدي
لعالج أكثر األمراض النفسية والوقاية منها.
قال الطبيب :جاهل من يفعل ذلك.
قال الرجل :أال ترى أنك تتعنت وتتعسف ..فبينام تنفي عن نفسك هتمة املرض نراك
تلصقها بغريك ..وترفض أي حتقيق أو بحث للتأكد.
قال الطبيب :ال بأس ..فهلم بام عندك من الباطل لتنفي ما لدي من احلق.
قال الرجل :سأستعرض من خالل حياة حممد  ما يبني وجه احلق فيام ذكرته..
فنعرف إن كان حقيقة مريضا أم ال ..ولنبدأ باألمراض العصبية ..فقد ذكرت بأن هناك من
اعترب النبي  مصابا بالرصع.
قال الرجل :ذلك صحيح ..ولقوله الدالئل الكثرية يف حياة حممد.
قال الرجل :قبل أن أجيبك بام يقتضيه املنطق أجيبك بام ذكره بعض قومك ،اسمع
ملا يقول املسترشق الطبيب ماكس مايرهوف الذي قال ردا عىل من نسب هذا املرض ملحمد
(:أراد بعضهم أن يرى ىف حممد رج ً
ال مصاب ًا بمرض عصبى أو بداء الرصع ،ولكن تاريخ
حياته من أوله إىل آخره ،ليس فيه شئ يدل عىل هذا ،كام أن ما قام به فيام بعد من الترشيع
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واإلدارة يناقض هذا القول)()1

ومثله قال (بوديل) يف كتابه (الرسول حياة حممد) مفندا هذا الزعم(:ال يصاب
بالرصع من كان يف مثل الصحة التي كان يتمتع هبا حممد حتى قبل وفاته بأسبوع واحد(،)2
وإن كان ممن تنتابه حاالت الرصع كان يعترب جمنونا ،ولو كان هناك من يوصف بالعقل
ورجاحته ،فهو حممد)
بعد هذا أجبني ..هل كان قوم حممد حريصني عىل تتبع كل ثغرة يمكنهم من خالهلا
نرش الفضائح التي تشوه حممدا ؟
قال الطبيب :أجل ..ذلك صحيح ..وأنا ال أعتربها فضائح ،بل أعتربها حقائق.
قال الرجل :فهل سجل التاريخ أهنم رموه هبذا الداء الذي كان معروفا عندهم ،كام
كان معروفا عند مجيع شعوب العامل؟
قال الطبيب :لكنهم رموه باجلنون؟
قال الرجل :الرمي باجلنون خمتلف عن الرمي بالرصع ..وأنت وهم ومجيع العامل
تعلمون أن ترصفات حممد



أبعد الترصفات عن ترصفات املجانني ..لعلك سمعت

بالوليد بن املغرية ..ذاك الذي كان من كبار املعارضني ملحمد  ،واملحاربني له ..لقد ذكر
املؤرخون أنه اجتمع ونفر من قريش ،وكان ذا سن فيهم وقد حْض املوسم فقال :إن وفود
العرب ستقدم عليكم يف املوسم وهم يتساءلون عن أمر حممد وقد اختلفتم يف اإلخبار عنه،
(  )1اإلسالم والرسول ىف نظر منصفى الرشق والغرب ،أمحد بوطامى ص.162
(  )2كان النبي  أصح الناس بدنا وأقواهم جسام ،وأوصافه التي تناقلها الرواة تدل عىل البطولة اجلسامنية .وقد بلغ من
قوته أنه صارع ركانة بن عبد يزيد فرصعه ،وكان ركانة هذا مصارعا ماهرا ،ما قدر أحد أن يأيت بجانبه إىل األرض ،وملا عرض
عليه النبي  الدعوة قال :صارعني فإن أنت غلبتني آمنت أنك رسول اهلل ،فصارعه الرسول فغلبه ،فقيل إنه أسلم عقب
ذلك(التاريخ الكبري رقم  )1146واملصاب بالرصع ال يكون عىل هذه القوة.
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ٌ
شاعر ،وتعلم العرب أن هذا كله
جمنون ،وآخر يقول :كاه ٌن ،وآخر يقول:
فمن قائل يقول:
ٌ
ال جيتمع يف رجل واحد ،فسموا حممدا باسم واحد جتتمعون عليه وتسميه العرب به ،فقام
ٌ
شاعر ،فقال الوليد بن املغرية :سمعت كالم عبيد بن األبرص وأمية بن
رجل منهم فقال:
ٌ
أيب الصلت ،وعرفت الشعر كله وما يشبه كالم حممد كالم شاعر ،فقالوا :كاه ٌن ،فقال
الوليد :ما هو بزمزمة الكاهن وال بسجعه ،والكاهن يصدق ويكذب وما كذب حممدٌ قط،
ٌ
جمنون ،فقال الوليد :لقد عرفنا اجلنون فإن املجنون َينق فام هو بخنقه وال
فقام آخر فقال:
ساحر ،قال الوليد :لقد رأينا السحار وسحرهم فام هو بنفثه
ختاجله وال وسوسته ،فقالوا:
ٌ
وال عقده ،وانرصف الوليد إىل بيته فدخل عليه أبو جهل فقال :ما لك يا أبا عبد شمس
ساحر جاء
أصبأت ؟ فقال الوليد :فكرت يف أمر حممد وإن أقرب القول فيه أن تقولوا:
ٌ
سحر ،يفرق به بني املرء وأبيه وبني املرء وأخيه ،وبني املرء وزوجته ،وبني املرء
بقول هو
ٌ
وعشريته (.)1
وحينذاك نزلت هذه اآليات الكريمة التي تبني الرس وراء ذلك البهتانَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا ُث رم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ك رَال
َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا َو َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا َو َبنِنيَ ُش ُهو ًدا َو َم رهدْ ُ
إِ رن ُه ك َ
ف َقدر َر ُث رم
ف َقدر َر ُث رم ُقتِ َل َك ْي َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا إِ رن ُه َفك َرر َو َقدر َر َف ُقتِ َل َك ْي َ

ْرب َف َق َال إِ ْن َه َذا إِ رال ِس ْح ٌر ُيؤْ َث ُر إِ ْن َه َذا إِ رال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
رش﴾
اس َتك َ َ
رس ُث رم َأ ْد َب َر َو ْ
َن َظ َر ُث رم َع َب َس َو َب َ َ
[املدثر11 :ـ]25

التفت إىل الطبيب ،وقال :أنت ترى قومه قد احتاروا فيام ينسبوه إليه مما يرصف
الناس عنه ،فلو علموا أنه كان يرصع ،ويصيبه املرصوع من ختبط يسكتون عن هذا ..خاصة
وأهنم كانوا يعتربون الرصع من األمراض الشيطانية املنفرة؟

(  )1تفسري الطربي ()98/29
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قال الطبيب :لعل قومه مل تكن لدهيم معرفة مفصلة بالرصع ،فلذلك توقفوا عن
رميه به.
قال الرجل :ومن يف العامل من ال يعرف هذا املرض ،وكل أعراضه وعالماته واضحة
للجميع..
قال الطبيب :أنت تريد مني أن نتحدث حديثا علميا ..ثم أراك تتهرب ،وتكتفي
باحلديث العام.
قال الرجل :فهات اذكر يل أعراض الرصع بأنواعه املختلفة ،لنرى مدى انطباقها
عىل رسول اهلل .
قال الطبيب :من أنواع الرصع ما ُيطلق عليه [الرصع األصغر] ،ومن أعراضه:
الرسحان ..وفقدان الذاكرة ..وفقدان الكالم ،أو الكالم غري املفهوم ..وتوقف اجلسم عن
أي حركة تليها رمشات يف العينني ..وفقدان النشاط العادي ..ومنها [الرصع األكرب] ،ومن
أ عراضه تصلب يف اجلسم ..واحتقان يف الوجه ..وهزات متكررة يف اجلسم كله ..ولعاب
كثيف يف الفم ..وعض للسان ..ومنها [الرصع البؤري] ،ويكون املريض فيه يف كامل
وعيه ،وقد يتذكر ما حصل له خالل النوبة ،ومن أعراضه تشنجات حركية ..وتشنجات
حسية ..وختيالت مرئية أو سمعية أو شميه (هالوس) ..وإحساس داخيل باخلوف.
قال الرجل :فلنبدأ بـ [الرصع األصغر] ،فقد ذكرت من أعراضه الرسحان ..وفقدان
الذاكرة ..وفقدان الكالم ،أو الكالم غري املفهوم ..وتوقف اجلسم عن أي حركة تليها
رمشات يف العينني ..وفقدان النشاط العادي ..فهل يمكن لرجل يتسم بكل هذا الضعف
أن يؤسس أمة ال يزال هلا وجود إىل اليوم؟ ..وهل يمكن ملن كان عاجزا عن الكالم ،أو
كان كالمه غري مفهوم أن يرتك من التعاليم املمتلئة باحلكمة ما مل تزده األيام إال إثباتا؟..
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وهل يمكن ملن كان شارد الذهن أن حتمل حياته ..بل دقائق حياته وثوانيها ..من األمحال
ما تنوء به اجلبال؟
إن الذي ذكرت ال ينجح يف حياته البسيطة العادية ،فكيف بمن محل كل األثقال،
وحتمل كل املتاعب واملشاق ،ومل تكن له يف حياته حلظة من السكون والراحة.
ب َوإِ َىل َر ِّب َك
لقد قال ربه يأمره بالتفرغ إليه يف حال الراحةَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ
ب﴾ [الرشح7 :ـ]8
َف ْار َغ ْ

وقال َيربه عن ليله﴿ :إِ رن َر رب َك َي ْع َل ُم َأن َرك َت ُقو ُم َأ ْدنَى ِم ْن ُث ُل َث ِي ال رل ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه﴾

[املزمل]20 :

ِ

ِ

وقال َيرب عن عظم األمانة التي حتملها﴿ :إِنرا َسنُ ْلقي َع َل ْي َك َق ْو ًال َثق ً
يال﴾ [املزمل]5 :
فهل يمكن ملن محل كل هذه األثقال ،فحملها خري محل أن يكون بذلك الضعف
والقصور؟
أما [الرصع األكرب] ..وهو ما يقصده عادة من ذكرت من املسترشقني..
قال الطبيب :أجل ..وأدل دليل عىل ذلك ما تسمونه بالوحي ..فام الوحي يف نظرنا
ـ معرش األطباء ـ سوى نوبة من نوبات الرصع األكرب.
قال الرجل :إن هذا يستدعي النظر يف هيئة الوحي الذي كان يعرض للنبي ،
ومقارنة ذلك بام وصفت من أعراض الرصع األكرب.
قال الطبيب :ذلك صحيح.
قال الرجل :لقد ورد يف النصوص ذكر أربعة أنواع من الوحي ،وسنرى مدى عالقة
هذه األنواع بام ذكرت من أعراض..
أما أوهلا ..فالرؤيا الصادقة ،فقد روي أهنا كانت مبدأ وحيه  ،ففي احلديث(:أول
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ما بدئ به رسول اهلل  من الوحى الرؤيا الصاحلة ىف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت
مثل فلق الصبح)()1

بل قد ورد الترصيح بذلك ،ففي احلديث :قال رسول اهلل



(:رؤيا األنبياء

وحى)()2

بل قد نص القرآن عىل هذا عند ذكره لرؤيا إبراهيم  ىف املنام من ذبح ولده
الس ْع َي َق َال َيا ُبن رَي إِ ِّين َأ َرى ِيف املَْنَا ِم َأ ِّين َأ ْذ َب ُح َك
إسامعيل  ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل رام َب َلغَ َم َع ُه ر
ِ
َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل ما ُتؤْ مر ست ِ
ن﴾ [الصافات]102 :
الصابِ ِري َ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اهللرُ م َن ر
َ َ
َ َُ َ
ْ َ َ
ومن الرؤى التي رآها رسول اهلل  ،وقص علينا القرآن الكريم قصتها ما نص عليه
قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ ُي ِريك َُه ُم اهللرُ ِيف َمن َِام َك َقلِ ًيال َو َل ْو َأ َراك َُه ْم كَثِ ًريا َل َف ِش ْل ُت ْم َو َل َتنَازَ ْع ُت ْم ِيف ا ْألَ ْم ِر
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [األنفال ،]43 :ففي غزوة بدر واجه املسلمون
يم بِ َذات ُّ
َو َلك رن اهللرَ َس رل َم إِ رن ُه عَل ٌ
املرشكني ىف أول واقعة حربية حاسمة ،وكان املرشكون ضعف عدد املسلمني ،وقد وقعت
رؤيا لرسول اهلل  شاهد فيها املرشكني قلة قليلة ،فأخرب أصحابه يومئذ بذلك ،فكان ذلك
تثبيت ًا هلم.
ومن الرؤى التي قصها القرآن الكريم ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َصدَ َق اهللرُ
ِ
ِِ
ِ
وس ُك ْم َو ُم َق ِّ ِ
رصي َن
احل َرا َم إِ ْن َشا َء اهللرُ آمننيَ حمُ َ ِّلقنيَ ُر ُء َ
احل ِّق َلتَدْ ُخ ُل رن املَْ ْسجدَ ْ َ
الرؤْ َيا بِ ْ َ
َر ُسو َل ُه ُّ
ون َفعلِم ما َمل َتع َلموا َفجع َل ِمن د ِ
ون َذلِ َك َفت ًْحا َق ِري ًبا﴾ [الفتح ،]27 :فقد أخرب الرسول
ْ ُ
َ َ
َال َختَا ُف َ َ َ َ ْ ْ ُ
 صحابته ىف العام السادس للهجرة بأنه رأى املسلمني داخلني املسجد احلرام ىف أمن تام
مؤدين املناسك.

(  )1البخاري ()3 /1
(  )2احلاكم يف مستدركه ج/4ص 438ح.8197
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وملا سار املسلمون ،ووصلوا إىل احلديبية مل يشك مجاعة منهم أن الرؤيا النبوية تتحقق
عامهم ذلك ،وحني وقع ما وقع من صلح احلديبية تساءل عمر :أوليس كنت حتدثنا أنا
سنأيت البيت فنطوف به؟ قال  :بىل ،أفأخربتك أنا نأتيه العام؟ قال :قلت :ال .قال :فإنك
آتيه ومطوف به(.)1
وقد حصل حتقيق هذه الرؤية ىف العام السابع ،ففي ذي القعدة أدى الرسول



واملسلمون عمرة القضاء ،ودخلوا مكة معتمرين.
التفت إىل الطبيب ،وقال :هل ترى يف هذا النوع من الوحي أي عرض من أعراض
الرصع؟
سكت الطبيب ،فقال الرجل :ال ..وال يمكنك إال أن تقول ذلك ،وإال لكان كل
اخللق مصابني بالرصع..
قال رجل من احلاَضين :فحدثنا عن النوع الثاين.
قال الرجل :النوع الثاين من الوحي هو اإلهلام والقذف ىف القلب من غري رؤية
ملك ،وذلك بأن يلقى اهلل أو امللك املوكل بالوحي يف قلب النبي  ما يريد ،مع تيقنه  أن
َان لِ َب َ ٍ
ما ألقى إليه وحي من قبل اهلل تعاىل ..وقد أشار إىل هذه الكيفية قوله تعاىلَ ﴿:و َما ك َ
رش
َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللرُ إِ رال َو ْحي ًا ﴾ [الشورى ..]51:ومن الوحي املتنزل هبذه الصورة ما نص عليه قوله
( : ليس من عمل يقرب إىل اجلنة إال أمرتكم به ،وال عمل يقرب إىل النار إال قد هنيتكم
عنه ،وال يستبطئن أحد منكم رزقه ،إن جربيل عليه السالم ألقى ىف روعي أن أحد ًا منكم
لن َيرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا اهلل أهيا الناس ،وأمجلوا ىف الطلب ،فإن استبطأ

(  )1البخاري ()11/3
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أحد منكم رزقه فال يطلبه بمعصية اهلل ،فإن اهلل ال ينال فضله بمعصية)()1

التفت إىل الطبيب ،وقال :هل ترى يف هذا النوع من الوحي أي عرض من أعراض
الرصع؟ ..ال ..وال يمكنك إال أن تقول ذلك ،فكل إنسان جيد يف ذهنه ـ أحيانا كثرية ـ من
اخلواطر واألفكار ما مل يكن َيطر له عىل بال.
قال الطبيب :ولكني ال أسلم أن ذلك وحي من اهلل.
قال الرجل :ال هيمني أن تسلم أو ال تسلم ..فتلك مسألة أخرى ..وهي تستدعي
بحثا آخر ..فنحن اآلن نناقش عالقة أنواع الوحي بالرصع الذي تذكره.
قال رجل من احلاَضين :فحدثنا عن النوع الثالث.
قال الرجل :النوع الثالث هو تكليم اهلل نبيه بام يريد من وراء حجاب ،وهو ما نص
َان لِ َب َ ٍ
رش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللرُ إِ رال َو ْحي ًا َأ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
عليه قوله تعاىلَ ﴿:و َما ك َ
اب﴾ [الشورى،]51:
وسى َتكْلِي ًام ﴾
وهو نفس الوحي الذي حصل ملوسى  كام قال تعاىلَ ﴿:و َك رل َم اهللرُ ُم َ
[النساء ..]164:وقد حصل هذا النوع من الوحي لنبينا حممد  ليلة اإلرساء واملعراج ،كام قال
ِ ِ
حى﴾ [لنجم]10:
تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْبده َما َأ ْو َ
قال رجل من احلاَضين :فحدثنا عن النوع الرابع.
قال الرجل :النوع الرابع من أنواع الوحي ،وهو نزول امللك وتكلمه مع رسول اهلل
 .. ويف هذه احلالة إما أن يتمثل له امللك ىف صورة رجل ،فيكلمه كام يكلم البرش بعضهم
بعضا ،كام حصل لألنبياء قبله  ،فقد ذكر اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أن املالئكة
قدموا عليه ،فقدم هلم عج ً
ال حنيذ ًا ،ومل يعرف أهنم مالئكة إال حني أفصحوا له عن حقيقة
ِ
ِ
﴿ه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
يم املُْك َْر ِمنيَ إِ ْذ َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َقا ُلوا َس َال ًما
أمرهم ،قال تعاىلَ :
يث َض ْيف إِ ْب َراه َ
(  )1احلاكم يف مستدركه ج/2ص 5ح.2136
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ون َف َرا َغ إِ َىل َأ ْهلِ ِه َف َجا َء بِ ِع ْج ٍل َس ِم ٍ
ني َف َق رر َب ُه إِ َل ْي ِه ْم َق َال َأ َال َت ْأ ُك ُل َ
َق َال َس َال ٌم َق ْو ٌم ُمنْك َُر َ
ون
رشو ُه بِ ُغ َال ٍم عَلِي ٍ
م﴾ [الذاريات24 :ـ]28
َف َأ ْو َج َس ِمن ُْه ْم ِخي َف ًة َقا ُلوا َال َخت ْ
َف َو َب ر ُ
وأخرب تعاىل أن املالئكة عليهم السالم أتوا لوطا عليه السالم ىف صورة شباب
ت ُر ُس ُلنَا ُلو ًطا ِيس َء ِ ِهب ْم َو َض َ
اق ِ ِهب ْم َذ ْرعًا َو َق َال َه َذا َي ْو ٌم
﴿وملَرا َجا َء ْ
حسان ،قال تعاىلَ :
ِ
يب﴾ [هود]77 :
عَص ٌ
وأخرب تعاىل أن اهلل أرسل إىل مريم البتول عليها السالم جربيل عليه السالم ىف صورة
ت ِم ْن ُد ِ ِ
وهن ْم ِح َجا ًبا
برش سوي يبرشها باصطفائها واصطفاء وليدها ،قال تعاىلَ ﴿ :ف راخت ََذ ْ
رشا َس ِو ًّيا﴾ [مريم]17 :
َف َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي َها ُر َ
وحنَا َفت ََم رث َل َهلَا َب َ ً

وعىل هذا األسلوب من أساليب الوحي كان جربيل عليه السالم يتنزل عىل حممد
 متخذا صورة رجل ،بحيث يراه النبي  وحده ويكلمه بام أراد فيعي عنه ما يقول ،ويدل
عىل ذلك قوله  ،ملا سئل كيف يأتيك الوحى؟ قال(:وأحيان ًا يتمثل ىل امللك رج ً
ال
فيكلمني فأعي ما يقول)()1

وقد يظهر امللك املتشكل ىف صورة رجل للعيان ،فرياه الناس ويسمعون كالمه للنبي
 ،كام ورد ىف احلديث أن جربيل عليه السالم جاء للنبي  ،وسأله عن اإليامن واإلسالم
واإلحسان والساعة ،ويف هنايته قال (:إنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم)()2

ومن األحوال النادرة هلذا النوع من الوحي أن يأيت جربيل عليه السالم للنبي  ىف
صورته التي خلقه اهلل عليها ،وقد ورد يف النصوص املقدسة ذكر مرتني فقط هلذه احلالة..
والتي رأى فيها النبى  جربيل عليه السالم عىل صورته املالئكية التي خلقه اهلل عليها ،له

(  )1مالك (املوطأ) ( )143واحلميدي ( )256وأمحد (58/6و)202
(  )2أبو داود [.]4697
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ستامئة جناح ،كل جناح قد سد األفق .مرتني:
أما املرة األوىل ،فكانت ىف األرض ،كام روي يف احلديث أن رسول اهلل  قال( :بينام
أنا أمشى إذ سمعت صوت ًا من السامء ،فرفعت برصى ،فإذا امللك الذي جاءين بحراء جالس
عىل كرسى بني السامء واألرض ،فرعبت منه ،فرجعت ،فقلت :دثرونى ،وصبوا عىل ماء
بارد ،وأنزل اهلل عيل﴿ :يا َأهيا املُْدر ِّثر ُقم َف َأن ِْذر ورب َك َفك ِ
اه ُج ْر َو َال
الر ْجزَ َف ْ
ْ ََر
َرب َوث َيا َب َك َف َط ِّه ْر َو ُّ
ِّ ْ
ُ ْ
َ ُّ َ
ِ ِ
﴿و َل َقدْ َرآ ُه
رب﴾ [املدثر1 :ـ ..]7وقد أشار إىل هذه الصورة قوله تعاىلَ :
َمتْنُ ْن ت َْس َتكْث ُر َول َر ِّب َك َف ْ
اص ِ ْ
ِب ْاألُ ُف ِق املُْ ِب ِ
ني﴾ [التكوير ..]23 :أما املرة الثانية ،فقد حصلت يف السامء عند سدرة املنتهى ليلة
﴿و َل َقدْ َرآ ُه نَزْ َل ًة ُأ ْخ َرى ِعنْدَ ِسدْ َر ِة املُْنْت ََهى ِعنْدَ َها َجنر ُة
املعراج ،وقد نص عليها قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ربى﴾
رص َو َما َطغَى َل َقدْ َر َأى م ْن آ َيات َر ِّبه ا ْل ُك ْ َ
املَْ ْأ َوى إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى َما زَ ا َغ ا ْل َب َ ُ
[النجم13 :ـ]18

أما احلالة الثالثة املرتبطة هبذا النوع من الوحي ،فهي ما عرب عنه رسول اهلل  بقوله:
ملا سئل كيف يأتيك الوحى؟ قال(:أحيان ًا يأتينى مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشده عىل
فيفصم عنى ،وقد وعيت عنه ما قال)()1

ووصف احلاَضون حاله عند نزول الوحي ،فقالوا(:ولقد رأيته ينزل عليه الوحى
ىف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنه ،وإن جبينه ليتفصد عرق ًا)()2

التفت الرجل إىل الطبيب ،وقال :أظن أن هذا هو ما كنت تبحث عنه.
قال الطبيب :أجل ..فهذه احلالة ال أتصور إال أهنا صورة من صور الرصع ،أو
عرض من أعراضه.

(  )1البخاري ()2/1
(  )2مالك (املوطأ) ( )143واحلميدي ()256
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قال الرجل :قبل أن أناقشك يف هذا اسمح يل أن أقرأ لك قوله تعاىل﴿ :إِنرا َأ ْو َح ْينَا
ِ ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنربِ ِّينيَ م ْن َب ْعده َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ ِ
وب َو ُيو ُن َس َو َه ُار َ
ورا َو ُر ُس ًال
يسى َو َأ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
ون َو ُس َل ْي َام َن َوآ َت ْينَا َد ُاوو َد زَ ُب ً
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
ِ
ِ
يام﴾ [النساء:
َقدْ َق َص ْصن ُ
وسى َتكْل ً
َاه ْم َع َل ْي َك م ْن َق ْب ُل َو ُر ُس ًال َمل ْ َن ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َك َو َك رل َم اهللرُ ُم َ
163ـ . .]164فاهلل تعاىل َيرب أن هذه الصور من الوحي حصلت لألنبياء عليهم السالم ،وأن
حممدا  ليس بدعا من الرسل.
وقد ورد يف الكتاب املقدس ما يؤكد ذلك ،فقد جاء يف اإلنجيل أن املسيح عليه
السالم (انطلق وذهب كعادته إىل جبل الزيتون ،وتبعه التالميذ أيضا ..وملا وصل إىل املكان،
قال هلم :صلوا لكي ال تدخلوا يف جتربة وابتعد عنهم مسافة تقارب رمية حجر ،وركع يصيل
قائال :يا أيب ،إن شئت أبعد عني هذه الكأس ..ولكن ،لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك ..وظهر
له مالك من السامء ليقويه ..وإذ كان يف رصاع ،أخذ يصيل بأشد إحلاح؛ حتى إن عرقه صار
كقطرات دم نازلة عىل األرض) [لوقا ]43 :22

أنت ترى يف هذا النص املسيح عليه السالم ظهر له املالك ،وأن عرقه صار ينزل
كقطرات الدم ..أال ترى أن هذا وصف مقارب للوحي الذي كان ينزل عىل رسول اهلل ؟
قال الطبيب :أنا ال أؤمن باجلميع ..ال بمحمد وال باملسيح ..وال بكل من يدعون
النبوة ..وال أؤمن بأن هناك تواصل بني السامء واألرض أصال.
قال الرجل :أجبني إذن ..أليست احلمى عرضا من أعراض التهاب اللوزتني؟
قال الطبيب :بىل ..ما تقوله صحيح.
قال الرجل :أرأيت لو أن طبيبا كسوال راح يقيس حرارة كل من يأيت إليه من
املرىض ،فإذا وجد حرارة أي مريض مرتفعة اعتربه مريضا بالتهاب اللوزتني ..ووصف له
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دواء ذلك؟
قال الطبيب :هذا طبيب جاهل ..فاحلمى عرض ألمراض كثرية ..وال يمكن أن
يعرف أحد نوع املرض إال بعد التشخيص الدقيق.
قال الرجل :فأخرب مجيع األطباء الذين نسبوا لرسول اهلل  ما نسبوا من األمراض
عن جهلهم ..فقد استدلوا بالعرض وحده من غري أن يقوموا بأي تشخيص.
قال الطبيب :أنى هلم أن يقوموا بالتشخيص ..وحممد ليس بينهم.
قال الرجل :فكيف حكموا عليه إذن ..أم أنكم تعاجلون يف بالدكم املرىض غيابيا؟
سكت الطبيب ،فقال الرجل :ال بأس ..فلنعترب كل ما تذكره صحيحا ،ولنحاول أن
ننظر فيام يصدر من املرصوعني ..وندرسه دراسة متأنية ،ونقارنه بام جاء به حممد  ..هل
ترى هذا املنهج صحيحا؟
قال الطبيب :نعم ..هذا منهج صحيح ..ونحن نامرسه يف كل بحوثنا ودراساتنا.
قال الرجل :ألست تعلم أن املريض يف حالة الرصع متر بذهنه ذكريات أو أحالم
مرئية أو االثنان معا.
قال الطبيب :أجل ،ونحن نسميها باهلالوس.
قال الرجل :أمل يثبت الطب أن الذكريات التي متر باملريض البد أن يكون قد عاش
فيها املريض نفسه حتام.
قال الطبيب :أجل ..فالنوبة الرصعية ما هي إال تنبيه لصورة أو صوت مر باإلنسان
ثم احتفظ به يف ثنايا املخ ،وقد أمكن طبيا إجراء عملية التنبيه هذه بوساطة تيار كهربائي
صناعي سلط عىل جزء خاص يف املخ ،فشعر املريض بنفس اهلالوس التي تنتابه يف أثناء
نوبة الرصع ،وكلام تكررت نوبة الرصع تكررت نفس الذكريات أو اهلالوس فهذا مريض
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يسمع أغنية أو قطعة من شعر ،أو حديثا من أي نوع كان يف نوبة رصعه ،ويتكرر سامعه هلا
يف كل نوبة ،والبد أن يكون ما سمعه يف النوبة قد سمعه يوما يف طفولته .أو شبابه ،أو قبل
مرضه ،وكذلك إذا كانت النوبة تثري منظرا البد أن يكون قد مر عليه.
قال الرجل :بتطبيق ما ذكرته مما توصل إليه الطب احلديث يف حقائق الرصع عىل ما
يعرتي النبي  نجده يردد آيات ال يمكن إطالقا أن يكون قد سمعها من قبل يف حياته..
فهل رأيت مرصوعا يف الدنيا نطق ـ يف حال رصع ـ بام نطق به حممد  من الكالم الذي ال
زالت الدنيا حمتارة يف أرسار إعجازه؟
سكت الطبيب ،فقال الرجل :أنت تعلم أن كل مرصوع ينسى ما حدث له أثناء
النوبة..
قال الطبيب :وقد يذكره.
قال الرجل :إذا ذكره ،فإنه يتأمل لذكره ..ويتمنى لو شفي من حالته ..بل يبذل أمواله
من أجل ذلك ..أما حممد  ،فكان أحب األشياء إليه رؤية مالك الوحي ،وقد روي أنه
﴿و َما
قال جلربيل عليه السالم (:ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟) ،فنزل قوله تعاىلَ :
َان رب َ ِ
ني َأي ِدينَا وما َخ ْل َفنَا وما ب َ ِ
ك نَس ًّيا﴾ [مريم]64 :
ني َذل َك َو َما ك َ َ ُّ
َن َتنَزر ُل إِ رال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َك َل ُه َما َب ْ َ ْ
َ َ َْ
َ َ
قال رجل من احلاَضين :فحدثنا عن النوع الثالث ..ذلك الذي سميتموه [الرصع
البؤري]
قال الرجل :الرد عىل هذا مثل الرد عىل ما سبق ..فهذه حالة مرضية ،أما ما كان
يعرض للنبي  ،فقد كان من أعىل مظاهر الصحة والكامل ..فقد كان  أكمل البرش عقالً،
وأشدهم فطنة ،وأصوهبم قوالً ،وأحكمهم فعالً ،وقد حتدى اهلل املرشكني الذين عرفوه
وعايشوه وخربوا حاله أن يثبتوا عليه جنون ًا أو اختالل عقل ،فلم يفعلوا ،ولو وجدوا ما
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سكتوا قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنرام َأ ِع ُظ ُكم بِو ِ
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقو ُموا هللرِ َم ْثنَى َو ُف َرا َدى ُث رم َت َت َفك ُرروا َما
ْ َ
َ
ني يدَ ي ع ََذ ٍ ِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اب َشديد﴾ [سبأ]46 :
بِ َصاحبِ ُك ْم م ْن ِجنرة إِ ْن ُه َو إِ رال نَذ ٌير َل ُك ْم َب ْ َ َ ْ
فهذه اآلية الكريمة تقول جلميع أعداء حممد  يف مجيع فرتات التاريخ(:ها هو ذا
تاريخ حممد



وأحاديثه ،وسننه ،وآدابه ،وأخالقه ،ورشيعته ،حتت أنظاركم فانظروا

وتفكروا من غري هوى وال عصبية ىف جوانب ذلك كله ،واستخرجوا منه ـ ولن تستطيعوا
ـ ما يقيم عوج دعاواكم ،وإفك أباطيلكم ،ولكنكم علمتم أن حممد ًا  معصوم بعصمة اهلل
عز وجل ،الذي أرسله ليقوض بنيان الكفر والنفاق ،وهيدم رصح اإلحلاد)
ب ـ الوحي واألوهام:
بعد أن انتهى الرجل احلكيم من أحاديثه يف الرد عىل الشبهات املرتبطة بعالقة الوحي
باألمراض العصبية ،وجدت نفيس يف شارع آخر ،ووجدت الناس هيرولون للدخول إىل
باب من األبواب ،وقد أخذ بيدي أحدهم ،وهو يقول :ال شك أنك تريد أن تصري عبقريا..
أو فيلسوفا ..أو خمرتعا ..أو حتى نبيا ..تعال إىل هذا املركز؛ فهو حيول من احلامر حصانا..
ومن الضبع أسدا ..ومن النملة فيال ..وهو قادر عىل أن َيرجك من كل أوهام ضعفك،
لتحقق مجيع أحالمك حتى تلك التي مل حتلم هبا.
رست معه إىل هذا املحل العجيب ،وأنا متعجب من عالقته بالوحي اإلهلي ..بمجرد
أن دخلت رأيت رجال عىل املنصبة ،كان نشيطا جدا ،ويتحرك برسعة ..وكان يقول
للحاَضين :سأحدثكم اليوم عن فتاة استطاعت أن حتقق كل أحالمها ..ال الشخصية
فقط ،وإنام األحالم املتعلقة بوطنها ..لقد استطاعت حتريره بكل سهولة ويرس مع كوهنا مل
تكن سوى راعية غنم..
لعلكم تعرفوهنا إهنا تلك الفتاة الفرنسية التي ُتدعى (جان دارك) ..والتي كانت
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تعيش بفرنسا ىف القرن اخلامس عرش امليالدي إبان احتالهلا من اإلنكليز..
لقد كانت تلك الفتاة من أمجل النساء سرية وأسلمهن نية ،اعتقدت ـ وهى ىف بيت
أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية ـ أهنا مرسلة من عند اهلل إلنقاذ وطنها ودفع العدو عنه..
وقد جعلها ذلك االعتقاد تسمع صوت الوحى؛ فأخلصت ىف الدعوة للقتال ،وتوصلت
بصدق إرادهتا إىل رئاسة جيش صغري ،وغلبت به العدو فعال ،ثم ماتت عقب انتصارها
ميتة األبطال من الرجال بعد أن خذهلا قومها ،ووقعت ىف يد عدوها ،فألقوها ىف النار حية،
فذهبت تاركة ىف صحائف التاريخ اسام يعبق نرشه وتضوع رياه ،وهى اآلن موضع إجالل
اجلميع وإعظامهم ..حتى الكنيسة اعتربهتا من القديسات(.)1
سكت قليال ،ثم قال :الشك أنكم مجيعا تعتقدون أن هذه الفتاة مل تكن نبية مرسلة..
ولكن أعامهلا مل تكن أقل من أعامل األنبياء واملرسلني ..وكل ذلك بسبب بسيط ،وهو أهنا
حلمت بأن تنرص قومها ،فانترصت هلم ..وحلمت بأن تكون نبية يوحى هلا؛ فتحقق هلا
ذلك ..وصارت تسمع نفس الوحي الذي كان يسمعه األنبياء ..وهو يدل عىل أهنم مروا
بنفس حالتها ..وأهنم تأملوا ملا كان عليه أقوامهم من اجلهل ..فتحققت أحالمهم ..وكل
ذلك يدل عىل أنه ليس أمام أحالمنا أي مستحيل.
قام رجل من احلاَضين ،وقال :مع احرتامي لكم أهيا املدرب ..إال أن استداللك
بام فعلته (جان دارك) عىل ما فعله األنبياء بعيد جدا ..فهذه الفتاة مل تدعو إىل أي دين أو
مذهب تدعي أن فيه سعادة البرش ىف احلياة وبعد املوت كام هو شأن مجيع املرسلني ..كام أهنا
مل تأت بآية كونية وال علمية ال يعهد مثلها من كسب البرش تتحدى هبا الناس ليؤمنوا هبا..

(  )1النصوص التي تتحدث عن جان دارك ..والشبهة املرتبطة هبا والرد عليها منقولة بترصف من كتاب الوحي املحمدي،
ص  ،60وما بعدها.
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وإنام كانت فتاة ذات وجدان رشيف هاجه شعور الدين ،وحركته مزعجات السياسة
فتحرك ،فنفر ،فصادف مساعدة من احلكومة ،واستعدادا من األمة للخروج من الذل الذي
كانت فيه ،وكان التحمس الذي حركته سببا للحملة الصادقة عىل العدو وخذالنه ..وما
أسهل محاسة أهل فرنسا بمثل هذه املؤثرات وبام هو أضعف منها ،فإن نابليون األول كان
يسوقهم إىل املوت خمتارين بكلمة شعرية يقوهلا ككلمته املشهورة عند األهرام(.)1
قام آخر ،وقال :لقد قال البستاين يذكر سريهتا يف دائرة املعارف العربية( :كانت
متعودة الشغل خارج البيت كرعى املواشى وركوب اخليل إىل العني ومنها إىل البيت ،وكان
الناس ىف جوار دومرى (أى بلدها) متمسكني باخلرافات ويميلون إىل حزب أورليان ىف
االنقسامات التي مزقت مملكة فرنسا ،وكانت (جان دارك) تشرتك ىف اهلياج السياسى
واحلامسة الدينية ،وكانت كثرية التخيل والورع ،حتب أن تتأمل ىف قصص العذراء وعىل
األكثر ىف نبوة كانت شائعة ىف ذلك الوقت ،وهى أن إحدى العذارى ستخلص فرنسا من
أعدائها ،وملا كان عمرها  13سنة كانت تعتقد بالظهورات الفائقة الطبيعية وتتكلم عن
أصوات كانت تسمعها ورؤى كانت تراها ،ثم بعد ذلك ببضع سنني خيل هلا أهنا قد دعيت
لتخلص بالدها وتتوج ملكها ،ثم وقع الربغنيور تعديا عىل القرية التي ولدت فيها ،فقوى
ذلك اعتقادها بصحة ما خيل هلا) ( ..)2ثم ذكر بعد ذاك توسله إىل احلكام وتعيينها قائدة
جليش ملكها ،وهجومها بعرشة آالف جندي ضباطهم ملكيون عىل عسكر اإلنكليز الذين
كانوا حيارصون أورليان ،وأهنا دفعتهم عنها حتى رفعوا احلصار ىف مدة أسبوع ،وذلك سنة
 ،1429ثم ذكر أهنا بعد ذلك زالت أخيلتها احلامسية ،ولذلك هومجت ىف السنة التالية

(  )1الوحي املحمدي ،ص .61
(  )2نقال عن :الوحي املحمدي ،ص .62
159

 1430فانكرست وجرحت وأرست(.)1
قال آخر :من ملخص القصة ،يعلم أن ما كان منها إنام هو حالة نفسية سببها التأمل
من تلك احلالة السياسية التي كان يتأمل منها من نشأت بينهم مع معونة التحمس الدينى
واالعتقادات باخلرافات الدينية التي كانت ذائعة ىف زمنها ،وهذا يشء عادى معروف
السبب ،وهو من قبيل الذين يقومون باسم املهدى املنتظر كمحمد أمحد السودانى ،والباب
اإليرانى والبهاء والقاديانى..
قام آخر ،وقال :أين هذه النوبة العصبية القصرية الزمن ،واملعروفة السبب ،والتى
ال دعوة فيها إىل علم وال إصالح اجتامعى ،إال املدافعة عن الوطن عند الضيق؟ ..أين هى
من دعوة األنبياء التي هي حاجة طبيعية من حاجات االجتامع البرشى ،طلبها هذا النوع
ِ
يش ٍء َخ ْل َق ُه ُث رم َهدَ ى﴾ [طه،]50 :
بلسان استعداده فوهبها له املدبر احلكيم ﴿ ا رلذي َأ ْع َطى ُك رل َ ْ
فسار اإلنسان بذلك إىل كامله ،فلم يكن أدنى من سائر املخلوقات احلية النامية ،بل أرقى
وأعىل؟ وأين دليلها من أدلة النبوة؟ وأين أثرها من أثر النبوة؟
قال آخر :إن األمم التي ارتقت بام أرشدها إليه تعليم الوحى إنام ارتقت بطبيعة ذلك
التعليم وتأثريه ..وإن فرنسا مل ترتق بإرشاد (جان دارك) وتعليمها ،وإنام مثلها مثل قائد
انترص ىف واقعة فاصلة بشجاعته ،وبأسباب أخرى ليست من صنعه ،واستولت أمته بسبب
ذلك عىل بالد رقتها بعلوم علامئها ،وحكمه حكامئها ،وصنع صناعها ،ومل يكن القائد
يعرف من ذلك شيئا ومل يرشد إليه ،فال يقال إن ذلك القائد هو الذي أصلح تلك البالد،
وعمرها ومدهنا ،وإن عد سببا بعيدا فهو شبيه بالسبب الطبيعى ،كهبوب ريح هتيج البحر
فيغرق األسطول وتنترص األمة.
(  )1الوحي املحمدي ،ص .62
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قال آخر :أين حال تلك الفتاة التي كانت كصيحة علت ومل تلبث أن خفتت ،من
حال شمس النبوة املحمدية التي أرشقت فأنارت األرجاء ،وال يزال نورها متألق السناء؛
أمى يتيم قىض سن الصبا ورشخ الشباب هادئا ساكنا ال يعرف عنه علم وال ختيل ،وال وهم
دينى وال شعر وال خطابة ،ثم صاح عىل رأس األربعني بالعامل كله صيحة :إنكم عىل ضالل
مبني ،فاتبعون أهدكم الرصاط املستقيم ،فأصلح وهو األمى أديان البرش ،وعقائدها وآداهبا
ورشائعها ،وقلب نظام األرض فدخلت بتعليمه ىف طور جديد؟
قال املدرب :ال بأس ..لقد استمعت ملا طرحتموه ..ولن أجيبكم أنا ..ألنكم قد ال
تثقون كثريا فيام أقول ..وإنام سأجيبكم بلسان أكرب متخصص يف الدراسات الرشقية..
والذي يعترب كالمه حجة بحد ذاته..
إنه املسترشق الكبري بروكلامن ..إنه اخلبري العارف بالتاريخ ..لقد ذكر عالقة وحي
حممد بام كان حيلم به ،فقال( :بينام كان بعض معارصى النبى ،كأمية بن أبى الصلت ،شاعر
الطائف ،وهى بلدة بحذاء مكة ،يكتفون بوحدانية عامة ،كان حممد يأخذ بأسباب التحنث
والتنسك ،ويسرتسل ىف تأمالته حول خالصه الروحى ،لياىل بطوهلا ىف غار حراء قرب
مكة ،لقد حتقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة ،فكان يضج ىف نفسه هذا
السؤال :إىل متى يمدهم اهلل ىف ضالهلم ،مادام هو عز وجل قد جتىل آخر األمر ،للشعوب
األخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت ىف نفسه الفكرة أنه مدعو إىل أداء هذه الرسالة،
رسالة النبوة ،ولكن حياءه الفطرى حال بينه وبني إعالن نبوته فرتة غري قصرية ،ومل تتبد
شكوكه إال بعد أن خضع إلحدى اخلربات اخلارقة ىف غار حراء ،ذلك بأن طائف ًا جتىل له
هنالك يوم ًا ،هو امللك جربيل ،عىل ما متثله حممد فيام بعد ،فأوحى إليه أن اهلل قد اختاره
هلداية األمة ،وآمنت زوجه ىف احلال برسالته املقدسة ،وحترر هو نفسه من آخر شكوكه بعد
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أن تكررت احلاالت التي ناداه فيها الصوت اإلهلى وتكاثرت ،ومل تكد هذه احلاالت تنقىض
حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحى من عند اهلل) ()1

قال بعض احلضور :إن ما ذكره هذا املؤرخ ال َيتلف كثريا عام رمى به القرشيون
حممدا  ..فقد اعتربوا النبى  رج ً
ال ذا خيال واسع وإحساس عميق ،ولذلك لقبوه
بالشاعر ..ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثري ًا عىل حواسه ،حتى َييل إليه أنه يرى
ويسمع شخص ًا يكلمه؛ وما ذاك الذي يراه ويسمعه إال صورة أخليته ووجد آناته ،ولذلك
وصفوه باجلنون أو أضغاث األحالم.
قال املدرب :إن ما تقوله ال يزيد ما قاله بروكلامن وإخوانه من املسترشقني إال تأكيدا.
قال الرجل :إن هذا االعرتاض يمكن أن يوجه ألي نبي من األنبياء عليهم السالم..
فموسى عليه السالم ـ هبذا االعتبار ـ كان رجال حيلم بإنقاذ قومه ..فلذلك ختيل ذلك
الوحي ..ثم انطلق منه ليدعي النبوة ،ويصبح نبيا لبني إرسائيل ..واملسيح عليه السالم كان
يسمع يف األحياء اليهودية اسم املسيح يردد صباح مساء ..فحلم بأن يصري مسيحا ،فصار
مسيحا..
قال املدرب :أنا أؤمن بأن اجلميع كانوا حيلمون ..ثم حتقق هلم ما حلموا به.
قال الرجل :هل رأيت يف حياتك ..أو يف حياة البرش مجيعا ..رجال أميا يف بيئة أمية
حلم بأن يصري عاملا يبز كل العلامء بعلمه ،فتحقق له حلمه من غري أي سبب اكتسبه ،وال
حيلة احتاهلا؟
سكت املدرب ،فقال الرجل :فقد اشتمل الوحى اإلهلى الذي بلغه رسول اهلل  ـ
سواء كان قرآن ًا أو سنة ـ عىل أرسار ىف الكون واألنفس واآلفاق ،ما كانت ختطر عىل بال
(  )1تاريخ الشعوب اإلسالمية ص.36
162

برش قط ومل يظهر تأويلها إال بعد تقدم العلوم واملعارف ىف العرص األخري ،فكيف تكون
هذه األرسار من داخل نفس النبى  ،وهى مل ختطر له عىل بال؟
ثم ..هل كان الدين الذي جاء به حممد  بعقائده وترشيعاته مركوز ًا ىف نفسه  كل
تلك املدة مل يبح به حتى بلغ تلك السن ..مع العلم أن كل ما جاء به  وما بلغه من وحى
اهلل من املعارف يعترب مناقض ًا لكل ما كان سائد ًا ىف العامل حينئذ ،من عقائد ،كالوثنية،
واملجوسية ،والتأليه ،والتثليث ،والصلب ،وإنكار البعث ،واليوم اآلخر.
ثم ..هل يمكن لألحالم النفسية أن تصنع التاريخ ..وهل يمكن ألحد أن يقول :إن
التاريخ يمكن وضعه بإعامل الفكر ،ودقة الفراسة؟ ..أم أنك ترى أن حممد ًا  قد عارص
تلك األمم اخلالية ،وتنقل فيها قرن ًا قرن ًا ،فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان أو أنه
ورث كتب األولني ،فعكف عىل دراستها حتى أصبح من الراسخني ىف علم دقائقها؟
قال آخر :لقد رد القرآن الكريم عىل هذه الشبهة ،فبني أن الوحي ليس نابع ًا من نفس
﴿وإِ رن ُه َل َتن ِْز ُيل
النبي  ،بل هو أمانة محلها جربيل عليه السالم من عند اهلل إليه ،قال تعاىلَ :
ٍ
ِ
رب ا ْلعاملَِنيَ نَزَ َل بِ ِه الروح ْاألَ ِمنيُ ع ََىل َق ْلبِ َك لِ َت ُك َ ِ
يب ُمبِ ٍ
ني﴾ [الشعراء:
ون م َن املُْنْذ ِري َن بِلِ َسان ع ََر ِ ٍّ
ُّ ُ
َ ِّ َ
192ـ ،]195وقال﴿ :إِ رن ُه َل َق ْو ُل رس ٍ
ني ُم َطا ٍع َث رم َأ ِم ٍ
ش َمكِ ٍ
ول ك َِري ٍم ِذي ُق رو ٍة ِعنْدَ ِذي ا ْل َع ْر ِ
ني َو َما
َ ُ
ني وما ُهو بِ َقو ِل َشي َط ٍ
ِ
احب ُكم بِمجنُ ٍ
ِ
ون َو َل َقدْ َرآ ُه بِ ْاألُ ُف ِق املُْبِ ِ
ني َو َما ُه َو ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
ان
ْ
ب بِ َضن ٍ َ َ َ ْ
َص ُ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َر ِجي ٍم َف َأ ْي َن ت َْذ َه ُب َ
يم﴾ [التكوير19 :ـ]28
ون إِ ْن ُه َو إِ رال ذك ٌْر ل ْل َعاملَنيَ َمل ْن َشا َء منْ ُك ْم َأ ْن َي ْستَق َ

قال آخر :إن هذه اآليات الكريمة ختاطب العقول بكل الدالئل ،فهي تذكر أن ما
رآه حممد  مالك حقيقي أرسله اهلل إليه ليبلغ وحيه ..حلل تلك النصوص بام شئت من
صنوف التحليل ،فلن جتد فيها إال الصدق واحلقيقة.
قال املدرب :وما أدرانا ..ونحن مل نر ومل نسمع.
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قال الرجل :إنك هبذا املنطق تقيض عىل كل املعارف والعلوم ..أليس مبدأ التعامل
يف كل يشء هو الثقة؟ ..أليس الذي ذهب إىل القمر ،ووطئت قدماه عىل القمر ثلة حمدودة
من الناس ..ولكنا نصدقهم يف كل ما ذكروه ابتداء من صعودهم وانتهاء بمشاهداهتم؟
قال املدرب :ولكن الصور التي قدموا هبا أكرب دليل عىل صدقهم.
قال الرجل :أنت ترى أن مصانع الفنون تبدع من الصور ما حييل اخليال حقيقة..
فهل تصدق كل ما ذكرته تلك املصانع؟
قال املدرب :ولكن تلك املصانع مل تدع أن ما صنعته حقائق ..بل هي حتذر من
اعتبارها حقائق.
قال الرجل :فلم اعتربت ما ذكره رواد الفضاء حقائق ،وما ذكره صانعو األفالم
خياال؟
قال املدرب :لقد صدقت كليهام فيام ذكره عن نفسه.
قال الرجل :فقد رجع األمر إذن إىل أنك وثقت يف الطرفني؟
قال املدرب :ذلك صحيح.
قال الرجل :فاستعمل نفس األسلوب مع نبينا حممد ..
قال املدرب :ولكنه مل يأت بأي صور.
قال الرجل :لقد أتانا بحقائق أعظم بكثري من الصور ..وهي حقائق ال يمكن ألي
ذكي يف الدنيا أن جيتنيها بذكائه ،وال ألي حمتال أن يقتنصها بحيلته.
قال املدرب :لقد نسيت أن أذكر لكم الدليل الذي ينهار أمامه كل ما ذكرتم من
أدلة ..لقد ورد يف املصادر التارَيية الدقيقة أن حممدا حاول االنتحار مرات عديدة ،فهذا
دليل عىل اهنياره النفيس بعد أن عجز عن حتقيق أحالمه ..لقد حدث الزهرى بالغ ًا عن
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فرتة الوحي ،فقال :وفرت الوحى فرتة حتى حزن النبى  ـ فيام بلغنا ـ حزن ًا غدا منه مرار ًا،
كى يرتدى من رؤوس شواهق اجلبال ،فكلام أوىف بذروة جبل ،لكى يلقى منه نفسه ،تبدى
له جربيل فقال :يا حممد ،إنك رسول اهلل حق ًا ،فيسكن لذلك جأشه ،وتقر نفسه فريجع،
فإذا طالت عليه فرتة الوحى غدا ملثل ذلك ،فإذا أوىف بذروة جبل تبدى له جربيل فقال له:
مثل ذلك(.)1
قام بعض احلضور ،وقال :ليس كل ما يروى يف التاريخ يصح قبوله.
قال املدرب :وليس كل ما يروى يف التاريخ يمكن رفضه.
قال الرجل :فلنحتكم إىل أهل التاريخ أنفسهم لنرى مدى صدق هذه الرواية ..إن
راوي هذه الرواية يقول(:حزن النبى  ،فيام بلغنا) ،والقائل (فيام بلغنا) هو الزهرى ..ومل
يكن من أصحاب النبي  .. وإنام كان يتلقى حديثه ممن صحبوه أو من التابعني ،وقد قال
فيه علامء احلديث :مرسل الزهرى رش من مرسل غريه ،ألنه حافظ ،وكلام قدر أن يسمى
سمى! وإنام يرتك من ال يستجيز أن يسميه ..وهذه الزيادة من هذه القبيل ،حيث أهنا منقطعة
قد رواها الزهرى بالغ ًا ،وهو من صغار التابعني ،وجل روايته عن كبار التابعني ،وأقلها
عن صغار الصحابة ،فكيف بالكبار منهم ،السيام من شهدوا بدء الوحى إىل رسول اهلل .
قال املدرب :فلنسلم بام ذكرت من حديث الزهري ،فهو تابعي قد ال يكون احلديث
بلغه بصورة صحيحة ..فام تقول فيام روى عن ابن عباس من قوله(:مكث النبى  أيام ًا
بعد جمئ الوحى ال يرى جربيل ،فحزن حزن ًا شديد ًا حتى كان يغدو إىل ثبري مرة ،وإىل حراء
أخرى ،يريد أن يلقى نفسه)
قال الرجل :هذا احلديث ال َيتلف عن احلديث السابق يف ضعفه.
(  )1رواه عبد الرزاق.
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قال املدرب :أتشكك يف كون ابن عباس صحابيا؟
قال الرجل :أنا ال أشكك يف صحبة ابن عباس ،ولكني أشكك فيمن روى عن ابن
عباس ..فاحلديث الذي ذكرته من رواية الواقدى( ،)1وهو معروف بالضعف ،ال يقبل
اجلهابذة من املحدثني روايته إال إذا اعتضدت بروايات الثقات.
قال املدرب :فلنسلم بام ذكرت من ضعف الرواية عن ابن عباس ،ولكن ما تقول يف
القرآن ..وما تقول يف هذه اآلية التي خترب عن حماولة حممد االنتحار بسبب تكذيب قومه
له ..لقد جاء فيهاَ ﴿ :لع رل َك ب ِ
اخ ٌع َن ْف َس َك َأ رال َي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [الشعراء ،]3 :ويف آية أخرى:
َ َ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يث َأ َس ًفا﴾ [الكهف]6 :؟
﴿ َف َل َع رل َك َباخ ٌع َن ْف َس َك ع ََىل آ َث ِاره ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ منُوا ِ َهب َذا ْ َ
قال الرجل :هاتان اآليتان ال تشريان أبد ًا إىل معنى االنتحار ،بل مها تعبري أديب عن
شدة حزن النبي  بسبب صدود قومه عن اإلسالم ،وإعراضهم عن اإليامن؛ ومها تبينان
كيف كان اهتامم الرسول الكريم  بدعوة الناس إىل اهلل ،وحرصه الشديد عىل إخراج
الكافرين من الظلامت إىل النور.
وهذا خاطر طبيعي للنبي اإلنسان البرش الذي يعلن القرآن عىل لسانه  اعرتافه بأنه
﴿و َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحترى َت ْف ُج َر َلنَا
برش يف قوله ـ رد ًا عىل ما طلبه منه بعض املرشكني ـَ :
ون َل َك جنر ٌة ِمن ن ِ
يل َو ِعن ٍ
ِم َن ْاألَ ْر ِ
َخ ٍ
ض َينْ ُبوعًا َأ ْو َت ُك َ
َب َف ُت َف ِّج َر ْاألَ ْهنَ َار ِخ َال َهلَا َت ْف ِج ًريا َأ ْو
ْ
َ
ِ
ِ
يت بِاهللرِ َواملَْ َالئِك َِة َقبِ ًيال َأ ْو َي ُك َ
ون َل َك َب ْي ٌت ِم ْن
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِ َ
ُت ْسق َط ر
ٍ
الس َام ِء َو َل ْن ُنؤْ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك َحترى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا كِتَا ًبا َن ْق َرؤُ ُه ُق ْل ُس ْب َح َ
ان َر ِّيب
زُ ْخ ُرف َأ ْو ت َْر َقى ِيف ر

(  )1هو :حممد بن عمر بن واقد الواقدى ،قاىض العراق ،رغم دقته ىف املغازى وإمامته فيها إال أهنم ضعفوه ىف احلديث،
قال الذهبى :الواقدى وإن كان ال نزاع ىف ضعفه ،فهو صادق اللسان ،كبري القدر ،وقال :ابن حجر :مرتوك مع سعة علمه ،من
أشهر مؤلفاته :املغازى ،والردة ،مات سنة 207هـ له ترمجة ىف :لسان امليزان .531/9
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ِ
رشا َر ُس ً
راس َأ ْن ُيؤْ ِمنُوا إِ ْذ َجا َء ُه ُم ْاهلُدَ ى إِ رال َأ ْن َقا ُلوا َأ َب َع َث اهللرُ
وال َو َما َمن ََع الن َ
َه ْل ُكن ُْت إ رال َب َ ً
رشا َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء90 :ـ]94
َب َ ً
ج ـ الوحي والشياطني:
بعد أن استمعت لألحاديث التي ترد عىل شبهة عالقة الوحي باألوهام واألحالم
واألمراض النفسية ..وجدت نفيس يف مكان غريب يشبه املحال التي ُتصور فيها أفالم
الرعب والشياطني والسحرة.
وهناك رأيت رجال يلبس ثيابا غريبة ،وهو يقول للملتفني حوله :اسمحوا يل ..أنا
اخلبري بكل علوم السحر بألوانه وأنواعه املختلفة ..وصاحب العالقات الكثرية مع مجيع
شياطني اإلنس واجلن ..أن أخربكم أن الوحي الذي جاء به حممد ليس سوى وحي
شيطاين ،كسائر أنواع الوحي ..لقد أخربين شيطاين هبذا.
بل قد أخرب القرآن نفسه عن ذلك ..ومن شك فيه فليقرأ ما ورد يف تفسري هذه اآلية:
﴿ َأ َف َر َأ ْي ُت ُم ر
ت َوا ْل ُعزر ى﴾ [النجم ..]19 :فقد ذكر املفرسون بإمجاع أن الشيطان ألقى يف قلب
الال َ
حممد ـ نتيجة متنيه أال ينزل عليه ما يغضب قومه من قريش ،ألنه كان يطمع بإسالم بعض
وجهائهم ـ بعض الكلامت ،فاعتقد أهنا من الوحى ،فطلب من كتبة الوحى تسجيلها
وكتابتها ىف نص القرآن ،وكانت تلك الكلامت هي(:أفرأيتم الالت والعزى ،تلك الغرانيق
العىل ،وإن شفاعتهن لرتجتى)()1

وقد روى هؤالء املفرسون أن القرشيني من املرشكني رسوا بذلك ،وسجدوا مع
حممد ىف الصالة ،ولكن بعد فرتة نزل جربيل ،وعاتب الرسول ،وصحح اآلية ،ناسخ ًا ما
ألقى الشيطان.
(  )1رددنا عىل هذه الشبهة يف حمال خمتلفة منها (النبي املعصوم)  ،و(الكلامت املقدسة)
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ومما يدلك عىل صدق هذه الرواية ما ورد يف القرآن من هني حممد عن الوقوع يف
الرشك الذي تسلط الشيطان به عليه ..ففي القرآن﴿ :و َال يصدُّ ن َرك َعن آي ِ
ات اهللرِ َب ْعدَ إِ ْذ
ْ َ
َ َ ُ
ُأن ِْز َل ْت إِ َلي َك وادع إِ َىل رب َك و َال َت ُكو َنن ِمن املُْ ْ ِ ِ
﴿و َال تَدْ ُع ِم ْن
رشكنيَ ﴾ [القصص ..]87 :وفيهَ :
ر َ
ْ َ ْ ُ َ ِّ َ
ون اهللرِ ما َال ينْ َفع َك و َال ي ُْض َك َفإِ ْن َفع ْل َت َفإِن َرك إِ ًذا ِمن ال ر ِ
د ِ
ظاملنيَ ﴾ [يونس]106 :
َ
َ
ُ
َ َ ُ َ َ ُّ
وهذا ليس خاصا هبذه احلادثة ..فقد ذكر القرآن أن الشيطان يمكن أن يتسلط عىل
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
الش ْي َط ُ
ول َو َال نَبِ ٍّي إِ رال إِ َذا َمتَنرى َأ ْل َقى ر
ان ِيف
َ ُ
األنبياء ..ففيهَ ْ َ َ :
ِ
ِِ
ان ُثم ُ ِ
ِ
ُأ ْمنِ ريتِ ِه َف َين َْس ُخ اهللرُ َما ُي ْل ِقي ر
يم﴾ [احلج]52 :
يم َحك ٌ
حيك ُم اهللرُ آ َياته َواهللرُ عَل ٌ
الش ْي َط ُ ر ْ
قام بعض احلضور ،وقال :هذه قصة مكذوبة عىل نبينا  ..وال يصح لباحث عن
احلقيقة أن يعتمد عىل األكاذيب يف التعرف عليها.
قال الساحر :وما يثبت لنا كذهبا؟
قال الرجل :أمور كثرية تثبت كذهبا ..وأوهلا القرآن الكريم نفسه ..فهو أكرب دليل
عىل بطالهنا(.)1
قال الساحر :ليس من املنهج العلمي أن تربهن عىل بطالهنا من القرآن.
قال الرجل :بل هو عني املنهج العلمي ..فاملنهج العلمي القديم واحلديث يعتمد
عىل حتليل الوثائق املختلفة ليتبني من خالهلا املواقف املختلفة.
قال الساحر :ولكن الشخص قد يقول اليوم قوال ،ثم يرتاجع عنه غدا.
قال الرجل :ولذلك سأكتفي بقراءة السورة التي نزل فيها ما تومهته من آيات ..تلك
السورة هي سورة النجم ..وهي تبدأ ببيان عصمة رسول اهلل  من اهلوى ومن الغواية،

(  )1اعتمدنا يف ردودنا عىل هذه الشبهة عىل كتاب :السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة ،حممد بن حممد بن سويلم أبو
ُشهبة ، )364 /1( ،فام بعدها..
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وأنه لذلك يستحيل أن يصل الشيطان إليه لينطق عىل لسانه بام َيالف احلقيقة التي كلف
بتبليغها.
اسمع معي اآليات التي وردت قبل ما ذكرت من قصة الغرانيق ،قال تعاىل:
﴿والنرج ِم إِ َذا َهوى ما َض رل ص ِ
اح ُب ُك ْم َو َما غ ََوى َو َما َينْطِ ُق ع ِ
وحى
َن ْاهل َ َوى إِ ْن ُه َو إِ رال َو ْح ٌي ُي َ
َ
َ ْ
َ َ
ِ ٍ
ِ
اب َق ْو َس ْ ِ
است ََوى َو ُه َو بِ ْاألُ ُف ِق ْاألَع َْىل ُث رم َدنَا َفتَدَ رىل َفك َ
ني َأ ْو
َان َق َ
َع رل َم ُه َشديدُ ا ْل ُق َوى ُذو م ررة َف ْ
َأ ْدنَى َف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحى َما ك ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى َأ َف ُت َام ُرو َن ُه ع ََىل َما َي َرى َو َل َقدْ َرآ ُه نَزْ َل ًة

ِ
ِ ِ ِ
رص َو َما
ُأ ْخ َرى عنْدَ سدْ َرة املُْنْت ََهى عنْدَ َها َجنر ُة املَْ ْأ َوى إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى َما زَ ا َغ ا ْل َب َ ُ
ِ ِ
ِ
ربى﴾ [النجم1 :ـ]18
َطغَى َل َقدْ َر َأى م ْن آ َيات َر ِّبه ا ْل ُك ْ َ
إن كل حرف من هذه اآليات يشري إىل عصمة رسول اهلل  ،وأنه يستحيل عليه أن
يكذب يف رؤاه أو يف سمعه أو يف قوله ،فكيف ينتظم هذا مع نطقه يف نفس السورة عن
اهلوى ..بل وترديده ما يلقيه إليه الشيطان ،عىل أنه آيات قرآنية إهلية.
ثم إنه ورد يف نفس السورة قوله تعاىل ـ بعد املوضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه تلك
الفرية العظيمة ـَ ﴿ :أ َل ُك ُم ر
وها
الذك َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى تِ ْل َك إِ ًذا ِق ْس َم ٌة ِضيزَ ى إِ ْن ِه َي إِ رال َأ ْس َام ٌء َس رم ْي ُت ُم َ
َأ ْن ُتم وآباؤُ ُكم ما َأنْزَ َل اهللرُ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان إِ ْن َيتربِ ُع َ
ون إِ رال ال رظ رن َو َما َ ْهت َوى ْاألَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َجا َء ُه ْم
َ ْ ُ
ْ َ َ ْ َ
ِ

م ْن َر ِّ ِهب ُم ْ
اهلُدَ ى﴾ [النجم21 :ـ]23
فلو كانت القصة صحيحة ملا كان هناك أي تناسب بينها ،وبني ما قبلها وما بعدها،
ولكان النظم بذلك مفكك ًا ،والكالم متناقض ًا ..وكيف يطمئن إىل هذا التناقض السامعون،
وهم أهل اللسان والفصاحة ،وأصحاب عقول ال َيفى عليها مثل هذا ،والسيام أعداؤه
الذين يلتمسون له العثرات والزالت.
فلو أن ما روى كان واقع ًا لشغب عليه املعادون له ،والرتد الضعفاء من املؤمنني،
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ولثارت ثائرة مكة ،والختذ منه اليهود بعد اهلجرة متكئ ًا يستندون إليه ىف الطعن عىل النبى
 ،والتشكيك ىف عصمته ،ولكن شيئ ًا من ذلك مل يكن.
بل إن القرآن الكريم ينص عىل الوعيد الشديد املتعلق بالنبي  إذا ما فكر يف إضافة
حرف واحد مل يتنزل عليه ،قال تعاىل يف سورة احلاقة ،وهي سورة نزلت بعد سورة النجم:
يل َألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
﴿و َل ْو َت َق رو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
ني ُث رم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َف َام ِمنْ ُك ْم ِم ْن
َ
َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ن﴾ [احلاقة44 :ـ]47
اج ِزي َ
قال الساحر :ولكن آية من القرآن تشري إىل أن حممدا قد تعرض لفتنة ..وأنه كاد يقع
فيها يف حبائل املرشكني.
﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْفتِنُون ََك ع ِ
َن ا رل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك لِ َت ْف َ ِرت َي
قال الرجل :تقصد قوله تعاىلَ :
وك َخلِ ًيال َو َل ْو َال َأ ْن َث رب ْتن َ
َري ُه َوإِ ًذا َال رخت َُذ َ
ت ت َْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْيئًا َقلِ ًيال إِ ًذا
َاك َل َقدْ كِدْ َ
َع َل ْينَا غ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َألَ َذ ْقن َ
ريا﴾ [اإلرساء73 :ـ]75
احل َي ِاة َو ِض ْع َ
َاك ِض ْع َ
ف َْ
ف املَْ َامت ُث رم َال َجتدُ َل َك َع َل ْينَا نَص ً
قال الساحر :أجل ..أال ترى أن فيها إشارة واضحة لتلك احلادثة؟
قال الرجل :ال ..بل أرى فيها دليال من أدلة تفنيد تلك احلادثة ..فاهلل تعاىل يف هذه
اآليات َيرب عن تأييد رسوله  وتثبيته ،وعصمته وسالمته من رش األرشار وكيد الفجار،
وأنه تعاىل هو املتويل أمره ونرصه ،وأنه ال يكله إىل أحد من خلقه ،بل هو وليه وحافظه
ونارصه ومؤيده ومظفره ،ومظهر دينه عىل من عاداه وخالفه وناوأه ،يف مشارق األرض
ومغارهبا(.)1
ثم إن اهلل تعاىل ذكر أهنم كادوا يفتنونه ،ولوال أن ثبته لكاد يركن إليهم ،وذلك يدل
عىل أن الفتنة مل تقع ،وأن اهلل عصمه وثبته حتى مل يكن يركن إليهم ،فقد انتفى قرب الركون
(  )1تفسري ابن كثري.100/5 :
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فض ً
ال عن الركون ..فاألسلوب القرآنى جاء عىل أبلغ ما يكون ىف تنزيه ساحته  عن ذلك،
فكيف ينسجم هذا مع مدح آهلتهم؟
قال الساحر :إن كل ما ذكرته من استنادك للقرآن جمرد استنتاجات ..والعربة يف
التاريخ باألحداث ،ال باالستنتاجات.
قال الرجل :صدقت ..وسنحتكم للتاريخ ..ال لالستنتاجات.
قال الساحر :فالتاريخ يؤيد ما ذكرت.
قال الرجل :أرأيت لو أن مؤرخا جاء بتاريخ خمالف جلميع املؤرخني ..فذكر ـ مثال
ـ أن دولتنا هذه ،والتي ال جيهل أحد منا تارَيها ..ويف سنة من السنوات ..قامت بحرب
حقيقية مع جرياهنا ..فهل يمكن ألحد أن يقبل هذه احلادثة بحجة أن راوهيا مؤرخ؟
قال الساحر :ال ..ال يمكن ذلك ..ومثل هذا ال يقبل مؤرخا ..ولن يسمع كالمه
أحد من الناس.
قال الرجل :فلامذا تسمعون كالم كل من يتفوه بكلمة ترضيكم إذا تعلق األمر
بمحمد  ،بل وتعتربونه مؤرخا ،ولو خالف مجيع املؤرخني ..بل خالف العقل والنقل.
قال الساحر :ولكن كالمه مؤيد بإسناد.
قال الرجل :من السهل عىل أي أفاك أن يضع ألف إسناد من أجل نرش أي إفك يريد
نرشه ..فهل ترى من احلكمة أن نتيح له الفرصة؟
قال الساحر :ال..
قال الرجل :وهذا ما مارسه املؤرخون املسلمون الذين وضعوا منهجا علميا يميز
الصادق من الكاذب ليحموا دينهم مما تعرضت له سائر األديان من ألوان التحريف.
قال الساحر :فام قال هؤالء يف هذه احلادثة؟
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قال الرجل :لقد اتفقوا عىل تكذيبها ..ال باألسلوب الذي كذبناها به ،وإنام بأسلوب
املؤرخني املعتمد عىل نقد األسانيد ومتحيصها.
سكت قليال ،ثم قال :سأذكر لك بعض نقدهم للحادثة لتعلم علم اليقني أنه
يستحيل عىل حممد



أن يصل إليه الشيطان ..وتعلم قبل ذلك أن اهلل الرحيم بعباده

يستحيل أن يرتك الشيطان يعبث بمن جعله شمسا هلداية عباده.
من أكرب ما يبني لك عظم املغالطة التي وقع فيها من وضع هذه القصة هو أن تاريخ
السرية العطرة يؤكد أن املعراج وقع بعد السنة العارشة من البعثة باتفاق ،أما قصة الغرانيق
هذه فإن رواياهتا تبني أهنا كانت ىف السنة اخلامسة للبعثة ،إبان اهلجرة األوىل للحبشة ،وىف
رمضان منها؛ وهذا مما يؤكد بطالن تلك املرويات.
قال الساحر :وما عالقة املعراج بسورة النجم التي نزلت فيها تلك اآليات؟
قال الرجل :ألن سورة النجم حتمل احلديث عن املعراج ،وتصف ما حصل ليلة
املعراج من أحداث..
قال الساحر :ال يكفي كل هذا لتفنيد احلادثة.
قال الرجل :مع أنك ختالف املنهج العلمي بقولك هذا إال أين سأذكر لك ما قال
املحدثون يف نقدهم هلذه احلادثة.
لقد ذهب مجاهري العلامء من املحدثني ،ومن املحققني إىل إنكار القصة ،واجلزم
بوضعها واختالقها:
قال القايض عياض(:إن هذا احلديث مل َيرجه أحد من أهل الصحة ،وال رواه ثقة
بسند سليم متصل ،وإنام أولع به وبمثله املفرسون واملؤرخون ،املولعون بكل غريب،
املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ..ومن حكيت هذه احلكاية عنه من املفرسين
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التابعني مل يسندها أحد منهم وال رفعها إىل صاحب ،وأكثر الطرق عنهم فيها ،ضعيفة
واهية ،واملرفوع فيه حديث ابن عباس ،وضعفه األئمة أيض ًا)()1

وقال القاىض بكر بن العالء املالكى(:لقد بىل الناس ببعض أهل األهواء والتفسري،
وتعلق بذلك امللحدون ،مع ضعف نقلته واضطراب رواياته ،وانقطاع إسناده ،واختالف
كلامته :فقائل يقول إنه ىف الصالة ،وآخر يقول :قاهلا ىف نادى قومه ،حيث أنزلت عليه
السورة؛ وآخر يقول :قاهلا وقد أصابته سنة ،وآخر يقول :بل حدث نفسه فسها ،وآخر
يقول :إن الشيطان قاهلا عىل لسانه ،وأن النبى  ملا عرضها عىل جربيل قال :ما هكذا
أقرأتك؛ وآخر يقول :بل أعلمهم الشيطان أن النبى  قرأها؛ فلام بلغ النبى  ذلك قال:
واهلل ما هكذا نزلت؛ إىل غري ذلك من اختالف الرواة)()2

وقال ابن حزم(:وأما احلديث الذي فيه (وإهنن الغرانيق العال ،وإن شفاعتهن
لرتجتى) فكذب بحت موضوع ،ألنه مل يصح قط من طريق النقل ،فال معنى لالشتغال به،
إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد)()3

وقال اإلمام الرازى(:أهل التحقيق قالوا :هذه الرواية باطلة موضوعة ،ونقل عن
احلافظ ابن خزيمة ،أنه سئل عن هذه القصة فقال :هذا وضع من الزنادقة ،وصنف فيه
كتاب ًا ،كام حكى عن اإلمام البيهقى قوله :هذه القصة غري ثابتة من جهة النقل ،ثم أخذ يتكلم
ىف أن رواة هذه القصة مطعون فيهم)()4

(  )1الشفا.126 ،125/2 :
(  )2انظر :الشفا.125/1 :
(  )3الفصل ىف امللل والنحل .311 ،3.9 ،3.8/2
(  )4التفسري الكبري .51/12
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وقال الشوكانى(:ومل يصح شئ من هذا ،وال ثبت بوجه من الوجوه)()1

ومن املعارصين قال الشيخ حممد الصادق عرجون بعد أن فند الروايات التي ذكرها
السيوطى ىف تفسريه(:ليس ىف روايات فرية الغرانيق ،رواية قط متصلة اإلسناد عىل وجه
الصحة ،ومل يذكر ىف مجيع الروايات صحابى قط عىل وجه موثق ،وما ذكر فيه باسم ابن
عباس ،فكلها ضعيفة واهية خال رواية سعيد بن جبري عىل الشك ىف إسنادها إىل احلرب ابن
عباس ،والشك يوهيها)()2

سكت قليال ،ثم قال :باإلضافة إىل هذا كله كيف يغفل املحدثون الكبار عن رواية
هذه القصة مع أمهيتها ..إن مثلها حيتاج ـ عىل األقل ـ إىل إسناد التواتر ،خاصة وأنه ارتبط
هبا حادث تارَيي هام هو عودة املسلمني من احلبشة.
قال الساحر :ولكن احلديث رواه البخاري ..أم أنك مل تقرأ البخاري؟
قال الرجل :إن راوية البخاري للحادثة تبني وجه احلق فيها ..ففيه عن ابن عباس
أن النبى  قرأ النجم وهو بمكة ،فسجد معه املسلمون واملرشكون ،واجلن ،واإلنس ..وىف
رواية للبخارى عن ابن مسعود قال(:أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) ،قال :فسجد
رسول اهلل  ،وسجد من خلفه ،إال رج ً
ال رأيته أخذ كف ًا من تراب فسجد عليه ،فرأيته بعد
ذلك قتل كافر ًا ،وهو أمية بن خلف)()3

فأنت ترى أن البخاري اقترص عىل هذا اجلزء الصحيح من القصة ،وليس فيه فرية
الغرانيق.

(  )1فتح القدير .461/3
(  )2حممد رسول اهلل .69/2 
(  )3البخاري ()177/6
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قال الساحر :فكيف سجد املرشكون مع أهنم يرفضون السجود هلل؟ ..لقد ذكر
ِ
ِ
مح ُن
الر ْ َ
القرآن مدى نفورهم من السجود ،فقالَ :
اس ُجدُ وا ل رلر ْمح َِن َقا ُلوا َو َما ر
﴿وإِ َذا ق َيل َهل ُ ُم ْ
ِ
ورا ﴾ [الفرقان]60 :
َأن َْس ُجدُ َملا َت ْأ ُم ُرنَا َوزَ ا َد ُه ْم ُن ُف ً
قال الرجل :أحيانا تغفل نفس اإلنسان عن نفسها ،أو يغفل الشيطان عن النفوس
فال متلك إال أن تسجد ..أمل تسمع قصة السحرة مع موسى عليه السالم الذين مل يملكوا إال
أن يسجدوا؟
قال الساحر :أولئك الحظوا العصا ..واملعجزات التي حتملها؟
قال الرجل :وهؤالء الحظوا القرآن ..والقرآن كالم اهلل ..وهو ملن تأمله وعاشه
حيمل من املعجزات أضعاف ما حتمله العصا.
قال الساحر :ولكن السحرة ثبتوا عىل سجودهم إىل أن ماتوا يف سبيله؟
قال الرجل :وهؤالء عادوا إىل عنادهم الذي اعتادوه..
قال الساحر :فقد وقع الفرق بينهام إذن؟
قال الرجل :ال ..ليس هذا فرقا ..فقد يقر املجرم بإجرامه ،ثم يرتاجع عنه ..أمل تسمع
قوله تعاىلِ ُ :
رب َوا ْل َب ْح ِر َحترى إِ َذا ُكنْ ُت ْم ِيف ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِهبِ ْم بِ ِريحٍ
﴿ه َو ا رلذي ُي َس ِّ ُري ُك ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ف وجاء ُهم املَْوج ِمن ُك ِّل مك ٍ
ٍ
ِ
َان َو َظنُّوا َأ رهنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِ ِهب ْم
يح عَاص ٌ َ َ َ ُ ْ ُ ْ
َط ِّي َبة َو َف ِر ُحوا ِ َهبا َجا َء ْ َهتا ِر ٌ
َ
َدع َُوا اهللرَ خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه الدِّ ي َن َلئِ ْن َأن َْج ْي َتنَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَ ُكو َن رن ِم َن ر
اه ْم إِ َذا ُه ْم
الشاكِ ِري َن َف َل رام َأن َْج ُ
ِ
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َي ْب ُغ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا ُث رم إِ َل ْينَا
راس إِن َرام َب ْغ ُي ُك ْم ع ََىل َأ ْن ُفس ُك ْم َمت َ
احل ِّق َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
َاع ْ َ
َري ْ َ
َم ْر ِج ُع ُك ْم َفنُنَ ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [يونس22 :ـ]23

قال الساحر :دعنا من هذا ..فلن أصل معك فيه إىل أي نتيجة ..وهلم بنا إىل
األسانيد التي زعمت أهنا أسانيد واهية ..فإن كنت استدللت بمن استدللت به عىل ضعفها،
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فإن معي من يقوهيا( .. )1لقد قال ابن حجر ،وهو العامل املتبحر املحقق يف الصناعة
احلديثية(:لكن كثرة الطرق تدل عىل أن للقصة أصالً ،مع أن هلا طريقني آخرين مرسلني
رجاهلام عىل رشط الصحيحني ،أحدمها :ما أخرجه الطربى عن أبى بكر بن عبد الرمحن بن
احلارث بن هشام ،والثانى :عن أبى العالية)
وقال(:وقد جترأ أبو بكر بن العربى كعادته فقال :ذكر الطربى ىف ذلك روايات كثرية
باطلة ال أصل هلا ،وهو إطالق مردود عليه)
وقال(:ومجيع ذلك ال يتمشى عىل القواعد ،فإن الطرق إذا كثرت وتباينت خمارجها
دل ذلك عىل أن هلا أصالً ،وقد ذكرت أن ثالثة أسانيد منها عىل رشط الصحيح ،وهى
مراسيل حيتج بمثلها من حيتج باملرسل ،وكذا من ال حيتج به العتضاد بعضها ببعض ،وإذا
تقرر ذلك تعني تأويل ما وقع فيها مما يستنكر ،وهو قوله(:ألقى الشيطان عىل لسانه :تلك
الغرانيق العال ،وإن شفاعتهن لرتجتى) ،فإن ذلك ال جيوز محله عىل ظاهره ألنه يستحيل
عليه  ،أن يزيد ىف القرآن عمد ًا ما ليس منه ،وكذا سهو ًا ،إذا كان مغاير ًا ملا جاء به من
التوحيد ملكان عصمته)()2

قال الرجل :فقد رجع كالم احلافظ ابن حجر إىل ما ذكرنا ،وهو أن القصة يف أصلها
صحيحة ..ومن أكرب دالئل صحتها أن البخاري رواها..
قاطعه الساحر قائال :فلم تناقشني كل تلك املناقشات يف صحتها؟
(  )1لألسف فإن القصة مع الدالئل الكثرية عىل وضعها ومنافاهتا للنبوة ظهر من العلامء من يؤيدها أو يسكت عىل األقل
عن ذكر وضعها ،ومن هؤالء :ابن تيمية (ىف كتابه الفتاوى  )172 – 170/10حيث عمم الكالم ىف إثبات القصة دون حتقيق
منه ..ومنهم السيوطى ىف الدر املنثور  ،65/6ومناهل الصفا ص ،221والقسطالنى ىف املواهب اللدنية ،والزرقانى ىف رشحه
عىل املواهب  ، 26 – 19/2وذلك ىف هناية كالمهام ،بعد أن كانا ىف فاحتته مع ما قاله القاىض عياض من رد القصة وإبطاهلا.
(  )2فتح البارى ،كتاب التفسري ،باب سورة احلج .293/8
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قال الرجل :أنا ال أناقشك يف صحة احلادثة ..ولكني أناقشك فيام التصق هبا من
اإلفك والبهتان عىل رسول اهلل  ..ذلك أن الكاذب ال يكذب من فراغ ،وإنام يعتمد عىل
أصل صحيح ليبني عليه كذبه..
باإلضافة إىل هذا ..فإن كالم ابن حجر ال يقبل عىل عالته ..فقاعدة (الطرق إذا
كثرت وتباينت خمارجها دلت عىل أن موضوع الروايات له أصل) ليست عىل عمومها ،ففى
باب العقائد ال يقبل إال النص الصحيح املقطوع بصحته ،وىف غري أبواب العقائد من
األحكام الفرعية ،فإن هذه القاعدة مقيدة ،كام قال املحدثون ،بالضعف الذي يزيله ما
جيربه ،وذلك إذا كان الضعف ناشئ ًا عن ضعف حفظ الراوى ،أما الضعف الذي ال يزول
لقوته ،وتقاعد اجلابر عن جربه ومقاومته فال وزن له ،ولو جاء من سبعني طريق ًا متباينة
املخارج ،وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوى مته ًام بالكذب ـ كام ىف بعض روايات
أقصوصة الغرانيق التي جاءت من طريق الكلبى ،وهو كذوب وال جتوز الرواية عنه ـ ومثل
ذلك كون احلديث شاذ ًا.
أما ذكره لالحتجاج باملراسيل ،فال يسلم له ..ألن اخلالف ىف االحتجاج باملرسل
إنام هو ىف أحكام الفروع ،وال يمكن أن يكون جاري ًا ىف أصول العقائد ،ألهنا ال تثبت إال
بدليل صحيح ،واملرسل ضعيف عند مجهور املحدثني كام قال مسلم( :إن املرسل من
الروايات ىف أصل قولنا ،وقول أهل العلم باألخبار ليس بحجة)()1

وقال ابن الصالح(:ثم اعلم أن حكم املرسل حكم احلديث الضعيف ،إال أن يصح
خمرجه من وجه آخر ،وما ذكرناه من سقوط االحتجاج باملرسل ،واحلكم بضعفه هو

(  )1مقدمة صحيح مسلم.163/1 ،
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املذهب الذي استقر عليه آراء مجاهري حفاظ احلديث ،ونقاد األثر)()1

قاطع الساحر الرجل قائال :دعنا من كل هذا ..واذكر يل ما تقول يف اآلية التي تقول:
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
الش ْي َط ُ
ول َو َال نَبِ ٍّي إِ رال إِ َذا َمتَنرى َأ ْل َقى ر
ان ِيف ُأ ْمنِ ريتِ ِه َف َين َْس ُخ اهللرُ َما
َ ُ
َ َ ْ َ
ِ
ِِ
ان ُثم ُ ِ
ِ
ُي ْل ِقي ر
يم﴾ [احلج]52 :
يم َحك ٌ
حيك ُم اهللرُ آ َياته َواهللرُ عَل ٌ
الش ْي َط ُ ر ْ
قال الرجل :أوال ..هذه اآلية الكريمة من سورة احلج ..وسورة احلج مدنية باتفاق
العلامء ..وال يمكنك أن جتادلني يف ذلك ،فقد ورد فيها األمر باألذان ىف الناس باحلج،
واألمر بالقتال ،واألمر باجلهاد ،وذكر فيها الصد عن املسجد احلرام ،وكل ذلك إنام كان
بعد اهلجرة ،وبعضه أتى بعدها بعدة سنوات ،وهذا يعنى أن هذه اآلية قد نزلت بعد
الغرانيق بسنوا ت عديدة ،ألن قصة الغرانيق ـ كام يذكر من أرخها ـ قد حصلت ىف السنة
اخلامسة من البعثة ،فكيف أخر اهلل تسلية وهتدئة خاطر الرسول  هذه السنني الطويلة.
ثم إن هذه اآلية بعد ذلك ليس فيها داللة عىل شئ من فرية الغرانيق ..فالتمنى هو
تشهى حصول أمر حمبوب ومرغوب فيه ،فالرسول  كان يتشهى ويتمنى ما يتناسب مع
وظيفته كرسول ،وهى ظهور احلق واهلدى ،وطمس الباطل والضالل ،فيلقى الشيطان
بغوايته للناس ما يشوش هذه األمنية ،ويكون فتنة للذين ىف قلوهبم مرض ،كام ألقى فيام
بني أمة موسى من الغواية ما ألقى ،فينسخ اهلل بنور اهلدى غواية الشيطان ،ويظهر احلق
للعقول السليمة.
قال الساحر :ولكن العلامء ذكروا أن املراد بالتمنى هو القراءة والتالوة.
قال الرجل :ذلك معنى غريبَ ،يالف ظاهر اللفظ ،واألصل يف األلفاظ داللتها
عىل ظواهرها ..ومع ذلك ،فإن معنى اآلية لو فرسنا التمني بالقراءة ال ينسجم مع الفرية
(  )1علوم احلديث ص.49
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التي ذكرهتا..
فاآلية ـ حينذاك ـ إعالم من اهلل تعاىل لرسوله  بأن من أرسل قبله من الرسل كان
إذا تال ما يؤديه إىل قومه ،حرفوا عليه ،وزادوا فيام يقوله ونقصوا ،كام فعلت اليهود ىف
الر ُس ُ
حيزُ ن َْك ا رل ِذي َن ُي َس ِار ُع َ
ون ِيف ا ْل ُك ْف ِر ِم َن
ول َال َ ْ
الكذب عىل أنبيائهم قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ر
ِ
ِ
ِ
ون لِ ْلك َِذ ِ
ب َس رام ُع َ
وهب ْم َو ِم َن ا رل ِذي َن َها ُدوا َس رام ُع َ
ون
ا رلذي َن َقا ُلوا آ َمنرا بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َمل ْ ُتؤْ م ْن ُق ُل ُ ُ
اض ِع ِه ي ُقو ُل َ ِ ُ ِ
ون ا ْلكَلِم ِمن بع ِد مو ِ
ِ
آخ ِري َن َمل ْ َي ْأ ُت َ
حي ِّر ُف َ
لِ َق ْو ٍم َ
َ
َ ْ َْ ََ
وك ُ َ
ون إ ْن أوتي ُت ْم َه َذا َف ُخ ُذو ُه َوإ ْن َمل ْ
اح َذ ُروا َو َم ْن ُي ِر ِد اهللرُ فِ ْتنَ َت ُه َف َل ْن َمتْلِ َك َل ُه ِم َن اهللرِ َش ْيئًا ُأو َلئِ َك ا رل ِذي َن َمل ْ ُي ِر ِد اهللرُ َأ ْن ُي َط ِّه َر
ُتؤْ ت َْو ُه َف ْ
ِ

ِ

ِ ِ

يم﴾ [املائدة]41 :
وهب ْم َهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا خزْ ٌي َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
اب عَظ ٌ
ُق ُل َ ُ

لقد ذكر بعض املفرسين لآلية تفسريا حسنا قال فيه( :ذكر اهلل تعاىل مسالة لنبيه،
باعتبار من مىض من الرسل واألنبياء ،وهو أهنم كانوا حريصني عىل إيامن قومهم ،متمنني
لذلك ،مثابرين عليه ،وأنه ما منهم أحد إال وكان الشيطان يراغمه بتزيني الكفر لقومه،
وبث ذلك إليهم ،وإلقائه ىف نفوسهم ،كام أنه  كان من أحرص الناس عىل هدى قومه،
وكان فيهم شياطني كالنْض بن احلارث ،يلقون لقومه ،وللوافدين عليه شبهات يثبطون هبا
﴿وا رل ِذي َن س َع ْوا ِيف آ َياتِنَا م َع ِ
اج ِزي َن ُأو َلئِ َك
عن اإلسالم ،ولذلك جاء قبل هذه اآليةَ :
ُ
َ
اجل ِحي ِم﴾ [احلج ،]51 :وسعيهم بإلقاء الشبه ىف قلوب من استاملوه ،ونسب ذلك إىل
َأ ْص َح ُ
اب ْ َ
الشيطان؛ ألنه هو املغوى واملحرك شياطني اإلنس لإلغواء ملا قالَ ﴿ :ق َال َفبِ ِعزر تِ َك
الش ْي َط ُ
َألُغ ِْو َين ُره ْم َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [ص ]82 :ومعنىَ ﴿ :ف َين َْس ُخ اهللرُ َما ُي ْل ِقي ر
ان﴾ [احلج ]52 :يزيل تلك
ون ِيف ِد ِ
راس َيدْ ُخ ُل َ
اجا﴾
ين اهللرِ َأ ْف َو ً
﴿و َر َأ ْي َت الن َ
الشبه شيئ ًا فشيئ ًا حتى يسلم الناس كام قالَ :
حيكِ ُم اهللرُ آ َياتِ ِه﴾ [احلج ]52 :معجزاته يظهرها حمكمة ال لبس فيها ﴿لِ َي ْج َع َل َما
[النرصُ ﴿ ]2 :ث رم ُ ْ
اق ب ِع ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ان فِ ْتنَ ًة لِ رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
ُي ْل ِقي ال رش ْي َط ُ
يد﴾
وهب ْم َو ِإ رن ال رظاملنيَ َلفي ش َق ٍ َ
وهب ْم َم َر ٌض َوا ْل َقاس َية ُق ُل ُ ُ
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[احلج ]53 :أي ليجعل من تلك الشبه وزخارف القول فتنة ملريض القلب ولقاسية ،وليعلم
من أوتى العلم أن ما متنى الرسول والنبي من هداية قومه ،وإيامهنم هو احلق ..وهذه اآلية
ليس فيها إسناد شئ إىل رسول اهلل  ،إنام تضمنت حالة من كان قبله من الرسل واألنبياء
إذا متنوا)()1

د ـ الوحي واملعلمني:
بعد أن استمعت لألحاديث التي ترد عىل شبهة عالقة الوحي بالشياطني ،وجدت
نفيس جالسا يف مقهى ،ومع بعض اجلالسني فيها ،ويبدو أين مل أكن أظهر هلم فيها ،ألهنم مل
يسألوين عني ،وعن رس جلويس معهم ..بل كانوا مشغولني متاما بأحاديثهم..
وكان أول ما طرق سمعي فيها صوت مل يكن غريبا عيل يقول :سأذكر لكم أهيا
األصدقاء الذين عدلوا عن مذهبي بعد أن كانوا أساتذيت فيه ..أدلتي التي وعدتكم هبا عىل
كون ما جاء به حممد جمرد نتاج ثقايف نابع من البيئة التي نشأ فيها ،وال عالقة له بالسامء ،وال
بالوحي ،وال باهلل ..وهي أدلة تارَيية ال يمكن ألحد أن جيادل فيها.
قال أحد اجلالسني :نحن يف االستامع ..لكن نرجو أال تكون أدلتك نفس األدلة التي
كنا نوحي هبا إليك ..فقد تربأنا هلل منها ،وتبنا ،وعلمنا أنا كنا نناطح اجلبال بكربيائنا
وغرورنا.
قال احلداثي :ال ختافوا ..فأدلتي هذه مدعمة تارَييا وعلميا ..بل كل يشء يدل
عليها ..وهي جديدة عليكم ..ولعلكم لو فطنتم هلا ما ارتددتم عىل أعقابكم ،وحتولتم إىل
هذا الذي رصتم إليه.
قالوا :فهاهتا ..فنحن يف االستامع.
(  )1البحر املحيط .381/6
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قال :لقد ثبت يل باألدلة التارَيية الوافية أن حممدا تلقى علومه التي بثها يف قرآنه من
األحبار والرهبان املسيحيني وغريهم ،والذين كانوا يتواجدون بكثرة يف اجلزيرة العربية..
ويف التاريخ ما يدل عىل ذلك ..ففيه ما يدل عىل خروج حممد مع عمه أيب طالب إىل الشام،
وهناك التقى بذلك الراهب الكبري املعروف ..لقد كان من كبار من ذكر هذا أستاذنا
املسترشق الكبري [نورمان دانيال] الذي ذكر أن حممد ًا تعلم من راهب نرصاين اسمه بحريا
أو جرجيس أو رسجيوس ..فهل من احلضور من جيادل يف هذه احلقيقة التارَيية ..وهو
ذلك اللقاء التارَيي بني حممد وهذا الراهب؟
قال أحد اجلالسني :إن قولك هذا يدخل ضمن ذلك املثل العريب املعروف (متخض
اجلبل فولد فأرا) ..ذلك أن هذه الشبهة قديمة جدا ..وتافهة جدا ..ألهنا ال متثل إال غرور
املتكربين واملتعالني عىل احلقيقة.
أنا لن أجادلك يف اللقاء( ..)1ولكني أريد أن أذكر لك أن التاريخ الذي تستند إليه
ال يعرف عن رسول اهلل  أكثر من أنه سافر إىل الشام يف جتارة مرتني ،مرة يف طفولته ومرة
يف شبابه ،ومل يسافر غري هاتني املرتني ،ومل جياوز سوق برصى فيهام ،ومل يسمع من بحريا
وال من غريه شيئا من الدين ،ومل يكن أمره رسا هناك ،بل كان معه شاهد يف املرة األوىل،
وهو عمه أبو طالب ،وشاهد يف الثانية وهو ميرسة غالم خدجية التي خرج الرسول



بتجارهتا أيام ئذ ..وكل ما هنالك أن بحريا الراهب رأى سحابة تظلله من الشمس فذكر
لعمه أن سيكون هلذا الغالم شأن ،ثم حذره عليه من اليهود ،وقد رجع به عمه خوفا عليه
ومل يتم رحلته ،كذلك روي هذا احلادث من طرق يف بعض أسانيدها ضعف ورواية

(  )1انظر هذه الردود يف مناهل العرفان يف علوم القرآن ( ، )421 /2وهو اقتبسها من غريه ،مثل :الوحي املحمدي ،ص
 ،65وما بعدها وغريه.
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الرتمذي ليس فيها اسم بحريا ،وليس يف يشء من الروايات أنه سمع من بحريا أو تلقى منه
درسا واحدا أو كلمة واحدة ال يف العقائد وال يف العبادات وال يف املعامالت وال يف
األخالق ،فأنى يؤفكون.
قال آخر :باإلضافة عىل ذلك ..فإن تلك الروايات التارَيية نفسها حتيل أن يقف هذا
الراهب موقف املعلم املرشد ملحمد  ألنه برشه أو برش عمه بنبوته ،وليس بمعقول أن
يؤمن رجل هبذه البشارة التي يزفها ثم ينصب نفسه أستاذا لصاحبها الذي سيأخذ عن اهلل
ويتلقى عن جربيل عليه السالم ويكون هو أستاذ األستاذين وهادي اهلداة واملرشدين ،وإال
كان هذا الراهب متناقضا مع نفسه.
قال آخر :باإلضافة عىل ذلك ..فإنه لو كان بحريا الراهب هو مصدر هذا الفيض
اإلسالمي املعجز لكان هو األحرى بالنبوة والرسالة واالنتداب هلذا األمر العظيم ،ومل يكله
إىل غريه.
قال آخر :باإلضافة عىل ذلك ..فإنه يستحيل يف جمرى العادة أن يتم إنسان تعليمه
وثقافته ،ثم ينضج النضج اخلارق للمعهود فيام تعلم وتثقف بحيث يصبح أستاذ العامل كله
ملجرد أنه لقي مصادفة واتفاقا راهبا من الرهبان مرتني ،عىل حني أن التلميذ كان يف كلتا
املرتني مشتغال عن التعليم بالتجارة ،وكان صغريا تابعا لعمه يف املرة األوىل ،وكان حامال
ألمانة ثقيلة يف عنقه ال بد أن يؤدهيا كاملة يف املرة الثانية ،وهي أمانة العمل واإلخالص يف
مال خدجية وجتارهتا.
قال آخر :باإلضافة عىل ذلك ..فإن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحريا تأبى
أن تكون مصدرا للقرآن وهداياته ،خصوصا بعد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه من تغيري
وحتريف ،وحسبك أدلة عىل ذلك أن جتري أي مقارنة بني تعاليم القرآن وتعاليم غريه..
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وحسبك أن تنظر كيف تعامل القرآن الكريم مع علوم أهل الكتاب يف زمانه ،وكيف
تصدى لتصحيحها ،وصور عقائدهم بأهنا الضالالت ثم عمل عىل تقويمها ،وصور
أعامهلم بأهنا املخازي واملنكرات ثم حض عىل تركها.
قال آخر :باإلضافة عىل ذلك ..فإن هذه التهمة لو كان هلا نصيب من الصحة لفرح
هبا قومه وقاموا هلا وقعدوا ،ألهنم كانوا أعرف الناس برسول اهلل  وكانوا أحرص الناس
عىل تبهيته وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة.
قال احلداثي :ال بأس ..فقد يكون كل ما ذكرمتوه صحيحا ..فبحريا ال يمكن أن
يكون هو معلم حممد ..لكن كان هناك من هو من أهل مكة ،وقد كان حممد يزوره،
ويتحدث إليه ،وال يبعد أن يكون قد تلقى عنه ..إنه غالم لبعض بطون قريش ،وكان بياعا
يبيع عند الصفا.
قال أحد اجلالسني :لكن القرآن أخرب أن هذا الرجل كان أعجمي اللسان ،ال يعرف
العربية ،أو أنه كان يعرف اليشء اليسري منها ،بقدر ما َي ُرد جواب اخلطاب فيام ال بد منه؛
فكيف يمكن أن يتلقى تعاليم دين كامل من مثل هذا؟..
﴿و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ رهنُ ْم
قال آخر :لقد قال اهلل تعاىل يف الرد عليهم يف افرتائهم ذلكَ :
ان ا رل ِذي ي ْل ِحدُ َ ِ
َي ُقو ُل َ ِ
ْج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
رش لِ َس ُ
يب ُم ِبنيٌ ﴾ [النحل:
ان ع ََر ِ ٌّ
ون إِ َل ْيه َأع َ
ُ
ون إن َرام ُي َع ِّل ُم ُه َب َ ٌ
 ..]103فكيف يتعلم من جاء هبذا القرآن ،يف َف َصاحته وبالغته ومعانيه التامة الشاملة ،التي
هي أكمل من معاين كل كتاب نزل عىل نبي أرسل ،كيف يتعلم من رجل أعجمي؟!
قال آخر :بل إن الرد القرآين ال يقترص عىل هذا ،فقد جاءت اآليات بعدها تقول:
ِ
ِ
ِ
﴿إِ رن ا رل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
يم إِن َرام َي ْف َ ِرتي ا ْلك َِذ َب ا رل ِذي َن َال
ون بِآ َيات اهللرِ َال َ ْهيدهيِ ُم اهللرُ َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ات اهللرِ و ُأو َلئِ َك ُهم ا ْلك ِ
ون ِبآي ِ
ِ
َاذ ُب َ
ون﴾ [النحل104 :ـ ،]105فهل يمكن ملن ينقل مثل هذا
َ
ُيؤْ منُ َ َ
ُ
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الكالم أن يكون كاذبا عىل اهلل؟
قال آخر :لقد كان حممد  ـ بشهادة قومه ـ أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علام
وعمال وإيامنا وإيقانا ،معرو ًفا بالصدق يف قومه ،ال يشك يف ذلك أحد منهم بحيث ال ُيدْ عى
بينهم إال باألمني حممد.
قال احلداثي :ال بأس ..لقد ذكرتم أن هذا الرجل مل يكن له من البالغة ما يكفي ألن
يتعلم منه حممد ..وأنا أصدقكم يف ذلك ..فلم يكن للعيي أن يعلم البليغ ..ولكن أليس من
املمكن أن يكون حممد قد تعلم القرآن من أصحابه ..خاصة وأن فيهم الشعراء واألدباء؟
﴿و َل َقدْ
لقد وجدت الدليل عىل هذا ..وهو ما ذكره املفرسون يف تفسري هذه اآلياتَ :
ني ُث رم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة ِيف َق َر ٍار َمكِ ٍ
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ني ُث رم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة
ِ
ِ
حل ًام ُث رم َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
آخ َر َف َت َب َار َك
َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا املُْ ْض َغ َة ع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْلع َظا َم َ ْ
اهللرُ َأحسن ْ ِ ِ
اخلَالقنيَ ﴾ [املؤمنون12 :ـ]14
ْ َ ُ
ُ
عيل
﴿و َل َقدْ
رسول اهلل  هذه اآلية َ
لقد ذكروا أن زيد بن ثابت األنصاري قال :أمىل ر
ان ِم ْن ُسال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
َخ َل ْقنَا اإلن َْس َ
ني﴾ إىل قولهَ ﴿:خ ْل ًقا َ
آخ َر﴾ ،فقال معاذَ ﴿:ف َت َب َار َك اهللرُ
َأ ْح َس ُن ْ
اخلَالِ ِقنيَ ﴾ ،فضحك رسول اهلل  ،فقال له معاذ :مم ضحكت يا رسول اهلل؟ قال:
اخلالِ ِقنيَ ﴾
هبا ختمت ﴿ َف َت َب َار َك اهللرُ َأ ْح َس ُن ْ َ
قال أحد اجلالسني :لقد قمت ببحث تفصييل يف هذه الرواية فوجدت أهنا مكذوبة..
ذلك أنه من الثابت تارَييا ،وبإمجاع ،أن زيد بن ثابت إنام كتب الوحي باملدينة ،وكذلك
معاذ بن جبل إنام أسلم باملدينة ،ألنه كان من سكاهنا ،بينام هذه السورة نزلت بمكة ..ثم
بعد هذا من الثابت أن حممدا  كان إذا نزل عليه الوحى يأخذ العرق يتصبب من جسده،
ويكون ىف غيبة عمن حوله ،فإذا انقىض الوحى أخذ ىف ذكر وتالوة ما نزل عليه من القرآن،
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وهذا ما تقرره كل كتب السرية ،وهذا يدل عىل أن حممدا ال يبدأ ىف اإلمالء عىل كاتب وحيه
إال بعد اكتامل نزول الوحى.
قال احلداثي :فام تقولون فيام ذكره النْض بن احلارث( )1وغريه من قوم حممد ،من أن
ما جاء به حممد ليس بجديد ،وإنام أخذ بعض ًا من اليهودية ،وبعض ًا من املسيحية ،وبعض ًا
من قصص الفرس ،فكون من هذا اخلليط كله القرآن.
قال بعض اجلالسني :أنت تردد هبذا الشبهة القديمة التي أثارها من املسترشقني أمثال
نور مان دانيال وغريه ..وقد ذكر القرآن الكريم هذه الشبهة ..وهو دليل عىل أهنا شبهة
ساقطة ،ألن اإلنسان يف العادة يفر من األقوال التي يرى فيها خطرا عليه ..اسمع ملا ورد يف
﴿و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َأكِنر ًة
القرآن من تعلق املرشكني هبذه الشبهةَ :
وك ُجي ِ
ِ
ٍ
َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول
اهن ْم َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ُك رل آ َية َال ُيؤْ منُوا ِ َهبا َحترى إِ َذا َجا ُء َ َ

ِ
ِ
ِ
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َقا ُلوا َقدْ
ا رلذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ رال َأ َساط ُري ْاألَ رولنيَ ﴾ [األنعامَ ..]25 :
س ِمعنَا َلو ن ََشاء َل ُق ْلنَا ِم ْث َل َه َذا إِ ْن َه َذا إِ رال َأساطِري ْ ِ
األَ رولنيَ ﴾ [األنفال]31 :
َ ْ ْ
ُ
َ ُ

قال آخر :إن الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن املعاين العميقة التي حيوهيا القرآن
باجلدل يف الوسائل التي يستعملها ..ولو أهنم تأملوا غايات القرآن لعرفوا رس اختيار هذا
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن
النوع من القصص ،والذي سامه القرآن أحسن القصص﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّ
ِ ِ
ِ
ِِ
ا ْل َق َص ِ
ص بِ َام َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َه َذا ا ْل ُق ْر َ
ن ا ْلغَافلنيَ ﴾ [يوسف]3 :
آن َوإِ ْن ُكن َْت م ْن َق ْبلِه ملَ َ
فأحسن القصص هو ما توفرت فيه الواقعية باإلضافة إىل صالحيته كنموذج

والسدِّ ي ،وابن ُج َريج وغريهم؛ وكان قد ذهب إىل بالد فارس ،وتعلم من أخبار
(  )1وقد نص عىل ذلك سعيد بن ُجبَ ْريُّ ،
ملوكهم ُر ْستم واسفنديار ،وملا قدم وجد رسول اهلل  قد بعثه اهلل ،وهو يتلو عىل الناس القرآن ،فكان إذا قام  من جملس،
جلس فيه النْض فيحدثهم من أخبار أولئك ،ثم يقول :باهلل أهيام أحسن قصصا؟ أنا أو حممد؟
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سلوكي رفيع يمكن أن حيتذى ..وهلذا ملا ذكر القرآن أسامء األنبياء الذين وردت مشاهد من
حياهتم فيه قالُ ﴿ :أو َلئِ َك ا رل ِذي َن َهدَ ى اهللرُ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه ُق ْل َال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْن ُه َو
ِ ِ
ِ
إِ رال ذك َْرى ل ْل َعاملَنيَ ﴾ [األنعام]90 :
أرأيت لو أن القرآن ذكر هلم اسام غريبا مل يعرفوه ..ثم ذكر هلم من املشاهد الرفيعة
ما دعاهم إىل سلوك مثله ..أكانوا يقبلون؟
سيقولون حينها (:افرتاه ) ..لقد ذكر القرآن هذاَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
ور ٍة
رتا ُه ُق ْل َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
ون ا ْف َ َ
ون اهللرِ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ِم ْثلِ ِه واد ُعوا م ِن اس َت َطع ُتم ِمن د ِ
اد ِقنيَ ﴾ [يونسَ ﴿ ..]38 :أ ْم َي ُقو ُل َ
رتا ُه
ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ ْ
ون ا ْف َ َ
ون اهللرِ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ات واد ُعوا م ِن اس َت َطع ُتم ِمن د ِ
رش سو ٍر ِم ْثلِ ِه م ْف َرتي ٍ
اد ِقنيَ ﴾
ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ ْ
ُ ََ
ُق ْل َف ْأ ُتوا بِ َع ْ ِ ُ َ
ِ
جت ِر ُم َ
[هودَ ﴿ ..]13 :أ ْم َي ُقو ُل َ
ون﴾ [هود:
رت ْي ُت ُه َف َع َ ريل إِ ْج َر ِامي َو َأنَا َب ِري ٌء ِممرا ُ ْ
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ
ون فِ ِ
ِ
يض َ
رت ْي ُت ُه َف َال َمتْلِ ُك َ
َ ﴿..]35أ ْم َي ُقو ُل َ
يه
ون ِيل ِم َن اهللرِ َش ْيئًا ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َام ُت ِف ُ
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ

َك َفى بِ ِه َش ِهيدً ا بينِي وبينَ ُكم و ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾ [األحقاف..]8 :وغريها من اآليات ،وهي
َْ ََْ ْ َ َ
الرح ُ
ُ ر
تدل عىل أن هناك فريقا ال بأس به من أعداء حممد كانوا يتصورونه مفرتيا لتلك القصص
وغريها ،خمتلقا هلا.
قال آخر :لقد كان هناك فريقان متناقضان ..لكن بغضهام ملحمد جعلهام يتفقان..
وهذان الفريقان مل َيلو منهام التاريخ ..وإىل يومنا هذا ال زالت األيام تلد هذين الصنفني
من الناس :القائلني بابتداع حممد لدينه ،والقائلني بنقله عن غريه.
قال احلداثي :مل يبق إال أنه من تأليفه اخلاص ..وال تتعجبوا من ذلك ..فقد نرى
الرجل العبقري َيرج عنه من عجائب العلوم ما يظل غريه حمتارا فيه.
قال أحد اجلالسني :وهذه الشبهة أيضا قديمة ،وقد ذكرها املرشكون يف معرض
ِ
حرهبم ملحمد ،وقد ذكرها القرآن ،فقالَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
رت ْي ُت ُه َف َع َ ريل إِ ْج َر ِامي
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ
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ون﴾ [هود ،]35 :وقالَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
جت ِر ُم َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّب َك لِ ُتن ِْذ َر َق ْو ًما
َو َأنَا َب ِري ٌء ِممرا ُ ْ
رتا ُه َب ْل ُه َو ْ َ
ون ا ْف َ َ
َاه ْم ِم ْن ن َِذ ٍير ِم ْن َق ْبلِ َك َل َع رل ُه ْم َ ْهيتَدُ َ
ون﴾ [السجدة ..]3 :وتلقفها عنهم الكثري من
َما َأت ُ
املسترشقني من أمثال برييس هورنستاين ،ويوليوس فلهاوزن ،ود.بروس و د .لوبون..
وغريه ..وهي خدعة من اخلدع ..ألهنم وضعوا يف أنفسهم هدفا ..ورأوا أهنم البد أن
حيتالوا بكل حيلة للوصول إليه ،وال هيمهم يف ذلك استعامل الصدق أو استعامل الكذب،
وال هيمهم يف نتائج بحثهم أن يصلوا إىل احلق أم إىل الباطل.
قال آخر :مع أن كل ما يف القرآن ،وما يف حياة حممد  ،يرد عىل هذه الشبهة إال أين
أدعوك إىل املقارنة بني أسلوب القرآن وأسلوب حممد  ..وارجع يف ذلك إىل كتب
األحاديث التي مجعت أقوال حممد  ،وقارهنا بالقرآن ..وكن صادقا يف مقارنتك ..فستجد
الفرق شاسعا بني األسلوبني ..فحديث حممد  تتجىل فيه لغة املحادثة والتفهيم والتعليم
واخلطابة يف صورها ومعناها املألوف لدى العرب كافة ،بخالف أسلوب القرآن الذي ال
ُيعرف له شبيه يف أساليب العرب.
قال آخر :إنك تشعر عند قراءة احلديث النبوي أنك أمام شخصية برشية تعرتهيا
اخلشية واملهابة والضعف أمام اهلل ،بخالف القرآن الذي يرتاءى للقارىء من خالل آياته
أن مصدرها ذاتا جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئة مصورة رحيمة ال تضعف حتى يف
مواضع الرمحة.
قال آخر :لو كان القرآن من كالم حممد  لكان أسلوبه وأسلوب األحاديث سواء..
قال آخر :نحن مجيعا لنا عالقة باللغة والتعبري ..ونعلم أنه من املتعذر عىل الشخص
الواحد أن يكون له يف بيانه أسلوبان َيتلف أحدمها عن اآلخر اختالف ًا جذري ًا.
قال آخر :لنرتك هذا ..ونذهب إىل الغاية من نسبة ما ألفه إىل اهلل ..لقد كان أهل
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البالغة يتمتعون عند العرب بمكانة رفيعة ،ولو أن حممدا  نسب القرآن إىل نفسه لنال من
الدنيا أكثر مما ناهلا بنسبة القرآن إىل اهلل ..بل إنه لو فعل ذلك ُلر َفع إىل مرتبة أسمى من مرتبة
البرش ،فأي مصلحة أو غاية ملحمد  يف أن يؤلف القرآن ـ وهو عمل جبار معجز ـ ثم
يكتفي بنسبته لغريه؟
قال احلداثي :مل يبق إال أنه كشف كشف له ،أو إهلام حصل له مثلام هو احلال عند
صوفية املسلمني وغريهم ..وكلهم متفقون عىل أنه ال يمكن اعتبار ذلك مقدسا ..بل هي
جتربة خاصة بالذين حتصل هلم.
قال أحد اجلالسني( :)1فرق كبري بني الكشف واإلهلام والوحي اإلهلي ..فالكشف
يكون ثمرة من ثامر الكد واجلهد أو أثرا من آثار الرياضة الروحية أو نتيجة للتفكري الطويل،
فال ينشئ يف النفس يقينا كامال وال شبه كامل ،بل يظل أمرا شخصيا ذاتيا ال يتلقى احلقيقة
من مصدر أعىل وأسمى.
قال آخر :كشف العارفني كإهلام الواصلني وجدان تعرفه النفس معرفة دون اليقني،
وتنساق إليه من غري شعور بمصدره احلقيقي ،فيدخل فيه ذوق املتذوقني ووجد
املتواجدين ،بل تدخل فيه أيضا أسطورة آهلة الشعر عند اليونان ،وأسطورة شياطني الشعر
عند العرب اجلاهليني!
قال آخر :الكشف كاإلهلام كالمها موغل يف اإلهبام ،الحتالهلام حاشية الالشعور،
وهي حاشية ـ كام يوحي اسمها ـ أبعد ما تكون عن حاالت احلس والشعور ..فإذا قيل يف
إنسان :إنه من أويل الكشف واإلهلام مل يسم به ذلك إىل درجة النبوة والوحي ،ألن يف كل

(  )1انظر :مباحث يف علوم القرآن ،صبحي الصالح ،ص ..26وهو لذلك َيطئ حممد عبده حني جعل اإلهلام وجدانا
تستيقنه النفس [رسالة التوحيد ،ص]108
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وحي وعيا ،ويف كل نبوة شعورا بمعناها وإدراكا ملغزاها ،وإنام يرمى بالالوعي من فقد
الوعي ،ويوصم بالالشعور من حرم الشعور!
قال آخر :طبيعة احلقائق الدينية واألخبار الغيبية يف ظاهرة الوحي تأبى اخلضوع هلذه
األساليب الالشعورية التي تستشف حجاب املجهول بالفراسة الذكية اخلفية واحلدس
الباطني الرسيع ،مثلام تأبى اخلضوع ملقاييس احلس الظاهرة التي خترتق حرمات املجهول
باألدلة املنطقية واالستنباط املرتوي البطيء ،وإنام ختضع لتصور حوار علوي بني ذاتني:
ذات متكلمة آمرة معطية ،وذات خماطبة مأمورة متلقية.
قال آخر :وعىل هذا النمط رسم النبي الكريم  فيام صح من حديثه طريقة نزول
الوحي عىل قلبه ،فق ال( :أحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عيل ،فيفصم عني
وقد وعيت ما قال ،وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما يقول) ( ،)1فكشف
النقاب رصاحة عن صورتني من الوحي :إحدامها عن طريق إلقاء القول الثقيل عىل قلبه،
ولديه يسمع صوتا متعاقبا متداركا كصوت اجلرس املصلصل املجلجل؛ والثانية عن طريق
متثل جربيل له بصورة إنسان يشاكله يف املظهر وال ينافره ،ويطمئنه بالقول وال يرعبه ،وما
من شك يف أن الصورة األوىل أشد وطأ وأثقل قوال ،كام قال اهلل﴿ :إِنرا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْو ًال
َث ِق ًيال﴾ [املزمل ]5 :حتى كان يصحب الوحي فيها رشح اجلبني عرقا ،كام قالت السيدة عائشة:
(ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد
عرقا)( ، )2بل كان وطأة الوحي يف هذ الصورة تبلغ أحيانا من الشدة والثقل حدا جيعل
(راحلته تربك به إىل األرض إذا كان راكبها ،ولقد جاءه مرة كذلك وفخذه عىل فخذ زيد

(  )1البخاري.6 /1 ،
(  )2صحيح البخاري ..71 /1
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بن ثابت ،فثقلت عليه حتى كادت ترضها)
أما الصورة الثانية فهي أخف وطأ وألطف وقعا ،فال أصوات جتلجل ،وال جبني
يرشح ،بل تشابه شكيل بني امللقي واملتلقي ،ييرس األمر يف الوقت نفسه عىل ناقل الوحي
األميل وعىل النبي املصطفى الكريم.
قال آخر :يف كلتا الصورتني حيرص النبي  عىل وعي ما أوحي إليه ،إذ قال يف
األوىل( :فيفصم عني وقد وعيت ما قال) ،ويف الثانية (فيكلمني فأعي ما يقول) ،فأثبت
لنفسه الوعي الكامل حلالته قبل الوحي ،وحالته بعد الوحي ،وحالته أثناء الوحي ،سواء
أخفت أم اشتدت وطأة النازل القرآين عليه.
قال آخر :وهبذا الوعي الكامل مل َيلط  مرة واحدة ـ طلية العرص القرآين الذي
يضم كل مراحل التنزيل ـ بني شخصيته اإلنسانية املأمورة املتلقية وشخصية الوحي اآلمرة
املتعالية ،فهو واع أنه إنسان ضعيف بني يدي اهللَ ،يشى أن حيول اهلل بينه وبني قلبه ،ويبتهل
إىل ربه يف دعائه املأثور( :اللهم يا مرصف القلوب رصف قلبي عىل طاعتك ،اللهم يا مقلب
القلوب ثبت قلبي عىل دينك)؛ بل كان أول عهده بنزول الوحي ـ خمافة ضياع بعض اآليات
من صدره ـ يعجل بالقرآن من قبل أن يقىض إليه وحيه ،وحيرك به لسانه وشفتيه ليستذكره
وال ينساه ،وحيرص عىل متابعة جربيل يف كل حرف يدارسه إياه ( ،)1حتى يرس اهلل عليه
حفظه بتفريقه وتنجيمه ،وأمره باالطمئنان إىل وعده فقالَ :
﴿ال ُحت َِّر ْك بِ ِه لِ َسان ََك لِ َت ْع َج َل بِ ِه
ع ُق ْرآ َن ُه﴾ [القيامة16 :ـ]18
إِ رن َع َل ْينَا َ ْ
مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه َفإِ َذا َق َر ْأنَا ُه َفاتربِ ْ
 .4اليقني اجلازم:
خرجت من تلك املقهى من غري أن أعرف مصري تلك اجللسة ،وال مصري ذلك
(  )1صحيح البخاري .163 /6
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احلداثي ،وهل استطاع أصحابه إقناعه بالعدول عن مواقفه ،أو عجزوا عن ذلك ..ولو أين
كنت أالحظ من خالل ليونته وحسن استامعه ملا يورده أصدقاؤه من أدلة وردود أنه يكاد
يميل إليهم ،وأنه ـ بطرحه لتلك الشبهات ـ مل يكن يقوم سوى بكرس ما بقي لديه منها
ليتحول إىل ما حتولوا إليه.
وجدت نفيس بعدها أمام حمكمة ،وأمام شخصني يتحدثان ،عرفت من خالل
حديثهام أن أحدمها قاض ،واآلخر حمام..
قال القايض :صدقني ..إن مالمح وجهه ونربة حديثه تدل عىل أنه صادق يف دعواه..
باإلضافة إىل أنه حتمل كل أصناف العناء ،وواجه كل ألوان اإلغراء التي حتاول رصفه عن
دعواه لكنه مل يتربأ منها ،أو يتغري عنها ..ولذلك حكمت له بناء عىل ما تبني يل.
قال املحامي :أنا معك يف هذا ،وقد أعجبني حكمك بشأنه ..لكني ال أريد أن
أحدثك عنه ..بل أريد أن أحدثك فيام هو أعظم شأنا.
قال القايض :مل أفهم ..هل هناك قضية أخرى غري تلك القضية تريد أن تطرحها عيل
يف هذا املجلس اخلاص.
قال املحامي :أجل ..وأريد طرحها كصديق وناصح ..ال كمحام وزميل.
قال القايض :فهات ما عندك ..فأنا ال أستطيع أن أحرم نفيس من صداقتك
وصحبتك ..لكن إياك أن تطلب مني أن أرحم جمرما ،أو أعفو عن ظامل ..فالعدل عندي
فوق الصداقة والزمالة ..بل فوق كل يشء.
قال املحامي :ال ختف ..فأنا لن أدعوك إال إىل العدل الذي عرفتك به ..والذي مل
تثنك عنه اهلدايا والرشاوى وكل اإلغراءات.
قال القايض :فأخربين من هو املتهم ..وما جريمته؟
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قال املحامي :املتهم هو أنت سيدي وصديقي وزمييل القايض ..وجريمتك أنك
اهتمت أكرم البرش وأطهرهم وأقدسهم بالكذب والتزوير.
قال القايض :معاذ اهلل أن أفعل ذلك ..من يكون هذا املقدس الطاهر الذي اهتمته؟
قال املحامي :حممد رسول اهلل  ..ذاك الذي اهتمته بادعاء النبوة ،وكذبته يف دعواه
بتنزل الوحي اإلهلي عليه.
قال القايض :أنا مل أقل ذلك دعوى ..وإنام ببينات تبينت يل ..وقد حكمت بعدها كام
أحكم عىل خصومي.
قال املحامي :لقد سمعت لكل بيناتك يف جلساتنا الكثرية ..وقد تبني يل فيها أنك مل
تكن صادقا مع نفسك ..بل كنت تنتقي ما تشاء لتربر حكمك.
قال القايض :كيف ذلك؟
قال املحامي :أمل تكن تكرر علينا يف جلساتك ما قال املبرشون واملسترشقون
واحلداثيون واملالحدة ..بل حتى قوم حممد  من املرشكني واملنافقني واليهود؟
قال ا لقايض :بىل ..ولو أن هؤالء وجدوا ما عند حممد من احلق لنطقوا به ،وأقلعوا
عن عدائهم له.
قال املحامي :وهذا هو االنتقاء بعينه ..وهذه هي املكاييل املزدوجة ..ذلك أنك
استمعت إىل األعداء ،ومل تستمع لألصدقاء ..وكان األصل أن تستمع للجميع ..ألست
تفعل ذلك يف جلسات املحاكمة حني تسمع للمدعي واملحامي كليهام؟
قال القايض :لكني أعلم أن األصدقاء قد تعميهم صداقتهم عن النطق باحلق..
ولذلك كانت شهادهتم ال ختتلف عن شهادة األب البنه ،واألخ ألخيه.
قال املحامي :وشهادة األعداء ال ختتلف عن شهادة العدو لعدوه.
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ابتسم القايض ،وقال :ال بأس ..فلنطرحهام مجيعا ..ولنرح أنفسنا عن عناء سامع
الدعوى واحلكم فيها ..هل هذا يرضيك؟
قال املحامي :ال ..لن يرضيني ..ألنك طففت يف املكيال أيضا.
قال القايض :كيف ذلك ..وأنا مل أستمع ..ال للمدعي ..وال للمحامي؟
قال املحامي :ومل تسمع أيضا لصاحب الدعوى ..الذي هو أوىل الناس بالتعريف
بنفسه ودعواه ..أمل تكن تذكر يل اآلن اعرتاف املدعي ،وأن مالمح وجهه ونربات حديثه
تدل عىل صدقه؟
قال القايض :بىل ..وأنا أحكم يف الكثري من القضايا بناء عىل هذا ..فاالعرتاف سيد
األدلة.
قال املحامي :فهال تأملت يف اعرتافات رسول اهلل  بنبوته ،وإرصاره وثباته عليها..
ويف كل الظروف واألحوال ..حتى أنه تعرض يف سبيلها لكل ألوان العناء والتعب ..ومل
يثنه كل ذلك عنها.
سكت القايض قليال ،ثم قال :لست أدري ما أقول لك ..فأنا كام تعرفني ال أحب
الكذب وال اخلداع ..لكن ما ذكرته صحيح ..فأنا كنت أبحث يف حممد من خالل ما قيل
عنه وفيه ..ال من خالل دراستي لشخصه.
قال املحامي :فأنا أنصحك لذلك أن تدرس قضيته من جديد ،ومن هذا الباب،
بعيدا عن كل اإلمالءات التي ُمتىل عليك ،سواء من أصدقائه املقربني ،أو أعدائه األبعدين.
قال القايض :لك ذلك ..ويرشفني أن تزورين هذا املساء يف بيتي ..ال يف جملس
القضاء ..لنتباحث يف هذه الشؤون.
قاال ذلك ..ثم سارا إىل املحكمة ،ومل أستطع اللحاق هبام ..لكني سمعت يف طريقي
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رجال يقول لصاحبه وهو حياوره :لقد كان من أكرب األدلة التي اهتديت هبا إىل نبوة رسول
اهلل  وصدق ما جاء به هو ذلك اليقني الذي كان يعمر قلبه وعقله بكونه نبيا ،وقد كان
أول من دلني عىل ذلك مهندس عمر اهلل قلبه باإليامن( ..)1لقد قال يل ،وهو حياورين :يبدو
أن الكتاب املحدثني مل يأخذوا يف اعتبارهم ـ أثناء حتليلهم للظاهرة القرآنية ـ حقيقة نفسية
جوهرية هي :اقتناع النبي الشخيص ..فمن الواضح أن انفراد النبي بكونه الشاهد الوحيد
املبارش عىل الظاهرةَ ،يلع عىل هذه احلقيقة قيمة استثنائية خاصة.
قلت له مستغربا :مل أفهم ..ما الذي تقصد؟
قال :لقد رأيت أنه ـ مع كثرة الدراسات التي ألفها املسترشقون واملستغربون عن
حممد والقرآن ـ إال أهنم مل يعريوا اعرتافاته وإقراراته أي اهتامم ..بل إننا نجد دراساهتم
تعكس تناقض ًا مزدوج ًا؛ فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية ..ومن ناحية أخرى ال
تعترب يف دراستها هلذه الظاهرة شهادة الذات املقرتنة هبا اقرتان ًا تام ًا.
قلت :هل تقصد البحث عن شخصية حممد والتعرف عليها من كل الزوايا للتحقق
من مدى صدقه يف دعواه؟
قال :ليس ذلك فقط ..بل أقصد أن ننظر يف رأي هذه الذات اخلاص يف نفسها ،ويف
الظاهرة التي نبحثها ،ذلك الرأي الذي ينعكس بكل وضوح يف اقتناعها النهائي ..فاألمر
عىل هذا يقتيض أن نتناول هذا االقتناع ـ الذي ندرسه يف نطاق قيمته العقلية ـ بوصفه برهان ًا
مبارش ًا عىل الظاهرة القرآنية ،وعىل صفتها العلوية ..وهذه القيمة العقلية مرتبطة بالطريقة
التي تنشئ االقتناع يف نفس النبي.
قلت :مل أفهم ما الذي تقصده بالضبط؟
(  )1أشري به إىل مالك بن نبي ..وقد ذكر هذا يف كتابه الظاهرة القرآنية ،ص ،147فام بعدها..
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﴿وك ََذلِ َك َأ ْو َح ْينَا
قال :لقد كان أول ما دلني عىل القرآن ،وأقنعني به قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َاب َو َال ْ ِ
ورا َهنْ ِدي بِ ِه َم ْن
وحا م ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
إِ َل ْي َك ُر ً
اإل َيام ُن َو َلك ْن َج َع ْلنَا ُه ُن ً
ادنَا وإِن َرك َلتَه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
ِ ِ ِ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [الشورى]52 :
ْ
ن ََشا ُء م ْن ع َب َ
َ
ومثلها اآليات التي خترب عن رسول اهلل  وكونه مل يكن يعلم بام يوحى إليه حتى
مح ُت ُه َهل َ رم ْت َطائِ َف ٌة ِمن ُْه ْم َأ ْن ُي ِض ُّل َ
وك
﴿و َل ْو َال َف ْض ُل اهللرِ َع َل ْي َك َو َر ْ َ
يوحى إليه ،كام قال تعاىلَ :
ون إِ رال َأ ْن ُفسهم وما ي ُْضون ََك ِمن َيش ٍء و َأنْزَ َل اهللرُ َع َلي َك ا ْلكِتَاب و ِْ
َو َما ُي ِض ُّل َ
احلك َْم َة َو َع رل َم َك
َ َ
ْ
ْ ْ َ
َ ُ ْ َ َ َ ُّ
ِ
َما َمل ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم َوك َ
يام﴾ [النساء]113 :
َان َف ْض ُل اهللرِ َع َل ْي َك عَظ ً
ومثلها اآليات التي خترب عن كون رسول اهلل  مل يكن يطمح أو حيلم بأن يصري نبيا..
﴿و َما ُكن َْت ت َْر ُجو َأ ْن ُي ْل َقى إِ َل ْي َك
وأن ذلك حمض اصطفاء من اهلل تعاىل ،كقوله تعاىلَ :
ِ ِ
ا ْلكِتَاب إِ رال ر ْ َ ِ
ن﴾ [القصص]86 :
مح ًة م ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن رن َظ ِه ًريا ل ْلكَاف ِري َ
ُ
َ
وغريها من اآليات الكريمة التي تدل عىل أن رسول اهلل  مل َيطط للنبوة ..وإنام
طرأت عليه ..وأنه ال يعرف متى سيوحى إليه ..وبام سيوحى.
قلت :فام الذي فهمته من كل هذا؟
قال :لقد كنت أتوهم قبل اهتدائي إليه أنه يف أحسن أحواله يكون قد تأمل ملا رأى يف
قومه من اجلهالة؛ فراح يفكر ويقدر وَيطط إىل أن اهتدى إىل هذه الوسيلة إلصالح حال
قومه ..لكني اكتشفت من خالل القرآن الكريم أنه مل يكن كذلك ..وأن كل الذي حصل
له طرأ عليه ،ويف سن األربعني وما بعدها.
وقد جعلني كل ذلك أراجع نفيس ،وأبحث يف أخالقه وسلوكه وسريته قبل بعثته..
والبيئة التي عاش فيها ،واألدوار التي أداها ..وكل ذلك جعلني أقتنع اقتناعا تاما بنبوته،
وكون الوحي املوحى به إليه وحي إهلي ..ال جيادل يف ذلك إال جاحد أو مكابر.
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أ ـ التأكيدات اإلهلية:
ما انتهى حديثهام إىل ذلك املوضع ،حتى انرصفا عني ،ووجدت نفيس بعدمها يف
حلقة كبرية يف مسجد عتيق ..وقد التف اجلميع حول شخص حيدثهم عن نفسه ،ويقول:
لقد كان أول ما دلني عىل نبوة رسول اهلل  وصدق الوحي الذي جاء به تلك اآليات التي
تقرن اسمه الرشيف الطاهر بالنبوة.
﴿و َما حمُ رَمدٌ إِ رال َر ُس ٌ
ول َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ِه
قال بعض احلضور :هل تقصد قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ْض اهللرَ َش ْيئًا
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َو َم ْن َينْ َقلِ ْ
ُّ
ب ع ََىل عَق َب ْيه َف َل ْن َي ُ ر
الشاكِ ِري َن﴾ [آل عمران ..]144 :وقولهَ ﴿ :ما ك َ
َو َس َي ْج ِزي اهللرُ ر
َان حمُ رَمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم

َان اهللرُ بِ ُك ِّل َ ٍ
َو َلكِ ْن َر ُس َ
ول اهللرِ َو َخات ََم النربِ ِّينيَ َوك َ
﴿وا رل ِذي َن
يشء عَلِ ًيام﴾ [األحزاب ..]40 :وقولهَ :
ْ
ٍ
آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
احل ُّق ِم ْن رهبِم َك رفر َعن ُْهم س ِّيئ ِ
َاهتِ ْم
َ َ
ْ َ
َ ِّ ْ َ
احلات َوآ َمنُوا بِ َام ُنزِّ َل ع ََىل حمُ رَمد َو ُه َو ْ َ
ر َ
َو َأ ْص َل َح َب َاهل ُ ْم﴾ [حممد ..]2 :وقوله﴿ :حمُ رَمدٌ َر ُس ُ
ول اهللرِ َوا رل ِذي َن َم َع ُه َأ ِشدر ا ُء ع ََىل ا ْل ُك رف ِار ُر َمحَا ُء

َب ْين َُه ْم﴾ [الفتح ..]29 :فهذه اآليات كانت كافية يل لإليامن ..ذلك أين عندما قرأت القرآن
الكريم ،وعشقت معانيه اجلميلة ،وبيانه البديع ..مل يكن يل أن آخذ كل ذلك ،ثم أترك هذه
املعاين النبيلة التي وردت هبا هذه اآليات الكريمة.
قال آخر :لقد ذكرتني بنفيس ..فأنا أيضا التفت ملا التفت إليه ..لكن كان الذي هز
كل كياين تلك اآليات التي يرصح فيها اهلل تعاىل بكونه أرسل حممدا ..
أخرج ورقة من جيبه ..وقال :لقد سجلتها ..وأنا كل يوم أقرؤها وأتأملها وأعيش
معانيها اجلميلة ..وأوهلا ذلك الشعور اجلميل الذي يربطني باهلل ،وبمحمد  ..فقد رأيت
نفيس مثل ذلك الغريق الذي يطلب النجدة ..وأن اهلل قد أغاثه بام أرسل وأنزل.
قال ذلك ..ثم أخذ يرتل بصوت مجيل قوله تعاىل﴿ :إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
احل ِّق َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا
َاك بِ ْ َ
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اب ْ ِ
َاك لِلن ِ
﴿و َأ ْر َس ْلن َ
راس َر ُس ً
وال َو َك َفى
اجلحي ِم﴾ [البقرة ..]119 :وقولهَ :
َو َال ُت ْس َأ ُل َع ْن َأ ْص َح ِ َ
ِ
اع اهللرَ َو َم ْن ت ََو رىل َف َام َأ ْر َس ْلن َ
الر ُس َ
َاك
ول َف َقدْ َأ َط َ
بِاهللرِ َش ِهيدً ا﴾ [النساء ..]79 :وقولهَ ﴿ :م ْن ُيط ِع ر
َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا﴾ [النساء ..]80 :وقوله﴿ :ك ََذلِ َك َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِيف ُأ رم ٍة َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ َها ُأ َم ٌم لِ َت ْت ُل َو
ِ
مح ُك ْم َأ ْو إِ ْن
﴿ر ُّب ُك ْم َأ ْع َل ُم بِ ُك ْم إِ ْن َي َش ْأ َي ْر َ ْ
َع َل ْي ِه ُم ا رلذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك﴾ [الرعد ..]30 :وقولهَ :
ِ
َي َش ْأ ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َو َما َأ ْر َس ْلن َ
احل ِّق نَزَ َل
َاك َع َل ْي ِه ْم َوك ًيال﴾ [اإلرساء ..]54 :وقولهَ :
احل ِّق َأنْزَ ْلنَا ُه َوبِ ْ َ
﴿وبِ ْ َ
ِ
َو َما َأ ْر َس ْلن َ ِ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
مح ًة لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾
َاك إِ رال َر ْ َ
رشا َونَذ ًيرا﴾ [اإلرساء ..]105 :وقولهَ :
َاك إ رال ُم َب ِّ ً
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ ِ
رشا َون َِذ ًيرا﴾ [الفرقان ..]56 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ِرب ُّي
[األنبياء ..]107 :وقولهَ :
َاك إ رال ُم َب ِّ ً

ِ
إِ رنا َأرس ْلن َ ِ
َاك إِ رال كَا رف ًة لِلن ِ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
راس
رشا َونَذ ًيرا﴾ [األحزاب ..]45 :وقولهَ :
ْ َ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
ون﴾ [سبأ ..]28 :وقوله﴿ :إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
َاك بِ ْ
راس َال َي ْع َل ُم َ
احلَ ِّق َب ِش ًريا
ِ
ٍ
ِ
ِ
يها ن َِذ ٌير﴾ [فاطر ..]24 :وقولهَ ﴿ :فإِ ْن َأع َْر ُضوا َف َام َأ ْر َس ْلن َ
َاك
َونَذ ًيرا َوإِ ْن م ْن ُأ رمة إِ رال َخ َال ف َ
َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن َع َل ْي َك إِ رال ا ْل َب َال ُغ َوإِنرا إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
مح ًة َف ِر َح ِ َهبا َوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة
ان ِمنرا َر ْ َ
ان َك ُفور﴾ [الشورى ..]48 :وقوله﴿ :إِنرا َأرس ْلن َ ِ
بِ َام َقدر َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َفإِ رن ْ ِ
اإلن َْس َ
رشا
ْ َ
ٌ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
ِ
يرا﴾ [الفتح]8 :
َونَذ ً
بعد أن انتهى من تالوة اآليات الكريمة قال آخر :ومثلكام أنا ..وقد شد انتباهي تلك
اآليات التي َياطب اهلل تعاىل فيها نبيه بوصف النبوة ..والتي شملت املعاين واألحكام
املختلفة ..لكني مل أكتبها كام كتبها صديقي ..وإنام حفظتها عن ظهر قلب ..وأنا أرددها كل
يوم ..بل كل حني ..ألين علمت أين لن أتقرب من اهلل إال بقدر تقريب من نبيه .
قال ذلك ،ثم أخذ يرتل بصوت مجيل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي َح ْس ُب َك اهللرُ َو َم ِن
ض املُْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل ا ْل ِقت ِ
ا رت َب َع َك ِم َن املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنفال ..]64 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي َح ِّر ِ
َال إِ ْن َي ُك ْن
ِ
ِ
ون َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
ون َص ِاب ُر َ
رش َ
َني َو ِإ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َيغْلِ ُبوا َأ ْل ًفا ِم َن ا رل ِذي َن َك َف ُروا ِب َأ رهنُ ْم
منْ ُك ْم ع ْ ُ
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ِ
ِ ِ ِ
َق ْو ٌم َال َي ْف َق ُه َ
رسى إِ ْن َي ْع َل ِم
ون﴾ [األنفال ..]65 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي ُق ْل ملَ ْن يف َأ ْيدي ُك ْم م َن ْاألَ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم﴾ [األنفال..]70 :
ور َرح ٌ
اهللرُ ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َخ ْ ًريا ُيؤْ ت ُك ْم َخ ْ ًريا ممرا ُأخ َذ منْ ُك ْم َو َيغْف ْر َل ُك ْم َواهللرُ َغ ُف ٌ
وقوله﴿ :يا َأهيا النربِي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك رف َار َواملُْنَافِ ِقنيَ َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن ُرم َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾
ُّ َ
َ ُّ َ

[التوبة ..]73 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ِرب ُّي ات ِرق اهللرَ َو َال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن َوا ْملُنَافِ ِقنيَ إِ رن اهللرَ ك َ
َان عَلِ ًيام
ِ
ِ
ِ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا
َحك ًيام﴾ [األحزاب ..]1 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي ُق ْل ألَزْ َواج َك إِ ْن ُكنْ ُت رن ُت ِر ْد َن ْ َ

احا َمجِ ًيال﴾ [األحزاب ..]28 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي إِنرا
َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ْ َ
رس ً
رس ْح ُك رن َ َ
ني ُأ َم ِّت ْع ُك رن َو ُأ َ ِّ
َاك َش ِ
اهدً ا َوم َب ِّرشا َون َِذيرا﴾ [األحزاب ..]45 :وقولهَ ﴿ :يا َأهيا النربِي ُق ْل ِألَزْ َو ِ
َأ ْر َس ْلن َ
اج َك
ُّ
ً
ُّ َ
ُ ً
وبنَاتِ َك ونِس ِ
اء املُْؤْ ِمنِنيَ ُيدْ نِنيَ َع َل ْي ِه رن ِم ْن َج َالبِيبِ ِه رن َذلِ َك َأ ْدنَى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َف َال ُيؤْ َذ ْي َن َوك َ
َان
ََ
َ َ
َات ُي َبايِ ْعن ََك ع ََىل َأ ْن
ورا َر ِح ًيام﴾ [األحزاب ..]59 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي إِ َذا َجا َء َك املُْؤْ ِمن ُ
اهللرُ َغ ُف ً
رس ْقن و َال يزْ نِنيَ و َال ي ْق ُت ْلن َأو َالد ُهن و َال ي ْأتِنيَ بِبهت ٍ
َال ُي ْ ِ
ني
َان َي ْف َ ِرتينَ ُه َب ْ َ
ُْ
َ َ َ ْ َ ر َ َ
رش ْك َن بِاهللرِ َش ْيئًا َو َال َي ْ ِ َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
ور َرح ٌ
اس َتغْف ْر َهل ُ رن اهللرَ إِ رن اهللرَ َغ ُف ٌ
َأ ْيدهيِ رن َو َأ ْر ُجل ِه رن َو َال َي ْعصين ََك ِيف َم ْع ُروف َف َبايِ ْع ُه رن َو ْ

وه رن لِ ِعدر ِ ِهت رن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِعدر َة
[املمتحنة ..]12 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي إِ َذا َط رل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
وهتِن و َال ََيْرجن إِ رال َأ ْن ي ْأتِنيَ بِ َف ِ
وا رت ُقوا اهللرَ رب ُكم َال ُخت ِْرج ُ ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة َوتِ ْل َك ُحدُ و ُد
َ
ُ ْ َ
وه رن م ْن ُب ُي ِ ر َ
ُ
َ
َر ْ
حي ِد ُ
ث َب ْعدَ َذلِ َ
ك َأ ْم ًرا﴾ [الطالق:
اهللرِ َو َم ْن َي َت َعدر ُحدُ و َد اهللرِ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه َال تَدْ ِري َل َع رل اهللرَ ُ ْ
ِ
ور
 ..]1وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي ِمل َ ُحت َِّر ُم َما َأ َح رل اهللرُ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ات َأزْ َواج َك َواهللرُ َغ ُف ٌ
ر ِحيم﴾ [التحريم ..]1 :وقوله﴿ :يا َأهيا النربِي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك رف َار َواملُْنَافِ ِقنيَ َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم
ُّ َ
َ ٌ
َ ُّ َ
ِ

ري﴾ [التحريم]9 :
َج َهن ُرم َوبِئ َْس املَْص ُ

بعد أن انتهى من تالوة اآليات الكريمة قال آخر :ومثلكم أنا ..لكن الذي شدين
الر ُس ُ
ول َال
اآليات التي َياطب اهلل فيها نبيه  بوصف الرسالة ..وهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ر
الر ُس ُ
حيزُ ن َْك ا رل ِذي َن ُي َس ِار ُع َ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك
ون ِيف ا ْل ُك ْف ِر﴾ [املائدة ..]41 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ر
َْ
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ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللرُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
راس إِ رن اهللرَ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب رلغ َ
ِ
ن﴾ [املائدة]67 :
ا ْلكَاف ِري َ
بعد أن انتهى من تالوة اآليات الكريمة قال آخر :ومثلكم أنا ..لكن الذي شدين
اآليات التي َيرب اهلل تعاىل فيه عن إنزاله القرآن عىل رسوله  ،ومنها قوله تعاىل﴿ :اهللرُ َال
ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َأنْزَ َل الت ْرو َرا َة
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
احل ُّي ا ْل َق ُّيو ُم نَزر َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
إِ َل َه إِ رال ُه َو ْ َ
ِ
ْج َيل﴾ [آل عمران2 :ـ ..]3وقولهِ ُ :
اإلن ِ
َو ْ ِ
ت ُه رن
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
﴿ه َو ا رلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ات بين ٍ
ٍ
ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َات َو َما
اهب ٌ
﴿و َل َقدْ َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك آ َي َ ِّ
ات﴾ [آل عمران ..]7 :وقولهَ :
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
ِ
ي ْك ُفر ِهبا إِ رال ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ني
احل ِّق لِت َْح ُك َم َب ْ َ
ون﴾ [البقرة ..]99 :وقوله﴿:إِنرا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
َ ُ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
الن ِ
راس بِ َام َأ َر َ
َاب
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
اك اهللرُ َو َال َت ُك ْن ل ْل َخائننيَ َخص ًيام﴾ [النساء ..]105 :وقولهَ :

ِ
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللرُ َو َال َتتربِ ْع
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
َاب َو ُم َه ْيمنًا َع َل ْيه َف ْ
بِ ْ َ
ِ
ِ
اس َأ ِل
احل ِّق﴾ [املائدة ..]48 :وقولهَ ﴿:فإِ ْن ُكن َْت ِيف َش ٍّك ممرا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك َف ْ
َأ ْه َوا َء ُه ْم ع رَام َجا َء َك م َن ْ َ
ا رل ِذين ي ْقرء َ ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِ َك َل َقدْ
ون ا ْلكت َ
َ َ َ ُ

ِ

ِ

ن﴾ [يونس:
احل ُّق م ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن رن م َن املُْ ْم َ ِرتي َ
َجا َء َك ْ َ

ني لِلن ِ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
راس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع رل ُه ْم َي َت َفك ُررو َن﴾
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
 ..]94وقولهَ :
ِ
ِ
ِ
َاب ُيؤْ ِمنُ َ
ون بِ ِه َو ِم ْن َهؤُ َال ِء
َاب َفا رل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
﴿وك ََذل َك َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
 ..]44وقولهَ :
ِ
ِ ِ
جي َحدُ بِآ َياتِنَا إِ رال ا ْلكَافِ ُر َ
َاب
ون﴾ [العنكبوت ..]47 :وقوله﴿:إِنرا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َم ْن ُيؤْ م ُن بِه َو َما َ ْ
احل ِّق َفا ْع ُب ِد اهللرَ خمُ ْلِ ًصا َل ُه الدِّ ي َن﴾ [الزمر ..]2 :وقوله﴿:طه َما َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن لِت َْش َقى إِ رال
بِ ْ َ
[النحل:

ت َْذكِر ًة ملَِن ََي َْشى َتن ِْز ًيال ِممرن َخ َل َق ْاألَر َض والسامو ِ
ات ا ْل ُع َىل﴾ [طه1 :ـ ..]4وقوله﴿:إِنرا ن َْح ُن
َ رَ َ
ْ
َ ْ
ْ

نَزر ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن َتن ِْز ًيال﴾ [اإلنسان ،]23 :وغريها من اآليات الكريمة.
ب ـ اليقني النبوي:
قال آخر :ومثلكم أنا ..لكن الذي جذبني
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تلك اآليات التي يدعو اهلل فيها نبيه 

راس إِ ِّين َر ُس ُ
ول اهللرِ إِ َل ْي ُك ْم َمجِي ًعا
بتذكري قومه بنبوته ورسالته ..كقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
يت َف ِ
ا رل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
آمنُوا بِاهللرِ َو َر ُسولِ ِه النربِ ِّي
حييِي َو ُي ِم ُ
رَ َ
ض َال إِ َل َه إِ رال ُه َو ُ ْ
ُ ُ
ْاألُ ِّم ِّي ا رل ِذي ُيؤْ ِم ُن بِاهللرِ َوكَلِ َامتِ ِه َواتربِ ُعو ُه َل َع رل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون﴾ [األعراف]158 :
لقد وجدت من خالل قراءيت للقرآن الكريم أن كل األنبياء ذكروا نفس ما دعي إىل
ذكره ..فكلهم بدأ دعوته لقومه بتذكريهم بكونه رسوال من عند اهلل.
وحا إِ َىل َق ْو ِم ِه
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُن ً
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عن نوح عليه السالم ،فقالَ :
ِ
وحا إِ َىل َق ْو ِم ِه َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللرَ
إِ ِّين َل ُك ْم نَذ ٌير ُمبِنيٌ ﴾ [هود ..]25 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُن ً
ِ ِ ٍ
اب َي ْو ٍم عَظِي ٍم َق َال املَْ َ ُ
أل ِم ْن َق ْو ِم ِه إِنرا َلن ََرا َك ِيف َض َال ٍل
َري ُه إِ ِّين َأ َخ ُ
اف َع َل ْي ُك ْم ع ََذ َ
َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
ول ِمن رب ا ْلعاملَِنيَ ُأب ِّل ُغ ُكم ِرس َاال ِ
ِ
ُمبِ ٍ
ت َر ِّيب َو َأن َْص ُح
َ
ني َق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َس ِيب َض َال َل ٌة َو َلكنِّي َر ُس ٌ ْ َ ِّ َ
ْ َ
ِ

َل ُك ْم َو َأ ْع َل ُم م َن اهللرِ َما َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف59 :ـ]62

وذكره عن هود عليه السالم ،فقال﴿ :وإِ َىل ع ٍ
اه ْم ُهو ًدا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللرَ
َاد َأ َخ ُ
َ
ِ ِ ٍ
ون َق َال املَْ َ ُ
أل ا رل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه إِنرا َلن ََر َ
َري ُه َأ َف َال َت رت ُق َ
اه ٍة َوإِنرا
اك ِيف َس َف َ
َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
َلنَ ُظن َُّك ِمن ا ْلك ِ
اه ٌة َو َلكِنِّي َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم
َاذبِنيَ َق َال َيا َق ْو ِم َل ْي َس ِيب َس َف َ
َ
َاص ِ
ِ
ِ
ح َأمنيٌ ﴾ [األعراف65 :ـ]68
ِر َس َاالت َر ِّيب َو َأنَا َل ُك ْم ن ٌ

وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم ِمل َ ُتؤْ ُذونَنِي
وذكره عن موسى عليه السالم ،فقالَ :
﴿وإِ ْذ َق َال ُم َ
ول اهللرِ إِ َلي ُكم َف َلام زَ ا ُغوا َأزَ ا َغ اهللرُ ُق ُلوهبم واهللرُ َال هي ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
ون َأ ِّين َر ُس ُ
َو َقدْ َت ْع َل ُم َ
اس ِقنيَ ﴾
َُ ْ َ
ْ َ
ْ ْ ر
َْ
ِ
ِ ِ
وسى بِآ َياتِنَا إِ َىل فِ ْرع َْو َن َو َم َلئِ ِه َف َظ َل ُموا ِ َهبا َفا ْن ُظ ْر
[الصف ..]5 :وقالُ ﴿ :ث رم َب َع ْثنَا م ْن َب ْعده ْم ُم َ

ِ ِ
فك َ ِ
وسى َيا فِ ْرع َْو ُن إِ ِّين َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ َح ِق ٌيق ع ََىل َأ ْن
َك ْي َ
َان عَاق َب ُة املُْ ْفسدي َن َو َق َال ُم َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
رسائِ َ
َال َأ ُق َ
ول ع ََىل اهللرِ إِ رال ْ
يل﴾ [األعراف:
احلَ رق َقدْ ج ْئ ُت ُك ْم بِ َب ِّينَة م ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْرس ْل َمع َي َبني إ ْ َ
103ـ]105
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ِ
ِ ِ
رسائِ َيل إِ ِّين
وذكره عن عيسى عليه السالم ،فقالَ :
﴿وإِ ْذ َق َال ع َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبني إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َر ُس ُ
اس ُم ُه َأ ْمحَدُ
ول اهللرِ إِ َل ْي ُك ْم ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
رشا بِ َر ُسول َي ْأ ِيت م ْن َب ْعدي ْ
ني َيدَ ري م َن الت ْرو َراة َو ُم َب ِّ ً
ِ
ِ
ح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [الصف]6 :
َف َل رام َجا َء ُه ْم بِا ْل َب ِّينَات َقا ُلوا َه َذا س ْ
وهكذا وجدت كل األنبياء عليهم السالم يذكرون ذلك ..وجيعلونه األساس األول
لدعوهتم.
قال آخر :ذلك مثل الطبيب الذي حيل بني قوم ال يعرفونه ..فهو حيتاج إىل أن يعرفهم
بنفسه ووظيفته ،حتى يتمكن من تقديم خدماته هلم.
قال آخر :بمناسبة حديثكم هذا أريد أن أذكر لكم حديثا نفرت نفيس منه ،ألين رأيته
متعارضا مع التحضري اإلهلي لنبيه  ..فهل تأذنون يل يف طرحه ،وطرح رأيي حوله؟
قالوا :أجل ..فنحن ما اجتمعنا إال لذلك.
قال :لقد ورد يف حديث مشهور يف املصادر السنية عن عائشة أهنا قالت(: :أول ما
بدئ به رسول اهلل  من الوحي :الرؤيا الصاحلة يف النوم ،وكان ال يرى رؤيا إال جاءت
مثل فلق الصبح ،ثم حبب إليه اخلالء ،وكان َيلو بغار حراء ،فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ
الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتزود لذلك ،ثم يرجع إىل خدجية ،فيتزود ملثلها،
حتى جاءه احلق ـ ويف رواية :حتى فجأه احلق ـ وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك ،فقال :اقرأ..
قال :ما أنا بقارئ ..قال رسول اهلل  :فأخذين فغطني ،حتى بلغ مني اجلهد ،ثم أرسلني،
فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطني الثانية ،حتى بلغ مني اجلهد .ثم أرسلني.
فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ..فأخذين فغطني الثالثة حتى بلغ مني اجلهد ،ثم أرسلني
اس ِم َر ِّب َك ا رل ِذي َخ َل َق َخ َل َق ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم ا رل ِذي َع رل َم
فقال﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
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بِا ْل َق َل ِم َع رل َم ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْم﴾ [العلق1 :ـ ..)1( ]5وهذا اجلزء من احلديث ال إشكال فيه،
وهو متوافق متاما مع القرآن الكريم ،ومع اآليات التي كنا نقرؤها.
أما اجلزء الثاين منه ،والذي هو حمل شك وتردد لكونه معارضا للكثري من احلقائق
املرتبطة بالنبوة ،هو ما روي عن عائشة أهنا قالت :فرجع هبا رسول اهلل  يرجف فؤاده،
فدخل عىل خدجية بنت خويلد ،فقال :زملوين ،زملوين ،فزملوه حتى ذهب عنه الروع..
فقال خلدجية ـ وأخربها اخلرب ـ:لقد خشيت عىل نفيس ..فقالت له خدجية :كال ،أبرش ،فواهلل
ال َيزيك اهلل أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتصدق احلديث ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم.
وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق ..فانطلقت به خدجية ،حتى أتت به ورقة بن نوفل
بن أسد بن عبد العزى بن قيص ـ وهو ابن عم خدجية ،أخي أبيها ـ وكان امرؤا تنرص يف
اجلاهلية ،وكان يكتب الكتاب العرباين ،فكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء اهلل أن
يكتب،وكان شيخا كبريا قد عمي ،فقالت له خدجية :يا ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال
له ورقة :يا ابن أخي ،ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهلل  خرب ما رأى؛ فقال له ورقة :هذا
الناموس الذي نزل عىل موسى ،يا ليتني فيها جذعا ،ليتني أكون حيا إذ َيرجك قومك،
فقال له رسول اهلل  : أو خمرجي هم؟ قال :نعم ،مل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال
عودي .وإن يدركني يومك حيا أنرصك نرصا مؤزرا ،ثم مل ينشب ورقة أن تويف ،وفرت
الوحي) ()2

وهذا اجلزء هو الذي أثار لدي الكثري من التساؤالت ..وقد رأيت معارضته ملا ورد
يف القرآن الكريم من يقني األنبياء بنبوهتم ،وعدم حاجتهم ملصادر خارجية لتثبت هلم ذلك.

(  )1البخاري (3/1و 214/6و215و )37/9ومسلم ( 97/1و)98
(  )2البخاري (3/1و 214/6و215و )37/9ومسلم ( 97/1و)98
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لقد حكى اهلل تعاىل ذلك عن موسى عليه السالم؛ فهو ملا جاءه الوحي أيقن به
﴿و َه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
يث
مبارشة ،بل سأل اهلل تعاىل أن يعينه عىل أداء ما كلف به ،كام قال تعاىلَ :
وسى إِ ْذ َر َأى ن ًَارا َف َق َال ِألَ ْهلِ ِه ا ْم ُك ُثوا إِ ِّين آن َْس ُت ن ًَارا َل َع ِّيل آتِي ُك ْم ِمن َْها بِ َق َب ٍ
س َأ ْو َأ ِجدُ َع َىل
ُم َ
اخ َلع َنع َلي َك ِإن َرك ِبا ْلو ِ
ِ
الن ِ
اد املُْ َقدر ِ
س ُط ًوى
رار ُهدً ى َف َل رام َأت َ
َ
وسى ِإ ِّين َأنَا َر ُّب َك َف ْ ْ ْ ْ
َاها ُنود َي َيا ُم َ
ِ

ِ

َو َأنَا ْ
وحى﴾ [طه9 :ـ]13
استَم ْع َملا ُي َ
رت ُت َك َف ْ
اخ َ ْ
ثم ذكر جواب موسى عليه السالم والذي مل حيتج ليتأكد من الوحي للرجوع ألي
ِ
اح ُل ْل ُع ْقدَ ًة ِم ْن لِ َس ِاين َي ْف َق ُهوا
رس ِيل َأ ْم ِري َو ْ
ارش ْح ِيل َصدْ ري َو َي ِّ ْ
جهة ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب ْ َ
ون َأ ِخي ْاشدُ ْد بِ ِه َأزْ ِري َو َأ ْ ِ
اج َع ْل ِيل َو ِز ًيرا ِم ْن َأ ْه ِيل َه ُار َ
رش ْك ُه ِيف َأ ْم ِري ك َْي ُن َس ِّب َح َك
َق ْو ِيل َو ْ
ِ

ِ

ِ

ِ
ريا﴾ [طه25 :ـ]35
كَث ًريا َون َْذ ُك َر َك كَث ًريا إن َرك ُكن َْت بِنَا َبص ً
لقد قلت يف نفيس :كيف يكون موسى عليه السالم والذي هو أقل مسؤليات من
رسول اهلل  أعرف بالوحي من رسول اهلل ..
قال آخر :لقد ذكرين حديثك هذا بحديث آخر ،أكثر منه غرابة ونكارة ..وهو ما
روي عن خدجية أهنا قالت لرسول اهلل  بعد تنزل الوحي عليه :أي ابن عم ،أتستطيع أن
ختربين بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال :نعم ،قالت :فإذا جاءك فأخربين به..
فجاءه جربيل عليه السالم كام كان يصنع ،فقال رسول اهلل  خلدجية :يا خدجية ،هذا جربيل
قد جاءين ،قالت :قم يا ابن عم فاجلس عىل فخذي اليرسى ،فقام رسول اهلل  فجلس
عليها ،قالت :هل تراه؟ قال :نعم ،قالت :فتحول فاجلس عىل فخذي اليمنى ،قالت:
فتحول رسول اهلل  فجلس عىل فخذها اليمنى ،فقالت :هل تراه؟ قال :نعم ..قالت:
فتحول فاجلس يف حجري ،قالت :فتحول رسول اهلل  فجلس يف حجرها ،قالت :هل
تراه؟ قال :نعم ،قال :فتحرست وألقت مخارها ورسول اهلل  جالس يف حجرها ،ثم قالت
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له :هل تراه؟ قال :ال ،قالت :يا ابن عم ،اثبت وأبرش ،فو اهلل إنه مللك وما هذا بشيطان(.)1
قال آخر :ومثل ذلك ما روي أن خدجية أرسلت رسول اهلل  مع أيب بكر إىل ورقة
بن نوفل فأخربه  أنه يسمع ندا ًء خلفه :يا حممد ،يا حممد ،فينطلق هارب ًا يف األرض ،فأمره
الر ْمح َِن
ورقة أن يثبت؛ ليسمع ما يقول ثم َيربه ،ففعل فناداه :يا حممد ،قل﴿ :بِ ْس ِم اهلل ر
ِ
الضا ِّلنيَ ﴾ قل ال إله إال اهلل ،فأخرب ورقة؛ فبرشه بأنه هو الذي
﴿والَ ر
الرحي ِم﴾ حتى بلغَ ،
ر
برش به ابن مريم؛ فلام تويف ورقة قال  :لقد رأيت القس يف اجلنة ،عليه ثياب احلرير ،ألنه
آمن يب وصدقني(.)2
قال آخر :هذه األحاديث وغريها متعارضة مع كل اآليات الدالة عىل يقني رسول
اهلل  بنبوته وجزمه هبا ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ِّين ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّيب َوك رَذ ْب ُت ْم بِ ِه َما ِعن ِْدي َما
احل رق و ُهو َخري ا ْل َف ِ
ون بِ ِه إِ ِن ْ
ت َْس َت ْع ِج ُل َ
اصلِنيَ ﴾ [األنعام ..]57 :وقولهُ ﴿ :ق ْل
احلُك ُْم إِ رال هللرِ َي ُق ُّ
ص َْ َ َ ْ ُ
ان اهللرِ َو َما َأنَا ِم َن املُْ ْ ِ
َه ِذ ِه َسبِ ِييل َأ ْد ُعو إِ َىل اهللرِ ع ََىل َب ِص َري ٍة َأنَا َو َم ِن ا رت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
رشكِنيَ ﴾
[يوسف ..]108 :فهل بصريته  هي سكون نفسه إىل قول ورقة؟ وبصرية من اتبعه سكون
أنفسهم إىل سكون نفسه إىل ما ال حجة فيه قاطعة؟
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :إِنرا َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنربِ ِّينيَ ِم ْن

َب ْع ِد ِه﴾ [النساء ..]163 :فهل كان اعتامدهم يف نبوهتم عىل مثل ما تقصه هذه القصص؟

قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن هذه األحاديث تذكر خوف رسول اهلل  من
َاف َلدَ ري املُْ ْر َس ُل َ
ون﴾
َف إِ ِّين َال ََي ُ
وسى َال َخت ْ
الوحي ،وهو يتعارض مع قوله تعاىلَ ﴿ :يا ُم َ
[النمل ،]10 :وقد روي يف احلديث أن اإلمام الصادق سئل :كيف مل َيف رسول اهلل  فيام

(  )1سرية ابن هشام ت السقا ()239 /1
(  )2البداية والنهاية ج 3ص 9ـ  10والروض األنف ج 1ص 274ـ .275
204

يأتيه من قبل اهلل أن يكون مما ينزع به الشيطان؟ ..فقال( :إن اهلل إذا اختذ عبد ًا رسوالً أنزل
عليه السكينة والوقار ،فكان الذي يأتيه من قبل اهلل مثل الذي يراه بعينه) ()1

قال آخر :بمناسبة ذكرك لإلمام الصادق ..لقد بحثت عام ورد عن العرتة الطاهرة
مما يرتبط هبذا املعنى؛ فوجدت عكس ذلك متاما ..فهم يذكرون طمأنينة رسول اهلل



بالوحي ،وأنه رجع إىل أهله مستبرش ًا مرسور ًا بام أكرمه اهلل به ،مطمئن ًا إىل املهمة التي أوكلت
إليه ..وأن أهله  شاركوه يف الرسور ،وأسلموا.
قال آخر :أجل ..فقد روي عن اإلمام الصادق أنه سئل :كيف علمت الرسل أهنا
رسل؟ ..فقال :كشف عنهم الغطاء(.)2
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ورد يف األحاديث أن النبي  مل َيرته اهلل لنبوته،
إال بعد أن أكمل عقله وأدبه فأحسن تأديبه ..وعرفه من أرسار ملكوت الساموات واألرض
ما يؤهله للقيام بمهمة السفارة وتبليغ رسالة اهلل اىل العاملني ،كام فعل بإبراهيم اخلليل عليه
السالم( .. )3وقد روي يف احلديث عن اإلمام عيل أنه قال( :لقد قرن اهلل به  من لدن أن
كان فطيام أعظم ملك من مالئكته ،يسلك به طريق املكارم وحماسن أخالق العامل ليله
وهناره)( ،)4وقال اإلمام العسكري( :إن اهلل وجد قلب حممد  أفضل القلوب وأوعاها
فاختاره لنبوته)()5

قال آخر :ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :ما بعث اهلل نبيا وال رسوال حتى
(  )1تفسري العيايش ج 2ص 201والبحار ج 18ص..262
(  )2التمهيد ج 1ص ،50والبحار ج 11ص..56
(  )3التمهيد ،ج  ،1ص.77 :
(  )4هنج البالغة :اخلطبة القاصعة 192 :ص .300
(  )5بحار األنوار :ج  18ص  206 ،205ح .36
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يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من مجيع عقول أمته) ()1

قال آخر :وقد دلت عىل ذلك كل دالئل التاريخ؛ فهو  منذ صغره الباكر كان مورد
لطفه تعاىل وعنايته اخلاصة ،وقد عرف قومه فيه النبوغ ،وملسوا فيه الصدق واألمانة والذكاء
والفطنة ..وكان قبيل بعثته تظهر له عالئم النبوة ،فقد ظهرت آياهتا قبل ثالث سنوات من
بعثته وهو يف سن السابع والثالثني ..فكان يرى الرؤيا الصادقة ،وكان َيتيل بنفسه يف غار
حراء ..ومثل هذا ال يفزع وال يفرق وال يظن بنفسه ِ
اجلنة أو عارض السوء.
 .5التأديب والعتاب:
ما انتهى حديثهم إىل ذلك املوضع ،حتى وجدت نفيس يف حديقة كبرية تشبه حديقة
احلرية ،تلك التي جرت فيها أحداث رواية [النبي املعصوم] ،وقد رأيت فيها شخصا ال
َيتلف يف غرابته عن أولئك الذين يثريون الشبهات ،وفيها نعمت برؤية احلكامء الذين
يردون عليها.
وكان أول ما طرق سمعي آيات من القرآن الكريم تعودت سامعها من الذين
حياولون تشويه رسول اهلل  اإلساءة له ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي إِنرا َأ ْح َل ْلنَا َل َك
َات عَم َك وبنَا ِ
َت ي ِمينُ َك ِممرا َأ َفاء اهللرُ َع َلي َك وبن ِ
اج َك ر
ت
ِّ َ َ
ْ ََ
ور ُه رن َو َما َم َلك ْ َ
َأزْ َو َ
َ
الال ِيت آ َت ْي َت ُأ ُج َ
َات َخالِ َك وبن ِ
عَامتِ َك وبن ِ
َات َخ َاالتِ َك ر
اج ْر َن َم َع َك َوا ْم َر َأ ًة ُمؤْ ِمنَ ًة إِ ْن َو َه َب ْت َن ْف َس َها
الال ِيت َه َ
ََ
ََ
ر
لِلنربِي إِ ْن َأراد النربِي َأ ْن يس َتنْكِحها َخالِص ًة َل َك ِمن د ِ
ون املُْؤْ ِمنِنيَ َقدْ عَلِ ْمنَا َما َف َر ْضنَا َع َل ْي ِه ْم
ْ ُ
َ
َ َ
َ َ ُّ َ ْ
ِّ
ِيف َأزْ َو ِ
ون َع َل ْي َك َح َر ٌج َوك َ
َت َأ ْي َام ُهنُ ْم لِ َك ْي َال َي ُك َ
ورا َر ِح ًيام ُت ْر ِجي َم ْن
اج ِه ْم َو َما َم َلك ْ
َان اهللرُ َغ ُف ً
ِ
ِ
َاح َع َل ْي َك َذلِ َك َأ ْدنَى َأ ْن
ت ََشا ُء من ُْه رن َو ُتؤْ ِوي إِ َل ْي َك َم ْن ت ََشا ُء َو َم ِن ا ْب َت َغ ْي َت مم ر ْن عَزَ ْل َت َف َال ُجن َ
ني بِ َام آ َت ْيت َُه رن ُك ُّل ُه رن َواهللرُ َي ْع َل ُم َما ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك َ
َان اهللرُ عَلِ ًيام َحلِ ًيام
حيزَ رن َو َي ْر َض ْ َ
َت َق رر َأ ْع ُينُ ُه رن َو َال َ ْ
(  )1الكايف ج  1ص .13 ،12
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ِ
ِ
ِ
َت
ْج َب َك ُح ْسنُ ُه رن إِ رال َما َم َلك ْ
َال َحي ُّل َل َك الن َِّسا ُء م ْن َب ْعدُ َو َال َأ ْن َت َبدر َل ِهبِ رن م ْن َأزْ َواجٍ َو َل ْو َأع َ
َان اهللرُ ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
َي ِمينُ َك َوك َ
يشء َرقي ًبا﴾ [األحزاب50 :ـ]52
ْ
وبعد أن انتهى القارئ من قراءة هذه اآليات الكريمة ،قام مثري الشبهات ،وقال:
اسمعوين ـ أنا القبانجي( )1ـ أحدثكم ..لقد ولدت مسلام ،ويف أرسة مسلمة ..وارتديت يف
يوم من األيام ..بل يف أيام كثرية ..عاممة العلامء ..لكني بعد أن قرأت هذه اآليات طرحتها
ورميتها ..فام معنى هذه اآليات؟ ..وكيف تتنزل يف قرآن َياطب مجيع البرش ،ويف مجيع
األزمنة؟
أ ـ أحكام شخصية:
قام بعض احلاَضين ،وقال :اسمح يل ،وأنا الذي ولدت يف بيئة غري مسلمة ،وعشت
ملحدا أكفر بكل األديان ..أن أذكر لك رأيي فيام قرأت من القرآن.
قال القبانجي :تفضل ..ويرسين كثريا أن يستمع يل عاقل مثلك.
قال امللحد :مع أين ملحد ـ كام ذكرت لك ـ إال أين ال أرى فيام قرأت ما ترى أنت..
ذلك أنه كان يف إمكان حممد أال يضع هذه اآليات ،ويكتفي بام كان يمليه عليهم من القرآن
الذي كان يعجبهم ويؤثر فيهم ..وعدم فعله لذلك ،وذكره خلصوصياته يف القرآن دليل عىل
أن األمر خارج من يديه..
قال القبانجي :مل أفهم ..ما الذي تقصد؟
قال امللحد :دعني أسألك ..أنت مثيل ومثل كل الناس ..لك خصوصيات ال حتب
أن يقتحمها أحد من الناس ..ألنك تريد أن تظهر أمام اجلميع دائام بالصورة التي تريد..
وأهم تلك اخلصوصيات ما يتعلق بحياتك الشخصية واألرسية ونحوها.
(  )1أشري به هنا إىل أمحد القبانجي ،وهو من احلداثيني املثريين هلذه الشبهة.
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سكت القبانجي ،فقال امللحد :هذا بالنسبة يل ولك ..واألمر يصبح أكثر تعقيدا
عندما يتعلق بمن ويل مسؤوليات كربى؛ فهو ينفر من نرش كل ما يتعلق بحياته الشخصية،
أليس كذلك؟
سكت القبانجي ،فقال امللحد :هذا بالنسبة ملن ويل مسؤوليات سياسية؛ فكيف بمن
ويل مسؤوليات دينية ..فرجال الدين عادة ينفرون من كل ما يتعلق هبذا ..وهلذا نجد تكتام
كبريا يرتبط بحياهتم يف هذه اجلوانب ..أليس كذلك؟
سكت القبانجي ،فقال امللحد :ال بأس ..لك أال جتيبني ..ولكني أسأل مجيع
احلضور ،وخاصة املسلمني منهم :هل كان يف إمكان حممد أن يطبق األحكام الواردة يف هذه
اآليات من غري أن يزعم أهنا تنزلت عليه.
قام بعض احلضور ،وقال :هناك أحكام كثرية ترتبط برسول اهلل  مل يرد ذكرها يف
القرآن ..ومنها ما يرتبط بالعبادات ،كإباحة الوصال يف الصيام ..وهو أن يصل اليومني
مجيعا عند صومه؛ فهو مباح له  وحمرم عىل غريه.
قال امللحد خماطبا القبانجي :أال ترى أنه لو كان حممد مدعيا وكاذبا الختار من
األحكام اخلاصة به تلك العبادات والطاعات التي كان يبذل فيها جهده األكرب ..ال تلك
الشؤون املتعلقة بزواجه.
قال القبانجي :ولكن مل وردت هذه اآليات يف قرآن يقرؤه كل البرش ،ويف مجيع
األجيال؟
قال امللحد :أنا ذكرت لك رأيي يف املسألة ..وأنا ال أزال عىل إحلادي ..ويف إمكان
املسلمني أن جييبوك ..لكني أرى أن ما قرأته قد فتح يل نافذة جديدة تدعوين لقراءة جديدة
للقرآن ..قد جتعلني أتراجع عن كل مواقفي.
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قام بعض احلضور ،وقال :أنا مثلكم كنت ملحدا ..ال أعرتف بأي دين ..لكني وبعد
تعريف عىل القرآن وإعجايب به ..ثم حصول الفتور يف ذلك اإلعجاب عند قراءيت ألمثال
تلك اآليات ..قرأت آية جعلتني أتراجع عن مواقفي ،وأبحث بموضوعية أكرب ..لقد
راس من يعبدُ اهللرَ ع ََىل حر ٍ
ِ
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌري
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
كانت تلك اآلية هي قوله تعاىلَ :
َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
رس ُ
رس الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾
ا ْط َم َأ رن بِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
اخلُ ْ َ
ب ع ََىل َو ْج ِهه َخ َ
[احلج]11 :

لقد كانت هذه اآلية هي املنقذ الذي أنقذين من غفلتي وكربيائي ..ذلك أين كنت
أريد من اهلل ..ومن رسوله ..ومن القرآن ..ومن الكون أن يكون كام أريد وأرغب ..فلذلك
كنت أفرض كل قناعايت عىل اجلميع ..وإذا ما مل تلب تلك القناعات كنت أنفر وأفر ..وتلك
هي العبودية عىل حرف.
وبعد أن علمت ذلك ..علمت أن اهلل يبتيل عباده بام يفتنهم ويمحصهم ،حتى يتميز
الذين يعبدونه حقيقة ،وكام يريد ،والذين يعبدونه عىل حرف ،وكام يريدون.
اط بِالن ِ
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا َل َك إِ رن َر رب َك َأ َح َ
الرؤْ َيا
ثم قرأت بعدها قوله تعاىلَ :
راس َو َما َج َع ْلنَا ُّ
الشجر َة املَْ ْلعو َن َة ِيف ا ْل ُقر ِ
َاك إِ رال فِ ْتنَ ًة لِلن ِ
ا رلتِي َأ َر ْين َ
آن َو ُن َخ ِّو ُف ُه ْم َف َام َي ِزيدُ ُه ْم إِ رال ُط ْغ َيانًا
ُ
ْ
راس َو ر َ َ
كَبِ ًريا﴾ [اإلرساء ،]60 :فوجدت أن هذا اإلخبار الذي ال حيوي أي غرابة بالنسبة للعقل الذي
يعلم قدرة اهلل التي ال حتدها احلدود إال أنه كان فتنة كبرية للعقول البسيطة املحدودة ..وقد
روي أنه ملا ملا نزلت اآليات التي ذكرت شجرة الزقوم( )1قال كفار قريش(:ما نعرف هذه

(  )1كقوله تعاىلَ ﴿ :أ َذلِ َك َخري ُنزُ ًال َأم َشجر ُة الزر ُّقو ِم إِنرا جع ْلن َ ِ ِ ِ
اجل ِحي ِم َط ْل ُع َها َك َأ رن ُه
َ َ
َاها فتْنَ ًة لل رظاملنيَ إِ رهنَا َش َج َر ٌة َخت ُْر ُج ِيف َأ ْص ِل ْ َ
ْ ََ
ٌْ
الشيَاطِ ِ
ون ُث رم إِ رن َهل ُ ْم َع َليْ َها َل َش ْو ًبا ِم ْن َمحِي ٍم ُث رم إِ رن َم ْر ِج َع ُه ْم َ ِ
إل َىل ْ
ون ِمنْ َها ا ْلبُ ُط َ
ون ِمنْ َها َف َاملِئُ َ
ني َفإِ رهنُ ْم َآلكِ ُل َ
وس ر
اجلَ ِحي ِم﴾
ُر ُء ُ
[الصافات]62،68 :
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الشجرة ،فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه) ،فقال(:هو عندنا الزُ بد والتمر) ،فقال ابن
الزبعري(:أكثر اهلل يف بيوتنا الزقوم) ،فقال أبو جهل جلاريته(:زقمينا) ؛ فأتته بزبد ومتر ،ثم
قال ألصحابه(:تزقموا؛ هذا الذي َيوفنا به حممد؛ يزعم أن النار تنبت الشجر ،والنار حترق
الشجر) ( .. )1ومثل هذا الفتن الكثرية التي جتعل من احلقائق شبهات عظيمة ينظر إليها
الغافلون بأعينهم املحجوبة عن احلق ،فال يرون إال الظلامت.
قام آخر ،وقال :لقد كنت مثلكم غارقا يف الشبهات من مفرق رأيس إىل أمخص
قدمي ..لكني بعد اللجوء إىل اهلل ،زالت تلك الشبهات ،بل حتولت إىل زاد جديد لإليامن..
وقد ازددت فيها حمبة لريب ونبيي وقرآين ..وعرفت فيها من املعاين ما ال يمكنني أن أعرفه
يف غريها.
وقد بدأ ذلك عندي عندما جلأت إىل اهلل ،وبكيت بني يديه طالبا التخلص مما كدر
ٍ
اج َت َب ْيت ََها
﴿وإِ َذا َمل ْ َت ْأ ِهتِ ْم بِآ َية َقا ُلوا َل ْو َال ْ
عيل صفو ديني ..وإذا يب أسمع قارئا يقرأ قوله تعاىلَ :
مح ٌة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األعراف:
وحى ِإ َ ريل ِم ْن َر ِّيب َه َذا َب َصائِ ُر ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ُق ْل ِإن َرام َأت ِرب ُع َما ُي َ
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ومثلها تلك اآليات التي يأمر اهلل تعاىل فيها رسوله  بأن جييب كل الذين يقرتحون
عليه ما يشتهون أنه جمرد تابع وعبد ينفذ بدقة كل ما يؤمر به ،وأنه ليس له من األمر يشء..
ري
وحى إِ َل ْي َك َو ْ
﴿واتربِ ْع َما ُي َ
لقد سمعت حينها جيدا قوله تعاىلَ :
رب َحترى َ ْ
اص ِ ْ
حي ُك َم اهللرُ َو ُه َو َخ ْ ُ
ْ ِِ
َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
وحى إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك إِ رن اهللرَ ك َ
ون
﴿واتربِ ْع َما ُي َ
احلاكمنيَ ﴾ [يونس ،]109 :وقولهَ :
َ
﴿وإِ َذا
َخبِ ًريا﴾ [األحزاب ..]2 :وقوله للذين يطلبون منه أن يغري بعض القرآن ليتناسب معهمَ :
ْت بِ ُقر ٍ
ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
ٍ
آن غ ْ ِ
َري َه َذا َأ ْو َبدِّ ْل ُه ُق ْل َما َي ُك ُ
ون
ْ
ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َب ِّينَات َق َال ا رلذي َن َال َي ْر ُج َ َ
(  )1الثعلبي  ،242 /3البغوي .29 /4
210

ِ ِ ِ ِ
اب َي ْو ٍم
وحى إِ َ ريل إِ ِّين َأ َخ ُ
َص ْي ُت َر ِّيب ع ََذ َ
اف إِ ْن ع َ
ِيل َأ ْن ُأ َبدِّ َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفيس إِ ْن َأتربِ ُع إِ رال َما ُي َ
عَظِي ٍ
م﴾ [يونس]15 :
وغريها من اآليات الكريمة التي تتجىل فيها عبودية رسول اهلل  ..وأنه ال يفعل إال
ما يؤمر به.
وقد كان هذا الشعور هو الذي أزال عني ثقل كل تلك الشبهات ..لقد رصت أشعر
أن املتكلم بالقرآن خمتلف متاما عن رسول اهلل  ..ذلك أن رسول اهلل  )1( ـ ويف كل القرآن
ـ يبدو بصورة العبد املطيع ،الذي َياف عذاب ربه إن عصاه ،فيلتزم حدوده ،ويرجو رمحته،
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم
ويعرتف بعجزه املطلق عن تبديل حرف من كتاب اهلل ،كام قال تعاىلَ :
ْت بِ ُقر ٍ
ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
ٍ
آن غ ْ ِ
َري َه َذا َأ ْو َبدِّ ْل ُه ُق ْل َما َي ُك ُ
ون ِيل َأ ْن ُأ َبدِّ َل ُه
ْ
آ َيا ُتنَا َب ِّينَات َق َال ا رلذي َن َال َي ْر ُج َ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

اب َي ْو ٍم عَظي ٍ
م﴾ [يونس:
وحى إِ َ ريل إِ ِّين َأ َخ ُ
َص ْي ُت َر ِّيب ع ََذ َ
اف إِ ْن ع َ
م ْن ت ْل َقاء َن ْفيس إِ ْن َأتربِ ُع إِ رال َما ُي َ
]15

لقد رصت أرى يف القرآن الكريم الفرق الكبري بني صفات اخلالق وصفات
املخلوق ،فكثريا ما يتكرر يف القرآن الترصيح بأن النبي  برش مثل سائر البرش ،ليس عليه
إال البالغ ،وال يملك خزائن اهلل وال يعلم الغيب ،وال يزعم لنفسه صفة ملكية تغاير صفة
اإلنسان وخلقه.
قال آخر :بورك فيك أخي الكريم ..لكأنك تصف بدقة ما حصل يل ..فأنا بعد
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم
جلوئي إىل اهلل ،وتْضعي بني يديه ..سمعت قارئا يقرأ قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إن َرام َأنَا َب َ ٌ
ِ
ِ
ِ
يوحى إِ َيل َأنرام إِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احلا َو َال ُي ْ ِ
احدٌ َف َم ْن ك َ
رش ْك ِب ِع َبا َد ِة
ر َ ُ ْ ٌ َ
ُ َ
َان َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل ع ََم ًال َص ً

َر ِّب ِه َأ َحدً ا﴾ [الكهف ..]110 :لقد أزالت هذه اآلية الكريمة عني كل شبهة ..لقد قلت لنفيس:
(  )1انظر :مباحث يف علوم القرآن ،صبحي الصالح ،ص.29
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لو كان حممد  مدعيا ،ألعطى لنفسه من الكرامة ما هو فوق البرشية والعبودية ..وعدم
قيامه بذلك دليل عىل صدقه وأنه إنام يتلقى الوحي من ربه.
قال آخر :بورك فيكم إخويت الكرام ،وأنا مثلكم عرض يل ما عرض لكم ..وقد
ِ ِ ِ
َضا إِ رال َما َشا َء اهللرُ
سمعت حينها ،وبوعي تام قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َال َأ ْمل ُك لنَ ْفيس َن ْف ًعا َو َال َ ًّ
ِ
ت ِم َن ْ
السو ُء إِ ْن َأنَا إِ رال ن َِذ ٌير َو َب ِش ٌري لِ َق ْو ٍم
ب َال ْس َت ْك َث ْر ُ
َو َل ْو ُكن ُْت َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
اخلَ ْ ِري َو َما َم رسن َي ُّ
ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األعراف ..]188 :ومثلها كل اآليات التي يؤمر فيها رسول اهلل  بأن يربأ من كل
حول وقوة إال حول اهلل وقوته.
قال آخر :بورك فيكم ،وأنا مثلكم ..لكني سمعت حينها ،وبوعي تام تلك اآليات
الكريمة التي يؤمر فيها رسول اهلل  بأن يربأ من كل علم غري الذي علمه ربه ،كام قال
ِ
ِ
تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
الساع َِة َأ ري َ
يها لِ َو ْقتِ َها إِ رال ُه َو
ان ُم ْر َس َ
جي ِّل َ
اها ُق ْل إِ رن َام ع ْل ُم َها عنْدَ َر ِّيب َال ُ َ
َن ر
َث ُق َل ْت ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َال َت ْأتِي ُك ْم إِ رال َب ْغ َت ًة َي ْس َأ ُلون ََك َك َأن َرك َح ِف ٌّي َعن َْها ُق ْل إِن َرام ِع ْل ُم َها
رَ َ

راس ع ِ
ِعنْدَ اهللرِ َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
راس َال َي ْع َل ُم َ
َن
ون﴾ [األعراف ..]187 :وقال تعاىل﴿ َي ْس َأ ُل َك الن ُ
السا َع َة َت ُك ُ
الساع َِة ُق ْل إِن َرام ِع ْل ُم َها ِعنْدَ اهللرِ َو َما ُيدْ ِر َ
ون َق ِري ًبا﴾ [األحزاب]63 :
يك َل َع رل ر
ر

قال آخر :بورك فيكم ،وأنا مثلكم ..لكني سمعت حينها ،وبوعي تام تلك اآليات
الكريمة التي يؤمر فيها رسول اهلل  بأن يربأ من أن يدعي لنفسه أي يشء مل هيبه اهلل له..
ِ
ِ ِ
ب َو َال َأ ُق ُ
كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َال َأ ُق ُ
ول َل ُك ْم إِ ِّين َم َل ٌك
ول َل ُك ْم عنْدي َخزَ ائ ُن اهللرِ َو َال َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
وحى إِ َ ريل ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ْاألَع َْمى َوا ْل َب ِص ُري َأ َف َال َت َت َفك ُرر َ
ون﴾ [األنعام]50 :
إِ ْن َأتربِ ُع إِ رال َما ُي َ
قال آخر :بورك فيكم ،وأنا مثلكم ..لكني سمعت حينها ،وبوعي تام تلك اآليات
الكريمة التي تصدر بعبارة [قل] ..لقد فهمت منها أهنا توجه اخلطاب للرسول  ،وتعلمه
ما ينبغي أن يقول ،فهو ال ينطق عن هواه ،بل يتبع ما يوحى إليه ..ولذلك تكررت هذه
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العبارة [قل] أكثر من ثالثامئة مرة يف القرآن الكريم ،ليكون القارئ عىل ذكر من أن حممدً ا
 ، ال دخل له يف الوحي ،فال يصوغه بلفظه ،وال يلقيه بكالمه ،وإنام يلقى إليه اخلطاب
إلقاء ،فهو خماطب ال متكلم ،حاك ما يسمعه ،ال معرب عن يش جيول يف نفسه.
ب ـ تأديبات ربانية:
بعد أن حتدث هؤالء بام ذكرته لكم ،قام القبانجي ،وقال :تعسا لكم أهيا املغفلون
املغيبة عقوهلم ..أنتم ترون فقط من القرآن ما يتناسب مع أهوائكم وأمزجتكم ..أمل تسمعوا
لتلك اآليات التي تذم حممدا ،وتقرعه وتوبخه ..أمل تسمعوا لتلك اآلية التي ُيذم فيها حممد
لكونه يسعى وراء مرضاة زوجاته ..إهنا تلك اآلية التي تفرون منهاَ ﴿ ..يا َأ ُّ َهيا النربِ ُّي ِمل َ ُحت َِّر ُم
ِ
ِ
يم﴾ [التحريم]1 :
َما َأ َح رل اهللرُ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ور َرح ٌ
ات َأزْ َواج َك َواهللرُ َغ ُف ٌ
قام امللحد ،وقال :أرى أنك ـ يا سيادة القبانجي ـ دائام ختطئ أهدافك ..إن كانت
هذه اآلية موجودة يف القرآن؛ فهي من أعظم دالئل صدقه ..فاملدعي ال يعاتب نفسه ،وال
يوبخها ..املدعي عادة يرفع نفسه ويكرمها ويلتمس هلا أمجل األوصاف.
باإلضافة إىل أن ما ذكرته ليس ذما وال إهانة؛ فالذي يسعى ملرضاة زوجاته ،وخاصة
يف تلك البيئة البدوية اجلافية؛ ال يكون إال إنسانا حمرتما صاحب نفس رحيمة لطيفة.
ثم نظر إليه ،وقال :لست أدري كيف أشكرك ـ يا سيادة القبانجي ـ جعلتني أعيد
النظر يف كل أفكاري ،ألبحث من جديد عن احلقائق التي ربام رصفني عنها غروري
وكربيائي.
قام بعض احلضور ،وقال :بورك فيك أخي الكريم ..لقد مررت بنفس جتربتك..
وكان الذي أخرجني منها ،وألبسني لباس اإليامن تلك اآليات التي يعاتب فيها اهلل نبيه 

ويؤدبه فيها.
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لقد قلت لنفيس حينها :هل يمكن لرجل أن يفرتي عىل ربه كالما يعاتب فيه نفسه
ني َل َك ا رل ِذي َن َصدَ ُقوا َو َت ْع َل َم
ْت َهل ُ ْم َحترى َي َت َب ر َ
بمثل هذا العتابَ ﴿ :ع َفا اهللرُ َعن َْك ِمل َ َأ ِذن َ
َان لِنَبِي َأ ْن ي ُغ رل ومن ي ْغ ُل ْل ي ْأ ِ
ِ
ت بِ َام غ رَل
َ
﴿و َما ك َ ٍّ َ َ َ ْ َ
ا ْلكَاذبِنيَ ﴾ [التوبة ..]43 :أو مثل هذا العتابَ :
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُث رم ُت َو رىف ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما ك ََس َب ْت َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران ..]161 :أو مثل هذا
ون َله َأرسى حترى ي ْث ِ
العتاب﴿ :ما ك َ ِ
خ َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُت ِريدُ َ
ون ع ََر َض الدُّ ْن َيا َواهللرُ
َان لنَبِ ٍّي َأ ْن َي ُك َ ُ ْ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ي ِريدُ ْاآل ِخر َة واهللرُ ع َِزيزٌ حكِيم َلو َال كِت ِ
يم﴾
َاب م َن اهللرِ َس َب َق ملَ رس ُك ْم ف َيام َأ َخ ْذ ُت ْم ع ََذ ٌ
ٌ
َ ٌ ْ
َ َ
ُ
اب عَظ ٌ

َان لِلنربِ ِّي َوا رل ِذي َن آ َمنُوا َأ ْن َي ْس َتغ ِْف ُروا لِ ْل ُم ْ ِ
[األنفال67 :ـ ..]68أو مثل هذا العتابَ ﴿ :ما ك َ
رشكِنيَ
َو َل ْو كَا ُنوا ُأ ِ
اجل ِحي ِ
م﴾ [التوبة]113 :
ويل ُق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب ر َ
ني َهل ُ ْم َأ رهنُ ْم َأ ْص َح ُ
اب ْ َ

لقد قلت لنفيس بعد قراءيت لتلك اآليات وغريها :أرأيت لو كانت هذه التقريعات
املؤملة صادرة عن وجدانه ،معربة عن ندمه ووخز ضمريه حني بدا له خالف ما فرط من
رأيه ..أكان يعلنها عن نفسه هبذا التهويل والتشنيع؟ أمل يكن له يف السكوت عنها سرت عىل
نفسه ،واستبقاء حلرمة آرائه()1؟
﴿وإِ ْذ
قال آخر :لقد كان مما دعاين إىل مراجعة مواقفي من القرآن تأميل يف قوله تعاىلَ :
َت ُق ُ
ول لِ رل ِذي َأ ْن َع َم اهللرُ َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك زَ ْو َج َك َوات ِرق اهللرَ َو ُخت ِْفي ِيف َن ْف ِس َك
ِ ِ
راس َواهللرُ َأ َح ُّق َأ ْن َخت َْشا ُه َف َل رام َق َىض زَ ْيدٌ ِمن َْها َو َط ًرا زَ رو ْجنَاك ََها لِك َْي َال
َما اهللرُ ُم ْبديه َو َخت َْشى الن َ
َان َأ ْم ُر اهللرِ َم ْف ُع ً
ون ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ َح َر ٌج ِيف َأزْ َواجِ َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا َق َض ْوا ِمن ُْه رن َو َط ًرا َوك َ
َي ُك َ
وال﴾
[األحزاب]37 :

لقد رددت حينها قول السيدة عائشة زوجة رسول اهلل ( : لو كتم حممد  شيئًا مما
ِ ِ
ِ
ِ
راس َواهللرُ َأ َح ُّق
﴿و ُختْفي ِيف َن ْفس َك َما اهللرُ ُم ْبديه َو َخت َْشى الن َ
أوحي إليه من كتاب اهلل شيئًا لكتم َ
(  )1النبأ العظيم (ص )55
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ْشا ُه﴾ [األحزاب)1()]37 :
َأ ْن َخت َ

قال آخر :لقد تأملت يف كل ذلك التقريع والعتاب( ،)2فوجدته يف قضايا هينة ،وهي
مجيعا تنحرص يف يشء واحد ،وهو أنه  كان إذا وقع بني أمرين ومل جيد فيهام وحيا ،اختار
أقرهبام إىل رمحة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه ،وأبعدمها عن الغلظة واجلفاء ،وعن
خمريا
إثارة الشبه يف دين اهلل ..وهو يف ذلك مثل كل جمتهد بذل وسعه يف النظر ،ورأى نفسه ً
فتخري ..عىل أن الذي اختاره كان هو خري ما َيتاره ذو حكمة برشية..
قال آخر :بورك فيك ..لقد علمت من تلك اآليات الكريمة أن اهلل تعاىل نبهه لريبيه
ويرقيه يف معارج التعليم والتأديب؟ ..وليكون يف ذلك كله تربية لألمة مجيعا ،حتى تتحقق
هلا التزكية التي هي اهلدف األكرب من أهداف تنزل الوحي اإلهلي.
قال آخر :بورك فيكم ..لقد كان مما ألبسني لباس اإليامن بالقرآن تلك التهديدات
رتى ع ََىل اهللرِ ا ْلك َِذ َب
الرصحية الشديدة املتوجهة للمفرتين عىل اهلل مثل قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن ا ْف َ َ
ِ
ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال رظاملُِ َ
رتى ع ََىل اهللرِ
ون﴾ [آل عمران ..]94 :وقولهَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ر ِن ا ْف َ َ
ِ
ك َِذ ًبا َأ ْو ك رَذ َب بِآ َياتِ ِه إِ رن ُه َال ُي ْفلِ ُح ال رظاملُِ َ
رتى ع ََىل
ون﴾ [األنعام ..]21 :وقولهَ ﴿ :ف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ر ِن ا ْف َ َ
َاهل ُ ْم ن َِصي ُب ُه ْم ِم َن ا ْلكِت ِ
اهللرِ ك َِذ ًبا َأ ْو ك رَذ َب بِآ َياتِ ِه ُأو َلئِ َك َين ُ
َاب َح رتى إِ َذا َجا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُلنَا َيت ََو رف ْو َهنُ ْم
ون ِمن د ِ
ون اهللرِ َقا ُلوا َض ُّلوا َعنرا َو َش ِهدُ وا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ رهنُ ْم كَا ُنوا
َقا ُلوا َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم تَدْ ُع َ ْ ُ
ِ
ِ
رتى ع ََىل اهللرِ ك َِذ ًبا َأ ْو ك رَذ َب بِآ َياتِ ِه إِ رن ُه َال
كَاف ِري َن﴾ [األعراف ..]37 :وقولهَ ﴿ :ف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ر ِن ا ْف َ َ
ِ
رتى ع ََىل اهللرِ ك َِذ ًبا ُأو َلئِ َك ُي ْع َر ُض َ
ُي ْفلِ ُح املُْ ْج ِر ُم َ
ون
ون﴾ [يونس ..]17 :وقولهَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ر ِن ا ْف َ َ
ول ْاألَ ْشهاد َهؤُ َال ِء ا رل ِذين ك ََذبوا ع ََىل رهبِم َأ َال َلعنَ ُة اهللرِ ع ََىل ال ر ِ
ع ََىل َر ِّهبِ ْم َو َي ُق ُ
ظاملنيَ ﴾ [هود:
ْ
َ ُ
َ ُ
َ ِّ ْ
(  )1أمحد ()195/3
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ِ
ِ
احل ِّق ملَرا َجا َء ُه َأ َل ْي َس ِيف َج َهن َرم
 ..]18وقولهَ :
رتى ع ََىل اهللرِ كَذ ًبا َأ ْو ك رَذ َب بِ ْ َ
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ر ِن ا ْف َ َ
ِ ِ
ن﴾ [العنكبوت]68 :
َم ْث ًوى ل ْلكَاف ِري َ
لقد قلت لنفيس حني قرأت هذه اآليات وغريها :كيف جيرس حممد  أن يفرتي عىل
اهلل ،وهو يذكر كل هذه العقوبات الشديدة عىل املفرتين عليه؟
قال آخر :بل إن هناك هتديدات تتوجه برصاحة وشدة لكل من يدعي أنه أوحي
إليه ،ومل يوح إليه يشء ..قال تعاىل﴿ :ومن َأ ْظ َلم ِمم ر ِن ا ْف َرتى ع ََىل اهللرِ ك َِذبا َأو َق َال ُأ ِ
وح َي إِ َ ريل
ً ْ
َ َ ْ
َ
ُ
ات املَْو ِ
ون ِيف غَمر ِ
و َمل ي ِ ِ
يش ٌء َو َم ْن َق َال َس ُأن ِْز ُل ِم ْث َل َما َأنْزَ َل اهللرُ َو َل ْو ت ََرى إِ ِذ ال رظاملُِ َ
ت
ْ
َ ُْ َ
ََ
وح إ َل ْيه َ ْ
اس ُطو َأي ِدهيِم َأ ْخ ِرجوا َأ ْن ُفس ُكم ا ْليوم ُجتْزَ و َن ع ََذاب ا ْهل ِ
واملَْ َالئِ َك ُة ب ِ
ون بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ُقو ُل َ
ون ع ََىل اهللرِ
َ ُ َْ َ ْ
ُ
َ
َ
ْ ْ
َ ُ
ِِ
ْرب َ
َري ْ
ون﴾ [األنعام]93 :
احلَ ِّق َو ُكنْ ُت ْم َع ْن آ َياته ت َْس َتك ِ ُ
غَْ
قال آخر :بل إن القرآن فوق ذلك كله ال يكتفي بالتحذيرات العامة من االفرتاء..
بل هو َيص حممدا  بالتهديد والوعيد إذا ما افرتى عىل اهلل ..اسمعوا إىل قوله تعاىل:
يل َألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
﴿و َل ْو َت َق رو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
ني ُث رم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َف َام ِمنْ ُك ْم ِم ْن
َ
َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ن﴾ [احلاقة44 :ـ]47
اج ِزي َ
ِ
واسمعوا هلذه اآليةَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
رت ْي ُت ُه َف َع َ ريل إِ ْج َر ِامي َو َأنَا َب ِري ٌء ِممرا
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ
جت ِر ُم َ
ون﴾ [هود]35 :
ُْ

ِ
رت ْي ُت ُه َف َال َمتْلِ ُك َ
واسمعوا هلذه اآليةَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
ون ِيل ِم َن اهللرِ َش ْيئًا ُه َو
رتا ُه ُق ْل إِن ا ْف َ َ
ون ا ْف َ َ
يه َك َفى بِ ِه َش ِهيدً ا بينِي وبينَ ُكم و ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ون فِ ِ
يض َ
يم﴾ [األحقاف]8 :
َأ ْع َل ُم بِ َام ُت ِف ُ
َْ ََْ ْ َ َ
الرح ُ
ُ ر
﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْفتِنُو َن َك ع ِ
َن ا رل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك لِ َت ْف َ ِرت َي
واسمعوا هلذا التهديد اخلطريَ :

وك َخلِ ًيال َو َل ْو َال َأ ْن َث رب ْتن َ
َري ُه َوإِ ًذا َال رخت َُذ َ
ت ت َْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْيئًا َقلِ ًيال إِ ًذا
َاك َل َقدْ كِدْ َ
َع َل ْينَا غ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َألَ َذ ْقن َ
ريا﴾ [اإلرساء73 :ـ]75
احل َي ِاة َو ِض ْع َ
َاك ِض ْع َ
ف َْ
ف املَْ َامت ُث رم َال َجتدُ َل َك َع َل ْينَا نَص ً
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فهل ُيعقل أن يؤلف حممد  مثل هذا الكتاب ،ثم يوجه العتاب إىل نفسه هبذه
الصورة الشديدة!؟
ج ـ تأجيالت تأديبية:
بعد أن حتدث هؤالء بام ذكرته لكم ،قام القبانجي ،وقال :تعسا لعقولكم القارصة
التي ترى األشياء كام حتب أن تراها ..ال كام هي يف الواقع ..أمل تقرؤوا ما أورده املفرسون
واملؤرخون من عجز حممد عن اإلتيان باآليات القرآنية يف أحوج األوقات ..لقد كانت متر
به األزمات والظروف احلالكة التي ال ينقذه منها إال القرآن ..لكنه ال جيده.
لعلكم قرأتم ما ذكره املؤرخون من أنه سئل يف أول اإلسالم عن أهل الكهف،
فأجاب بأنه سريد عليهم غد ًا ،لكن الغد وما بعده مضيا ..ومضت بعدمها أيام كثرية ،ومل
جيد حممد ما يرد به عليهم ..وعندما خرج هلم بعد كل تلك املدة ،وقرأ عليهم ما اخرتعه من
قصتهم ،قرأ هلم بعدها ما يعتذر به عن تأخره ..وهو﴿ :و َال َت ُقو َلن لِ َيش ٍء إِ ِّين َف ِ
اع ٌل َذلِ َك
َ
ر ْ
يت َو ُق ْل ع ََسى َأ ْن َ ْهي ِد َي ِن َر ِّيب ِألَ ْق َر َب ِم ْن َه َذا َر َشدً ا﴾
َغدً ا ِإ رال َأ ْن َي َشا َء اهللرُ َوا ْذ ُك ْر َر رب َك ِإ َذا ن َِس َ
[الكهف23 :ـ]24

قام امللحد فرحا ،وهو يقول :هل حقا حصل هذا؟ ..إن كان قد حصل فعال ..فأنا
أشكرك كثريا ـ سيادة القبانجي ـ عىل هذه املعلومة القيمة ..إهنا تدل عىل صدق حممد ..إن
هذا ال يمكن أن يقوله شخص لنفسه ..إن املفرتي ال حيتاج أن يؤجلهم اليوم واليومني..
املفرتي واملخادع يضع هلم ما يشاء ،ويف الوقت الذي يشاءون.
قام بعض احلضور ،وقال :بورك أخي الكريم يف عقلك ووعيك ..فنحن قد مررنا
بنفس جتربتك ..واحلمد هلل كان ألمثال القبانجي دور كبري يف ذلك ..فشبهاهتم هي التي
جعلتنا نبرص احلقيقة كام هي ،ملا كام ترغب نفوسنا األمارة.
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أتذكر جيدا حني قرأت سورة الكهف ،وقرأت فيها تلك اآلية الكريمة ..لقد قلت
لنفيس حينها :لو أن القرآن كان كالما ملحمد  ..هل يا ترى سيبقى طول تلك املدة ال
يفرتي كذبا يسرت به نفسه ،ويرد به األراجيف عنه؟
قال آخر :ومثلكام أنا ..لقد كان أول ما طرق سمعي من القرآن قوله تعاىل:
الض َحى َوال رل ْي ِل إِ َذا َس َجى َما َو ردع َ
َك َر ُّب َك َو َما َق َىل َو َل ْآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َل َك ِم َن ْاألُ َ
ف
وىل َو َل َس ْو َ
﴿و ُّ
َ
ُي ْعطِ َ
رت َىض﴾ [الضحى1 :ـ]5
يك َر ُّب َك َف َ ْ
ورحت أبحث عن سبب ذلك الوعد اإلهلي بعدم ترك رسول اهلل  ..وقرأت فيام
قرأت أن النبي  اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتني لصالة الليل ،فأتاه بعض قومه فقال :يا
حممد ،ما أرى شيطانك إال قد تركك؛ فأنزل اهلل عز وجل تلك اآليات الكريمة(.)1
ب
قال آخر :ومثلكم أنا ..لقد شد انتباهي من القرآن قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ ن ََرى َت َق ُّل َ
ِ
ِ ِ
احل َرا ِم َو َح ْي ُث َما ُكنْ ُت ْم
الس َامء َف َلنُ َو ِّل َين َرك ِق ْب َل ًة ت َْر َض َ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَْ ْسجد ْ َ
َو ْج ِه َك ِيف ر

ِ
ِ
َاب َل َي ْع َل ُم َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َو َما اهللرُ بِغَافِ ٍل
َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َش ْط َر ُه َوإِ رن ا رلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ون َأ رن ُه ْ َ
ع رَام َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة]144 :

وقد قرأت أن النبي  كان يتحرق شوقا إىل حتويل القبلة إىل الكعبة ،وظل يقلب
شهرا لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة
شهرا أو سبعة عرش ً
وجهه يف السامء ستة عرش ً
ِقبل البيت ،ولكن ذلك مل يتم إال بعد تلك املدة الطويلة(.)2
لقد قلت لنفيس حينها :لو كان حممد  مدعيا ملا احتاج إىل قرابة عام ونصف ليجيب
نفسه وتلهفه ..لقد كان يمكنه أن يسعفها بوحي عاجل حيقق ما يصبو إليه ويتمناه ،ويف

(  )1البخاري برقم ( )4950،4951 ،4983 ،1125 ،1124ومسلم برقم ( )1797الرتمذي برقم ()3345
(  )2البخاري .21 /6
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أقرب اآلجال؟ ..وقد عرفت بعدها أن الوحي ينزل عىل حممد  حني يشاء ربه ،ويفرت إذ
شاء له ربه ،فام تنفع التعاويذ واألسجاع ،وال تقدم عواطف حممد  وال تؤخر(.)1
مل جيد القبانجي بعد كل تلك األحاديث إال أن يصيح فرحا :وجدهتا ..وجدهتا..
ألستم تذكرون أنكم جتدون فرقا واضحا بني شخصية النبي والوحي الذي يزعم أنه يتنزل
عليه؟ . .احلل سهل وواضح جدا ..وقد اكتشفه علامء النفس القدامى واملحدثني ..إن
حممدا مزود بشخصيتني :إحدامها واعية شاعرة ،واألخرى ال واعية وال شاعرة ..أو بعبارة
أخرى :يمكن أن يكون يف نفس حممد ازداوج الشعور والالشعور.
قام امللحد ،وقال :أرى أنك ـ يا سيادة القبانجي ـ تفر من احلقائق بأي وسيلة ..أنا
طبيب نفيس ،وأعلم جيدا أصحاب هذه احلاالت ،وأهنم أضعف من أن حيققوا شيئا يف
حياهتم حلياهتم ..فكيف تصف شخصا ال يزال العامل يذكره ..بل هو أشهر شخصية يف
العامل أمجع ..ويتبعه مئات املاليني ..وهلم فيهم تأثري كبري.
قام بعض احلضور ،وقال :لقد حصل لكم ـ حْضة القبانجي ـ ما حصل لقوم النبي
 أنفسهم ..فقد احتاروا( )2ـ بسبب عنادهم ـ يف الربط بني الذات امللقية والذات املتلقية،
وختبطوا ختبط شهود الزور ،وتبلبلت أذهاهنم ،وتضاربت آراؤهم ،ومل يطمئنوا إىل تفسري
يريض عقوهلم السقيمة ..وقد صور اهلل حريهتم هبذه الصورة املضحكة الساخرةَ ﴿ :ب ْل
َاث َأح َال ٍم ب ِل ا ْف َرتاه ب ْل ُهو َش ِ
اع ٌر َف ْل َي ْأتِنَا بِآ َي ٍة ك ََام ُأ ْر ِس َل ْاألَ رو ُل َ
ون﴾ [األنبياء..]5 :
َ
َ ُ َ
َ
َقا ُلوا َأ ْضغ ُ ْ
فردوا مصدر القرآن إىل رؤى النائم أو شطحات املجنون ،وإىل افرتاءات املختلق أو
خترصات الكذوب ،وإىل أخيلة الشاعر أو سبحات األديب ..انظروا إىل توايل حرف

(  )1مباحث يف علوم القرآن ،صبحي الصالح ،ص.37
(  )2انظر :مباحث يف علوم القرآن ،صبحي الصالح ،ص.38
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اإلَضاب [بل] ثالث مرات ..إن فيها هتكم الذع باضطراهبم وتضارهبم.
 .6التجرد واإلخالص:
ما انتهى حديثهم إىل ذلك املوضع ،حتى وجدت نفيس يف شارع من الشوارع املكتظة
باملارة والسكان ،وقد لفت نظري كثرة الصور املعلقة فيها ،والتي تدل عىل أهنا مرتبطة
بانتخابات مقبلة..
وما أرسع ما صدق ظني ،فقد رأيت أحدهم جيذبني ،ويقول :تعال ..هناك كلمة
سيلقيها مرشح العدالة األكرب ..وسيوضح فيها مرشوعه الذي َيدم الطبقات املستضعفة
املظلومة ..وهناك إكراميات لكل من حيْض.
أردت أن أسري معه؛ فجذبني شخص آخر ،وقال :تعال معي أنا ،ودعك من هذا
األفاك؛ فمرشحهم الذي يزعمون أنه داعية العدالة األكرب ،ليس سوى لص خمتلس هنب
كل ما استطاع من أموال الشعب والدولة ،وهو ال يزال يطمع يف املزيد.
قال له صاحبه :وأنتم ..أليس مرشحكم ذلك العميل اخلائن ..الذي أعطى لعدونا
كل املعلومات املرتبطة بأمننا القومي ..فأهيام أكثر جرما ،اختالس األموال ،أم اختالس
األمن؟
جذبني ثالث من بينهام بكل ليونة وطلف ،وهو يقول :دعك من هذين يا تلميذ
القرآن ..وتعال ألدلك عىل املرشح الذي اختاره اهلل هلداية عباده ،لكن العباد أعرضوا عنه،
وراحوا يسلمون أنفسهم لالنتهازيني والظلمة من أصحاب األهواء وامللك العضوض.
حني جذبني الثالث من يدي ،عرفت رس جميئي لذلك املحل الذي انشغل فيه اجلميع
باالنتخابات واملرشحني هلا.
قلت له :من أنت ..وأين تريد أن تسري يب؟
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قال :أنا مثلك تلميذ للقرآن ..وقد كنت يف يوم من األيام مثل هؤالء الذين تراهم
ِ
جشعا حريصا ،أستخدم كل أساليب اخلداع والغش واحليلة ألحقق ما أحلم به من ثروة
أو مناصب.
وقد جعلني ذلك أتوهم أن كل العامل مثيل ،من رأيت منهم ،ومن مل أر ،حتى أين
كنت أتصور أن النبي العظيم الذي كنت أؤمن به ظاهريا كسائر قومي ،مثيل ،مل يقم إال
لتحقيق مصاحله الشخصية.
لكني ..وبسبب مرض شديد أمل يب ،رحت أقرأ القرآن من باب الرقية واالستشفاء
والتربك ،ال من باب التدبر والتأثر واالنفعال ..وبقراءيت له ختلصت من كل أوهامي التي
كادت ترديني ..وعند ختليص منها تبت من كل ذنويب ،وسلمت كل مال كسبته من حرام
إىل أصحابه ..واستقلت من كل منصب مل أكن أهال له.
قال ذلك ،وأنا أسري معه ،دون أن أعلم ألي حمل يريد أن يأخذين ،وفجأة توقف عند
باب كبري كتب عليه قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْن ُه َو إِ رال ِذك َْرى لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾
[األنعام]90 :

سألته عن رس هذا الباب ،ورس اآلية التي ُكتبت عليه؛ فقال :هذه اآلية هي رس
توبتي ..والباب هو مدخل املحل الذي صار فيه عميل لتصديق توبتي.
قلت :مل أفهم ..ما الذي تقصده؟
قال :مل تفهم رس كتابة اآلية ..أم رس الباب واملحل الذي ُيدخل إليه منه.
قلت :كالمها ..فهال وضحت يل.
قال :عالمة صدقك مع القرآن الكريم تأويلك العميل له ..فال تكتف بقراءة تنزيله،
وال بتدبره ،وال بمعرفة معانيه ..وإنام سعيك لتحول من كل آية كريمة كيانا ناطقا ،يعرب
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عنها ،ويسري هبا ..وهذا املحل حياول أن يطبق عمليا ما ورد يف تلك اآلية الكريمة من معان.
قلت :لقد ذكرتني ببعض من سئل عن خلق رسول اهلل  فقال :خلقه القرآن(.)1
أ ـ العفاف والزهد:
قال :لقد كان أول ما أثر يف من القرآن الكريم تلك اآليات التي خترب عن عفاف
رسول اهلل  وزهده وعدم رغبته يف أي أجر يناله ،وكان أول تلك اآليات قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل
ِ
ِ
ِ
ف
يش ٍء َش ِهيدٌ ُق ْل إِ رن َر ِّيب َي ْق ِذ ُ
َما َس َأ ْل ُت ُك ْم م ْن َأ ْج ٍر َف ُه َو َل ُك ْم إ ْن َأ ْج ِر َي إ رال ع ََىل اهللرِ َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
احل ِّق ع رَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
احل ُّق َو َما ُي ْب ِدئُ ا ْل َباطِ ُل َو َما ُي ِعيدُ ُق ْل إِ ْن َض َل ْل ُت َفإِن َرام َأ ِض ُّل ع ََىل
وب ُق ْل َجا َء ْ َ
ِب ْ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

يب﴾ [سبأ47 :ـ]50
يع َق ِر ٌ
َن ْفيس َوإِن ْاهتَدَ ْي ُت َفبِ َام ُيوحي إِ َ ريل َر ِّيب إِ رن ُه َسم ٌ

قلت :فام الذي استوقفك عندها دون غريها؟
قال :لقد رأيت أهنا سبقت بقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنرام َأ ِع ُظ ُكم بِو ِ
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقو ُموا هللرِ َم ْثنَى
ْ َ
َ
ُ
ني يدَ ي ع ََذ ٍ ِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اب َشديد﴾ [سبأ:
َو ُف َرا َدى ُث رم َت َت َفك ُرروا َما بِ َصاحبِ ُك ْم م ْن ِجنرة إِ ْن ُه َو إِ رال نَذ ٌير َل ُك ْم َب ْ َ َ ْ
 ..]46فتوقفت عند قراءهتا ،ورحت أتأمل معناها بكل صدق وإخالص..
لقد وجدت أهنا افتتحت بكلمة [قل] ،وعرفت من خالهلا أن رسول اهلل  مبلغ
عن اهلل ،وأنه يؤدي كل ما ُأمر به بدقة وإخالص ..ولو كان الكالم كالمه ملا احتاج لرتديد
هذه الكلمة كل حني.
ثم قرأت بعدها [أعظكم] ،وقد رأيت أهنا توضح هدف الرسول  من دعوته
ومعاناته يف سبيلها ،وهو أنه ال يريد هلم إال اخلري والصالح ،وهو راجع هلم ال له ..وذلك
عالمة الزهد والعفاف الكامل.

(  )1النسائي يف التفسري برقم ،370 :والبخاري يف األدب املفرد برقم ،311 :واحلاكم يف املستدرك ( )393 / 2والبيهقي
يف الدالئل ( 309 / 1ـ . )310
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ثم رحت أتأمل يف رس التعبري بـ [واحدة] مع تأكيده وحرصه بـ [إنام] ..وقد وجدت
أن يف ذلك إشارة معربة إىل أن أصل مجيع اإلصالحات الفردية واجلامعية ،إنام هي بإعامل
الفكر والتأمل للوصول إىل احلقائق.
ثم رحت أتأمل يف رس الدعوة للقيام ،وقد وجدت أن ذلك ال يعني الوقوف عىل
القدمني ،بل يعني االستعداد التام واجلدي إلنجاز كل األعامل ..ولذلك بدئ رسول اهلل
 يف أول دعوته باألمر بالقيام كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْدر ِّث ُر ُق ْم َف َأن ِْذ ْر﴾ [املدثر1 :ـ ،]2وقال:
﴿ َيا َأ ُّ َهيا املُْزر ِّم ُل ُق ِم ال رل ْي َل إِ رال َقلِ ً
يال﴾ [املزمل1 :ـ]2
ثم رحت أتأمل يف رس ختصيص القيام [هلل] ،ففهمت منها أن القيام احلقيقي ال يؤدي
ثامره حتى يكون باعثه إهليا خالصا ،ال أهواء النفوس ..فاإلخالص يف العمل والتفكر هو
أساس النجاة والسعادة والربكة.
ثم رحت أتأمل يف رس التعبري بـ [مثنى وفرادى]؛ فعلمت أن يف ذلك إشارة إىل أن
التفكري جيب أن يكون بعيدا عن الغوغائية والفوىض ،وأن يقوم الناس آحادا أو مجاعات
بذلك ..ألن التفكر وسط الضوضاء والغوغائية ال يمكنه أن يكون عميقا ،خاصة إذا ما
صحبه التعصب واألنانية والذاتية.
رحت تقرأ تلك اآليات الكريمة التي خترب
امتألت بكل هذه املعاين
قلت :وبعد أن
َ
َ
عن عفاف رسول اهلل  وزهده يف كل أجر.
قال :أجل ..بعد أن مهدت تلك اآلية الكريمة لنفيس سبل التدبر ..رحت أتأمل يف
تلك اآليات الكريمة كلمة كلمة وحرفا حرفا ..فوجدت أهنا كافية ملن تأملها ليصل إىل
اهلداية من أقرب طرقها.
اسمح يل أن أكررها لك ..لتنعم بمعانيها العظيمة ..لقد قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما
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ِ
ِ
ِ
ف
يش ٍء َش ِهيدٌ ُق ْل إِ رن َر ِّيب َي ْق ِذ ُ
َس َأ ْل ُت ُك ْم م ْن َأ ْج ٍر َف ُه َو َل ُك ْم إ ْن َأ ْج ِر َي إ رال ع ََىل اهللرِ َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
احل ِّق ع رَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
احل ُّق َو َما ُي ْب ِدئُ ا ْل َباطِ ُل َو َما ُي ِعيدُ ُق ْل إِ ْن َض َل ْل ُت َفإِن َرام َأ ِض ُّل ع ََىل
وب ُق ْل َجا َء ْ َ
بِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب﴾ [سبأ47 :ـ]50
يع َق ِر ٌ
َن ْفيس َوإِن ْاهتَدَ ْي ُت َفبِ َام ُيوحي إِ َ ريل َر ِّيب إِ رن ُه َسم ٌ
ففي مطلع هذه اآليات( ،)1يدعو اهلل تعاىل رسوله  ألن َيرب قومه عن زهده يف كل
ما يطلبه أصحاب الدعوات املختلفة ،ذلك أن أجره الوحيد الذي يطلبه هو هدايتهم
وفالحهم ..وكأنه يقول هلم :أنا دعوتكم للتفكر ،واآلن تأملوا ،واسألوا وجدانكم ،أي
سبب يدعوين ألن أنذركم من العذاب اإلهلي الشديد؟ ..وأي ربح سوف أجنيه من هذا
العمل؟ ..وأي فائدة مادية يل فيه؟ ..إضافة إىل ذلك فإن كانت حجتكم يف هذا اإلعراض
وخمالفة احلق ،هو أنكم ستدفعون يل أجرا عليه ،فسيضيع جزافا ،ألين أساسا مل أطالبكم
بأي أجر أو جزاء.
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [سبأ ،]47 :وكأهنا
ثم ختمت اآلية الكريمة بقوله تعاىلَ :
﴿و ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
تقول هلم :إين إن كنت أريد أجري من اهلل وحده ،فذلك ألنه وحده عامل بكل أعاميل ومطلع
عىل نواياي ..عالوة عىل أنه هو سبحانه وتعاىل شاهد صدقي وحقانية دعويت ،ألنه هو الذي
سخر يل كل هذه املعجزات واآليات البينات.
احل ِّق
قلت :فام أوحت لك اآلية التالية هلا ،وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ رن َر ِّيب َي ْق ِذ ُ
ف بِ ْ َ
ع رَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب﴾ [سبأ]48 :؟
قال :لقد علمت منها أن القرآن واقع حقيقي ..ال يمكن إنكاره ..ألنه ملقى من اهلل
تعاىل عىل قلب رسول اهلل  .. ويستحيل أن يصدر من اهلل الباطل ..وعلمت منها أن اهلل
تعاىل هو الذي يقذف باحلق ليواجه كل باطل الشياطني ..ويف كل العصور ..فهو الذي أنزل
(  )1األمثل ،نارص مكارم الشريازي)486 /13( ،
224

الكتب املقدسة عىل قلوب األنبياء واملرسلني ..ولكونه عالم الغيوب ،علم القلوب املهيأة
هل ا ،فانتخبها ،وقذف الوحي فيها حتى نفذ إىل أعامقها ..إن ذلك يشبه متاما ما عرب عنه بعض
الصاحلني بقوله( :العلم نور يقذفه اهلل يف قلب من يشاء)
احل ُّق َو َما ُي ْب ِدئُ
قلت :فام أوحت لك اآلية التالية هلا ،وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َجا َء ْ َ
ا ْل َباطِ ُل َو َما ُي ِعيدُ ﴾ [سبأ]49 :؟
قال :لقد علمت منها أنه ما دام احلق من اهلل ..واهلل هو القيم عىل كل يشء ،والقادر
عىل كل يشء؛ فإنه ال سلطان للباطل ،وال دوام له ..وأنه مثل الوهم والرساب ،كام قال
تعاىل﴿ :وا رل ِذين َك َفروا َأعْام ُهلم كَرس ٍ ِ ٍ
حي َس ُب ُه ال رظ ْم ُ
آن َما ًء َحترى إِ َذا َجا َء ُه َمل ْ َجيِدْ ُه َش ْيئًا
َ
اب بِقي َعة َ ْ
َ ُ
َ ُْ ََ
رسيع ِْ
ِ
ِ
احل َس ِ
اب﴾ [النور]39 :
َو َو َجدَ اهللرَ عنْدَ ُه َف َو رفا ُه ح َسا َب ُه َواهللرُ َ ِ ُ
وقد جعلني تأميل هلذه اآلية الكريمة أزهد يف كل ما كنت أرغب فيه من متاع الدنيا
وجاهها ..ألنه مل يكن سوى رساب ال قيمة له ..وقد أكد ذلك يف نفيس تلك اآليات
الكريمة الكثرية التي َيرب اهلل تعاىل فيها عن حقارة لذات الدنيا أمام لذات اآلخرة.
باإلضافة إىل ذلك علمت أن مصري الباطل إىل الزهوق والزوال ،كام قال تعاىل:
احلَ ُّق َوزَ َه َق ا ْل َباطِ ُل إِ رن ا ْل َباطِ َل ك َ
﴿و ُق ْل َجا َء ْ
َان زَ ُهو ًقا﴾ [اإلرساء ..]81 :ولذلك أنفت نفيس
َ
من كل ما مصريه الزوال والزهوق واالضمحالل.
قلت :فام أوحت لك اآلية التالية هلا ،وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن َض َل ْل ُت َفإِن َرام َأ ِض ُّل
ِ
ِ
ِ
ِ
يب﴾ [سبأ]50 :؟
يع َق ِر ٌ
ع ََىل َن ْفيس َوإِن ْاهتَدَ ْي ُت َفبِ َام ُيوحي إِ َ ريل َر ِّيب إِ رن ُه َسم ٌ
قال :لقد علمت منها أنه ـ مع تفكري وتدبري وبذيل لكل األسباب ـ أحتاج إىل
التواصل الدائم مع اهلل ووحيه املقدس ..ذلك أنه الوحيد الذي حيفظ يل تواجدي مع احلق
وأهله..
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وقد كانت هذه اآلية الكريمة من اآليات التي تعمق فيها إيامين برسول اهلل  ..وقد
تعجبت من كل أولئك املنكرين للوحي اإلهلي ،وهم يرون براءة رسول اهلل  من كل علم
أو حول أو قوة أو هداية ..بل إنه



يعترب كل ذلك من اهلل وحده ..وهو غاية الزهد

والعفاف ..فالزاهد والعفيف ال يكتفي بالزهد والعفاف عن أموال الناس ..وإنام يزهد يف
نسبة الفضائل إىل نفسه ..ألنه يعلم أهنا مجيعا من اهلل.
قلت :فام الذي فعلته بعد هذا؟
قال :لقد كانت تلك اآليات الكريمة هي الباب الذي فتحه اهلل هلدايتي إىل احلق،
والزهد يف الباطل ..والعفاف عن كل أموال الناس ومناصبهم.
وبعد أن صدقت مع ريب ،رحت أبرش بتلك املعاين بني رفاقي من السياسيني..
واحلمد هلل استطعت أن أؤثر يف الكثري منهم ،وقد طرح علينا بعضهم أن نؤسس هذا املركز
الذي أسميناه [مركز العفاف والزهد] ،وجعلنا شعاره تلك اآلية الكريمة.
قلت :أرى أنك مل تصدق يف توبتك من السياسة ..فأنت قد عدت إليها بلباس آخر.
قال :لقد تأملت يف القرآن الكريم ،وقد رأيت أنه كتاب هداية شاملة ..وشموهلا
يستدعي أال تتعلق باحلياة الشخصية فقط ،وإنام باحلياة بجميع جوانبها ،بام فيها اجلانب
السيايس ..ولذلك رأيت أن متام توبتي وتوبة إخواين من السياسيني هو القيام باإلصالح
يف هذه اجلوانب التي لدينا اخلربة الكافية فيها.
قلت :هل تقصد أنكم أسستم حزبا سياسيا جديدا؟
قال :ال ..ومعاذ اهلل أن نفعل ذلك ..ألننا بذلك سنامرس نفس ما كنا نامرسه قبل
توبتنا ..وسيقتحم أبوابنا االنتهازيون واملغرضون واملنافقون ليخلطوا ما نؤمن به من احلق
بام يشتهون من الباطل ..ولذلك رشطنا عىل كل من يعمل يف هذا املركز أن يكون زاهدا
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عفيفا من كل مال أو جاه أو مناصب أو انتامءات.
قلت :فام الذي تفعلونه إذن؟
قال :لقد صار دورنا فيه توعية اجلامهري والسياسيني بحقائق الدين وقيمه الرفيعة..
ألن ذلك وحده ما يكفل هلم حتقيق مطالبهم بكل يرس وسهولة.
قلت :فمن يمون مركزكم؟
قال :اهلل ..اهلل هو الذي يمون مركزنا ..فنحن ال نامرس فيه إال دور الدعوة
واهلداية ..وال نحتاج لذلك إال توفيق اهلل لنا.
قلت :لكني أرى بناءه ضخام.
قال :هذا بيت تربع به أحد أصدقائنا من السياسيني بعد توبته ..وقد اضطررنا إىل
توسيعه لكثرة الوافدين إليه ..ومن كل اجلهات بام فيهم السياسيون واإلداريون وغريهم.
بينام نحن كذلك إذ رأيت مجعا من الناس يدخلون املركز ..فطلب مني صاحبي أن
أدخل معه ..وهناك رأيت شخصا يبدو من مظهره أنه مل يكن بعيدا عن عامل السياسة
واإلدارة ،كان يقول ـ وبتأثر كبري ـ :لقد كان أول ما جعلني أتوب من كل تلك الذنوب التي
حالت بيني وبني ريب ،تلك اآليات الكريمة التي يدعو فيها اهلل تعاىل رسوله  إىل الزهد
يف الدنيا ،وأهنا ال تساوي شيئا أمام اآلخرة..
ِ
ٍ
اجا ِمن ُْه ْم
﴿و َال َمتُدر رن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم رت ْعنَا بِه َأزْ َو ً
لقد سمعت بكل وله قوله تعاىلَ :
ِ ِ
زَ ْهر َة ْ ِ
ِ ِ ِ
ري َو َأ ْب َقى﴾ [طه]131 :
َ
احلَ َياة الدُّ ْن َيا لنَ ْفتن َُه ْم فيه َورزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌ
احل ِ
ياة الدُّ نْيا﴾ أشعر بحقارة الدنيا وهواهنا ..فهي
لقد جعلتني هذه الكلمة ﴿زَ ْه َر َة ْ َ
مع مجاهلا مثل الزهرة رسيعة الذبول ..ثم علمت أن املقصد منها هو االبتالء والفتنة
والكشف عن احلقائق واملعادن ..وأنه لذلك ِ
﴿رزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْبقى﴾ ،وهو رزق للنعمة
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ال للفتنة ..ورزق طيب خري باق ال يذبل وال َيدع وال يفتن.
وقد علمت من خالل قراءيت لآلية الكريمة أهنا ال تدعو للزهد يف طيبات احلياة
املباحة ،وإنام تدعو إىل االعتزاز بالقيم األصيلة الباقية ،وبالصلة باهلل والرىض به ،حتى ال
تتهاوى النفوس أمام زينة الثراء ،وال تفقد اعتزازها بالقيم العليا ،وتبقى دائام حتس حرية
االستعالء عىل الزخارف الباطلة التي تبهر األنظار(.)1
قام آخر ،وقال :بورك فيك ..لقد كنت قبل توبتي من أولئك الذين مأل اجلشع
واحلرص نفوسهم ،لكني بعد أن قرأت قوله تعاىل ـ خماطبا رسوله  ـَ :
﴿ال َمتُدر رن َع ْينَ ْي َك
إِ َىل ما م رتعنَا بِ ِه َأزْ واجا ِمنْهم و َال َحتْزَ ْن َع َلي ِهم و ْ ِ
َاح َك لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [احلجر ،]88 :ثم
اخف ْض َجن َ
ْ ْ َ
َ ً ُ ْ َ
َ َ ْ
قرأت ما ورد يف سرية رسول اهلل  من حتققه هبذه املعاين استحييت من نفيس ،ومن ادعائي
بأين أنتمي هلذا الرسول الكريم ،وأنا يف غاية البعد عنه وعن هديه.
لقد كانت النصوص الواردة عن زهد وعفافه  من الكثرة بحيث يمكنها أن تكون
رادعا لكل أولئك الذين استعملوا مصالح الناس مطايا لتحقيق أغراضهم الشخصية.
لقد كان مما قرأته ما حدثت به زوجته أم سلمة قالت :دخل عيل رسول اهلل  ،وهو
ساهم الوجه ،فحسبت ذلك من وجع ،فقلت يا رسول اهلل :ما لك ساهم الوجه؟ قال:
(من أجل الدنانري السبعة التي أتتنا أمس أمسينا وهي يف خصم الفراش ،فأتتنا ،ومل
ننفقها)()2

وعنها قالت :نام رسول اهلل



عىل وسادة حشوها ليف ،فقام وقد أثر بجلده،

فبكيت فقال( :يا أم سلمة ما يبكيك؟) قلت :ما أرى من أثر هذه ،فقال( :ال تبكي ،لو

(  )1ىف ظالل القرآن)2357 /4( ،
(  )2رواه أمحد وأبو يعىل ،سبل اهلدى()67/7
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أردت أن تسري معي هذه اجلبال لسارت)()1

وعن ابن مسعود قال :اضطجع رسول اهلل  عىل حصري فأثر يف جنبه ،فلام استيقظ
جعلت أمسح عنه ،فقلت :يا رسول اهلل أال آذنتنا فبسطت شيئا يقيك منه ،تنام عليه ،فقال:
(ما يل وللدنيا ،ما أنا والدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف ،فقال حتت شجرة ثم راح
وتركها)()2

وعنه أن رسول اهلل  قال( :ما أوحى اهلل إىل أن أمجع املال ،وأكون من التاجرين،
﴿و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأن َرك َي ِض ُيق َصدْ ُر َك بِ َام َي ُقو ُل َ
ون َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك َو ُك ْن ِم َن
ولكن أوحي إيل أن َ
الس ِ
اج ِدي َن َوا ْع ُبدْ َر رب َك َحترى َي ْأتِ َي َك ا ْل َي ِقنيُ ﴾ [احلجر97 :ـ.)3(]99
ر
وعن عمر قال :دخلت عىل رسول اهلل  فإذا هو متكئ عىل رمال حصري قد أثر يف
جنبه ،فرفعت رأيس يف البيت ،فو اهلل ما رأيت فيه شيئا يرد البرص ،إال أهب ثالثة معلقة،
وصربة من شعري ،فهملت عينا عمر ،فقال :ما لك؟ فقلت :يا رسول اهلل أنت صفوة اهلل
من خلقه ،وكرسى وقيرص فيام مها فيه؟ فجلس حممرا وجهه ،فقال( :أيف شك أنت يا ابن
اخلطاب؟) ثم قال( :أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف حياهتم الدنيا ،أما ترىض أن تكون
هلم الدنيا ،ولنا اآلخرة؟)()4

وعن عائشة قالت :اختذت لرسول اهلل  فراشني حشومها ليف وإذخر فقال( :يا
عائشة ما يل ول لدنيا ،إنام أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل حتت شجرة يف ظلها ،حتى إذا فاء
(  )1رواه أبو ذر اهلروي ،سبل اهلدى()76/7
(  ] )2ابن املبارك ص  )195(54وأمحد  391 /1والرتمذي  )2377(588 /45وابن ماجه )4109(1376 /2
واحلاكم .310 /4
(  )3أمحد يف الزهد( )391وأبو نعيم يف احللية  231 /2والبغوي يف التفسري  78 /4وابن عدي .939 /3 ،1897 /5
(  )4رواه البخاري ومسلم( )34وأمحد  ،34 /1سبل اهلدى()77/7
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الفيء ارحتل ،فلم يرجع إليها أبدا)( )1

وعنها قالت :ظل رسول اهلل  صائام ،ثم طوى ،ثم ظل صائام ،قال( :يا عائشة إن
الدنيا ال تنبغي ملحمد ،وال آلل حممد ،يا عائشة إن اهلل تعاىل مل يرض من أويل العزم من
الرسل إال بالصرب عىل مكروهها ،والصرب عىل حمبوهبا ،ثم مل يرض مني إال أن يكلفني ما
ِ
الر ُس ِل﴾ [األحقاف ]35 :واهلل ألصربن
كلفهم ،فقالَ ﴿ :ف ْ
رب ُأو ُلو ا ْل َعزْ ِم م َن ُّ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
جهدي ،وال قوة إال باهلل)()2

وعن أنس قال :كان رسول اهلل  ليصيب التمرة فيقول( :لوال أخشى أهنا من
الصدقة ألكلتها)()3

وعن ابن عمر أن رسول اهلل  وجد مترة حتت جنبه من الليل فأكلها ،فلم ينم تلك
الليلة ،فقالت بعض نسائه :يا رسول اهلل أرقت البارحة ،قال( :إين وجدت مترة فأكلتها،
وكان عندي متر من متر الصدقة ،فخشيت أن تكون منه)()4

و عن خيثمة قال :قيل يا رسول اهلل ،إن شئت أعطيناك خزائن الدنيا ومفاتيحها مل
نعطها أحدا قبلك ،وال نعطيها أحدا بعدك ،ال ينقصك ذلك عند اهلل شيئا ،فقال( :امجعوها
يل يف اآلخرة) ،فأنزل اهلل ﴿ َتبار َك ا رل ِذي إِ ْن َشاء جع َل َل َك َخريا ِمن َذلِ َك جن ٍ
جت ِري ِم ْن
رات َ ْ
َ
ًْ ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
صورا﴾ [الفرقان)5 ()]10 :
جي َع ْل َل َك ُق ُ ً
َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َو َ ْ
وعن ابن عباس قال :دخل رسول اهلل  يوم فتح مكة عىل أم هانئ بنت أيب طالب،
(  )1رواه ابن حبان ،سبل اهلدى()80/7
(  )2رواه أمحد ،والبيهقي يف الشعب ،وابن أيب حاتم والديلمي والبغوي يف التفسري  ،171 /6سبل اهلدى()81/7
(  )3رواه البخاري  )2055(293 /4ومسلم )1071 /164(752 /2
(  )4امحد  193 ،183 /2وابن سعد  107 /2 /1واحلاكم .14 /2
(  )5رواه احلميدي ،سبل اهلدى()82/7
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وكان جائعا ..فقال رسول اهلل ( :هل عندك طعام آكل) فقالت :إن عندي لكرسة يابسة،
وإين أستحي أن أقدمها ،قال( :هلميها فكرسها يف ماء) ،فجاءته بملح ،فقال( :ما من أدم؟)
فقالت :ما عندي يا رسول اهلل إال يشء من خل ،فقال( :هلميه) ،فلام جاءت صبه عىل
طعامه ،وأكل ،ثم محد اهلل تعاىل ،ثم قال( :نعم األدم اخلل يا أم هانئ ،ال يفتقر بيت فيه
خل)()1

وعن السائب بن يزيد عن خالته قالت :دخلنا عىل رسول اهلل  ،وبني يديه طبق
خوص ،فيه خبز وقديد ،فلام فرغ انحرف إىل فخارة فتوضأ منها ،فابتدرنا وضوءه ،فمنا من
مضمض ،ومنا ما سكب عىل وجهه(.)2
وعن عتبة بن غزوان قال :لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل  ،وما لنا طعام إال
أوراق الشجر ،حتى تقرحت أشداقنا(.)3
كان اجلميع يبكون ،وهم يسمعون هذه األحاديث عن رسول اهلل  وزهد وعفافه
عن متاع احلياة الدنيا ..وبعد أن انتهى الرجل من حديثه قام آخر ،فقال :اسمحوا يل أن
ألقي عىل مسامعكم رسالة لتلميذ رسول اهلل  األكرب اإلمام عيل ،ذلك احلكيم الذي آتاه
اهلل اإليامن والبيان؛ فعرب عن احلقائق بأحسن تعبري وأمجله وأكمله..
لقد أرسل إىل بعض عامله يذكره بالعودة إىل هدي نبيه  بعد أن خاف عليه أن تسلبه
زخارف املناصب وأهوائها ،فقال( :لقد كان يف رسول اهلل  كاف لك يف األسوة ..ودليل
لك عىل ذم الدنيا وعيبها ،وكثرة خمازهيا ومساوهيا ،إذ قبضت عنه أطرافها ،ووطئت لغريه

(  )1رواه ابن املبارك يف الزهد ،سبل اهلدى()85/7
(  )2رواه أبو بكر بن أيب خيثمة ،سبل اهلدى()86/7
(  )3رواه أبو احلسن بن الضحاك ،سبل اهلدى()86/7
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أكنافها ،وفطم عن رضاعها ،وزوي عن زخارفها ..فتأس بنبيك األطهر  ،فإن فيه أسوة
ملن تأسى ،وعزاء ملن تعزى ..وأحب العباد إىل اهلل املتأيس بنبيه واملقتص ألثره ..قضم الدنيا
قضام ،ومل يعرها طرفا ،أهضم أهل الدنيا كشحا وأمخصهم من الدنيا بطنا ..عرضت عليه
الدنيا فأبى أن يقبلها ..وعلم أن اهلل سبحانه أبغض شيئا فأبغضه ،وحقر شيئا فحقره،
وصغر شيئا فصغره ..ولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض اهلل ورسوله وتعظيمنا ما صغر اهلل
ورسوله لكفى به شقاقا هلل وحمادة عن أمر اهلل ..ولقد كان  يأكل عىل األرض ،وجيلس
جلسة العبد ،وَيصف بيده نعله ،ويرقع بيده ثوبه ،ويركب احلامر العاري ويردف خلفه..
ويكون السرت عىل باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فالنة ـ إلحدى أزواجه ـ غيبيه
عني فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها ..فأعرض عن الدنيا بقلبه ،وأمات ذكرها
من نفسه ،وأحب أن تغيب زينتها عن عينه ،لكيال يتخذ منها رياشا ،وال يعتقدها قرارا وال
يرجو فيها مقاما ،فأخرجها من النفس ،وأشخصها عن القلب ،وغيبها عن البرص ..وكذا
من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده..
ولقد كان يف رسول اهلل  ما يدلك عىل مساوئ الدنيا وعيوهبا ..إذ جاع فيها مع
خاصته ،وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته ..فلينظر ناظر بعقله أكرم اهلل حممدا بذلك
أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والعظيم ،وإن قال أكرمه فليعلم أن اهلل قد أهان غريه
حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه ..فتأسى متأس بنبيه ،واقتص أثره ،وولج
موجله ،وإال فال يأمن اهللكة فإن اهلل جعل حممدا  علام للساعة ،ومبرشا باجلنة ،ومنذرا
بالعقوبة ..خرج من الدنيا مخيصا ،وورد اآلخرة سليام ..مل يضع حجرا عىل حجر حتى مىض
لسبيله ،وأجاب داعي ربه ..فام أعظم منة اهلل عندنا حني أنعم علينا به سلفا نتبعه ،وقائدا
نطأ عقبه ..واهلل لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها ..ولقد قال يل قائل أال
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تنبذها؟ فقلت اغرب عني فعند الصباح حيمد القوم الرسى)( )1

وقال يف حديث آخر :مرت امرأة بدوية برسول اهلل  وهو يأكل وهو جالس عىل
احلضيض ،فقالت :يا حممد واهلل إنك لتأكل أكل العبد ،وجتلس جلوسه ،فقال هلا رسول
اهلل  :وحيك أي عبد أعبد مني؟ قالت :فناولني لقمة من طعامك ،فناوهلا ،فقالت :ال واهلل
إال التي يف فمك ،فأخرج رسول اهلل  اللقمة من فمه فناوهلا ،فأكلتها ،فام أصاهبا داء حتى
فارقت الدنيا)()2

قام آخر ،وقال :ال حتسبوا أن رسول اهلل  بدع من الرسل يف ذلك ..فكلهم كانوا
كذلك ..كلهم كانوا أصحاب عفاف وزهد ..ألنه ال تقام احلجة الكاملة إال بذلك ..أمل
ري
تسمعوا قوله تعاىل يف حماجة املرشكنيَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َخ ْر ًجا َف َخ َر ُ
اج َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو ُه َو َخ ْ ُ
الر ِاز ِقنيَ ﴾ [املؤمنون ،]72 :وقولهَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َأ ْج ًرا َف ُه ْم ِم ْن َمغ َْر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ون﴾ [الطور]40 :؟
ر
وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن عفاف مجيع الرسل عليهم السالم وزهدهم يف األجور ،فقد
وح َأ َال َت رت ُق َ
ون إِ ِّين
قال عن نوح عليه السالم﴿ :ك رَذ َب ْت َق ْو ُم ُنوحٍ املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم َأ ُخ ُ
وه ْم ُن ٌ
ول َأ ِمنيٌ َفا رت ُقوا اهللرَ و َأطِيع ِ
َل ُك ْم َر ُس ٌ
ون َو َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ رال ع ََىل َر ِّب
َ ُ
ِ
ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [الشعراء105 :ـ]109
وقال عن هود عليه السالم﴿ :وإِ َىل ع ٍ
اه ْم ُهو ًدا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللرَ َما َل ُك ْم
َاد َأ َخ ُ
َ
ِ ِ ٍ
رت َ
ون َيا َق ْو ِم َال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ رال ع ََىل ا رل ِذي َف َط َر ِين
َري ُه إِ ْن َأ ْن ُت ْم إِ رال ُم ْف َ ُ
م ْن إ َله غ ْ ُ
َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [هود50 :ـ]51

وه ْم َصالِ ٌح َأ َال
وقال عن صالح عليه السالم﴿ :ك رَذ َب ْت َث ُمو ُد املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم َأ ُخ ُ

(  )1هنج البالغة  311 :1ـ .315
(  )2املحاسن.457 :
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ول َأ ِمنيٌ َفا رت ُقوا اهللرَ و َأطِيع ِ
ون إِ ِّين َل ُك ْم َر ُس ٌ
َت رت ُق َ
ون َو َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ رال ع ََىل
َ ُ
ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [الشعراء141 :ـ]145
َر ِّ
ِ
ب
اب ْاألَ ْيكَة املُْ ْر َسلِنيَ إِ ْذ َق َال َهل ُ ْم ُش َع ْي ٌ
وقال عن شعيب عليه السالم﴿ :ك رَذ َب َأ ْص َح ُ
ول َأ ِمنيٌ َفا رت ُقوا اهللرَ و َأطِيع ِ
ون ِإ ِّين َل ُك ْم َر ُس ٌ
َأ َال َت رت ُق َ
ون َو َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر ِإ ْن َأ ْج ِر َي ِإ رال
َ ُ
ِ

ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [الشعراء176 :ـ]180
ع ََىل َر ِّ

وهكذا كان مجيع الرسل عليهم السالم زاهدين يف أموال من يدعوهنم ،حتى ال
يكون طلبهم لألجور قادحا يف دعوهتم أو مؤثرا فيها..
ب ـ الروحانية السامية:
بينام كنت مستغرقا يف هذه األحاديث إذا بصاحبي الذي جاء يب إىل املجلس يقول
يل :هيا بنا ..سأريك حمال آخر ..نحن نبدأ به قبل هذا.
قلت :دعني هنا ..فقد أعجبني املجلس ،وأعجبني خطباءه ،وقد أنست إىل صدقهم
وإخالصهم أكثر من أنيس إىل فصاحتهم وبالغتهم.
قال :إن هؤالء الذين كنت تسمع هلم كانوا من اإلداريني أو السياسيني التائبني..
واحلمد هلل ..لقد صدقت توبتهم؛ وهلذا مل يكتفوا بإصالح أنفسهم ،وإنام راحوا يصلحون
الواقع ،وال تكمل التوبة الصادقة إال بذلك.
قلت :فكيف استطاع مركزكم أن حيوهلم إىل هذه احلالة اجلديدة التي تتناقض متاما
مع حالتهم السابقة؟
قال :اهلل هو الذي حوهلم ..ونحن مل نفعل سوى أن راعينا ما أعطانا من وسائل
لتحقيق ذلك ..أمل تسمع قوله تعاىل﴿ :و ِ
الص َال ِة َوإِ رهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ رال ع ََىل
الص ْ ِرب َو ر
استَعينُوا بِ ر
َ ْ
ِ
ْ ِ ِ
ُّون َأهنم م َال ُقو ر ِهبم َو َأهنم ِإ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ [البقرة45 :ـ]46
َ
َ
َ ِّ ْ ر ُ ْ
اخلاشعنيَ ا رلذي َن َي ُظن َ ر ُ ْ ُ
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قلت :بىل ..فام فيها من العلم؟
قال :إن هذه اآلية الكريمة تدعونا إىل االستعانة بأدوية الصرب والصالة إلصالح
أنفسنا ..ولذلك بحثنا يف كل األدوية املتفرعة عن هذين الدواءين(.)1
قلت :فهل أسستم مدرسة خاصة بذلك؟
قال :أجل ..وتعال معي إليها ..فليس اخلرب كالعيان.
رسنا قليال داخل ذلك املركز إىل أن رأينا قاعة كبرية كتب عىل باهبا قوله تعاىل:
ِ ِ
ِ
رب َع َل ْي َها َال ن َْس َأ ُل َك ِرزْ ًقا ن َْح ُن ن َْرزُ ُق َ
ك َوا ْل َعاق َب ُة لل رت ْق َوى﴾ [طه:
الص َالة َو ْ
﴿و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ ر
َ
اص َط ِ ْ
]132

﴿و َال َمتُدر رن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم رت ْعنَا
قلت :إن هذه اآلية الكريمة جاءت بعد قوله تعاىلَ :
بِ ِه َأزْ و ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا لِنَ ْفتِن َُه ْم فِ ِيه َو ِرزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌري َو َأ ْب َقى﴾ [طه ..]131 :والتي
َ ً
اجا من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ
كنا نستمع ملعانيها.
قال :أجل ..عندما قرأت هذه اآلية الكريمة ..رحت أسأل ريب أن ييرس يل الطريق
الذي حيقق لنفيس معاين الزهد والورع والعفاف ،ألن الدنيا متكنت مني ومن أهل بيتي
متكنا تاما ..وإذا يب ألتفت للمعاين املودعة يف اآلية التي بعدها ..تلك اآلية التي جعلناها
شعارا هلذا القسم ..لقد علمنا أنه ال يكمل الزهد والعفاف إال بالتوجه التام هلل تعاىل،
والرغبة فيه وفيام عنده ،وعدم االكتفاء بالنفس يف ذلك ،وإنام حض األهل عليه حتى ال
يتخذهم الشيطان وسيلة للدعوة إىل الرغبة يف احلياة الدنيا.
قلت :صدقت ..لقد أخربين بعض من ولوا املناصب أن املشكلة فيام حصل هلم من
الغرق يف مستنقعاهتا ال يرتبط هبم ،وإنام بأهليهم الذين زينوا هلم ذلك.

(  )1رشحنا ذلك بتفصيل يف كتاب :مدارس النفس اللوامة.
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قال :ولذلك قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأهيا ا رل ِذي َن آمنُوا إِ رن ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َو َأ ْو َال ِد ُك ْم عَدُ ًّوا
َ
ُّ َ
ِ
ِ
يم إِن َرام َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َأ ْو َال ُد ُك ْم
اح َذ ُر ُ
َل ُك ْم َف ْ
ور َرح ٌ
وه ْم َوإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ رن اهللرَ َغ ُف ٌ
ِ
ِ
ِ
اس َم ُعوا َو َأطِي ُعوا َو َأن ِْف ُقوا َخ ْ ًريا ِألَ ْن ُف ِس ُك ْم
اس َت َط ْع ُت ْم َو ْ
يم َفا رت ُقوا اهللرَ َما ْ
ف ْتنَ ٌة َواهللرُ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
وق ُش رح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
َو َم ْن ُي َ
ون﴾ [التغابن14 :ـ]16
قلت :فام تراكم تفعلون يف هذه القاعة ..هل تعلمون من يأيت إليها الصالة؟
قال :نعلمهم إقامة الصالة ..فاهلل تعاىل مل يأمرنا بأداء الصالة وإنام أمرنا بإقامتها..
وال يتم ذلك إال باخلشوع واخلضوع التام..
بينام نحن كذلك إذا بنا نسمع بعضهم يقول :إخواين ..لقد سبق أن سألتموين عن
رس توبتي ..وأنا اآلن أجيبكم ،فقد حان الوقت املناسب لذلك ..وأرجو ممن أحْض قلمه
ودواته وقراطيسه أن يكتب كل ما أذكره..
عرفت أنه يشري إيل ،فرحت أكتب برسعة كل ما يقوله..
قال الرجل :أنتم تعلمون أين مع كوين كنت مسلام ،وولدت يف أرسة مسلمة إال أن
إيامين كان جمرد قرشة ظاهرة ال عالقة هلا بعقيل وقلبي ،والدليل عىل ذلك أنه مل يكن يؤثر يف
حيايت أبدا ،فقد كنت أمارس كل ما يامرسه السياسيون من انحرافات ..وذلك ألين كنت
أرى الكذب واخلداع يف السياسة من األمور الْضورية التي ال يمكن للسيايس أن ينجح
من دوهنا.
ويف يوم من األيام مررت عىل قارئ ،وهو يرتل بصوت مجيل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ِ
ص ِمنْ ُه َقلِ ًيال َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
آن َت ْرتِ ًيال إِنرا َسنُ ْل ِقي
املُْزر ِّم ُل ُق ِم ال رل ْي َل إِ رال َقلِ ًيال ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
َع َلي َك َقو ًال َث ِق ًيال إِ رن ن ِ
َاش َئ َة ال رل ْي ِل ِه َي َأ َشدُّ َو ْطئًا َو َأ ْق َو ُم ِق ً
يال﴾ [املزمل1 :ـ]6
ْ
ْ
وهناك رحت أتأمل معناها العميق ..وقد علمت من خالهلا صدق رسول
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اهلل 

وأنه يستحيل أن يكون الذي جاء به دعوى ادعاها ..ذلك أن املدعي يكلف غريه ،وال
يكلف نفسه ..ويكلف غريه ما يرتبط به وبمصاحله ،ال ما يرتبط بغريه.
وعند عوديت للقرآن الكريم ،وقراءته بتدبر ،رأيت أنه مجيعا تعريف باهلل وحتبيب فيه
ودعوة للتمسك بحبله ..وأن املؤمن احلقيقي هو ذلك الذي يكون مهه التواصل مع اهلل،
وحسن التوجه إليه..
ِ
َرب﴾ [املدثر1 :ـ ..]3وهي
لقد رحت أتأمل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْدر ِّث ُر ُق ْم َف َأنْذ ْر َو َر رب َك َفك ِّ ْ
من أوائل ما نزل يف القرآن الكريم؛ فوجدت أهنا دعوة لتكبري اهلل وتعظيمه ..وهو ما جاء
به الرسل عليهم السالم مجيعا ..وهو دليل صدقهم ..فالداعي لنفسه داع لتكبريها ،ال
لتكبري ربه وتعظيمه.
قام آخر ،وقال :لقد حصل يل نفس اليشء ..وقد دعتني تلك اآليات الكريمة
للعودة للكتب التي أرخت حلياة رسول اهلل  فوجدت أهنا كلها اتفقت عىل كثرة عبادة
رسول اهلل  لربه وتوجهه إليه بكل أصناف التوجه واإلخالص ..لقد وجدت أهنا تعرب
ِ
اي َو َمم َ ِايت هللرِ َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ َال َ ِ
رش َ
يك َل ُه
بصدق عن قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ رن َص َال ِيت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ
ت و َأنَا َأو ُل املُْ ِ ِ
ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [األنعام162 :ـ]163
َوبِ َذل َك ُأم ْر ُ َ ر
ْ
لقد وجدت أن كل قيم العبودية الصادقة متثلت فيه ،ولذلك ترشف بتسمية اهلل تعاىل
له عبدا ،وال ينال ذلك الرشف إال من ختلص من كل الشوائب ،وارتقى سلم كل املكارم..
لقد قال اهلل تعاىل يف حقه﴿ :سبح َ ِ
رسى بِ َع ْب ِد ِه َل ْي ًال ِم َن املَْ ْس ِج ِد ْ
احلَ َرا ِم إِ َىل املَْ ْس ِج ِد
ُ ْ َ
ان ا رلذي َأ ْ َ
ْاألَ ْقَص ا رل ِذي بار ْكنَا حو َله لِنُ ِريه ِمن آياتِنَا إِ رنه ُهو ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [اإلرساء ،]1 :وقالَ ﴿ :و َأ رن ُه
السم ُ
َ ْ ُ َُ ْ َ
ُ َ ر
َ َ
َ
ملَرا َقام َعبدُ اهللرِ يدْ ُعوه كَادوا ي ُكو ُن َ ِ ِ
ون َع َل ْيه ل َبدً ا﴾ [اجلن]19 :
ُ ُ َ
َ
َ ْ
قام آخر ،وقال :اسمحوا يل ألؤكد لكم بعض ما قال صديقي وأخي وزمييل السابق
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يف السياسة أن أشنف آذانكم ببعض ما ورد يف األحاديث من روحانية رسول اهلل



السامية ،والتي هي أكرب دليل عىل صدقه ..فيستحيل عىل من عرف اهلل تلك املعرفة ،أو
عبده تلك العبادة أن يفرتي أو يكذب عليه.
لقد حدث عبد اهلل بن مسعود وغريه( :أن رسول اهلل  صام وصىل حتى تورمت
قدماه وساقاه ،فقيل له :يا رسول اهلل ما هذا االجتهاد؟ أتفعل هذا بنفسك ،وقد غفر لك
اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟) فقال( :أفال أكون عبدا شكورا)()1

وعن أم سلمة قالت( :كان رسول اهلل  يصيل ثم ينام قدر ما صىل ،ثم يصيل قدر
ما نام ،ثم ينام قدر ما صىل حتى يصبح)()2

وسئلت عن قراءة رسول اهلل  وصالته فقالت( :ما لكم ولصالته وقراءته ،كان
يصيل العتمة ثم يسبح ،ثم يصيل بعدها ما شاء اهلل من الليل ثم يرقد ..ثم نعتت قراءته ،فإذا
هي تنعت قراءة مفرسة حرفا حرفا)()3

وعن جابر قال( :كان رسول اهلل  يتسوك من الليل مرتني ،أو ثالثا ،كلام رقد
فاستيقظ استاك وتوضأ ،وصىل ركعتني أو ركعة(.)4
وعن حذيفة ،قال :قام النبي  ليلة وهو يصيل يف املسجد ،فقمت أصيل وراءه َييل
إىل أنه ال يعلم ،فاستفتح بسورة البقرة ،فقلت :إذا جاء مائة آية ركع فجاءها فلم يركع،
فقلت :إذا جاء مائتي آية ركع فجاءها فلم يركع ،فقلت :إذا ختمها ركع فختمها فلم يركع

(  )1رواه أمحد ،والبخاري ومسلم ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجة ،سبل اهلدى()273/8
(  )2أبو داود  )1466(74 /2والرتمذي  )2923(167 /5والنسائي .174 /3
(  )3أمحد يف املسند  294 /6وأبو داود  )1466(74 ،73 /2والرتمذي  )2923(167 /5والنسائي .141 /2
(  )4البزار كام يف الكشف )728(349 /1
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فلام ختم ،قال( :اللهم لك احلمد) ،ثم استفتح آل عمران فقلت :إذا ختمها ركع فختمها
ومل يركع وقال( :اللهم لك احلمد) ،ثم استفتح النساء ،فقلت :إذا ختمها ركع ،فختمها فلم
يركع وقال( :اللهم لك احلمد) ثالثا ثم استفتح بسورة املائدة) فقلت :إذا ختمها ركع،
فخ تمها فركع فسمعته يقول( :سبحان ريب العظيم) ،ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول :غري
ذلك فال أفهم غريه ثم استفتح بسورة األنعام ،فرتكته وذهبت)()1

وعنه ،قال( :أتيت رسول اهلل  ذات ليلة ألصيل بصالته ،فاستفتح الصالة فقرأ
قراءة ليست بالرفيعة وال اخلفيفة ،قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا ،ثم ركع نحوا من سورة
قال ثم رفع رأسه فقال( :سمع اهلل ملن محده ذو اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة)،
ثم قام نحوا من سورة ،وسجد نحوا من ذلك حتى فرغ من الطول وعليه سواد من
الليل)()2

وعنه قال( :لقد لقيت رسول اهلل  بعد العتمة ،فقلت :يا رسول اهلل ائذن يل أن
أتعبد بعبادتك ،فأتى املسجد فاستقبل القبلة ،وأقامني عن يمينه ،ثم قرأ الفاحتة ،ثم استفتح
سورة البقرة ،وال يمر بآية رمحة إال سأل اهلل ،وال آية ختويف إال استعاذ ،وال مثل إال فكر
حتى ختمها ثم كرب ،فرفع ،فسمعته يقول يف ركوعه( :سبحان ريب العظيم) ويرد فيه شفتيه
حتى أظن أنه يقول( :وبحمده) ،فمكث يف ركوعه قريبا من قيامه ،ثم رفع رأسه ثم كرب
فسجد فسمعته يقول يف سجوده( :سبحان ريب األعىل) ،ويرد شفتيه ،فأظن أنه يقول:
(و بحمده) ،فمكث يف سجوده قريبا من قيامه ،ثم هنض حني فرغ من سجدته فقرأ فاحتة
الكتاب ،ثم استفتح (آل عمران) ال يمر بآية رمحة إال سأل وال مثل إال فكر ،حتى ختمها،

(  )1رواه عبد الرزاق ،سبل اهلدى()278/8
(  )2رواه ابن أيب شيبة ،سبل اهلدى()278/8
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ثم فعل يف الركوع والسجود كفعل األول ،ثم سمعت النداء بالفجر ،قال حذيفة فام تعبدت
عبادة كانت عيل أشد منها)()1

قال آخر :شكرا جزيال أخي الكريم عىل هذه األحاديث العظيمة التي تدل عىل
روحانية رسول اهلل  السامية ،وتوجهه التام لربه ،واسمحوا يل ـ أصدقائي األعزاء ـ أن
أذكر لكم بعض ما كان له األثر الكبري يف نفيس قبل توبتي ،وهو ما محلني عليها محال..
لقد سمعت بعضهم يذكر أدعية رسول اهلل  إذا قام من الليل ،وتأملتها فوجدهتا
مدرسة قائمة بذاهتا يف الروحانية السامية ..ووجدت أنه يستحيل أن يكون قائلها كاذبا أو
مدعيا أو صاحب غرض من األغراض الدنيوية اخلسيسة.
ومن تلك األدعية ما حدث به ابن عباس قال :كان رسول اهلل  إذا قام إىل الصالة
يف جوف الليل قال( :اللهم لك احلمد أنت قيم الساموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد
لك ملك الساموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت نور الساموات واألرض ولك
احلمد ،أنت ملك الساموات واألرض ،ولك احلمد أنت احلق ،ووعدك احلق ،ولقاؤك حق،
وقولك حق ،واجلنة حق ،والنار حق ،والنبيون حق ،وحممد  حق ،والساعة حق ..اللهم
لك أسلمت وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت
فاغفر يل ما قدمت ،وما أخرت ،وما أرسرت ،وما أعلنت ،أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله
إال أنت ،أو ال إله غريك وال حول وال قوة إال باهلل)()2

ويف حديث آخر ،هذا الدعاء الرقيق( :اللهم اغفريل ماقدمت وما أخرت ،وما
أعلنت وما أرسرت ،وإرسايف عىل نفيس ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم أنت املقدم وأنت

(  )1رواه احلارث بن أسامة ،سبل اهلدى()279/8
(  )2أمحد  308 /1والبخاري  )7499 ،7442 ،7385 ،6317( )1120(5 /3ومسلم )769 /199(532 /1
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املؤخر ،ال إله إال أنت بعلمك الغيب وبقدرتك عىل اخللق أمجعني ،ما علمت احلياة خريا
يل فأحيني ،وتوفني إذا علمت الوفاة خريا يل ،اللهم إين أسألك خشيتك يف الرس والعالنية،
وكلمة احلق يف الغضب والرضا ،والقصد يف الفقر والغنا ،وأسئلك نعيام الينفد ،وقرة عني
التنقطع ،والرضا بالقضاء ،وبرد العيش بعد املوت ،ولذة النظر إىل وجهك ،وشوقا
للقائك ،من غري َضاء مْضة والفتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة االيامن ،واجعلنا هداة
مهتدين ،اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم إين أسئلك عظيمة الرشاد ،والثبات يف األمر
الرشد ،وأسألك شكر نعمتك ،وحسن عافيتك ،وأداء حقك ،وأسألك يارب قلبا سليام،
ولسانا صادقا ،وأستغفرك ملا تعلم ،وأسألك خري ما تعلم ،وأعوذ بك من رش ما تعلم،
فإنك تعلم وال نعلم ،وأنت عالم الغيوب) ()1

قال آخر :لقد كان من أكرب ما أثر يف ،وجعلني أتوب إىل ريب ما رأيته من دعوة اهلل
تعاىل لنبيه  لالستغفار مع كونه كان أكمل الناس وأطهرهم ..وذلك ما دلني عىل صدقه؛
فاملدعي والكاذب ال يذكر عن نفسه ذلك أبدا.
ِ
احل ِّق
لقد كان أول ما طرق سمعي من ذلك قوله تعاىل﴿ :إِنرا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
ِ ِِ
ِ
ني الن ِ
راس بِ َام َأ َر َ
اس َتغ ِْف ِر اهللرَ إِ رن اهللرَ ك َ
ورا
لِت َْح ُك َم َب ْ َ
َان َغ ُف ً
اك اهللرُ َو َال َت ُك ْن ل ْل َخائننيَ َخص ًيام َو ْ

ِ
اس َتغ ِْف ْر لِ َذنْبِ َك َو َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد
َرح ًيام﴾ [النساء105 :ـ ،]106وقولهَ ﴿ :ف ْ
رب إِ رن َوعْدَ اهللرِ َح ٌّق َو ْ
اص ِ ْ
ِ
اإل ْبك ِ
يش َو ْ ِ
َار﴾ [غافر]55 :
َر ِّب َك بِا ْل َع ِّ
وقد تعجبت عجبا شديدا إذ رأيت اهلل تعاىل يأمر نبيه  باالستغفار بعد حتقق
ِ
ون ِيف ِد ِ
راس َيدْ ُخ ُل َ
اجا
ين اهللرِ َأ ْف َو ً
َرص اهللرِ َوا ْل َفت ُْح َو َر َأ ْي َت الن َ
النرص ،كام قال تعاىل﴿ :إ َذا َجا َء ن ْ ُ
ِ
اس َتغ ِْف ْر ُه إِ رن ُه ك َ
َان ت رَوا ًبا﴾ [النرص1 :ـ ..]3وكل ذلك دليل الصدق
َف َس ِّب ْح بِ َح ْمد َر ِّب َك َو ْ
(  )1بحار األنوار ( ، )2 /86مكارم االخالق ص ..327
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والعبودية.
قال آخر :ونفس اليشء حصل يل ..وقد رأيت كتب احلديث ممتلئة بذكر كثرة
استغفار رسول اهلل  وتوبته إىل ربه ..وذلك يدل عىل صدقه وإخالصه ،وإال فاملدعي
والكاذب يستحيل أن يفعل ذلك ،ثم يظل مستمرا عىل كذبه وادعائه.
لقد كان مما قرأته ما حدث به بعض أصحاب رسول اهلل  قال :ما رأيت أحدا أكثر
أن يقول( :أستغفر اهلل وأتوب إليه) من رسول اهلل .)1(
وعن آخر قال :كان عامة دعاء نبي اهلل  :اللهم اغفر يل ما أخطأت وما تعمدت،
وما أرسرت وما أعلنت ،وما جهلت وما علمت(.)2
وقال آخر :ما كان رسول اهلل



يقوم من جملس إالقال( :سبحانك اللهم ريب

وبحمدك ،ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك) ،فقيل له :يا رسول اهلل ،ما أكثر ما تقول
هؤالء الكلامت إذا قمت؟ قال( :ال يقوهلن من أحد حني يقوم من جملسه ،إالغفر له ما كان
منه يف ذلك املجلس)()3

وقد ذكر رسول اهلل  ذلك عن نفسه ،فقال :واهلل ،إين ألستغفر اهلل وأتوب إليه يف
اليوم أكثر من سبعني مرة( ..)4وقال :إنه ليغان عىل قلبي ،وإين ألستغفر اهلل يف اليوم مئة
مرة(.)5
قال آخر :لقد تأملت كلامت رسول اهلل  الرقيقة يف االستغفار والتوبة؛ فرأيت أهنا
(  )1النسائي ،8 118/6 :صحيح ابن حبان.207/3 :
(  )2أمحد ،5 214/7 :املعجم الكبري.121/18 :
(  )3احلاكم ،674/1 :النسائي.1 106/6 :
(  )4البخاري.2324/5 :
(  )5مسلم2075/4 :؛ املجازات النبوية :ص .390
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تدل عىل عبوديته املحضة هلل ،ويستحيل أن يفعل ذلك أي مدع أو كاذب..
لقد كان مما قرأته منها قوله ( :رب اغفر يل خطيئتي وجهيل ،وإرسايف يف أمري
كله ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم اغفر يل خطاياي وعمدي وجهيل ،وهزيل ،وكل ذلك
عندي ،اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت املقدم وأنت
املؤخر ،وأنت عىل كل يشء قدير)()1

ٌ

ومنها قوله( :اللهم إين أستغفرك ملا قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت،
إنك أنت املقدم وأنت املؤخر ،وأنت عىل كل يشء قدير)()2

ٌ

 .7املواجهة القاسية:
بعد أن استمعت لكل تلك اآليات الكريمة واألحاديث الرقيقة ،وجدت نفيس
خارج ذلك املركز املمتلئ بعبق اإليامن ونوره ..وبدله وجدتني يف مغارة مظلمة ،ال أكاد
أبرص فيها شيئا ..إال أين كنت أستمع بدقة لكل ما جيري فيها ..وقد ذكرين املتحدثون
بأصحاب الكهف الذين فروا بدينهم من أعدائهم ..وهكذا كان هؤالء الذين آواهم ذلك
الغار؛ فقد حصلت هلم نفس الظروف ،أو ما هو قريب منها.
قال أحدهم :ما دمنا قد رشفنا اهلل تعاىل بأن نحيي سنة أهل الكهف يف اإليواء إىل
الغار ..فأرجو أن حيدثنا كل واحد منكم عن حاله ،وكيف اهتدى لإليامن ..وكيف استطاع
بعده أن يتخلص من كل العوائق؛ فيدعو لإليامن والتقوى يف وسط يلج باإلحلاد
واالنحراف ..ويتحمل يف سبيل ذلك كل ألوان األذى واهلوان.
قال آخر :لقد كان أول ما دعاين إىل اإليامن قراءيت ملا ورد يف القرآن الكريم عن

(  )1البخاري ،2350/5 :مسلم ،2087/4 :األدب املفرد :ص .205
(  )2أمحد ،6 124/7 :احلاكم ،692/1 :اإلقبال.221/2 :
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مواجهة رسول اهلل  لقومه ،واستعامهلم كل الوسائل حلربه ..لقد قلت لنفيس :لو كان
حممد  كاذبا ومدعيا ملا أطاق الصرب عىل تلك احلرب الطويلة التي أعلنت عليه ..والتي
استمرت كل سنوات عمره املتبقية ..والذي مل يعرف فيه الراحة واهلدوء.
قال آخر :بورك فيك أخي الكريم ..لقد حصل يل نفس ما حصل معك ..لقد قلت
لنفيس :لو كان حممد  مدعيا ملا احتاج إىل أن يميض أكثر من عرشين سنة ،وهو يف معاناة
طويلة مع كل أصناف املحاربني يف الوقت الذي عرض عليه قومه أن يعطوه مفاتيح الكعبة،
ويملكوه عليهم ،برشط أن يرتك دعوته.
لقد كان أول ما طرق سمعي من القرآن قوله تعاىل ـ وهو َيرب عن الكيفية التي
يهم ِمن آي ٍة ِمن آي ِ
ِ
ات َر ِّهبِ ْم إِ رال كَا ُنوا
﴿و َما َت ْأت ِ ْ ْ َ ْ َ
استقبل هبا املرشكون رسالة رسول اهلل  ـَ :
ِ
َعن َْها ُم ْع ِرضنيَ ﴾ [األنعام]4 :
لقد توقفت عند استامعي لآلية الكريمة ،ألين شعرت أهنا ختاطبني كام ختاطب
أولئك املستكربين العتاة الطغاة من أعداء رسول اهلل  ..لقد رأيت أهنا توبخنا بعنف
الفتقادنا ألبسط رشوط اهلداية ،وهو االهتامم والبحث والتقيص ..ال الغفلة واإلعراض
والالمباالة.
قررت يف تلك اللحظة أن أستمع لكل اآليات ..وبكل كياين ..وحينها سمعت
القارئ يردد ما تالها من اآليات ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َي َر ْوا ك َْم َأ ْه َل ْكنَا ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ِم ْن َق ْر ٍن
راه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
جت ِري ِم ْن
الس َام َء َع َل ْي ِه ْم ِمدْ َر ًارا َو َج َع ْلنَا ْاألَ ْهنَ َار َ ْ
َم ركن ُ
ض َما َمل ْ ُن َم ِّك ْن َل ُك ْم َو َأ ْر َس ْلنَا ر
َاه ْم بِ ُذ ُن ِ
آخ ِري َن َو َل ْو نَزر ْلنَا َع َل ْي َك كِتَا ًبا ِيف ِق ْر َط ٍ
وهبِ ْم َو َأن َْش ْأنَا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َق ْرنًا َ
اس
َحتْتِ ِه ْم َف َأ ْه َل ْكن ُ

َف َل َم ُسو ُه بِ َأ ْي ِدهيِ ْم َل َق َال ا رل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ رال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ َو َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه َم َل ٌك َو َل ْو
ِ
يض ْاألَ ْم ُر ُث رم َال ُينْ َظ ُر َ
جل َع ْلنَا ُه َر ُج ًال َو َل َل َب ْسنَا َع َل ْي ِه ْم َما
ون َو َل ْو َج َع ْلنَا ُه َم َلكًا َ َ
َأنْزَ ْلنَا َم َلكًا َل ُق َ
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اق بِا رل ِذين س ِ
ِ
خ ُروا ِمن ُْه ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َح َ
َي ْلبِ ُس َ
ون﴾
َ َ
ون َو َل َقد ْ
[األنعام6 :ـ]10

لقد كانت هذه اآليات الكريمة وحدها كافية لتحققي باهلداية ..لقد رأيت فيها
تصحيحا لكل املواقف التي كنت أقفها من الدين ،والتي تعلمتها من قومي الذين كانوا
يومهونني أن كل األديان أفيون للشعوب من دون استثناء ..لكن تلك اآليات كانت
تكذهبم؛ فالذين قاموا بمواجهة املستبدين واملستكربين والظلمة هم أنبياء اهلل ..والذين
قاموا بالسخرية واالستهزاء وكل أساليب التعنت هم أولئك الذين ال َيتلفون عن قومنا.
لقد رحت أسمع لتلك االقرتاحات التي كان يقرتحها املستهزئون بوعي وبصرية؛
فعلمت مدى املعاناة التي عاهنا الرسل عليهم السالم مع أقوامهم ..إهنم يشبهون األستاذ
العبقري الذي ُكلف بتدريس صبية مشاغبني.
اسمعوا هلذه اآليات الكريمة التي تصور ذلك الواقع الذي كان يتعامل معه رسول
اهلل  ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َع رل َك ت ِ
وحى إِ َل ْي َك َو َضائِ ٌق بِ ِه َصدْ ُر َك َأ ْن َي ُقو ُلوا َل ْو َال
َار ٌك َب ْع َض َما ُي َ
ُأن ِْز َل َع َلي ِه َكنْزٌ َأو جاء معه م َل ٌك إِنرام َأن َ ِ
يش ٍء َوكِ ٌيل﴾ [هود ..]12 :وقال:
ْ
َ
ْ َ َ ََُ َ
ْت نَذ ٌير َواهللرُ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ال َه َذا الرس ِ
﴿و َقا ُلوا م ِ
ول َي ْأ ُك ُل ال رط َعا َم َو َي ْم ِيش ِيف ْاألَ ْس َو ِاق َل ْو َال ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َي ُك َ
ون َم َع ُه
َ
ر ُ
َ
ون ِإ ْن َتتربِ ُع َ
ون َل ُه َجنر ٌة َي ْأ ُك ُل ِمن َْها َو َق َال ال رظاملُِ َ
ن َِذ ًيرا َأ ْو ُي ْل َقى ِإ َل ْي ِه َكنْزٌ َأ ْو َت ُك ُ
ون ِإ رال َر ُج ًال
ورا﴾ [الفرقان7 :ـ]8
َم ْس ُح ً

قال آخر :ومل يقترص أمرهم عىل اإلساءة إىل رسول اهلل  ،بل راحوا يشملون هبا
كل من اقرتب منه ،أو صحبه ،وخاصة أولئك املستضعفني املحتقرين الذين وصف اهلل
تعاىل تعامل املرشكني املستبدين معهم ،فقال﴿ :إِ رن ا رل ِذي َن َأ ْج َر ُموا كَا ُنوا ِم َن ا رل ِذي َن آ َمنُوا
ون َوإِ َذا َم ُّروا ِ ِهب ْم َي َتغَا َمزُ َ
َي ْض َح ُك َ
ون َوإِ َذا ا ْن َق َل ُبوا إِ َىل َأ ْهلِ ِه ُم ا ْن َق َل ُبوا َفكِ ِهنيَ َوإِ َذا َر َأ ْو ُه ْم َقا ُلوا
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ِ

إِ رن َهؤُ َالء َل َضا ُّل َ
ون﴾ [املطففني29 :ـ]32
لقد تأملت يف هذه اآليات الكريمة؛ فزادتني يقينا بصدق رسول اهلل  ألنه يستحيل
لشخص أن يكون كاذبا ومدعيا ،ويف نفس الوقت يرى ما حيصل ألتباعه من األذى بسببه،
ثم ال يكف عن دعواه.
قال آخر :وقد تأملت يف العزاء الذي كان يعزي به رسول اهلل  من كان يصحبه،
حتى يتحملوا اآلالم؛ فوجدت أهنا مجيعا ترتبط باآلخرة ،وال عالقة هلا بأي مكاسب
دنيوية..
اسمعوا لقوله تعاىل ،وهو يصف بعض مشاهد اآلخرة ،وحال العتاة والظلمة
واملجرمني ،مقارنة بحال املؤمنني املستضعفنيَ ﴿ :ف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِيف َج َهن َرم َخالِدُ َ
وه ُه ُم الن ُرار
ون َت ْل َف ُح ُو ُج َ
َو َم ْن َخ رف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا رلذي َن َخ ُ
و ُهم فِيها ك ِ
ون َأ َمل ْ َت ُك ْن آ َي ِايت ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم َف ُكنْ ُت ْم ِ َهبا ُتك َِّذ ُب َ
َاحلُ َ
ون َقا ُلوا َر ربنَا َغ َل َب ْت َع َل ْينَا ِش ْق َو ُتنَا
َ ْ َ
اخس ُئوا فِيها و َال ُت َك ِّلم ِ
َو ُكنرا َق ْو ًما َضا ِّلنيَ َر ربنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِمن َْها َف ِإ ْن ُعدْ نَا َف ِإنرا َظاملُِ َ
ون ِإ رن ُه
َ َ
ُ
ون َق َال ْ َ

ْت َخري الر ِ
َان َف ِر ٌيق ِمن ِعب ِ
ادي َي ُقو ُل َ
ك َ
وه ْم
ون َر ربنَا آ َمنرا َفاغ ِْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
امحِنيَ َف راخت َْذ ُمت ُ ُ
ْ َ
محنَا َو َأن َ ْ ُ ر
ِس ْخ ِر ًّيا َحترى َأن َْس ْو ُك ْم ِذك ِْري َو ُكنْ ُت ْم ِمن ُْه ْم ت َْض َح ُك َ
ربوا َأ رهنُ ْم ُه ُم
ون إِ ِّين َجزَ ْي ُت ُه ُم ا ْل َي ْو َم بِ َام َص َ ُ
ِ

ا ْل َفائزُ َ
ون﴾ [املؤمنون102 :ـ]111
قال آخر :ومثلك أنا ..لقد تأملت يف العزاء الذي كان ُيعزى به رسول اهلل  حتى
يواجه كل أولئك املحاربني الذين أمجعوا عىل حربه وإذيته ..فإذا به مجيعا يرجع إىل تذكريه
﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي عَدُ ًّوا ِم َن
بام حصل للرسل عليهم السالم ،كام قال تعاىلَ :
مج َل ًة و ِ
املُْج ِر ِمنيَ و َك َفى بِرب َك َه ِ
اد ًيا َون َِص ًريا َو َق َال ا رل ِذي َن َك َف ُروا َل ْو َال ُنزِّ َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
احدَ ًة
آن ُ ْ َ
َ ِّ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
رب ُأو ُلو ا ْل َعزْ ِم
ك ََذل َك لنُ َث ِّب َت ِبه ُفؤَ ا َد َك َو َر رت ْلنَا ُه ت َْرت ًيال﴾ [الفرقان31 :ـ ..]32وقالَ ﴿ :ف ْ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
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ِ
الر ُس ِل َو َال ت َْس َت ْع ِج ْل َهل ُ ْم َك َأ رهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُيوعَدُ َ
ون َمل ْ َي ْل َب ُثوا إِ رال َسا َع ًة ِم ْن َهنَ ٍار َب َال ٌغ
م َن ُّ
ِ
َفه ْل هي َل ُك إِ رال ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك
ون﴾ [األحقاف ..]35 :وقالَ :
﴿و َل َقد ْ
ْ ُ
َ ُْ
ِ
اق بِا رل ِذين س ِ
خ ُروا ِمن ُْه ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
َف َح َ
اس ُت ْه ِزئَ
ون﴾ [األنعام ..]10 :وقالَ :
﴿و َل َقد ْ
َ َ
َان ِع َق ِ
فك َ
اب﴾ [الرعد ..]32 :وقال:
بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َأ ْم َل ْي ُت لِ رل ِذي َن َك َف ُروا ُث رم َأ َخ ْذ ُ ُهت ْم َف َك ْي َ
اق بِا رل ِذين س ِ
ِ
خ ُروا ِمن ُْه ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
اس ُت ْه ِزئَ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َح َ
ون﴾ [األنبياء:
َ
َ َ
﴿و َل َقد ْ
]41

قال آخر :بل وجدت أن القرآن الكريم ال يدعو إىل معاملة أولئك الظلمة املتكربين
باملثل ..وإنام يدعو إىل اإلحسان والصفح والصرب ..وكل ذلك من دالئل الصدق؛ فاملدعي
ال طاقة له بالصرب.
﴿و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأن َرك َي ِض ُيق َصدْ ُر َك بِ َام َي ُقو ُل َ
ون َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد
اسمعوا إىل قوله تعاىلَ :
اج ِدين وا ْعبدْ رب َك حترى ي ْأتِي َ ِ
ِ
ك ا ْل َيقنيُ ﴾ [احلجر97 :ـ]99
الس ِ َ َ ُ َ ر َ َ َ
َر ِّب َك َو ُك ْن م َن ر
ِ
السا َع َة َآلتِ َي ٌة
وقال قبلهاَ :
احل ِّق َوإِ رن ر
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام إِ رال بِ ْ َ
﴿و َما َخ َل ْقنَا ر
اص َفحِ
َف ْ

ِ

اجلم َ
يل﴾ [احلجر]85 :
ر
الص ْف َح ْ َ

وهكذا كان احلال مع أهل الكتاب الذين مل ختتلف مواقفهم عن مواقف املرشكني،
﴿و رد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َن ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِ ُك ْم ُك رف ًارا َح َسدً ا ِم ْن ِعنْ ِد
كام قال تعاىلَ :
ِ ِ
يش ٍء
َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب ر َ
اص َف ُحوا َحترى َي ْأ ِ َ
احل ُّق َفا ْع ُفوا َو ْ
ني َهل ُ ُم ْ َ
يت اهللرُ بِ َأ ْم ِره إ رن اهللرَ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ِ
ير﴾ [البقرة]109 :
َقد ٌ
قال آخر :مما زاد يف يقيني بصدق رسول اهلل  بل إعجايب به وتعظيمي له أنه مع
كونه أقام بمكة ثالث عرشة سنة يدعو أهلها إىل التوحيد والعدل ،وينهاهم عن الرشك
واجلور ،وكان يستعمل كل أساليب الدعوة احلكمة واملوعظة احلسنة ،إال أن أكثرهم امتنع
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من إجابته ،ومل يكتفوا باالمتناع ،بل تألبوا عليه ،وجعلوا يؤذونه بأيدهيم تارة ،وبألسنتهم
أخرى ..ومع ذلك كله كان يصرب عىل أذاهم ،وحيرص عىل إيامهنم.
﴿و َما َأ ْك َث ُر الن ِ
راس
بل إنه ـ مع إخبار اهلل تعاىل أن أكثرهم لن يؤمنوا ،كام قال تعاىلَ :
ِِ
﴿وإِ ْن ُتطِ ْع َأ ْك َث َر َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُي ِض ُّل َ
وك َع ْن
َو َل ْو َح َر ْص َت بِ ُمؤْ مننيَ ﴾ [يوسف ..]103 :وقالَ :
َسبِ ِ
ون إِ رال ال رظ رن َوإِ ْن ُه ْم إِ رال ََي ُْر ُص َ
يل اهللرِ إِ ْن َيتربِ ُع َ
﴿و َل ْو َأ رننَا نَزر ْلنَا
ون﴾ [األنعام ..]116 :وقالَ :
ِ
ِ
يش ٍء ُق ُب ًال َما كَا ُنوا لِ ُيؤْ ِمنُوا إِ رال َأ ْن َي َشا َء اهللرُ
رشنَا َع َل ْي ِه ْم ُك رل َ ْ
إ َل ْي ِه ُم املَْ َالئ َك َة َو َك رل َم ُه ُم املَْ ْوتَى َو َح َ ْ
ِ
جي َه ُل َ
﴿و َما َيت ِرب ُع َأ ْك َث ُر ُه ْم إِ رال َظنًّا إِ رن ال رظ رن َال ُيغْنِي
ون﴾ [األنعام ..]111 :وقالَ :
َو َلك رن َأ ْك َث َر ُه ْم َ ْ
ِ

ِ

يم بِ َام َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [يونس]36 :
احل ِّق َش ْيئًا إِ رن اهللرَ عَل ٌ
م َن ْ َ
وغريها من اآليات الكريمة ..إال أنه  بام جبل عليه من رمحة كان متأثرا جدا
حلالتهم ،حتى أنه يكاد يقتل نفسه حزنا عليهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َلع رل َك ب ِ
اخ ٌع َن ْف َس َك ع ََىل
َ َ
يث َأس ًفا﴾ [الكهف ،]6 :وقالَ ﴿ :لع رل َك ب ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
اخ ٌع َن ْف َس َك َأ رال َي ُكو ُنوا
َ َ
َ
آ َث ِاره ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ منُوا ِ َهب َذا ْ َ
ِِ
ُمؤْ مننيَ ﴾ [الشعراء]3 :
قال آخر :لقد ذهبت إىل كتب التاريخ واحلديث ألتعرف من خالهلا عىل تلك
األجواء التي كان رسول اهلل  يبرش فيها بدينه ..فوجدت كل ما فيها يدل عىل صدقه..
فاملدعون عادة يريدون استقطاب أصحاب األموال واملناصب ،ال املستضعفني واملنبوذين
واملحتقرين ..والذي كان يرضيهم أن هيبهم بعض عطفه وحنانه دون احلاجة إىل أي دعوى
أخرى.
لقد حدث عبد اهلل بن مسعود ـ وهو من املسلمني املستضعفني األوائل ـ قال( :مر
ٌ
وعامر ،فقالوا :يا حممد،
وبالل،
وصهيب،
خباب،
املأل من قريش عىل رسول اهلل  ،وعنده
ٌ
ٌ
ٌ
﴿و َأن ِْذ ْر بِ ِه ا رل ِذي َن ََيَا ُف َ
رشوا إِ َىل َر ِّ ِهب ْم َل ْي َس َهل ُ ْم
أرضيت هبؤالء؟ فنزل فيهم القرآنَ :
ون َأ ْن ُ ْ
حي َ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
ون َو َال َت ْط ُر ِد ا رل ِذي َن َيدْ ُع َ
يع َل َع رل ُه ْم َي رت ُق َ
ون
م ْن ُدونه َو ِ ٌّيل َو َال َشف ٌ
ون َر ر ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
وجهه ما َع َلي َك ِمن ِحس ِاهبِم ِمن َ ٍ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
ون ِم َن
َ ْ َُ َ ْ
يشء َو َما م ْن ح َسابِ َك َع َل ْي ِه ْم م ْن َ ْ
ْ َ ْ ْ ْ
ظاملِنيَ ﴾ [األنعام51 :ـ)1( )]52
ال ر
وحدث سعد بن أيب وقاص قال( :كنا مع النبي  ستة نفر ،فقال املرشكون للنبي
ٌ
ٌ
وبالل،
ورجل من هذيل،
 :اطرد هؤالء ال جيرتئون علينا ..وكنت أنا وابن مسعود،
ورجالن لست أسميهام ،فوقع يف نفس رسول اهلل  ما شاء اهلل أن يقع؛ فأنزل اهلل عز وجل:
ِ
ِ
ون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك ِم ْن ِح َس ِ ِ
يش ُي ِريدُ َ
﴿و َال َت ْط ُر ِد ا رل ِذي َن َيدْ ُع َ
اهب ْم ِم ْن
َ
ون َر ر ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َ ٍ
ِ
ِ ِ
ظاملِنيَ ﴾ [األنعام)2 ( )]52 :
ون ِم َن ال ر
يش ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
يشء َو َما م ْن ح َسابِ َك َع َل ْي ِه ْم م ْن َ ْ
ْ
وقد بحثت يف ذاك الذي وقع يف نفس رسول اهلل  يف ذلك املوقف؛ فوجدت أنه ال
يعدو أن يريض املتكربين بمجلس خاص هبم يدعوهم فيه ويعظهم ..حرصا عليهم،
وطمعا يف إسالمهم ..ألن بإسالمهم تسلم مكة كلها ..لكن الوحي مع ذلك ،ومع هذه
الغاية النبيلة هناه عن ذلك حتى يسلم الدين من كل ما يكدر صفوه.
قال آخر :ومل يكتف أعداؤه بذلك ..بل امتد أذاهم إليه وإىل كل أهله وأقاربه ..حتى
أهنم كانوا يلقون سال اجلزور عىل ظهره وهو ساجد بني يدي اهلل تعاىل يف البيت احلرام..
وح ِ
ورص يف شعب أيب طالب مع بني هاشم وبني املطلب حتى ُسمع صوت صبياهنم
ُ
ونسائهم يتضاغون جوع ًا وطعامهم األوراق واجللود ..فام صده ذلك عن دينه.
وعندما رأت قريش صالبته مع أنواع األذى التي كانت تكيلها له جربت أساليب
أخرى ،فأرسلت عتبة بن ربيعة ـ وهو رجل رزين هادىء ـ فذهب إىل رسول اهلل  يقول:

(  )1أمحد ()3985
(  )2مسلم ( ، )2413والنسائي ( ، )8237وابن ماجه ()4128
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(يا ابن أخي ،إنك منا حيث قد علمت من املكان يف النسب ،وقد أتيت قومك بأمر عظيم
فرقت به مجاعتهم ،فاسمع مني أعرض عليك أمور ًا لعلك تقبل بعضها :إن كنت إنام تريد
هبذا األمر ماالً مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً ،وإن كنت تريد رشف ًا سودناك
علينا فال نقطع أمر ًا دونك ،وإن كنت تريد ملك ًا ملكناك علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيك
رئي ًا تراه ال تستطيع ر رده عن نفسك ،طلبنا لك الطب ،وبذلنا فيه أموالنا حتى تربأ) ()1

فلام فرغ من قوله ،اكتفى رسول اهلل  بأن يتلو عليه آيات من القرآن الكريم ،من
سورة فصلت ،ابتداء من قوله تعاىل﴿ :حم َتن ِْز ٌيل ِمن الر ْمح َِن ِ ِ
َاب ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه
الرحي ِم كت ٌ
ِّ
ر
َ ر
ون َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا َف َأع َْر َض َأ ْك َث ُر ُه ْم َف ُه ْم َال َي ْس َم ُع َ
ُق ْرآنًا ع ََربِ ًّيا لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون َو َقا ُلوا ُق ُلو ُبنَا ِيف
َأكِن ٍرة ِممرا تَدْ ُعونَا إِ َلي ِه و ِيف آ َذانِنَا و ْقر و ِمن بينِنَا وبينِ َك ِحجاب َفاعْم ْل إِ رننَا ع ِ
َام ُل َ
ون ُق ْل إِن َرام َأنَا
َ ٌ
َ ٌ َ ْ َْ ََْ
ْ َ
َ

ِ
احدٌ َف ِ
ب َرش ِم ْث ُل ُكم يوحى إِ َيل َأنرام إِ َهل ُكم إِ َله و ِ
اس َتغ ِْف ُرو ُه َو َو ْي ٌل لِ ْل ُم ْ ِ
رشكِنيَ ا رل ِذي َن
ر َ ُ ْ ٌ َ
ْ ُ َ
يموا إِ َل ْيه َو ْ
استَق ُ
ْ
َ ٌ
ون الزر كَا َة َو ُه ْم بِ ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم كَافِ ُر َ
َال ُيؤْ ُت َ
ون﴾ [فصلت1 :ـ ]7إىل قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َأع َْر ُضوا َف ُق ْل
ِ ِ ٍ
ِ ِ
صاع َقة عَاد َو َث ُمو َد﴾ [فصلت]13 :
َأن َْذ ْر ُت ُك ْم َصاع َق ًة م ْث َل َ

حينها مل يملك عتبة حتى وضع يده عىل جنبه ،وقام كأن الصواعق ستالحقه ،وعاد
إىل قريش يقرتح عليها أن تدع حممد ًا وشأنه.
عندها أرسل املأل من قريش وفدا إىل أيب طالب عم رسول اهلل  ،يقولون له( :يا أبا
سب آهلتنا ،وعاب ديننا ،وس رفه أحالمنا ،وض رلل آباءنا ،فإما أن تكفه
طالب إن ابن أخيك قد ر
عنا وإما أن ختيل بيننا وبينه)
وأرسلوا له مرة أخرى يقولون( :يا أبا طالب إن لك فينا ِسن ًا ورشف ًا ،وإنا قد
استنهيناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل ،وإنا واهلل ال نصرب عىل هذا من شتم آهلتنا وآبائنا
(  )1أبو يعىل)1818( 351 ،349 /3
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وتسفيه أحالمنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك؛ إىل أن هيلك أحد الفريقني ،ثم
انرصفوا عنه)
لكن كل ذلك مل يثن رسول اهلل  عن دعوته ...بل كان يقول لعمه( :واهلل لو
وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك
فيه ما تركته) ()1

قال آخر :وليت األمر اقترص عىل هذا ..فقد ظل رسول اهلل  يواجه كل الشدائد
إىل آخر يوم من حياته ..ففي املدينة اجتمع عليه اليهود واملنافقون مع املرشكني وحتزبوا عىل
حربه ..وقد وصف اهلل تعاىل بعض تلك الظروف القاسية التي مر هبا ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن
ِ
حيا َو ُجنُو ًدا َمل ْ ت ََر ْو َها َوك َ
َان
آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة اهللرِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َجا َء ْت ُك ْم ُجنُو ٌد َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ِر ً
َت ْاألَبصار وب َلغ ِ
ون ب ِصريا إِ ْذ جاءو ُكم ِمن َفو ِق ُكم و ِمن َأس َف َل ِمنْ ُكم وإِ ْذ زَ اغ ِ
َت
ْ َ ُ ََ
ْ َ
َ ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ
اهللرُ بِ َام َت ْع َم ُل َ َ ً

احلن ِ
ون َوزُ ْل ِز ُلوا ِز ْلزَ ًاال َش ِديدً ا َوإِ ْذ َي ُق ُ
ُّون بِاهللرِ ال ُّظنُونَا ُهنَالِ َك ا ْب ُت ِ َيل املُْؤْ ِمنُ َ
َاج َر َو َت ُظن َ
ول
ا ْل ُق ُل ُ
وب ْ َ
ون َوا رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
املُْنَافِ ُق َ
ورا َوإِ ْذ َقا َل ْت َطائِ َف ٌة ِمن ُْه ْم َيا
وهب ْم َم َر ٌض َما َوعَدَ نَا اهللرُ َو َر ُسو ُل ُه إِ رال ُغ ُر ً
َأ ْه َل َي ْث ِر َب َال ُم َقا َم َل ُك ْم َف ْار ِج ُعوا َو َي ْس َت ْأ ِذ ُن َف ِر ٌيق ِمن ُْه ُم النربِ ري َي ُقو ُل َ
ون إِ رن ُب ُيو َتنَا ع َْو َر ٌة َو َما ِه َي
بِ َع ْو َر ٍة إِ ْن ُي ِريدُ َ
ون إِ رال فِ َر ًارا َو َل ْو ُد ِخ َل ْت َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َأ ْق َط ِار َها ُث رم ُسئِ ُلوا ا ْل ِف ْتنَ َة َآلت َْو َها َو َما َت َل رب ُثوا
َان ع َْهدُ اهللرِ َم ْس ُئ ً
ون ْاألَ ْد َب َار َوك َ
َاهدُ وا اهللرَ ِم ْن َق ْب ُل َال ُي َو ُّل َ
وال ُق ْل َل ْن
ِ َهبا إِ رال َي ِس ًريا َو َل َقدْ كَا ُنوا ع َ
ينْ َفع ُكم ا ْل ِفرار إِ ْن َفرر ُتم ِمن املَْو ِ
ون إِ رال َقلِ ً
ت َأ ِو ا ْل َقت ِْل َوإِ ًذا َال ُمت َ رت ُع َ
يال﴾ [األحزاب9 :ـ]16
َْ ْ َ ْ
َ َ ُ َ ُ

قال آخر :ويف املدينة بقيت السخرية واالستهزاء برسول اهلل  وبصورة ال تقل عام
﴿و ِمن ُْه ُم ا رل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون
كان عليه احلال يف مكة ..لقد وصف اهلل تعاىل بعض ذلك ،فقالَ :
ون ُه َو ُأ ُذ ٌن ُق ْل ُأ ُذ ُن َخ ْ ٍ
النربِ ري َو َي ُقو ُل َ
مح ٌة لِ رل ِذي َن آ َمنُوا
ري َل ُك ْم ُيؤْ ِم ُن بِاهللرِ َو ُيؤْ ِم ُن لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َو َر ْ َ
(  )1انظر هذه الروايات وغريها يف الروض األنف ()45 /3
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ِ
ون َر ُس َ
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ِمنْ ُك ْم َوا رل ِذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون َأ ْن
ول اهللرِ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
يم﴾ [التوبة ..]61 :وقالْ َ :
اب َأل ٌ
ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ِيف ُق ُل ِ
است َْه ِز ُئوا إِ رن اهللرَ خمُ ِْر ٌج َما َحت َْذ ُر َ
ون َو َلئِ ْن َس َأ ْلت َُه ْم
وهبِ ْم ُق ِل ْ
ُتنَزر َل َع َل ْي ِه ْم ُس َ
ب ُق ْل َأبِاهللرِ َوآ َياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه ُكنْ ُت ْم ت َْست َْه ِز ُئ َ
َل َي ُقو ُل رن إِن َرام ُكنرا ن ُ
ون َال َت ْعت َِذ ُروا َقدْ
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
م كَا ُنوا جمُ ِْرمنيَ ﴾ [التوبة:
َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِ َيامنِ ُك ْم إِ ْن َن ْع ُ
ف َع ْن َطائ َفة منْ ُك ْم ُن َع ِّذ ْب َطائ َف ًة بِ َأ رهنُ ْ
64ـ ،]66وغريها من اآليات الكريمة التي تصور أصناف الناس الذين كان يتعامل رسول
اهلل  معهم ،والذين مل يكن يصدر منهم إال األذى والسخرية واالستهزاء.
قال آخر :حتى بعض أصحابه مل يكونوا يعرفون قدره وعظمة ما جاء به ،وقد قال
ول بينَ ُكم َكدُ ع ِ
ِ
اهلل تعاىل ينبههم إىل ذلكَ :
َاء َب ْع ِض ُك ْم َب ْع ًضا َقدْ َي ْع َل ُم
﴿ال َ ْ
الر ُس َ ْ ْ
جت َع ُلوا ُدعَا َء ر
ون ِمنْ ُك ْم لِ َوا ًذا َف ْل َي ْح َذ ِر ا رل ِذي َن َُيَالِ ُف َ
اهللرُ ا رل ِذي َن َيت ََس رل ُل َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن ُت ِصي َب ُه ْم فِ ْتنَ ٌة َأ ْو ُي ِصي َب ُه ْم
ِ

يم﴾ [النور]63 :
ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ

ني َيدَ ِي اهللرِ َو َر ُسولِ ِه
وقال يصف بعض مواقفهمَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
وا رت ُقوا اهللرَ إِ رن اهللرَ س ِميع عَلِيم يا َأهيا ا رل ِذين آمنُوا َال تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
ت النربِ ِّي َو َال
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ ٌ
َ
َ َ
ٌ َ ُّ َ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون إِ رن ا رل ِذي َن
ض َأ ْن َ ْ
َْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
ِ
ِ
ون َأصو َ ِ
ِ
وهب ْم لِل رت ْق َوى َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر
اهت ْم عنْدَ َر ُسول اهللرِ ُأو َلئ َك ا رلذي َن ا ْمت ََح َن اهللرُ ُق ُل َ ُ
َي ُغ ُّض َ ْ َ ُ
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ربوا َحترى َخت ُْر َج
ون َو َل ْو َأ رهنُ ْم َص َ ُ
يم إِ رن ا رلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
عَظ ٌ
ِ
إِ َل ْي ِه ْم َلك َ
يم﴾ [احلجرات1 :ـ ..]5وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا َال
ور َرح ٌ
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َواهللرُ َغ ُف ٌ
ِ
ِ
َري نَاظِ ِري َن إِنَا ُه َو َلكِ ْن إِ َذا ُد ِعي ُت ْم َفا ْد ُخ ُلوا
تَدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
وت النربِ ِّي إ رال َأ ْن ُيؤْ َذ َن َل ُك ْم إ َىل َط َعا ٍم غ ْ َ

َفإِ َذا َط ِعم ُتم َفا ْنت َِرشوا و َال مس َت ْأنِ ِسنيَ ِحل ِد ٍ
يث إِ رن َذلِ ُك ْم ك َ
َان ُيؤْ ِذي النربِ ري َف َي ْست َْحيِي ِمنْ ُك ْم َواهللرُ
َ
ُ َ ُ ْ
ْ ْ
وه رن ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
َال َي ْست َْحيِي ِم َن ْ
اب َذلِ ُك ْم َأ ْط َه ُر
اس َأ ُل ُ
احلَ ِّق َوإِ َذا َس َأ ْل ُت ُم ُ
وه رن َمتَاعًا َف ْ
ِ
لِ ُق ُلوبِ ُك ْم َو ُق ُل ِ ِ
َان َل ُك ْم َأ ْن ُتؤْ ُذوا َر ُس َ
وهب رن َو َما ك َ
اج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َبدً ا
ول اهللرِ َو َال َأ ْن َتنْك ُحوا َأزْ َو َ
252

ِ ِ
ِ
ِ
إِ رن َذلِ ُكم ك َ ِ
لص َال ِة
َان عنْدَ اهللرِ عَظ ًيام﴾ [األحزاب ..]53 :وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رلذي َن آ َمنُوا إِ َذا ُنود َي ل ر
ْ
ون َفإِ َذا ُق ِضي ِ
ِمن يو ِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل ِذك ِْر اهللرِ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ت
َ
ْ َْ
اجلُ ُم َعة َف ْ
ِ
َرشوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َوا ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل اهللرِ َوا ْذ ُك ُروا اهللرَ كَثِ ًريا َل َع رل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون َوإِ َذا
ر
الص َال ُة َفا ْنت ُ
جتا َر ًة َأ ْو َهل ْ ًوا ا ْن َف ُّضوا ِإ َل ْي َها َوت ََر ُك َ
وك َقائِ ًام ُق ْل َما ِعنْدَ اهللرِ َخ ْ ٌري ِم َن ال رل ْه ِو َو ِم َن الت َِّج َار ِة َواهللرُ
َر َأ ْوا ِ َ
ِ

الر ِ
ازقنيَ ﴾ [اجلمعة9 :ـ]11
َخ ْ ُري ر
 .8الشدة والثقل:
بعد أن استمعت لكل تلك األحاديث التي تذكر املواجهات العنيفة التي قوبل هبا
رسول اهلل  ،وجدتني خارج ذلك الكهف ،وأمام جامعة كبرية ،قد اجتمع فيها األساتذة،
ال لتدريس الطلبة ،وإنام يف وقفة احتجاجية طلبا لتحسني أجورهم ،وتقليل عدد ساعات
عملهم.
وكانوا يرفعون الفتات كثرية ،وبعضهم يصيح كام يصيح الشباب واملراهقون ،من
غري مراعاة لسنهم ،أو مناصبهم ،أو حرمة املحل الذي يتواجدون فيه.
فجأة سمعت أحدهم يقول ألصحابه :أظن أن مدير اجلامعة قد أرسل إىل بعضهم
ليفاوضنا ..فإياكم أن ترضخوا له ..ال نريد أن تكون أجورنا أقل من أجور أساتذة
اجلامعات العاملية الكربى ..البد أن تكون لنا نفس احلقوق ما دامت لنا نفس الواجبات.
قال آخر :وإياكم أن تتنازلوا عن حقنا يف الراحة واالستجامم ..البد أن توفر لنا
الدولة ويف كل سنة رحلة إىل دول العامل املختلفة لنستجم فيها ،ونزيل عناء تعب سنة كاملة.
قال آخر :وال تنسوا املحفزات ..نحن ال نستطيع أن نعمل من دوهنا ..أنتم تعلمون
املحفزات املادية واملعنوية التي تعطى ألمثالنا يف دول العامل املتقدمة.
بينام كانوا يرددون أمثال هذه الكلامت بكل قوة ..وبعضهم يستخدم ألفاظا مل يسمح
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يل قلمي بكتابتها ..قدم رجل عليه هالة من نور ..ال َيتلف كثريا عن أولئك احلكامء الذين
التقيت هبم يف رحاليت السابقة ..وقد كان فرحي برؤيته شديدا ،حتى أن الدموع انحدرت
من عيني وأنا أراه.
صعد إىل املنصة ،وقال :مرحبا أهيا الزمالء ..أنا أستاذ مثلكم ..نعم أعمل يف جامعة
أخرى ..لكني أمارس نفس وظيفتكم ،وأنال نفس مرتباتكم ،ويل من احلقوق ما لكم،
وعيل من الواجبات ما عليكم ..لذلك ال تظنوا أين ال أعرف وضعكم ،بل أنا أعيشه ،كام
تعيشونه.
نعم ..ظروفنا تقل كثريا عن ظروف أمثالنا من أساتذة اجلامعات التي تذكروهنا..
ولكن هل وضع بلدنا هو نفس وضع تلك البالد التي تتواجد فيها تلك اجلامعات؟ ..وهل
عاملنا البسطاء يتقاضون نفس أجور عامل تلك البالد؟
أال ترون أننا نتقاىض أضعاف أجور عامل ببلدنا يبذلون من اجلهد أضعاف ما نبذله..
ويعملون من الساعات أضعاف ما نعمله ..ومع ذلك حيمدون اهلل بكل كياهنم ،ألهنم
وجدوا عمال يقوتون منه أنفسهم وأرسهم؟
سكت اجلميع ،فقال :أنا ال أريد أن أحدثكم عن هذا ..فأنتم أدرى به ..وأنا أدرى
بالتهديدات التي تطلقوهنا كل حني ..وهي عزمكم عىل ترك جامعات بلدكم والذهاب إىل
جامعات البالد األخرى ..لترتكوا بلدكم للتخلف ،وتزيدوا البالد األخرى تقدما عىل
تقدمها.
قام بعض األساتذة ،وقال :نحن جادون يف طرحنا هذا ..وعرشات اجلامعات
العاملية مستعدة الستقبالنا.
قال احلكيم ،وهو َياطب األستاذ :وهل يرىض لك دينك ذلك؟ ..نعم أنت
254

ستتحسن معيشتك الدنيوية هناك ..ولكن هل ستتحسن معيشتك األخروية؟ ..أليست
هذه البالد هي التي رصفت عىل تعليمك لتصلح من شأهنا ،أم أهنا رصفت عليك ،لترتكها،
وتذهب إىل أعدائها؟
سكت األستاذ ،فقال احلكيم :ما جئت ألحدثكم عن هذا ..فقد كنت يف يوم من
األيام مثلكم ،وكانت لدي نفس مطالبكم ،ووقفت مثل وقفاتكم ..لكني عندما عدت إىل
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا رل ِذي آ َت ْينَا ُه
عقيل وديني ،وجدتني أشبه ذلك الذي وصفه اهلل تعاىل ،فقالَ :
َان ِم َن ا ْلغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه ر
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنر ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل
ِ
ِ
ض َوا رت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ْاألَ ْر ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ا رل ِذي َن ك رَذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع رل ُه ْم َي َت َفك ُرر َ
ون﴾ [األعراف175 :ـ]176
ص ا ْل َق َص َ
لقد وجدت نفيس أشبه هذا الرجل متاما ..ذلك أين كنت مستعدا لبيع كل يشء من
أجل حتصيل املزيد من الرفاه ..وكأنه الغاية التي جئت من أجلها إىل هذه الدنيا.
لقد وجدتني أشبه أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله ـ وهو َياطب بني إرسائيل
ِ ِ
ِ
ِ
رتوا
ومن يف حكمهم ـ َ
﴿وآمنُوا بِ َام َأنْزَ ْل ُت ُم َصدِّ ًقا َملا َم َع ُك ْم َو َال َت ُكو ُنوا َأ رو َل كَاف ٍر بِه َو َال ت َْش َ ُ
ِ
رتوا بِ َع ْه ِد اهللرِ َث َمنًا َقلِ ًيال إِن َرام
اي َفا رت ُقون﴾ [البقرة ،]41 :وقولهَ :
بِآ َي ِايت َث َمنًا َقلِ ًيال َوإِ ري َ
﴿و َال ت َْش َ ُ
ِعنْدَ

اهللرِ ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل]95 :
سكت قليال ،ثم قال :أنا أعلم أنكم مؤمنون وصادقون يف إيامنكم ..وهلذا اسمحوا

يل أن أحدثكم بمنطق القرآن ،ال باملنطق الذي لقننا إياه أعداؤه ..منطق القرآن يدعونا إىل
الرتفع والتعايل والبذل والتضحية ..ومنطق أعدائه يدعونا اىل التثاقل إىل األرض واخللود
إىل شهوات الدنيا وأهوائها.
أمل تسمعوا قوله تعاىل وهو يذكر أولئك الذين خلفوا رسلهم رش خالفة ،لقد قال
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ِ
ون ع ََر َض َه َذا ْاألَ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
عنهمَ ﴿ :ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
اق ا ْلكِت ِ
َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َوإِ ْن َي ْأ ِهتِ ْم ع ََر ٌض ِم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ْ ُيؤْ َخ ْذ َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُ
َاب َأ ْن َال َي ُقو ُلوا ع ََىل
احل رق ودرسوا ما فِ ِ
ون َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
يه َوالدر ُار ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري لِ رل ِذي َن َي رت ُق َ
ون﴾ [األعراف]169 :
اهللرِ إِ رال ْ َ َ َ َ ُ َ
إن السبب يف تلك اخلالفة السيئة هو السكون إىل الدنيا ،والغفلة عن اآلخرة ..إنه
طلب األجور العاجلة ،والغفلة عن األجور اآلجلة ..وهي األجور احلقيقية ..لقد قارن اهلل
﴿و َل ْآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َل َك ِم َن ْاألُ َ
وىل﴾ [الضحى ..]4 :وقال بعد ذكره
تعاىل بني كال األجرين ،فقالَ :
جت ِري ِم ْن
لبعض نعيم الدنياُ ﴿ :ق ْل َأؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َخ ْ ٍري ِم ْن َذلِ ُك ْم لِ رل ِذي َن ا رت َق ْوا ِعنْدَ َر ِّ ِهب ْم َجن ٌ
رات َ ْ

ان ِمن اهللرِ واهللرُ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
ِِ ِ
ِ
اد﴾
َ
اج ُم َط ره َر ٌة َو ِر ْض َو ٌ َ
يها َو َأزْ َو ٌ
َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ َ ٌ

[آل عمران:

]15

وذكر السحرة الذين تعرضوا لنفس موقفكم ،فقال حاكيا عىل لساهنم يف خطاهبم
لفرعونَ ﴿ :قا ُلوا َلن ُنؤْ ثِر َك ع ََىل ما جاءنَا ِمن ا ْلبين ِ
ْت َق ٍ
َات َوا رل ِذي َف َط َرنَا َفا ْق ِ
اض إِن َرام
ض َما َأن َ
َ َ َ َ َ ِّ
ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الس ْح ِر َواهللرُ َخ ْ ٌري
احل َيا َة الدُّ ْن َيا إِنرا آ َمنرا بِ َر ِّبنَا ل َيغْف َر َلنَا َخ َطا َيانَا َو َما َأك َْر ْه َتنَا َع َل ْيه م َن ِّ
َت ْقيض َهذه ْ َ
ت ربه جمُ ِْرما َفإِ رن َله جهنرم َال يم ُ ِ
ِ
حي َيى َو َم ْن َي ْأتِ ِه ُمؤْ ِمنًا َقدْ ع َِم َل
وت ف َ
يها َو َال َ ْ
ُ َ َ َ َُ
َو َأ ْب َقى إِ رن ُه َم ْن َي ْأ َ ر ُ ً
ِِ ِ
ِ
ِ
احل ِ
ِ
يها
ات ا ْل ُع َىل َجن ُ
ات َف ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم الدر َر َج ُ
رات عَدْ ٍن َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
ر
الص َ
ِ
ن تَزَ كرى﴾ [طه72 :ـ]76
َو َذل َك َجزَ ا ُء َم ْ
تدبروا هذه اآليات الكريمة ..إهنا حتكي نفس موقفكم ..لقد كان السحرة خمريين
بني الركون ملتاع احلياة الدنيا الذي وفره هلم فرعون ،كام وفرته لكم اجلامعات التي تريدون
الذهاب إليها ..أو بني البقاء مع املستضعفني املؤمنني ،والتعرض معهم لكل أنواع احلاجة
والعذاب ..لكنهم اختاروا اهلل والدار اآلخرة.
قام بعض األساتذة ،وقال :كيف تقارن بيننا وبني السحرة ..ألسنا مؤمنني؟
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قال احلكيم :وقد كان السحرة أيضا مؤمنني ..بل من كبار املؤمنني ..وقد رزقهم اهلل
تعاىل الشهادة يف سبيله ،وأثنى عليهم يف كتابه ..الفرق بينكم وبينهم أن الذي كان يريد أن
جيذهبم إىل صفه فرعون الطاغية املستبد ،ليستعمل علومهم يف تسخري املستضعفني له..
وأنتم كذلك يريد فراعنة الدول العظمى استخدامكم لتظل بالدكم دائام ضعيفة فقرية
متخلفة ..وتظل تلك البالد تتطور يف كل املجاالت لتنهب ثروات املستضعفني ،وتستغل
خرياهتم.
قام بعض األساتذة ،وقال متهكام :أرى أنك أهيا احلكيم قد أخطأت طريقك..
فنحن يف اجلامعة ..ولسنا يف اجلامع ..وأنت جئت لتفاوضنا ،ال لتعظنا ..فاذكر لنا ما عندك
ألوالنا ،ودع عنك أخرانا ..فنحن أوىل هبا منك.
قال احلكيم :نعم أنا مرسل من مدير اجلامعة ألفاوضكم ..بل لدي تفويض من
الوزير نفسه ..وقد أعطوين كامل احلرية يف أن أجيبكم إىل كل مطالبكم حرصا عىل بقائكم
يف هذا البلد ..لقد قال يل الوزير :أنا مستعد ـ ألجل عدم اهنيار اجلامعات ،وبقاء األساتذة
فيها ـ أن أجوع ،وجيوع معي الكثري ..وأن نتنازل عن مرتباتنا يف سبيل أن نزيد يف مرتباهتم.
قال األستاذ :لقد ُحلت املشكلة إذن ..فهلم اقبل كل ما نطرحه عليك.
قال احلكيم :ال ..لدي رشط لذلك..
قال األستاذ :ما هو؟
قال :أن تسمعوا كل ما أحدثكم به ..وتفكروا فيه ..وبعدها سنميض العقد الذي
تشاءون ..والذي ستكتبونه أنتم بأنفسكم.
قال األستاذ :حتدث كام حيلو لك ..نحن مستعدون لنستمع لك شهرا كامال ..املهم
أن نأخذ حقوقنا كاملة غري منقوصة.
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أ ـ التكاليف الشديدة:
قال احلكيم :أنتم قارنتم أنفسكم بأساتذة جامعات الدول الكربى ..تلك التي متلك
ثرواهتا وثروات الشعوب املستضعفة ..ومل تقارنوا أنفسكم بمن هو أفضل منهم يف العلم
والعطاء ..وكان األوىل بكم أن تفعلوا ذلك ،لرتفعوا مهمكم ..وتكون حاجاتكم متوافقة
مع وظائفكم.
قال بعض األساتذة :ما الذي تقصد؟
قال احلكيم :الشك أنكم تعرفون أرشف معلم وأستاذ عىل هذه األرض ..ذلك
الذي قال عن نفسه( :إنام بعثت معلام) ( ..)1وقال( :إن اهلل مل يبعثني معنت ًا وال متعنت ًا ،ولكن
ام وميرس ًا) ()2
بعثني معل ً

وقال عنه بعض أصحابه( :ما رأيت معل ًام قبله وال بعده أحسن تعلي ًام منه) (..)3
ام قط أرفق من رسول اهلل )4()
وقال( :ما رأيت معل ً

وقبل ذلك كله قال عنه ربه﴿ :ك ََام َأ ْر َس ْلنَا فِي ُك ْم َر ُس ً
وال ِمنْ ُك ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم آ َياتِنَا
ويزَ كِّي ُكم ويع ِّلم ُكم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُي َع ِّل ُم ُك ْم َما َمل ْ َت ُكو ُنوا َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة ..]151 :وقال:
َ َ
َُ
ْ ََُ ُ ُ
ِ
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
﴿ه َو ا رل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّينيَ َر ُس ً
َاب
ُ
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
ِ

ِ

ِ

احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا م ْن َق ْب ُل َلفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
َو ْ
ني﴾ [اجلمعة]2 :
سكت قليال ،ثم قال :أنتم مسلمون ومتدينون ..والشك أنكم تقرون معي هبذا.

(  )1ابن ماجة برقم .229
(  )2رواه مسلم برقم .1478
(  )3رواه مسلم برقم .537
(  )4أبو داود برقم .931
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قام بعض األساتذة ،وقال :طبعا نحن نقر بذلك ..فرسول اهلل  هو أعظم معلم
وأستاذ يف العامل ..وكل من تتلمذ عىل يديه نجح يف الدنيا واآلخرة ..ولكن أين نحن وأين
رسول اهلل؟
قال احلكيم :صدقت ..إن قولك (أين نحن وأين رسول اهلل؟) ،ال َيتلف كثريا عن
قولكم (أين نحن وأين أساتذة جامعات الدول املتقدمة؟) ..ولذلك أول ما أرجوه منكم
أن تستبدلوا مقارنة أنفسكم بأساتذة تلك الدول ،بمقارنتها برسول اهلل  فهو األرشف
واألكمل واألعظم؟
قال بعض األساتذة :ولكنه رسول اهلل ..ومؤيد بالوحي؟
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ول اهللرِ
قال احلكيم :أنسيتم بأن اهلل أمرنا باالقتداء به ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
ريا﴾ [األحزاب]21 :
َان َي ْر ُجو اهللرَ َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهللرَ كَث ً
وعندما طلب املرشكون أن يتنزل عليهم ملك بدل البرش ،قال اهلل تعاىل ردا عليهم:
ِ
ِ
يض ْاألَ ْم ُر ُث رم َال ُينْ َظ ُر َ
ون َو َل ْو َج َع ْلنَا ُه َم َلكًا
َ
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْيه َم َل ٌك َو َل ْو َأنْزَ ْلنَا َم َلكًا َل ُق َ
َان ِيف ْاألَ ْر ِ
ون﴾ [األنعام8 :ـ ..]9وقالُ ﴿ :ق ْل َل ْو ك َ
جل َع ْلنَا ُه َر ُج ًال َو َل َل َب ْسنَا َع َل ْي ِه ْم َما َي ْلبِ ُس َ
ض
ََ
َم َالئِ َك ٌة َي ْم ُش َ
ون ُم ْط َمئِنِّنيَ

ِ

ِ

الس َامء َم َلكًا َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء]95 :
َلنَزر ْلنَا َع َل ْي ِه ْم م َن ر

وكل ذلك يدل عىل أن اهلل تعاىل ما اختار رسوله برشا إال ليتمكن البرش من االقتداء
به واالهتداء هبديه ..وإال كيف يؤدي دوره يف تربيتنا وتزكيتنا ،ونحن نتعلل بتلك العلل
التي هي يف الظاهر تقديس له ،ويف الباطن فرار عنه ،وعن مستلزمات اتباعه.
قال بعض األساتذة :لقد أقمت علينا احلجة ..فهلم حدثنا عن رسول اهلل  ..وال
بأس ..فلنعتربها جملس وعظ ،ما دمت قد ضمنت لنا أنك ستوافق عىل كل مطالبنا بعد
انتهاء حديثك.
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ضحك األساتذة ،فقال احلكيم :وأنا عند وعدي؛ فاطمئنوا ..تعالوا لنبدأ البحث يف
سريته وسنته عن عدد ساعات عمله ..فأنتم طالبتم بتقليص عدد ساعات عملكم..
سكت قليال ،ثم قال :أناشد باهلل كل من لديه منكم معرفة بذلك أن يقوم ليخربنا.
قام بعض األساتذة ،وقال :ما دمت قد ناشدتنا باهلل ..فأنا قد قمت ببحث عن هذا،
ونرشته يف بعض املجالت املحكمة ..لقد وجدت أنه يشمل طول يومه إال بعض الساعات
القليلة املحدودة التي ينام فيها.
وقد رأيت أنه يمكن تقسيم تلك اجلهود إىل قسمني :أوهلا تلك الساعات الكثرية
التي َيلو فيها مع ربه يعبده ويتهجد له ..وهي من أوائل ما أمر به ،فقد كان أول ما نزل من
ِ
ص ِمنْ ُه َقلِ ًيال َأ ْو ِز ْد
القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْزر ِّم ُل ُق ِم ال رل ْي َل إِ رال َقلِ ًيال ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
آن تَرتِ ًيال إِنرا سنُ ْل ِقي َع َلي َك َقو ًال َث ِق ًيال إِ رن ن ِ
ِ
َاش َئ َة ال رل ْي ِل ِه َي َأ َشدُّ َو ْطئًا َو َأ ْق َو ُم
ْ
ْ
َ
َع َل ْيه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ ْ
ِق ً
يال﴾ [املزمل1 :ـ]6
وظل ذلك األمر إىل آخر حياته ،فقد قال اهلل تعاىل لهَ ﴿ :أ ِق ِم الص َال َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك ر
س
ر
آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ رن ُق ْر َ
إِ َىل غ ََس ِق ال رل ْي ِل َو ُق ْر َ
َان َم ْش ُهو ًدا َو ِم َن ال رل ْي ِل َفت ََه رجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َل َك
ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقا ًما حمَ

ُْمو ًدا﴾ [اإلرساء78 :ـ]79

وقد أخرب اهلل تعاىل عن تطبيق رسول اهلل  هلذه األوامر ،فقال﴿ :إِ رن َر رب َك َي ْع َل ُم َأن َرك
َت ُقو ُم َأ ْدنَى ِم ْن ُث ُل َث ِي ال رل ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه َو َطائِ َف ٌة ِم َن ا رل ِذي َن َم َع َ
ك ﴾ [املزمل]20 :
لقد كان رسول اهلل  وبعد العناء الشديد طيلة يومه يف دعوة الناس إىل احلق ،ال
ينام من الليل إال قليال ،بل كان يقيض معظمه ساجدا وراكعا لربه ،ألن ذلك هو التكليف
الذي ُكلف به.
وكان باإلضافة إىل ذلك يصوم ويعتكف ويلهج نفسه يف كل حلظة بذكر اهلل ..طاعة
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ألمر ربه ،الذي كلفه بكل ذلك..
وكان يامرس كل هذه التكاليف بحب ورغبة ،ويقول لبالل عند طلبه إقامة الصالة:
أرحنا هبا يا بالل ..ويذكر أهنا قرة عينه.
وأما الثاين؛ فتلك اجلهود التي أمر هبا إلنقاذ البرش وختليصهم ،وقد كان من أول ما
ِ
َرب َوثِ َيا َب َك َف َط ِّه ْر
نزل عليه يف تلك الفرتة قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْدر ِّث ُر ُق ْم َف َأنْذ ْر َو َر رب َك َفك ِّ ْ
ِ ِ
﴿و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت َ
َك
الر ْجزَ َف ْ
رب﴾ [املدثر1 :ـ ،]7وقولهَ :
اه ُج ْر َو َال َمتْنُ ْن ت َْس َتكْث ُر َول َر ِّب َك َف ْ
اص ِ ْ
َو ُّ
َن املُْ ْ ِ ِ
اصدَ ْع ِب َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
رشكنيَ ﴾ [احلجر]94 :
ْاألَ ْق َر ِبنيَ ﴾ [الشعراء ،]214 :وقولهَ ﴿ :ف ْ
وقد كان رسول اهلل  ألجل حتقيق هذا الغرض يسافر املسافات الطويلة ،ويتحمل
العناء الشديد ،وكان يشمل هذا العمل طيلة يومه ..وأحيانا يشمل هناره وليله.
قال احلكيم :بوركت أستاذنا الكريم ..واآلن ننتقل إىل مسألة أخرى هي ضمن
تربيرات مطالبكم ..لقد ذكرتم أنكم تعانون أحيانا من سلوكات بعض الطلبة وشغبهم..
واعتربتم ذلك سببا لزيادة أجوركم.
قال بعض األساتذة :أجل ..وهل حتسب ذلك هينا؟
قال احلكيم :لقد ذكرت لكم أين أستاذ مثلكم ،وأعاين ما تعانون ..لكني يف نفس
الوقت أعلم أنكم تستطيعون أن تتعاملوا معهم بكل حزم ،وتعقدون هلم جمالس التأديب،
وتعاقبوهم بالعالمات التي تروهنا مناسبة هلم ..هل ذلك صحيح؟
قال األستاذ :أجل ..نحن نفعل ذلك ..ولذلك نجرب طلبتنا عىل احرتامنا ..ولواله
ملا فعلوا ذلك.
قال احلكيم :أنا ال ألومكم عىل ذلك ..فقسوتكم عليهم قد تكون رمحة وإصالحا
هلم ..لكني أريد أن تقارنوا وضعكم بوضع رسول اهلل  ..فأنتم ُكلفتم بتدريس طلبة ذوي
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مستويات معينة ..وهم مكلفون باحرتامكم ..لكن رسول اهلل ُ كلف برتبية أمة بدوية
ممتلئة باملتعصبني ..و ُكلف مع ذلك كله بالصرب عليهم ،والصفح اجلميل عنهم.
أنتم تتعاملون مع طلبة ذوي مستويات عقلية وعلمية واحدة أو متقاربة ..لكن
رسول اهلل ُ كلف برتبية أناس خمتلفني ..فيهم األعرايب اجللف الغليظ ..وفيهم املنافق
املخادع املراوغ ..وفيهم اليهودي احلاقد احلاسد ..وفيهم القريش املتكرب املتغطرس..
وفيهم العوام البسطاء ..وفيهم العبيد واملستضعفون ..وفيهم مرىض القلوب.
وفوق ذلك مل ُيكلف كام كلفتم بتلقينهم بعض املعلومات واملعارف ..وإنام كلف
برتبيتهم وتزكيتهم وإصالحهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َم رن اهللرُ ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
رس ً ِ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل
َ َ
وال م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َ ُ
ِ

َلفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [آل عمران]164 :
وألجل ذلك كلف باستعامل كل الوسائل التي حتقق تلك األغراض ،كام قال تعاىل:
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا رلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ رن َر رب َك ُه َو َأ ْع َل ُم
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
﴿ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
بِ َم ْن َض رل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهت َِدي َن﴾ [النحل ..]125 :وقالَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهللرِ لِن َْت َهل ُ ْم
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَلِ َ
او ْر ُه ْم ِيف
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ

ِ

ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل عمران]159 :
ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ إِ رن اهللرَ ُحي ُّ

سكت قليال ،ثم قال :أجيبوين ..ألستم عندما تذهبون إىل األقسام واملدرجات،
جتدون الطلبة يف انتظاركم ..فإن مل جتدوهم انرصفتم إىل بيوتكم من غري أن ينقص من
مرتبكم شيئا.
قام بعض األساتذة ،وقال :وهل تريدنا أن نبحث عن الطلبة لندرسهم؟
قال احلكيم :لقد كان رسول اهلل
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واملنتديات ،ويسري املسافات الطويلة ليؤدي وظيفته ..ثم بعد كل تلك اجلهود ال يسمع من
الذين يسعى إليهم إال السباب والشتائم.
قام بعض األساتذة ،وقال :صدقت يف هذا ..وقد قمت بنرش مقال يف جملة حمكمة
عنه ..فوجدت رسول اهلل  قد سار مئات ،بل آالف األميال ،ليبلغ دين اهلل ..وكثريا ما
كان يعود من دون أن هيتدي لدعوته شخص واحد.
اسمحوا يل أن نعطر جملسنا ببعض ما روي يف ذلك..
﴿و َأن ِْذ ْر ع َِش َريت ََك ْ
األَ ْق َربِنيَ ﴾ [الشعراء:
لقد حدث ابن عباس قال :ملا أنزل اهلل تعاىلَ :
 ]214أتى النبي  الصفا فصعد عليه ،ثم نادى( :يا صباحاه) ،فاجتمع الناس إليه بني رجل
جييء إليه وبني رجل يبعث رسوله ،فقال رسول اهلل ( : يا بني عبد املطلب ،يا بني فهر،
يا بني كعب ،أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم
اب َش ِد ٍ
ني َيدَ ْي ع ََذ ٍ
يد﴾ [سبأ ،]46 :فقال
صدقتموين؟) قالوا :نعم ،قال( :فإين ﴿ ن َِذ ٌير َل ُك ْم َب ْ َ
أبو هلب :تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إال هلذا؟ وأنزل اهلل عز وجلَ ﴿ :ت رب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
ب
ب ِيف ِج ِ
احل َط ِ
ات َهل َ ٍ
يد َها
ب َس َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
َب َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
َوت ر
ب َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحرا َل َة ْ َ

ِ
ن مس ٍد﴾ [املسد1 :ـ)1 ( ]5
َح ْب ٌل م ْ
َ َ

التفت األستاذ إىل زمالئه ،وقال ـ والدموع تنحدر من عينيه ـ :لقد كانت هذه هي
احلصة األوىل التي ألقاها رسول اهلل  عىل تالميذه املشاغبني ..تصوروا زمالئي األساتذة
لو أن هذا حصل لنا ماذا كنا سنفعل؟
مل يملك األستاذ نفسه ،فقام أستاذ آخر ،وقال :اسمحوا يل أن أكمل ما ذكره زمييل..
لقد كان رسول اهلل  يتحني كل الفرص لعرض دعوته عىل القبائل املختلفة ،والتي مل تكن
(  )1أمحد:ج/1ص 307ح.2802
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تعامله إال بام ألفته من جفاء وغلظة..
لقد حدث بعض أصحاب رسول اهلل  قال :أقام رسول اهلل  ثالث سنني من
نبوته مستخفيا ،ثم أعلن يف الرابعة ،فدعا عرش سنني يوايف املوسم ،يتبع احلاج يف منازهلم:
بعكاظ وجمنة ،وذي املجاز ،يدعوهم إىل أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل وهلم
اجلنة ،فال جيد أحدا ينرصه ،حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازهلم قبيلة قبيلة ،حتى انتهى إىل
بني عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من األذى قط ما لقي منهم ،حتى خرج من عنده
وإهنم لريمونه من ورائه ،حتى انتهى إىل بني حمارب بن خصفة ،فوجد فيهم شيخا ابن مائة
سنة وعرشين سنة ،فكلمه رسول اهلل  ودعاه إىل اإلسالم ،وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة
ربه ،فقال الشيخ :أهيا الرجل ،قومك أعلم بنبئك ،واهلل ال يؤوب بك رجل إىل أهله إال آب
برش ما يؤوب به أهل املوسم ،فأغن عنا نفسك ،وإن أبا هلب لقائم يسمع كالم املحاريب..
ثم وقف أبو هلب عىل املحاريب فقال :لو كان أهل املوسم كلهم مثلك لرتك هذا الدين الذي
هو عليه ،إنه صايبء كذاب ..قال املحاريب :أنت واهلل أعرف به ،هو ابن أخيك وحلمتك ثم
قال املحاريب :لعل به يا أبا عتبة ملام؟ فإن معنا رجال من احلي هيتدي لعالجه ..فلم يرجع
أبو هلب بيشء ،غري أنه إذا رآه وقف عىل حي من أحياء العرب صاحبه أبو هلب إنه صابىء
كذاب(.)1
وحدث صحايب آخر ،قال :جاءنا رسول اهلل  يف منازلنا بمنى ـ ونحن نازلون
باجلمرة األوىل التي تيل مسجد اخليف وهو عىل راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة ـ فدعانا،
فواهلل ما استجبنا له وال خري لنا ،وقد كنا سمعنا به وبدعائه يف املوسم ،فوقف علينا يدعونا
فلم نستجب له ..وكان معنا ميرسة بن مرسوق العبيس ،فقال :أحلف باهلل لو صدقنا هذا
(  )1أبو نعيم يف دالئل النبوة (ص )101
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الرجل وحلمناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي ،فأحلف باهلل ليظهرن أمره حتى
يبلغ كل مبلغ ،فقال له القوم :دعنا عنك ال تعرضنا ملا ال قبل لنا به ،فطمع رسول اهلل  يف
ميرسة فكلمه؛ فقال ميرسة :ما أحسن كالمك وأنوره ولكن قومي َيالفونني ،وإنام الرجل
بقومه فإن مل يعضدوه فالعداء أبعد(.)1
وحدث آخر ،قال :جاء رسول اهلل  كندة يف منازهلم بعكاظ ،فلم يأت حيا من
العرب كان ألني منهم ،فلام رأى لينهم وقوة جبههم له جعل يكلمهم ويقول( :أدعوكم إىل
اهلل وحده ال رشيك له ،وأن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم ،فإن أظهر فأنتم باخليار) ،فقال
عامتهم :ما أحسن هذا القول ،ولكنا نعبد ما كان يعبد آباؤنا ..فقال أصغر القوم :يا قوم،
اسبقوا إىل هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه ،فواهلل إن أهل الكتاب ليحدثون أن نبيا َيرج من
احلرم قد أظل زمانه ،وكان يف القوم إنسان أعور فقال :أمسكوا عيل ،أخرجته عشريته
وتؤونه؟ ..أنتم حتملون حرب العرب قاطبة؟ ..ال ،ثم ال ..فانرصف عنهم رسول اهلل 

حزينا(.)2
وحدث آخر ،قال :أتانا رسول اهلل  ونحن بسوق عكاظ ،فقال( :ممن القوم؟) قلنا
من بني عامر بن صعصعة .قال( :من أي بني عامر؟) قلنا :بنو كعب بن ربيعة .قال( :كيف
املنعة فيكم؟) قلنا :ال يرام ما قبلنا ،وال يصطىل بنارنا ،فقال هلم( :إين رسول اهلل ،فإن أتيتكم
متنعوين حتى أبلغ رسالة ريب؟ ومل أكره أحدا منكم عىل يشء) قالوا :ومن أي قريش أنت؟
قال( :من بني عبد املطلب) قالوا :فأين أنت من بني عبد مناف؟ قال( :هم أول من كذبني
وطردين) ،قالوا :ولكنا ال نطردك وال نؤمن بك ،ونمنعك حتى تبلغ رسالة ربك ،فنزل

(  )1أبو نعيم (ص )102
(  )2أبو نعيم يف الدالئل (ص )103
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إليهم والقوم يتسوقون إذ أتاهم بجرة بن قيس القشريي فقال :من هذا الذي أراه عندكم؟..
قالوا :حممد بن عبد اهلل القريش ،قال :مالكم وله؟ قالوا :زعم لنا أنه رسول اهلل ،يطلب إلينا
أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه ،قال :فامذا رددتم عليه؟ قالوا :قلنا يف الرحب والسعة،
نخرجكم إىل بالدنا ونمنعك مما نمنع به أنفسنا ،قال بجرة :ما أعلم أحدا من أهل هذه
السوق يرجع بيشء أرش من يشء ترجعون به ،بدأتم لتنابذ الناس ،وترميكم العرب عن
قوس واحدة ،قومه أعلم به ،لو آنسوا منه خريا لكانوا أسعد الناس به ،تعمدون إىل رهيق
قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنرصونه ،فبئس الرأي رأيتم ثم أقبل عىل رسول اهلل
 فقال :احلق بقومك ،فواهلل لوال أنك عند قومي لْضبت عنقك ،فقام رسول اهلل  إىل
ناقته فركبها ،فغمز اخلبيث بجرة شكلتها ،فقمصت برسول اهلل  فألقته ..وعند بني عامر
يومئذ ضباعة بنت عامر بن قرط ـ كانت من النسوة الاليت أسلمن مع رسول اهلل  بمكة ـ
جاءت زائرة إىل بني عمها ،فقالت :يا آل عامر ..وال عامر يل ..أيصنع هذا برسول اهلل 

بني أظهركم ال يمنعه أحد منكم؟ فقام ثالثة نفر من بني عمها إىل بجرة واثنني أعاناه ،فأخذ
كل رجل منهم رجال فجلد به األرض ،ثم جلس عىل صدره ثم علوا وجوههم لطام ،فقال
رسول اهلل ( :اللهم بارك عىل هؤالء ،والعن هؤالء)؛ فأسلم الثالثة الذين نرصوه فقتلوا
شهداء؛ وهلك اآلخرون لعنا(.)1
وحدث العباس عم رسول اهلل  ،قال :قال يل رسول اهلل ( هل أنت خمرجي إىل
السوق غدا حتى نقر يف منازل قبائل الناس) ،وكانت جممع العرب ،فقلت :هذه كندة ولفها
وهي أفضل من حيج البيت من اليمن ،وهذه منازل بكر بن وائل ،وهذه منازل بني عامر بن
صعصعة ،فاخرت لنفسك؟ ..فبدأ بكندة فأتاهم فقال( :هل لكم إىل خري؟) قالوا :وما هو؟
(  )1أبو نعيم يف دالئل النبوة (ص )100
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قال( :تشهدون أن ال إله إال اهلل ،وتقيمون الصالة ،وتؤمنون بام جاء من عند اهلل) ..فقالوا
له :إن ظفرت جتعل لنا امللك من بعدك؟ فقال رسول اهلل ( :إن امللك هلل جيعله حيث
يشاء) ،فقالوا :أجئتنا لتصدنا عن آهلتنا وننابذ العرب ،إحلق بقومك فال حاجة لنا بك..
وكان عمه أبو هلب يتبعه فيقول للناس :ال تقبلوا قوله ،ثم مر أبو هلب فقالوا :هل تعرف
هذا الرجل؟ قال :نعم هذا يف الذروة منا ،فعن أي شأنه تسألون؟ فأخربوه بام دعاهم إليه،
وقالوا :زعم أنه (رسول اهلل) ،قال :أال ال ترفعوا برأسه قوال ،فإنه جمنون هيذي من أم
رأسه(.)1
وحدث آخر ،قال :حججت مع أيب ،فلام نزلنا منى إذا نحن بجامعة فقلت أليب :ما
هذه اجلامعة؟ قال :هذا الصابىء ..فإذا رسول اهلل  يقول( :يا أهيا الناس ،قولوا :ال إله إال
اهلل تفلحوا) ()2

وحدث آخر ،قال :قلت أليب ونحن بمنى :ما هذه اجلامعة؟ قال :هؤالء اجتمعوا
عىل صابىء هلم ،فترشفت ،فإذا برسول اهلل  يدعو الناس إىل توحيد اهلل ،وهم يردون عليه
احلديث(.)3
بعد أن انتهى األستاذ من رسده هلذه األحاديث قال احلكيم :بورك فيك أهيا األستاذ
الفاضل ..واآلن بعد أن سمعتم ما سمعتم أجيبوين ..هل تعرضتم ألي هتديد يف حياتكم
العملية ..أي هتديد يرتبط بحياتكم وأرزاقكم؟
قام أحد األساتذة ،وقال :ال ..وأنت ترى أننا قمنا باإلَضاب بكل حرية ..ولنا فوق

(  )1أبو نعيم ،حياة الصحابة ()113 /1
(  )2أبو نعيم ،حياة الصحابة ()113 /1
(  )3الطرباين ،حياة الصحابة ()115 /1
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ذلك كل أنواع التأمينات مثلام هو احلال يف كل دول العامل.
قال احلكيم :لكن رسول اهلل  كان مع كل تلك اجلهود يعيش يف ظل التهديد كل
وك َأ ْو َُي ِْر ُج َ
وك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
﴿وإِ ْذ َي ْم ُك ُر بِ َك ا رل ِذي َن َك َف ُروا لِ ُي ْثبِ ُت َ
وك
حني ..أمل تسمعوا قوله تعاىلَ :
ِ
َو َي ْم ُك ُر َ
﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْست َِفزُّ ون ََك ِم َن
ون َو َي ْم ُك ُر اهللرُ َواهللرُ َخ ْ ُري املَْاك ِري َن﴾ [األنفال ،]30 :وقالَ :
ْاألَ ْر ِ
ض لِ ُي ْخ ِر ُج َ
ون ِخ َال َف َك إِ رال َقلِ ًيال﴾ [اإلرساء ،]76 :وقالَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
وك ِمن َْها َوإِ ًذا َال َي ْل َب ُث َ
ون
ِ
ِ
ِ
ب املَْنُون﴾ [الطور]30 :
ص بِه َر ْي َ
َرت رب ُ
َشاع ٌر ن َ َ
قام بعض األساتذة ،وقال :اسمح يل أن أذكر لكم بعض ما ذكره املؤرخون يف
ذلك ..لقد حدث بعضهم ،فقال :أقام رسول اهلل  ينتظر أمر اهلل ،حتى إذا اجتمعت قريش
فمكرت به ،وأرادوا به ما أرادوا ،أتاه جربيل عليه السالم ،فأمره أال يبيت يف مكانه الذي
كان يبيت فيه ،فدعا رسول اهلل  عيل بن أيب طالب ،فأمره أن يبيت عىل فراشه وأن يتسجى
بربد له أخْض ،ففعل ،ثم خرج رسول اهلل  عىل القوم وهم عىل بابه ،وخرج معه بحفنة
من تراب ،فجعل يذرها عىل رؤوسهم ،وأخذ اهلل بأبصارهم عن نبيه حممد  وهو يقرأ:
ِ
احلكِي ِم إِن َرك ملَِن املُْرسلِنيَ ع ََىل ِ ٍ
ِ
الر ِحي ِم لِ ُتن ِْذ َر
رصاط ُم ْستَقي ٍم َتن ِْز َيل ا ْل َع ِز ِيز ر
َ ْ َ
﴿يس َوا ْل ُق ْرآن ْ َ
َ
ون َل َقدْ َح رق ا ْل َق ْو ُل ع ََىل َأ ْك َث ِر ِه ْم َف ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
َق ْو ًما َما ُأن ِْذ َر آ َباؤُ ُه ْم َف ُه ْم غَافِ ُل َ
ون إِنرا َج َع ْلنَا ِيف

َاق ِهم َأغ َْال ًال َف ِهي إِ َىل ْاألَ ْذ َق ِ
ِ
ون َو َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
ان َف ُه ْم ُم ْق َم ُح َ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َسدًّ ا َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم
َ
َأ ْعن ْ
ِ
ون﴾ [يس1 :ـ)1 ( ]9
رص َ
َسدًّ ا َف َأغ َْش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم َال ُي ْب ُ

وحدث آخر ،قال :دخلت فاطمة عىل رسول اهلل  وهي تبكي ،فقال( :ما يبكيك
يا بنية؟) ،قالت :يا أبت ،وما يل ال أبكي ،وهؤالء املأل من قريش يف احلجر يتعاقدون
بالالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ،لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك ،وليس منهم إال
(  )1دالئل النبوة للبيهقي ()470 ،469/2
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من قد عرف نصيبه من دمك ،فقال( :يا بنية ،ائتني بوضوء) ،فتوضأ رسول اهلل  ،ثم خرج
إىل املسجد ،فلام رأوه قالوا :إنام هو ذا فطأطؤوا رؤوسهم ،وسقطت أذقاهنم بني أيدهيم،
فلم يرفعوا أبصارهم؛ فتناول رسول اهلل  قبضة من تراب فحصبهم هبا ،وقال( :شاهت
الوجوه) فام أصاب رجال منهم حصاة من حصياته إال قتل يوم بدر كافرا(.)1
وحدث آخر ،قال :تشاورت قريش ليلة بمكة ،فقال بعضهم :إذا أصبح فأثبتوه
بالوثاق ـ يريدون النبي  ـ وقال بعضهم :بل اقتلوه ،وقال بعضهم :بل أخرجوه؛ فأطلع
اهلل نبيه  عىل ذلك ،فبات عيل ريض اهلل عنه عىل فراش رسول اهلل  ،وخرج رسول اهلل
 حتى حلق بالغار ،وبات املرشكون حيرسون عليا حيسبونه النبي  ،فلام أصبحوا ثاروا
إليه ،فلام رأوا عليا رد اهلل تعاىل مكرهم ،فقالوا :أين صاحبك هذا؟ قال :ال أدري؛ فاقتصا
أثره ،فلام بلغوا اجلبل اختلط عليهم ،فصعدوا يف اجلبل فمروا بالغار ،فرأوا عىل بابه نسج
العنكبوت ،فقالوا :لو دخل هاهنا مل يكن نسج العنكبوت عىل بابه ،فمكث فيه ثالث
ليال(.)2
قال احلكيم :بورك فيك أستاذنا الكريم ..أخربوين ..ألستم تتقاضون أجورا عىل
أعاملكم؟
قالوا مجيعا :أجل ..ومن أين لنا أن نعيش من دوهنا؟
قال احلكيم :فهل تكفيكم لتحصيل قوتكم؟
قام بعض األساتذة ،وقال :إن شئت الرصاحة ،هي ال تكفينا لتحصيل قوتنا فقط،
بل تكفينا لتحصيل الكثري من اإلدام ..ولرشاء كل ما نحتاجه من َضوريات وكامليات.

(  )1صحيح ابن حبان برقم ( )1691واملستدرك ()157/3
(  )2أمحد ()348/1
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قال آخر :ولكنها أقل بكثري مما يتقاضاه غرينا من أساتذة اجلامعات العاملية.
قال احلكيم :هل تعرفون األجر الذي كان يتقاضاه رسول اهلل  جراء كل تلك
اجلهود؟ ..لقد ذكره اهلل تعاىل ،فقال﴿ :وإِ رن َل َك َألَجرا غَري َممْنُ ٍ
ون﴾ [القلم ..]3 :أي أنه أجر
َ
ْ ً َْ
غري مقطوع ،ال يرتبط بالدنيا فقط ،وإنام يرتبط باآلخرة ..وباحلياة األبدية ..نعم أنتم أقل
أجورا من أساتذة الدول التي تذكروهنا ،ولكنه يف إمكانكم أن تصبحوا أكثر أجورا منهم
يف تلك احلياة احلقيقية التي تنتظرنا مجيعا ..بل التي نقرتب منها كل يوم.
سكت احلكيم قليال ،ثم قال :اعذروين ..لقد أخذت من وقتكم الكثري ،واآلن أرجو
أن يقرتب مني ممثلكم لنوقع عىل االتفاق الذي اتفقنا عليه.
قام بعض األساتذة ،وقال :وما االتفاق الذي اتفقنا عليه؟
قال احلكيم :أمل نتفق عىل أن تسمعوا يل ،ثم بعدها أوقع لكم عىل حتقيق مجيع
مطالبكم.
قال األستاذ :أما أنا ..فاعذرين ..لقد أثر يف ما ذكرته عن رسول اهلل  وأنا أرغب
يف أن أنال ذلك األجر احلقيقي ..وأن أخدم أهل بلدي الذين حيتاجون إيل.
ثم التفت إىل زمالئه من األساتذة ،وقال :اعذروين ..سأعود إىل عميل ..وال
حتسبوين قد خربت ما قصدتم إليه ..ولكني ال أريد أن أكون أقل نبال من أولئك السحرة
الذين مل يستجيبوا لفرعون زماهنم.
قام آخر ،وقال :اسمح يل أن انضم إليك أيضا ..لقد علمت من مصادر موثوقة أن
الذين دعونا إىل اإلَضاب هم أولئك املستكربون الذين احتلوا أرضنا ،وهنبوا ثرواتنا ،وهم
اليوم يريدون أن ينهبوا عقولنا لنخدم تلك البالد التي مل نر منها إال الرش.
قام آخر ،وقال :أما أنا ..فإين لن أكتفي بام اكتفى به زمالئي ..بل إين أضع جزءا من
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مرتبي يف خدمة الطلبة ..لقد رأيت أكثرهم ال يملك احلواسيب التي تعينه عىل الدراسة،
ولذلك سأشرتي هلم بام زاد عن حاجتي من مرتبي ما حيتاجونه منها.
قام آخر ،وقال :أنا معك يف هذا..
قام آخر ،وقال :وأنا سأجعل جزءا من مرتبي يف خدمة حاجات الطلبة الفقراء..
قام آخر ،وقال :وأنا مستعد ألن أعمل قدر ثالثة أساتذة من الذين يريدون أن يرتكوا
بالدهم ..من دون أن أطلب أي أجر زائد.
وهكذا حتدث الكثري منهم ،يعرض خدماته املختلفة للجامعة والطلبة..
ب ـ ثقل الوحي:
يف تلك األجواء املفعمة باإليامن واحلامسة ،أشار إيل احلكيم أن أقرتب منه ،وقال:
هل سجلت كل ما دار هنا؟
قلت :أجل ..وما كان يل إال ذاك ..فهذه وظيفتي التي ُكلفت هبا ..وال ختف ..فأنا
ال أحتاج أي أجر ..ولذلك ال أحتاج منك أي نصيحة.
قال :أعلم ذلك ..لكني أريد أن أذكر لك نوعا من أنواع الشدة والثقل ،مل أذكره
لزمالئك ..فاملحل ال يسمح بذلك.
قلت :ما تقصد؟
ِ

ِ

قال :ذلك اجلهد الذي أشار إليه قوله تعاىل﴿ :إِنرا َسنُ ْلقي َع َل ْي َك َق ْو ًال َثق ً
يال﴾ [املزمل:
]5

قلت :لقد حتدثتم عنه يف املجلس.
قال :ذاك مظهر من مظاهره ..وهناك مظاهر أخرى كثرية ،منها ما يطيقه كل الناس،
ومنها ما ال يطيقه إال بعضهم ..وقد أمرنا أن نحدث الناس عىل قدر عقوهلم.
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قلت :مل أفهم.
قال :من مظاهر ذلك الثقل تلك الشدة التي جيدها رسول اهلل  عند تواصله مع
الوحي اإلهلي.
قلت :لكنه أعطي الطاقة عىل ذلك.
قال :أجل ..وهبا حتققت نبوته ..فأول طاقة يناهلا أنبياء اهلل ،طاقة تلقي الوحي ..إن
هذه الطاقة عظيمة ال يمكن تصورها ..إهنا اتصال اإلنسان الضعيف القارص بالعامل
اآلخر ..ولذلك من الصعب جدا تصويرها لعامة الناس.
قلت :لقد وصف املعايشون لرسول اهلل  كيف كان يأيته الوحي.
قال :أجل ..وهو بحد ذاته دليل عىل أنه حقيقة ملموسة ال عالقة هلا بأي مرض كام
يشيع املرجفون.
اسمع ما ذكره املصاحبون لرسول اهلل  مما رأوه بأعينهم ..لقد حدث بعضهم،
قال :أنزل عىل رسول اهلل  وفخذه عىل فخذي ،فكادت فخذه ترض فخذي(.)1
وقال آخر :رأيت الوحي ينزل عىل رسول اهلل  ،وإنه عىل راحلته ،فرتغو وتفتل
يدهيا حتى أظن أن ذراعها تنقصم ،فربام بركت وربام قامت موتدة يدهيا حتى يرسى عنه
عن ثقل الوحي ،وإنه ليتحدر منه مثل اجلامن(.)2
وقال آخر :كان رسول اهلل



إذا أنزل عىل الوحي تربد لذلك جسده ووجهه

وأمسك عن أصحابه ومل يكلمه أحد منهم(.)3

(  )1البخاري .166 /1
(  )2رواه ابن سعد ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()257 /2
(  )3رواه أبو داود الطياليس ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()259 /2
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وقالت بعض النساء :كنت آخذة بزمام ناقة رسول اهلل  حني أنزلت عليه سورة
املائدة فكاد ينكرس عضدها من ثقل السورة (.)1
قلت :لقد سجلت كل ما ذكرته ..وأنا مقتنع به كل االقتناع ..لكن معلم القرآن
طلب مني أن أسجل بقلمي ما يقنع العامل ،ال عقيل املسلم املطمئن ..وأنت تعلم أن هناك
الكثري من العقول جتادل يف هذا.
قال :من املؤمنني باألديان أم من غريهم؟
قلت :لقد التقيت يف بعض رحاليت مسيحيا ،قال يل ـ عندما ذكرت له الوحي ـ أال
تكف عن هذه اخلرافات ..كيف يمكن لعقل أن يقبل باتصال حممد ذلك البدوي األمي
بالسامء؟ ..وكيف يمكن أن حيصل منه هذا االتصال بالعامل اآلخر؟
قال احلكيم :فأخربه عام ورد يف الكتاب املقدس من اتصال اهلل بكثري من أنبيائه..
فليس هناك نبي إال واتصل باهلل ،ونزل عليه وحي من اهلل ..بل ال يمكن أن يكون نبيا إال
بتوفر ذلك ..ويف الكتاب املقدس ما يدل عىل ذلك.
قلت :لقد ذكرت له ذلك ..فذكر يل أن ذلك خاص ببني إرسائيل.
قال :فاذكر له بأن اعتقاده هذا ال َيتلف عن اعتقاد الشيطان ،الذي قال آلدم عليه
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
السالمَ ﴿ :أنَا َخ ْري ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني﴾ [األعراف ..]12 :فالشيطان هو الذي
ٌ
أراد أن حيجر عىل اهلل فضله عىل عباده ،وعىل دربه سار أولئك الذين جعلوا فضل اهلل
حمصورا يف نسل معني من بني إرسائيل أو غريهم.
واذكر له أننا نحن املسلمني ،نعتقد أن هذا الفضل يمن اهلل به عىل من يشاء من عباده،
ونعتقد فوق ذلك ما قاله القرآن الكريم من أنه مل ختل أمة من األمم من وحي اهلل ،كام قال
(  )1رواه أمحد والطرباين ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()257 /2
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ِ

ِ

ٍ

ِ

ِ

ِ

تعاىل﴿ :إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
ير﴾ [فاطر]24 :
احل ِّق َبش ًريا َونَذ ًيرا َوإِ ْن م ْن ُأ رمة إِ رال َخ َال ف َ
يها نَذ ٌ
َاك بِ ْ َ
قلت :ال بأس ..فلنفرض أن الذي التقيت به ال يؤمن باألديان مجيعا ..فام عساي
أقول له؟
قال :يمكنك ـ لتقيم عليه احلجة ـ أن تقرب له املسألة بام يعرفه من علوم ومعارف..
أمل نؤمر بخطاب الناس عىل قدر عقوهلم؟
قلت :فام أقول له؟
قال( :)1اذكر له أن هناك وقائع كثرية جدا جتري من حولنا يف كل حلظة ،ونحن نعجز
عن إدراكها ،أو سامعها ،أو اإلحساس هبا بوساطة أجهزتنا العصبية ،وقد استطاع العلم
احلديث أن ييرس لنا إدراكها بفضل األجهزة العلمية التي اخرتعناها ..وهذه األجهزة
تستطيع أن تدل عىل صوت ذباب طائر عىل بعد بضعة أميال ،وكأنه يطري عند أذنك.
قلت :صدقت ..وقد عرفت أن هناك من األجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه إىل
حد أهنا تسجل صدام األشعة الكونية يف الفضاء ..وقد اخرتع العلامء آالت كثرية أثبتت
أهنا تستطيع إدراك كثري من األحداث التي ال يمكننا سامعها بالطرق السمعية التقليدية.
قال :هذه الطاقة غري العادية للسامع ال ختص اآلالت العلمية احلديثة ،وإنام وهبها
اهلل لبعض احليوانات أيضا.
قلت :أجل ..فمن احلقائق العلمية أن جهاز سامع اإلنسان حمدود جدا ،ولكن أجهزة
بعض احليوانات ختتلف كل االختالف ؛ فالكلب ،مثال ،يستطيع أن يشم ريح احليوان الذي
مر من الطريق ،ومن ثم استغلت الكالب يف البحث عن اجلرائم واملجرمني.
وهناك حيوانات كثرية تسمع أصواتا خترج عن نطاق أسامعنا ،وقد أثبتت البحوث
(  )1انظر :اإلسالم يتحدى ،لوحيد الدين خان (ص  ، )131وما بعدها.
274

يف هذا امليدان أن بعض احليوانات يتمتع بقوة (اإلرشاق) فلو أنك وضعت حرشة مما يطلق
عليه (العثة) ـ وهي حرشة جمنحة ـ عىل نافذة مفتوحة ،فستحدث صوتا يسمعه زوجها عىل
مسافة بعيدة جدا ،ولسوف جييبها هذا الزوج أيضا بطريقته.
وهناك نوع خاص من هذه احلرشات يدعى (اجلندب) ،حيك رجليه وجناحيه
ويصوت بطريق غري عادية ،ويسمع عىل مبعدة نصف ميل وهو حيرك يف هذه العملية ستامئة
طن من اهلواء ،ليدعو زوجه وهذه الزوج ترسل أيضا وهي ساكنة بال حراك جوابا ال
نعرفه ،إنام يعرفه اجلندب الذكر ثم يلحق هبا أينام كانت.
وهناك أمثلة أخرى كثرية ،تؤكد إمكان وجود وسائل غري مرئية لدى ذوي احلواس
اخلاصة.
قال :وقل هلم بعد هذا وغريه :إذا كان األمر كذلك فام وجه الغرابة يف ادعاء إنسان
أنه يسمع صوتا من لدن ربه ،ال يدركه عامة الناس ما دام من املمكن أن توجد يف هذا العامل
حركات وأصوات ال تسمعها آذان اإلنسان ،ولكن تسجلها اآلالت؟ وما دامت هناك
رسائل تدركها حيوانات دون أخرى؟
وقل هلم :إن اهلل تعاىل ـ حلكمة يعلمها ـ يرسل رسائله بوسائل خافتة خفية إىل
اإلنسان املختار للرسالة بعد أن يودع فيه صالحية التقاطها وفهمها ،فليس هناك من تصادم
يف احلقيقة ،بني مشاهداتنا وجتاربنا العلمية ،فهو واقع من الوقائع الكثرية التي نشاهدها
ونجرهبا يف أمكنة وطرق خمتلفة ،فالوحي إمكان وجدناه يف شكل الواقع بعد التجربة.
قلت :صدقت ..وقد تبني لنا يف العرص احلديث أن جتارب اإلرشاق أو االنكشاف
ومعرفة الغيب ال ختص احليوانات ،وإنام توجد يف اإلنسان (بالقوة) ،لقد قال الدكتور
ألكسيس كريل يذكر ذلك( :إن حدود الفرد يف إطار الزمان واملكان هي جمرد افرتاض،
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فيستطيع عامل اإلرشاق أن جيعلك تنام ،وتضحك أو تبكي ،كام يستطيع أن ينقل إليك
كلامت أو خواطر ،لست عىل علم هبا ..إهنا عملية ال تستعمل فيها أية وسائل وال يشعر هبا
غري عامل اإلرشاق وصاحبه)
 .9احلفظ التام:
فجأة وجدت نفيس بعيدا عن تلك اجلامعة واألساتذة املجتمعني فيها واحلكيم الذي
كان حياورين وحياورهم ..وقد وجدتني بدهلا يف غابة موحشة ،ال أسمع فيها إال األصوات
املرعبة ..وقد امتألت خوفا لذلك ،ومل أدر ما أفعل.
حينها خطر عىل بايل رسول اهلل  ،وكل تلك املحن التي مر هبا ،وكل أولئك األعداء
الذين تكالبوا عليه ،والذين ال تساوي تلك الغابة والرعب املبثوث فيها شيئا أمامهم.
حينها اطمأننت واستقرت نفيس ،وقلت :إن احلفيظ الذي حفظ رسول اهلل  من
كل أولئك املرتبصني ،وحفظ القرآن من كل أولئك العابثني والالغني ..سيحفظني بربكتهم
وبركة ما كتبت عنهم يف تلك الدفاتر التي كنت أمحلها.
ما قلت هذا حتى سمعت صوتا يقرتب مني ،ثم يربت عىل كتفي ،ويقول :احلمد هلل
أنك اكتشفت رس جميئك هلذه الغابة ،ومل حتتج ملن يرشح لك.
قلت :هل تقصد ما كان يدور بخاطري؟
قال :كل ما يدور باخلاطر يظهر عىل قسامت الوجوه ..أمل تسمع قوله تعاىل﴿ :لِ ْل ُف َق َر ِاء
ِ
ِ
اجل ِ
َض ًبا ِيف ْاألَ ْر ِ
رصوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللرِ َال َي ْستَطِي ُع َ
اه ُل َأغْنِ َيا َء ِم َن
حي َس ُب ُه ُم ْ َ
ض َْ
ون َ ْ
ا رلذي َن ُأ ْح ُ
ِ
ِ
ال رتع ُّف ِ
ِ ِ
ف َت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم َال َي ْس َأ ُل َ
يم﴾
ون الن َ
َ
حلا ًفا َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َخ ْ ٍري َفإِ رن اهللرَ بِه عَل ٌ
راس إِ ْ َ
ِ
حل ِن ا ْل َق ْو ِل َواهللرُ
[البقرة ..]273 :وقالَ :
﴿و َل ْو ن ََشا ُء َألَ َر ْينَاك َُه ْم َف َل َع َر ْفت َُه ْم بِس َيام ُه ْم َو َل َت ْع ِر َفن ُره ْم ِيف َ ْ
َي ْع َل ُم َأع َْام َل ُك ْم﴾ [حممد]30 :؟
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قلت :الشك أنك من املتوسمني الذين ترشفت بلقائهم يف رحاليت السابقة ..أولئك
الذين قال اهلل تعاىل عنهم﴿ :إِ رن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ ْل ُمت ََو ِّس ِمنيَ ﴾ [احلجر ،]75 :وقال رسول اهلل
َ
 عنهم( :اتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه ينظر بنور اهلل) ()1

قال :دعك مني ..فأنا أدنى من أن تضيع مداد قلمك من أجيل ..هلم بنا إىل بعض
املستضعفني الذين أرهقهم الضعف ..لنزودهم بالقوة التي خترجهم من ضعفهم.
قلت :ولكني ال أراك حتمل شيئا ..فأي قوة هذه التي تريد أن تزودهم هبا؟
قال :قوة اإليامن واإلرادة ..وهي ال حتتاج إىل عدد وال عدة ..يكفي فيها الكلامت
َض َب اهللرُ َم َث ًال
الصادقة التي حتيي العقول والقلوب ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َك ْي َ
ف َ َ
ٍ
ٍ
ِ
الس َام ِء ُتؤْ ِيت ُأ ُك َل َها ُك رل ِح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َر ِّ َهبا
كَل َم ًة َط ِّي َب ًة ك ََش َج َرة َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها ِيف ر
َو َي ْ ِ
ْض ُب اهللرُ ْاألَ ْم َث َال لِلن ِ
راس َل َع رل ُه ْم َيت ََذك ُرر َ
ون﴾ [إبراهيم]25-24 :؟

﴿و َم َث ُل كَلِ َم ٍة َخبِي َث ٍة ك ََش َج َر ٍة َخبِي َث ٍة
قلت :بىل ..وقد سمعت بعدها قوله تعاىلَ :
ض َما َهلَا ِم ْن َق َر ٍ
اج ُت رث ْت ِم ْن َف ْو ِق ْاألَ ْر ِ
ار﴾ [إبراهيم]26 :
ْ
َجي ُبوا هللرِ َولِلرس ِ
قال :واسمع معهام قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأهيا ا رل ِذي َن آمنُوا است ِ
ول إِ َذا َدعَا ُك ْم
ر ُ
ْ
َ
ُّ َ
ول ب َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْرش َ
ون﴾ [األنفال ..]24 :فكلامت اهلل
حي ُ َ ْ
حييِي ُك ْم َوا ْع َل ُموا َأ رن اهللرَ َ ُ
ملَا ُ ْ
ني املَْ ْرء َو َق ْلبِه َو َأ رن ُه إ َل ْيه ُحت َ ُ
املقدسة هي وحدها من َيلص البرش من كل ضعف وضعة ،ويزودهم بكل قوة ومكرمة..
ولذلك تكفل اهلل بحفظها حتى ال يفتقد البرش ما حيفظ حياهتم احلقيقية من أن تصبح حياة
ومهية ال معنى هلا.
قلت :ال شك أنك تريد أن حتدثني عن حفظ اهلل تعاىل للقرآن الكريم ،والذي وعد
الذك َْر َوإِنرا َل ُه َحلَافِ ُظ َ
به يف قوله﴿ :إِنرا ن َْح ُن نَزر ْلنَا ِّ
ون﴾ [احلجر]9 :
(  )1رواه الرتمذي ()3127
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قال :وقبلها حفظ اهلل تعاىل رسوله الذي أوحى له به ..فلوال حفظ الرسول ما تم
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن
الوحي ،وال حفظ ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ر
ِ
ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللرُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
ن﴾ [املائدة:
َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب رلغ َ
راس إِ رن اهللرَ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َ
]67؟
َن املُْ ْ ِ
اصدَ ْع بِ َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
رشكِنيَ
قلت :بىل ..وقد سمعت معها قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ِ
ِ
إِنرا َك َف ْين َ
ف َي ْع َل ُم َ
جي َع ُل َ
ون َم َع اهللرِ إِ َهلًا َ
ون﴾ [احلجر ..]96-94 :لكن
آخ َر َف َس ْو َ
َاك املُْ ْست َْه ِزئنيَ ا رلذي َن َ ْ
مل خصصت أنت باحلديث معي يف هذا اجلانب؟
قال :ألنه كان سبب هدايتي ..لقد من اهلل عيل بفتحه املبني من هذا الطريق ..يف بداية
حيايت كنت مهتام بالتاريخ ..وكنت أمحل مع ذلك االهتامم رؤية كونية مادية ال عالقة هلا
بالغيب ..وكنت أتوهم أن الدولة القوية بأجهزهتا األمنية هي وحدها من يمكنها أن تقوم
بحفظ من تشاء ،أو إمهاله وتركه عرضة لتسلط أعدائه ..لكني عندما بحثت يف احلفظ الذي
حصل لرسول اهلل  مع كثرة أعدائه ..ثم حفظ كل ما جاء به بعد ذلك ..جعلني أختىل عن
تلك الرؤية  ،وأعتقد أن هناك ما هو أرقى وأكمل وأعظم من كل تلك التصورات التي
أمحلها ..واحلمد هلل كان ذلك مقدمة للبحث يف حقائق اإليامن والدين.
لقد قلت لنفيس حينها :كيف استطاع حممد يف تلك البيئة املوبوءة بالعداء له أن حيمي
نفسه ،وحيمي رسالته؟
وقلت هلا :إن نجاته من كل تلك األهوال برسالته كنجاة رجل غرق يف عرض
املحيط ،وغرقت معه كنوز كثرية حيملها ،لكنه فجأة قطع عرشات اآلالف من األميال
ليخرج منها ،ال وحده فقط ،بل خترج معه كل كنوزه ،ال يضيع منها كنز واحد.
و قد شاء اهلل بعدها أن يكون تنوري بنور اإليامن من خالل اسمه احلافظ ..ولذلك
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اخرتت بعد إيامين اسم [عبد احلفيظ] ..فقد رأيت احلفظ اإلهلي شامال لكل احلاجات..
ابتداء من حفظ حياة البرش من أن تتسلط عليها املهلكات الكثرية.
ِ
اهتا
قلت :ال شك أنك تقصد قوله تعاىلَ :
الس َام َء َس ْق ًفا حمَ ْ ُفو ًظا َو ُه ْم َع ْن آ َي َ
﴿و َج َع ْلنَا ر
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األنبياء ..]32 :وقد رأيت يف بعض رحاليت الكثري من األرسار املرتبطة هبذه اآلية
الكريمة.
قال :أجل ..ذلك جتل من جتليات احلفظ اإلهلي حلياة البرش ..وقد ذكر اهلل تعاىل
جتليات أخرى..
ات ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن
قاطعته ،وقلت :أجل ..منها ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
ِ
ِِ
ِ
َريوا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َوإِ َذا َأ َرا َد اهللرُ بِ َق ْو ٍم
َخ ْلفه َ ْ
َري َما بِ َق ْو ٍم َحترى ُيغ ِّ ُ
حي َف ُظو َن ُه م ْن َأ ْم ِر اهللرِ إ رن اهللرَ َال ُيغ ِّ ُ
سوءا َف َال مر رد َل ُه َوما َهلم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ٍ
ال﴾ [الرعد]11 :
َ ُْ
ََ
ُ ً
قال :ومنها . .وهو أعظمها حفظ اهلداية ..فاهلل تعاىل برمحته ولطفه وعنايته بعباده
يوفر هلم كل حني ما يضمن هلم استمرار اهلداية صافية نقية.
قلت :لقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك ،فقال ـ عند ذكره حلفظ أنبيائه من أعدائهم ـ ُ ﴿ :ث رم
ِ
ين آ َم ُنوا َ
كَذلِ َك َح ًّقا عَ َل ْينَا ُنن ِْج ا ُْملؤْ ِمنِنيَ ﴾ [يونس ،]103 :وقال ذاكرا نبيه يونس
ُنن َِّجي ُر ُس َلنَا َوا رلذ َ
ِِ
كَذلِ َك ُنن ِ
است ََج ْبنَا َل ُه َون رَج ْينَا ُه ِم َن ا ْلغ َِّم َو َ
ْجي ا ُْملؤْ مننيَ ﴾ [األنبياء]88 :
﴿ َف ْ
قال :بل إن من عناية اهلل تعاىل بعباده حفظ أتباع أولئك األنبياء الصادقني حتى ال
ينقطع وجود الصاحلني يف األرض.
ِ
ِ
ِ
احل َي ِاة
قلت :ال شك أنك تقصد قوله تعاىلُ ﴿ :ي َث ِّب ُت اهللرُ ا رلذي َن آ َمنُوا بِا ْل َق ْول ال رثابِت ِيف ْ َ
الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة َو ُي ِض ُّل اهللرُ ال رظاملِنيَ َو َي ْف َع ُل اهللرُ َما َي َشا ُء﴾ [إبراهيم ،]27 :وقوله﴿ :إِ رن اهللرَ
َن ا رل ِذين آمنُوا إِ رن اهللرَ َال ُحيِب ُك رل َخو ٍ
ان َك ُف ٍ
ُيدَ افِ ُع ع ِ
ور﴾ [احلج]38 :
ر
ُّ
َ َ
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قال :أجل ..وقد ذكر اهلل تعاىل سببا من أسباب ذلك احلفظ ،فقالُ ﴿ :أ ِذ َن لِ رل ِذي َن
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا رل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم بِغ ْ ِ
ون بِ َأ رهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ رن اهللرَ ع ََىل ن ْ ِ
ُي َقا َت ُل َ
َري َح ٍّق إِ رال َأ ْن
راس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ات
ض َهلُدِّ َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اهللرُ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللرِ الن َ
ِ
ِ
َومس ِ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [احلج-39 :
ْرص ُه ِإ رن اهللرَ َل َق ِو ٌّ
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
يها ْ
َ َ
ْرص رن اهللرُ َم ْن َين ُ ُ
اس ُم اهللرِ كَث ًريا َو َل َين ُ َ
]40

قلت :لكنك تعلم أن هناك من األنبياء من ُحرموا من إكامل ما كلفوا به لتسلط
ِ ِ
ِ
ِ
الر ُس ِل َوآ َت ْينَا
وسى ا ْلكت َ
قومهم عليهم ..كام قال تعاىلَ :
َاب َو َق رف ْينَا م ْن َب ْعده بِ ُّ
﴿و َل َقدْ آ َت ْينَا ُم َ
ِعيسى ابن مريم ا ْلبين ِ
َات َو َأ ريدْ نَا ُه بِ ُروحِ ا ْل ُقدُ ِ
س َأ َف ُك رل َام َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ول بِ َام َال َ ْهت َوى َأ ْن ُف ُس ُك ُم
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
ْرب ُت ْم َف َف ِري ًقا ك رَذ ْب ُت ْم َو َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ
ون﴾ [البقرة]87 :
اس َتك َ ْ
ْ
قال :ال ..مل حيرموا ..لقد كان التكليف اإلهلي املرتبط هبم مرتبط بشهادهتم ..أمل تعلم
ما حصل لإلمام احلسني ،وكيف كان ذلك سببا يف احلفاظ عىل الدين من التشويه؟
قلت :بىل ..فقد كان الستشهاده واستشهاد أهل بيته وأصحابه األثر الكبري يف حفظ
معاين الدين وقيمه.
قال :فكذلك كان لشهادة األنبياء عليهم السالم تأثريها يف حفظ اهلدي اإلهلي
بصورته الصحيحة اجلميلة.
قلت :هل تقصد أن اهلل تعاىل هو الذي سمح ألولئك املعتدين بقتل أنبيائهم؟
قال :سامح تكوين ،ال سامح ترشيع ..فالقتلة مؤاخذون مذنبون ..واألنبياء
املقتولون شهداء مكرمون ..وقد كان يف قدرة اهلل تعاىل أن ينجيهم كام أنجى غريهم ،لكن
حكمته كانت تقتيض ذلك.
قلت :وحكمته هي التي اقتضت حفظ رسوله  ..ألنه خاتم رسله ..ولو قتل حلرم
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اخللق من اهلداية.
قال :أجل ..وهلذا ُحفظ القرآن الكريم حتى ال يفتقد البرش آخر منبع من منابع
اهلداية الصافية.
أ ـ حفظ رسول اهلل:
قلت :لقد ذكرت أن سبب هدايتك هو ما رأيته من حفظ اهلل تعاىل لرسوله ..
قال :أجل ..لقد كنت أتوهم أن اجلنود الذين يتولون األمن هم وحدهم من يقومون
بحفظ من شاءوا ..لكني علمت بعد ذلك أن اجلند احلقيقيني هم جند اهلل ،والذين ال نرى
أكثرهم.
﴿و َما َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َك إِ رال ُه َو﴾ [املدثر ..]31 :وقوله:
قلت :لعلك تقصد قوله تعاىلَ :
ِ
﴿وهللرِ جنُود السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوك َ
يام﴾ [الفتح]7 :
َ ُ ُ رَ َ
َان اهللرُ ع َِزيزً ا َحك ً
قال :أجل ..لقد رأيت من خالل دراستي للسرية املطهرة ،من خالل القرآن الكريم،
وكتب التاريخ أن اهلل تعاىل محى ببعض تلك اجلنود الظاهرة واخلفية رسول اهلل  كام محى
الفئة املؤمنة معه.
قلت :فهل ستحدثني عن ذلك؟
قال :ال ..مل ُأكلف أنا بتحديثك بذلك ..بل سيتحدث به إليك وإيل وإىل أنفسهم
أولئك املستضعفون الذين ُكلفت بالسري إليهم.
قلت :لقد أخربتني بأنك أنت الذي تريد أن تزودهم بام َيرجهم من ضعفهم.
قال :ومل أكذب يف ذلك.
قلت :لكنك قلت اآلن بأهنم هم الذين سيحدثونا ،ال نحن الذين سنحدثهم.
قال :يمكنك بدل أن تقول الكلمة لغريك ،أن جتعله يقوهلا ..ليقتنع بنفسه بدل أن
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تقنعه أنت.
قلت :مل أفهم ..ما الذي تقصد؟
قال :هلم معي ..وستفهم.
ما رسنا إال قليال حتى وجدنا نفرا كثريا من الناس جمتمعني ..وكأهنم مع صاحبي
الذي جئت معه عىل ميعاد..
بمجرد أن وصلنا ،قام أحدهم ،وقال :لقد فعلنا كل ما طلبته منا ..وقد تقدم بحمد
اهلل للمسابقة التي أجريتها بيننا الكثري ..كلهم جاءوا بأحاديث ونصوص كثرية ،وهم
يريدون اآلن أن يسمعوك إياها ..لتحكم هلا ،وحتكم بعدها للفائز منهم.
قال عبد احلفيظ :أنا طوع أمركم ،ويرسين كثريا االستامع لكم واالستفادة منكم..
فلتتقدموا واحدا واحدا..
قام األول ،وقال :لقد وجدت من أعظم مظاهر نرص اهلل لرسوله  وحفظه له ما
حصل يوم األحزاب ..ذلك اليوم الشديد الذي وصفه اهلل بقوله﴿ :إِ ْذ َجا ُءو ُك ْم ِم ْن َف ْو ِق ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
احلن ِ
َاج َر َو َت ُظن َ
ُّون بِاهللرِ ال ُّظنُونَا ُهنَالِ َك
َوم ْن َأ ْس َف َل منْ ُك ْم َوإِ ْذ زَ اغَت ْاألَ ْب َص ُار َو َب َلغَت ا ْل ُق ُل ُ
وب ْ َ
ون وزُ ْل ِز ُلوا ِز ْلزَ ً ِ
ِ
ِ
اال َشديدً ا﴾ [األحزاب]11-10 :
ا ْب ُت َيل املُْؤْ منُ َ َ
لقد كان ذلك اليوم كافيا الستئصال املسلمني من جذورهم ،واستئصال القرآن بعد
ذلك ليصبح جمرد حدث تارَيي عابر ال قيمة له ..لكن اهلل شاء وببعض جنوده أن ينرص
املؤمنني ..لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َة اهللرِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ
َان اهللرُ بِام َتعم ُل َ ِ
حيا َو ُجنُو ًدا َمل ْ ت ََر ْو َها َوك َ
ريا﴾ [األحزاب:
َ ْ َ
َجا َء ْت ُك ْم ُجنُو ٌد َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ِر ً
ون َبص ً
]9

وقد بدأت املؤامرة بخروج عرشين رج ً
ال من زعامء اليهود وسادات بني النضري إىل
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قريش بمكة ،حيرضوهنم عىل غزو الرسول  ،ويوالوهنم عليه ،ووعدوهم من أنفسهم
بالنرص هلم ،فأجابتهم قريش ..ثم خرج هذا الوفد إىل َغ َط َفان ،فدعاهم إىل ما دعا إليه قريش ًا
فاستجابوا لذلك ،ثم طاف الوفد يف قبائل العرب يدعوهم إىل ذلك فاستجاب له من
استجاب ،وهكذا نجح ساسة اليهود وقادهتم يف تأليب أحزاب الكفر عىل النبي



واملسلمني.
وقد حدث أنه ملا دعت اليهود قريش ًا ملحاربة النبي  وقالوا هلم :سنكون معكم
حتى نستأصله ،ارتابوا يف أمرهم ،ألن دين اليهود قريب من اإلسالم وبعيد عن عبادة
األصنام كل البعد وقريش عباد أصنام ،ولذلك قالوا هلم :يا معرش هيود إنكم أهل الكتاب
األول والعلم بام أصبحنا نختلف فيه نحن وحممد ،أفديننا خري أم دينه؟ ..قالوا :بل دينكم
خري من دينه ،وأنتم أوىل باحلق منه ،فلام قالوا ذلك لقريش رسهم ما قالوا واستعدوا
للحرب.
وقد نزل يف ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ت ََر إِ َىل ا رل ِذي َن ُأو ُتوا ن َِصي ًبا ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب ُيؤْ ِمنُ َ
ون
ْ
ِ
ت وال رطا ُغ ِ
بِ ِْ ِ
ون لِ رل ِذي َن َك َف ُروا َهؤُ َالء َأ ْهدَ ى ِم َن ا رل ِذي َن آ َمنُوا َسبِ ً
وت َو َي ُقو ُل َ
يال﴾ [النساء]51 :
اجل ْب َ
قام آخر ،وقال :بورك فيك أخي الكريم ..مع احرتامي الشديد ملا ذكرته إال أين
وجدت من أعظم مظاهر حفظ اهلل لرسوله  عصمته الشاملة التي وعده هبا ،والتي تشمل
كل املواقف ،بام فيها ما حصل يوم األحزاب ..لقد نص عىل ذلك الوعد اإلهلي قوله تعاىل:
الر ُس ُ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللرُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب رلغ َ
﴿ َيا َأ ُّ َهيا ر
ِ
ِ
الن ِ
ن﴾ [املائدة]67 :
راس إِ رن اهللرَ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َ
أي :بلغ أنت رسالتي ،وأنا حافظك ونارصك ومؤيدك عىل أعدائك ومظفرك هبم،
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فال ختف وال حتزن ،فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك(.)1
وقد روي أن النبي  كان قبل نزول هذه اآلية ُحيرس ،لكنها بعد نزوهلا أمرهم بعدم
حراسته ..فعن عائشة قالت :كان النبي  حيرس حتى نزلت هذه اآليةَ ﴿ :واهللرُ َي ْع ِص ُم َك
ِم َن الن ِ
راس ﴾ [املائدة ،]67 :فأخرج النبي  رأسه من القبة ،وقال( :يا أهيا الناس ،انرصفوا
فقد عصمني اهلل عز وجل) ()2

لقد تأملت يف هذا احلديث؛ فعلمت أنه يستحيل عىل مدع أن يكذب الكذبة ثم
يصدقها ،ويستحيل عليه أن يدع نفسه عرضة للمرتبصني الكثريين به لوعد وعد به نفسه.
وقد قرأت الكثري من الروايات التارَيية الدالة عىل احلفظ اخلاص لرسول اهلل



ومنها ما حدث به جابر بن عبد اهلل ،قال :كنا مع رسول اهلل  بذات الرقاع فإذا أتينا عىل
شجرة ظليلة ،تركناها لرسول اهلل  وأن رجال من بني حمارب يقال له غورث قال لقومه
من غطفان :ألقتلن لكم حممدا ،فنزل رسول اهلل  حتت ظل شجرة ،فعلق سيفه ،فنمنا
نومة ،فإذا رسول اهلل  يدعونا ،فجئناه فإذا عنده أعرايب جالس فقال( :إن هذا اخرتط
سيفي وأنا نائم ،فاستيقظت وهو يف يده صلتا فقال يل :من يمنعك مني؟ قلت :اهلل) ()3

ويف رواية :فسقط السيف من يده ،وأخذه راجفا ،وأخذ رسول اهلل  السيف،
وقال( :من يمنعك مني؟) قال :كن خريا آخذ ،فخىل سبيله فأتى أصحابه ،فقال :جئتكم
من عند خري الناس.
قام آخر ،وقال :أما أنا ،فقد وجدت من مظاهر حفظ اهلل لرسوله  حفظه من

( )1تفسري ابن كثري ()151 /3
( )2سنن الرتمذي برقم ( )5037وتفسري الطربي ( )469/10واملستدرك ()313/2
( )3رواه البخاري ومسلم وابن إسحاق وأبو نعيم واحلاكم والبيهقي ،سبل اهلدى.258/10 :
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الساخرين املستهزئني ،بل كفايته شأهنم ،وتنكيله هبم ليكونوا عربة لغريهم ..لقد ذكر اهلل
تعاىل ذلك ،فقال﴿ :إِنرا َك َف ْين َ
َاك املُْ ْست َْه ِزئنيَ ﴾ [احلجر ..]95:وقالَ ﴿ :فإِ ْن آ َمنُوا بِ ِم ْث ِل َما آ َمنْ ُت ْم
اق َفس َيك ِْفيك َُهم اهللرُ َو ُه َو الس ِم ُ ِ
بِ ِه َف َق ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن ت ََو رل ْوا َفإِنرام ُهم ِيف ِش َق ٍ
يم﴾ [البقرة]137:
يع ا ْل َعل ُ
ر
ُ
َ
َ ْ
وقد روي يف احلديث عن ابن عباس قال :املستهزؤون هم الوليد بن املغرية واألسود
بن عبد يغوث واألسود بن املطلب ،واحلارث بن عيطلة السهمي ،فلام أكثروا برسول اهلل


االستهزاء أتاه جربيل فشكا إليه فأراه الوليد ،فأومأ جربيل إىل أكحله ،قال( :ما

صنعت؟) قال :كفيته ثم أراه األسود بن املطلب فأومأ إىل عينيه ،فقال( :ما صنعت؟) قال:
كفيته ،ثم أراه األسود بن عبد يغوث ،فأومأ إىل رأسه ،فقال( :ما صنعت؟) قال :كفيته،
فأما الوليد فمر به رجل من خزاعة ،وهو يريش نبال له ،فأصاب أكحله ،فقطعها ،وأما
األسود بن املطلب فنزل حتت سمرة ،فجعل يقول :يا بني أال تدفعون عني فجعلوا يقولون:
ما نرى شيئا ،وهو يقول :قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك يف عيني فلم يزل كذلك حتى
عميت عيناه ،وأما األسود بن عبد يغوث فخرج يف رأسه قروح فامت منها وأما احلارث
فأخذه املاء األصفر يف بطنه حتى خرج من فيه فامت منها ،أما العاص فركب إىل الطائف
عىل محار فربض عىل شربقة ،فدخل يف أمخص قدمه شوكة فقتلته(.)1
ويف حديث آخر عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال :كان رجل جيلس إىل النبي  فإذا
تكلم النبي  بيشء اختلج بوجهه ،فقال له النبي ( :كن كذلك) فلم يزل َيتلج حتى
مات(.)2
ويف حديث آخر عن ابن عباس قال :مر النبي  عىل ناس بمكة فجعلوا يغمزون يف

(  )1رواه أبو نعيم والبيهقي وصححه الضياء يف املختارة ،سبل اهلدى.254/10 :
(  )2رواه أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي ،سبل اهلدى.254/10 :
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قفاه ،ويقولون :هذا الذي يزعم أنه نبي ،ومعه جربيل ،فغمز جربيل ،فوقع مثل الظفر يف
أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوا فلم يستطع أحد أن يدنو منهم فأنزل اهلل تعاىل﴿ :إِنرا
َاك املُْست َْه ِزئِنيَ ﴾ [احلجر)1 (]95 :
َك َف ْين َ ْ
قام آخر ،وقال :أما أنا ،فقد وجدت من مظاهر حفظ اهلل لرسوله  بث الرعب يف
﴿سنُ ْل ِقي ِيف
قلوب أعدائه الذين يريدون االعتداء عليه ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
ُق ُل ِ ِ
رش ُكوا بِاهللرِ َما َمل ْ ُينَزِّ ْل بِ ِه ُس ْل َطانًا َو َم ْأ َو ُاه ُم الن ُرار َوبِئ َْس َم ْث َوى
الرع َ
وب ا رلذي َن َك َف ُروا ُّ
ْب بِ َام َأ ْ َ
ال رظاملِنيَ ﴾ [آل عمران ،]151 :وقال﴿ :إِ ْذ ي ِ
وحي َر ُّب َك إِ َىل املَْ َالئِك َِة َأ ِّين َم َع ُك ْم َف َث ِّب ُتوا ا رل ِذي َن آ َمنُوا
ُ

اَضبوا ِمنْهم ُك رل بن ٍ
س ُأ ْل ِقي ِيف ُق ُل ِ ِ
اَض ُبوا َف ْو َق ْاألَ ْعن ِ
ْب َف ْ ِ
َان﴾
َ
َاق َو ْ ِ ُ
الرع َ
ُ ْ
وب ا رلذي َن َك َف ُروا ُّ
َ
ِ
اهر ُ ِ
ِ
َاب ِمن صي ِ
اص ِ
ف ِيف
يه ْم َو َق َذ َ
وه ْم م ْن َأ ْه ِل ا ْلكت ِ ْ َ َ
[األنفال ،]12 :وقالَ :
﴿و َأنْزَ َل ا رلذي َن َظ َ ُ
وهبِم الرعْب َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ ِ
رس َ
﴿ه َو ا رل ِذي َأ ْخ َر َج ا رل ِذي َن
ون َف ِري ًقا﴾ [األحزاب ،]26 :وقالُ :
ُق ُل ِ ُ ُّ َ
ون َو َت ْأ ُ
َك َفروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ ِ ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
رش َما َظنَنْ ُت ْم َأ ْن ََي ُْر ُجوا َو َظنُّوا َأ رهنُ ْم َمانِ َع ُت ُه ْم
َاب م ْن د َي ِاره ْم ألَ رول ْ َ
ُ
ِ
ف ِيف ُق ُل ِ ِ
ْب َُي ِْر ُب َ
وهت ْم
حيت َِس ُبوا َو َق َذ َ
وهنُ ْم ِم َن اهللرِ َف َأت ُ
الرع َ
ون ُب ُي َ ُ
وهب ُم ُّ
َاه ُم اهللرُ م ْن َح ْي ُث َمل ْ َ ْ
ُح ُص ُ
ِِ
ِ
ِ
ويل ْاألَ ْب َص ِ
َربوا َيا ُأ ِ
ار﴾ [احلرش]2 :
بِ َأ ْيدهيِ ْم َو َأ ْيدي ا ْملُؤْ مننيَ َفا ْعت ِ ُ
ومما ورد يف كتب احلديث والتاريخ مما يؤكد هذا ما روي أن أبا جهل قال :هل يعفر
حممد وجهه بني أظهركم()2؟ ..قيل :نعم فقال :والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك
ألطأن عىل رقبته ،أو ألعفرن وجهه يف الرتاب ..فأتى رسول اهلل  وهو يصيل ليطأ عىل
رقبته ،فام فجأهم منه إال وهو ينكص عىل عقبيه ،ويتقي بيديه ،فقيل له :مالك؟ فقال :إن
بيني وبينه خلند ًقا من نار ،وهوالً وأجنحة ..وقد قال رسول اهلل  يبني كيف محاه اهلل تعاىل:

( )1رواه البزار والطرباين ،سبل اهلدى.255/10 :
(  )2أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو الرتاب.
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عضوا) ،فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ك رَال إِ رن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َل َي ْطغَى َأ ْن
عضوا
(لو دنا مني الختطفته املالئكة
ً
ً
الر ْج َعى َأ َر َأ ْي َت ا رل ِذي َين َْهى َع ْبدً ا إِ َذا َص رىل َأ َر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
َان ع ََىل ا ْهلُدَ ى
اس َت ْغنَى إِ رن إِ َىل َر ِّب َك ُّ
َرآ ُه ْ
َأو َأمر بِال رت ْقوى َأر َأي َت إِ ْن ك رَذب وتَو رىل َأ َمل يع َلم بِ َأ رن اهللرَ يرى ك رَال َلئِن َمل ينْت َِه َلنَس َفعا بِالن ِ
راص َي ِة
ْ ً
ْ َْ
َ َ َ
َ َ ْ
ََ
َْْ ْ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
ب ﴾ [العلق-6 :
اس ُجدْ َوا ْق َ ِرت ْ
نَاص َية كَاذ َبة َخاطئَة َف ْل َيدْ ُع نَاد َي ُه َسنَدْ ُع الزر َبان َي َة ك رَال َال ُتط ْع ُه َو ْ
)1()]19

ويف حديث آخر عن ابن عباس قال :قال أبو جهل :يا معرش قريش ،إن حممدا قد أبى اال ما
ترون من عيب ديننا ،وشتم آبائنا ،وتسفيه أحالمنا ،وسب آهلتنا ،وإين ألعاهد اهلل ألجلسن له
غدا بحجر فإذا سجد يف صالته فضحت به رأسه ،فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم،
فلام أصبح أبو جهل أخذ حجرا وقام رسول اهلل  يصيل ،وقد غدت قريش ،فجلسوا يف أنديتهم
ينظرون ،فلام سجد رسول اهلل  احتمل أبو جهل احلجر ،ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه ثم رجع،
منتقعا لونه ،قد يبست يداه عىل حجره ،حتى قذف احلجر من يده ،فأتى قريشا ،فقالوا له :مالك؟
قال :ملا قمت إليه عرض يل فحل من اإلبل ،فواهلل ما رأيت مثل هامته وال قرصته ،وال أنيابه لفحل
قط ،فهم أن يأكلني ،فقال رسول اهلل ( :ذاك جربيل ،لو دنا مني ألخذه)()2

ويف حديث آخر عن عروة أن النْض بن احلارث كان يؤذي رسول اهلل  ويتعرض له،
فخرج رسول اهلل  يوما يريد حاجته يف نصف النهار يف حر شديد ،فبلغ أسفل من ثنية احلجون،
فرآه النْض بن احلارث ،فقال :ال أجده أبدا أخىل منه الساعة ،فأغتاله ،فدنا اىل رسول اهلل  ثم
انرصف راجعا مرعوبا إىل منزله ،فلقي أبا جهل ،فقال :من أين؟ قال النْض :اتبعت حممدا رجاء
أن أغتاله وهو وحده ،فإذا أسود تْضب بأنياهبا عىل رأيس فاحتة أفواهها فذعرت منها ووليت

(  )1رواه البخاري ومسلم ،سبل اهلدى والرشاد ()255 /10
(  )2رواه ابن اسحاق وأبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى والرشاد ()255 /10
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راجعا ،فقال أبو جهل ـ الذي أصابه من قبل ما أصابه ـ :هذا بعض سحره(.)1
قام آخر ،وقال :أما أنا ،فقد وجدت من مظاهر حفظ اهلل لرسوله  تغييبه عن رؤية
﴿و َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َسدًّ ا َو ِم ْن
من يريدون به السوء ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
ِ
رص َ
ون﴾ [يس]9 :
َخ ْل ِف ِه ْم َسدًّ ا َف َأغ َْش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم َال ُي ْب ُ
وقد وجدت الكثري من الشواهد التارَيية عىل هذا ،ومنها ما حدث به ابن عباس أن ناسا
من بني خمزوم تواصوا بالنبي  ليقتلوه ،منهم أبو جهل والوليد بن املغرية ونفر من بني خمزوم،
فبينام النبي  قائام يصيل فلام سمعوا قراءته فأرسلوا إليه الوليد ليقتله ،فانطلق حتى انتهى اىل
املكان الذي يصيل فيه ،فجعل يسمع قراءته وال يراه ،فرجع إليهم فأعلمهم بذلك ،فأتاه من بعده
أبو جهل والوليد ونفر منهم ،فلام انتهوا اىل الصوت ،فإذا الصوت من خلفهم ،فينتهون إليه
فيسمعونه أيضا من خلفهم ،ثم انرصفوا ومل جيدوا إليه سبيال(.)2
ومنها ما روي أن عامر بن الطفيل قدم عىل رسول اهلل  وهو يريد أن يغدر به ،فقال
ألربد :إنا قدمنا عىل الرجل ،فإين شاغل عنك وجهه ،فإذا فعلت ذلك ،فاعله بالسيف،
قال :أفعل فلام قدمنا عىل رسول اهلل  فقال :أريدك يا حممد قم معي أكلمك ،فقام معه
فخليا إىل جدار ،ووقف عامر يكلمه ،فقال :يا حممد خالني قال( :ال ،حتى تؤمن باهلل
وحده) ،فلام أتى عىل رسول اهلل  فقال :أما واهلل ،ألمألهنا عليك خيال محرا ورجاال .فلام
وىل قال رسول اهلل ( : اللهم ،اكفني عامر بن الطفيل) فلام خرجوا من عند رسول اهلل 

قال عامر إلربد :وحيك يا إربد ،أين ما كنت أمرتك به؟ قال :واهلل ،ما كان عىل ظهر األرض
رجل أخوف عندي عىل نفيس منك ،وأيم اهلل ،ال أخاف بعد اليوم أبدا ،قال :ال أبا لك ،ال

(  )1رواه أبو نعيم ،سبل اهلدى والرشاد ()255 /10
( )2رواه البيهقي ،سبل اهلدى.257/10 :
288

تعجل عيل ،فو اهلل ،ما مهمت بالذي أمرتني به من مرة إال دخلت بيني وبني الرجل حتى
ما أرى غريك ،أفأَضبك بالسيف؟(.)1
ومنها ما روي عن ابن عباس وغريه أنه ملا نزلتَ ﴿ :ت رب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َب﴾ [املسد:
ب َوت ر
 ]1أقبلت العوراء أم مجيل ،وهلا ولولة ،ويف يدهيا فهر ،وهي تقول :مذمما أبينا ودينه قلينا
وأمره عصينا ،والنبي  جالس يف املسجد ومعه أبو بكر إىل جنبه فقال أبو بكر :لقد أقبلت
هذه ،وأنا أخاف أن تراك ،فقال( :إهنا لن تراين) ،وقرأ قرآنا فاعتصم به ،كام قال تعاىل﴿ :
ِ ِ ِ
ني ا رل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
ت ا ْل ُق ْر َ
ورا﴾ [اإلرساء]45 :
آن َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َب ْ َ
َوإِ َذا َق َر ْأ َ
ون بِ ْاآلخ َرة ح َجا ًبا َم ْس ُت ً
فجاءت حتى أقامت عىل أيب بكر فلم تر النبي  فقالت :أين الذي هجاين وهجا زوجي،
فقال :ال ورب هذا البيت ما هجاك ،فولت ،وهي تقول :قد علمت قريش أين بنت سيدها
ويف لفظ :يا أبا بكر ،ما شأن صاحبك ينشد يف الشعر ،بلغني أن صاحبك هجاين فقال أبو
﴿يف ِج ِ
بكر :واهلل ما صاحبي بشاعر وال هجاك ،فقالت :أليس قد قالِ :
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن
َم َس ٍد﴾ [املسد ،]5 :فام يدريه ما يف جيدي ،قال النبي ( :قل هلا :هل ترين عندي أحدا ،فإهنا
لن تراين ،جعل اهلل بيني وبينها حجابا) ،فسأهلا أبو بكر ،فقالت :أهتزأ يب واهلل ،ما أرى عندك
أحدا ،فانرصفت وهي تقول :قد علمت قريش أين بنت سيدها ،فقال أبو بكر :يا رسول
اهلل ،إهنا مل ترك ،فقال( :حال بيني وبينها جربيل ،يسرتين بجناحيه حتى ذهبت)()2

ومنها ما روي من إخفائه حني هم املرشكون بقتله قبل هجرته ،فقد حدث حممد بن
كعب عن ذلك ،فقال :قال أبو جهل وهم جلوس :إن حممدً ا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم
ملوكا ،فإذا متم بعثتم بعد موتكم ،وكانت لكم ِجن ٌ
األر ُدن وأنكم إن
َان خري من جنان ْ
( )1رواه الطرباين وابن املنذر وأبو نعيم ،سبل اهلدى.260/10 :
( )2رواه أبو يعىل وابن حبان واحلاكم ،سبل اهلدى.255/10 :
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خالفتموه ،ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار ُت َع رذبون هبا ..وخرج عليهم رسول اهلل 

عند ذلك ،ويف يده حفنة من تراب ،وقد أخذ اهلل عىل أعينهم دونه ،فجعل َي ُذرها عىل
﴿و َج َع ْلنَا ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َسدًّ ا
رؤوسهم ،ويقرأ أول سورة يس حتى انتهى إىل قوله تعاىلَ :
ِ
رص َ
ون﴾ [يس ،]9 :وانطلق رسول اهلل  حلاجته،
َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َسدًّ ا َف َأغ َْش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم َال ُي ْب ُ
وباتوا ُر َصدَ اء عىل بابه ،حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ،فقال :ما لكم؟ قالوا:
ننتظر حممدً ا ،قال :قد خرج عليكم ،فام بقي منكم من رجل إال قد وضع عىل رأسه ترابا،
ثم ذهب حلاجته ،فجعل كل رجل منهم ينفض ما عىل رأسه من الرتاب(.)1
قام آخر ،وقال :أما أنا فقد وجدت من أعظم مظاهر حفظ اهلل لرسوله  حفظه من
املجرمني الذين حاولوا اغتياله ،وبعد إعدادهم كل العدة لذلك ،لكن اهلل أخربه عنهم،
ومن األمثلة عنها ما روي أنه خرج رسول اهلل  إىل بني النضري لبعض احلاجات ،فقالوا:
اجلس يا أبا القاسم ،حتى تطعم وترجع بحاجتك ،فجلس ومن معه يف ظل جدار ينتظرون
أن يصلحوا أمرهم ،فلام خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول اهلل  فقالوا :لن جتدوه
من اآلن ،فقال رجل منهم :إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو حتته فدليت عليه حجرا
فقتلته ،فجاؤوا إىل رحى عظيمة ليطرحوها عليه فأمسك اهلل عنها أيدهيم ،وأخربه بام
ائتمروا به من شأنه ،فقام ورجع أصحابه ،ونزل حينها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا
ِ
ِ
ِ
أيدهي ْم َعنْ ُك ْم َوا رت ُقوا اهللرَ
َف
أيدهي ْم َفك ر
ُ
ا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َت اهللرِ َع َل ْي ُك ْم إ ْذ َه رم َق ْو ٌم َأ ْن َي ْب ُس ُطوا إ َل ْي ُك ْم ُ
ون﴾ [املائدة)2 (]11 :
َوع ََىل اهللرِ َف ْل َيت ََوك ِ
رل املُْؤْ ِمنُ َ
﴿حيلِ ُف َ
ون بِاهللرِ َما َقا ُلوا َو َل َقدْ َقا ُلوا كَلِ َم َة ا ْل ُك ْف ِر
وقد ورد يف أسباب نزول قوله تعاىلْ َ :
(  )1رواه ابن إسحاق ،سبل اهلدى والرشاد ()241 /3
( )2رواه ابن جرير وأبو نعيم والبيهقي ،سبل اهلدى.260/10 :
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ِ
َاه ُم اهللرُ َو َر ُسو ُل ُه ِم ْن َف ْضلِ ِه َفإِ ْن
مهوا بِ َام َمل ْ َينَا ُلوا َو َما َن َق ُموا إِ رال َأ ْن َأ ْغن ُ
َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ْس َالم ِه ْم َو َ ُّ
َي ُتو ُبوا َي ُك َخ ْ ًريا َهل ُ ْم َوإِ ْن َيت ََو رل ْوا ُي َع ِّذ ْ ُهب ُم اهللرُ ع ََذا ًبا َألِ ًيام ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو َما َهل ُ ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍري﴾ [التوبة ]74 :عن حذيفة :أن رسول اهلل  رجع قافال من تبوك إىل املدينة،
حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول اهلل  ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يقتلوه،
فلام مهوا وبلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه ،فلام غشيهم رسول اهلل  أخرب خربهم،
فقال( :من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم) ،وأخذ رسول اهلل  العقبة،
وأخذ الناس ببطن الوادي إال النفر الذين مكروا برسول اهلل  ملا سمعوا ذلك استعدوا
وتلثموا وقد مهوا بأمر عظيم وأمر رسول اهلل  حذيفة بن اليامن ،وعامر بن يارس فمشيا
معه مشيا وأمر عامرا أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها ،فبينام هم يسريون إذ
سمعوا بالقوم من ورائهم ،قد غشوهم ،فغضب رسول اهلل  وأمر حذيفة أن يردهم
وأبرص حذيفة غضب رسول اهلل  فرجع ومعه حمجن فاستقبل وجوه رواحلهم ،فْضهبا
باملجن وأبرص القوم وهم متلثمون ال يشعر إنام ذلك فعل املسافر ،فرعبهم اهلل حني أبرصوا
حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأرسعوا حتى خالطوا الناس ،وأقبل حذيفة حتى
أدرك رسول اهلل  ، فلام أدركه قال( :اَضب الراحلة يا حذيفة ،وامش أنت يا عامر)،
فأرسعوا حتى استوى بأعالها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس ،فقال رسول اهلل ( :يا
حذيفة ،هل عرفت من هؤالء الرهط ،أو الركب أو أحدا منهم؟) قال :عرفت راحلة فالن
وفالن ،وقال :كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون فقال رسول اهلل ( :هل علمتم
شأهنم وما أرادوا؟) قالوا :ال ،واهلل يا رسول اهلل ،قال( :فإهنم مكروا ليسريوا معي حتى إذا
أظلمت يف العقبة طرحوين منها ،وإن اهلل تعاىل قد أخربين بأسامئهم) ،قيل :يا رسول اهلل،
أفال تأمر هبم فتْضب أعناقهم ،قال :أكره أن يتحدث الناس ،ويقولوا( :إن حممدا وضع
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يده يف أصحابه) ،فلام أصبح أرسل إليهم كلهم ،فقال( :أردتم كذا وكذا) فحلفوا باهلل ما
﴿حيلِ ُف َ
ون بِاهللرِ َما َقا ُلوا َو َل َقدْ َقا ُلوا كَلِ َم َة
قالوا ،وال أرادوا الذي سأهلم عنه فذلك قوله تعاىلْ َ :
ِ
مهوا بِ َام َمل ْ َينَا ُلوا﴾ [التوبة ]74 :فهم اثنا عرش رجال ،حاربوا اهلل
ا ْل ُك ْف ِر َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ْس َالم ِه ْم َو َ ُّ
ورسوله ،وكان أبو عامر رأسهم ،وله بنوا مسجد الْضار(.)1
قال آخر :لقد ذكرين حديثك هذا بام حصل لرسول اهلل  عند اهلجرة ..سأقصه
علكيم بطوله ،فقد كان إخفاؤه  يف ذلك املحل آية بينة ال شك فيها ..فعن أ يب مصعب
املكي قال :أدركت أنس بن مالك ،وزيد بن أرقم ،واملغرية بن شعبة يتحدثون أن النبي 

ليلة الغار أمر شجرة ،فنبتت يف وجه رسول اهلل  ،فسرتته ،وبعث اهلل العنكبوت ،فنسجت
ما بينهام ،فسرتت وجه رسول اهلل  ،وأمر اهلل محامتني وحشيتني فوقفتا يف فم الغار ..وأقبل
فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراوهيم وسيوفهم ،حتى إذا كانوا من النبي  عىل
أربعني ذراعا ،جعل بعضهم ينظر يف الغارـ فلم ير إال محامتني وحشيتني بفم الغار ،فرجع
إىل أص حابه ،فقالوا له :ما لك؟ قال :رأيت محامتني وحشيتني فعرفت أنه ليس فيه أحد،
فسمع النبي  ما قال ،فعرف أن اهلل قد درأ عنه هبام ،فبارك عليهام النبي  وفرض جزاءهن
وانحدرتا يف احلرم فأفرخ ذلك الزوج كل يشء يف احلرم)2( .

ويف حديث آخر عن ابن عباس أن املرشكني قصوا أثر رسول اهلل  ،فلام بلغوا اجلبل
اختلط عليهم ،فصعدوا اجلبل فمروا بالغار فرأوا عىل بابه نسيج العنكبوت ،فمكث فيه
ثالثة أيام(.)3

( )1رواه ابن أيب حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك والبيهقي ،سبل اهلدى.262/10 :
(  )2رواه ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر ،سبل اهلدى والرشاد ()240 /3
(  )3رواه أمحد ،سبل اهلدى والرشاد ()241 /3
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لقد ذكر اهلل تعاىل هذا املوقف الشديد الذي وقفه رسول اهلل  يف الغار ،فقال﴿ :إِ رال
ول لِص ِ
َتن ُْرصو ُه َف َقدْ ن ََرص ُه اهللرُ إِ ْذ َأ ْخ َر َج ُه ا رل ِذي َن َك َف ُروا َث ِاين ا ْثن ْ ِ
مها ِيف ا ْلغ ِ
احبِ ِه َال
َار إِ ْذ َي ُق ُ َ
َني إِ ْذ ُ َ
َ
َ
ُ
َحتْزَ ْن إِ رن اهللرَ معنَا َف َأنْزَ َل اهللرُ سكِينَ َته َع َلي ِه و َأيدَ ه بِجنُ ٍ
ود َمل ْ ت ََر ْو َها َو َج َع َل كَلِ َم َة ا رل ِذي َن َك َف ُروا
ُ ْ َ ر ُ ُ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التوبة]40 :
الس ْف َىل َوكَل َم ُة اهللرِ ه َي ا ْل ُع ْل َيا َواهللرُ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ُّ
لقد كان هذا املوقف شديدا جدا؛ فلم يكن حيول بني النبي  وذلك الكيد العظيم
املدبر له إال تلك اخليوط الواهية من نسيج العنكبوت..
قال آخر :ومما يروى يف هذا أن املرشكني استأجروا رجال يقال له علقمة بن كرز بن
هالل اخلزاعي ،فقفا هلم األثر حتى انتهى إىل غار ثور وهو بأسفل مكة فقال :ههنا انقطع
أثره وال أدري أخذ يمينا أم شامال أم صعد اجلبل ..فلام انتهوا إىل فم الغار قال أمية بن
خلف :ما أربكم يف الغار ،إن عليه لعنكبوتا كان قبل ميالد حممد (.)1
بعد أن حتدث هؤالء وغريهم بام وجدوه من األحاديث الدالة عىل حفظ اهلل تعاىل
لرسوله



قام عبد احلفيظ ،وقال :أحسنتم مجيعا ..وأرى أنكم مجيعا ،وبدون استثناء

تستحقون مني ما شئتم من اجلوائز ..وقد رأيت تقديرا جلهودكم أن أسمح لكم باقرتاح ما
تشاءون منها ،وأنا طوع أمركم.
قام بعضهم ،وقال :لو أنك قلت لنا هذا الكالم قبل قيامنا ببحوثنا لكنا اقرتحنا
عليك الكثري من اجلوائز املادية التي قد ينوء هبا ظهرك ..أما اآلن ،وبعد معرفتنا برسول اهلل
 وحبنا له ،وهيامنا به ..فإنا ال نريد منك إال شيئا واحدا ،وهو أن تقيم بيننا تعرفنا به،
وهتدينا إليه؛ فإنا نريد أن نصحبه يف اآلخرة ،بعد أن فاتتنا صحبته يف الدنيا.
ثم قام آخرون ،وقالوا نفس ما ذكره األول ،فقال عبد احلفيظ :لقد ذكرتني مهمكم
(  )1رواه البالذري يف تارَيه وأبو سعيد يف الرشف ،سبل اهلدى والرشاد ()241 /3
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العالية ببعض أصحاب رسول اهلل  املنتجبني ،فقد قال :كنت أخدم رسول اهلل  وأقوم
له يف حوائجه هناري أمجع حتى يصيل رسول اهلل  العشاء اآلخرة ،فأجلس ببابه إذا دخل
بيته أقول لعلها أن حتدث لرسول اهلل  حاجة فام أزال أسمعه يقول( :سبحان اهلل ،سبحان
اهلل ،سبحان اهلل وبحمده) حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد ،فقال يل يوما ملا يرى من
خفتي له وخدمتي إياه :سلني يا ربيعة أعطك ،فقلت :أنظر يف أمري يا رسول اهلل ،ثم
أعلمك ذلك؛ ففكرت يف نفيس ،فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن يل فيها رزقا سيكفيني
ويأتيني ،فقلت :أسأل رسول اهلل  آلخريت فإنه من اهلل ـ عز وجل ـ باملنزل الذي هو به،
فجئت ،فقال :ما فعلت يا ربيع؟ فقلت :نعم يا رسول اهلل ،أسألك أن تشفع يل إىل ربك
فيعتقني من النار ،فقال :من أمرك هبذا يا ربيعة؟ فقلت :ال واهلل الذي بعثك باحلق ،ما أمرين
به أحد ،ولكنك ملا قلت :سلني أعطك وكنت من اهلل باملنزل الذي أنت به نظرت يف أمري
وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة ،وأن يل فيها رزقا سيأتيني ،فقلت :أسأل رسول

اهلل 

آلخريت ،قال :فصمت رسول اهلل  طويال ثم قال يل( :إين فاعل فأعني عىل نفسك بكثرة
السجود) ()1
ويف حديث آخر أن بعض أصحاب رسول اهلل  قال :كنت أبيت مع رسول اهلل 

فآتيه بوضوئه وحاجته فقال يل( :سل) فقلت :أسألك مرافقتك يف اجلنة فقال( :أو غري
ذلك)؟ فقلت ذلك مرارا فقال( :فأعني عىل نفسك بكثرة السجود والزهد يف الدنيا) ()2

ب ـ حفظ القرآن الكريم:
ما انتهى عبد احلفيظ من حديثه هذا حتى وجدت نفيس بعيدا عن تلك الغابة ،وعن

( )1أمحد ( ، )59 /4ومسلم خمترصا ()489
( )2تنبيه اخلواطر ..236 /2
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املجتمعني فيها ..وبدل ذلك وجدتني أحْض مسابقة حلفظة القرآن الكريم ..وكلهم كانوا
من الصبية الصغار الذين ال تزيد أعامرهم عىل العرش سنوات..
وقد حسبت يف البداية أهنم حفظوه بناء عىل ترغيبات وحتفيزات مادية ،لكني عندما
ِ ِ
َاب بِ ُق رو ٍة َوآ َت ْينَا ُه ْ
احلُك َْم
حي َيى ُخذ ا ْلكت َ
استمعت ألحاديثهم ،شعرت بمعنى قوله تعاىلَ ﴿ :يا َ ْ
َصبِ ًّيا﴾ [مريم ]12 :وكأنه متجسد أمامي جتسدا تاما.
بعد أن استطاع الصبية إثبات حفظهم املتقن للقرآن الكريم ..قام بعض احلاَضين،
وقال :ليسمح يل منظمو هذه املسابقة أن أديل بوجهة نظري حوهلا ،وحول هؤالء الصبية
احلافظني ..وأرجو أال تسوءكم؛ فأنا جمرد ناصح ..وقبل أن أذكر نصيحتي أخربكم أين
مسيحي ،وأعشق الكتاب املقدس ..ولكني مع عشقي له مل أفكر أبدا ،ال أنا وال أوالدي يف
حفظه ..بل كل املسيحيني يعتقدون أن ذلك جمرد تكلف ال معنى له ..فقيمة الكلامت
املقدسة أن تتمثل يف حياتنا ،ال أن نحبسها يف زوايا ذاكراتنا.
ارتبك اجلميع ،ألهنم كانوا يتصورون أن اجللسة خاصة باملسلمني ..لكن املذيع
حاول أن يتدارك املوقف ،وقال :مع احرتامنا ألخينا املسيحي إال أين أرى املوقف ال يسمح
بأمثال هذه السجاالت؛ فهذه مسابقة ،وهؤالء صبية صغار ،وال يصح أن نشوش أذهاهنم
بام يفكر فيه الكبار..
تقدم صبي صغري ،وقال :إن سمحت يل؛ فأنا أريد أن أجيبه.
تعجب اجلميع من جرأة الصبي ..ومل جيد املذيع إال أن يسمح له ،ويسلمه
امليكروفون ..قال الصبي :أوالُ ..أخرب العزيز املسيحي الذي حتدث بأنني كنت مثله
مسيحيا أنتمي ألرسة مسيحية ..وكان اسمي يوحنا ..لكني بعد إسالمي وإسالم أرستنا
مجيعا طلبت من والدي أن يسميني [حيي] ،ألين تأثرت كثريا بقوله تعاىل عن حيي عليه
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ِ ِ
َاب بِ ُق رو ٍة َوآ َت ْينَا ُه ْ
احلُك َْم َصبِ ًّيا﴾ [مريم ..]12 :لقد رأيت فيها أكرب
حي َيى ُخذ ا ْلكت َ
السالمَ ﴿ :يا َ ْ
تكريم للطفولة ،وأكرب تصحيح للطاقات التي متلكها.
وبخصوص ما ذكره عن الكتاب املقدس ..فأرستنا أيضا كانت تعشقه بنسخه
وترمجاته املختلفة ..لكنا عندما أردنا أن نجمع بني احلب القلبي والقناعة العقلية مل نستطع..
فقد وجدنا أهنام مفرتقان ال يكادان يلتقيان ..والعزيز املسيحي يعرف ذلك جيدا ..فليس
يف نسخ الكتاب املقدس نسخة واحدة بقيت حمافظة عىل حروفها وكلامهتا كام أنزهلا اهلل..
ذلك أن الكتبة الكذبة أضافوا الكثري ،وحذفوا الكثري.
ولو كان املقام يسمح بذلك لرسدت له من كالم آباء املسيحية من يقرر هذا ..بل لو
شئت ألحْضت الكتاب املقدس ،ودللته عىل املواضع التي يعلم اجلميع أهنا من املستحيل
أن تكون كلامت إله.
وبناء عىل هذا مل جيد والدي سببا لدعويت حلفظه ..باإلضافة إىل أن أسلوبه ومعانيه
خمتلفة متاما عن القرآن الكريم ..فالقرآن سلس سهل ال جيد أي إنسان عرسا يف حفظه..
ولذلك متكن من حفظه اجلميع حتى من غري العرب.
أما زعم العزيز املسيحي بأن ما نقوم به تكلف وعنت ..فمعاذ اهلل ..فأنا كنت أشعر
بأمجل املشاعر وأنا أحفظ القرآن ..وكيف ال أشعر هبا ،وأنا أردد كلامت ريب املقدسة.
وكيف ال أشعر بتلك احلالوة ،وقد أخربين أيب أن رسول اهلل  قال( :جييء القرآن
يوم القيامة فيقول :يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب زده ،فيلبسه حلة
الكرامة ،ثم يقول :يا رب ارض عنه فريىض عنه ،فيقال :اقرأ وارق ويزداد بكل آية
حسنة)()1

(  )1الرتمذي ( ، )2915والدارمي ()3311
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ويف حديث آخر أخرب رسول اهلل  عن األجور العظيمة التي يناهلا حفظة القرآن
الكريم واملهتمني بتعلمه ،فقال( :املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ
شاق له أجران)()1
القرآن ،ويتتعتع فيه وهو عليه ٌ

ويف حديث اعترب رسول اهلل  أفضل املؤمنني ذلك احلريص عىل تعلم القرآن تالوة
وفهام ،وتعليمه ،فقد قال ( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه)()2

ويف حديث آخر اعترب رسول اهلل  معيار االهتامم بالقرآن الكريم معيارا للتفاضل
بني املؤمنني ،فقال( :إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين)( ،)3وقال( :خريكم
من تعلم القرآن وعلمه)()4

ويف حديث آخر حذر رسول اهلل  من عدم قراءة القرآن الكريم أو حفظه ،وشبه
من يفعل ذلك بالبيت اخلرب الذي ال يشء فيه ،فقد قال رسول اهلل ( :إن الذي ليس يف
جوفه يشء من القرآن كالبيت اخلرب)()5

ٌ

وغريها من األحاديث الكثرية التي كانت هي الدافع األكرب يل ولزمالئي لالهتامم
بالقرآن الكريم وحفظه ..وقد كان حفظه بفضل اهلل سببا لتقوية ذاكرتنا ،وتزويدنا بالكثري
من اهلمة والطاقة التي أعانتنا عىل دراستنا؛ فرصنا بحمد اهلل من املتفوقني فيها ..وقد كان
ذلك كله من بركات القرآن الكريم علينا.
قام املسيحي ،وقال :ال بأس ..فألسلم لك بأنك آمنت بتلك الرتغيبات واحلوافز
(  )1البخاري ( ، )4937ومسلم ()798
(  )2البخاري ()5027
(  )3مسلم ()817
(  )4البخاري ()5027
(  )5الرتمذي ( ، )2913والدارمي ()3306
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التي ذكرت أن نبيك أخرب عنها ،لكن أمل تسأل عقلك عن جدوى ذلك احلفظ ..ألست ترى
بأنك وزمالءك مل تزيدوا سوى مصاحف جديدة باإلضافة إىل املصاحف الكثرية املتوفرة؟
قام صبي آخر ،وقال :اسمح يل أخي حيي أن أجيبه ،ومن الزاوية التي يفهمها..
ولكن أرجو أن يتسع صدره ألسئلتي ..فالقناعة العقلية تستدعي احلوار ،ال التلقني.
قال املسيحي :يرسين ذلك ..فهات ما عندك ،وسل ما بدا لك.
قال الصبي :أجبني وبصدق ..أرأيت لو أن لك بعض املعلومات املهمة التي تتوقف
عليها مجيع مصاحلك ،وأردت احلفاظ عليها ..هل تكتفي بوضعها يف قرص صلب واحد؟
قال املسيحي :مع أين مل أفهم غرض السؤال إال أين أجيبك بأين ال أفعل ذلك ..ولو
فعلت ذلك لوضعت مجيع مصاحلي عىل شفا جرف هار يمكنه أن ينهار يف أي حلظة.
قال الصبي :مل؟
قال املسيحي :القرص له عمر افرتايض ..ومعرض للتلف ..وقد تصيبه فريوسات
متحو كل ما فيه من بيانات ..باإلضافة إىل أخطار كثرية تعرتضه يف أي حلظة.
قال الصبي :فامذا تفعل لتحافظ عىل تلك املعلومات؟
قال املسيحي :باإلضافة إىل وضعها يف أقراص متعددة حتى إذا ضاع أحدها،
استبدلته بغريها ..أحفظ بياين يف أرشيفات ورقية ..ويف حمال متعددة.
قال الصبي :فإن كانت تلك البيانات من اليسري عليك حفظها.
قال املسيحي :حينها لن أكتفي بكل تلك الوسائل ،بل أجعل اعتامدي األسايس عىل
احلفظ ..والرتديد يف كل حني ..بل ال أكتفي بذلك ،وإنام أطلب من مجيع من أثق فيهم بأن
حيفظ معي ذلك.
قال الصبي :أظن أنك اقتنعت عقليا بام سألت عنه.
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ضحك املسيحي ،وقال :أنا مل أفعل سوى أن أجاريك فيام تسألني ..وأنا إىل اآلن
حمتار يف غرض تلك األسئلة.
قال الصبي :أال تعلم أن أعظم البيانات هي تلك احلقائق العظمى التي يرتبط هبا
مصري اإلنسان واملجتمعات والعامل؟
قال املسيحي :بىل ..لكن ما عالقة ذلك بام نحن فيه.
قال الصبي :لقد استعمل رسل اهلل عليهم السالم يف عصورهم كل الوسائل التي
تضمن حفظ كتبهم املقدسة ..لكنه بسبب االقتصار عىل الكتابة ووضع الكتب بني أيدي
من ال يوثق فيهم حصل التحريف والتزوير والتبديل ..وكل ذلك مما يؤكده الواقع
والتاريخ ..وهو ليس حمل حديثنا اآلن.
يف املقابل قام رسول اهلل  حلفظ التعاليم املقدسة اخلامتة ـ وبناء عىل األمر اإلهلي ـ
بعدم االكتفاء بالكتابة الورقية ..أو بإسناد املكتوب إىل جهات معينة ..بل دعا اجلميع إىل
حفظ القرآن ،واملسامهة يف نقله جلميع األجيال ..وقد تلقت األمة تلك املعاين بالقبول نتيجة
احلوافز العظيمة التي أخرب عنها رسول اهلل  ..وهلذا ال جتد فرتة يف التاريخ ابتداء من عرص
رسول اهلل  إىل عرصنا إال وفيها مئات وآالف وعرشات آالف احلفاظ ..وكلهم يلقن ما
حفظه ملن بعده ال يزيد فيه حرفا واحدا وال ينقص.
قال املسيحي :واملصاحف املكتوبة ..والتي يذكر املؤرخون وقوع اخلالف يف
بعضها.
قال الصبي :القرآن حفظ بالصدور ،ودعم بالسطور ..وعند اختالف السطور
والصدور العربة بالصدور ..ولذلك مل حيصل له التحريف الذي حصل يف سائر الكتب
املقدسة.
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قال املسيحي :أنت تريد هبذا أن تقطع عيل احلديث عن كل تلك األدلة التي ذكرها
إخواين من املبرشين واملسترشقني.
قال الصبي :أجل ..ألين أعلم جيدا ما يطرحونه ..وهو ال يعدو كونه شبهات ال
قيمة هلا ..ذلك أهنم لو كلفوا أنفسهم ،وساروا يف األرض ،كام أمر اهلل تعاىل ،لوجدوا سورة
الفاحتة تقرأ يف مجيع العامل اإلسالمي ،وعىل مدار التاريخ ،وبنفس حروفها وكلامهتا ،ال تغيري
فيها وال تبديل ..وهكذا كل سور القرآن الكريم.
قال املسيحي :وما تقول يف تلك األحاديث الكثرية التي تذكر أن من القرآن ما ُنيس
وأكلته الدواجن ،أو مثلها التي تذكر التحريف والتبديل.
قال الصبي :عندما عجز املنحرفون عن حتريف القرآن عمدوا إىل وضع تلك
األحاديث ..ولذلك كانت العربة بالصدور ال بالسطور ..فالقرآن نقل لنا بالتواتر اللفظي..
ومل ينقل لنا باآلحاد ،مثلام حصل للكتب املقدسة ..والتي خال هبا بعض الكتبة؛ فتالعبوا
كام تشاء هلم أهواؤهم ..أما يف اإلسالم ،فقد ورد األمر بحفظ القرآن جلميع األمة فقريهم
وغنيهم ..عبدهم وحرهم ..متعلمهم وجاهلهم ..حتى أن العجم كانوا يتنافسون عىل
حفظه عىل الرغم من عدم معرفتهم باللغة العربية.
قال املسيحي :فأنت تتهم األنبياء السابقني لنبيك بتهمة التقصري يف حفظ الكتب
املقدسة.
قال الصبي :معاذ اهلل أن أفعل ذلك ..ولكن أولئك األنبياء مل يفعلوا إال ما كلفوا به،
وقد نصحوا أقوامهم وأتباعهم غاية النصح ..لكن مراد اهلل كان يف أن تبقى الوثيقة اإلهلية
املقدسة الوحيدة التي مل يعرض هلا التبديل والتغيري هي القرآن الكريم.
قال املسيحي :مل كان األمر كذلك؟
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قال الصبي :لقد علمت من خالل أسئلتي لك أنك مهتم بعامل التقانة ،وخاصة ما
يرتبط باإلعالم اآليل.
قال املسيحي :أجل ..وأنا مهندس يف هذا التخصص الذي ذكرته.
قال الصبي :ما رأيك يف شخص لديه نظام ويندوز جديد ،يتيح له العمل بحرية،
ومع كل الربامج ..لكنه يؤثر إصدارا قديام ،ربام ال ُيفتح له به أي برنامج من الربامج
احلديثة ..هل ترى هذا الشخص واعيا ملا يفعل؟
قال املسيحي :بل أراه جمنونا ..فكل إصدار جديد يلغي صالحية اإلصدار القديم.
قال الصبي :فهل يلغي أمهيته مطلقا ويف كل األزمنة؟
قال املسيحي :لو قلنا ذلك لكانت كل اإلصدارات غري مهمة ،ألن كل إصدار جديد
سيصبح قديام بعد استحداث اجلديد.
قال الصبي :فاعرب من هذا املثال إىل عامل اإليامن باألنبياء مجيعا ..فكل نبي أرسل
برسالة تتناسب مع الظروف واألحوال والطبائع التي كان عليها قومه ..لكن رسول اهلل 

أرسل برسالة تشمل مجيع العاملني ،ومجيع األزمنة ..لذلك كان حفظ تلك الرسالة َضوريا
حتى يستفيد منها اجلميع ،ويف مجيع األوقات.
قال املسيحي :فلم ال حيدث إصدار جديد لعامل النبوة ،مثلام هو احلال يف عامل
احلواسيب؟
قال الصبي :لقد تضمنت رسالة رسول اهلل  كل احلاجات التي تفيد البرشية يف
كل أزمنتها ..وهي يف ذلك مثلام حيصل لبعض الدول عندما متر بقوانني خمتلفة إىل أن تستقر
عىل قانون واحد ..االستقرار َضوري لكل نظام ..واالستقرار ال يمنع التطور.
مل جيد املسيحي إال أن يقول :اعذروين ..ربام شوشت عليكم حفلكم ..لكن
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صدقوين ..كلامت هؤالء الصبية فتحت يل آفاقا جديدة ..ربام ستجعل أوالدي يف يوم من
األيام مثل هؤالء الصبية.
بعد أن انتهى حديثه وحديثهم ..انشغلوا بالسامع لبعض األناشيد الداعية إىل حفظ
القرآن الكريم ..وبينام كنت أستمع إليها بلهفة وشوق إذا بالصبي حيي يربت عىل كتفي،
ويقول :معلم القرآن يسلم عليك ..ويطلب منك أال تضيع حرفا واحدا مما حصل يف هذا
املجلس.
 .10التحدي الشامل:
فجأة ،وجدت نفيس يف قاعة مصارعة كبرية ،وقد التف حول احللبة مجاهري كثرية
يصيحون مشجعني اثنني من املصارعني ..وما هي إال حلظات قليلة حتى رأيت أحد
املصارعني يتغلب عىل مصارعه بالْضبة القاضية.
وقد كان عجبي شديدا لذلك املصارع الضخم صاحب العضالت املفتولة عندما
استمعت إىل ترصحياته يف برنامج أقيم مبارشة بعد انتصاره ،ويف نفس القاعة التي كنا فيها،
وأمام تلك اجلامهري العريضة.
لقد كان لترصحياته أثرها العظيم يف نفيس ،ويف تغيري مواقفي من أمثال هؤالء الذين
يامرس ون هذه الرياضة؛ فقد كنت أتوهم أهنم من أولئك الذين ال هيتمون إال بأجسامهم،
وكنت أردد بينهم كل حني:
بخدْ م ِ
اجلسم كم تشقى ِ
يا ِ
خاد َم ِ
ته
َ
ْ
ِ
أقبِ ْل عىل الن ِ
فاستكم ْل فضائ َلها
رفس

ِ
بح يف ما فيه ُخ ْرس ُ
ان
الر َ
لتط ُل َ
ب ر
رفس ال ِ
فأنت بالن ِ
ُ
إنسان
باجلس ِم
َ

لكني بعد أن رأيت ذلك املصارع ،علمت أن االهتامم باجلسد وقوته ،لن حيول بني
االهتامم بالروح وغذائها.
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كان أول سؤال سئل عنه ذلك املصارع ،والذي مل أحفظ من اسمه إال [عبد القوي]
قول الصحفي الذي أجرى معه املقابلة :يا عبد القوي ..ملن هتدي انتصارك العظيم هذا..
فأنت اآلن بطل العامل يف املصارعة ،وكل الذين حتديتهم جثوا بني يديك مستسلمني.
قال عبد القوي :أهديه إىل ذلك الذي حتدى الناس أمجعني ،وملئات السنني ،وكلهم
ال يزال مستسلام لتحديه ..وأكثرهم ال يزال جاحدا له رغم فشله يف التحدي.
قال الصحفي :من تقصد؟ ..هذا غريب جدا مل نسمع به.
قال عبد القوي :أقصد القرآن الكريم ..ذلك الذي حتدى العلامء واألدباء وكل فئات
الناس ،ويف كل األزمنة أن يأتوا بمثله أو ببعض سور من مثله ..لكنهم عجزوا مجيعا ..أمل
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
تسمع بقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
آن َال َي ْأ ُت َ
ون
َ
اإلن ُْس َو ِْ ُّ
ْ َ َ
ْ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا﴾ [اإلرساء ،]88 :وقولهَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
رتا ُه ُق ْل َف ْأ ُتوا
ون ا ْف َ َ
ون اهللرِ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ات واد ُعوا م ِن اس َت َطع ُتم ِمن د ِ
رش سو ٍر ِم ْثلِ ِه م ْف َ ٍ
اد ِقنيَ ﴾ [هود،]13 :
ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ ُ
رت َي َ ْ
بِ َع ْ ِ ُ َ
ُ َ
ِ
وقوله﴿ :وإِ ْن ُكنْ ُتم ِيف ري ٍ ِ
ور ٍة ِم ْن ِم ْثلِ ِه َوا ْد ُعوا ُش َهدَ ا َء ُك ْم ِم ْن
ْ َْ
َ
ب ممرا نَزر ْلنَا ع ََىل َع ْبدنَا َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
ِ

ِِ

صادقنيَ ﴾ [البقرة]23 :
ُدون اهللرِ إِ ْن ُكنْ ُت ْم َ

ابتسم الصحفي ،وقال :بىل ..ولكن مل بدا لك أن هتدي له انتصارك؟
قال عبد القوي :حتى ال يصيبني الكرب والعجب والغفلة ..لقد رأيت الذين حصل
هلم من الفوز ما حصل يل قد اغرتوا بام وصلوا إليه ..لكنهم رسعان ما خارت قواهم،
واهنزموا أمام أضعف اخللق ..ولذلك رأيت أن هذا االنتصار يف عامل احلقيقة ال معنى له..
فهو مرتبط فقط باألجسام ،ال باألرواح ،وببعض ما يف األجسام من طاقات ،ال بكل ما
فيها من طاقات ..وهو فوق ذلك فريسة ألنياب الزمن الذي قد يفرتسه يف أي حلظة..
ولذلك كان الفرح به والركون إليه غرورا وغفلة.
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قال الصحفي :إىل اآلن مل جتبني عن سؤايل.
قال عبد القوي :لقد حتدى اهلل تعاىل اجلميع بالقرآن الكريم ..ويف كل األزمنة ..ومع
توفر كل الظروف ،إال أنه مل جيرؤ أحد عىل املواجهة ..أتعلم السبب؟
قال الصحفي :ال ..مل أفهم.
قال عبد القوي :لتفهم ذلك ..سأرشح لك رس انتصاري عىل من أحتداهم ..أنا من
خالل مصارعتي هلم ،وتتبعي حلركاهتم ،أكتشف نقاط الضعف فيهم؛ فأقوم باالهتامم هبا
والرتكيز عليها ،ورسعان ما يتحقق يل ما أريد.
قال الصحفي :فهمت رس انتصارك ..ومل أفهم رس انتصار القرآن الكريم.
قال عبد القوي :لقد عرب اهلل تعاىل عن ذلك يف قوله﴿ :إِ رن ا رل ِذي َن َك َف ُروا بِ ِّ
الذك ِْر ملَرا
ني يدَ ي ِه و َال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يد﴾
ْ َ
ْ
َاب ع َِزيزٌ َال َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
َجا َء ُه ْم َوإِ رن ُه َلكت ٌ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
[فصلت ،]42-41 :وقال يف آية أخرىَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ رب ُر َ
َري اهللرِ َل َو َجدُ وا
فِ ِ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ،]82 :ففي اآليتني الكريمتني إشارة إىل عدم وجود أي ثغرة يف
القرآن الكريم تتيح للذين يريدون أن يتحدوه الطاقة للقيام باملواجهة والتحدي.
قال الصحفي :ولكني سمعت أن هناك الكثري قد أجابوا للتحدي.
﴿وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا
قال عبد القوي :أجل ..وقد أخرب اهلل تعاىل عن ذلك ،فقالَ :
َقا ُلوا َقدْ س ِمعنَا َلو ن ََشاء َل ُق ْلنَا ِم ْث َل َه َذا إِ ْن َه َذا إِ رال َأساطِري ْ ِ
األَ رولنيَ ﴾ [األنفال]31 :
َ ْ ْ
ُ
َ ُ
قال الصحفي :فها أنت نفسك تقر بذلك ..بل القرآن نفسه يقر به.
قال عبد القوي :أجل ..وقبول التحدي ال يعني ضعف املتحدي ،بل قد يكون قوة
وانتصارا له ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عندما حكى قصة موسى عليه السالم مع السحرة؛
فعندما عرض موسى عليه السالم معجزاته عىل فرعون توهم أهنا من جنس السحر الذي
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يعرفه ..لكنه عندما واجهه بالسحرة ظهرت احلقيقة ،وأن األمر أكرب من أن يكون جمرد
سحر..
قال الصحفي :فهل ترى يف عجز القابلني للتحدي عن اإلتيان بمثله دليال عىل كونه
وحيا إهليا؟
قال عبد القوي :أجل ..فعجز البرش مجيعا عن اإلتيان بمثله ،أو بعرش سور من مثله،
أو بسورة من مثله دليل عىل أنه من كلامت اهلل املقدسة ،وأهنا حتمل توقيعه ..لقد أشار اهلل
رتا ُه ُق ْل َف ْأ ُتوا بِ َع ْ ِ
تعاىل إىل ذلك عقب آيات التحدي ،فقد عقب قولهَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
رش ُس َو ٍر
ون ا ْف َ َ
ِِ
ِ
ِم ْثلِ ِه م ْف َ ٍ
ِ
ِ ِ
رت َيات َوا ْد ُعوا َم ِن ْ
ُ َ
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُدون اهللرِ إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادقنيَ ﴾ [هود ]13 :بقولهَ ﴿ :فإ رمل ْ
َيست ِ
َجي ُبوا َل ُك ْم َفا ْع َل ُموا َأن َرام ُأن ِْز َل بِ ِع ْل ِم اهللرِ َو َأ ْن َال إِ َل َه إِ رال ُه َو َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [هود]14 :
ْ

ِ
وعقب قوله﴿ :وإِ ْن ُكنْ ُتم ِيف ري ٍ ِ
ور ٍة ِم ْن ِم ْثلِ ِه َوا ْد ُعوا
ْ َْ
َ
ب ممرا نَزر ْلنَا ع ََىل َع ْبدنَا َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
ون اهللرِ إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ُشهدَ اء ُكم ِمن د ِ
اد ِقنيَ ﴾ [البقرة ]23 :بقولهَ ﴿ :فإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ُلوا َو َل ْن َت ْف َع ُلوا
ْ َ
َ َ ْ ْ ُ
احلجار ُة ُأ ِعدر ْ ِ ِ
ِ
ِ
ن﴾ [البقرة]24 :
ت ل ْلكَاف ِري َ
َفا رت ُقوا الن َرار ا رلتي َو ُقو ُد َها الن ُ
راس َو ْ َ َ
قال الصحفي :لقد فهمت هذا ..لكن عقيل ال يزال عاجزا عن فهم وجه
االستدالل.

قال عبد القوي :وجه االستدالل بسيط جدا ،ونحن نستعمله يف كل جماالت
حياتنا ..فنحن نطالب دائام كل جهة نشك يف صدقها بالدليل أو الوثيقة أو اخلتم املبني
لذلك ،وهكذا وهلل املثل األعىل جعل اهلل تعاىل لكل رسول آيات تدل عليه ،حتى ال يدعي
النبوة وتنزل الوحي كل أحد.
قال الصحفي :لكن الذي أعلمه ،وهو ما ورد يف الكتب املقدسة مجيعا ،أن اآليات
واملعجزات هي خوارق للعادات يشاهدها الناس مجيعا ،وينبهرون هبا ،ومن خالهلا
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يؤمنون بالنبي ..أمل يذكر القرآن هذا؟
قال عبد القوي :بىل ..لقد ذكره اهلل تعاىل عن كل األنبياء عليهم السالم ،فقد قال
﴿و َر ُس ً ِ ِ ِ
رسائِ َيل َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق
عن املسيح عليه السالمَ :
وال إ َىل َبني إ ْ َ
ِ
ني كَهيئ َِة ال رط ِري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
ِ
يه َف َي ُك ُ
ص َو ُأ ْح ِيي
ون َط ْ ًريا ِب ِإ ْذن اهللرِ َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
َل ُك ْم م َن ال ِّط ِ َ ْ
ْ
ون َو َما تَدر ِخ ُر َ
املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللرِ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ رن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم
ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ،]49 :وهكذا ذكر عن سائر الرسل عليهم السالم وما خصوا به من

اآليات.
قال الصحفي :وحممد ..كيف تذكر أنه خص من بينهم بكون الوحي الذي تنزل
عليه هو نفسه اآلية؟
قال عبد القوي :لقد أجاب رسول اهلل  عن ذلك ،فقال( :ما من األنبياء نبي إال
أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش ،وإنام كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهلل إيل فأرجو
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)()1

ات ِم ْن
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌ
بل أشار إليه القرآن الكريم ،فقد قال اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
رب ِه ُق ْل إِنرام ْاآلي ُ ِ
َاب ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم
ات عنْدَ اهللرِ َوإِن َرام َأنَا نَذ ٌير ُمبِنيٌ َأ َو َمل ْ َيكْف ِه ْم َأنرا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َ َ
َ ِّ
مح ًة َو ِذك َْرى لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [العنكبوت]51-50 :
إِ رن ِيف َذلِ َك َل َر ْ َ
قال الصحفي :أال ترى من الغرابة أن يكون الوحي املنزل هو نفسه املعجزة؟
قال عبد القوي :ال غرابة يف ذلك ..ما دام التحدي موجودا وساريا ..وما دام العامل
أمجع قد خضع لذلك التحدي وسلم له؛ فإن كل ذلك دليل الصدق.
قال الصحفي :ما تعني هبذا؟
(  )1مسلم ( ، )152البخاري ()4981
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قال عبد القوي :أنت تعلم أن الزمن هو أعظم كاشف للحقائق ..فكم من
اخرتاعات عظيمة كان هلا أثرها الكبري يف عرصها ،حتولت بعد ذلك إىل جمرد لعب أطفال،
أو خردة ال قيمة هلا ..وكم من اكتشافات انبهر هلا الناس ،ثم تبني بعد ذلك خطؤها
وكذهبا ..إال القرآن؛ فإن األيام مل تزده يف الواقع إال قوة ومتانة ..ومل تزد املهتمني به إال
تعظيام وانبهارا.
بعد انتهاء ذلك اللقاء ،وانرصاف اجلامهري ،ناداين عبد القوي باسمي ،فتعجبت من
ذلك كثريا ،وقلت له عند اقرتايب منه :هل تراك تعرفني ..مل أكن أعرف أين مشهور هلذه
الدرجة ،وخاصة بني األبطال مثلك؟
قال :كل من ارتبط بالقرآن نال حظه من الذكر ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأنْزَ ْلنَا
إِ َلي ُكم كِتَابا فِ ِ
يه ِذك ُْر ُك ْم َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ [األنبياء ..]10 :وكل من ارتبط بالقرآن نال حظه من
ْ ْ ً
ِ
َاب َأنْزَ ْلنَا ُه
﴿و َه َذا كت ٌ
القوة والبطولة والربكة يف كل مناحي احلياة ..أمل تسمع قوله تعاىلَ :
مح َ
ون﴾ [األنعام]155 :
ُم َب َار ٌك َفاتربِ ُعو ُه َوا رت ُقوا َل َع رل ُك ْم ُت ْر َ ُ
قلت :بىل ..لكني مل أكن أفهم منها هذا املعنى.
قال :معاين القرآن أكرب من أن نحرصها يف فهومنا الضيقة املحدودة ..إعجاز القرآن
كامن يف عدم فهم رس إعجازه..
قلت :لقد ذكرتني باخلالف الكبري الذي وقع فيه العلامء عند البحث يف كنه
اإلعجاز.
قال :هم مل َيتلفوا ..ولكن كل منهم عرب عن رؤيته ،أو الزاوية التي يرى من خالهلا
عظمة القرآن ..فاألديب ينبهر بأرسار مجال بيانه ..والعامل ينبهر باحلقائق التي يذكرها..
والفيلسوف ينبه ر بالكامل واالنسجام الذي يتجىل يف كل القضايا التي يطرحها ..وهكذا
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كل جهة تعرب عن فهمها.
قلت :هال وضحت يل ذلك أكثر.
قال :تعال معي ..فأنا مكلف بالسري معك إىل أحد املراكز املهمة التي يبحث فيها
اخلرباء يف هذه اجلوانب.
ما رسنا إال قليال حتى وجدنا قرصا فاخرا ،زُ ين بخطوط مجيلة آليات كثرية من
القرآن الكريم ،وكانت كلها حتيط بقوله تعاىلَ ﴿ :ب ْل ك رَذ ُبوا بِ َام َمل ْ ُحيِي ُطوا بِ ِع ْل ِم ِه َوملَرا َي ْأ ِهتِ ْم
َان ع ِ
فك َ
َاق َب ُة ال رظاملِنيَ ﴾ [يونس ،]39 :فسألته
َت ْأ ِوي ُل ُه ك ََذلِ َك ك رَذ َب ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
عن رس وضع هذه اآلية الكريمة يف هذا ا ملحل ،فقال :هذه اآلية الكريمة تبني رس إعجاز
القرآن الكريم ،فهو يكمن يف أمرين :أوهلام عدم اإلحاطة بعلمه ،وعدم اإلدراك حلقيقته،
وعدم القدرة عىل حرص معانيه ..وثانيهام :ارتباطه بالزمن ..فهو يعطي لكل زمن من
احلقائق م ا حيتاجه أهلها ،ومن القيم ما يمكن أن حيقق هلم اهلداية ،ومن الرباهني ما يقطع
عنهم كل شبهة ،ويقمع منهم كل معارضة.
وكال األمرين جيعالن املعارضة وقبول التحدي مستحيال ..وهلذا عقب اهلل تعاىل
آن َأ ْن ي ْف َرتى ِمن د ِ
﴿و َما ك َ
ون اهللرِ َو َلكِ ْن ت َْص ِد َيق ا رل ِذي
ْ ُ
تلك اآلية الكريمة بقولهَ :
َان َه َذا ا ْل ُق ْر ُ ُ َ
َاب َال ريب فِ ِ
ِ
ب َ ِ
ِ
يه ِم ْن َر ِّب ا ْل َعاملَِنيَ َأ ْم َي ُقو ُل َ
ور ٍة ِم ْثلِ ِه
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ا ْلكت ِ َ ْ َ
رتا ُه ُق ْل َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
ون ا ْف َ َ
َْ
ون اهللرِ إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
واد ُعوا م ِن اس َت َطع ُتم ِمن د ِ
صادقنيَ ﴾ [يونس]38-37 :
ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ ُ
َ ْ
قلت :وما تقول يف الذين قبلوا التحدي؟
قال :أال تعرف املثل القائل( :ليس كل ما يلمع ذهبا)؟
قلت :بىل ..نحن نردده كثريا ..واملهتمون باألمثال يذكرون أنه مثل إنجليزي ذكره
الكاتب الشهري ويليام شكسبري يف مرسحيته الشهرية [تاجر البندقية] ،التي نرشها عام
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1605م ..والبعض يضيف إليه لتأكيده قوله (ليس كل من هو بقربك ..خملص ًا) ..و(ليس
كل من كلمنا أصبح ..صاحب ًا) ..و(ليس كل من مدحك ..صادق ًا)
قال :مل كان األمر كذلك؟
قلت :ألن نفاسة الذهب ليست حمصورة يف اللمعان ،وال يف الصفرة ..بل يف حقيقته
وجوهره الغريب ،والذي حيوي الكثري من اخلصائص التي ال تتوفر يف غريه من املعادن،
ولذلك كان أنفس منها مجيعا ..فهو يتميز بالنعومة ..واللمعان ..وقلة التآكل ..والكثافة
ال جيد ًا للكهرباء ..وموص ً
العالية ..ويعد موص ً
ال جيد ًا للحرارة ..وله قابلية السحب
والطرق والتشكيل ..وال يتفاعل مع اهلواء ،أو املاء ،أو احلرارة ،أو الرطوبة ..وال يذوب
يف املاء امللكي ..وغريها من اخلصائص.
قال :وهكذا القرآن الكريم ..فهو من لدن حكيم عليم ..وما دام كذلك؛ فهو جتل
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [الشورى..]11 :
السم ُ
يش ٌء َو ُه َو ر
حلكمته وعلمه ..وكام أن اهلل ﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
فكذلك كالمه ليس كمثله كالم.
قلت :هل تقصد أن رس إعجاز القرآن الكريم يف كونه كالم اهلل؟
قال :أجل ..ولذلك كان قبول التحدي مستحيال ..ألنه ليس هناك إال إله واحد.
قلت :لكن قد يقبل التحدي بعضهم ،ثم ينسبه هلل.
قال :حينذاك ينطبق عليه املثل الذي ذكرته ..فكل الذين قبلوا التحدي اكتفوا بظاهر
ألفاظ القرآن الكريم وتركيبها وصياغتها ،ثم حاولوا أن يصيغوا مثلها ..فعجزوا ،ألن مجال
كالم اهلل وإعجازه ليس يف تلك الصورة الرتكيبية فقط ،وإنام يف املتكلم الذي تكلم هبا ،ويف
احلقائق التي حتوهيا ..والتي ال يمكن اإلحاطة بعلمها ،وال إدراك رس تأويلها.
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رابعا ـ القرآن ..وشهادة اخلرباء
فجأة غاب عني صاحبي عبد القوي ،بعد أن تركني أمام باب ذلك القرص اجلميل،
اقرتبت من أحدهم ،وسألته عن مدخل هذا القرص ،فقال :هذا قرص اخلرباء؛ فإن كنت
منهم ُأذن لك يف الدخول ،وإال فستكتفي فقط بالتفرج من بعيد.
قلت :ومل ُخص اخلرباء بام ُحرم منه غريهم؟
قال :إذا مرضت ملن تذهب؟
قلت :للطبيب طبعا.
قال :فلم خصصت الطبيب دون غريه؟
قلت :ألن هذا املجال جماله.
قال :فهكذا هذا القرص ..هو حمل ُخص به اخلرباء الذين اكتشفوا من معاين القرآن
الكريم وأرساره ما أتاح هلم أن يقدموا شهاداهتم بشأنه ..أما غريهم فيمكنهم االكتفاء بتلك
الشهادات ،ويمكنهم البحث عن شهادات أخرى ..فلله طرائق بعدد اخلالئق ..ومن مل
يؤمن بدليل ،يمكنه أن يؤمن بغريه ..فحجة اهلل قائمة عىل خلقه ،ومن كل السبل.
قلت :ما دام األمر كذلك؛ فال حاجة يب للدخول هلذا القرص ..وال ملشاهدة خربائه..
فصاحب مهة دنية ذلك الذي يرتك السند العايل إىل السند النازل ..لقد استغنيت بشهادة اهلل
ورسله عليهم السالم عن كل شهادة.
قال :إذن ضع قلمك وقراطيسك وانرصف ..فاجلبان ال يصح أن حيمل سيفا..
والذي يتخىل عن وظائفه ال جيدر به أن حيمل أدواهتا.
قلت :ولكني مكلف من معلم القرآن بأن أمحله.
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قال :حتمله لتكتب به ..ال لتتفرج عليه.
قلت :لكني ُكلفت بأن أكتب به ما يتوافق مع القرآن ..أو ما يكون التأويل فيه
متوافقا مع التنزيل ..فاملقدس ال ينبغي أن َُيلط مع املدنس ..وهلذا اكتفيت بشهادة اهلل
وشهادة الرسل عليهم السالم لعصمتهم ،وما كان يل أن أكتب شهادة برش يعرتيه النسيان
والقصور ،واخلطأ والغفلة.
قال :فارفع برصك إىل ما ُكتب من القرآن الكريم عىل أعىل باب القرص.
اس َأ ْل بِ ِه َخبِ ًريا﴾ [الفرقان ،]59 :وقولهَ ﴿ :و َما
رفعت برصي ،فقرأت قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ِ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [األنبياء]7 :
َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك إِ رال ِر َج ًاال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
قلت :سمعا وطاعة لريب ،وأستغفره مما قلته وأتوب إليه ..لقد غابت عني هذه
اآليات الكريمة ،وكأين أسمعها اآلن ألول مرة.
قال :ما دمت قد قلت ذلك ..فاقرأ ما ُكتب حتتها.
﴿و َي ُق ُ
ول ا رل ِذي َن َك َف ُروا َل ْس َت ُم ْر َس ًال ُق ْل َك َفى بِاهللرِ
رفعت برصي ،فقرأت قوله تعاىلَ :
َش ِهيدً ا َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [الرعد]43 :
قلت :قد قرأهتا ..فام فيها من العلم؟
قال :هذه اآلية الكريمة هي اآلية التي ُأسس عليها هذا القرص؛ فهو يبحث يف
شهادات من عنده علم الكتاب.
قلت :الذي أعرفه أن املقصود منها هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ..فهذا
املصطلح خاص هبم ،ال يعدو غريهم.
قال :فام تقول يف قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال ا رل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن
َي ْرتَدر إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك﴾ [النمل ..]40 :فهل ترى صاحب هذا القول هيوديا أو نرصانيا؟
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قلت :ال ..هذا صاحب سليامن عليه السالم ،وهو من أصحابه املقربني ،وهو مسلم
هلل ..فال هو من اليهود وال من النصارى.
قال :فكذلك تلك اآلية الكريمة ال تقصد اليهود والنصارى ،وإنام تقصد كل من
لديه علم وخربة يف أي جمال؛ فهو من الشهداء.
قلت :لقد ذكرتني بام ورد يف بعض الروايات أن املقصود منها هو اإلمام عيل(.)1
قال :أجل ..هو مصداق من مصاديقها ..وكيف ال يكون كذلك ،وقد متثلت معاين
القرآن يف سلوكه وأخالقه وكلامته حتى صار قرآنا ناطقا يشاهده اجلميع.
قلت :لكني سمعت أن هناك من َيصص به اآلية.
قال :ذلك مدع ..فاآلية الكريمة أعظم من أن ُحترص..
قلت :أجل ..لقد ذكرتني بقول عَلم كبري من أعالم املفرسين املعارصين ،فقد قال ـ
تعقيبا عىل احلديث ـ( :إن واحدا من أفضل طرق حقانية أي مذهب هو مطالعة شخصية
أتباعه واملدافعني عنه ومحاته؛ فحني نالحظ مجاعة أتقياء ،أذكياء ،مؤمنني خملصني اجتمعوا
حول أحد القادة ،أو مذهب معني فسيتضح جيدا أن هذا القائد وهذا املذهب عىل درجة
عالية من احلق والصدق ..ولكن حني نرى مجاعة انتهازيني حمتالني غري مؤمنني وال متقني
جتمعوا حول مذهب ما أو قائد ما ،فقل أن نصدق أن ذلك املذهب أو القائد عىل حق) ()2

ثم قال( :وينبغي اإلشارة إىل هذا األمر ،وهو أنه ال منافاة بني تفسري كلمة الشاهد
باإل مام عىل ،وبني شموهلا جلميع املؤمنني من أمثال أيب ذر وسلامن وعامر وأَضاهبم ،ألن

( )1نقل هذا احلديث مجاعة من املفرسين بالعبارة ذاهتا أو ما يقرب منها ،انظر :األمثل ،نارص مكارم الشريازي/12( ،
)74
( )2األمثل ،نارص مكارم الشريازي)496 /6( ،
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هذه التفاسري تشري إىل الشخص البارز والشاخص يف هؤالء املؤمنني ،أي إن املقصود هو
مجاعة املؤمنني الذين يف طليعتهم اإلمام عيل) ()1

قال :صدق الرجل ..فكل من حتقق بمعاين القرآن الكريم صار شاهدا له ،ودليال
عليه ،ولذلك ُكلفت األمة بالشهادة عىل األمم بعد أن تتحىل بحلية القرآن ..أما قبل ذلك
فلن يقبل شهادهتا أحد.
قلت :مل أفهم ..ما الذي تقصد؟
قال :أرأيت إن جاءك شخص وذكر لك أنه طبيب درس الطب يف جامعة معينة..
ثم اكتشفت بعد ذلك جهله بالطب ،وهكذا اكتشفت أن كل من درس يف تلك اجلامعة
جاهل ودجال ..بم حتكم عىل تلك اجلامعة؟
قلت :بإغالق أبواهبا ..واعتقال مديرها وأساتذهتا ..واعتبار شهادهتا شهادة زور
يعا َقب كل من حيملها.
قال :فهذا ما حصل لألمة مع غريها ..هي تدعي أهنا حتمل كتابا مقدسا ..لكنها
تسري سريا مدنسا ..فلذلك كانت حجابا بني األمم وبني كتاهبا.
قلت :لقد ذكرتني بام ورد يف اآلثار( :رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) ()2

قال :أجل ..فالذي يزعم أنه تلميذ القرآن أو معلم القرآن أو قارئ القرآن ..ثم
يسلك خالف سبيله يكون عبئا عىل القرآن ال زينا له.
***
ما قلت هذا حتى رأيت مجعا من أصحاب الطيالسة والعامئم ،وكأهنم من عصور

( )1املرجع السابق)496 /6( ،
(  )2ابن أيب حاتم يف تفسريه ج  6ص .2017
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سابقة ،حيولون بني بعض الرجال ،ودخول القرص؛ فسألت صاحبي عنه وعنهم ،فقال:
هؤالء علامء من عصور خمتلفة يمنعون رجال من القدماء يقال له النظام من دخول قرص
اخلرباء.
قلت :مل؟
قال :ألنه ادعى أن اإلعجاز يف القرآن ليس يف ذاته ،وإنام يف رصف مهم املعارضني
عن معارضته.
قلت :أنا أعرف النظام املعتزيل جيدا ..ولكن هل جاء بجسده إىل هنا؟ ..كيف
ذلك؟ ..إن هذا لعجيب.
ابتسم ،وقال :أمل يعلمك معلموك أال تبحث عام ال يطيقه عقلك؟
قلت :بىل ..هم يذكرون يل ذلك كثريا.
قال :فاسمع للحقائق ،ودع عنك أوانيها ..فقدرة اهلل ال يعجزها يشء يف األرض
وال يف السامء.
قلت :لكن ما تقوله غريب.
قال :أال يمكنك أن ترى النظام يف أحالمك ورؤاك؟
قلت :بىل ..وكل الناس يمكن أن حيصل هلم هذا.
قال :فاعترب نفسك يف عامل الرؤى واألحالم.
قلت :ولكني مستيقظ.
قال :الذي قدر عىل أن يريك النظام يف املنام ،قادر عىل أن يريك إياه يف اليقظة.
قلت :لكني أبغضه بغضا شديدا لقوله هذا ،حتى أين ال أطيق أن أراه يف املنام ،فكيف
تريد أن أراه يف اليقظة؟
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قال :أمل يعلمك أساتذتك أن تنظر إىل اجلانب اململوء من الكأس؟
قلت :بىل..
قال :فلم ختلفت نظرتك هنا؟
قلت :ألن كأسه ،وكؤوس من تبعه فارغة متاما ،وأنا مل أر فيه ما يستدعي التبجيل
واالحرتام ..ولو أن األمة استمعت له ملا كتب أحد حرفا واحدا يف إثبات إعجاز القرآن.
قال :بل إن األمة استمعت له ،وكتبت يف الرد عليه ،وكان ذلك من بركات قوله،
وإن كان خاطئا.
قلت :صدقت ..فكل من كتبوا يف إعجاز القرآن الكريم من األوائل يذكرون هذا.
قال :فالنظام إذن خدم اإلعجاز القرآين من هذا اجلانب خري خدمة.
فجأة ،انقطع صوت صاحبي ،ثم طرق سمعي أصوات أولئك املجتمعني..
قال أحدهم ،وهو َياطب النظام بشدة :أنت تتهمني بأين ال أعرف حقيقة مذهبكم،
وهذا غري صحيح ..فمذهبكم قائم عىل ذكر تدخل القدرة اإلهلية يف األمر؛ وأنه لوال
تدخلها يف منع املعارضني ،لتمكنوا من املعارضة..
قال آخر :وقد علل بعضكم ذلك بكونه منرصفا إىل رصف الدواعي واهلمم عن
القيام باملعارضة.
قال آخر :وعلل بعضكم ذلك بكونه منرصفا إىل سلبهم العلوم واألدوات التي تيرس
هلم املعارضة.
قال آخر :وعلل بعضكم ذلك بكونه منرصفا إىل اإلجلاء اإلهلي الذي جعلهم
ينهزمون يف حلبة املعارضة لغلبة القوة اإلهلية عىل قواهم.
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إن هذا الطرح يؤدي إىل أمرين :أوهلام :ر
قال آخر( :)1ر
أن القرآن الكريم ليس يف درجة
من البالغة والفصاحة متنع حماكاته ،وتعجز القدرة البرشية عن أن تأيت بمثله ،فالعجز ليس
من صفات القرآن الذاتية ..وثانيهام :احلكم بأنه ككالم الناس ال يزيد عليه يف يشء ،سواء
يف بالغته ،أو يف معانيه ..وهذا وحده كاف يف الرد عىل هذه الفرية الشنيعة.
قال آخر :إننا لو قلنا :ر
إن الذي منع العرب من اإلتيان بمثله هو الرصفة ما كان
القرآن هو املعجز ،وإنام يكون العجز منهم ،ومل يكونوا عاجزين ،وإنام يكونون قد أعجزهم
اهلل ،ومل يعجزهم القرآن ذاته ،وقد كان القرآن هو معجزة النبي  ،والقول بالرصفة ينفي
عنه خواص اإلعجاز.
قال آخر :ر
إن معجزات النبيني السابقني ما كان يف طاقة الناس أن يأتوا بمثلها يف
ذاهتا ،ومل يكن برصف الناس أن يأتوا بمثلها ،فمعجزة العصا ،وتسع اآليات التي ملوسى
عليه السالم ما كان العجز من الناس بالرصف ،ولكن بالعجز احلقيقي ،فلامذا ال تكون
أجل وأعظم؟
معجزة النبي  كسائر املعجزات ،وهي َ
قال آخر :ر
إن اهلل تعاىل وصف القرآن بأوصاف ذاتية جتعله يف منزلة ال تصل إليها
معجزات أخرى ،وبذلك يكون إعجازه ذات ًّيا ،لقد قال اهلل تعاىل يصف كلامته﴿ :اهللرُ نَزر َل
َأحسن ْ ِ ِ ِ
ِ
اين َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا رل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر ر ُهب ْم ُث رم تَلِنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم
احلديث كتَا ًبا ُمت ََش ِ ً
ْ َ َ َ
اهبا َم َث َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ن َهاد﴾ [الزمر:
وهب ْم إِ َىل ذك ِْر اهللرِ َذل َك ُهدَ ى اهللرِ َ ْهيدي بِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللرُ َف َام َل ُه م ْ
َو ُق ُل ُ ُ
 ..]23فإذا كان القرآن هبذه األوصاف التي وصفه هبا منزله سبحانه وتعاىل ،أفيقال بعد ذلك
ر
اللهم إن ذلك هبتان عظيم.
أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله؟
ر
( )1انظر هذه الردود مفصلة يف الكتب املختصة باملوضوع ،وخاصة :املعجزة الكربى القرآن ،أبو زهرة ،ص ،61فام
بعدها..
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قال آخر :إن مثل الذين يقولون :ر
إن إعجاز القرآن بالرصفة ،كمثل الذين قالوا :إن
القرآن سحر يؤثر ..وهذا زعم رده اهلل تعاىل عىل أهله ،وكذهبم فيه ،وجعل القول فيه َض ًبا
ِ
ِ
رص َ
ون﴾ [الطور]15 :
من العمى ،فقالَ ﴿ :أ َفس ْح ٌر َه َذا َأ ْم َأ ْن ُت ْم َال ُت ْب ُ
 1ـ القرآن ..واألديان السابقة:
بعد أن سمعت هذا ،وجدت اجلمع قد انفض ،من دون أن أعلم :هل أذنوا للنظام
بالدخول إىل قرص اخلرباء ،أم مل يأذنوا ..فجأة ربت عىل كتفي رجل يلبس لباس رجال
الدين املسيحيني ،وقال :هلم بنا ..اجلميع يف انتظارنا.
تأملت ثيابه ،وقلت :خمطئ أنت سيدي ..فهذا قرص اخلرباء بالقرآن ..وليس قرص
اخلرباء بالكتاب املقدس.
قال :وألجل ذلك أنا هنا ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ُكن َْت ِيف َش ٍّك ِممرا َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك
َفاس َأ ِل ا رل ِذين ي ْقرء َ ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِ َك َل َقدْ َجا َء َك ْ
احلَ ُّق ِم ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن رن ِم َن املُْ ْم َ ِرتي َن﴾
ون ا ْلكت َ
َ َ َ ُ
ْ
[يونس]94 :؟
َاه ُم
قلت :بىل ..وقد سمعت معها قوله تعاىل عن علامء أهل الكتاب﴿ :ا رل ِذي َن آ َت ْين ُ
ِ
احل رق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم َوإِ رن َف ِري ًقا ِمن ُْه ْم َل َي ْك ُت ُم َ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
ون﴾ [البقرة:
ا ْلكت َ
ون ْ َ

ِ
ِ
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم
 ،]146وقوله﴿ :ا رل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ُم ا رلذي َن َخ ُ
َف ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام]20 :
قال :فأنا بحمد اهلل من أهل الكتاب ..لكني لست من الذين يكتمون ،وال الذين
َيرسون ..بل أنا من أهل قوله تعاىل ﴿ :إِ رن ا رل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم ََيِ ُّر َ
ون
أل ْذ َق ِ
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
لِ ْ َ
َان َوعْدُ َر ِّبنَا ملَ ْف ُع ً
ان َي ْب ُك َ
وال َو ََيِ ُّر َ
ان َر ِّبنَا إِ ْن ك َ
ون ُس ْب َح َ
ان ُس رجدً ا َو َي ُقو ُل َ
ون
ِ
احل ُّق ِم ْن
َو َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشوعًا ﴾ [اإلرساء ،]109-107 :وقولهَ :
﴿و ِإ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َقا ُلوا آ َمنرا ِبه ِإ رن ُه ْ َ
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ون بِا ْ ِ
َر ِّبنَا إِنرا ُكنرا ِم ْن َق ْبلِ ِه ُم ْسلِ ِمنيَ ُأو َلئِ َك ُيؤْ ت َْو َن َأ ْج َر ُه ْم َم ررت ْ ِ
الس ِّي َئ َة
حل َسنَة ر
ربوا َو َيدْ َر ُء َ َ
َني بِ َام َص َ ُ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [القصص]54-53 :
َو ِممرا َرزَ ْقن ُ
قلت :أجل ..لقد ذكر اهلل تعاىل إخوانك وأمثالك ،وأثنى عليهم ثناء حسنا ،فقال:
راس عَدَ َاو ًة لِ رل ِذي َن آمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا رل ِذي َن َأ ْرش ُكوا َو َلت ِ
﴿ َلت ِ
َجدَ رن َأ َشدر الن ِ
َجدَ رن َأ ْق َر َ ُهب ْم َم َو رد ًة لِ رل ِذي َن
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب َ
ون َوإِ َذا
آ َمنُوا ا رلذي َن َقا ُلوا إِنرا ن ََص َارى َذل َك بِ َأ رن من ُْه ْم ق ِّسيسنيَ َو ُر ْه َبانًا َو َأ رهنُ ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
ِ
ِ
ول تَرى َأ ْعينَهم ت َِف ُ ِ
س ِم ُعوا ما ُأن ِْز َل إِ َىل الرس ِ
احل ِّق َي ُقو ُل َ
ون َر ربنَا
يض م َن الدر ْم ِع ممرا ع ََر ُفوا م َن ْ َ
ُ ُ ْ
َ
ر ُ
َ
َ

ِ
ِ
آمنرا َفا ْك ُتبنَا مع ر ِ ِ
احل ِّق َو َن ْط َم ُع َأ ْن ُيدْ ِخ َلنَا َر ُّبنَا َم َع
ْ َ َ
الشاهدي َن َو َما َلنَا َال ُنؤْ م ُن بِاهللرِ َو َما َجا َءنَا م َن ْ َ
َ
ِِ ِ
ِ
رات َ ْ ِ
احلنيَ َف َأ َثاهبم اهللرُ بِام َقا ُلوا جن ٍ
ا ْل َقو ِم الص ِ
يها َو َذلِ َك َجزَ ا ُء
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ
ر
ْ
َ
َُ ُ
املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [املائدة]85-82 :
ْ
﴿وإِ رن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب ملَ ْن ُيؤْ ِم ُن بِاهللرِ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم
وقال فيهمَ :
ون بِآي ِ
ِ ِ
ات اهللرِ َث َمنًا َقلِ ًيال ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم إِ رن اهللرَ َ ِ
يع
رس ُ
رت َ َ
َخاشعنيَ هللرِ َال َي ْش َ ُ
ِْ
احل َس ِ
اب﴾ [آل عمران]199 :
ولكني أراك ال تزال تلبس لباس قومك ودينك ..هل أنت من الذين وصفهم اهلل
ني َذلِ َك َال إِ َىل َهؤُ َال ِء َو َال إِ َىل َهؤُ َال ِء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللرُ َف َل ْن َ ِ
جتدَ َل ُه
تعاىل بكوهنمُ ﴿ :م َذ ْب َذبِنيَ َب ْ َ
َسبِ ً
يال﴾ [النساء]143 :
قال :معاذ اهلل أن أكون كذلك ..وهل يمكن ملن عرف ربه ،وسمع كلامته املقدسة أن
يكون كذلك؟
قلت :ولباسك؟
قال :الدين أعظم من أن يكون لباسا.
قلت :لكنك متوه بذلك عىل غريك.
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قال :ال ..بل أنا هبذا اللباس سفري احلق إىل قومي ..فلو أين ذهبت إليهم بقمصان
املسلمني وعامئهم ما قبلوا مني..
قلت :فمن أنت من قومك ..فأنا قد قرأت عن كثري من األحبار والرهبان الذين
أسلموا ،ثم كتبوا يف نرصة القرآن واإلسالم؟
قال :أنا أقل شأنا من أن أحدثك عن نفيس ..أنا جمرد مرشد يرشدك يف هذا القرص..
فهلم معي إىل املحل الذي تعرف فيه شهادة أهل الكتاب.
أ ـ شهادات صادقة:
رست معه يف جوانب القرص اجلميلة ،وفجأة الحت لنا قباب كثرية ،ذات أشكال
خمتلفة ،ترمز للملل والنحل املتعددة؛ فقلت :الشك أن هذه القباب هي املحل الذي جيتمع
فيه خرباء أهل الكتاب ليدلوا بشهاداهتم.
قال :أجل ..وأشكال املعابد تدلك عىل ذلك.
قلت :لكنها ليست معابد اليهود واملسيحيني فقط.
قال :أجل ..فالبشارة برسول اهلل  وبالقرآن واإلسالم أعظم من أن ختتص بكتب
حمدودة ..فكل البرش كانوا حمتاجني لتلك البشارة.
ما قال ذلك حتى بدا يل جمموعة كبرية من الرجال يتحدثون ،وكلهم كانوا يلبسون
الثياب التي يرتدهيا أهل األديان املختلفة.
قال أحدهم :اسمحوا يل أن أبدأ أنا احلديث ..فأنا حفيد لذلك الذي ترشف بلقاء
رسول اهلل  ونرصته والشهادة له ..أنا حفيد عبد اهلل بن سالم ..وهذا اللباس الذي ترونه
عيل من اإلرث الذي ورثته عنه..
لقد حدثني آبائي عنه أنه قال :ملا سمعت برسول اهلل  عرفت صفته واسمه وزمانه
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الذي كنا نتوكف له ،فكنت مرس ًا لذلك صامت ًا عليه حتى قدم رسول اهلل  املدينة فلام نزل
بقباء يف بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخرب بقدومه ،وأنا يف رأس نخلة يل أعمل
فيها ،وعمتي خالدة ابنة احلارث جالسة ،فلام سمعت اخلرب بقدوم رسول اهلل  كربت
فقالت يل عمتي حني سمعت تكبريي( :خيبك اهلل ..واهلل لو كنت سمعت بموسى بن
عمران قادما ما زدت) قال :فقلت هلا( :أي عمة ،هو واهلل أخو موسى بن عمران ،وعىل
دينه ،بعث بام بعث به) فقالت( :أي بن أخي ..أهو النبي الذي كنا نخرب أنه يبعث مع نفس
الساعة) قال :فقلت هلا( :نعم) قال فقالت(:فذاك إذا) قال :ثم خرجت إىل رسول اهلل
،فأسلمت ثم رجعت إىل أهل بيتي فأمرهتم فأسلموا(.)1
ثم حتدث جدي عبد اهلل بن سالم عن حيلته التي قام هبا ليسمع شهادته لليهود،
فقال :وكتمت إسالمي من هيود ،ثم جئت رسول اهلل  فقلت له :يا رسول اهلل إن هيود
قوم هبت ،وإين أحب أن تدخلني يف بعض بيوتك ،وتغيبني عنهم ،ثم تسأهلم عني حتى
َيربوك كيف أنا فيهم ،قبل أن يعلموا بإسالمي ،فإهنم إن علموا به هبتوين وعابوين ،قال:
فأدخلني رسول اهلل  يف بعض بيوته ،ودخلوا عليه ،فكلموه وساءلوه ،ثم قال هلم( :أي
رجل احلصني بن سالم فيكم؟) قالوا( :سيدنا وابن سيدنا وحربنا وعاملنا) قال :فلام فرغوا
من قوهلم ،خرجت عليهم ،فقلت هلم( :يا معرش هيود ..اتقوا اهلل ،واقبلوا ما جاءكم به،
فواهلل إنكم لتعلمون إنه لرسول اهلل ،جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة باسمه وصفته ،فإين
أشهد أنه رسول اهلل  ،وأومن به وأصدقه وأعرفه) ،فقالوا :كذبت ،ثم واقعوا يب ،قال:
فقلت لرسول اهلل (: أمل أخربك يا رسول اهلل أهنم قوم هبت ،أهل غدر وكذب وفجور)،
قال :فأظهرت إسالمي وإسالم أهل بيتي ،وأسلمت عمتي خالدة بنت احلارث ،فحسن
(  )1الرتمذي )1854( 286 /4
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إسالمها(.)1
قال آخر :أما أنا فحفيد خمرييق ..ذلك الذي كان حرب ًا من أحبار اليهود ،وعاملا من
علامئهم ..لقد كان رج ً
ال غنيا كثري األموال ،وكان يعرف رسول اهلل  بصفته وما جيد يف
علمه ،وغلب عليه إلف دينه ،فلم يزل عىل ذلك حتى إذا كان يوم أحد ،وكان يوم أحد يوم
السبت ،قال( :يا معرش هيود ..واهلل إنكم لتعلمون أن نرص حممد عليكم حلق) ،قالوا( :إن
اليوم يوم السبت) ،قال( :ال سبت لكم) ،ثم أخذ سالحه ،فخرج حتى أتى رسول اهلل 

بأحد ،وعهد إليه من وراءه من قومه ،إن قتلت هذا اليوم فأموايل ملحمد  يصنع فيها ما
أراه اهلل ،فلام اقتتل الناس قاتل حتى قتل ،فكان رسول اهلل  يقول( :خمرييق خري هيود)،
وقبض رسول اهلل  أمواله ،فعامة صدقات رسول اهلل  باملدينة منها(.)2
قال آخر :أما أنا فابن بلدة سلامن الفاريس ..أو سلامن املحمدي ..ذلك الذي أمىض
شطرا من عمره ليس له من هم غري البحث عن احلقيقة ..فلذلك صار رمزا للباحث عن
احلقيقة ..اسمحوا يل أن أقص عليكم قصته كاملة كام قصة؛ فإن فيها عربا كثرية.
لقد حدث عن نفسه ،قال :كنت رجال من أهل فارس من أصبهان ،من جي ،ابن
رجل من دهاقينها ،وكان أيب دهقان أرضه ،وكنت أحب اخللق إليه ،فأجلسني يف البيت
كاجلواري ،فاجتهدت يف املجوسية ـ فكنت يف النار التي توقد فال ختبو ،وكان أيب صاحب
ضيعة ،وكان له بناء يعاجله يف داره ،،فقال يل يوما :يا بني ،قد شغلني ما ترى فانطلق اىل
الضيعة ،وال حتتبس فتشغلني عن كل ضيعة هبمي بك ،فخرجت لذلك ،فمررت بكنيسة
النصارى وهم يصلون ،فملت إليهم وأعجبني أمرهم ،وقلت :هذا واهلل خري من ديننا،

(  )1انظر :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()54 /12
(  )2ابن سعد يف الطبقات  183 /2 /1وأبو نعيم يف الدالئل .18 /1
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فأقمت عندهم حتى غابت الشمس ،ال أنا أتيت الضيعة ،وال رجعت إليه ،فاستبطأين
وبعث رسال يف طلبي ،وقد قلت للنصارى حني أعجبني أمرهم :أين أصل هذا الدين؟
قالوا :بالشام.
فرجعت اىل والدي ،فقال :يا بني ،قد بعثت اليك رسال ،فقلت :مررت بقوم يصلون
يف كنيسة ،فأعجبني ما رأيت من أمرهم ،وعلمت أن دينهم خري من ديننا ..فقال :يا بني،
دينك ودين آبائك خري من دينهم ،فقلت :كال واهلل ..فخافني وقيدين ..فبعثت اىل النصارى
وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم ،وسألتهم إعالمي من يريد الشام ،ففعلوا فألقيت احلديد
من رجيل ،وخرجت معهم ،حتى أتيت الشام ،فسألتهم عن عاملهم ،فقالوا :األسقف،
فأتيته ،فأخربته ،وقلت ،أكون معك أخدمك وأصيل معك؟قال :أقم.
فمكثت مع رجل سوء يف دينه ،كان يأمرهم بالصدقة ،فإذا أعطوه شيئا أمسكه
لنفسه ،حتى مجع سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا ،فتويف ،فأخربهتم بخربه ،فزبروين ،فدللتهم
عىل ماله فصلبوه ،ومل يغيبوه ورمجوه ،وأحلوا مكانه رجال فاضال يف دينه زهد ورغبة يف
اآلخرة وصالحا ،فألقى اهلل حبه يف قلبي ،حتى حْضته الوفاة ،فقلت :أوص ،فذكر رجال
باملوصل ،وكنا عىل أمر واحد حتى هلك.
فأتيت املوصل ،فلقيت الرجل ،فأخربته بخربي ،وأن فالنا أمرين باتيانك ،فقال:
أقم ،فوجدته عىل سبيله وأمره حتى حْضته الوفاة ،فقلت له :أويص ،قال :ما أعرف أحدا
عىل ما نحن عليه اال رجال بعمورية ..فأتيته بعمورية ،فأخربته بخربي ،فأمرين باملقام وثاب
يل شيئا ،واختذت غنيمة وبقريات ،فحْضته الوفاة ،فقلت :إىل من تويص يب؟ فقال :ال أعلم
أحدا اليوم عىل مثل ما كنا عليه ،ولكن قد أظلك نبي يبعث بدين إبراهيم احلنيفية ،مهاجره
بأرض ذات نخل ،وبه آيات وعالمات ال ختفى ،بني منكبيه خاتم النبوة ،يأكل اهلدية وال
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يأكل الصدقة ،فإن استطعت فتخلص إليه ،فتويف.
فمر يب ركب من العرب ،من كلب ،فقلت :أصحبكم وأعطيكم بقرايت وغنمي هذه،
وحتملوين اىل بالدكم؟فحملوين اىل وادي القري ،فباعوين من رجل من اليهود ،فرأيت
النخل ،فعلمت أنه البلد الذي وصف يل ،فأقمت عند الذي اشرتاين ،وقدم عليه رجل من
بني قريظة فاشرتاين منه ،وقدم يب املدينة ،فعرفتها بصفتها ،فأقمت معه أعمل يف نخله،
وبعث اهلل نبيه  ،وغفلت عن ذلك حتى قدم املدينة ،فنزل يف بني عمرو بن عوف ،فإين
لفي رأس نخلة إذ أقبل ابن عمر لصاحبي ،فقال :أي فالن ،قاتل اهلل بني قيلة ،مررت هبم
آنفا وهم جمتمعون عىل رجل قدم عليهم من مكة ،يزعم أنه نبي ،فوالذي ما هو اال أن
سمعتها ،فأخذين القر ورجفت يب النخلة ،حتى كدت أن أسقط ،ونزلت رسيعا ،فقلت :ما
هذا اخلرب؟فلكمني صاحبي لكمة ،وقال :وما أنت وذاك؟ أقبل عىل شأنك ،فأقبلت عىل
عميل حتى أمسيت ،فجمعت شيئا فأتيته به ،وهو بقباء عند أصحابه ،فقلت :اجتمع عندي،
أردت أن أتصدق به ،فبلغني أنك رجل صالح ،ومعك رجال من أصحابك ذوو حاجة،
فرأيتكم أحق به ،فوضعته بني يديه ،فكف يديه ،وقال ألصحابه :كلوا ،فأكلوا ،فقلت :هذه
واحدة ،ورجعت.
وحتول اىل املدينة ،فجمعت شيئا فأتيته به ،فقلت :أحببت كرامتك فأهديت لك
هدية ،وليست بصدقة ،فمد يده فأكل ،وأكل اصحابه ،فقلت :هاتان اثنتان ،ورجعت.
فأتيته ،وقد تبع جنازة يف بقيع الغرقد ،وحوله أصحابه ،فسلمت ،وحتولت أنظر اىل
اخلاتم يف ظهره ،فعلم ما أردت ،فألقى رداءه ،فرأيت اخلاتم ،فقبلته ،وبكيت ،فأجلسني
بني يديه ،فحدثته بشأين كله ،فأعجبه ذلك ،وأحب أن يسمعه أصحابه ،ففاتني معه بدر
وأحد بالرق ،فقال يل :كاتب يا سلامن عن نفسك ،فلم أزل بصاحبي حتى كاتبته ،عىل أن
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أغرس له ثلثامئة ودية وعىل أربعني أوقية من ذهب ،فقال النبي ( :أعينوا أخاكم بالنخل)،
فأعانوين باخلمس والعرش ،حتى اجتمع يل ،فقال يل( :فقر هلا وال تضع منها شيئا حتى أضعه
بيدي) ،ففعلت ،فأعانني أصحايب حتى فرغت ،فأتيته ،فكنت آتيه بالنخلة فيضعها،
و يسوي عليها ترابا ،فانرصف ،والذي بعثه باحلق فام ماتت منها واحدة ،وبقي الذهب،
فبينام هو قاعد إذ أتاه رجل من اصحابه بمثل البيضة ،من ذهب أصابه من بعض املعادن،
فقال( :ادع سلامن املسكني الفاريس املكاتب) ،فقال( :أد هذه) فقلت :يا رسول اهلل ،واين
تقع هذه مما عيل؟وروى أبو الطفيل ،عن سلامن ،قال :أعانني رسول اهلل  ببيضة من ذهب،
فلو وزنت بأحد لكانت أثقل منه(.)1
قال آخر :بورك فيكم إخواين الكرام ..أما أنا فأدعى الدكتور جاري ميلر( ..)2كندي
األصل ..كنت قسيس ًا نشيطا أدعو للمسيحية ،باإلضافة إىل اهتاممي بالرياضيات ..لقد
جذبني لإلسالم وضوح العقيدة ،ذلك الوضوح الذي ال أجده يف عقيدة سواها ..لقد كنت
أحب الرياضيات حبا شديدا ..وقد كان رس حبي هلا هو حب املنطق أو التسلسل املنطقي
لألمور ..و يف يوم من األيام أردت أن أطبق املنهج املنطقي مع القرآن ..لقد قرأته بحثا عن
بعض األخطاء التي تعزز موقفي عند دعويت للمسلمني للمسيحية ...وكنت أتوقع أن أجد
القرآن كأي كتاب برشي تلوح عليه آثار املؤلف ،وآثار البيئة التي أبدع فيها؛ فوجدت ما
هبرين ..لقد وجدت أن القرآن ذلك الكتاب القديم الذي كتب منذ  14قرنا ال يتكلم عن
(  )1رواه ابن إسحق وغريه ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()247 /10
ف للعديد
برش سابق ،وهو مؤ ِّل ٌ
(  )2هو الدكتور جاري ميلر (عبد األحد عمر) عامل ٌ يف الرياضيات والالهوت
ِّ
املسيحي و ُم ِّ ٌ
موجزٌ عىل املسيحيرة ،وجهة نظر املسلم ،والقرآن العظيم ،وخواطر حول
من املقاالت والنرشات اإلسالميرة ،نذكر منها :ر ٌّد َ
براهني ُألوهيرة املسيح ،و ُأ ُس ُس عقيدة املسلم ،والفرق بني اإلنجيل والقرآن ،واملسيحيرة التبشري رية ،انظر :رحلة إيامنية مع رجال
ونساء أسلموا (ص )64
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الصحراء وال عن البيئة العربية ..بل وال عن حممد وحياة حممد كشأن الكتاب املقدس
عندنا ..بل هو كتاب حيتوي عىل أشياء ال توجد يف أي كتاب آخر يف هذا العامل.
كنت أتوقع أن أجد بعض األحداث العصيبة التي مرت عىل النبي حممد  مثل وفاة
زوجته خدجية أو وفاة بناته وأوالده ..لكني مل أجد شيئا من ذلك ..بل وجدت فوق ذلك..
وهو ما أوقعني يف حرية عظيمة ..أن هناك سورة كاملة يف القرآن تسمى سورة مريم ،وفيها
ترشيف ملريم عليها السالم وال يوجد مثيل هلا يف كتب املسيحيني وال يف أناجيلهم ..ويف
نفس الوقت مل أجد سورة باسم عائشة أو فاطمة ..ومثل ذلك وجدت أن عيسى عليه
السالم ذكر باالسم  25مرة يف القرآن يف حني أن النبي حممد  مل يذكر إال أربع مرات فقط.
ثم أخذت أقرأ القرآن بتمعن أكثر لعيل أجد مأخذا عليه ..لكني مل أجد إال ما يبهرين:
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
لقد قرأت مرة قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ رب ُر َ
َري اهللرِ َل َو َجدُ وا
فِ ِ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ،]82 :فمألتني باحلرية ..فمن املبادئ العلمية املعروفة يف الوقت
احلاَض مبدأ إجياد األخطاء أو تقيص األخطاء يف النظريات إىل أن تثبت صحتها
 ..Falsification testوالعجيب أن القرآن الكريم يدعوا املسلمني وغري املسلمني إىل إجياد
األخطاء فيه ولن جيدوا.
ومع كثرة بحوثي ومطالعايت مل أجد مؤلفا يف العامل يمتلك اجلرأة ،ليؤلف كتابا ،ثم
يقول عنه (هذا الكتاب خايل من األخطاء) ..ولكن القرآن عىل العكس متاما ال يقول لك
(ال يوجد أخطاء) فقط ،بل يعرض عليك أن جتد فيه أخطاء ،ولن جتد.
ومن اآليات التي استوقفتني ،وهبرتنيَ ﴿ :أو َمل ير ا رل ِذين َك َفروا َأ رن السامو ِ
ات
رَ َ
َ ُ
َ ْ ََ
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنبياء]30 :
َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
َامها َو َج َع ْلنَا م َن املَْاء ُك رل َ ْ
لقد وجدت أن هذه اآلية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل عىل
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جائزة نوبل يف عام  ،1973وكان عن نظرية االنفجار الكبري ،وهي تنص أن الكون املوجود
هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بام فيه من ساموات وكواكب ..فالرتق هو اليشء
املتامسك يف حني أن الفتق هو اليشء املتفكك (..)1
﴿و َما َتنَزر َل ْت بِ ِه ر
الش َياطِنيُ َو َما َينْ َب ِغي َهل ُ ْم
ومن اآليات التي استوقفتني قوله تعاىلَ :
ت ا ْل ُق ْر َ
َو َما َي ْستَطِي ُع َ
است َِع ْذ بِاهللرِ ِم َن
ون﴾ [الشعراء ،]211-210 :وقوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َق َر ْأ َ
آن َف ْ
ِ
ر
الر ِجي ِم﴾ [النحل ..]98 :لقد قلت يف نفيس :هل هذه طريقة الشيطان يف كتابة أي
الش ْي َطان ر
كتاب ..يؤلف كتابا ،ثم يقول قبل أن تقرأ هذا الكتاب جيب عليك أن تتعوذ مني ..إن هذه
اآليات من األمور اإلعجازية يف هذا الكتاب املعجز ..وفيها رد منطقي لكل من قال هبذه
الشبهة.
ومن السور التي استوقفتني سورة املسدَ ﴿ :ت رب ْت َيدَ ا َأ ِيب َهل َ ٍ
َب َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه
ب َوت ر
يد َها حب ٌل ِمن م ٍ
ب ِيف ِج ِ
احل َط ِ
ات َهل َ ٍ
سد﴾ [املسد-1 :
ب َس َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
َْ
َو َما ك ََس َ
ْ َ َ
ب َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحرا َل َة ْ َ
 ..]5لقد علمت أن هذا الرجل أبا هلب كان يكره اإلسالم كرها شديدا ،لدرجة أنه كان يتبع
حممدا  أينام ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول  ..فإذا رأى الرسول  يتكلم إىل
أناس غرباء ،فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول من كالمه ليذهب إليهم ثم يسأهلم ماذا قال
لكم حممد؟ ..لو قال لكم أبيض ،فهو أسود ،ولو قال لكم ليل فهو هنار ..وقبل عرش
سنوات من وفاة أيب هلب نزلت هذه السورة ،وهي تقرر أن أبا هلب سوف يذهب إىل النار،
أي بمعنى آخر أنه لن يدخل اإلسالم.
وخالل عرش سنوات كاملة كل ما كان عىل أيب هلب أن يفعله هو أن يأيت أمام الناس
ويقول( :حممد يقول أين لن أسلم وسوف أدخل النار ،ولكني أعلن اآلن أين أريد أن أدخل
(  )1انظر التفاصيل العلمية املرتبطة هبذه اآلية يف (معجزات علمية) من سلسلة حقائق ورقائق.
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يف اإلسالم وأصبح مسلام ..اآلن مارأيكم هل حممد صادق فيام يقول أم ال؟هل الوحي
الذي يأتيه وحي إهلي؟) ..لكن أبا هلب مل يفعل ذلك ،مع أن كل أفعاله كانت هي خمالفة
الرسول  لكنه مل َيالفه يف هذا األمر ..لقد كانت لديه عرش سنوات ليهدم اإلسالم بدقيقة
واحدة ،ولكن ألن هذا الكالم ليس كالم حممد  ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن
أبا هلب لن يسلم فإن أبا هلب مل يسلم.
كيف ملحمد  أن يعلم أن أبا هلب سوف يثبت ما يف السورة إن مل يكن هذا وحيا
من اهلل؟ ..بل كيف يكون واثقا خالل عرش سنوات كاملة أن ما لديه حق لو مل يكن يعلم
أنه وحيا من اهلل؟ ..لكي يضع شخص هذا التحدي اخلطري ليس له إال معنى واحد هذا
وحي من اهلل.
املعجزات الغيبيبة التي استوقفتني ليست قارصة عىل هذا ،فالتحدي القرآين
للمستقبل بأشياء اليمكن أن يتنبأ هبا اإلنسان وهي خاضعة لنفس االختبار السابق أال وهو
 Falsification testsأو مبدأ إجياد األخطاء حتى تتبني صحة اليشء املراد اختباره.
فالقرآن ـ مثال ـ يذكر أن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمني ،وهذا مستمر اىل
وقتنا احلاَض ،فأشد الناس عداوة للمسلمني هم اليهود.
وهذا يعترب حتديا عظيام ،ذلك أن اليهود لدهيم الفرصة هلدم اإلسالم بأمر بسيط أال
وهو أن يعاملوا املسلمني معاملة طيبة لبضع سنني ،ويقولون عندها( :ها نحن نعاملكم
معاملة طيبة ،والقرآن يقول إننا أشد الناس عداوة لكم ،إذن القرآن خطأ! ،ولكن هذا مل
حيدث خالل  1400سنة !! ولن حيدث ،ألن هذا الكالم نزل من الذي يعلم الغيب وليس
كالم إنسان)
ولذلك كان من اآليات التي أثرت يف كثريا ،تلك التي تتكلم عن عداوة اليهود
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للمسلمني ،فهي تعترب حتديا لكل األجيال ،فاهلل تعاىل يقولَ ﴿ :لت ِ
َجدَ رن َأ َشدر الن ِ
راس عَدَ َاو ًة
لِ رل ِذي َن آمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا رل ِذي َن َأ ْرش ُكوا َو َلت ِ
َجدَ رن َأ ْق َر َ ُهب ْم َم َو رد ًة لِ رل ِذي َن آ َمنُوا ا رل ِذي َن َقا ُلوا إِنرا ن ََص َارى
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ْرب َ
ون﴾ [املائدة]82 :
َذل َك بِ َأ رن من ُْه ْم ق ِّسيسنيَ َو ُر ْه َبانًا َو َأ رهنُ ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
ومن اآليات التي أثرت يف تلك التي تنبئ عن وحي اهلل لرسول اهلل  بام يف القرآن
من الغيوب ..فاهلل تعاىل يقولَ ﴿ :ذلِ َك ِمن َأ ْنب ِ
ب ُن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
وح ِيه إِ َل ْي َك َو َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
ون
ْ َ
َيت َِص ُم َ
ون﴾ [آل عمران ،]44 :ويقول﴿ :تِ ْل َك ِم ْن
َأ ْق َال َم ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم َو َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َ ْ

َأ ْنب ِ
ْت و َال َقوم َك ِمن َقب ِل َه َذا َفاص ِرب إِ رن ا ْلع ِ
ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
اق َب َة
َ
ْ ْ
يها إِ َل ْي َك َما ُكن َْت َت ْع َل ُم َها َأن َ َ
ب ُنوح َ
َ
ْ ْ
ْ ُ
لِ ْلمت ِرقنيَ ﴾ [هود ،]49 :ويقولَ ﴿ :ذلِ َك ِمن َأ ْنب ِ
وح ِ
ب ُن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
مج ُعوا
يه إِ َل ْي َك َو َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َأ ْ َ
ْ َ
ُ
َأ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم َي ْم ُك ُر َ
ون﴾ [يوسف]102 :

لقد قلت لنفيس حينها :ال يوجد كتاب مما يسمى بالكتب الدينية املقدسة يتكلم هبذا
األسلوب ،كل الكتب األخرى عبارة عن جمموعة من املعلومات التي ختربك من أين أتت
هذه املعلومات ،عىل سبيل املثال ..الكتاب املقدس عندما يناقش قصص القدماء فهو يقول
لك امللك فالن عاش هنا وهذا القائد قاتل هنا معركة معينة وشخص آخر كان له عدد كذا
من األبناء وأسامءهم فالن وفالن..
والكتاب املقدس دائام َيربك إذا كنت تريد املزيد من املعلومات يمكنك أن تقرأ
الكتاب الفالين أوالكتاب الفالين ألن هذه املعلومات أتت منه.
وهذا كله بعكس القرآن الذي يمد القارىء باملعلومة ،ثم يقول :هذه معلومة
جديدة ..بل ويطلب منك أن تتأكد منها إن كنت مرتددا يف صحة القرآن بطريقة ال يمكن
أن تكون من عقل برش ..واملذهل يف األمر هو أهل مكة يف ذلك الوقت ـ أي وقت نزول
هذه اآليات ـ ومرة بعد مرة كانوا يسمعوهنا ويسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة
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مل يكن يعلمها حممد  وال قومه ،بالرغم من ذلك مل يقولوا :هذا ليس جديدا بل نحن
نعرفه ،أبدا مل حيدث أن قالوا مثل ذلك ومل يقولوا :نحن نعلم من أين جاء حممد هبذه
املعلومات ،أيضا مل حيدث مثل هذا ،ولكن الذي حدث أن أحدا مل جيرؤ عىل تكذيبه أو الرد
عليه ألهنا فعال معلومات جديدة كليا ،وليست من عقل برش ،ولكنها من اهلل الذي يعلم
الغيب يف املايض واحلاَض واملستقبل)
ليس ذلك فقط ما هبرين من القرآن ..بل كل القرآن هبرين ..كل آية من آياته ،بل كل
ٍ
رجل كان
قص ٌة إىل تورونتو بكندا عن
كلمة من كلامته ..أذكر أنه قبل بضع سنوات ،وصلتنا ر
بحار ًا يف األسطول التجاري ،ويكسب رزقه من عمله يف البحر ،وقد أعطاه أحد املسلمني
ر
البحار يعرف شيئ ًا عن تاريخ اإلسالم،
ترمج ًة ملعاين القرآن الكريم ليقرأها ،ومل يكن هذا ر
ً
مهتام بقراءة القرآن الكريم .وعندما أهنى قراءته ،محله وعاد به اىل املسلم ا رلذي
لكنره كان
بحار ًا؟) ،فقد كان الرجل مندهش ًا من تلك الدِّ رقة
أعطاه إياه ،وسأله( :حمُ رمدٌ هذا ..أكان ر
ا رلتي يصف هبا القرآن العاصفة عىل سطح البحر .وعندما جاءه الر ُّد( :ال ،يف احلقيقة مل يكن؛
الصحراء) ..لقد كان هذا كافي ًا له ل ُيعلن إسالمه عىل الفور ،لقد كان ُمتأ ِّثر ًا
فمحمدٌ عاش يف ر
ر
مر ًة يف ِخ َض ِّمها ،وكان لذلك يعلم
قرآين للعاصفة البحر رية ،ألنره بنفسه كان ر
جد ًا بالوصف ال ِّ
أنره أي ًا من كان ا رلذي كتب هذا الوصف ،فإنره ال ُبدر وقد عاش هذه العاصفة بنفسه،
ٍ
كاتب من
أي
فالوصف ا رلذي جاء يف القرآن عن العاصفة مل يكن شيئ ًا يستطيع أن يكتبه ُّ
موج من فوقه سحاب مل يكن شيئ ًا يمكن ألحدهم خت ُّيله
حمض خياله ،واملوج ا رلذي من فوقه ٌ
وصف كتبه من يعرف حق ًّا كيف تبدو العاصفة البحر رية.
ٌ
والكتابة عنه ،بل إنره
هذا ٌ
أن القرآن ليس مرتبط ًا بزمان أو مكان ،ومن املؤكد ر
مثل واحدٌ عىل ر
أن اإلشارات
الصحراء قبل أربعة عرش قرن ًا مضت.
عرب عنها ال يمكن أن يكون أصلها من ر
العلم رية ا رلتي ُي ِّ
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لقرون عدر ٍة قبل ظهور رسالة ٍ
ٍ
الذرة وضعها
حممد  ،كانت هناك نظر ري ٌة معروف ٌة عن ر
ر
الفيلسوف اليوناين ديموقريتوس ،فهذا الفيلسوف وا رلذين جاءوا من بعده افرتضوا ر
أن املا ردة
ٍ
ٍ
ٍ
الذرات ..وكان العرب أيض ًا
ر
تتكون من دقائق صغرية غري مرئ رية وغري قابلة لالنقسام تسمى ر
قد َألِ ُفوا هذا املفهوم ،فكانت يف الواقع كلمة (ذرة) يف العربية تعني أصغر ٍ
جزء كان معروف ًا
ر
ر
لإلنسان.
فإن العلم احلديث قد اكتشف ر
أ رما اآلن ر
الذرة
بأن هذه الوحدة األصغر للام ردة ـ وهي ر
كوناهتا.
ا رلتي حتمل نفس خصائص املادة ا رلتي تنتمي إليها ـ يمكن تقسيمها إىل ُم ِّ
للتطور يف القرن املايض ،فمن املثري جد ًا لالهتامم ر
أن
وهذه حقيق ٌة جديد ٌة ُتعدُّ نتاج ًا
ُّ
هذه املعلومة كانت قد ُو ِّثقت فع ً
ال يف القرآن الكريم قبل ذلك بأربعة عرش قرن ًا ،وا رلذي
ون ِيف َش ْأ ٍن وما َت ْت ُلو ِمنْه ِمن ُقر ٍ
آن َو َال َت ْع َم ُل َ
﴿و َما َت ُك ُ
ون ِم ْن ع ََم ٍل إِ رال ُكنرا
يقول اهلل تعاىل فيهَ :
ُ ْ ْ
َ َ
يض َ ِ ِ
يه َوما َي ْعزُ ُب َع ْن ر ِّب َك ِم ْن ِم ْث َق ِ
ال َذ رر ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء
َع َل ْي ُك ْم ُش ُهو ًدا إِ ْذ ُت ِف ُ
ض َو َال ِيف ر
َ
ون ف َ
ِ ِ
َاب ُمبِ ٍ
ْرب ِإ رال ِيف كِت ٍ
ني﴾ [يونس]61 :
َو َال َأ ْصغ ََر م ْن َذل َك َو َال َأك َ َ
فبال أدنى شك ر
يب يف ذلك الوقت،
أن مثل هذا الترصيح مل يكن شيئ ًا مألوف ًا حترى للعر ِّ
ٍ
يشء موجود ،وهذا ٌ
دليل عىل ر
أن القرآن مل يعف عليه
الذرة هي أصغر
فبالنسبة له كانت ر
الزر من.
قيل له :نرى لك اهتامما باإلعجاز العلمي للقرآن؟
ٍ
بطريقة علم ري ٍة حقيق ري ٍة ممك ٌن للغاية ،وذلك ر
قال :أجل ..ر
ألن
إن فهم القرآن الكريم
خاصة أو األديان األخرى
القرآن الكريم يقدِّ م شيئ ًا ال تقدِّ مه الكتب السامو رية األخرى
ر
إن يف القرآن ما يطلبه العلامء ..هناك الكثري يف هذه األيام ممرن لدهيم نظري ٍ
عا رمة .ر
ات عن
ر
ر
طريقة عمل الكون ،رإهنم يف ِّ
كل مكان من حولنا ،لك رن جمتمع أهل العلم ال يك ِّلف نفسه
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حترى باالستامع إليهم ..وذلك ر
العلمي وخالل القرن املايض وضع رشط ًا
ألن املجتمع
ر
سمى (اختبار الزر يف) فهم يقولون( :إن كانت
لقبول مناقشة النظر ريات اجلديدة ،وهو ما ُي ر
لديك نظر رية ،فال تزعجنا هبا حتى حتْض لنا مع هذه النظر رية طريق ًة ما ُتثبت إن كنت عىل
ٍ
صواب أم عىل خطأ)
السبب ا رلذي جعل العلامء يستمعون إلينشتاين
مثل هذا االختبار كان بالتأكيد هو ر
ٍ
جديدة ،وقال( :أنا أعتقد ر
بأن الكون يعمل هبذه
يف مطلع هذا القرن ..لقد جاء بنظر ري ٍة
ٍ
ال رطريقة ،وها هي ثالث ُط ُر ٍق ل ُتثبت ْ
بعدئذ وضع العلامء نظر ريته حتت
إن كنت خمطئ ًا!)
ست سنوات ،فن ََج َح ْت يف اجتياز االختبارات ،وبال ُّطرق ال رثالث ك ِّلها.
االختبار ملدر ة ِّ
يستحق ْ
أن ُيستمع له ،ألنره قال:
ُّ
طبع ًا ،هذا مل يثبت أنره كان عظي ًام ،بل أثبت فقط أنره
(هذه هي نظر ريتيْ ،
جربوا ذاك)
وإن أردتم إثبات ِّأين
خمطئ فافعلوا هذا أو ِّ
ٌ
بالضبط ما يقدِّ مه القرآن الكريم ..بعض هذه االختبارات أصبحت
وهذا هو ر
صحتها ،والبعض اآلخر ما زال قائ ًام إىل يومنا هذا ..ر
إن القرآن
مفروغ ًا منها حيث رإهنا أثبتت ر
يشري أساس ًا إىل أنره إذا مل يكن هذا الكتاب هو ما يدر عيه ،فام عليكم رإال أن تفعلوا هذا أو ذاك
ٍ
مرت مل يستطع أحد بالطبع أن يفعل هذا أو
لتثبتوا أنره ُمز ريف ،وخالل ألف وأربعامئة سنة ر
ذاك فيثبت ذلك ،لذلك ما زال يعترب صحيح ًا وأصيالً.
ٍ
مناظرة حول اإلسالم مع أحد من غري
وهلذا أنا أقرتح عىل من يريد أن يدخل يف
وأن املسلمني عىل الباطل ـ أن يضع بداي ًة ر
أن لدهيم احلقيقة ر
املسلمني ـ ا رلذين يدر عون ر
كل
ٍ
اختبار للزر يف يف دينك؟ هل يوجد
أي
احلُ َججِ األخرى جانب ًا وأن يسأله ما ييل( :هل يوجد ُّ
أي
يف دينك ما يمكن أن ُي ِّبني أنركم عىل خطأ إن استطعت أنا أن ُأثبت ذلك؛ هل يوجد ُّ
يشء؟!)
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أي
أي منهم ُّ
سكت قليال ،ثم قال :أستطيع أن أعدكم منذ اآلن أنره لن يكون لدى ٍّ
ٍ
يتوجب عليهم حني
فكرة أنره
ألهنم ليس لدهيم أدنى
ر
اختبار أو إثبات؛ ال يشء!وذلك ر
عرضهم ما يؤمنون به عىل النراس أن يقدِّ موا هلم الفرصة إلثبات أهنرم خمطئون إن استطاعوا.
ٌ
ومع هذا ،ر
رائع عىل كيف رية تزويد القرآن الكريم
فإن اإلسالم يقدِّ م هلم ذلك.
ومثال ٌ
ٍ
السورة الرابعة .وأقول بصدق
اإلنسان بفرصة ليتث ربت من أصالته ،وأن (يثبت زيفه) جاء يف ُّ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
مرةَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ رب ُر َ
َان
ِّأين كنت مندهش ًا حني اكتشفت هذا التحدِّ ي ر
ألول ر
ِ
يه ْ ِ
َري اهللرِ َلوجدُ وا فِ ِ
ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
ريا﴾ [النساء]82 :
َ َ
اخت َال ًفا كَث ً
ٍ
وبطريقة غري مبارشة ،يدعوهم إلجياد
فهذا يم ِّثل حتدِّ ي ًا واضح ًا لغري املسلمني ،ألنره
الصعوبة يف هذا التحدِّ ي جانب ًا ـ ر
فإن تقديم مثل هذا
أي خطأ ..وح رق ًا ـ إن وضعنا اجلد رية أو ُّ
ِّ
األول ليس حترى من طبيعة البرش ،فهو يتعارض مع تكوين الشخص رية
التحدِّ ي يف املقام ر
ٍ
ثم بعد إهناء االختبار يكتب ملحوظ ًة
البرش رية؛ فاإلنسان ال يتقدر م
الختبار يف املدرسة ،ر
أي خطأ ..فجد خط ًأ واحد ًا
للم َص ِّححِ يقول فيها( :هذه اإلجابات مثال رية ،وال يوجد فيها ُّ
ُ
ٍ
ببساطة ال يفعل ذلك ..فذاك املع ِّلم ما كان ليذوق طعم النروم حتى
إن استطعت!) فاإلنسان
جيد خط ًأ ما! ومع ذلك ر
فإن هذه هي ال رطريقة ا رلتي يصل هبا القرآن إىل النراس.
يتكرر يف القرآن كثري ًا ،ويتعامل مع
ٌ
سكت قليال ،ثم قال:
مثري للدر هشة ر
موقف ٌ
آخر ٌ
ٍ
ِ
ثم ُيعطيه النرصيحة بأنره إن كان يريد
ُنصح القارئ ،فالقرآن ُي ْعل ُم القارئ عن حقائق خمتلفة ر
ٍ
أن يعرف أكثر عن هذا أو ذاك ،أو إن كان ُّ
عندئذ رإال أن يسأل أولئك
يشك فيام قيل ،فام عليه
كتاب من
ٌ
ا رلذين يملكون العلم واملعرفة ..وهذا
موقف مدهش ،فمن غري املعتاد أن ُيؤ رلف ٌ
ٍ
ِ
أي خلف ري ٍة جغراف رية ،أو نبات رية ،أو أحيائ رية ،ويبحث فيه مثل هذه
ق َب ِل إنسان ال يملك ر
ٍ
وبعدئذ ينصح القارئ بأن يسأل أهل العلم إن كان يف َر ْي ٍ
ب من يشء ..يقول
املوضوعات،
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ِ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
الذك ِْر
اهلل تعاىل يف القرآن العظيمَ :
﴿و َما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك إِ رال ِر َج ًاال ُنوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [األنبياء]7 :
ٍ
يف ِّ
عرص من العصور السابقة ـ وحترى اآلن ـ كان هناك علامء مسلمون يتت ربعون
كل
ٍ
اكتشافات مذهلة ،فإذا نظر أحدنا إىل أعامل العلامء
توصلوا إىل
إرشادات القرآن ،وقد ر
ٍ
ٍ
عديدة مضت ،فسيجد رأهنم كانوا ممتلئني باالستشهادات القرآن رية،
لعصور
املسلمني
مكان ما عن ٍ
ٍ
يشء ما ،وقد أكردوا ر
أن سبب بحثهم يف
فأعامهلم ُت ِّبني رأهنم قاموا بالبحث يف
بالذات ر
مثل هذا املكان أو ذاك ر
ألن القرآن أرشدهم يف ذلك االجتاه.
ثم ُّ
فمث ً
حيث القارئ عىل البحث يف ذلك ،فهو
ال يشري القرآن إىل خلق اإلنسان ،ر
ٍ
معلومات أكثر عن ذلك ،وهذه هي نوع رية
يعطي القارئ ملح ًة أين يبحث ،وَيربه بأنره سيجد
األشياء ا رلتي يبدو ر
بتوسع.
أن املسلمني اليوم يبحثوهنا ُّ
سأَضب لكم مثال عىل ذلك ..قبل عدر ة سنوات ،قام بعض املسلمني بجمع ِّ
كل
نمو اجلنني
اآليات القرآن رية ا رلتي تتحدر ث عن علم األَ ِجنرة ،وهو العلم ا رلذي يدرس مراحل ِّ
ثم قالوا( :هذا ما يقوله القرآن الكريم ..فهل هو حق؟) ..يف احلقيقة ،لقد أخذوا
الرحم؛ ر
يف ر
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم َال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون﴾ [النحل..]43 :
يف هذا بنصيحة القرآن الكريمَ ﴿ :ف ْ
وحصل أن اختاروا أستاذ ًا جامعي ًا يف علم األجنرة من جامعة تورونتو يف كندا ،ومل يكن
ف للعديد من الكتب يف علم األجنرة،
مسل ًام ..هذا األستاذ ُيدعى (كيث موور) ،وهو مؤ ِّل ٌ
ثم قالوا له( :هذا ما
ربزين يف هذا املجال ،ر
وجهوا له الدر عوة ،ر
و ُيعدُّ من اخلرباء العامل ِّيني املُ ِّ
ختص َصكم .فهل هو صحيح؟ ..ماذا تستطيع أن ختربنا عن
َيص ُّ
يقوله القرآن الكريم فيام ُّ
ذلك؟) ..وأثناء إقامته يف بالد املسلمني ،قدر موا له ر
كل املساعدة ا رلتي احتاجها يف الرتمجة
ر
وكل العون ا رلذي كان يطلبه.
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غري بعض النُّصوص يف كتبه ،فقد قام يف
لقد كان مذهوالً جد ًا بام وجد بحيث أنره ر
الطبعة الثانية من (تاريخ علم األجنرة) بإضافة بعض املواد ا رلتي مل تكن موجودة يف الطبعة
األوىل ،وذلك ملا وجده يف القرآن الكريم ،وحق ًا ر
صور بوضوحٍ أن القرآن الكريم
فإن هذا ُي ِّ
سابق لزمانه ،ر
وأن أولئك ا رلذين يؤمنون به يعرفون ما ال يعرفه اآلخرون.
ٌ
معلومات حمُ ٍ
ٍ
ومع ر
تواة يف القرآن الكريم قام به
أن هذا املثل عن بحث اإلنسان عن
الرجل واحدٌ من أهل ِّ
عامل ٌ غري مسلم ،رإال أنره يعترب صحيح ًا ،وذلك ر
الذكر يف هذا
ألن هذا ر
عادي ر
بأن ما يقوله القرآن حول علم األجنرة صحيح ،ملا كان
شخص
املجال ،فلو ا ردعى
ٌّ
ٌ
لزام ًا علينا قبول كالمه.
ٍ
بشكل
وهذا ما دفع أحد زمالء الدكتور موور ـ ُيدْ عى مارشال جونسون ،ويعمل

مك رث ٍ
ف يف جمال علم اجليولوجيا (علم طبقات األرض) يف جامعة تورونتو ـ لكي يصبح
ُ
هتام جد ًا بالقرآن الكريم ،ر
ُم ً
ألن احلقائق ا رلتي ذكرها عن علم األجنرة كانت دقيقة ،ولذلك
كل ٍ
سأل املسلمني أن جيمعوا له ر
ومر ًة أخرى
يشء يف القرآن الكريم ممرا له عالقة
ُّ
بتخصصه ،ر
كان النراس مندهشني جد ًا من النتائج.
ٍ
كتاب آخر ..إنه
أي
أمر يف القرآن الكريم ال نجده يف ِّ
سكت قليال ،ثم قال :هناك ٌ
يزود القارئ باملعلومات ،فإنره كثري ًا ما َيربه بأنره مل يكن يعلم ذلك من قبل ..اسمع
حني ِّ
مح ُت ُه َهل َ رم ْت َطائِ َف ٌة ِمنْ ُه ْم َأ ْن ُي ِض ُّل َ
وك َو َما ُي ِض ُّل َ
ون إِ رال
﴿و َل ْو َال َف ْض ُل اهللرِ َع َل ْي َك َو َر ْ َ
قوله تعاىلَ :
َأ ْن ُفسهم وما ي ُْضون ََك ِمن َيش ٍء و َأنْزَ َل اهللرُ َع َلي َك ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو َع رل َم َك َما َمل ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم
َ َ
ْ
ْ ْ َ
َ ُ ْ َ َ َ ُّ
َان َف ْض ُل اهللرِ َع َل ْي َك عَظِ ًيام﴾ [النساء ..]113 :واسمع قوله تعاىل﴿ :ك ََام َأ ْر َس ْلنَا فِي ُك ْم َر ُس ً
َوك َ
وال
ِمنْ ُكم ي ْت ُلو َع َلي ُكم آياتِنَا ويزَ كِّي ُكم ويع ِّلم ُكم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُي َع ِّل ُم ُك ْم َما َمل ْ َت ُكو ُنوا
َ َ
َُ
ْ ْ َ
ْ َ
ْ ََُ ُ ُ

َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]151 :
334

ٍ
كتاب مقدر ٍ
س يقوم بتقديم مثل هذا الزر عم ،ف ُّ
كل الكتب املقدر سة
أي
وطبع ًا ال يوجد ُّ
ٍ
معلومات كثرية ،ولكنرها تذكر
واملخطوطات القديمة ا رلتي يملكها النراس حتوي بالفعل
دوم ًا من أين جاءت تلك املعلومات.
فمثالً ،عندما يناقش اإلنجيل التاريخ القديم ،فإنره يذكر ر
بأن هذا امللك عاش يف
وأن ذاك خاض املعركة الفالن رية ،ر
املنطقة الفالن رية ،ر
وأن اآلخر كان له أبناء كثريون.
ينص عىل أنرك ْ
إن أردت احلصول عىل املزيد من املعلومات ،فام عليك رإال
وهو دائ ًام ُّ
ٍ
وباختالف ٍ
أن تقرأ الكتاب الفالين أو ر
كبري عن
العالين ،ألنره من هناك جاءت املعلومات..
ثم يقول له ر
هذا األسلوب ،ر
إن هذه املعلومات
فإن القرآن الكريم ِّ
يزود القارئ باملعلومات ،ر
يش ٌء جديدٌ مل يكن يعرفه أحدٌ حني نزوله ..وطبع ًا كان هناك دائ ًام دعو ٌة للبحث يف هذه
وحي من اهلل تعاىل.
صحتها وأصالتها وأ رهنا
املعلومات ،للتأكُّد من ر
ٌ
أن مثل هذا ال رط ْرح مل يستطع أبد ًا ْ
ومن املثري للدر هشة ر
أن يتحدر اه أحدٌ من غري املسلمني
قبل أربعة عرش قرن ًا مضت ،فالواقع ر
أن أهل مكرة ا رلذين كانوا يكرهون املسلمني كره ًا
املرة وهو يدر عي ر
بأن ما يسمعونه يش ٌء جديدٌ
املرة تلو ر
شديد ًا ،وكانوا يستمعون هلذا الوحي ر
مل يعرفوه من قبل ،مل يستطع أحدٌ منهم أن يرفع صوته قائالً( :ال ،ليس هذا بجديد ..فنحن
حممدٌ هبذه املعلومات ،فقد تع رلمناها يف املدرسة) ..رإهنم مل يستطيعوا أبد ًا
نعلم من أين جاء ر
حتدِّ ي أصالة القرآن الكريم ،ألنره فِ ْع ً
ال كان شيئ ًا جديد ًا.
قال آخر :بورك فيك سيدنا عىل هذه التفاصيل املهمة ..أما أنا ..فقد كنت يف يوم من
األيام قسا مسيحيا ..لعلكم سمعتم به ..أنا القس إسحق هالل مسيحه ( ..)1بدأت عالقتي

(  )1هو القس املرصي السابق اسحق هالل مسيحه ،رئيس جلان التنصري بأفريقيا ،وهو راعي كنيسة املثال املسيحي،
ورئيس فخري جلمعيات خالص النفوس املرصية بإفريقيا وغرب آسيا ،انظر :رحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا (ص )4
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مع بعض املسلمني رس ًا ،حيث بدأت أدرس وأقرأ عن اإلسالم ،وقد ُطلب مني إعداد
رسالة املاجستري حول مقارنة األديان ،وأرشف عىل الرسالة أسقف البحث العلمي يف مرص
سنة  ، 1975واستغرقت يف إعدادها أربع سنوات ،وكان املرشف يعرتض عىل ما جاء يف
الرسالة حول صدق نبوة الرسول حممد  وأميته وتبشري املسيح بمجيئه.
وأخري ًا متت مناقشة الرسالة يف الكنيسة اإلنكليكية بالقاهرة ،واستغرقت املناقشة
تسع ساعات وتركزت حول قضية النبوة والنبي  عل ًام بأن اآليات رصحية يف اإلشارة إىل
نبوته وختم النبوة به.
بعدها أخذت أفكر يف اإلسالم تفكري ًا عميق ًا حتى تكون هدايتي عن يقني تام ..وقد
يرس اهلل تعاىل يل حينها مصحفا خاصا بـ (جزء عم) ،وفتحته ،فوقع برصي عىل سورة
اإلخالص ،فأيقظت عقيل وهزت كياين ..لقد بدأت أرددها حتى حفظتها ،وكنت أجد يف
قراءهتا راحة نفسية واطمئنان ًا قلبي ًا وسعادة روحية عظيمة ..وقد كانت تلك السورة
الكريمة هي بوابتي لإلسالم.
قال آخر :بورك فيك أخي إسحق ..أما أنا فقد كنت يف يوم األيام من قساوسة
الكنيسة ..اسمي (إبراهيم خليل فلوبوس)( ..)1كنت أستاذا بكلية الالهوت اإلنجيلية..
وقد نشأت يف الكنيسة ..وترقيت يف مدارس الالهوت ..وتبوأت مكانة مرموقة يف سلم

(  )1إبراهيم خليل أمحد قس مبرش من مواليد اإلسكندرية عام  ،1919حيمل شهادات عالية يف علم الالهوت من كلية
الالهوت املرصية ،ومن جامعة برنستون األمريكية .عمل أستا ًذا بكلية الالهوت بأسيوط .كام أرسل عام  1954إىل أسوان
سكرتريا عا ًما لإلرسالية األملانية السويرسية ..أشهر إسالمه رسم ًيا عام  .1959كتب العديد من املؤلفات ،أبرزها وال ريب
ً
(حممد يف التوراة واإلنجيل والقرآن) ( ،املسترشقون واملبرشون يف العامل العريب واإلسالمي)  ،و(تاريخ بني إرسائيل)  ،و(املسيح
إنسان ال إله) و(اإلسالم يف الكتب الساموية) و(اعرف عدوك ارسائيل) و(االسترشاق والتبشري وصلتهام باإلمربيالية العاملية)
و(الغفران بني املسيحية واإلسالم)  ،انظر :رحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا (ص )13
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التنصري ..وكان من املقررات علينا يف الدراسة ـ بناء عىل الوظيفة التي كلفنا هبا ـ دارسة
القرآن الكريم ..لقد كانوا هييئوننا للحوار املستقبيل مع املسلمني ،لنستخدم معرفتنا
لنحارب القرآن بالقرآن ،واإلسالم بالنقاط السوداء يف تاريخ املسلمني ..لقد كنا نحاور
األزهريني وأبناء اإلسالم بالقرآن لنفتنهم ،فنستخدم اآليات مبتورة عن سياقها ،لنخدم
أهدافنا ..لقد كان لدينا يف هذا كتب ننهل منها ..هي كثرية ..لكن أمهها كتاب (اهلداية)
وهو يف أربعة أجزاء ،و(مصدر اإلسالم) ..إضافة إىل استعانتنا واستفادنا من كتابات
املسلمني املشككني أمثال طه حسني الذي استفادت الكنيسة من كتابه (الشعر اجلاهيل)،
وكان طالب كلية الالهوت يعتربونه من الكتب األساسية لتدريس مادة اإلسالم.
قيل له :فكيف أرشقت عليك أنوار اهلداية.
قال :يف مؤمتر تبشريي دعيت للكالم ،فأطلت الكالم يف ترديد كل املطاعن
املحفوظة ضد اإلسالم ،وبعد أن انتهيت من حديثي بدأت أسأل نفيس :ملاذا أقول هذا وأنا
أعلم أنني كاذب ؟! واستأذنت قبل انتهاء املؤمتر ،خرجت وحدي متجه ًا إىل بيتي ،كنت
مهزوز ًا من أعامقي ،متأزم ًا للغاية ،ويف البيت قضيت الليل كله وحدي يف املكتبة أقرأ
آن ع ََىل جب ٍل َلر َأي َته َخ ِ
ال عنـد اآلية الكريمةَ ﴿ :ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
القرآن ،ووقفت طويــ ً
اش ًعا
ََ َ ْ ُ
ُمت ََصدِّ عًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللرِ َوتِ ْل َك ْاألَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َْض ُ َهبا لِلن ِ
راس َل َع رل ُه ْم َي َت َفك ُرر َ
ون﴾ [احلرش]21 :
يف تلك الليلة اختذت قرار حيايت فأسلمت ،ثم انضم إيل مجيع أوالدي..
مل تكن تلك أول مرة أتأثر فيها بالقرآن ..لقد تأثرت قبلها بقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُأ ِ
وح َي
ِ
ِ
است ََم َع َن َف ٌر ِم َن ِْ
الر ْش ِد َفآ َمنرا بِ ِه َو َل ْن ُن ْ ِ
رش َك
اجل ِّن َف َقا ُلوا إِنرا َسم ْعنَا ُق ْرآنًا ع َ
َج ًبا َ ْهيدي إِ َىل ُّ
إِ َ ريل َأ رن ُه ْ
ِ
صاح َب ًة َو َال َو َلدً ا﴾ [اجلن]3-1 :
بِ َر ِّبنَا َأ َحدً ا َو َأ رن ُه َت َع َاىل َجدُّ َر ِّبنَا َما راخت ََذ َ
قيل له :لقد كنت تقرأ القرآن من قبل ،بل تستخدمه حلرب القرآن واإلسالم ،فكيف
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أثرت فيك هذه اآليات خصوصا؟
قال :لست أدري ..ربام كنت حينها يف حلظة من حلظات الصدق ..أو ربام أرشقت
عيل حينها شمس اهلداية ..يف ذلك احلني حتولت إىل إنسان آخر ..لقد عدت ألقرأ القرآن
الر ُس َ
بغري النية التي كنت أقرؤه هبا ..فاستوقفني قوله تعاىل﴿ :ا رل ِذي َن َيتربِ ُع َ
ول النربِ ري ْاألُ ِّم ري
ون ر
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
ا رل ِذي َجيِدُ و َن ُه م ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُهم ِيف الت ْرور ِاة َو ْ ِ ِ
اه ْم ع ِ
َن املُْنْك َِر
وف َو َين َْه ُ
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ
ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َت َع َل ْي ِه ْم
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا رلتِي كَان ْ
َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال رط ِّي َب َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ

ِ
ِ
ُّور ا رل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾
َرصو ُه َوا رت َب ُعوا الن َ
َفا رلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزر ُرو ُه َون َ ُ
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل إِ ِّين َر ُس ُ
ول اهللرِ إِ َل ْي ُك ْم
[األعراف ..]157 :وقولهَ :
﴿وإِ ْذ َق َال ع َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبني إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اس ُم ُه َأ ْمحَدُ َف َل رام َجا َء ُه ْم
ُم َصدِّ ًقا ملَِا َب ْ َ
رشا بِ َر ُسول َي ْأ ِيت م ْن َب ْعدي ْ
ني َيدَ ري م َن الت ْرو َراة َو ُم َب ِّ ً
ِ
ِ
ح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [الصف]6 :
بِا ْل َب ِّينَات َقا ُلوا َه َذا س ْ
لقد ظللت لعدة سنوات أدرس هذه التنبؤات إىل أن وجدهتا حقيقة مل يمسها التبديل
والتغيري ،ألن بني إرسائيل ظنوا أن النبوة لن خترج عن دائرهتم..
لن أطيل عليكم بذكر ما وجدت من النصوص املبرشة بمحمد



يف الكتاب

املقدس؛ فأنتم مجيعا تعرفوهنا ..لكن أخربكم فقط بأن أكرب ما أثر يف منها ما ورد يف نبوءة
يف سفر أشعيا إصحاح  ..79تلك التي تقول( :أو يرفع الكتاب ملن ال يعرف القراءة وال
الكتابة ويقول له اقرأ ،يقول ما أنا بقاريء ،)..لقد وجدهتا تطابق متاما تلك احلادثة التي
اس ِم َر ِّب َك ا رل ِذي َخ َل َق َخ َل َق ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم
نزل فيها قوله تعاىل﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ا رل ِذي َع رل َم بِا ْل َق َل ِم َع رل َم ْ ِ
اإلن َْس َ
م﴾ [العلق]5-1 :
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْ
قيل له :فقد كانت البشارات التي وردت يف الكتاب املقدس هي دليلك إىل اإلسالم.
قال :لقد كانت بعض أدلتي ..فأنا أعتربها منبهي األول الذي جعلني أبحث عن
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احلقيقة ..فقد انطلقت منها إىل مقارنات جادة بني اإلسالم واملسيحية ..وقد كانت تلك
املقارنات هي األساس الذي بني عليه إسالمي.
من األمثلة عىل تلك املقارنات ..أين قارنت بني قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل يا ِعب ِ
اد َي ا رل ِذي َن
َ َ
ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهللرِ إِ رن اهللرَ َيغ ِْف ُر ُّ
ور
الذ ُن َ
وب َمجي ًعا إِ رن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
َأ ْ َ
ِ
يم﴾ [الزمر ]53 :وما ورد يف اإلنجيل عن الغفران( :بدون سفك دم ال حتصل مغفرة)
الرح ُ
ر
وبالقول( :هكذا أحب اهلل العامل حتى بذل ابنه احلبيب لكي ال هيلك كل من يؤمن به بل
تكون له احلياة األبدية) ..قارنت بني العقيدتني ..فعرفت أن املغفرة يف عقيدتنا مقيدة بقيود:
من جانب اهلل ببذل ابنه احلبيب ،ومن جانب املرء بْضورة اإليامن هبذا االبن.
ومن هذه العقيدة نشأت فريضة كنيسية تعرف برس الشكر ،وفيها يؤمن املسيحي
باستحالة اخلبز إىل جسد املسيح واستحالة اخلمر إىل دم املسيح حقيقة ،وبتناوهلام تصري فيه
حياة أبدية ،ومن هذه العقيدة نشأت صكوك الغفران ..إهنا بدعة وخروج عن احلق اإلهلي
الذي ندد به زعامء اإلصالح يف القرن اخلامس عرش ..فحمدت اهلل عىل رمحته الواسعة
ومغفرته اليقينية بدون قيد وال رشط مادي ،بل بتوبة صادقة وعزم عىل احلياة الطاهرة(.)1
قيل :فهل هل هناك مقارنات غريها جعلتك تؤثر اإلسالم؟
راس إِنرا َخ َل ْقنَا ُك ْم
قال :كثرية هي مقارنايت ..منها أين قرأت قول اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ رن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللرِ َأ ْت َقا ُك ْم إِ رن اهللرَ عَل ٌ
َخبِ ٌري﴾ [احلجرات ،]13 :ثم قارنته بام جاء باإلنجيل( :إذن لسنا أوالد جارية ،بل أوالد حرة)..
لقد زال عني بتلك املقارنة العجب عن التفرقة العنرصية عند األمريكيني يف أيامنا هذه بني
البيض والسود ،وزاد إعجايب وإجاليل للمسلمني ..فسيد القوم عندهم يقف بجانب
(  )1انظر :حممد يف التوراة ،ص  ،10بترصف.
339

بعضا ،راكعني
املواطن العامل واملزارع والتاجر واملوظف كالبنيان املرصوص يشد بعضه ً
ساجدينَ ،يشون رهبم ويرجونه الرضا والعفو ،فأيقنت أن جمد اإلسالم واملسلمني يف هذا
التساند اجلميل والتآخي احلبيب(.)1
كثريا نظام التوحيد يف اإلسالم ،وهو من أبرز معامل
باإلضافة إىل هذا ،فقد استوقفني ً
اإلسالم ..إن التوحيد جيعلني عبدً ا هلل وحده لست عبدً ا ألي إنسان ،التوحيد يف اإلسالم
جيرد اإلنسان وجيعله غري خاضع ألي إنسان ،وتلك هي احلرية احلقيقية ،فال عبودية إال هلل
وحده.
باإلضافة إىل هذا ،فإن اإلسالم دين املنطق والعقل ،مل جيعل وساطة بني اهلل
واإلنسان ،ومل يرتك مقادير الناس حتت رمحة نفر منهم يلوحون هلم بسلطان الكنيسة.
قال آخر :بورك فيك أخي الكريم ..أما أنا فأدعى الدكتور وديع أمحد( ..)2لقد
مررت برحلة طويلة قاربت أربعني عاما اىل أن هدانى اهلل لإلسالم ..لن أقصها عليكم
مجيعا ..بل سأكتفي منها بلحظات اهلداية اجلميلة ،تلك التي بدأت برشاء مصحف ،وحني
اشرتيته تذكرت أن بعض أصدقائي من املسلمني ذكر أن القرآنَ :
﴿ال َي َم ُّس ُه إِ رال املُْ َط ره ُر َ
ون﴾
[الواقعة ،]79 :فاغتسلت ،ومل أجد غري ماء بارد وقتها ،ثم قرأت القرآن ،وكنت أخشى أن أجد
فيه اختالفات بعد ما ضاعت ثقتى ىف التوراة واالنجيل ..وقرأت القرآن ىف يومني ولكنى
مل أجد ما كانوا يعلمونا إياه ىف الكنيسة عن القرآن ..بل رأيت أن من يكلم حممدا َ يربه
أنه سوف يموت ..وال جيرؤ أن يتكلم هكذا اال اهلل ..بعد كل هذا دعوت اهلل أن هيديني
ويرشدين ..وذات يوم غلبني النوم ،فوضعت املصحف بجوارى ..وقرب الفجر رأيت

(  )1حممد يف التوراة ،ص .11
(  )2انظر :رحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا (ص )40
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نورا ىف جدار احلجرة ،وظهر رجل وجهه مىضء اقرتب منى ،وأشار اىل املصحف ،فمددت
يدى ألسلم عليه لكنه اختفى ..وقد وقع ىف قلبى أن هذا الرجل هو النبى حممد  يشري اىل
أن القرآن هو طريق النور واهلداية ،وقد كان ذلك من األسباب الكربى إلسالمي.
قال آخر :بورك فيك أخي الكريم ..أما أنا فأدعى (آرثر ميالستنوس) ( ..)1يف أثناء
عميل بالتنصري عام  1983خطر عىل بايل خاطر يقول يل :أي ضري يف قراءة القرآن من أجل
الرد عىل املسلمني؟
وتلبية هلذا اخلاطر توجهت إىل أحد املسلمني سائ ً
ال إياه أن يعريين كتاهبم املقدس،
فوافق املسلم مشرتط ًا عيل أن أتوضأ قبل كل قراءة(.)2
وعندما قرأت ا لقرآن أول مرة ،شعرت برصاع عنيف يف أعامقي ،فثمة صوت
يناديني وحيثني عىل اعتناق هذا الدين ،الذي جيعل عالقة اإلنسان بربه عالقة مبارشة ،ال
حتتاج إىل وساطات القسس ،وال تباع فيها صكوك الغفران.
آن َأ ْم ع ََىل ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
ويف يوم توضأت ،ثم أمسكت بالقرآن فقرأتَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ رب ُر َ
وب
َأ ْق َف ُ
فأحسست بقشعريرة ،ثم قرأت ﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت
اهلَا﴾ [حممد،]24 :
ُ
يت َل ُكم ْ ِ
األ ْسال َم ِدين ًا ﴾[املائدة ،]3:فحلت السكينة يف روحي احلريى،
َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ُ
وشعرت أين قد ُخلقت من جديد.
يف تلك الليلة مل أصرب حتى تطلع الشمس ،بل اجتهت حاالً إىل منزل صديقي املسلم
ألسأله عن كيفية الدخول يف اإلسالم ،وبني حرية الصديق ودهشته نطقت بالشهادتني.

(  )1انظر :ربحت حممد ًا ومل أخرس املسيح ،د.عبداملعطي الدااليت ،ورحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا (ص )166
(  )2ذكرنا يف املباحث الفقهية املرتبطة هبذا أنه ال ينبغي التشدد مع غري املسلمني يف مثل هذا إال إذا رأينا ذلك يف مصلحة
الدعوة اإلسالمية كتعريفهم بحرص اإلسالم عىل الطهارة.
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قال آخر :بورك فيك أخي الكريم ..أما أنا فأدعى (عبداألحد داود) ،كنت أسمى
قبل إسالمي (دافيد بنجامني الكلداين)( ..)1وكنت أستاذا يف علم الالهوت ،وقسيس
الروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيني املوحدة ..وبالنسبة الهتدائي لإلسالم ال يمكن أن
يعزى ألي سبب سوى عناية اهلل عز وجل يب ،وبدون هداية اهلل فإن كل القراءات
واألبحاث ،وخمتلف اجلهود التي تبذل للوصول إىل احلقيقة لن تكون جمدية ،واللحظة التي
آمنت هبا بوحدانية اهلل ،وبنبيه الكريم  ،أصبحت نقطة حتويل نحو السلوك النموذجي
املؤمن.
قبل إسالمي قمت بالكثري من املقارنات بني القرآن الكريم والكتاب املقدس ،وقد
دلتني مجيعا عىل أنه يستحيل أن يكون القرآن قد تأثر بالكتاب املقدس ،أو اقتبس منه ،كام
يقول أصحابنا ..وكان من أبحاثي يف هذا البحث يف عقيدة الصلب ،حيث وجدت أن
القرآن ينكرها ،واإلنجيل املتداول يثبتها ،وكالمها يف األصل من مصدر واحد ،فمن
الطبيعي أال يكون بينهام اختالف ،ولكن وقع بينهاماالختالف والتضاد ،فال بد من احلكم
عىل أحدمها بالتحريف ..وقد كانت نتيجة تتبعايت وحتقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل
املسيح عليه السالم وصلبه ثم قيامه من بني األموات قصة خرافية.
بعد تلك األبحاث وغريها اعتزلت يف منزيل شهر ًا كامالً ،أعيد قراءة الكتب املقدسة
بلغاهتا القديمة وبنصوصها األصلية مرة بعد مرة ،وأدرسها دراسة متعمقة مقارنة ..وقد
أدت تلك العزلة الباحثة إىل اعتناق اإلسالم يف مدينة استانبول ..ويف اللحظة التي آمنت
فيها بوحدانية اهلل ،وبنبيه الكريم صلوات اهلل عليه ،بدأت نقطة حتويل نحو السلوك
النموذجي املؤمن ..فـ (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) هذه العقيدة سوف تظل عقيدة كل
(  )1انظر( :حممد يف الكتاب املقدس) عبد األحد داود ص ( ، )162و(عظامء ومفكرون يعتنقون اإلسالم) حممد طاميش.
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مؤمن حقيقي باهلل حتى يوم الدين … وأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم معنى الكتاب
املقدس وروحه ،هو دراسته من وجهة النظر اإلسالمية.
قال آخر( :)1بورك فيك أخي الكريم ..أما أنا فأدعى حممد فؤاد اهلاشمي ،صاحب
كتاب (األديان يف كفة امليزان) ..لقد كان قصدي من البحث يف اإلسالم استخراج العيوب
التي أوحى إيل هبا أساتذيت ،لكن وجدت أن ما زعموه يف اإلسالم عيوب ًا هو يف احلقيقة
مزايا ،فأخذ اإلسالم بلبي ،فانقدت إليه ،وآمنت به عن تفكر ودراسة ومتحيص ،وهبا كلها
رجحت كفة اإلسالم ،وشالت كفة سواه.
قال آخر( :)2بورك فيك أخي الكريم ..أما أنا فأدعى الكاردينال أشوك كولن يانج..
كنت أمني عام جملس الكنائس العاملي لوسط ورشق إفريقيا ..مل أغري اسمي بعد إسالمي
ألن الفقهاء ذكروا يل أنه ال حرج يف احتفاظي به ما دام ال حيوي عىل الرشك ونحوه ..وألين
أيضا كنت أريد أن أجعل املسيحيني يثقون يف ،ويقبلون قويل.
قصة إسالمي تبدأ من األناجيل ..فمن صدق يف قراءة اإلنجيل ..فسيهديه ال حمالة
إىل القرآن ..ف من خالل أقوال املسيح التي وردت يف األناجيل ،جاء يف إنجيل يوحنا يف
هم اليهود بقتله( :ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوين وأنا
اإلصحاح الثامن فقرة  40عندما ر
إنسان قد كلمكم باحلق الذي سمعه من اهلل) ..لقد الحظت أن املسيح عليه السالم يف هذا
النص َيرب أنه إنسان اختاره اهلل ومحله رسالة وجعله نبي ًا ،ولذلك يقول ـ كام جاء يف
اإلصحاح الثامن فقرة  42ـ( :لو كان اهلل أباكم لكنتم حتبونني ،ألين خرجت من قبل اهلل
وأتيت ،ألين مل آت من نفيس بل ذلك أرسلني ،ملاذا ال تفهمون كالمي؟)

(  )1عن (اإلسالم) الدكتور أمحد شلبي ص ()288
(  )2انظر :جملة املجتمع العدد .1644
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بل رصحت بعض األناجيل بنبوة عيسى كام جاء يف لوقا ـ اإلصحاح السابع فقرة
 16ـ( :فأخذ اجلميع خوف وجمدوا اهلل قائلني :قد قام فينا نبي عظيم) ،وجاء يف متى ـ
اإلصحاح احلادي والعرشين فقرة ( )11 ،10 ،9ـ( :وملا دخل أورشليم ارجتت املدينة كلها
قائلة :من هذا؟ فقالت اجلموع :هذا النبي الذي من نارصة اجلليل)
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم إِ رال
وهذه النصوص تتفق مع قوله تعاىل يف القرآن الكريمَ ﴿ :ما املَْس ُ
ني َهلم ْاآلي ِ
ِِ
ِ
َر ُس ٌ
ات
الر ُس ُل َو ُأ ُّم ُه ِصدِّ ي َق ٌة كَانَا َي ْأ ُك َال ِن ال رط َعا َم ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف ُن َب ِّ ُ ُ ُ َ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
ُث رم ا ْن ُظ ْر َأنرى ُيؤْ َف ُك َ
ون﴾ [املائدة]75 :
لقد رأيت بعد البحث الطويل أن املسيح عليه السالم جاء ألمرين مهمني ..كالمها
غفل عنه إخواننا املسيحيون ..قال :أما أوهلام ،فهو تعلم األمة التي بعث إليها كيف تتقرب
إىل اهلل وتعبده ،أما معرفة اهلل فيذكر املسيح عليه السالم أن اهلل واحد ال رشيك له وال نظري
له وال شبيه له ،فقد جاء يف إنجيل (مرقص )30/12:ملا سأله الكتبة :أي وصية هي أول
الكل؟ فأجابه يسوع( :إن أول كل الوصايا هي :اسمع يا إرسائيل ..الرب إهلنا رب واحد،
وحتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي
الوصية األوىل ،وثانية مثلها هي أن حتب قريبك كنفسك ،ليس وصية أخرى أعظم من
هاتني فقال له الكاتب :صحيح يا معلم حسب احلق تكلمت فإن اهلل واحد ال آخر سواه)،
وتتأكد هذه احلقيقة عن ذات اهلل بام جاء يف إنجيل (متى )8/ 23 :حيث يقول املسيح عليه
السالم( :وأما أنتم فال تدعوا لكم أب ًا عىل األرض ألن أباكم واحد الذي يف السامء) ..وجاء
يف يوحنا يف ( )18/ 20قال املسيح( :إين أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم) ،وكلمة
األب (أيب وأبيكم) تعني يف لغة اإلنجيل الرب أي ريب وربكم.
وهلذا جتدون ني أخاطب دائام حمبي املسيح قائال هلم :أمل تتضمن وصايا املسيح عليه
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السالم تعريف ًا واضح ًا لذات اهلل العيل الكبري املتفرد ،وهو يوافق متاما ما جاء يف القرآن ،فاهلل
الص َمدُ َمل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ
تعاىل يقولُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللرُ َأ َحدٌ اهللرُ ر
ول إِ رال ُن ِ
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
وحي إِ َل ْي ِه َأ رن ُه
َ ُ
 ،]4-1كام جاء يف القرآن الكريم أيض ًاَ ْ َ َ :
ِ
َال إِ َل َه إِ رال َأنَا َفا ْع ُبدُ ون﴾ [األنبياء]25 :

حدٌ ﴾ [اإلخالص:
َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َ

أما املهمة الثانية للمسيح عيسى عليه السالم ،فهي أن هيدي األمة التي بعث إليها
إىل عبادة اهلل ،وهي أمة بني إرسائيل ،أما غريهم من األمم فال تعنيهم رشيعته ،وهذا ما
تقرره األناجيل املسيحية ،فقد جاء يف إنجيل متى ( )5/ 15قول يسوع( :مل ُأرسل إال
خلراف بني إرسائيل الضالة) ،وجاء يف متى (( :)5/ 10هؤالء االثنا عرش أرسلهم يسوع
وأوصاهم قائالً( :إىل طرق أمم ال متضوا ،وإىل مدينة السامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا
باحلرى إىل خراف بنى إرسائيل الضالة)
وهذه املعرفة جتعل كل مسيحي يبحث عن الرسول اخلاتم الذي أرسل للبرش
مجيعا ..وكل من بحث عن هذا الرسول ..فلن جيد غري حممد  ،فهو الوحيد الذي جاء يف
اس َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
َاك إِ رال كَا رف ًة لِلنر ِ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
راس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾
كتابه املقدسَ :
َاك إِ رال ر ْ َ ِ ِ
مح ًة ل ْل َعاملَنيَ ﴾ [األنبياء]107 :
[سبأ ،]28 :وجاء فيهَ :
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ
ب ـ التصديق واهليمنة:
بعد أن استمعت هلذه األحاديث ،وسجلتها ،طلب مني صاحبي املرشد أن نسري إىل
حمل آخر ،فرست معه؛ فوجدنا رجال يقف يف وسط مجع يبدو من خالل مالبسهم وهيئاهتم
أهنم من أديان خمتلفة ،فسألت صاحبي املرشد عنه وعنهم ،فقال :هذا مبلغ ،كان عىل غري
اإلسالم ،وبعد أن هداه اهلل ،مل يكتف بنفسه ،وإنام راح يبرش بدين اهلل بني قومه وغريهم.
بعد أن قال هذا سمعت املبلغ يقول ـ خماطبا اجلالسني بني يديه ـ :ال ختافوا ..فلن
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خترسوا شيئا مما كنتم عليكم بعد إيامنكم برسول اهلل  ؛ فهو مل يأت ليلغي غريه من الرسل،
وإنام جاء يدعو إىل اإليامن هبم وتصديقهم ..وكتابه مل يتنزل ليمحو ما يف الكتب املقدسة من
التعاليم ..وإنام جاء ليقرر ما فيها من الصاحلات ،ويصحح ما زاده الكتبة الكذبة فيها من
االنحرافات ..وبذلك فإن من آمن برسول اهلل  فقد آمن بجميع رسل اهلل ..ومن آمن
بالقرآن الكريم فقد آمن بجميع الكتب املقدسة ..وبذلك فإنكم إذا ربحتم حممدا  مل
خترسوا أي رسول ..وإذا ربحتم القرآن الكريم لن خترسوا أي حكمة جتدوهنا يف الكتب
املقدسة.
قام رجل من احلاَضين ،وقال :أهذا كالم تقوله من عندك لتؤثر يف عواطفنا ..أم
هو من ذلك املنبع املقدس الذي حدثتنا عنه ،والذي ال نرى أننا بحاجة لغريه؟
قال املبلغ :معاذ اهلل أن أكذب عىل ريب أو نبيي ألرضيكم ..فدين اهلل أعظم من أن
حيتاج إىل أن ننرصه أو ندل عليه بالكذب..
أما ما ذكرته لكم من تصديق رسول اهلل



لكل األنبياء السابقني ودعوته إىل

تصديقهم؛ فاألدلة عليه أكثر من أن حترص ،وهلذا ُيعتري اإليامن بالرسل عليهم السالم ركنا
من أركان اإليامن ،ومن كذب رسوال واحدا فهو كافر بجميع الرسل.
اسمعوا يف هذا لقوله تعاىل ،وهو يدعو املسلمني إىل اإليامن بجميع الرسل ،وعدم
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
التفريق بينهمُ ﴿ :قو ُلوا آ َمنرا بِاهللرِ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ويت النربِ ُّي َ
ني َأ َح ٍد
ون ِم ْن َر ِّهبِ ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
يسى َو َما ُأ ِ َ
وب َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
َو َي ْع ُق َ
وسى َوع َ
ويت ُم َ
ون َفإِ ْن آمنُوا بِ ِم ْث ِل ما آمنْ ُتم بِ ِه َف َق ِد ْاهتَدَ ْوا َوإِ ْن ت ََو رل ْوا َفإِنرام ُهم ِيف ِش َق ٍ
ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
اق
َ ْ
َ َ ْ
َ
َفس َيك ِْفيك َُهم اهللرُ َو ُه َو الس ِم ُ ِ
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل
يم﴾ [البقرة ،]137-136 :وقال تعاىل﴿ :آ َم َن ر
يع ا ْل َعل ُ
ر
ُ
َ
ِإ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ني َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه
ون ُك ٌّل آ َم َن ِباهللرِ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
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َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر ربنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري﴾ [البقرة ،]285 :وقالُ ﴿ :ق ْل آ َمنرا بِاهللرِ َو َما
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وسى
وب َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
اق َو َي ْع ُق َ
ويت ُم َ
ُأن ِْز َل َع َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل ع ََىل إِ ْب َراه َ
ِ
ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
يسى َوالنربِ ُّي َ
ون﴾ [آل عمران]84 :
ون ِم ْن َر ِّهبِ ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
َوع َ
بل إن اهلل تعاىل َيرب أن املفرقني بني الرسل عليهم السالم أو الذين يكفرون ببعضهم
ون بِاهللرِ َو ُر ُسلِ ِه َو ُي ِريدُ َ
هم يف احلقيقة كفرة باجلميع ،قال تعاىل﴿ :إِ رن ا رل ِذي َن َي ْك ُف ُر َ
ون َأ ْن ُي َف ِّر ُقوا
ون َأ ْن يت ِ
ض َو َن ْك ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون ُنؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
ني اهللرِ َو ُر ُسلِ ِه َو َي ُقو ُل َ
ني َذلِ َك َسبِ ًيال
رخ ُذوا َب ْ َ
َب ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ
ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون َح ًّقا َو َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن ع ََذا ًبا ُم ِهينًا﴾ [النساء ،]151-150 :ويف املقابل
ف
ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم ُأو َلئِ َك َس ْو َ
﴿وا رل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللرِ َو ُر ُسلِ ِه َو َمل ْ ُي َف ِّر ُقوا َب ْ َ
يصف املؤمنني بقولهَ :
ِ
ُيؤْ تِ ِ
ور ُه ْم َوك َ
يام﴾ [النساء]152 :
ورا َرح ً
َان اهللرُ َغ ُف ً
يه ْم ُأ ُج َ
بل إن اهلل تعاىل يأمرنا بأن نؤمن بجميع الرسل إمجاال حتى أولئك الذين مل ترد
أسامءهم يف القرآن الكريم والكتاب املقدس ..ذلك أن أولئك املذكورين جمرد نامذج عن
رسل اهلل ،قال تعاىل﴿ :إِنرا َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنربِ ِّينيَ ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل
ِ ِ
ِ
وب َو ُيو ُن َس َو َه ُار َ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
ون َو ُس َل ْي َام َن
يسى َو َأ ُّي َ
اق َو َي ْع ُق َ
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
إِ ْب َراه َ
َاه ْم َع َل ْي َك ِم ْن َق ْب ُل َو ُر ُس ًال َمل ْ َن ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َك َو َك رل َم
ورا َو ُر ُس ًال َقدْ َق َص ْصن ُ
َوآ َت ْينَا َد ُاوو َد زَ ُب ً
وسى َتكْلِ ًيام ُر ُس ًال ُم َب ِّ ِ
ون لِلن ِ
الر ُس ِل َوك َ
رشي َن َو ُمن ِْذ ِري َن لِئ رَال َي ُك َ
َان
راس ع ََىل اهللرِ ُح رج ٌة َب ْعدَ ُّ
اهللرُ ُم َ

ِ
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًال ِم ْن َق ْبلِ َك ِمن ُْه ْم َم ْن َق َص ْصنَا
اهللرُ ع َِزيزً ا َحك ًيام﴾ [النساء ،]165-163 :وقالَ :
ِ
َان لِرس ٍ
يت بِآ َي ٍة إِ رال بِإِ ْذ ِن اهللرِ َفإِ َذا َجا َء َأ ْم ُر
ول َأ ْن َي ْأ ِ َ
َع َل ْي َك َومن ُْه ْم َم ْن َمل ْ َن ْق ُص ْ
ص َع َل ْي َك َو َما ك َ َ ُ
ِ
ِ
رس ُهنَالِ َك ا ْملُ ْبطِ ُل َ
ون﴾ [غافر]78 :
يض بِ ْ َ
احل ِّق َو َخ َ
اهللرِ ُق َ
ولذلك يرى ورثة القرآن الكريم عدم جواز إهانة أي شخص ُعرف بني قومه قبل
اإلسالم باحلكمة؛ ألنه قد يكون من األنبياء الذين مل يقص علينا القرآن الكريم أخبارهم..
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ولذلك ال حرج عىل من يعترب زرادشت ،أو بوذا ،أو كونفشيوس ،أو حتى سقراط( ..)1أو
غريهم رسال من اهلل لعباده ،حتى لو كان يف التعاليم الواصلة إلينا بعض التحريفات ،ذلك
أهنا قد ال تكون منهم ،وإنام من أقوامهم.
سكت قليال ،ثم قال :وهكذا يذكر اهلل الكتب السابقة عىل القرآن الكريم بكل
احرتام وتقدير ..فقد ذكر التوراة ( )18مرة ،ووصفها بأهنا هدً ى ونور وفرقان ،وضيا ٌء
ِ
َاب
وذكر ،وهكذا وصف اإلنجيل وغريه من الكتب املقدسة ،قال تعاىل﴿ :نَزر َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ٌ
اإلن ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َأنْزَ َل ال رت ْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل ِم ْن َق ْب ُل ُهدً ى لِلن ِ
راس َو َأنْزَ َل ا ْل ُف ْر َق َ
ان إِ رن
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
ِب ْ َ

ِ
ِ
اب َش ِديدٌ َواهللرُ ع َِزيزٌ ُذو انْتِ َقا ٍم﴾ [آل عمران ،]4-3 :وقال:
ا رلذي َن َك َف ُروا بِآ َيات اهللرِ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ِ
ِ
يها ُحك ُْم اهللرِ ُث رم َيت ََو رل ْو َن ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َو َما ُأو َلئِ َك
﴿و َك ْي َ
حيك ُِّمون ََك َوعنْدَ ُه ُم الت ْرو َرا ُة ف َ
َ
ف َُ
ِ
ِِ
حي ُك ُم ِ َهبا النربِ ُّي َ
ون ا رل ِذي َن َأ ْس َل ُموا لِ رل ِذي َن َها ُدوا
بِاملُْؤْ مننيَ إِنرا َأنْزَ ْلنَا الت ْرو َرا َة ف َ
ور َ ْ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ
ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر ربانِ ُّي َ
راس
َاب اهللرِ َوكَا ُنوا َع َل ْيه ُش َهدَ ا َء َف َال َخت َْش ُوا الن َ
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
َو ر
ِ
ِ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللرُ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
َو ْ
ون﴾
رتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو َال ت َْش َ ُ
اإلن ِ
﴿و َل ْو َأ رهنُ ْم َأ َقا ُموا الت ْرو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن َر ِّهبِ ْم َألَ َك ُلوا
[املائدة ،]44-43 :وقالَ :
ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
ْت َأ ْر ُجلِ ِه ْم ِمن ُْه ْم ُأ رم ٌة ُم ْقت َِصدَ ٌة َوكَثِ ٌري ِمن ُْه ْم َسا َء َما َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة،]66 :
ْ ْ ْ َ ْ
َاب َلس ُتم ع ََىل َ ٍ
ِ
ِ
اإلن ِ
يموا الت ْرو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم
يشء َحترى ُتق ُ
وقالُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ ْ ْ
ْ
ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َل َي ِزيدَ رن كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َيانًا َو ُك ْف ًرا َف َال َت ْأ َس ع ََىل ا ْل َق ْو ِم
ِ
ن﴾ [املائدة]68 :
ا ْلكَاف ِري َ
سكت قليال ،ثم قال :وهكذا يذكر اهلل ما ورد يف كتب األنبياء السابقني من الوصايا
والتعاليم والقيم ..ويقررها مجيعا ،ويعتربها ،ويدعو إىل تنفيذها ،ولذلك فإن الذي يطبق
(  )1كل هؤالء وجد يف علامء املسلمني من يقول بنبوهتم.
348

تعاليم القرآن الكريم إنام يطبق مجيع التعاليم اإلهلية ،ويف مجيع الكتب املقدسة ..قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َو ُم َه ْيمن ًا َع َل ْيه﴾ [املائدة]48 :
احل ِّق ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
َ
َاب بِ ْ َ
وذكر بعض التعاليم التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم فقالَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن تَزَ كرى
احليا َة الدُّ ْنيا و ْاآل ِخر ُة َخري و َأب َقى إِ رن َه َذا َل ِفي الصح ِ
اس َم َر ِّب ِه َف َص رىل َب ْل ُتؤْ ثِ ُر َ
ف
ُّ ُ
َ ٌْ َ ْ
َ َ
ون ْ َ َ
َو َذك ََر ْ
ِ
ِ
ِ
ْاألُ َ
وسى
وسى﴾ [األعىل ،]19-14 :وقالَ ﴿ :أ ْم َمل ْ ُينَ رب ْأ بِ َام ِيف ُص ُحف ُم َ
يم َو ُم َ
وىل ُص ُحف إِ ْب َراه َ
إلنْس ِ
ِ
ِ
ِ
ان إِ رال َما َس َعى َو َأ رن َس ْع َي ُه
يم ا رلذي َو رىف َأ رال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى َو َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
َوإِ ْب َراه َ
اجلزَ ا َء ْ
األَ ْو َىف﴾ [النجم]41-36 :
َس ْو َ
جيزَ ا ُه ْ َ
ف ُي َرى ُث رم ُ ْ
وَيرب اهلل تعاىل أن كل الوصايا الواردة يف الكتب السابقة موجودة يف القرآن الكريم،
ِ
ِ
ِ ِ
﴿رش َع َل ُك ْم ِم َن الدِّ ِ
يم
ين َما َو رَّص بِه ُن ً
وحا َوا رلذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو َما َو رص ْينَا بِه إِ ْب َراه َ
قال تعاىلَ َ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َرب ع ََىل املُْ ْ ِ
جيتَبِي
رشكِنيَ َما تَدْ ُع ُ
وه ْم إِ َل ْيه اهللرُ َ ْ
يموا الدِّ ي َن َوالَ َت َت َف رر ُقوا فيه ك ُ َ
يسى َأ ْن َأق ُ
وسى َوع َ
َو ُم َ
ِ

ِ

ِ

ِ

يب﴾ [الشورى]13 :
إِ َل ْيه َم ْن َي َشا ُء َو َ ْهيدي إِ َل ْيه َم ْن ُين ُ

قام بعض احلضور ،وقال :ما دمت ذكرت هذا؛ فأخربنا أين نجد يف القرآن الكريم
ما يطابق (ال يكن لك آهلة أخرى أمامي) ،الواردة يف التوراة.
﴿و َق َىض َر ُّب َك َأ رال َت ْع ُبدُ وا
قال املبلغ :كل القرآن الكريم دعوة للتوحيد ..قال تعاىلَ :
إِ رال إِ ريا ُه ﴾ [اإلرساء ..]23 :وقالُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح رر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ رال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا﴾
[األنعام .. ]151 :وقالُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ رال َن ْع ُبدَ إِ رال
رخ َذ بع ُضنَا بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ِ
اهللرَ و َال ُن ْ ِ ِ
ون اهللرِ َفإِ ْن ت ََو رل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا
َْ ً ْ ُ
َْ
رش َك بِه َش ْيئًا َو َال َيت َ ْ
َ
ِ

بِ َأنرا ُم ْسل ُم َ
ون﴾ [آل عمران]64 :
قال آخر :فأين أجد (ال تصنع لنفسك آهلة مسبوكة)؟
اجتَنِ ُبوا
قال املبلغ :كل القرآن الكريم حتذير من الرشك والوثنية ..قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
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ان و ِ
ِ
ِ
ِ
رشكِنيَ بِ ِه َو َم ْن ُي ْ ِ
َري ُم ْ ِ
رش ْك بِاهللرِ َف َك َأن َرام
الر ْج َس م َن ْاألَ ْو َث َ ْ
ِّ
اجتَن ُبوا َق ْو َل الزُّ ور ُحنَ َفا َء هللرِ غ ْ َ
ِ
َخ َط ُفه ال رطري َأو َهت ِوي بِ ِه الريح ِيف مك ٍ
ِ
َان َس ِح ٍ
يق﴾ [احلج]31-30 :
ِّ ُ َ
الس َامء َفت ْ ُ ْ ُ ْ ْ
َخ رر م َن ر
قال آخر :فأين أجد (ال تنطق باسم الرب إهلك ً
باطال)؟
﴿و َال
قال املبلغ :كل القرآن الكريم دعوة لتعظيم اهلل وتقديسه وتنزهيه ..قال تعاىلَ :
جت َع ُلوا اهللرَ ُع ْر َض ًة ِألَ ْي َامنِ ُك ْم﴾ [البقرة .. ]224 :وقالَ ﴿ :ما َل ُك ْم َال ت َْر ُج َ
ون هللرِ َو َق ًارا َو َقدْ َخ َل َق ُك ْم
َْ
َأ ْط َو ًارا﴾ [نوح .. ]14-13 :وقالَ ﴿ :ما َقدَ ُروا اهللرَ َح رق َقدْ ِر ِه إِ رن اهللرَ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾ [احلج.. ]74 :

ِ ِ
ِ
ِ
ات
ات َم ْط ِو ري ٌ
الس َام َو ُ
وقالَ :
﴿و َما َقدَ ُروا اهللرَ َح رق َقدْ ِره َو ْاألَ ْر ُض َمجي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو ر
بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع رَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر]67 :
قال آخر :فأين أجد (أكرم أباك وأمك)؟

قال املبلغ :كل القرآن الكريم دعوة الحرتام كل العالقات االجتامعية ،وخصوصا
﴿وا ْع ُبدُ وا اهللرَ َو َال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا
العالقة مع الوالدين ..قال تعاىلَ :
ب والص ِ
ني و ْ ِ
ِ
ِ
اجلن ِ
اح ِ
اجل ِار ْ
ْب َوا ْب ِن
اجلُنُ ِ َ ر
ب بِ ْ َ
اجل ِار ذي ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
َوبِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساك ِ َ َ
ِ
السبِ ِ
ب َم ْن ك َ
ورا﴾ [النساء ،]36 :وقالُ ﴿ :ق ْل
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم إِ رن اهللرَ َال ُحي ُّ
َان خمُ ْت ًَاال َف ُخ ً
ر
َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح رر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ رال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم

﴿و َق َىض َر ُّب َك َأ رال َت ْع ُبدُ وا إِ رال إِ ريا ُه
ِم ْن إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ ري ُ
اه ْم ﴾ [األنعام ،]151 :وقالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
مها
مها َف َال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
ف َو َال َتن َْه ْر ُ َ
مها َأ ْو ك َال ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا إِ رما َي ْب ُل َغ رن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْو ًال ك َِر ًيام َو ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام ك ََام َر رب َي ِاين َص ِغ ًريا﴾
َُ َ َ
الذ ِّل م َن ر
ِ
ِ ِِ
ِ
وج ُه ْم َذلِ َك َأزْ كَى
حي َف ُظوا ُف ُر َ
[اإلرساء ،]24-23 :وقالُ ﴿ :ق ْل ل ْل ُمؤْ مننيَ َي ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َص ِاره ْم َو َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َهل ُ ْم إِ رن اهللرَ َخبِ ٌري بِ َام َي ْصنَ ُع َ
وج ُه رن َو َال
حي َف ْظ َن ُف ُر َ
ون َو ُق ْل ل ْل ُمؤْ منَات َيغ ُْض ْض َن م ْن َأ ْب َص ِاره رن َو َ ْ
يب ِدين ِزينَتَهن ِإ رال ما َ ِ
ظ َه َر منْ َها﴾ [النور]31-30 :
ُ ر
ُْ َ
َ
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قال آخر :فأين أجد (ال تقتل)؟
قال املبلغ :كل القرآن الكريم حتذير من القتل وسفك الدماء ..قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
جت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
ا رل ِذي َن آ َمنُوا َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل إِ رال َأ ْن َت ُك َ
اض ِمنْ ُك ْم َو َال َت ْق ُت ُلوا
ون ِ َ
ِ
َأ ْن ُف َس ُك ْم إِ رن اهللرَ ك َ
﴿و َال َت ْق ُت ُلوا النر ْف َس ا رلتِي َح رر َم اهللرُ إِ رال
َان بِ ُك ْم َرح ًيام﴾ [النساء .. ]29 :وقالَ :
احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا َف َال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ رن ُه ك َ
ورا﴾
رس ْ
َان َمن ُْص ً
بِ ْ َ
[اإلرساء]33 :

قال آخر :فأين أجد (ال تزن)؟
قال املبلغ :كل القرآن الكريم حتذير من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ..قال تعاىل:
﴿ ُق ْل إِنرام حرم ريب ا ْل َفو ِ
اإل ْث َم َوا ْل َبغ َْي بِغ ْ ِ
احلَ ِّق َو َأ ْن ُت ْ ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ْ ِ
َري ْ
رش ُكوا
َ َ ر َ َ ِّ َ َ
ِباهللرِ َما َمل ْ ُينَزِّ ْل ِب ِه ُس ْل َطانًا َو َأ ْن َت ُقو ُلوا ع ََىل اهللرِ َما َال َت ْع َل ُم َ
﴿و َال
ون﴾ [األعراف ،]33 :وقالَ :
َان َف ِ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِ ً
َت ْق َر ُبوا الزِّ نَا إِ رن ُه ك َ
يال﴾ [اإلرساء]32 :
قال آخر :فأين أجد (ال ترسق)؟
قال املبلغ :كل القرآن الكريم حتذير من الرسقة وأكل أموال الناس بالباطل ..قال
ِ
تعاىل﴿ :والس ِار ُق والس ِار َق ُة َفا ْق َطعوا َأي ِدهيام جزَ اء بِام كَسبا َنك ً ِ
يم﴾
ُ ْ َ َُ َ ً َ َ َ
َاال م َن اهللرِ َواهللرُ ع َِزيزٌ َحك ٌ
َ ر
َ ر
﴿و َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم ِبا ْل َباطِ ِل َو ُتدْ ُلوا ِ َهبا ِإ َىل ْ
احلُكرا ِم لِ َت ْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا
[املائدة ،]38 :وقالَ :
ِم ْن َأم َو ِ
راس بِ ْ ِ
ال الن ِ
اإل ْث ِم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
﴿وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهل ُ ْم َو َال
ون﴾ [البقرة ،]188 :وقالَ :
ْ
يث بِال رط ِّي ِ
ب َو َال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ رن ُه ك َ
اخلَبِ َ
َت َت َبدر ُلوا ْ
ريا﴾ [النساء]2 :
َان ُحو ًبا كَبِ ً
قال آخر :فأين أجد (ال تشهد عىل قريبك شهادة الزور)؟
قال املبلغ :كل القرآن الكريم حتذير من الكذب وشهادة الزور ..قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك
ِ ِ
ِ
ِ
اجتَنِ ُبوا
َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم ُح ُر َمات اهللرِ َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه عنْدَ َر ِّبه َو ُأح رل ْت َل ُك ُم ْاألَ ْن َعا ُم إِ رال َما ُيت َْىل َع َل ْي ُك ْم َف ْ
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ِ
ِ
اجتَنِ ُبوا َق ْو َل الزُّ ِ
﴿وا رل ِذي َن َال َي ْش َهدُ َ
ور
ور﴾ [احلج ،]30 :وقالَ :
الر ْج َس م َن ْاألَ ْو َثان َو ْ
ون الزُّ َ
ِّ
ِ
َوإِ َذا َم ُّروا بِال رلغ ِ
ْو َم ُّروا ك َرا ًما﴾ [الفرقان]72 :
قال آخر :فأين أجد (التشته بيت قريبك وال شيئًا مما لقريبك)؟
قال املبلغ :كل القرآن الكريم حتذير من الطمع واالسترشاف ،ودعوة للقناعة
﴿و َال َتت ََمن ْروا َما َف رض َل اهللرُ بِ ِه َب ْع َض ُك ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض﴾ [النساء]32 :
والرىض ..قال تعاىلَ :
قال آخر :فأين أجد (طوبى للودعاء ألهنم يرثون األرض) (متى )5:5؟
الذك ِْر َأ رن ْاألَر َض ي ِر ُثها ِعب ِ
﴿و َل َقدْ َك َت ْبنَا ِيف الزر ُب ِ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
اد َي
َ َ َ
قال املبلغ :قال تعاىلَ :
ْ
الص ِ
احلُ َ
﴿ه َو ا رل ِذي َأ ْر َس َل
ون إِ رن ِيف َه َذا َل َب َالغًا لِ َق ْو ٍم عَابِ ِدي َن﴾ [األنبياء ،]106-105 :وقالُ :
ر

ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه املُْ ْ ِ
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
رش ُك َ
ون﴾ [التوبة ،]33 :وقال:
ين ْ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخلِ َفن ُره ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
است ْ
ات َل َي ْست ْ
ف
َخ َل َ
﴿وعَدَ اهللرُ ا رلذي َن آ َمنُوا منْ ُك ْم َوعَم ُلوا ر
َ
ض ك ََام ْ
الص َ
ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ رن َهل ُ ْم ِدين َُه ُم ا رل ِذي ْارت ََىض َهل ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن ُره ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا
ون ِيب َشيئًا ومن َك َفر بعدَ َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
َي ْع ُبدُ ونَنِي َال ُي ْ ِ
اس ُق َ
رش ُك َ
ون﴾ [النور]55 :
ْ َ َ ْ َ َْ
ُ
قال آخر :فأين أجد (طوبى لألتقياء القلب) (متى )8 :5؟
ون إِ رال َم ْن َأتَى اهللرَ بِ َق ْل ٍ
قال املبلغ :قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َال َينْ َف ُع َم ٌال َو َال َبنُ َ
ب َسلِي ٍم﴾
[الشعراء .. ]89-88 :وقال﴿ :وإِ رن ِمن ِشيعتِ ِه َ ِ ِ
يم إِ ْذ َجا َء َر رب ُه بِ َق ْل ٍ
ب َسلِي ٍ
م﴾ [الصافات-83 :
ْ َ
َ
إل ْب َراه َ
ِ
ون لِ ُك ِّل َأو ٍ ِ ٍ
اجلنر ُة لِ ْلمت ِرقنيَ غَري ب ِع ٍ
ِ ِ
يد َه َذا َما ُتوعَدُ َ
يش
ر
َْ َ
 .. ]84وقالَ :
ُ
﴿و ُأزْ ل َفت ْ َ
اب َحفيظ َم ْن َخ َ
ب ُمنِ ٍ
ب َو َجا َء بِ َق ْل ٍ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
يب﴾ [ق]33-31 :
الر ْ َ
ر
قال آخر :فأين أجد (طوبى لصانعي السالم) (متى )9 :5؟
﴿ال َخري ِيف كَثِ ٍري ِمن نَجو ُاهم إِ رال من َأمر بِصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
وف
َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
ْ ْ َ ْ
قال املبلغ :قال تعاىلَ ْ َ :
ِ
ني الن ِ
الس ْل ِم كَا رف ًة َو َال
َأ ْو إِ ْص َالحٍ َب ْ َ
راس﴾ [النساء ،]114 :وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ِّ
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َتتربِعوا ُخ ُطو ِ
ِ ِ
ات ر
﴿هي ِدي بِ ِه اهللرُ َم ِن ا رت َب َع
َ
ُ
الش ْي َطان إ رن ُه َل ُك ْم عَدُ ٌّو ُمبِنيٌ ﴾ [البقرة ،]208 :وقالْ َ :
ُّور بِإِ ْذنِ ِه وهي ِدهيِم إِ َىل ِرص ٍ
ِر ْضوا َنه سب َل الس َال ِم و َُي ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾
َ ُ ُ ْ َ
َ ُ ُ ُ
َ َْ ْ
َ
ر
َ
[املائدة ،]16 :وقال﴿ :واهللرُ يدْ ُعو إِ َىل د ِار الس َال ِم وهي ِدي من ي َشاء إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [يونس:
َ
َ َ
َ ْ َ ُ
ر
َ
َ َْ
ِ
اجن َْح َهلا َوت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ ِإ رن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [األنفال:
لس ْل ِم َف ْ
 ،]25وقالَ :
يع ا ْل َعل ُ
ر
﴿و ِإ ْن َجن َُحوا ل ر
َ
]61

قال آخر :فأين أجد (قد سمعتم أنه قيل للقدماء التزن وأما أنا فأقول لكم إن كل
من ينظر إىل امرأة ليشتهيها فقد زنى هبا يف زنى هبا يف قلبه) (متى )29 -27؟
ِ
ِ ِِ
ِ
وج ُه ْم َذلِ َك
حي َف ُظوا ُف ُر َ
قال املبلغ :قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ل ْل ُمؤْ مننيَ َي ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َص ِاره ْم َو َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َأزْ كَى َهل ُ ْم إِ رن اهللرَ َخبِ ٌري بِ َام َي ْصنَ ُع َ
حي َف ْظ َن
ون َو ُق ْل ل ْل ُمؤْ منَات َيغ ُْض ْض َن م ْن َأ ْب َص ِاره رن َو َ ْ
ُفروجهن و َال يب ِدين ِزينَتَهن إِ رال ما َ ِ
ظ َه َر من َْها﴾ [النور]31-30 :
ُ ر
ُ َ ُ ر َ ُْ َ
َ
قال آخر :فأين أجد (اسألوا تعطوا) (متى )7:7؟
ِ ِ
يب َدع َْو َة الدر ا ِع إِ َذا
يب ُأ ِج ُ
﴿وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّين َق ِر ٌ
قال املبلغ :قال تعاىلَ :
ِ
وين َأست ِ
م ﴾ [غافر]60 :
َج ْ
َدعَان﴾ [البقرة ،]186 :وقالَ :
ب َل ُك ْ
﴿و َق َال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُع ِ ْ
قال آخر :فأين أجد (احرتزوا من األنبياء الكذبة الذين يأتوكم بثياب احلمالن
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) (متى )15 :7؟
ِ
﴿و ِم َن الن ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُي ْش ِهدُ اهللرَ ع ََىل
قال املبلغ :قال تعاىلَ :
راس َم ْن ُي ْعج ُب َك َق ْو ُل ُه ِيف ْ َ
اخلصا ِم وإِ َذا تَو رىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احل ْر َ
ث َوالنر ْس َل
ض ل ُي ْفسدَ ف َ
َ َ َ
َما ِيف َق ْلبِه َو ُه َو َأ َلدُّ ْ َ َ
يها َو ُ ْهيل َك ْ َ
ْ
ِ
ب ا ْل َف َسا َد َوإِ َذا ِق َيل َل ُه ات ِرق اهللرَ َأ َخ َذ ْت ُه ا ْل ِعزر ُة بِ ْ ِ
اإل ْث ِم َف َح ْس ُب ُه َج َهن ُرم َو َلبِئ َْس املِْ َها ُد﴾
َواهللرُ َال ُحي ُّ
[البقرة]206-204 :

 2ـ القرآن ..والبيان الشايف:
بعد أن استمعت هلذه األحاديث ،وسجلتها ،التفت إىل صاحبي ،فلم أجده ،بل
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وجدت بدله صاحبي عبد القوي بطل املصارعة العاملي ،فقلت له :مرحبا بك ..أين كنت..
هل ضللت عني ،أم ضللت عنك؟ ..لكن ال ختف ففي الوقت الذي غادرتني فيه سمعت
الكثري من أحاديث علامء أهل الكتاب ،وقد سجلتها مجيعا ..فكلها شهادات صادقة ُتقام
هبا احلجة عىل أقوامهم؟
قال :وعىل غري أقوامهم.
قلت :كيف ذلك ..أولئك الذين يتحدثون أهل كتاب ،وهم حجة عىل طائفتهم؟
قال :حجج اهلل للعقول ،وليست للطوائف ..فالعاقل هو الذي يستفيد منها ،ال ذلك
الذي حبسته الطوائف يف سجوهنا.
ما رسنا قليال ،حيث رأيت قوما جمتمعني ،يتحدثون بألسنة فصيحة ..سألت عبد
القوي عنهم ،فقال :هؤالء قوم من األدباء الذين انبهروا بالبيان القرآين؛ فحصل هلم ما
حصل للسحرة حني رأوا عصا موسى عليه السالم ،لقد علموا أنه ال طاقة لبرش أن يعرب
عن احلقائق بمثل تلك األلفاظ ،وال تلك األساليب التي عرب هبا القرآن الكريم.
قلت :فثبوت إعجاز القرآن الكريم خاص هبم ،ال بغريهم.
قال :ال ..بل هو عام لغريهم ..فإقرار الفصحاء والبلغاء وأرباب البيان بذلك حجة
ِ ِ
رسائِ َ
يل﴾ [الشعراء:
عىل غريهم ..أمل تسمع قوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم آ َي ًة َأ ْن َي ْع َل َم ُه ُع َل َام ُء َبني إ ْ َ
 ..]197فقد اعترب اعرتاف علامء بني إرسائيل حجة عىل غريهم.
قلت :فهمت اآلية ..لكني أخشى أال يفهمها بعض قومي ..أولئك الذين يبالغون
يف تقديس عقوهلم.
قال :أجبني ..هل كان ذلك الصحفي الذي شهد يل يف حواره معي بأين بطل العامل
يف املصارعة كاذبا أم صادقا؟ ..ذلك أين يف احلقيقة مل أصارع إال أفرادا حمدودين.
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قلت :هو صادق ..ذلك أنك برصعك هلم قد رصعت من هو دوهنم ..ألن من
صارعتهم هم خالصة أقوامهم.
قال :فهكذا األدباء هم خالصة البرش يف البيان والتعبري ..فعجزهم عن املعارضة،
وإقرارهم باإلعجاز القرآين ،دليل قوي ،وحجة بالغة ،هلم ولغريهم.
أ ـ نامذج وشواهد:
ما انتهى من حديثه هذا حتى سمعت أحد املجتمعني يقول :ال أحد ممن له حظ من
اللغة العربية يشك يف أن البيان والبالغة والنظم القرآين هو أكرب مظاهر اإلعجاز وضوحا،
وخاصة للعرب الذين نزل بينهم القرآن الكريم ،وحتداهم كام حتدى غريهم.
قال آخر( :)1أجل ..فهذا النوع من اإلعجاز هو الذي شده به العرب عند أول نزوله
فحريهم ،وهم املدركون ألساليبه العارفون ملنهاجه ،الذين يذوقون القول بأسامعهم
ر
ويدركونه بعقوهلم ،ويعرفون مواضع الكامل ،ومواضع النقص يف كل ما يسمعون من
شعر ،حتى رإهنم يتجهون إىل مواضع احلسن ،واملآخذ التي تؤخذ بلقانة فطروا عليها ،ولباقة
عرفوا هبا.
قال آخر :صدقت ..ومما أذكره من هذا أنه ُعرض بيتان من الشعر حلسان بن ثابت
يف سوق عكاظ عىل اخلنساء ،ومها:
لنا اجلفنات الغري يلمعن بالضحى

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

ولدنا بني العنقاء وابني حمرق

فأكرم بنا ً
خاال ،وأكرم بنا ابنام

فقالت اخلنساء :ض رعفت افتخارك ،وأنزرته يف ثامنية مواضع ،قلت :لنا اجلفنات،
واجلفنات ما دون العرش ،ولو قلت اجلفان لكان أكثر ،وقلت :الغر ،والغرة البياض يف
(  )1انظر الكتب املختصة هبذا ،ومنها :املعجزة الكربى القرآن ،أبو زهرة ،ص ،70وما بعدها.
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اجلبهة ،ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعًا ..وقلت :يلمعن ،واللمعان يشء يأيت بعد
اليشء ،ولو قلت :يرشقن لكان أكثر؛ ر
ألن اإلرشاق أدوم من اللمعان ..وقلت :بالضحى،
ولو قلت بالدجى لكان أبلغ يف املديح؛ ألن الضيف أكثر طرو ًقا بالليل ..وقلت :أسيافنا،
واألسياف دون العرشة ،ولو قلت سيوفنا لكان أكثر ..وقلت :يقطرن ،فد رللت عىل قلة
القتل ،ولو قلت :جيرين لكان أكثر ألنصباب الدم ..وقلت د ًما ،والدماء أكثر من الدم..
وفخرت بمن ولدت ومل تفتخر بمن ولدوك(.)1
قال آخر :أجل ..ومثل ذلك رأيت ن رقاد العرب يستنكرون بيت امرئ القيس الذي
يقول فيه يف معلقته:
أغرك مني أن حبك قاتيل وأنك مهام تأمري القلب يفعل
فقد قالوا :ر
إن البيت ال يصدر من عاشق برح به احلب ،وأحس بلطف العشق،
وقالوا :إن الغانية إذا مل تعتز باحلب ففيم تعتز ،كأنه يقول هلا :إن كنت مغرورة بحبي فإين
تاركك ،وهكذا ،وما ذلك شأن املحب اللهج.
قال آخر :لقد رأيت أن هؤالء الذواقني للبيان الذين مرنت أسامعهم وألسنتهم عىل
القول البليغ وإدراك مراميه ،منترشون يف كل البيئة التي كان فيها رسول اهلل  ،والتي وقع
فيها التحدي ..يستوي يف ذلك أهل املدر وأهل الوبر ..ومع ذلك مل يتقدم أحدهم لنقد
القرآن مثلام فعلوا مع الشعراء والبلغاء.
قال آخر :بل إهنم مل يملكوا إال أن ينجذبوا إليه ،ويقروا بتأثريه ..ومل يستطيعوا أن
يامروا فيه ،بل خروا صاغرين أمام بالغته ،معرتفني بأنه يسمو عىل قدرهم ،ويعلو عىل
طاقتهم ،مع أهنم كفروا بام يدعوهم إليه.
( )1هامش إعجاز القرآن للرافعي ص..255
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تتضمن اإلقرار
قال آخر :أجل ..وهلذا قالوا :إنه سحر يؤثر ،وهي شهادة منهم
ر
باستيالئه عىل نفوسهم ،وعلوه عىل كالمهم ،وإن كان من نوعه ،وسموا معانيه ،وإن كانت
حروفه يف صياغة من حروفهم وكلامهتم.
قال آخر :إن كل يشء يف القرآن معجز من حيث قوة املوسيقى يف حروفه ،وتآخيها
يف كلامته ،وتالقي الكلامت يف عباراته ،ونظمه املحكم يف رنينه ،وما وصل إليه من تأليف
بني الكلامت ،وكون كل كلمة لف ًقا مع أختها ،وكأنام نسيج كل واحدة قطعة منه تكمل
صورته ،وتوحد غايته ،ومعانيه جتدها مؤتلفة مع ألفاظه ،وكأن املعاين جاءت مؤاخية
لأللفاظ ،وكأن األلفاظ قطعت هلا ،وسويت عىل حجمها.
قال آخر :إن كل كلمة من كلامت القرآن تعطي صورة بيانية ،وكل عبارة جتتمع من
كلامت هلا صورة بيانية رائعة تصور املعاين كالصورة الكاملة يف تصويرها ،التي تتكون
وتتجمع من الصور صورة متناسقة ..وألجل هذا يصعب عىل الكاتب
أجزاؤها من صور،
ر
أن يأيت بكل وجوه اإلعجاز البياين.
قال آخر :لقد الحظت أن معاين القرآن ُختاطب الناس مجيع ًا عىل اختالف أزماهنم
ومداركهم؛ فيفهم كل واحد منها ما يتناسب مع طاقته ..اسمعوا مثال إىل قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا َو َق َم ًرا ُمنِ ًريا﴾ [الفرقان..]61 :
رس ً
وجا َو َج َع َل ف َ
الس َامء ُب ُر ً
﴿ َت َب َار َك ا رلذي َج َع َل ِيف ر
يها َ
فالعامي البسيط سيعلم أن هذه اآليات تتحدث عن وصف الشمس والقمر ،وأن كليهام
مصادر إلضاءة األرض ..أما العامل باللغة العربية ،فسيدرك عند تأويل هذه اآلية أن
ٌ
ٍ
حرارة فهو
نور من غري
الشمس جتمع بني الضوء واحلرارة؛ لذلك سميت رساج ًا ،والقمر ٌ
ضو ٌء ..أما عامل الفلك ،فسيدرك أن إضاءة الشمس ذاتي ٌة وإضاءة القمر ناجت ٌة من انعكاس
الشمس.
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قال آخر :لقد ذكرتني أحاديثكم بام روي عن األصمعي أنه سمع كالم جارية فقال
﴿و َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُأ ِّم
هلا :قاتلك اهلل ما أفصحك! فقالت( :أو يعد هذا فصاحة بعد قوله تعاىلَ :
ت َع َلي ِه َف َأ ْل ِق ِ
يه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِ
يه ِيف ا ْل َي ِّم َو َال َخت َِايف َو َال َحتْزَ ِين إِنرا َرا ُّدو ُه إِ َل ْي ِك
ْ
ْ
ُ َ
وج ِ
اع ُلو ُه ِم َن املُْ ْر َسلِنيَ ﴾ [القصص ،]7 :فجمع يف آية واحدة بني أمرين ،وهنيني ،وخربين،
َ َ
وبشارتني) ()1

اس َت ْي َأ ُسوا ِمنْ ُه
قال آخر :ومثل ذلك روي أن أعرابيا سمع قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َل رام ْ
َخ َل ُصوا ن ِ
َج ًّيا﴾ [يوسف ،]80 :قال( :أشهد أن خملوقا ال يقدر عىل مثل هذا الكالم)

قال آخر :اسمعوا إىل قوله تعاىل﴿ :حترى إِ َذا َأتَوا ع ََىل و ِ
اد الن ْرم ِل َقا َل ْت ن َْم َل ٌة َيا َأ ُّ َهيا
َ
ْ
َ
ِ
حيطِ َمنر ُك ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُجنُو ُد ُه َو ُه ْم َال َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [النمل ..]18 :انظروا
الن ْرم ُل ا ْد ُخ ُلوا َم َساكنَ ُك ْم َال َ ْ
إىل اشتامهلا عىل النداء يف قوهلا أهيا ،والتنبيه ،واألمر ،والنهي ،والتخصيص ،والعموم،
واإلعذار ،من غري ركاكة يف األلفاظ وال تنافر ،فال يشعر القارئ لآليات بالعرس ،وال يشعر
السامع بالثقل.
قال آخر :اسمعوا إىل قوله تعاىل يف قصة يوسفَ ﴿ :ف َأ َك َل ُه ِّ
ْت بِ ُمؤْ ِم ٍن
ْب َو َما َأن َ
الذئ ُ
َلنَا و َلو ُكنرا ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [يوسف ]17 :ومل يقل افرتسه؛ ألنه لو قيل افرتسه لطالب يعقوب عليه
َ
َ ْ
السالم أبناءه بام تبقى من جسد يوسف ،أما األكل فيفهم منه عدم بقاء يشء من أثره ..ويف
امها َمت ِيش ع ََىل استِحي ٍ
اء َقا َل ْت
ْ َْ
قصة موسى عليه السالم مع املرأتني ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َجا َء ْت ُه إِ ْحدَ ُ َ ْ
ِ
إِ رن َأ ِيب يدْ ُع َ ِ
َف
ص َق َال َال َخت ْ
ص َع َل ْيه ا ْل َق َص َ
وك ل َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا َف َل رام َجا َء ُه َو َق ر
َ

ت ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال رظاملِنيَ ﴾ [القصص ،]25 :فوصف القرآن الكريم حال املرأة بأهنا متيش ومل
ن ََج ْو َ
يقل تسعى؛ فالسعي يستلزم العجلة التي توقظ الغرائز ،أما امليش فهو الوصف الدقيق حلال
( )1الشفاء للقايض عياض ص..169
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املرأة املسلمة ،وما عليها التزامه من الوقار يف مشيتها.
ب ـ شبهات وردود:
بعد أن اندجمت اندماجا كليا يف تلك األحاديث اجلميلة عن البيان القرآين ،طلب
مني صاحبي عبد القوي أن نسري يف ذلك اجلناح ،لرؤية حمال أخرى ،فقلت له :أنا ال أرتاح
ليشء كام أرتاح ملثل هذه املجالس ..فدعني فيها ،ورس حيث شئت.
قال :قلمك اآلن مكلف بالرباهني ال بالتفاصيل ..فإن نجحت يف مهمتك هذه؛
معلم البيان ،ليطوف بك يف أمثال هذه املجالس.
معلم القرآن
فسريسل لك
َ
ُ
قلت :هل تعدين بذلك؟
قال :أنت الذي تعد نفسك بذلك ..بقدر جدك واجتهادك وصدقك ،تتحقق
أمنياتك ..فاهلل أكرم من أن حيرم صادقا خملصا.
قلت :ما دام األمر كذلك ..فأنا طوع أمرك ..رس يب حيث شئت.
ما رسنا إال قليال يف ذلك اجلناح اخلاص بعلامء البيان ،حتى وجدنا رجال يرتدي
لباس علامء األزهر حيادث رجال يلبس لباس الفرنجة ..فسألت صاحبي عبد القوي عنهام،
فأشار لألزهري ،وقال :هذا أستاذ من أساتذة البيان من أهل هذا العرص ..وذاك الذي معه
رجل ممن امتأل عقله بالشبهات ،وقد قصد هذا األستاذ بصدق ليكف عنه رشها.
دققت النظر يف األزهري ،وصحت :صدقت ..قد عرفته ..إنه حممد عبد اهلل دراز..
صاحب كتاب [النبأ العظيم] ..الكتاب الذي اهتم بإبراز وجوه جديدة من اإلعجاز القرآين
البياين واللغوي والعقيل ..وقد أجاد فيه وأفاد ..والكل منه استفاد.
قال :فاسمع إليه ،وهو يتحدث إىل مثري الشبهات ..فليس اخلرب كالعيان.
بعد أن قال هذا ،سمعت مثري الشبهات يقول :مع احرتامي لكل إجاباتك عىل
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الشبهات التي طرحتها ..إال أن هناك شبهة ال تزال عالقة يف ذهني ..وال أظن أنه يوجد من
جييب عنها غريك.
قال دراز :أعلم ما هي ..فأنا أيضا قد مررت هبا ..واحلمد هلل فك اهلل عني إشكاهلا..
تبينت أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجزً ا ،وأهنم
أنت تريد أن تقول( :)1قد
ُ
رسا من أرسار اإلعجاز يسمو به عن قدرهتم ..لكني لست أفهم
وجدوا يف طبيعة القرآن ًّ
أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذ الرس؛ ألين أقرأ القرآن فال أجده َيرج عن
معهود العرب يف لغتهم العربية :فمن حروفهم ُر ِّك َب ْت كلام ُته ..ومن كلامهتم ُألفت مجله
وآياته ،وعىل مناهجهم يف التأليف جاء تأليفه ،فأي جديد يف مفردات القرآن مل يعرفه العرب
من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد يف تركيب القرآن مل تعرفه العرب من طرائقها ومل تأخذ به
يف مذاهبها ،حتى نقول :إنه قد جاءهم بام فوق طاقتهم اللغوية؟ ..هل هذا ما كنت تريد
السؤال عنه؟
قال الرجل :أجل ..وعجبا لك كيف عرفت ما دار بخلدي ،ومل تغادر منه حرفا
واحدا.
قال دراز :املتكلم احلقيقي هو الذي يقتحم جماهيل العقول ليعرف كيف تفكر،
فيخاطبها بام تعرف ال بام تنكر.
قال الرجل :فأجبني عىل الشبهة.
قال دراز :أما اعتبار القرآن الكريم ال َيرج يف لغته عن سنن العرب يف كالمهم
إفرا ًدا وتركي ًبا فذلك حق ال ريب فيه ،وبذلك كان أدخل يف اإلعجاز ،وأوضح يف قطع
ْج ِم ًّيا َل َقا ُلوا َل ْو َال ُف ِّص َل ْت
﴿و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا َأع َ
األعذار ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
( )1النبأ العظيم (ص )118
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آيا ُته َأ َأع ِ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
يب ُق ْل ُه َو لِ رل ِذي َن آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َفا ٌء َوا رل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
اهن ْم َو ْق ٌر َو ُه َو
ْجم ٌّي َوع ََر ِ ٌّ
َ
َ ُ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ن َمكَان َبعيد﴾ [فصلت]44 :
َع َل ْي ِه ْم ع ًَمى ُأو َلئ َك ُينَا َد ْو َن م ْ
وإن أردت تشبيها ييرس لك فهم هذا؛ فإن صنعة البيان ال ختتلف كثريا عن صنعة
البنيان ،فاملهندسون البناءون ال َيلقون مادة بناء مل تكن يف األرض ،وال َيرجون يف
صنعتهم عن قواعدها العامة ،وال يعدو ما يصنعونه أن يكون جدرانًا مرفوعة ،وسق ًفا
موضوعة ،وأبوا ًبا مرشعة ،ولكنهم تتفاضل صناعاهتم وراء ذلك يف اختيار أمتن املواد
وأبقاها عىل الدهر ،وأكنها للناس من احلر والقر ،ويف تعميق األساس وتطويل البنيان،
وختفيف املحمول منها عىل حامله ،واالنتفاع باملساحة اليسرية يف املرافق الكثرية ،وترتيب
احلجرات واألهباء ،بحيث يتخللها الضوء واهلواء ،فمنهم من يفي بذلك كله أو جله،
ومنهم من َيل بيشء منه أو أشياء ..إىل فنون من الزينة والزخرف يتفاوت الذوق اهلنديس
فيها تفاوتًا بعيدً ا.
ومثل ذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد عىل طرائق شتى يتفاوت
حظها يف احلسن والقبول ،وما من كلمة من كالمهم وال وضع من أوضاعهم بخارج عن
مواد اللغة وقواعدها يف اجلملة ،ولكنه حسن االختيار يف تلك املواد واألوضاع قد يعلو
بالكالم حتى يسرتعي سمعك ،ويثلج صدرك ،ويملك قلبك ،وسوء االختيار يف يشء من
ذلك قد ينزل به حتى متجه أذنك ،وتغشى منه نفسك ،وينفر منه طبعك ..فاللغة ـ كام
تعلمون ـ فيها العام واخلاص ،واملطلق واملقيد ،واملجمل واملبني ،وفيها العبارة واإلشارة
والفحوى واإليامء ،وفيها اخلرب واإلنشاء ،وفيها اجلمل االسمية والفعلية ،وفيها النفي
واإلثبات ،وفيها احلقيقة واملجاز ،وفيها اإلطناب واإلجياز ،وفيها الذكر واحلذف ،وفيها
االبتداء والعطف ،وفيها التعريف والتنكري ،وفيها التقديم والتأخري ،وهلم جرا ..ومن كل
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هذه املسالك ينفذ الناس إىل أغراضهم ،غري ناكبني بوضع منها عن أوضاع اللغة مجلة ،بل
يف شعاهبا يتفرقون ،وعند حدودها يلتقون.
قال الرجل :وعيت هذا ..لكن ما ذكرته أثار لدي شبهة أخرى ..ال تقل عن
السابقة.
قال دراز :أفهم قصدك ..أنت تريد أن تذكر بأن هذه املسالك ما دامت معروفة
واضحة؛ فلم تعرست معارضة القرآن؟
قال الرجل :أجل ..ألن ما ذكرته جيعل أرسار إعجاز القرآن واضحة للعيان ،وما
وضح وزال عنه اإلشكال سهل تقليده ومعارضته.
قال دراز :إن ما ذكرته من املسالك ليس بالذي جيمل يف كل موطن ،وليس يشء
منها بالذي يقبح يف كل موطن ،ألنه لو كان األمر كذلك هلان األمر عىل طالبه ،وألصبحت
طعام واحدً ا ،ويف سمعهم نغمة واحدة ..كال ،فإن الطريق الواحد
البالغة يف لسان الناس ً
قد يبلغك مأمنك حينًا ،ويقرص بك عن غايتك حينًا آخر ،ورب كلمة تراها يف موضع
كاخلرزة الضائعة ثم تراها بعينها يف موضع آخر ،كالدرة الالمعة؛ فالشأن إ ًذا يف اختيار هذه
ً
توصيال إىل مقصد مقصد؛ ففي
الطرق أهيا أحق بأن يسلك يف غرض غرض ،وأهيا أقرب
اجلدال أهيا أقوم باحلجة ،وأدحض للشبهة ،ويف الوصف أهيا أدق ً
مثيال للواقع ،ويف موطن
اللني أهيا أخف عىل األسامع وأرفق بالطباع ،ويف موطن الشدة أهيا أشد اطالعًا عىل األفئدة
بتلك النار املوقدة ،وعىل اجلملة أهيا أوىف بحاجات البيان وأبقى بطراوته عىل الزمان.
واألمر يف هذا االختيار عسري غري يسري؛ ألن جمال االختيار كثري الشعب ،خمتلف
األلوان يف صور املفردات والرتاكيب ،والناس ليسوا سواء يف استعراض هذه األلوان،
فضال عن املوازنة بينهاً ،
ً
فضال عن حسن االختيار فيها ،فرب رجلني هيتدي أحدمها إىل ما
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َغ َفل عنه صاحبه ،ويغفل كل منهام عام هدي إليه اآلخر ،ورب وجه واحد يفوتك ها هنا
يعدل وجهني حتصلهام هناك ،أو بالعكس.
وعن مجلة املالحظات التي يالحظها القائل يف قوله ،تتولد صورة خاصة مثلها يف
هذه املركبات املعنوية مثل املزاج يف تلك املركبات العنرصية املادية ،وهذا املزاج هو الذي
نسميه باألسلوب أو الطريقة ،وعىل حسبه يقع التفاوت يف درجات الكالم ويف حظه من
احلسن والقبول.
قال الرجل :فام اجلديد يف لغة القرآن؟
قال دراز :اجلديد يف لغة القرآن أنه يف كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخري له
أرشف املواد ،وأمسها رمحًا باملعنى املراد ،وأمجعها للشوارد ،وأقبلها لالمتزاج ،ويضع كل
مثقال ذرة يف موضعها الذي هو أحق هبا وهي أحق به ،بحيث ال جيد املعنى يف لفظه إال
مرآته الناصعة ،وصورته الكاملة ،وال جيد اللفظ يف معناه إال وطنه األمني ،وقراره املكني..
ال يو ًما أو بعض يوم ،بل عىل أن تذهب العصور وجتيء العصور ،فال املكان يريد بساكنه
ً
بدال ،وال الساكن يبغي عن منزله ِح َو ًال ..وعىل اجلملة جييئك من هذا األسلوب بام هو املثل
األعىل يف صناعة البيان.
قال الرجل :فام السبيل لتذوق هذا وإدراكه؟
قال دراز :إن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية يف هذا املضامر
وأنت بعدُ مل ُترزق قوة الفصل بني درجات الكالم فاعلم أنه ال سبيل لك إىل القضاء يف هذا
مسلام عن أهله وتقنع فيه بشهادة
الشأن عن حس وخربة ،وإنام سبيلك أن تأخذ حكمه
ً
العارفني به.
قال الرجل :فهال َضبت يل مثاال عىل ذلك.
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قال دراز :أقرب األمثلة لعرص النبوة شهادة البلغاء من أعداء رسول اهلل  ..وأوهلم
الوليد بن املغرية الذي جاء إىل رسول اهلل  فلام قرأ عليه القرآن كأنه ر
رق له ،فبلغ ذلك أبا
جهل ،فأتاه فقال له :يا عم ،إن قومك يرون أن جيمعوا لك ً
ماال ليعطوكه ،فإنك أتيت حممدً ا
ماال ،قال :فقل فيه ً
لتتعرض ملا قبله ،قال الوليد :لقد علمت قريش أين من أكثرها ً
قوال يبلغ
قومك أنك منكر له وكاره ،قال :وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر ال
َبر َج ِزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن ،واهلل ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذا ،وواهلل إن لقوله
حلالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإنه ملنري أعاله ،مرشق أسفله ،وإنه ليعلو وال يعىل ،وإنه ليحطم
ما حتته.
قال الرجل :أحسنت ..والشواهد عىل ذلك كثرية ..وأظن أهنا كافية لكل عاقل،
ألهنا شهادة أهل اللغة أنفسهم ،بل شهادة األعداء لعدوهم ،وقد قالوا قديام:
وإذا مل تر اهلالل فسلم ألناس رأوه باألبصار
لكن ..فلنفرض أين أوتيت حظي من معرفة فروق الكالم واملَ ْيز بني أساليبه ،كيف
أميز بني مجال لغة القرآن عن غريها؟
قال دراز :ذلك سهل يسري ..اقرأ ما شئت من خطب العرب وأشعارها ،وحكمها
وأمثاهلا ،ورسائلها وحماوراهتا ،متتب ًعا يف ذلك عصور اجلاهلية واإلسالم عىل اختالف
طبقاهتا ،ثم افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز؛ فسرتى أسلوبا عجب ،ومنهجا من
احلديث فذ مبتكر ،كأن ما سواه من أوضاع الكالم منقول ،وكأنه بينها عىل حد قول بعض
األدباء( :وضع مرجتل) ال ترى ساب ًقا جاء بمثاله ،وال الح ًقا طبع عىل ِغراره ،فلو أن آية
منه جاءتك يف مجهرة من أقوال البلغاء لدلت عىل مكاهنا ،واستامزت من بينها ،كام يستميز
اللحن احلساس بني َضوب األحلان ،أو الفاكهة اجلديدة بني ألوان الطعام.
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قال الرجل :وعيت ما ذكرت ..وانرصفت عني به الكثري من الشبه ..لكن شبهة
أخرى ال تزال تراود عقيل.
قال دراز :لعلك تقصد تلك الشبهة التي يثريها بعض ممن يزعم أن عدم قدرة الناس
عىل جماراة أسلوب القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ ألن أسلوب كل قائل صورة نفسه
ومزاجه فال يستطيع غريه أن حيل حمله.
قال الرجل :مل تعدو ما يف ذهني ..وهو ناشئ مما ذكرتم من أن الصناعة البيانية ليست
يف الناس بدرجة واحدة ،وأن القوى تذهب فيه متفاوتة عىل مراتب شتى ،فام نرى إ ًذا من
أمرا مشاعًا جيري يف أساليب الناس كام جيري يف القرآن ..ذلك أن
حرج أن نعد اإلعجاز ً
كل قائل أو كاتب إنام يضع يف بيانه قطعة من عقله ووجدانه عىل الصورة التي هتديه إليها
فطرته ومواهبه ،واختالف الناس يف هذه الوسائل يتبعه البتة اختالف طرائقهم يف التعبري
صورا كالمية بعدة الناطقني هبا،
عن أغراضهم ،وهلذا نستطيع أن نحيص يف اللغة العربية
ً
بحيث ال نجد كات ًبا يكتب كام يكتب كاتب آخر عىل السواء ،وال ً
قائال كذلك ..فليس
البدوي كاحلْضي ،وال الذكي كالغبي ..وليس الطائش كاحلليم ،وال املريض كالسليم..
وليس األدنى يف هذا الباب يستطيع الصعود إىل األعىل ،وال األعىل يستطيع النزول إىل
وتعليام قد يرشبان من كأس واحدة
ومزاجا ،املتساويان تربية
األدنى ..بل املتشاهبان فطرة
ً
ً
ثم ال يتناطقان بالكالم عىل صورة واحدة؛ فكيف يؤمر الناس أن جييئوا بمثل القرآن وهم
ال يقدرون أن جييء بعضهم بمثل كالم بعض؟
قال دراز :ما ذكرته من أن كالم املتكلم إنام هو صورة متليها عليه فطرته ومواهبه..
نسلمه وال ننكره ،لكنه ال يْضنا وال يوهن شيئًا من حجتنا؛ ذلك أننا حني نتحدى الناس
بالقرآن ال نطالبهم أن جييئونا بنفس صورته الكالمية ،كال ،ذلك ما ال نطمع فيه ،وال ندعو
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املعارضني إليه ،وإنام نطلب كال ًما أ ًّيا كان نمطه ومنهاجه ،عىل النحو الذي حيسنه املتكلم
أ ًّيا كانت فطرته ومزاجه ،بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه
يف ذلك املقياس وإن كان عىل غري صورته اخلاصة ،فاألمر الذي ندعوهم إىل التامثل أو
املقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء ،وفيه يتامثلون أو يتقاربون .وذلك غري
املعارض والصور املعينة التي ال بد من االختالف فيها بني متكلم ومتكلم.
قال الرجل :هال وضحت هذا يل بمثال.
قال دراز :هل لك أن تصف يل املتسابقني يف حلبات السباق؟
قال الرجل :أجل ..أراهم يتخذون لذلك ً
بعضا،
جماال واس ًعا ال يزاحم بعضهم فيه ً
وال يضع أحدهم قدمه عىل موضع قدم صاحبه ،بل كل منهم يذهب يف طريقه اخلاص به
مواز ًيا ِلقرنه يف املبدأ والوجهة ،ثم يكون منهم املجيل واملصيل ،واملقفي والتايل ،ويكون
منهم من ال ر
حظ له يف الرهان ،ويكون منهم املتكافئون املتعادلون.
قال دراز :فأنت تراهم وهم خمتلفو املنازل يقع بينهم التامثل كام يقع بينهم التفاضل
بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إىل الغاية املشرتكة؟
قال الرجل :أجل..
قال دراز :فكذلك املتنافسون يف حلبة البيان يعمد كل منهم إىل الغرض من الطريق
التي يرضاها ،وعىل الوجه الذي يستمليه من نفسه ،ثم يقع بينهم التامثل أو التفاضل عىل
قدر ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منها ،وإن اختلفت املذاهب التي انتحاها كل
منهم.
قال الرجل :وعيت هذا ..لكن شبهة أخرى ال تزال تراود عقيل ..أال ترى أن العرب
عىل اختالف مراتبهم يف البيان مل يرتفعوا إىل طبقة البالغة املحمدية ..أال يمكن اعتبار هذا
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القصور الذايت الذي قعد هبم عن جماراته يف عامة كالمه هو الذي قعد هبم عن معارضة
قرآنه ..وبذلك ال يكون هذا العجز حجة عىل قدسية األسلوب القرآين كام مل يكن حجة
عىل قدسية األسلوب النبوي؟
قال دراز :أما أن حممدً ا  كان هو أفصح العرب ،وكان له يف هذه الفضيلة البيانية
املقام األول بينهم غري مزاحم ،فذلك ما ال نامري وال نمرتي فيه نحن وال أحد ممن يعرف
العربية ،غري أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟ أكان مما يتفق مثله يف
أمرا شا ًّذا خار ًقا
جماري العادات بني بعض الناس وبعض يف حدود القوة البرشية ،أم كان ً
للعادة بالكلية؟
شبيها بام يكون يف العادة بني البليغ واألبلغ ،وبني احلسن
فأما إن كان كام نعهد
ً
واألحسن ،فال شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبني املجيء بمثل كالمه كله مل
يكن ليحول بينهم وبني قطعة واحدة منه ،ولئن أعجزهم هذا القدر اليسري أن حيتذوه عىل
التامم مل يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب.
قال الرجل :فإن قيل ،بأن التفاوت بينه  وبني سائر البلغاء كان إىل حد انقطاع
صلتهم به مجلة؛ الختصاصه من بني العرب ومن بني الناس بفطرة شاذة ال تنتسب إىل سائر
الفطر يف قليل وال كثري إال كام تنتسب القدرة إىل العجز ،أو اإلمكان إىل االستحالة.
قال دراز :إن هذا القول يشبه القول بأن اإلنسان ليس بإنسان ،أو هو التسليم بأن ما
جييء به هذا اإلنسان ال يكون من عمل اإلنسان؛ ذلك أن الطبيعة اإلنسانية العامة واحدة،
والطبائع الشخصية تقع فيها األشباه واألمثال يف اليشء بعد اليشء ويف الواحد بعد الواحد؛
إن مل يكن ذلك يف عرص ففي عصور متطاولة ،وإن مل يكن يف كل فنون الكالم ففي بعض
فنونه . .وكم رأينا من أناس كثرية تتشابه قلوهبم وعقوهلم وألسنتهم فتتوافق خواطرها
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وعباراهتم حينًا ،وتتقارب أحيانًا ،حتى لقد َييل إليك أن الروح الساري يف القولني روح
واحد ،وأن النفس ها هنا هو النفس هناك ..وكذلك رأينا من األدباء املتأخرين من يكتب
بأسلوب ابن املقفع وعبد احلميد ،ومن يكتب بأسلوب اهلمذاين واخلوارزمي ،وهلم جرا؛
فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه اإلنسان لكان خلي ًقا أن جييء بيشء من مثله من
مزاجا ،وأقرب إليه هد ًيا وسمتًا ،وألصق به رمحًا ،وأكثر عنه ً
أخذا
كان أشبه هبذا اإلنسان ً
جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بني أظهرهم فقرأوه واستظهروه؛
وتعلام ،أو لكان
ً
ً
وتذوقوا معناه ومتثلوه ،وترسموا خطواته واغرتفوا من مناهله أن يدنوا أسلوهبم شيئًا من
أسلوبه عىل ما تقيض به غريزة التأيس ،وشيمة نقل الطباع من الطباع ،ولكن شيئًا من ذلك
كله مل يكن ،وإنام كان قصارى فضل البليغ فيهم كام هو جهد البليغ فينا أن يظفر بيشء
علوا ونباهة شأن.
يقتبسه منه يف تضاعيف مقالته ليزيدها به ًّ
بل نقول :لو كان األسلوب القرآين صورة لتلك الفطرة املحمدية لوجب عىل قياس
ما أصلته من املقدمات أن ينطبع من هذه الصورة عىل سائر الكالم املحمدي ما انطبع منها
عىل أسلوب القرآن؛ ألن الفطرة الواحدة ال تكون فطرتني ،والنفس الواحدة ال تكون
نفسني ،ونحن نرى األسلوب القرآين فنراه َض ًبا وحده ،ونرى األسلوب النبوي ،فنراه
َض ًبا وحده ال جيري مع القرآن يف ميدان إال كام جتري حملقات الطري يف جو السامء ال
تستطيع إليها صعو ًدا ،ثم نرى أساليب الناس فنراها عىل اختالفها َض ًبا واحدً ا ال تعلو عن
عدوا ،ونسبة أقواها إىل القرآن كنسبة
حبوا ،ومنها ما يشتد ً
سطح األرض ،فمنها ما حيبو ً
هذه السيارات األرضية إىل تلك السيارات الساموية!
نعم ،لقد تقرأ القطعة من الكالم النبوي فتطمع يف اقتناصها وجماراهتا كام تطمع يف
اقتناص الطائر أو جماراته؛ ولقد تقرأ الكلمة من احلكمة فيشتبه عليك أمرها :أمن كلامت
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النبوة هي أم من كلامت الصحابة أو التابعني؟ ذلك عىل ما عملت من امتياز األسلوب
النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام الرسد ،ولكنه امتياز قد يدق عىل غري
املنتهني يف هذا الفن ،وقد يقرص الذوق وحده عن إدراكه ،فيلجأ إىل النقل يستعينه يف متييز
بعض احلديث املرفوع من احلديث املوقوف أو املقطوع.
أما األسلوب القرآين فإنه حيمل طاب ًعا ال يلتبس معه بغريه ،وال جيعل طام ًعا يطمع
أن حيوم حول محاه؛ بل يدع األعناق ،ترشئب إليه ثم يردها ناكسة األذقان عىل الصدور.
كل من يرى بعينني أو يسمع بأذنني إذا وضع القرآن بإزاء غري القرآن يف كفتي ميزان،
ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إىل أسلوب القرآن ،وباألخرى إىل أسلوب
احلديث النبوي وأساليب سائر الناس ،وكان قد رزق حظ ما من احلاسة البيانية والذوق
اللغوي فإنه ال حمالة سيؤمن معنا هبذه احلقيقة اجللية ،وهي أن أسلوب القرآن ال يدانيه يشء
من هذه األساليب كلها ،ونحسب أنه بعد اإليامن هبذه احلقيقة لن يسعه إال اإليامن بتاليتها..
ِ
ِ ِِ
ً
يع ا ْل َب ِص ُري﴾
السم ُ
يش ٌء َو ُه َو ر
استدالال بصنعة ليس كمثلها يشء عىل صانع ﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
[الشورى]11 :

قال الرجل :بورك فيك ..فقد أجبتني عن كل ما كان يشوش بايل من الشبهات..
لكني ال أزال ألتمس منك أن تذكر يل من اخلصائص واملزايا التي استأثر القرآن هبا عن
سائر الكالم ،وكان فيها رس إعجازه اللغوي ..فهل من سبيل إىل عرض يشء من ذلك
ليطمئن به قلبي؟
جسيام ،وكلفتني مرا ًما بعيدً ا ملثله انتدب العلامء
قال دراز :لقد واهلل طلبت مني
ً
واألدباء من قبلنا ويف عرصنا ،فحفيت من دونه أقالمهم ،ومل يزيدوا إال أن َضبوا له
األمثال ،واعرتفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا له ،وأن الذي وصفوه مما أدركوه
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أقل مما ضاقت به عباراهتم ،ومل تقف به إشاراهتم.
لكنا مع ذلك ال نستطيع أن نرفض طلبك ..فلذلك أكتفي بأن أصور لك بعض تلك
اخلصائص التي تالقينا من كتاب اهلل كلام سمعناه أو تلوناه وتدبرناه..
فأول ما يالقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه
الصويت يف شكله وجوهره ..دع القارئ املجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله ً
نازال بنفسه
عىل هوى القرآن ،وليس ً
نازال بالقرآن عىل هوى نفسه ،ثم انتبذ منه مكانًا قص ًّيا ال تسمع
فيه جرس حروفه ،ولكن تسمع حركاهتا وسكناهتا ،ومداهتا وغناهتا ،واتصاالهتا
وسكتاهتا ،ثم ألق سمعك إىل هذه املجموعة الصوتية ،وقد جردت جتريدً ا وأرسلت ساذجة
يف اهلواء؛ فستجد نفسك منها بإزاء حلن غريب عجيب ال جتده يف كالم آخر لو جرد هذا
التجريد ،وجود هذا التجويد.
ستجد اتسا ًقا وائتال ًفا يسرتعي من سمعك ما تسرتعيه املوسيقى والشعر ،عىل أنه
ليس بأنعام املوسيقى وال بأوزان الشعر ،وستجد شيئًا آخر ال جتده يف املوسيقى وال يف
وشطرا
الشعر ،ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد األوزان فيها بيتًا بيتًا،
ً
شطرا ،وتسمع القطعة من املوسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذه ًبا متقار ًبا ،فال
ً
يلبث سمعك أن يمجها ،وطبعك أن يملها ،إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد ،بينام
أنت من القرآن أبدً ا يف حلن متنوع متجدد ،تنتقل فيه بني أسباب وأوتاد وفواصل عىل
أوضاع خمتلفة ،يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء ،فال يعروك منه عىل كثرة
ترداده ماللة وال سأم .بل ال تفتأ تطلب منه املزيد ..هذا اجلامل التوقيعي يف لغة القرآن ال
َيفى عىل أحد ممن يسمع القرآن ،حتى الذين ال يعرفون لغة العرب ..فكيف َيفى عىل
العرب أنفسهم؟
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قال الرجل :أهلذا السبب كانت العرب إذا اختصمت يف القرآن قارنت بينه وبني
الشعر نف ًيا وإثباتًا ،ومل تعرض لسائر كالمها من اخلطابة وغريها؟
قال دراز :أجل ..إن أول يشء أحسته تلك األذن العربية يف نظم القرآن هو ذلك
تقسيام منوعًا جيدد نشاط السامع
النظام الصويت البديع الذي قسمت فيه احلركة والسكون
ً
لسامعه ،ووزعت يف تضاعيفه حروف املد والغنة توزي ًعا بالقسط الذي يساعد عىل ترجيع
الصوت به وهتادي النفس به آنًا بعد آن ،إىل أن يصل إىل الفاصلة األخرى فيجد عندها
راحته العظمى ،وهذا النحو من التنظيم الصويت إن كانت العرب قد عمدت إىل يشء منه
يف أشعارها فذهبت فيها إىل حد اإلرساف يف االستهواء ،ثم إىل حد اإلمالل يف التكرير؛
فإهنا ما كانت تعهده قط وال كان يتهيأ هلا بتلك السهولة يف منثور كالمها سواء منه املرسل
واملسجوع؛ بل كان يقع هلا يف أجود نثرها عيوب تغض من سالسة تركيبه ،وال يمكن معها
إجادة ترتيله إال بإدخال يشء عليه أو حذف يشء منه.
ولذلك ال عجب إ ًذا أن يكون أدنى األلقاب إىل القرآن يف خيال العرب أنه شعر؛
ألهنا وجدت يف توقيعه هزة ال جتد شيئًا منها إال يف الشعر ،وال عجب أن ترجع إىل أنفسها،
فتقول :ما هو بشعر؛ ألنه ـ كام قال الوليد ـ ليس عىل أعاريض الشعر يف رجزه وال يف
أخريا إىل أنه َضب من السحر؛ ألنه مجع
قصيده ..ثم ال عجب أن جتعل مرد هذه احلرية ً
بني طريف اإلطالق والتقييد يف حد وسط ،فكان له من النثر جالله وروعته ،ومن الشعر
مجاله ومتعته.
قال الرجل :وعيت هذا ،وسلمت لك به ..فهال أحتفتني بمثال آخر تزيد به طمأنينة
قلبي.
قليال ً
قال دراز :أجل ..بعد أن جتاوز ذلك الظاهر ..وتقرتب بأذنك ً
قليال ،فسيطرق
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سمعك جواهر حروفه خارجة من خمارجها الصحيحة ،وحينها ستجد لذة أخرى يف نظم
تلك احلروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيام بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفر ،وثالث َيمس
ورابع جيهر ،وآخر ينزلق عليه الن َفس ،وآخر حيتبس عنده النفس ..وهلم جرا ،فرتى اجلامل
اللغوي ً
ماثال أمامك يف جمموعة خمتلفة مؤتلفة ال كركرة وال ثرثرة ،وال رخاوة وال معاظلة،
وال تناكر وال تنافر ..وهكذا ترى كال ًما ليس باحلْضي الفاتر ،وال بالبدوي اخلشن ،بل
تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة احلاَضة وسالستها ،وقدر فيها األمر
تقديرا ال يبغي بعضهام عىل بعض؛ فإذا مزيج منهام كأنام هو عصارة اللغتني وساللتهام ،أو
ً
كأنام هو نقطة االتصال بني القبائل ،عندها تلتقي أذواقهم ،وعليها تأتلف قلوهبم.
قال الرجل :أكل هذه اخلصائص يف القرشة السطحية للجامل القرآين؟
قال دراز :أجل ..وليس الشأن يف هذا الغالف إال كشأن األصداف مما حتويه من
الآللئ النفيسة ،فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته يف نظام هذا العامل أن يغيش جالئل أرساره
بأستار ال ختلو من متعة ومجال ،ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس املتنافسني
فيها وحرصهم عليها ..انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة املحبة قوا ًما لبقاء اإلنسان فر ًدا
ومجاعة ..فكذلك ملا سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب
الكريم قضت حكمته أن َيتار هلا صوانًا حيببها إىل الناس بعذوبته ،ويغرهيم عليها بطالوته،
ويكون بمنزلة احلداء يستحث النفوس عىل السري إليها ،وهيون عليها وعثاء السفر يف طلب
كامهلا ..هل عرفت أن نظم القرآن الكريم جيمع إىل اجلامل عزة وغرابة؟ وهل عرفت أن هذا
اجلامل كان قوة إهلية حفظ هبا القرآن من الفقد والضياع؟
فجأة غاب دراز وصاحبه املثري للشبهات ،وحل بدله شخص آخر كنت أعرفه
جيدا ،هو السيد حممد باقر احلكيم ،وكان حياور شخصا ،كان هو اآلخر يثري الشبهات..
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قال الرجل( :)1سلمت لك بكل ما ذكرت ..لكن مع ذلك ال تزال هناك شبهة
خطرية ترتدد يف ذهني ،بل يف أذهان الكثريين ..وهي أن العرب قد وضعوا قواعد و ُأسس ًا
للفصاحة والبالغة واإلعرابُ ،تعترب هي املقياس الرئيس يف متييز الكالم البليغ من غريه،
وبالرغم من ذلك نجد يف القرآن الكريم بعض اآليات التي ال تنسجم مع هذه القواعد بل
ختالفها ،األمر الذي يدعونا إىل القول بأن القرآن الكريم ليس ِ
معجز ًا؛ ألنه مل يرس عىل هنج
القواعد العربية و ُأصوهلا.
قال احلكيم :اطلعت عىل هذه الشبهة ،وعىل األمثلة التي ترسدها ..وكلها مغالطات
ال قيمة علمية هلا ..ذلك أن تأسيس قواعد ال ُّلغة العربية كان يف ٍ
وقت ِّ
متأخ ٍر عن نزول
القرآن الكريم ويف العصور األُوىل للدول اإلسالمية ،بعد أن ظهرت احلاجة إليها بسبب
التوسع اإلسالمي الذي أدى إىل اختالط العرب بغريهم من الشعوب ،وقد كان اهلدف
ُّ
النص القرآين ولغته ،وقد ا ُتبعت يف استكشاف
الرئيس لوضع هذه القواعد ،هو احلفاظ عىل ِّ
هذه القواعد طريقة مالحظة النصوص العربية الواردة قبل هذا االختالط أو التي مل تتأثر
به.
ٍ
تأسيس واخرتاع من ِق َبل واضعي ال ُّلغة
فلم تكن عملية وضع القواعد عملية
العربية ،وإنام هي عملية استكشاف ملا كان العرب يتبعونه من أساليب يف البيان ،والنطق
خالل كالمهم ،ولذا كان الكالم العريب األصيل هو الذي يتحكم يف صياغة القاعدة
وتفصيالهتا.
وال شك أن القرآن الكريم كان أهم تلك املصادر عىل اإلطالق ،التي اعتمد عليها
واضعوا هذه القواعد يف صياغتها وتأسيسها؛ ألنه أوثق املصادر العربية والكالم البليغ
( )1انظر هذه الشبهات والردود عليها يف :علوم القرآن ،السيد حممد باقر احلكيم ،ص  ،136وما بعدها.
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ٍ
قاعدة،
الذي بلغ القمة ،ولذلك نجد علامء العربية عندما يريدون االستدالل عىل صحة أي
يستدلون عىل ذلك باآليات القرآنية ،أو بالنصوص التي تثبت نسبتها إىل العرب األوائل.
وعىل هذا األساس التارَيي لوجود قواعد ال ُّلغة العربية ،جيب أن يكون املوقف
جتاهها أن نجعل القرآن هو املقياس الذي يتحكم يف صحتها وخطئها ،ال أن نجعل القواعد
مقياس ًا نحكم به عىل القرآن؛ ألن القاعدة العربية ُوضعت عىل ضوء األُسلوب القرآين ،فإذا
ظهر أهنا خالف هذا األُسلوب يكشف ذلك عن وقوع اخلطأ يف عملية استكشاف القاعدة
نفسها.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا إذا الحظنا موقف العرب املعارصين للقرآن الكريم ـ وهم
ذوو اخلربة واملعرفة الفائقة بال ُّلغة العربية ـ وجدناهم قد أذعنوا واستسلموا للبالغة
القرآنية ،وتأثروا هبا إيامن ًا منهم بأنه يسري عىل أدق القواعد واألساليب العربية يف البيان
والتعبري ،ولو كان يف القرآن الكريم ما يتناىف مع قواعد ال ُّلغة العربية و ُأصوهلا ،لكان من
اجلدير هبؤالء األعداء أن يتخذوا ذلك وسيل ًة لنقد القرآن و َمنْفذ ًا للطعن به.
قال الرجل :هناك شبهة أخرى ..أرجو أن يتسع صدرك إليرادها.
قال احلكيم :صدري متسع لكل ما تذكره ..وما تذكره من شبه ال يزيد احلق إال
جالء ووضوحا ،فاطرح ما بدا لك.
قال الرجل :أال ترى أن ُأسلوب القرآن يف تناول األفكار واملفاهيم وع َْرضها ،ال
ينسجم مع أساليب البالغة العربية ،وال يسري عىل الطريقة العلمية يف املنهج وال َع ْرض؛
وذلك ألنه جيعل املوضوعات املتعدِّ دة متشابكة بعضها مع بعض ،فبينام يتحدث القرآن يف
التاريخ ينتقل إىل موضوع آخر من الوعد والوعيد ِ
واحلكَم واألمثال واألحكام وغري ذلك
من اجلهات ،فال جيعل القارئ قادر ًا عىل اإلملام باألفكار القرآنية ،مع أن املوضوعات
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القرآنية لو كانت معروض ًة عىل شكل فصول وموضوعات مستقلة؛ لكانت الفائدة املرتتبة
عليها أعظم واالستفادة منها أسهل ،وكان العرض منسج ًام مع األُسلوب العلمي املنهجي
الصحيح.
قال احلكيم :إن ما ذكرته يف احلقيقة من كامالت القرآن ودالئل متيزه وإعجازه ،ذلك
ٍ
هداية وتربية،
أنه ليس كتاب ًا مدرسي ًا ..وال كتاب فقه أو تاريخ أو أخالق ،وإنام هو كتاب
وهدفه األساس هو إحداث التغيري بكل جوانبه ..واألُسلوب القرآين خضع هلذا اهلدف يف
طريقة العرض ويف التدرج يف النزول ويف غري ذلك من الظواهر القرآنية ..وهذه الطريقة
يف ال َع ْرض من اخلصائص البارزة يف القرآن الكريم التي خضعت هلذا اهلدف للتمكُّن من
ٍ
ِّ
إنسان يستمع
ولكل
إحداث التأثري املطلوب يف نفسية اإلنسان املعارص لنزول القرآن ،بل
للقرآن الكريم أو يقرأه.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذه الطريقة يف ال َع ْرض يمكن أن تعترب إحدى امليزات التي
ٍ
بصورة أوضح ،فإنه بالرغم من هذا التشابك يف املوضوعات
يتجىل فيها اإلعجاز القرآين
متكن القرآن الكريم من االحتفاظ بجامل األُسلوب وقوة التأثري وحسن الوقع عىل األسامع
ٍ
براعة متناهية ،وقدرة عظيمة عىل ع َْرض املوضوعات
والنفوس ،األمر الذي يد ِّلل عىل
وطرح األفكار.
قال الرجل :أال ترى أن ذوي القدرة واملعرفة بال ُّلغة العربية يتمكنون من اإلتيان
أحيانا بمثل بعض الكلامت القرآنية ..وحني تتوفر هذه القدرة يف بعض الكلامت ،فمن
ٍ
كلامت ُأخرى ،وهذا ينتهي بنا إىل أن نجزم بوجود القدرة عىل
املعقول أن تتوفر أيض ًا يف
اإلتيان بسورة أو أكثر من القرآن الكريم لدى أمثال هؤالء؛ ألن من يقدر عىل بعض القرآن
ٍ
بشكل معقول ،وبذلك ال يكون التحدِّ ي من ِق َبل
يمكن أن نتصور فيه القدرة عىل الباقي
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ٍ
بسورة أو عرش ِس َو ٍر وارد ًا وصحيح ًا.
القرآن باإلتيان
قال احلكيم :من يطرح هذه الشبهة يغيب عليه أن اإلعجاز القرآين يتمثل يف جانبني
رئيسني :جانب األُسلوب والرتكيب البياين ،وجانب املضمون واملحتوى واألفكار ..ويف
كال اجلانبني ال جمال هلذا الوهم واخليال:
ٍ
فكرة أو فكرتني ال يعني
أما يف جانب املضمون ،فمن الواضح أن القدرة عىل إعطاء
القدرة عىل إعطاء هذا املقدار الكبري املنسجم من األفكار واملفاهيم ،ويف نفس الظروف
املوضوعية والذاتية التي جاء فيها القرآن الكريم.
وأما يف جانب األُسلوب ،فإن القدرة عىل ٍ
ٍ
مقدار من الكلامت ،ال يعني
مجلة أو
القدرة عىل متام الرتكيب بعنارصه املتعددة التي ال يمكن أن ُتوجد أو تتوفر إال ضمن
الرتكيب بكامله ،وهذا يش ٌء واضح ال حيتاج إىل برهان ،فإننا ندرك أن كثري ًا من الناس
يملكون قدرة النطق ببعض الكلامت العربية ،ولكن ذلك ال يعني أهنم قادرون عىل أن
يكونوا خطباء أو أدباء أو شعراء ،ويتمتعون بالبالغة والفصاحة ،أو حتى اإلتيان بقطعة
كالمية بليغة ،كام أن كثري ًا من الناس يتمكنون من القيام ببعض األعامل البسيطة ،ولكنهم
غري قادرين عىل القيام باملشاريع الضخمة التي ترتكب من تلك األعامل البسيطة كمشاريع
البناء والصناعة والفن.
ج ـ معارضات فاشلة:
بعد أن استمعت ألحاديث ذلك العالمة الفهامة ،ورده احلكيم عىل كل الشبهات
التي طرحت عليه ،طلب مني صاحبي عبد القوي أن أسري معه إىل حمل آخر؛ فرسنا ،وقد
فوجئنا بمجموعة من الشباب يضحكون بأصوات عالية ،وكأهنم يتبادلون النكت بينهم.
قلت :كيف سمح حراس هذا القرص بدخول هؤالء املشاغبني إىل هنا؟ ..هذا تقصري
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كبري منهم ينبغي أن حياسبوا عليه.
قال :معاذ اهلل أن ُيسمح ملشاغب بدخول هذه املحال املباركة..
قلت :وهؤالء ..ما تسميهم؟
قال :أصغ ملا يقولون ..ثم احكم عليهم بام شئت ..فالضحك ال يدل عىل الشغب..
﴿و َأ رن ُه ُه َو َأ ْض َح َك َو َأ ْبكَى﴾ [النجم]43 :؟
والبكاء ال يدل عىل اخلشوع ..أمل تسمع قوله تعاىلَ :
قلت :بىل ..ولكن عهدي بالصاحلني يبكون ،وال يضحكون.
قال :فسيد الصاحلني رسول اهلل  كان يضحك ويبكي ..وال حرج عىل من يبكي
أن يضحك ..احلرج عىل من يقيض حياته يف الضحك فقط.
ما قال هذا حتى سمعت أحد أولئك الشباب يقول ألصحابه :اسمعوا هلذه القصة
عن مسيلمة الكذاب ،والوحي الذي زعم أنه نزل عليه فيها ..لقد روي أنه اختذ بالياممة
حرم ًا ،وكانت ُقرى لبني ُأسيد صارت يف احلرم ،وكانوا َيغريون عىل ثِامر أهل الياممة
واختذوا احلرم دغالً ،فقيل ملسيلمة يف ذلك ،فقال :أنتظر الذي يأيت من السامء ،ثم أتاه فقال:
والليل األطحم ،والذئب األدمل ،واجلذع األزمل ،ما انتهكت ُأسيد ِمن حمُ رم.
ضحكوا مجيعا ،قال شاب آخر :ثم عادوا للغارة وللعدوى واستعدى عليهم ،فقال
مسيلمة :أنتظر الذي يأتني ،فقال :والليل الدامس ،والذئب اهلامس ،ما قطعت ُأسيد من
رطب وال يابس ..فقالوا له :أما النخيل ُمرطبة فقد جدوها ،وأما اجلدران يابسة فقد
هدموها ،فقال :اذهبوا وارجعوا فال حق لكم.
قال آخر :وقد سمعت أنه كان يقرأ هلم :إن بني متيم قوم طهر لقاح ،ال مكروه عليهم
وال إتاوة ،نجاورهم ما حيينا بإحسان ،نمنعهم من كل إنسان ،فإذا متنا فأمرهم إىل الرمحن.
قال آخر :وكان يقرأ هلم مما يزعم أنه يوحى إليه :والشاء وألواهنا ،وأعجبها السود
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وألباهنا ،والشاة السوداء واللبن األبيض ،إنه لعجب حمض ،وقد حرم املذق ،فام لكم ال
متجعون.
قال آخر :وكان يقرأ هلم :الفيل ما الفيل ،وما أدراك ما الفيل ،له ذنب وبيل،
وخرطوم طويل.
قال آخر :وكان يقرأ :واملبذرات زرع ًا ،واحلاصدات حصد ًا ،والذاريات قمح ًا،
والطاحنات طحن ًا ،واخلابزات خبز ًا ،والثاردات ثرد ًا ،والالقامت لق ًام ،إهالة وسمن ًا ،لقد
ُفضلتم عىل أهل الوبر ،وما سبقكم أهل املدر ،ريفكم فامنعوه ،واملعرت فآووه ،والباغي
فناوؤه.
قال آخر :وكان يقرأ :يا ضفدع ابنة ضفدع ،نقي ما تن ِّقني ،أعالك يف املاء وأسفلك
يف الطني ،ال الشارب متنعني وال املاء تكدرين.
قال آخر :لقد قال اجلاحظ عند إيراده هلذه السخافات عن الضفدع :وال أدري ما
هيج مسيلمة عىل ِذكرهاِ ،
ومل َ ساء رأيه فيها حتى جعل بزعمه فيام نزل عليه من قرآنه؟
قال آخر :وقال الرافعي :وكل كالمه عىل هذا النمط ٍ
واه سخيف ال ينهض وال
يتامسك ،بل هو مضطرب النسج مبتذل املعنى مستهلك من جهتيه ،وما كان الرجل من
السخف بحيث ترى ،وال من اجلهل بمعاين الكالم وسوء البرص بمواضعه.
قال آخر :لقد قال العالمة دراز ـ بشأن سخافة عقله ـ :لقد زعم أنه ُيوحى إليه بكالم
مثل القرآن ،وما صنع شيئ ًا إال أنه كان َيعمد إىل آي القرآن فيرسق أكثر ألفاظها و ُيبدل
بعض ًا ،كقوله( :إنا أعطيناك اجلامهر ،فصل لربك وجاهر) ،أو جييء عىل موازين الكلامت
ٍ
ومعان سوقية ،كقوله( :والطاحنات طحن ًا ،والعاجنات عجن ًا،
القرآنية بألفاظ سوقية
واخلابزات خبز ًا) ،وهكذا مل يستطع وهو عريب قح أن حيتفظ ب ُأسلوب نفسه ،بل نزل إىل حد
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اإلسفاف ،وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان يف مداعبتهم وتفكههم بقلب األشعار واألغاين
عن وجهها ،وال َيفى أن هذا كله ليس من املعارضة يف يشء ،بل هو املُحاكاة واإلفساد،
وما َم َثله إال كمثل َمن يستبدل باإلنسان متثاالً ال روح فيه ،وهو عىل ذلك متثال ليس يف يشء
من مجال الفن.
قال آخر :ومثله سجاح بنت احلارث التميمية ..لقد كانت يف بني تغلب ،وكانت
تعلمت منهم بعض ًا من شؤون الدين ،فتنبأت فيهم بعد وفاة رسول اهلل  فاستجاب هلا
اهلذيل ،وماألها مجاعة من رؤساء القبائل ،وكانت تقول هلم :إنام أنا امرأة من بني يربوع،
وإن كان ُملك فاملُلك ملككم ،فخرجت هبم تريد غزو املسلمني ..وكانت عندما تريد
اخلروج تقول :أعدوا الركاب ،واستعدوا للنهاب ،ثم أغريوا عىل الرباب ،فليس دوهنم
حجاب ..وكان قصدها اإلغارة عىل قبيلة رباب ،وكانت من أضعف القبائل ،لكنها فشلت
ورجعت مقهورة.
قال آخر :ثم خرجت يف جنود اجلزيرة حتى بلغت النباج ،فأغار عليهم أوس بن
وهزمهم وقتل منهم و َأ ِرس َمن أرس ،فردت عىل أعقاهبا ،فاجتمع إليها رؤساء
خزيمة َ
اجلزيرة ،وقالوا هلا :ماذا تأمرين؟ قالت :الياممة! فقالوا :إن شوكة أهل الياممة شديدة وقد
غلظ أمر مسيلمة ،فقالت :عليكم بالياممة ،ودفوا دفيف احلاممة ،فإهنا غزوة رصامة ،ال
يلحقكم بعدها مالمة.
فبلغ ذلك ُمسيلمة ،فهاهبا واحتال يف استاملتها ،فأرسل إليها هبدية ،وطلب منها
يستأمنها عىل نفسه حتى يأهتا ،فأمرت بنزول اجلند عىل األمواه ،وأذنت له وآمنته ،فجاءها
وافد ًا يف أربعني رج ً
ال من األحناف ،فأول ما بدأها أن قال هلا :لنا نصف األرض وكان
لقريش نصفها لو عدلت ،وقد رد اهلل عليك النصف الذي ردت قريش ،فحباك به ،وكان
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هلا لو قبلت ..فقالت :ال يرد النصف إال َمن حنف ،فامحل النصف إىل خيل تراها
كالسهف ..فقال مسيلمة :سمع اهلل ملَن سمع ،وأطعمه باخلري إذا طمع ،وال زال أمره يف كل
ٍ
وحشة خالكم ،ويوم دينه أنجاكم ،فأحياكم
ما رس نفسه جيتمع ،رآكم ربكم فحياكم ،ومن
علينا من صلوات معرش أبرار ،ال أشياء وال فجار ،يقومون الليل ويصومون النهار ،لربكم
ال ُكبار ،رب الغيوم واألمطار ..وقال :ملا رأيت وجوههم حسنت ،وأبشارهم صفت،
وأيدهيم طفلت ،قلت هلم :ال النساء تأتون ،وال اخلمر ترشبون ،ولكنكم معرش أبرار،
تصومون يوم ًا و ُتكلفون يوم ًا ،فسبحان اهلل ،إذا جاءت احلياة كيف حتيون ،واىل ملك السامء
ترقون ،فلو أهنا حبة خردلة لقام عليها شهيد ،يعلم ما يف الصدور ،وألكثر الناس فيها
الثبور.
قال آخر :ليت األمر اقترص عىل أولئك احلمقى ..بل قد ظهر يف كل العصور من
هيتدي هبدي مسيلمة وسجاح ،ويضع من املعارضات ما يضحك اخللق عليه.
قال آخر :أجل ..لقد ذكرتني ببعضهم ،لقد حاول أن يعارض سورة الكوثر ،فقال
يف معارضته( :إنا أعطيناك اللحاح ..فصل لربك وارتاح ..إن شانئك هو العجل النطاح)..
وهو قول ساقط يبدو عليه أثر الرسقة والتقليد ..ألن ِ
العارض عمد إىل النص القرآين نفسه،
وجاء به رافع ًا منه ثالث كلامت ،واضع ًا موضعها أربع كلامت متيل إىل السقوط واالبتذال
والغثاثة ..رفع (الكوثر) ،ووضع موضعها (اللحاح) ،ورفع (وانحر) ،ووضع موضعها
(وارتاح) ،وفيها خطأ ظاهر ،ورفع (األبرت) ،ووضع موضعها (العجل النُطاح) ..فام الذي
أتى به من عنده سوى السيئ والقبيح(.)1
قال آخر :ويف عرصنا من ال يقل عنهم محقا ..أمل تسمعوا بذلك الكتاب املزور املدعو
( )1خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ()126
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[الفرقان احلق]؟
قال آخر :بىل ..لقد اطلعت عليه ،وهو منترش بكثرة ،وهو يتكون من ثالثامئة وست
وستني صفحة ،ويشتمل عىل سبع وسبعني سورة ال ختتلف عن تلك السور التي كان
يصيغها مسيلمة
قال آخر :لقد رأيت لقاء أجري مع كاتبه ،ذاك الذي يرمز السمه بـ [الصفي
واملهدي] ،وهو الدكتور أنيس سورس ،ذكر فيه بفخر واستعالء ،أو بحمق وغباء أن
(املسلمني يزعمون أن القرآن جاء متحديا للعامل كله منذ ( 1400سنة) ،لذلك مل يستطع
أحد تأليف كتاب مشابه له يناسب العرص وجيمع ما بني التوراة واإلنجيل ،ويقدم تفسريا
معارصا لكل األديان الثالثة ،إال أن الفرقان احلق جاء ليدحض هذه املقولة) ،وقال فيه:
( جاء كتاب الفرقان احلق ليكون نقطة الضعف اجلديدة للعرب واملسلمني التي يمكن
اخرتاقهم من خالهلا بعد أن نفينا أسطورة قرآهنم وحتديه للعامل منذ ( 1400سنة) ،وليكون
هذا الكتاب هو القرآن احلقيقي الذي يرشح معاين التوراة واإلنجيل ورسالة املسيح يف
األرض أيضا) ،وقال( :إن قرآن حممد نبي املسلمني استغرق( )23سنة من الوحي ،أما أنا
فلم استغرق أكثر من( )7سنوات إلصدار القرآن اجلديد ،ومكتوب باللغتني اإلنجليزية
والعربية ،وليس العربية فقط حيث بدأت العمل به فعليا يف (عام 1999م) ..وقال:
(القرآن احتوى عيل أكثر من ( )100خطأ لغوي يف قواعد النحو ،أما الفرقان اجلديد فليس
به أخطاء ،كام أن كتايب حيتوي عيل احلقائق وليس عيل جمرد نكات مثل القرآن)
قال آخر :لقد قرأت بعض سوره ..ومنها ما يسمونه سورة املحبة ،وسورة الثالوث،
وسورة الصلب ،وسورة الزنا ،وسورة الطهر ،وسورة السالم ،وسورة املوعظة ،وسورة
الصالح ،وسورة الغرانيق ،وسورة املنافقني ،وسورة املحبة ،وسورة األضحى ،وسورة
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الكافرون ،وسورة التنزيل ،وسورة العبث ،وسورة الشهيد ..وغريها ،وكلها تلفيقات
مركبة ،يستعري فيها الكثري من ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه.
قال آخر :أجل ..ومن األمثلة عىل ذلك قوله فيام يسميه (سورة الثالوث)( :ومثل
الذين كفروا وكذبوا باإلنجيل احلق أعامهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف ال
يقدرون مما كسبوا عىل يشء ذلك هو الضالل األكيد) ،وهو اقتباس ركيك من قوله تعاىل:
َاص ٍ
﴿م َث ُل ا رل ِذين َك َفروا بِرهبِم َأعْام ُهلم كَرم ٍ
ت بِ ِه الريح ِيف يو ٍم ع ِ
ف َال َي ْق ِد ُر َ
ون ِممرا
اد ْاشتَدر ْ
ِّ ُ َ ْ
َ ُ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
ِ
الض َال ُل ا ْل َبعيدُ ﴾ [إبراهيم]18 :
يش ٍء َذلِ َك ُه َو ر
ك ََس ُبوا ع ََىل َ ْ
قال آخر :ومن األمثلة عنها قوله فيام يسميه (سورة اخلاتم)( :يا أهيا الذين آمنوا من
عبادنا ها أنتم أوالء حتبون الذين يعادونكم ،وهم ال حيبونكم ،وإذا لقوكم قالوا :آمنا بام
آمنتم وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ ،وإن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم
سيئة يفرحوا هبا ،وإن تصربوا وتتقوا ال يْضكم كيدهم شيئا ً ،وال يْضون إال أنفسهم وما
﴿ها َأ ْن ُتم ُأ َ ِ ِ
وهنُ ْم َو َال ُحيِ ُّبو َن ُك ْم
يشعرون) ،وهو اقتباس ركيك من قوله تعاىلَ :
والء ُحت ُّب َ
ْ
َام َل ِمن ا ْل َغي ِ
َاب ُك ِّل ِه وإِ َذا َل ُقو ُكم َقا ُلوا آمنرا وإِ َذا َخ َلوا ع َُّضوا َع َلي ُكم ْاألَن ِ
ون بِا ْلكِت ِ
َو ُتؤْ ِمنُ َ
ظ ُق ْل
َ ْ
ْ
َ َ
َ
ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور إِ ْن َمت ْ َس ْس ُك ْم َح َسنَ ٌة ت َُسؤْ ُه ْم َوإِ ْن ُت ِص ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة
يم بِ َذات ُّ
ُمو ُتوا بِ َغ ْيظ ُك ْم إِ رن اهللرَ عَل ٌ
ِ

ون حمُ ٌ
ْض ُك ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئًا إِ رن اهللرَ بِ َام َي ْع َم ُل َ
يط﴾ [آل عمران:
َي ْف َر ُحوا ِ َهبا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
ربوا َو َت رت ُقوا َال َي ُ ُّ
]120-119

قال آخر :ومن السخافات التي وردت فيه ،بل يف أوله ،تلك السورة التي تسمى
[البسملة] ،والتي يقول فيها( :باسم اآلب الكلمة الروح اإلله الواحد األوحد ( )2مثلث
التوحيد موحد التثليث ما تعدد ( )3فهو آب مل يلد ( )4كلمة مل يولد ( )5روح مل يفرد ()6
خالق مل َيلق ()7فسبحان مالك امللك والقوة واملجد ،من أزل األزل إىل أبد اآلبد)
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قال آخر :وبعدها ورد فيام يسميه [سورة الفاحتة]( :هو ذا الفرقان احلق نوحيه فبلغه
للضالني من عبادنا وللناس كافة وال ختش القوم املعتدين ( )2مهيمن حيطم سيف الظلم
بكف العدل وهيدي الظاملني( )3وهيدم رصح الكفر بيد اإليامن ويشيد موئال للتائبني()4
وينزع غل الصدر بشذى املحبة ويشفي نفوس احلاقدين ( )5ويطهر نجس الزنى بامء العفة
ويربىء املسافحني ( )6ويفضح قول اإلفك بصوت احلق ويكشف مكر املفرتين ( )7فيا
أهيا الذين ضلوا من عبادنا توبوا وآمنو فابواب اجلنة مفتوحة للتائبني)
 3ـ القرآن ..وأكوان اهلل:
ضحك اجلميع ساخرين ..وضحكت معهم كثريا ..والتفت أمامي إىل صاحبي عبد
القوي ألرى موقفه من تلك السخافات ،فإذا يب ال أراه ،بل أرى شخصا آخر بدله ،يقول
يل :أنا عبد العليم ..وأنا مكلف بالسري بك إىل حيث جيتمع الشهود من أهل العلوم
اهرا ِمن ْ ِ
الكونية ..تلك العلوم التي أشار إليها قوله تعاىل﴿ :يع َلم َ ِ
احلَ َياة الدُّ ْن َيا ﴾ [الروم:
ون َظ ً َ
َْ ُ
]7

قلت :تقصد العلوم املرتبطة باحلياة الدنيا وقوانينها وأرسارها ..تلك التي وصف
﴿و ُه ْم ع ِ
َن ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم غَافِ ُل َ
ون﴾ [الروم:
اهلل تعاىل أهلها بالغفلة ،فقال تعقيبا عىل ما قرأتَ :
]7

قال :وجود الغافلني ال يعني عدم وجود العاقلني املفكرين ..أمل تسمع قوله تعاىل يف
ف ال رلي ِل والنره ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
وصف أويل األلباب﴿ :إِ رن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ات
َ
ْ َ َ
رَ َ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهللرَ ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ِ ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ِألُ ِ
وهب ْم َو َي َت َفك ُرر َ
اب ا رل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ات
رَ َ
ِ
ِ
اب الن ِ
َو ْاألَ ْر ِ
رار﴾ [آل عمران]191-190 :؟
ض َر ربنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
قلت :بىل ..فعلوم الكون مفاتيح ملعرفة حقائق الوجود ..ومن وعاها فستكون
وسيلة له ومعراجا لكل العلوم األخرى..
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﴿و ِم َن الن ِ
ف
اب َو ْاألَ ْن َعا ِم خمُ ْتَلِ ٌ
راس َوالدر َو ِّ
قال :أجل ..لقد قال تعاىل يذكر ذلكَ :
ِ ِ ِِ
ِ
ور﴾ [فاطر ..]28 :فالثناء عىل
َأ ْل َوا ُن ُه ك ََذل َك إِن َرام ََي َْشى اهللرَ م ْن ع َباده ا ْل ُع َل َام ُء إِ رن اهللرَ ع َِزيزٌ َغ ُف ٌ
العلامء ورد يف املحل الذي ذكرت فيه بعض مظاهر احلياة الدنيا.
أ ـ شهادات عامة:
ما قال ذلك حتى رأيت مجعا من العلامء جمتمعني ..وقد رأيت من خالل مالبسهم
أهنم من عصور خمتلفة ..سألت صاحبي عبد العليم عنهم ،فقال :هؤالء علامء مسلمون،
يدعون إىل القرآن الكريم ،واالستفادة منه يف كل جماالت العلم ،ال يف جمال العلوم الرشعية
فقط.
أبو حامد الغزايل:
ما قال هذا حتى سمعت أحدهم يقول :عجبا للذين ينكرون اخلوض فيام جاء يف
القرآن الكريم من حقائق علمية ..أهم أعلم أو أورع من أولئك الذين قضوا حياهتم يدعون
إىل العودة إىل القرآن الكريم يف هذه الشؤون ،وغريها؟ ..فهل حجبهم ذلك عن هداية
القرآن؟
اسمعوا يل أنا ـ أبا حامد الغزايل ـ صاحب اإلحياء وجواهر القرآن ودرره وغريها..
ألقرأ لكم بعض ما كتبته قبل ما يقارب األلف سنة ،ويف الوقت الذي مل تكن العلوم فيه
نشيطة وقوية مثل هذا العرص.
لقد قلت يف كتايب [إحياء علوم الدين] ،ويف الفصل الذي خصصته لـ [فهم القرآن
وتفسريه بالرأي من غري نقل] ردا عىل أولئك الذين يتومهون انحصار فهم القرآن يف حمدثي
السلف( :العلوم كلها داخلة يف أفعال اهلل عز وجل وصفاته ،ويف القرآن رشح ذاته وأفعاله
وصفاته ..وهذه العلوم ال هناية هلا ..ويف القرآن إشارة اىل جمامعها ،واملقامات يف التعمق يف
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تفصيله راجع اىل فهم القرآن ..وجمرد ظاهر التفسري ال يشري اىل ذلك ،بل كل ما أشكل فيه
عىل النظار واختلف فيه اخلالئق يف النظريات واملعقوالت ففي القرآن إليه رموز ودالالت
عليهَ ،يتص أهل الفهم بدركها) ()1

ومل يكن ذلك جمرد رأي ال يستند لدليل ،بل استندت لذلك باألدلة الكثرية ،ومنها
ما روي يف احلديث من قوله ( : اقرؤوا القرآن والتمسوا غرائبه) ( ،)2وما روي عن اإلمام
عيل وقوله( :من فهم القرآن فرس به مجل العلم)
ثم عقبت عليها مجيعا بقويل( :فهذه األمور تدل عىل أن يف فهم معاين القرآن جماال
رحبا ومتسعا بالغا ،وأن املنقول من ظاهر التفسري ليس منتهى اإلدراك فيه) ()3

ومل أكتف بذلك ،بل إين وضعت كتايب [جواهر القرآن] ألجل بيان اشتامل القرآن
الكريم عىل كل العلوم واملعارف ،وأنه األساس هلا ،وقد دعاين إليه ما رأيته من االهتامم
بمخارج احلروف وغريها عن حقائق القرآن ..وهلذا قلت يف مقدمته( :إين أنبهك عىل
رقدتك أهيا املسرتسل يف تالوتك املتخذ دراسة القرآن عمال ،املتلقف من معانيه ظواهر
ومجال ،إىل كم تطوف عىل ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها ،أوما كان لك أن تركب
متن جلتها لتبرص عجائبها ،وتسافر إىل جزائرها الجتناء أطايبها ،وتغوص يف عمقها
فتستغني بنيل جواهرها ،أوما تعري نفسك يف احلرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر
اىل سواحلها وظواهرها ..أوما بلغك أن القرآن هو البحر املحيط ،ومنه يتشعب علم

(  )1إحياء علوم الدين.296/1
(  )2ابن أيب شيبة يف املصنف وأبو يعىل املوصيل والبيهقي يف الشعب ،املغني عن محل األسفار (ص )342
(  )3إحياء علوم الدين.296/1 ،
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األولني واآلخرين كام يتشعب عن سواحل البحر املحيط أهنارها وجداوهلا؟) ()1

ويف الفصل الرابع من الكتاب والذي خصصته لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها
عن األقسام العرشة املذكورة ،قسمت علوم القرآن إىل قسمني :أوهلا :علم الصدف ،وهي
أول ما يظهر من علومه ..وقد اعتربت منها علوم اللغة والنحو والقراءات ،وعلم خمارج
احلروف ،وعلم التفسري الظاهر ..ثم رتبتها عىل أساس القريب والبعيد من القرش واللب.
أما القسم الثاين ،وهو أمهها؛ فأطلقت عليها لقب [علم اللباب] ،وهو علم يتضمن
معرفة قصص القرآن ،وما يتعلق باألنبياء ،وما يتعلق باجلاحدين واألعداء ،وعلم الكالم،
وعلم الفقه وأصوله ،والعلم باهلل واليوم اآلخر ،والعلم بالرصاط املستقيم.
ويف هذا القسم عقدت فصال خاصا لكيفية انشعاب علوم الطبيعة والرياضة والطب
وغريها من القرآن ،حيث ذكرت علم الطب والنجوم وهيئة العامل ،وهيئة بدن احليوان
وترشيح أعضائه ،وغريها ،ثم قلت( :ووراء ما عددته علوم أخرى ،يعلم ترامجها ،وال َيلو
العامل عمن يعرفها ..وظهر لنا بالبصرية الواضحة التي ال يتامرى فيها أن يف اإلمكان والقوة
أصنافا من العلوم بعد مل خترج اىل الوجود ..ثم هذه العلوم ليست أوائلها خارجة من
القرآن ،فإن مجيعها مغرتفة من بحر واحد من بحار معرفة اهلل ،وهو بحر األفعال الذي ال
ينفد ،فمن أفعال اهلل تعاىل مثال الشفاء واملرض ،كام قال حكاية عن إبراهيم عليه السالم:
﴿وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني﴾ [الشعراء ]80 :وهذا الفعل الواحد ال يعرفه إال من عرف الطب
َ
بكامله ،إذ ال معنى للطب إال معرفة املرض بكامله وعالماته ،ومعرفة الشفاء وأسبابه ..ومن
أفعاله تعاىل تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهلام بحسبان ،كام قال تعاىل﴿ :ال رش ْم ُس
وا ْل َقمر بِحسب ٍ
ِ
﴿ه َو ا رل ِذي َج َع َل ر
ورا َو َقدر َر ُه
ان﴾ [الرمحن ]5 :وقالُ :
َ َُ ُ ْ َ
الش ْم َس ض َيا ًء َوا ْل َق َم َر ُن ً
( )1جواهر القرآن (ص )21
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احل ِّق ي َفص ُل ْاآلي ِ
ِ
َاز َل لِ َتع َلموا عَدَ د السنِنيَ و ِْ
َمن ِ
ات لِ َق ْو ٍم
َ
اب َما َخ َل َق اهللرُ َذل َك إِ رال بِ ْ َ ُ ِّ
احل َس َ
َ
َ ِّ
ْ ُ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [يونس ..]5 :وال يعرف حقيقة سري الشمس والقمر بحسبان ،وخسوفهام ،وولوج
الليل يف النهار وكيفية تكور أحدمها عىل اآلخر ،إال من عرف هيئات تركيب الساموات
واألرض ،وهو علم برأسه ..وال يعرف كامل معنى قولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ْ ِ
اإلن َْس ُ
ان َما غ رَر َك بِ َر ِّب َك
ا ْلك َِري ِم ا رل ِذي َخ َل َق َك َف َس رو َ
ور ٍة َما َشا َء َر رك َب َك﴾ [االنفطار ]8-6 :إال من
اك َف َعدَ َل َك ِيف َأ ِّي ُص َ
عرف ترشيح األعضاء من اإلنسان ظاهرا وباطنا ،وعددها وأنواعها ،وحكمها ومنافعها..
وقد أشار يف القرآن يف مواضع إليها ،وهي من علوم األولني واآلخرين ،ويف القرآن جمامع
علم األولني واآلخرين ..ولو ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل األفعال
لطال ،وال يمكن اإلشارة إال اىل جمامعها ..فتفكر يف القرآن ،والتمس غرائبه ،لتصادف فيه
جمامع علم األولني واآلخرين)( )1

بل إين وضعت يف هذه املعاين كتابا سميته [احلكمة من خملوقات اهلل] ذكرت فيه ما
كان متاحا ألهل عرصي من معارف ،حتى ال يتوهم أحد انفصال الدين عن العلم ..لقد
ذكرت يف الكتاب حكم تلك املخلوقات ،بأسلوب يمتزج فيه العلم بالتذكري ،وهو أسلوب
القرآن الكريم يف عد نعم اهلل عىل خلقه.
وهكذا كنت يف مجيع كتبي أنبه إىل دور العلم بحقائق الكون يف تعميق اإليامن ،ذلك
أن تلك احلقائق تدخل يف إطار معرفة أفعال اهلل تعاىل ،ومن عرف أفعال اهلل عرف صفاته
وأسامءه احلسنى ،لقد قلت يف بعض كتبي أذكر ذلك( :ليس من يعلم أنه تعاىل عامل قادر
عىل اجلملة كمن شاهد عجائب آياته يف ملكوت الساموات واألرض وخلق األرواح
واألجساد ،واطلع عىل بدائع مملكته وغرائب الصنعة ،ممعنا يف التفصيل ،ومستقصيا دقائق
( )1املرجع السابق ،ص ..26
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احلكمة ،ومستوفيا لطائف التدبري) ()1

الفخر الرازي:
ما انتهى الغزايل من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا؛ فذلك الذي يطلق عليه
خطيب الري ،أو الفخر الرازي ..صاحب التفسري الكبري ،والكتب الكثرية..
لقد رأيت من خالل تدبري يف القرآن الكريم الكثري من احلقائق العلمية ،والتي مل
يكن يل أن أكتمها ،أو أترك تدوينها ..مع عدم اجلزم بأهنا حقائق مطلقة ..ذلك أننا مل نكلف
إال بقدر طاقتنا.
لكن مع ذلك ظهر يف كل العصور من ينكر عيل ،ويريد مني أن أكتفي يف التفسري بام
ينقل عن كعب األحبار ووهبه بن منبه أو جماهد أو قتادة ..وقد رددت عليهم ردا شديدا يف
كتايب ،ومما قلته هلم( :وربام جاء بعض اجلهال واحلمقى وقال إنك أكثرت يف تفسري كتاب
اهلل من علم اهليئة والنجوم ،وذلك عىل خالف املعتاد! فيقال هلذا املسكني :إنك لو تأملت
يف كتاب اهلل حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته)()2

ثم ذكرت وجوها لذلك ،منها (أن اهلل تعاىل مأل كتابه من االستدالل عىل العلم
والقدرة واحلكمة بأحوال السموات واألرض ،وتعاقب الليل والنهار ،وكيفية أحوال
الضياء والظالم ،وأحوال الشمس والقمر والنجوم ،وذكر هذه األمور يف أكثر السور
وكررها وأعادها مرة بعد أخرى ،فلو مل يكن البحث عنها ،والتأمل يف أحواهلا جائزا ملا مأل
اهلل كتابه منها)
راها َو َما َهلَا
الس َام ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
َاها َوزَ رين َ
ف َبنَ ْين َ
ومنها (أنه تعاىل قالَ ﴿ :أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِ َىل ر
( )1املقصد األسنى ص ..43،42
( )2مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()274 /14
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ِم ْن ُف ُروجٍ ﴾ [ق ]6 :فهو تعاىل حث عىل التأمل يف أنه كيف بناها وال معنى لعلم اهليئة إال
التأمل يف أنه كيف بناها وكيف خلق كل واحد منها)
﴿خل ْل ُق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ْرب ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
راس َو َلكِ رن َأ ْك َث َر
رَ َ
ومنها (أنه تعاىل قالَ َ :
ض َأك َ ُ
الن ِ
راس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [غافر ]57 :فبني أن عجائب اخللقة وبدائع الفطرة يف أجرام السموات
أكثر وأعظم وأكمل مما يف أبدان الناس ،ثم إنه تعاىل رغب يف التأمل يف أبدان الناس بقوله:
ِ
ِ
َِ
رص َ
ون﴾ [الذاريات)]21 :
﴿ويف َأ ْن ُفس ُك ْم َأ َف َال ُت ْب ُ
﴿و َي َت َفك ُرر َ
ون ِيف
ومنها (أنه تعاىل مدح املتفكرين يف خلق السموات واألرض فقالَ :
َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َر ربنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ًال ُس ْب َحان ََك﴾ [آل عمران ]191 :ولو كان ذلك
رَ َ
ممنوعا منه ملا فعل)
ومنها (أن من صنف كتابا رشيفا مشتمال عىل دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث
ال يساويه كتاب يف تلك الدقائق ،فاملعتقدون يف رشفه وفضيلته فريقان :منهم من يعتقد
كونه كذلك عىل سبيل اجلملة من غري أن يقف عىل ما فيه من الدقائق واللطائف عىل سبيل
التفصيل والتعيني  ،ومنهم من وقف عىل تلك الدقائق عىل سبيل التفصيل والتعيني،
واعتقاد الطائفة األوىل وإن بلغ إىل أقَص الدرجات يف القوة والكامل إال أن اعتقاد الطائفة
الثانية يكون أكمل وأقوى وأوىف ..وأيضا فكل من كان وقوفه عىل دقائق ذلك الكتاب
ولطائفه أكثر كان اعتقاده يف عظمة ذلك املصنف وجاللته أكمل)
الزركيش:
ما انتهى الرازي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد بن عبد اهلل بن
هبادر الزركيش املوصيل الشافعي ،صاحب كتاب [الربهان يف علوم القرآن] ،وهو من
الكتب التي ظلت ُتدرس عقودا طويلة ،ويف مجيع البالد اإلسالمية.
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واحلمد هلل الذي هداين فيه إىل تبني ما ذكره الغزايل والرازي وغريمها حول إمكانية
االستفادة من القرآن الكريم يف كل حقول العلم..
وقد قلت يف كتايب [الربهان]( :كتاب اهلل بحره عميق وفهمه دقيق ،ال يصل إىل فهمه
إال من تبحر يف العلوم ،وعامل اهلل بتقواه يف الرس والعالنية ،وأجله عند مواقف الشبهات،
واللطائف واحلقائق ال يفهمها إال من ألقى السمع وهو شهيد ،فالعبارات للعموم وهي
للسمع ،واإلشارات للخصوص وهي للعقل ،واللطائف لألولياء وهي املشاهد ،واحلقائق
لألنبياء وهي االستسالم ،وللكل وصف ظاهر وباطن ،وحد ومطلع فالظاهر التالوة،
والباطن الفهم ،واحلد أحكام احلالل واحلرام ،واملطلع أي اإلرشاق من الوعد والوعيد،
فمن فهم هذه املالحظة بان له بسط املوازنة وظهر له حال املعاينة) ()1

ثم قلت فيه( :وباجلملة فالعلوم كلها داخلة يف أفعال اهلل تعاىل وصفاته ،ويف القرآن
رشح ذاته وصفاته وأفعاله ،فهذه األمور تدل عىل أن فهم معاين القرآن جماال رحبا ومتسعا
بالغا ،وأن املنقول من ظاهر التفسري ليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل والسامع ،ال بد منه يف
ظاهر التفسري ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم واالستنباط ،والغرائب التي
ال تفهم إال باستامع فنون كثرية ،وال بد من اإلشارة إىل مجل منها ليستدل هبا عىل أمثاهلا
ويعلم أنه ال جيوز التهاون بحفظ التفسري الظاهر أوال ،وال مطمع يف الوصول إىل الباطن
قبل إحكام الظاهر ،ومن ادعى فهم أرسار القرآن ومل حيكم التفسري الظاهر فهو كمن ادعى
البلوغ إىل صدر البيت قبل جتاوز الباب ،فظاهر التفسري جيري جمرى تعلم اللغة التي ال بد
منها للفهم ،وما ال بد فيها من استامع كثري) ()2

( )1الربهان يف علوم القرآن ،للزركيش..153 / 2 ،
( )2املرجع السابق..153 / 2 ،
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السيوطي:
ما انتهى الزركيش من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى جالل الدين
السيوطي ،وقد قررت يف كتايب (اإلتقان يف علوم القرآن) و(معرتك األقران) ما ذهب إليه
من الغزايل والرازي وغريمها ،واستدللت لذلك بطائفة من اآليات واألحاديث واآلثار
وأقوال العلامء..
ِ ِ
﴿و َما ِم ْن َدا رب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
َاح ْي ِه إِ رال ُأ َم ٌم َأ ْم َثا ُل ُك ْم
ض َو َال َطائ ٍر َيط ُري بِ َجن َ
ومنها قوله تعاىلَ :
َاب ِمن َ ٍ
ِ
ِ
رش َ
﴿ونَزر ْلنَا َع َل ْي َك
ون﴾ [األنعام ]38 :وقولهَ :
يشء ُث رم إِ َىل َر ِّ ِهب ْم ُ ْ
حي َ ُ
َما َف رر ْطنَا يف ا ْلكت ِ ْ ْ
ِ

ِ

ِ

ٍ

ِ

ِِ

سلمنيَ ﴾ [النحل]89 :
يشء َو ُهدً ى َو َر ْ َ
ا ْلكت َ
رشى ل ْل ُم ْ
مح ًة َو ُب ْ َ
َاب ت ْب َيانًا ل ُك ِّل َ ْ

ومن األحاديث استدللت بام روي عن اإلمام عيل أنه قال :سمعت رسول اهلل



يقول( :إهنا ستكون فتنة) ،فقلت :ما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال( :كتاب اهلل فيه نبأ ما
قبلكم ،وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من جبار
قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدي يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم،
وهو الرصاط املستقيم ،هو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة ،وال يشبع منه
العلامء ،وال َيلق عن كثرة الرد ،وال تنقيض عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى
قالوا :إنا سمعنا قرآنا عجبا هيدي إىل الرشد فآمنا به ،من قال به صدق ،ومن عمل به أجر،
ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم) ()1

أما اآلثار التي استدللت هبا ،فكثرية ،ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال( :من
أراد العلم فعليه بالقرآن ،فإن فيه خرب األولني واآلخرين)
ومثلها أقوال العلامء ،ومنها ما ذكره ابن رساقة يف كتاب اإلعجاز عن أيب بكر بن
( )1رواه الرتمذي ،172 / 5 ،رقم)2906( :
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جماهد أنه قال :ما يشء يف العامل إال وهو يف كتاب اهلل فقيل له :فأين ذكر اخلانات فيه ،فقال:
ٍ ِ
َاع َل ُك ْم َواهللرُ َي ْع َل ُم
يها َمت ٌ
َري َم ْس ُكونَة ف َ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
َاح َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ُب ُيوتًا غ ْ َ
ون َو َما َت ْك ُت ُم َ
َما ُت ْبدُ َ
ون﴾ [النور ..]29 :فهي اخلانات) ..ورويت عن ابن الفضل املريس أنه قال
يف تفسريه( :مجع القرآن علوم األولني واآلخرين بحيث مل حيط هبا علام حقيقة إال املتكلم
هبا ،ثم رسول اهلل  خال ما استأثر به سبحانه وتعاىل ،ثم ورث ذلك عنه معظم سادات
الصحابة وأعالمهم ..حتى قال بعضهم :لو ضاع يل عقال بعري لوجدته يف كتاب اهلل تعاىل..
ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ..ومن بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر اهلل فيه من أعداد
احلساب واجلمع والقسمة والْضب واملوافقة والتأليف واملناسبة والتنصيف واملضاعفة،
ليعلم بذلك أهل العلم باحلساب أنه صادق يف قوله ،وأن القرآن ليس من عنده ،إذ مل يكن
ممن خالط الفالسفة ،وال تلقى احلساب وأهل اهلندسة)
ثم عقبت عىل هذا وغريه بقويل( :وأنا أقول قد اشتمل كتاب اهلل العزيز عىل كل يشء
أما أنواع العلوم فليس منها باب وال مسألة هي أصل إال ويف القرآن ما يدل عليها وفيه
عجائب املخلوقات وملكوت السموات واألرض وما يف األفق األعىل وحتت الثرى وبدء
اخللق وأسامء مشاهري الرسل واملالئكة وعيون أخبار األمم السالفة) ()1

حممد عبده:
ما انتهى السيوطي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى [حممد عبده]،
وقد ورثت عمن سبقني من العلامء االهتامم بربط القرآن الكريم بكل العلوم ،بل قد
أصدرت فتوى بجواز تفسري آيات القرآن الكريم بمستجدات العرص وما يتمخض عنه من
اكتشافات وابتكارات.
( )1اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي 230 / 2 ،ـ ..231
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ومل أكتف بذلك ،بل طبقته يف كتبي املتعلقة بالقرآن الكريم ،ويف حدود العلم الذي
ت﴾
﴿وإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُس ِّج َر ْ
أتيح يل ..ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكرته يف تفسري قوله تعاىلَ :
[التكوير ،]6 :فقد قلت( :أ ما تسجري البحار فهو أن يفجر الزلزال ما بينها حتى ختتلط وتعود
بحرا واحدا ،وهو بمعنى امللء فإن كل واحد منها يمتلئ حتى يفيض وَيتلط باآلخر،
وتسجري البحار عىل هذا املعنى الزم ملا سبقه من تقطع أوصال األرض ،وانفصال اجلبال
ت﴾
﴿وإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُف ِّج َر ْ
ويدل عىل رجحان هذا التأويل ظاهر قوله تعاىل يف سورة االنفطارَ :
[االنفطار ،]3 :وقد يكون تسجريها إَضامها ،فإن ما يف بطن األرض من النار إذ ذاك يظهر
بتشققها ومتزق طبقاهتا العليا ،أما املاء فيذهب عند ذلك بخارا ،وال يبقى يف البحار إال
النار)()1

الس َام ُء ان َْش رق ْت﴾ [االنشقاق( :]1 :انشقاق السامء ..هو
وقلت يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َذا ر
ف ساد تركيبها واختالل نظامها عندما يريد اهلل خراب هذا العامل الذي نحن فيه ،وهو يكون
بحادثة من احلوادث التي قد ينجر إليها سري العلم ،كأن يمر كوكب يف سريه بالقرب من
اآلخر فيتجاذبا فيتصادما ،فيضطرب نظام الشمس بأرسه ،وحيدث من ذلك غامم وأي
غامم! يظهر يف مواضع متفرقة من اجلو والفضاء الواسع ،فتكون السامء قد تشققت بالغامم
واختل نظامها حال ظهوره) ()2

ال أخفيكم أين مثل سائر العلامء ،قد نقع يف بعض األخطاء أثناء ذكرنا ملا فهمناه من
القرآن ،ولكن ذلك ال حيول بيننا وبني ذكره ،ألننا عند ذكره مل نقل إال بام علمنا ،وما كنا
للغيب حافظني ..وألن نخطئ يف تدبرنا للقرآن ،خري من أن نقعد عن التدبر.

( )1تفسري جزء عم ،حممد عبده ،ص .30
( )2املرجع السابق ،ص .35
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سأذكر لكم مثاال عن ذلك ..ربام تعرفونه ..ألن املنكرين تركوا لب القضية التي
دعوت إليها ،وهي االهتامم بالعلم وتدبر القرآن الكريم ،وراحوا إىل ذلك املثال يقضون به
عىل كل ما دعوت إليه.
لقد قلت يف تفسري سورة الفيل( :ويف اليوم الثاين فشا يف جند احلبش داء اجلدري
واحلصبة ،قال عكرمة :هو أول جدري ظهر يف بالد العرب ،وقال يعقوب بن عتبة :أول ما
رؤيت احلصبة واجلدري ببالد العرب ذلك العام ،ثم يقول :وهذا ما اتفقت عليه الروايات
ويصح االعتقاد به ،وقد بينت لنا هذه السورة أن ذلك اجلدري أو تلك احلصبة نشأت من
حجارة يابسة سقطت عىل أفراد اجليش بواسطة فرق عظيمة من الطري مما يرسله اهلل مع
الريح ،فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطري من جنس البعوض أو الذباب الذي حيمل جراثيم
بعض األمراض ..وأن هذا احليوان الصغري الذي يسمونه بامليكروب ال َيرج عنها ،هذا ما
يصح االعتامد عليه يف تفسري السورة ،وما عدا ذلك فهو مما ال يصح قبوله إال بتأويل إن
صحت روايته) ()1

حممد رشيد رضا:
ما انتهى حممد عبده من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى الشيخ حممد
رشيد رضا ،وقد اعتربت هذا النوع من وجوه إعجاز القرآن ،حيث ذكرت يف وجوه
اإلعجاز( :اشتامل القرآن عىل حتقيق كثري من املسائل العلمية والتارَيية التي مل تكن معروفة
يف عرص نزوله ،ثم عرفت بعد ذلك بام انكشف للباحثني واملحققني من طبيعة الكون
وتاريخ البرش وسنن اهلل يف اخللق ،وهذه مرتبة فوق ما ذكره يف الوجه السادس من عدم

( )1املرجع السابق ،ص .162
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نقض العلوم ليشء مما فيه ،وال تدخل يف املراد من أخبار الغيب املبينة يف الوجه اخلامس)()1

اح َل َو ِاق َح
الر َي َ
ومن األمثلة عىل ذلك ما أوردته يف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْينَا ُك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه بِ َخ ِازنِنيَ ﴾ [احلجر ،]22 :حيث قلت( :كانوا
َف َأنْزَ ْلنَا م َن ر
يقولون فيه:إنه تشبيه لتأثري الرياح الباردة يف السحاب بام يكون سببا لنزول املطر بتلقيح
ذكور احليوان إلناثه ،وملا اهتدى علامء أوروبا إىل هذا وزعموا أنه مما مل يسبقوا إليه من العلم
رصح بعض املطلعني عىل القرآن منهم بسبق العرب إليه ..قال مسرت (أجنريي) املسترشق
الذي كان أستاذا للغة العربية يف مدرسة أكسفورد يف القرن املايض( :إن أصحاب اإلبل قد
عرفوا أن الريح تلقح األشجار والثامر قبل أن يعلمها أهل أوربة بثالثة عرش قرنا) ..نعم إن
أهل النخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح إذ كانوا ينقلون بأيدهيم اللقاح من طلع ذكور
النخل إىل إناثها ،ولكنهم مل يكونوا يعلمون أن الرياح تفعل ذلك ،ومل يفهم املفرسون هذا
من اآلية بل محلوها عىل املجاز)()2

ومنها ما أوردته يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :أو َمل ير ا رل ِذين َك َفروا َأ رن السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض
رَ َ
َ ُ
َ ََْ
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنبياء ،]30 :حيث قلت:
كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
َامها َو َج َع ْلنَا م َن املَْاء ُك رل َ ْ
( أي أكذب الذين كفروا بآياتنا ومل يعلموا أن الساموات واألرض كانتا مادة واحدة ففتقنامها
وخلقنا منها هذه األجرام الساموية التي تظلهم ،وهذه األرض التي تقلهم ،وهذه املادة هي
أل ْر ِ
ان َف َق َال َهلَا َولِ ْ َ
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ض ائْتِ َيا َط ْوعًا َأ ْو
است ََوى إِ َىل ر
املبينة يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث رم ْ
ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِعنيَ ﴾ [فصلت ..]11 :وهذا يشء مل يكن يعرفه العرب وال غريهم من أهل

( )1تفسري املنار ()175 /1
( )2املرجع السابق)176 /1( ،
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األرض ،وكذلك خلق كل األشياء من املاء وهو أرصح يف اآلية مما قبله)()1

﴿و ِم ْن ُك ِّل َيش ٍء َخ َل ْقنَا زَ ْو َج ْ ِ
ني َل َع رل ُك ْم
ومنها ما أوردته يف تفسري قوله تعاىلَ :
ْ
ون﴾ [الذاريات ،]49 :وقوله ﴿ :و ِمن ُك ِّل ال رثمر ِ
ني ا ْثن ْ ِ
ات َج َع َل فِ َيها زَ ْو َج ْ ِ
ت ََذك ُرر َ
َني﴾ [الرعد،]3 :
َ ْ
ََ
حيث قلت( :وهذه السنة اإلهلية يف النبات أصل لسنة التلقيح املذكورة آنفا فإن املراد هبا أن
الريح تنقل مادة اللقاح من الذكر إىل األنثى كام تقدم ،ويف هذا املعنى عدة آيات ،أعمها
وأغرهبا وأعجبها قوله تعاىل﴿ :سبح َ ِ
اج ُك رل َها ِممرا ُتنْبِ ُت ْاألَ ْر ُض َو ِم ْن
ان ا رلذي َخ َل َق ْاألَزْ َو َ
ُ ْ َ
ون﴾ [يس)2( )]36 :
َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو ِممرا َال َي ْع َل ُم َ

ِ
ِ
ايس َو َأ ْن َب ْتنَا
﴿و ْاألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
ومنها ما أوردته يف تفسري قوله تعاىلَ :
يها َر َو َ
فِيها ِمن ُك ِّل َيش ٍء موزُ ٍ
ون﴾ [احلجر ،]19 :حيث قلت( :إن هذه اآلية هي أكرب مثال للعجب
ْ َْ
َ ْ

هبذا التعبري (موزون) فإن علامء الكون األخصائيني يف علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن
العنارص التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة يف كل نوع من أنواعه بدقة غريبة
ال يمكن ضبطها إال بأدق املوازين املقدرة من أعشار الغرام واملليغرام ،وكذلك نسبة بعضها
إىل بعض يف كل نبات ..أعني أن هذا التعبري بلفظ (كل) املضاف إىل لفظ (يشء) الذي هو
أعم األلفاظ العربية املوصوف باملوزون ،حتقيق ملسائل علمية فنية مل يكن يشء منها َيطر
ببال برش قبل هذا العرص ،وال يمكن بيان معناها بالتفصيل إال بتصنيف كتاب مستقل)()3

ومنها ما أوردته يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :يك َِّو ُر ال رل ْي َل ع ََىل الن َره ِار َو ُيك َِّو ُر الن َره َار ع ََىل
ال رل ْي ِل﴾ [الزمر ،]5 :حيث قلت( :تقول العرب :كار العاممة عىل رأسه إذا أدارها ولفها،
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وكورها بالتشديد صيغة مبالغة وتكثري ،فالتكوير يف اللغة :إدارة اليشء عىل اجلسم املستدير
كالرأس ،فتكوير الليل عىل النهار نص رصيح يف كروية األرض ،ويف بيان حقيقة الليل
والنهار عىل الوجه املعروف يف اجلغرافية الطبيعية عند أهلها ،ومثله قوله تعاىلُ ﴿ :يغ ِْيش
حثِي ًثا﴾ [األعراف)1()]54 :
ال رل ْي َل الن َره َار َي ْط ُل ُب ُه َ
﴿و ر
جت ِري ملُِ ْس َت َق ٍّر َهلَا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز
الش ْم ُس َ ْ
ومنها ما أوردته يف تفسري قوله تعاىلَ :
َاز َل حترى عَاد كَا ْلعرج ِ
ون ا ْل َق ِدي ِم َال ر
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن ُتدْ ِر َك
َ ُْ ُ
ا ْل َعلِي ِم َوا ْل َق َم َر َقدر ْرنَا ُه َمن ِ َ
ا ْل َق َم َر َو َال ال رل ْي ُل َسابِ ُق الن َره ِار َو ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون﴾ [يس ،]40-38 :حيث ذكرت أنه (موافق
ملا ثبت يف اهليئة الفلكية ،خمالف ملا كان يقوله املتقدمون)
ومثل ذلك ( اآليات املتعددة الواردة يف خراب العامل عند قيام الساعة ،وكون ذلك
حيصل بقارعة تقرع األرض قرعا ،وتصخها فرتجها رجا ،وتبس جباهلا بسا فتكون هباء
منبثا ،وحينئذ تتناثر الكواكب لبطالن ما بينها من سنة التجاذب واآليات يف هذا ـ وفيام قبله
ـ تدل داللة رصحية عىل بطالن ما كان يقوله علامء اليونان ومقلدهتم من علامء العرب يف
األفالك والكواكب والنجوم ،وعىل إثبات ما تقرر يف اهليئة الفلكية العرصية يف ذلك ،ويف
نظام اجلاذبية العامة)()2

وقد علقت عىل هذا وغريه بقويل( :فهذا النوع من املعارف التي جاءت يف سياق
بيان آي ات اهلل وحكمه كانت جمهولة للعرب أو جلميع البرش يف الغالب ،حتى إن املسلمني
أنفسهم كانوا يتأولوهنا وَيرجوهنا عن ظواهرها ،لتوافق املعروف عندهم يف كل عرص من
ظواهر وتقاليد أو من نظريات العلوم والفنون الباطلة ،فإظهار ترقي العلم حلقيقتها املبينة
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فيه مما يدل عىل أهنا موحى هبا من اهلل تعاىل)()1

وبعد أن ضممت إىل هذه األمثلة ما ورد يف القرآن الكريم من احلقائق التارَيية
والغيبية ،قلت( :فمن أين جاءت هذه احلقائق ملحمد بن عبد اهلل األمي بعد ثالث وأربعني
سنة عاش معظمها يف عزلة عن العامل وعلومه ،رعى يف أوائلها الغنم يف جبال مكة وشعاهبا،
واجتر يف أثنائها سنني قليلة قلام كان يعارش فيها أحدا؟ وهي التي ظل املسلمون جيهلون مراد
القرآن منها بالتحقيق والتفصيل حتى بعد فتحهم للعامل واطالعهم عىل علومه وتوارَيه،
إىل أن وصل علم التاريخ وغريه إىل الدرجة املعروفة!) ()2

عبد الرمحن الكواكبي:
ما انتهى الشيخ حممد رشيد رضا من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى عبد
الرمحن الكواكبي الكاتب األديب املصلح ..صاحب جريدة الشهباء وجريدة االعتدال..
وصاحب كتايب أم القرى ،وطبائع االستبداد ..لقد آملني التخلف واالستبداد الذي يعاين
منه املسلمون ،والذين عطلوا دعوات القرآن الكريم للعلم واحلرية والعدالة وكل القيم
الفاضلة.
ولذلك كنت أدعو إىل تفعيل القرآن الكريم يف كل هذه اجلوانب ،ومما قلته يف اإلنكار
عىل منكري التفسري العلمي للقرآن الكريم( :كانوا َيافون خمالفة رأي بعض السلف
القارصين يف العلم ،فيكفرون فيقتلون ،وهذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة يف
الدين ،مل يقدروا أن يوفوها حقها من البحث ،واقترصوا عىل ما قاله بعض السلف قوال
جممال من أهنا قصور الطاقة عن اإلتيان بمثله يف فصاحته وبالغته ،وأخباره عن أن الروم
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من بعد غلبهم سيغلبون ،مع أنه لو أطلق للعلامء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كام
أطلق ألهل التأويل واخلرافات ،لرأوا يف ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من اإلعجاز
لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان واحلدثان تربهن إعجازه بصدق قوله سبحانه
َاب ُمبِ ٍ
س إِ رال ِيف كِت ٍ
وتعاىلَ ﴿ :و َال َر ْط ٍ
ب َو َال َيابِ ٍ
ني﴾ [األنعام ]59 :برهان عيان ال جمرد تسليم
وإيامن) ()1

ثم ذكرت نامذج عن ذلك ،ومنها ما عربت عنه بقويل( :ومثال ذلك أن العلم كشف
يف هذه القرون األخرية حقائق وطبائع كثرية ،تعزى لكاشفيها وخمرتعيها من علامء أوروبا
وأمريكا ،واملدقق يف القرآن جيد أكثرها ورد الترصيح أو التلميح به يف القرآن منذ ثالثة عرش
قرنا ،وما بقيت مستورة حتت غشاء من اخلفاء إال لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن،
شاهدة بأنه كالم رب ال يعلم الغيب سواه ،وذلك أهنم قد كشفوا أن مادة الكون هي األثري،
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ان﴾ [فصلت،]11 :
است ََوى إِ َىل ر
وقد وصف القرآن بدء التكوين فقالُ ﴿ :ث رم ْ
﴿و ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون﴾ [يس:
وكشفوا أن الكائنات يف حركة دائمة دائبة والقرآن يقولَ :

 ،]40وحققوا أن األرض منفتقة يف النظام الشميس والقرآن يقولَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ا رل ِذي َن َك َف ُروا َأ رن
ِ
َامها﴾ [األنبياء ..]30 :وحققوا أن القمر منشق من
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
ر
األرض ،والقرآن يقول﴿ :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش رق ا ْل َق َم ُر﴾ [القمر ،]1 :وحققوا أن طبقات
رت َبت ر
َ
ات و ِمن ْاألَر ِ ِ
ٍ
ِ
ن﴾ [الطالق:
ض م ْث َل ُه ر
األرض سبع والقرآن يقول﴿ :اهللرُ ا رلذي َخ َل َق َس ْب َع َس َام َو َ َ ْ
 ..]12إىل غري ذلك من اآليات الكثرية املحققة لبعض مكتشفات علم اهليئة والنواميس
الطبيعية ،وبالقياس عىل ما تقدم ذكره يقتىض أن كثريا من آياته سينكشف رسها يف املستقبل
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يف وقتها املرهون ،جتديدا إلعجازه ما دام الزمان) ()1

مجال الدين القاسمي:
ما انتهى الكواكبي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى الشيخ مجال الدين
القاسمي ،صاحب التفسري املعروف ،وقد عقدت يف مقدمته ً
فصال يف [بيان دقائق املسائل
العلمية الفلكية الواردة يف القرآن الكريم] ،وقد ذكرت فيه األمثلة الكثرية عىل تطابق
االكتشافات العلمية التي حصلت يف عرصي مع ما ورد يف القرآن الكريم.
وقد قلت يف مقدمتها( :قال بعض علامء الفلك ما مثاله :إن القرآن الكريم قد أتى
يف هذا الباب بمسائل علمية دقيقة مل تكن معروفة يف زمن النبي  وهذه املسائل تعترب من
معجزات القرآن العلمية اخلالدة)()2

ومن املسائل التي ذكرهتا أن (األرض كوكب كباقي الكواكب السيارة ﴿اهللرُ ا رل ِذي
َخ َل َق سبع سامو ٍ
ات َو ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْث َل ُه رن﴾ [الطالق ،]12 :ومها من مادة واحدة ﴿ َأ َو َمل ْ َي َر ا رل ِذي َن
َ َْ ََ َ
ِ
َامها ﴾ [األنبياء ،]30 :وهي تدور حول الشمس
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
َك َف ُروا َأ رن ر
ِ
ِ
ِ
﴿وت ََرى ِْ
الس َح ِ
يش ٍء إِ رن ُه َخبِ ٌري
َ
اجل َب َال َحت َْس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي َمت ُ ُّر َم رر ر
اب ُصن َْع اهللرِ ا رلذي َأ ْت َق َن ُك رل َ ْ
ون﴾ [النمل)3()]88 :
بِام َت ْف َع ُل َ

َ

ومنها أن (األجرام الساموية مسكونة بالكائنات احلية ﴿و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ات
رَ َ
َ ْ َ
ض َو َما َب رث فِ ِ
َو ْاألَ ْر ِ
يه َام ِم ْن َدا رب ٍة َو ُه َو ع ََىل َمج ِْع ِه ْم إِ َذا َي َشا ُء َق ِد ٌير﴾ [الشورىُ ﴿ ..]29 :ت َس ِّب ُح َل ُه
يهن﴾ [اإلرساء﴿ ..]44 :يس َأ ُله من ِيف السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
الس َام َو ُ
رَ َ
َْ ُ َ ْ
الس ْب ُع َو ْاألَ ْر ُض َو َم ْن ف ِ ر
ات ر
ر
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ُك رل َي ْو ٍم ُه َو ِيف َش ْأ ٍن﴾ [الرمحن ..]29 :وجمموع هذه اآليات يدل عىل أن يف السموات كائنات
حية عاقلة كاإلنسان ،ال كام كان يزعم القدماء :أن الكواكب كلها أجرام فارغة خلقت
ليتلذذ بمنظرها اإلنسان) ()1

﴿و َج َع َل ا ْل َق َم َر
ومنها أن (القمر ليس خاصا باألرض ،بل للسيارات األخرى أقامر َ

فِ ِ
ورا﴾ [نوح ]16 :فاأللف والالم يف ا ْل َق َم َر للجنس ال للعهد ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ
يه رن ُن ً
م﴾ [التني)2 ( )]4 :
َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلنْس َ
ان ِيف َأ ْحس ِن َت ْق ِوي ٍ

َ

َ

ومنها أن (السيارات ليست مضيئة بذاهتا ،بل إن الشمس هي مصباحها مجيعا
ِ
﴿و َج َع َل ر
اجا﴾ [نوح ]16 :أي هلن ،كام يدل عليه السياق ،فالنور الذي نشاهده
رس ً
َ
الش ْم َس َ
فيها منعكس عليها من الشمس) ()3

﴿احل ْمدُ هللرِ
ومنها أن (العوامل متعددة ..ولذلك يقول القرآن يف كثري من املواضعَ ْ :
رب ا ْلعاملَِنيَ ﴾ [الفاحتة ،]2 :والعوامل هي منظومات من الكواكب املتجاذبة ﴿والسام ِء َذ ِ
ات
َ ِّ َ
َ رَ
ْ
احلُ ُب ِك﴾ [الذاريات ]7 :ال كام كان يتوهم القدماء :أن العامل واحد وأن اإلنسان أرشف
املوجودات)()4

﴿خل ْل ُق السامو ِ
ات
رَ َ
ومنها أنه (ليست مجيع العوامل خملوقة ألجل هذا اإلنسانَ َ :
َوا ْألَ ْر ِ
راس َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
ْرب ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
راس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [غافر ..]57 :أي الناس
ض َأك َ ُ
املعهودين عىل وجه األرض ..واإلنسان األريض أفضل من بعض املخلوقات ال كلها
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َاهم ِمن ال رطيب ِ
َاه ْم ع ََىل كَثِ ٍ
ري
﴿و َل َقدْ ك رَر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
ات َو َف رض ْلن ُ
مح ْلن ُ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ ْ َ ِّ َ
َ
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ِممرن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ًيال﴾ [اإلرساء ..]70 :وال ينايف ذلك قوله تعاىل﴿ :وس رخر َل ُكم ما ِيف السامو ِ
ات
رَ َ
ْ
َ َ َ ْ َ
ض َمجِيعا ِمنْه إِ رن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُرر َ
ون﴾ [اجلاثية ،]13 :إذ ال يلزم من هذا
َ
َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ ً ُ
القول أهنا غري مسخرة لغرينا من األحياء ،فالبحر مثال ،قال اهلل تعاىل فيه﴿ :اهللرُ ا رل ِذي َس رخ َر
َل ُك ُم ا ْل َب ْح َر لِت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك فِ ِيه بِ َأ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع رل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [اجلاثية ]12 :مع
أنه مسخر لغرينا من احليوانات البحرية تسخريا أتم وأعم ،فمنه تأكل وترشب وتتنفس،
وفيه تسكن وحتيى ومتوت ..فام هو مسخر لبعض احليوانات تسخريا جزئيا قد يكون
مسخرا لغريها تسخريا كليا ..فكذلك النجوم مسخرة لنا لنهتدي هبا يف ظلامت الرب والبحر
مع أهنا لغرينا شموس عليها قوام حياهتم ،كام أن شمسنا عليها قوام حياتنا وهي ـ بالنسبة
هلم ـ نجم من نجوم الثوابت ..وباجلملة :فإن مجيع العوامل ـ بام بينها من االرتباط العام
والتجاذب الذي بينها ـ مسخرة بعضها لبعض بالنفع الكيل أو اجلزئي)()1

ومنها أن (القدماء كانوا يعتقدون أن مجيع الثوابت مركوزة يف كرة جموفة يسموهنا
كرة الثوابت ـ أو فلك الثوابت ـ وبحركة هذه الكرة تتحرك الكواكب ..ومعنى ذلك :أن
الكواكب ال حركة هلا بذاهتا ،وأن فلك مجيع الثوابت واحد وأنه جسم صلب ..واحلقيقة
خالف ذلك؛ فإن لكل كوكب فلكا جيري فيه وحده ،وكل كوكب يتحرك بذاته ال بحركة
غريه ،والكواكب مجيعا سابحة يف الفضاء ،أو بعبارة أصح يف األثري ـ مادة العامل األصلية ـ
غري مركوزة يف يشء مما يتومهون ..وهبذه احلقائق جاء الكتاب احلكيم والناس يف الظلامت
واألوهام يتخبطون ..قال اهلل تعاىلَ :
﴿ال ر
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو َال ال رل ْي ُل َسابِ ُق
الن َره ِار َو ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون﴾ [يس ،]40 :والتنوين يف لفظ (كل) عوض عن اإلضافة..
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واملعنى :كل واحد من الكواكب يف فلك خاص به يسبح بذاته ..ويف قوله ﴿ َي ْس َب ُح َ
ون﴾
إشارة إىل مادة العامل األصلية ـ األثري ـ التي تسبح فيها الكواكب كام تسبح األسامك يف املاء؛
فليست األفالك أجساما صلبة تدور بالكواكب كام كانوا يزعمون) ()1

ومنها أن (الكتاب العزيز نص عىل جود اجلذب العام للكواكب كافة من مجيع
ات ْ ِ
جهاهتا ،فقال﴿ :والسام ِء َذ ِ
َاها﴾
الس َام ُء َبن َ
احلُ ُبك﴾ [الذارياتَ ﴿ ،]7 :أ َأ ْن ُت ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ِم ر
َ رَ
ٍ ِ
ِ
الر ْمح َِن
[النازعات[ ]27 :النازعات﴿ ،]27 :ا رلذي َخ َل َق َس ْب َع َس َام َوات ط َبا ًقا َما ت ََرى ِيف َخ ْل ِق ر

ِمن َت َفاو ٍ
ت َف ْار ِج ِع ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ور﴾ [امللك ،]3 :فالكون كله :كاجلسم الواحد
ْ ُ
َ
َاها
الس َام ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
ف َبنَ ْين َ
الكبري ،حمكم البناء ،ال خلل فيه ،كام قالَ ﴿ :أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِ َىل ر
راها َو َما َهلَا ِم ْن ُف ُروجٍ ﴾ [ق ]6 :ويتخلله األثري كام يتخلل ذرات اجلسم الصغري ﴿ َف َت َب َار َك
َوزَ رين َ
اخلال ِ ِقنيَ ﴾ [املؤمنون)2()]14 :
اهللرُ َأ ْح َس ُن ْ َ
ومنها أن (الناس كانوا يف سالف األزمان ال يدرون من أين يأيت ماء املطر ،وهلم يف
السحاب أوهام عجيبة ،كام كانت هلم يف كل يشء سخافات وخرافات ..ولكن القرآن
جي َع ُل ُه
الرشيف تنزه عن اجلهل واخلطأ فقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ رن اهللرَ ُيزْ ِجي َس َحا ًبا ُث رم ُيؤَ ِّل ُ
ف َب ْينَ ُه ُث رم َ ْ
ال فِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ٍ ِ
يب بِ ِه َم ْن
يها م ْن َب َرد َف ُيص ُ
الس َامء م ْن ِج َب ٍ َ
رتى ا ْل َو ْد َق ََي ُْر ُج م ْن خ َالله َو ُينَزِّ ُل م َن ر
ُركَا ًما َف َ َ
ِِ
َي َشا ُء َو َي ْ ِ
ب بِ ْاألَ ْب َص ِار﴾ [النور ،]43 :وقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ رن
رص ُف ُه َع ْن َم ْن َي َشا ُء َيكَا ُد َسنَا َب ْرقه َي ْذ َه ُ
ِ
ِ
ِ
يع ِيف ْاألَ ْر ِ
رتا ُه
ض ُث رم َُي ِْر ُج بِه زَ ْرعًا خمُ ْتَلِ ًفا َأ ْل َوا ُن ُه ُث رم َهيِ ُ
الس َامء َما ًء َف َس َل َك ُه َينَابِ َ
يج َف َ َ
اهللرَ َأنْزَ َل م َن ر
ويل ْاألَ ْل َب ِ
جي َع ُل ُه ُح َطا ًما إِ رن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى ِألُ ِ
اب﴾ [الزمر ]21 :ومقتىض اآليتني :أن
ُم ْص َف ًّرا ُث رم َ ْ

املاء العذب الذي نرشبه ونسقي به األرض ـ سواء كان من الينابيع أو من األهنار ـ هو من
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األمطار الناشئة من السحاب ،ومن أين يأيت السحاب؟ هو بخار من بحار هذه األرض!
َاها﴾
أي :أن السحاب هو من األرض ،وهو عني قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها َو َم ْرع َ
[النازعات ،]31 :أي :أن املاء مجيعه أصله من األرض وإن شوهد أنه ينزل من السحاب) ()1

ثم نقلت تعقيبه عىل هذا وغريه بقوله( :فهذه كلها آيات بينات ،ومعجزات باهرات،
دالة عىل صدق النبي  ،وصحة القرآن)
وقوله( :من عجيب أمر هذا القرآن أن يذكر أمثال هذه الدقائق العلمية العالية ،التي
كانت مجيع األمم جتهلها ،بطريقة ال تقف عثرة يف سبيل إيامن أحد به ،يف أي زمن كان ،مهام
كانت معلوماته ..فالناس قديام فهموا أمثال هذه اآلية بام يوافق علومهم ،حتى إذا كشف
العلم الصحيح عن حقائق األشياء ،علمنا أهنم كانوا وامهني ،وفهمنا معناها الصحيح؛
فكأن هذه اآليات جعلت يف القرآن معجزات للمتأخرين ،تظهر هلم كلام تقدمت علومهم..
وأما املعارصون للنبي  ،فمعجزته هلم :إتيانه بأخبار األولني ،وبالرشائع التي أتى هبا،
وباملغيبات التي حتققت يف زمنه ..وغري ذلك ،مع علمهم بصدقه وحاله ،وبعده عن العلم،
والتعلم باملشاهدة والعيان؛ فآيات القرآن ـ بالنسبة هلم ـ بعضها معناه رصيح ال يقبل
التأويل ،وفيها بيان كل يشء مما حيتاجون إليه ،والبعض اآلخر يقبل التأويل ،وتتشابه عليهم
معانيه لنقص علومهم ..وهذا القسم ال هيمهم كثريا ،فإنه خاص بعلوم مل يكونوا وصلوا
إليها ،وهو معجزات للمتأخرين يشاهدوهنا ،وتتجىل هلم كلام تقدموا يف العلم الصحيح،
ِ
ِ
ت ُه رن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َاب َو ُأ َخ ُر
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
كام قال تعاىلُ :
﴿ه َو ا رلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ات﴾ [آل عمران ،]7 :أي :هلا معان كثرية يشبه بعضها بعضا ،وتتشابه عليهم يف ذلك
اهب ٌ
ُمت ََش ِ َ
الزمن ،فال يمكنهم اجلزم بالصحيح منهاَ ﴿ :ف َأ رما ا رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتربِ ُع َ
ون ما تَشا َب َه ِمنْ ُه
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ا ْبتِغا َء ا ْل ِف ْتن َِة﴾ بتشكيك الناس يف دينهم بسببه ﴿ َوا ْبتِغا َء َت ْأ ِويلِ ِهَ ،وما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه إِ رال اهللرُ﴾ يف
زمنهم لنقص علمهم ﴿ وما ُأوتِي ُتم ِمن ا ْل ِع ْل ِم إِ رال َقلِ ًيال﴾ [اإلرساء﴿ ]85 :والر ِ
اس ُخ َ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم
ْ َ
َ ر
َ َ
ون آ َمنرا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي رذك ُرر إِ رال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
َي ُقو ُل َ
اب﴾ [آل عمران ،]7 :فإذا جعل قوله
تعاىل ﴿والر ِ
اس ُخ َ
ون﴾ معطوفا عىل لفظ اجلاللة كان املعنى :أن تأويله ال يعلمه أحد يف مجيع
َ ر
األزمنة إال اهلل والراسخون يف العلم يعلمونه ،وإذا كان لفظ ﴿والر ِ
اس ُخ َ
ون﴾ مستأنفا كان
َ ر
املعنى :أن الراسخني يف العلم يف زمنهم ال يعلمون تأويله ـ كام قلنا ـ وإنام يؤمنون به لظهور
الدالئل األخرى هلم عىل صدق النبي ،ويفوضون علم هذه األشياء إىل املستقبل من الزمان،
كام نفوض اآلن نحن ،مسألة رجم الشياطني بالشهب ،للمستقبل ونؤمن بالقرآن لثبوت
صدقه بالدالئل األخرى القطعية) ()1

أمحد مصطفى املراغي:
ما انتهى الشيخ مجال الدين القاسمي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى
الشيخ أمحد مصطفى املراغي ،وأنا من الذين يعتقدون بأن القرآن الكريم أعظم من أن
ُحيرص تفسريه يف املعارف القديمة ،والتي قد يكون الكثري منها خاطئا ..وقد قلت يف مقدمة
تفسريي( :وقد سلكنا يف الوصول إىل فهم اآليات التي أشارت إىل بعض نظريات يف خمتلف
الفنون استطالع آراء العارفني هبا ،فاستطلعنا آراء الطبيب النطايس ،والفلكي العارف،
واملؤرخ الثبت ،واحلكيم البصري ليديل كل برأيه فيام متهر فيه ،لنعلم ما أثبته العلم وأنتجه
الفكر ،فيكون كالمنا معتزا بكرامة املعرفة التي ترشف بتفهم كتاب اهلل ،فرجل الدين حامل
لوائها عليه أن يسأل العلم دائام يستبرص بام ثبت لديه ،ويساير عرصه ما وجد إىل ذلك
سبيال ،فإن قعدت به مهته إىل املوروث من قضاياه لدى املاضني ركب شططا وازداد بعدا
( )1املرجع السابق)213 /1( ،
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عن احلقيقة ،وتضاءل أمام نفسه وأمام قارئي بحوثه ومؤلفاته) ()1

﴿و ُه َو ا رل ِذي َمدر ْاألَ ْر َض
ومن األمثلة عىل اهتاممي هبذا ما ذكرته يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ا ْثن ْ ِ
يها زَ ْو َج ْ ِ
َني ُيغ ِْيش ال رل ْي َل الن َره َار إِ رن
ايس َو َأ ْهنَ ًارا َوم ْن ُك ِّل ال رث َم َرات َج َع َل ف َ
َو َج َع َل ف َ
يها َر َو َ
ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُرر َ
ون﴾ [الرعد ..]3 :فقد قلتَ ﴿ :و ُه َو ا رل ِذي َمدر ْاألَ ْر َض﴾ أي جعلها
َ
متسعة ممتدة يف الطول والعرض لتثبت عليها األقدام ،ويتقلب عليها احليوان ،وينفع الناس
بخرياهتا وزرعها وَضعها ..وال شك أن األرض لعظم سطحها هي يف رأي العني كذلك،
وهذا ال يمنع كرويتها التي قد قامت عليها األدلة لدى علامء الفلك ،ومل يبق لدهيم فيها
ريب ﴿ ..و ِمن ُك ِّل ال رثم ِ
رات َج َع َل فِيها زَ ْو َج ْ ِ
ني ﴾ أي وجعل فيها من كل أصناف الثمرات
َ ْ
َ
زوجني اثنني ذكرا أو أنثى حني تكوهنا ،فقد أثبت العلم حديثا أن الشجر والزرع ال يولدان
الثمر واحلب إال من اثنني ذكر وأنثى ،وعضو التذكري قد يكون مع عضو التأنيث يف شجرة
واحدة كأغلب األشجار ،وقد يكون عضو التذكري يف شجرة وعضو التأنيث يف شجرة
أخرى كالنخل ،ما كان العضوان فيه يف شجرة واحدة إما أن يكونا معا يف زهرة واحدة
كالقطن ،وإما أن يكون كل منهام يف زهرة كالقرع مثال) ()2

﴿و ر
جت ِري ملُِ ْس َت َق ٍّر َهلَا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم﴾
الش ْم ُس َ ْ
وقلت يف تفسري قوله تعاىلَ :
[يس( :]38 :أي والشمس جتري حول مركز مدارها الثابت الذي تسري حوله بحسب وضعها
النجمي ،فقد ثبت أن هلا حركة رحوية حول هذا املركز تقدر بامئتي ميل يف الثانية ،وهذا
الوضع العجيب من تقدير العزيز القاهر لعباده ..وعلامء الفلك قديام جعلوا الكواكب
مركوزة يف األفالك عىل ما نراه يف كتبهم ،فليس للكوكب أن يسبح من تلقاء نفسه ،بل ال
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بد له من حامل حيمله وهو الذي يدور به وكيف يسبح ما ال حرية له ،وال قدرة له عىل السري
بل هو حممول عىل غريه؟ هكذا كان الرأي عندهم ،ولكن رأي علامء الفلك املحدثني :أن
مجيع الكواكب تسري يف مدارات يف عامل األثري فهي إذا كأهنا سمك يف بحر جلي ..فاعجب
أهيا القارئ الكريم للقرآن كيف أثبت ما دل عىل صحته الكشف احلديث ،ودحض تلك
اآلراء التي كانت شائعة عرص التنزيل لدى علامء الفلك من اليونان واهلند والصني) ()1

طنطاوي جوهري:
ما انتهى أمحد مصطفى املراغي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى الشيخ
طنطاوي جوهري ،صاحب [اجلواهر يف تفسري القرآن الكريم] ،و[أصل العامل] ،و[مجال
العامل :دراسات يف احليوان والطري واهلوام واحلرشات] ،و[جواهر العلوم] ،و[النظر يف
الكون هبجة احلكامء وعبادة األذكياء] ،و[ميزان اجلواهر يف عجائب هذا الكون الباهر]،
و[القرآن والعلوم العرصية] ،وغريها ..وأنتم تالحظون من خالهلا مجيعا مدى اهتاممي
بالعلوم املختلفة ،وتالحظون كذلك مدى اهتاممي بربطها بالقرآن الكريم والدين ،خاصة
وأين ولدت يف عرص أصبح لإلحلاد فيه سوقا شهرية ،يقصدها كل من يريد أن يظهر بمظهر
املتقدم.
لقد كنت متحمسا جدا إلظهار عالقة الدين بالعلم ،وذلك من خالل مصدره
املقدس ..القرآن الكريم ..لقد قلت خماطبا األمة اإلسالمية داعيا هلا إىل االهتامم هبذا
اجلانب( :يا أمة اإلسالم ،آيات معدودات يف الفرائض اجتذبت فرعًا من علم الرياضيات،
فام بالكم بسبعامئة آية ،فيها عجائب الدنيا كلها ،اهلل أكرب ،جل العلم وجلت احلكمة ،هذا
زمان العلوم ،هذا زمان ظهور نور اإلسالم ،هذا زمان رقيه ،يا ليت شعري ملاذا ال نعمل
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يف آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا يف آيات املرياث) ()1

ثم ذكرت أمهية العلوم التي أدخلتها يف التفسري ،فقلت( :إن هذه العلوم التي
أدخلناها يف تفسري القرآن هي التي أغفلها اجلهالء املغرورون من صغار الفقهاء يف
اإلسالم ،فهذا زمان االنقالب وظهور احلقائق ،واهلل هيدي من يشاء إىل سواء الرصاط) ()2

َ

وقلت( :ملاذا أ رلف علامء اإلسالم عرشات األلوف من الكتب اإلسالمية يف علم
الفقه ،وعلم الفقه ليس له يف القرآن إال آيات قالئل ،ال تصل مائة ومخسني آية ،فلامذا كثر
التأليف يف علم الفقه وقل جدًّ ا يف علوم الكائنات التي ال ختلو منها سورة؛ بل هي تبلغ
 750آية رصحية ،وهناك آيات أخرى داللتها تقرب من الرصاحة ،فهل جيوز يف عقل أو
علام آياته كثرية جدًّ ا ،إن آباءنا برعوا يف
رشع أن يربع املسلمون يف علم آياته قليلة وجيهلون ً
الفقه؛ فلنربع نحن اآلن يف علم الكائنات ،لنقم به لرتقى األمة) ()3

ومل أكتف بتلك الدعوات العامة التي كنت أطلقها كل حني ،بل رحت أؤلف تفسريا
كامال بلغ مخسة وعرشين جز ًءا ،أضفت إليها جزءا خاصا بام أمجل فيه من العلوم الكونية
واألحكام الرشعية واختالف املذاهب فيها.
وأنتم تعرفون كيف اشتهر ذلك التفسري ،وسهام النقد التي وجهت له ،أو لبعض ما
فيه ..وأنا ال أبايل بذلك ..فلم يكن قصدي إال مواجهة موجة اإلحلاد التي انترشت يف ذلك
الوقت ،ومل يكن أحد يستطيع مواجهتها إال باستعامل سالحي العلم والقرآن ..وهلذا رحت
أمجع بينهام.

( )1اجلواهر يف تفسري القرآن الكريم :طنطاوي جوهري ج 3ص.19
( )2املرجع السابق ،ج 3ص.19
( )3املرجع السابق :ج 25ص.55
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ال أخفيكم أين نفيس ،تعرضت لتلك املوجة ،واحلمد هلل أنقذين اهلل منها بسبب ذينك
جماورا باجلامع
السالحني ..لقد ذكرت ذلك يف كتايب ..لقد قلت فيه( :كنت يف أول أمري
ً
األزهر ،ثم قامت احلوادث العرابية ودخل اإلنجليز بالدنا؛ فانقطعت ثالث سنني عن
العلم ،وكنت يف أثناء ذلك أزاول األعامل الزراعية بيدي مع َمن يزرعون ،وقد اعرتاين
أيضا ،وفوق ذلك كله كنت أفكر
مرض طويل يف املعدة الزمني ،وقد كان والدي يف مرض ً
يف هذه الدنيا وأقول :يا ليت شعري ،أهلا خالق؟ وهل األنبياء كلموه؟ إين ال أصدق إال إذا
عرفت أنا بنفيس وال أتكل عىل أحد ..فلام أحسست هبذه اخلواطر ،رجعت إىل نفيس
وقلت :إن العلامء يف الدين يقولون :إننا ننظر للعامل العلوي والسفيل ،فها أنا ذا نظرت فلم
أجد إال ً
يبق عندي أمل إال يف أمر واحد؛ وهو أن أوجه قلبي
خلال ،ومل َأزْ َد ْد إال شكًّا؛ فلم َ
إىل َمن صنعني ،فإن كان موجو ًدا أجابني ،وهذا هو األمر الذي أجعله نصب عيني؛ حينئذ
شمرت عن ساعدي ِ
اجلد ،وأخذت أصوم بعض األيام وأصيل بعض الليايل؛ فكنت َأ ِجدُ
ورسورا ،وتوجهت إليه ً
سائال بقلب حمرتق؛ ولكم قلت :يا خالق هذه الدنيا،
يف ذلك لذة
ً
أنا مل أخلق نفيس؛ بل وجدت أين هكذا ،وأين أوجه قلبي إىل ذلك املوجود الذي خلقني،
وحا؛ فلتتوجه الروح إليه
وإذا كان خال ًقا يل فهو عظيم وكبري ورحيم ،وإن يل
ور ً
جسام ُ
ً
ولتسأله أن أقف عىل احلقيقة ،يا أهلل ،أنت خلقتني فعلمني) ()1

ثم ذكرت كيف (رصت أطلب ذلك يف احلقول وعىل شطوط األهنار ،ولكم دعوت
يف اخللوات ،وناجيت يف الصلوات يف املنزل وعىل شطوط األهنار ،وتارة أحْض تفسري
القرآن للجاللني ،وأقرأ تفسري األلفاظ الذي كتب هناك فأقول :يا رب ،هذه الظواهر مل
أقف عىل رسها ،أما اللفظ ففهمته فأين عجائب الدنيا ،وبينام أنا كذلك إذ وقع يف يدي
( )1املرجع السابق ،ج 11ص.71
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عيل الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتدبرها ،ويل له ،ويل
كتاب جاء فيه حديث( :لقد أنزلت ر
ف ال رلي ِل والنره ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
له ،ثم قرأ ﴿ :إِ رن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ات ِألُ ِ
ض َو ْ
ويل
َ
ْ َ َ
رَ َ
ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [آل عمران ..]190 :فقلت :هذا حسن ،أمن هذا الباب كان دخول األنبياء؛ فرصت
أقف عىل شواطئ األهنار ويف احلقول وأنظر إىل السحاب وأفكر فيه وهذا ابتداء العجب)
أشهرا قليلة
أخذت أطالع تفسري القرآن ..ثم أخذت أدرس ذلك
ثم ذكرت كيف (
ُ
ً
وأنا أدعو اهلل فاستجاب الدعاء ،ووصلت إىل األزهر ثان ًيا ،وزال خطر االنقطاع منه،
وأمتمت العلوم التي كانت فيه عىل وجه التقريب ،ثم دخلت إىل مدرسة دار العلوم ،وكانت
زاخرة بكل ما أريده ،ووجدت فيها كل ما كنت أصبو إليه ،وأنا يف احلقول ،وكنت أتعجب
أن يكون هذا يف بالدنا وأنا عنه حمجوب؛ فوجدت أن النفوس اإلنسانية قد بحثت
وفكرت ..ويف أثناء ذلك كنت أختلس من الوقت ما أقدر عليه وأؤلف كت ًبا؛ فبلغت
الرسائل والكتب ما يقرب من أربعني ،و ُنرشت بني املسلمني؛ وذلك أليف بعهدي الذي
عاهدت اهلل عليه ،ومل يكن يف يشء من ذلك مني تكلف؛ بل كان الوجدان هو الذي
يسوقني ،وهناك جتلت يف النفس أحوال تدعو إىل النرش بني املسلمني ال حمل لذكرها اآلن؛
عيل)
وهأنذا أكتب يف هذا التفسري ما يفتح به ر
وقلت يف مقدمة التفسري أذكر سبب ذلك االهتامم باملزج بني العلم والتفسري( :أما
بعد ،فإين ُخلقت مغر ًما بالعجائب الكونية ،ومعج ًبا بالبدائع الطبيعية ،ومشو ًقا إىل ما يف
السامء من مجال ،وما يف األرض من هباء وكامل ،آيات بينات ،وغرائب باهرات ،شمس
تدور ،وبدر يسري ،ونجم ييضء ،وسحاب يذهب وجييء ،وبرق يأتلق ،وكهرباء خترتق،
ومعدن هبي ،ونبات سني ،وطري يطري ،ووحش يسري ،وأنعام ترسي ،وحيوان جيري ..ثم
إين ملا تأملت األمة اإلسالمية وتعاليمها الدينية؛ ألفيت أكثر العقالء ،وبعض أجلة العلامء،
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عن تلك املعاين معرضني ،وعن التفرج عليها ساهني الهني ،فقليل منهم َمن فكر يف َخ ْلق
العوامل ،وما ُأودع فيها من الغرائب؛ فأخذت أؤلف كت ًبا لذلك شتى؛ كنظام العامل واألمم،
وجواهر العلوم ،والتاج املرصع ،ومجال العامل ،والنظام واإلسالم ،وهنضة األمة وحياهتا،
ومزجت فيها اآليات القرآنية بالعجائب الكونية،
وغري ذلك من الرسائل والكتب،
ُ
وجعلت آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع وحكم اخللق ،وأرشقت األرض بنور رهبا،
وتقبلها أجلة العلامء ً
قبوال حسنًا ،و ُترجم منها الكثري إىل اللغة اهلندية املسامة باألوردية ،وإىل
ِ
يشف مني
لغة القازان بالبالد الروسية ،وإىل لغة جاوة يف األوقيانوسية؛ ولكن كل ذلك مل
الغليل ،ومل يقم عىل غنائه من دليل؛ فتوجهت إىل ذي العزة واجلالل أن يوفقني أن أفرس
القرآن ،وأجعل هذه العلوم من خالله ،وأتفيأ يف بساتني الوحي وظالله ،ولكم طلبت منه
جل جالله بالدعوات يف اخللوات ،وابتهلت إليه وهو املجيب؛ فاستجاب الدعاء) ()1

لقد عاتبني الكثري عىل محاستي وشديت التي بدوت هبا يف ذلك التفسري ،ولكن اهلل
يعلم أين مل أكن أقصد سوى الدعوة لتحقيق املقاصد القرآنية؛ فاهلل مل يوجهنا للنظر يف الكون
إال لنتعلم العلوم املرتبطة به ،ونعرفه من خالهلا.
لقد ذكرت ذلك يف مقدمة تفسريي ،فقد قلت فيه( :سيقول بعض املسلمني :لقد
نظرنا يف النبات وعرفنا اهلل ..وأنا أقول :النظر التام يكون بالعلم التام ،فأين علمكم التام
هبذه املخلوقات ولو بطريق فرض الكفاية؟ ..ربام يقول العامل املسلم :إين قرأت كتب
قدمائنا كاملواقف وأمثاهلا ،فيقال له :كال ،ثم كال ،هذه كتب وضعت لزمن غري زمانكم
وألمم غري أممكم ،وليس هلا مقصود إال الرد عىل املبتدعة الذين ماتوا؛ فأنتم جتادلون مع
األموات؛ ولكن املقصود إدراك العوامل لذاهتا ال للجدال هبا ،وليس يمكنكم ذلك إال
( )1املرجع السابق ،ج 1ص.2
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بإشاعة هذه الع لوم يف دياركم؛ فيقرأ الصغار يف املدارس فن األشياء ،ويقرأ الكبار نفس
هذه العلوم ،والعامة تبع اخلاصة) ()1

حممد بن أمحد اإلسكندراين:
ما انتهى الشيخ طنطاوي جوهري من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى
حممد بن أمحد اإلسكندراين ،ثم الدمشقي ،أحد علامء الطب يف دمشق ،وصاحب كتاب
[كشف األرسار النورانية القرآنية فيام يتعلق باألجرام الساموية واألرضية واحليوانات
والنباتات واجلواهر املعدنية]
وهو تفسري ال َيتلف عن تفسري أخي اجلواهري ،وال يقل عنه يف توسعه العلمي،
وقد قلت يف مقدمته مبينا سبب تأليفه( :فموضوع علم التفسري كالم اهلل تعاىل الذي ُيتوصل
به إىل معرفة األجرام الساموية واألرضية ،واملولدات الثالثة والتوحيد واألحكام الرشعية،
وغايته معرفة مجع األحكام املستنبطة من اآليات الرشيفة القرآنية ،فمنفعته عامة لعموم
االحتياج إليه ،وفائدته مطلوبة لرتتب بقاء األحكام عليه؛ فلذلك كانت معرفته من أقرب
الوسائل إىل االعرتاف باخلالق ذي الصفات العلية ،وال شك أن هلذه األجرام املشار إليها
واآلثار مؤثر؛ وهو اإلله املوجد للعقول والنفوس واألجسام الفلكية والعنرصية) ()2

وقد ذكرت فيه سبب تأليفي له ،وهو أنه يف سنة  1290هـ اجتمعت يف حمفل حافل
تكون األحجاز الفحمية ،ويف أهنا
ببعض األطباء املسيحيني؛ فرشعوا يتحادثون يف كيفية ُّ
هل أشري إليها يف التوراة واإلنجيل أم ال؟ فبعد األسئلة واألجوبة حكموا أنه ال يوجد هلا
ذكر فيها ً
حيا وال إشارة ،ثم سألوين :هل أشري إليها يف القرآن الرشيف أم رصح
أصال ال رص ً
( )1املرجع السابق ،ج 25ص.55
( )2كشف األرسار النورانية :حممد بن أمحد اإلسكندراين ج 1ص..3،5
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بذكرها؟ وإن مل يرش إليها فكيف ورد فيه﴿ :ما َفر ْطنَا ِيف ا ْلكِت ِ ِ
يش ٍء﴾ [األنعام..]38 :
َ ر
َاب م ْن َ ْ
وإن أشري إليها فيه ففي أي موضع؟
وبناء عىل هذا رحت أكتب ذلك التفسري جوابا هلم ..فـ (أبرزت ذلك يف ثالثة أبواب
كأهنا بساتني أزهار أو حدائق معارف تفجرت منها األهنار ..وتشاورت مع أرباب املعارف
وأهل اإلشارات فانحط الرأي عىل أن من الالزم ملا قصدته من بيان كيفية التكونات التي
رشحا يكشف معناها
ذكرهتا تأليف كتاب يشتمل عىل رشح اآليات القرآنية املتعلقة بذلك ً
ً
مؤمال
وفرا ،وغصت يف ميادين تفسري اآليات
كرا ًّ
وحقيقتها؛ فاستنهضت جواد الفكر ًّ
ونرصا ،وشجعني عىل ذلك صدق النية فيام مهمت ،وخلوص الطوية فيام عرضت؛
ظفرا
ً
ً
فجمعت من كتب التفسري والطب ما تفرق ،ومن شتات املسائل ما متزق ،وسلكت يف هذا
املخترص جزالة األلفاظ مع متام املعاين ..ورتبته عىل مقدمة يف األحجار الفحمية وثالثة
أبواب يف احليوانات والنباتات واألجرام األرضية والساموية ،وكل باب منها مشتمل عىل
مسائل ومباحث وخامتة ..فتحدثت يف الباب األول عن كيفية تكون احليوانات وما يتعلق
بذلك ..ويف الثاين عن كيفية خلق الساموات واألرض ..ويف الثالث :تفسري اآليات الرشيفة
املتضمنة لذكر النباتات)
وحيد الدين خان:
ما انتهى حممد بن أمحد اإلسكندراين من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى
وحيد الدين خان ،من علامء اهلند ومفكرهيا يف العرص احلديث ،وصاحب الكتاب
املعروف ،والذي كتب اهلل له االنتشار الواسع (اإلسالم يتحدى)
لقد عقدت يف هذا الكتاب مبحثا بعنوان[ :القرآن والكشوف احلديثة] ،حتدثت فيه
عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،ومما ذكرته يف قويل( :إن مطابقة كلامت القرآن
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وألفاظه للكشوف العلمية احلديثة مبنية عىل أن العلم احلديث قد استطاع الكشف عن
أرسار الواقعة موضوع البحث ،فتوفرت لدينا مواد نافعة لتفسري اإلشارات القرآنية يف ذلك
املوضوع ،ولو أن دراسة املستقبل يف موضوع ما تبطل واقعة من وقائع العلم احلديث كليا
أو جزئيا فليس هذا بضائر مطلقا صدق القرآن ،بل معناه أن املفرس أخطأ يف حماولته لتفسري
إشارة جمملة يف القرآن ،وإنني لعىل يقني راسخ بأن الكشوف املقبلة سوف تكون أكثر
إيضاحا إلشارات القرآن ،وأكثر بيانا ملعانيه الكامنة)()1

بناء عىل هذا قسمت اآليات القرآنية املتعلقة هبذا اجلانب إىل نوعني :أوهلام ،ما عرف
عنه اإلنسان يف عرص رسول اهلل  أمورا جانبية وسطحية ..والثاين ،ما مل يعرف عنه ذلك
اإلنسان شيئا مطلقا.
أما األول ،فهناك أشياء كثرية كان األقدمون يعرفون عنها بعض املعارف اجلزئية،
وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدا بالنسبة إىل املعرفة التي أتيحت لإلنسان اليوم ،بفضل
االخرتاعات احلديثة ..وقد واجه القرآن الكريم يف هذا الصدد مشكلة كربى ،فهو مل يكن
كتابا يف العلوم واهلندسة ،ولذلك لو أنه راح يكشف عن أرسار الطبيعة الختلف الناس فيام
بينهم حول ما جاء يف القرآن ،والستحال عندئذ بلوغ اهلدف احلقيقي من نزول القرآن،
وهو إصالح العقل اإلنساين وتزكيته ..ولذلك كان من إعجاز القرآن أنه تكلم يف لغة العلم
قبل كشفه كام أنه استعمل كلامت وتعبريات مل تستوحشها أذواق األقدمني وال معارفهم
عىل حني أحاطت بكشوف العرص احلديث.
التفت إىل اجلمع املحيط به ،وقال :لست أدري هل يسمح لكم وقتكم بأن أذكر لكم
بعض األمثلة عن كال النوعني ،أم ال؟
( )1اإلسالم يتحدى ،ص..141 :
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قالوا مجيعا بصوت واحد ،وقلت معهم :أجل ..نحن يف االستامع ..فام أحىل احلديث
عن القرآن والعلم.
قال وحيد الدين :من األمثلة التي ذكرهتا عن النوع األول ما عربت عنه بقويل( :ذكر
القرآن الكريم قانونا خاصا باملاء يف سورتني مها الفرقان والرمحن ،وجاء يف السورة األوىل
ِ
اج َو َج َع َل َب ْين َُه َام
﴿و ُه َو ا رل ِذي َم َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َه َذا ع َْذ ٌب ُف َر ٌ
ات َو َه َذا م ْل ٌح ُأ َج ٌ
قوله تعاىلَ :
ِ
ورا﴾ [الفرقان ،]53 :وأما اآلية التي وردت يف السورة األخرى فهي تقول:
َب ْرزَ ًخا َوح ْج ًرا حمَ ُْج ً
﴿مرج ا ْلبحري ِن ي ْلت َِقي ِ
ان َب ْين َُه َام َب ْرزَ ٌخ َال َي ْب ِغ َيا ِن﴾ [الرمحن ..]20-19 :إن الظاهرة الطبيعية التي
ََ َ َ ْ َْ َ َ
يذكرها القرآن يف هذه اآليات معروفة عند اإلنسان منذ أقدم العصور وهي أنه إذا ما التقى
هنران يف ممر مائي واحد ،فامء أحدمها ال يدخل أي ال يذوب يف اآلخر ،وهناك عىل سبيل
املثال ،هنران يسريان يف (تشاتغام) بباكستان الرشقية إىل مدينة (أركان) يف (بورما) ويمكن
مشاهدة النهرين ،مستقال أحدمها عن اآلخر ،ويبدو أن خيطا يمر بينهام حدا فاصال ،واملاء
عذب يف جانب وملح يف جانب آخر ،وهذا هو شأن األهنار القريبة من السواحل ،فامء
البحر يدخل ماء النهر عند حدوث املد البحري ولكنهام ال َيتلطان ،ويبقى املاء عذبا حتت
املاء األجاج ،وهكذا شاهدت عند ملتقى هنري (الكنج واجلامونا) يف مدينة (اهلل آباد) فهام
رغم التقائهام مل ختتلط مياههام ويبدو أن خيطا فاصال يميز أحدمها عن اآلخر ..إن هذه
الظاهرة كانت معروفة لدى اإلنسان القديم ..لكنا مل نكشف قانوهنا إال منذ بضع عرشات
من السنني ،فقد أكدت املشاهدات والتجارب أن هناك قانونا ضابطا لألشياء السائلة،
يسمى بقانون املط السطحي ،وهو يفصل بني السائلني ،ألن جتاذب اجلزئيات َيتلف من
سائل إىل آخر ،ولذا حيتفظ كل سائل باستقالله يف جماله ،وقد استفاد العلم احلديث كثريا
من هذا القانون ،الذي عرب عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه﴿ :بينَهام برزَ ٌخ َال يب ِغي ِ
ان﴾
َْ َ
َْ َُ َْ
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[الرمحن ،]20 :ومالحظة هذا الربزخ مل ختف عن أعني القدماء ،كام مل تتعارض مع املشاهدة
احلديثة ..ونستطيع بكل ثقة أن نقول إن املراد من الربزخ إنام هو املط أو التمدد السطحي
الذي يوجد يف املاءين والذي يفصل أحدمها عن اآلخر) ()1

هذا عن املثال األول ..أما املثال الثاين ،فهو ما ذكرته يف تفسري قوله تعاىل﴿ :اهللرُ ا رل ِذي
﴿خ َل َق السامو ِ
ر َفع السامو ِ
ات بِغ ْ ِ
ات بِغ ْ ِ
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا﴾ [الرعد ،]2 :وقولهَ :
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا﴾
رَ َ
َ َ رَ َ
[لقامن ..]10 :فهذه اآليات مطابقة ملا كان يراه الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عاملا كبريا قائام
بذاته يف الفضاء مكونا من الشمس والقمر والنجوم ،ولكنه مل ير هلا أية ساريات أو أعمدة،
والرجل اجلديد جيد يف هذه اآلية تفسريا ملشاهدته ،التي تثبت أن األجرام الساموية قائمة
دون عمد يف الفضاء الالهنائي ،بيد أن هنالك (عمدا غري مرئية)؛ تتمثل يف قانون (اجلاذبية)،
وهي التي تساعد كل هذه األجرام عىل البقاء يف أمكنتها املحددة.
ومن األمثلة عن النوع األول ما ورد يف قوله تعاىلَ :
﴿ال ر
الش ْم ُس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن ُتدْ ِر َك
ا ْل َق َم َر َو َال ال رل ْي ُل َسابِ ُق الن َره ِار َو ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون﴾ [يس ..]40 :فقد كان اإلنسان يف العرص
الغابر يشاهد أن النجوم تتحرك وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معني ،ولذلك مل يكن هذا
التعبري القرآين موضع دهشتهم واستغراهبم ،لكن البحوث احلديثة قد خلعت عىل هذه
التعبريات ثوبا جديدا؛ فليس هنالك تعبري أروع وال أدق من (السباحة) لدوران األجرام
الساموية يف الفضاء البسيط اللطيف!
ومن األمثلة عن النوع األول ما ورد يف قوله تعاىل عن الليل والنهارُ ﴿ :يغ ِْيش ال رل ْي َل
الن َره َار َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا﴾ [األعراف ،]54 :فهذه اآلية الكريمة ترشح لإلنسان القديم رس جمئ الليل
بعد النهار ..ولكنها حتوي إشارة رائعة إىل دوران األرض حموريا ،وهو الدوران الذي يعترب
( )1املرجع السابق ،ص 142 :ـ ..143
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سبب جمئ الليل والنهار طبقا ملعلوماتنا احلديثة.
قال بعض املجتمعني :وعينا هذا ..فاذكر لنا أمثلة عن النوع الثاين ..وهي املعلومات
التي مل يعرف عنها الرجل القديم شيئا عىل اإلطالق ..فهي أكثر داللة عىل اإلعجاز.
قال وحيد الدين :لقد شاء اهلل تعاىل أن يوزع تلك املعارف عىل جماالت خمتلفة..
ليكون يف ذلك احلجة البالغة ..فال يوجد عامل َيتص يف كل املجاالت ،ويبدع فيها مجيعا.
وأول تلك املجاالت ما يرتبط بـ [علم الفلك]؛ فقد طرح القرآن الكريم فكرة معينة
وحمدودة املعامل حول بداية الكون املادي وهنايته ،وكانت هذه الفكرة غري معروفة لدى
اإلنسان اجلديد قبل قرن من الزمان ..أما اإلنسان القديم فال جمال للقول بأنه كان من
املمكن أن يتطرق عقله الصغري إىل هذه الفكرة أو أجزائها ،وجاء العلم اجلديد ليشهد عىل
ما جاء يف القرآن الكريم.
لقد عرب اهلل تعاىل عن بداية الكون بقولهَ ﴿ :أو َمل ير ا رل ِذين َك َفروا َأ رن السامو ِ
ات
رَ َ
َ ُ
َ ْ ََ
الس َام َء
َامها﴾ [األنبياء ..]30 :وقال عن هناية الكونَ ﴿ :ي ْو َم َن ْط ِوي ر
َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
ِ

ِِ

ِ

الس ِج ِّل ل ْل ُك ُت ِ
ب ك ََام َبدَ ْأنَا َأ رو َل َخ ْل ٍق ُنعيدُ ُه َوعْدً ا َع َل ْينَا إِنرا ُكنرا َفاعلنيَ ﴾ [األنبياء]104 :
َك َط ِّي ِّ
و الكون بناء عىل تفسري هذه اآليات كان منضام ومتامسكا (الرتق :منضم األجزاء)
ثم بدأ يتمدد يف الفضاء ،ويمكن رغم هذا التمدد جتميعه مرة أخرى يف حيز صغري ..وهذه
هي الفكرة العلمية اجلديدة عن الكون؛ فقد توصل العلامء ،خالل أبحاثهم ومشاهدهتم
ملظاهر ال كون ،إىل أن (املادة) كانت جامدة وساكنة يف أول األمر؛ وكانت يف صورة غاز
ساخن ،كثيف متامسك . .وقد حدث انفجار شديد يف هذه املادة ،فبدأت تتمدد وتتباعد
أطرافها ..ونتيجة هلذا أصبح حترك املادة أمرا حتميا البد من استمراره طبقا لقوانني الطبيعة
التي تقول :إن قوة (اجل اذبية) يف هذه األجزاء من املادة تقل تدرجييا بسبب تباعدها ،ومن
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ثم تتسع بينها بصورة ملحوظة.
ومن تلك املجاالت [علم طبقات األرض] ،ومن األمثلة عنها ما ورد يف القرآن
الكريم غري مرة من أن اجلبال أرسيت يف األرض حفاظا عىل توازهنا ،ومن األمثلة عىل ذلك
﴿خ َل َق السامو ِ
ِ
﴿و َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
ايس َأ ْن َمتِيدَ بِ ُك ْم﴾ [النحل ،]15 :وقولهَ :
ات
رَ َ
قوله تعاىلَ :
ض َر َو َ
ِ
ِ
بِغ ْ ِ
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا َو َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
م﴾ [لقامن]10 :
ايس َأ ْن َمتيدَ بِ ُك ْ
ض َر َو َ
لقد ظل العلم جاهال هبذه احلقيقة طوال القرون الثالثة عرش املاضية ،لكن داريس
اجلغرافيا احلديثة يعرفوهنا جيدا حتت اسم (قانون التوازن) ..وال يزال العلم احلديث يف
مراحله البدائية بالنسبة إىل أرسار هذا القانون ..يقول األستاذ إنجلن( :من املفهوم اآلن أن
املادة األقل وزنا ارتفعت عىل سطح األرض ،عىل حني أصبحت أمكنة املادة الثقيلة خنادق
هاوية ،وهي التي نراها يف شكل البحار ..وهكذا استطاع االرتفاع واالنخفاض أن حيافظا
عىل توازن األرض)
﴿و ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك
ومن األمثلة عنها اإلشارات العلمية الواردة يف قوله تعاىلَ :
َاها﴾ [النازعات ،]31-30 :فهذه اآلية الكريمة تطابق مطابقة
اها َأ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها َو َم ْرع َ
َد َح َ
عجيبة أحدث الكشوف العلمية املتعلقة بـ (نظرية تباعد القارات) أو انتشارها ..وهي التي
تنص عىل أن مجيع القارات كانت يف وقت من األوقات أجزاء متصلة ،ثم انشقت وبدأت
(تنقذف) أو تنترش من تلقاء نفسها ،وهكذا وجدت قارات حتول دوهنا بحار واسعة ..وقد
طرحت هذه النظرية يف العامل عام ،1915ألول مرة حني أعلن خبري طبقات األرض
األملاين األستاذ (الفريد واجنر) أنه لو قربت القارات مجيعا ،فسوف تتامسك ببعضها.
ومن تلك املجاالت [علم األغذية]؛ فقد رأيت القرآن الكريم يذكر من األغذية
املحرمة (الدم) ،وكان اإلنسان غافال عن أمهية هذا التحريم ،ولكن التحليالت التي
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أجريت للدم قد أكدت أن هذا القانون كان مبنيا عىل أمهية خاصة بالنسبة إىل الصحة..
فالتحليل يثبت أن (الدم) حيتوي كمية كبرية من (محض البوليك) ،وهو مادة سامة تْض
بالصحة لو استعملت غذاء ،وهذا هو الرس يف الطريقة اخلاصة التي أمر هبا القرآن يف ذبح
احليوانات ،وذلك حتى َيرج سائر الدم من جسم احليوان.
ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من حتريم حلم (اخلنزير) ،ومل يعرف اإلنسان يف
املايض شيئا عن أرسار هذا التحريم ،ولكنه يعرف اليوم أن حلم اخلنزير يسبب أمراضا
كثرية ،أل نه حيتوي أكرب كمية من (محض البوليك) بني سائر احليوانات عىل ظهر األرض،
أما احليوانات األخرى غري اخلنزير فهي تفرز هذه املادة بصفة مستمرة عن طريق البول،
وجسم اإلنسان يفرز تسعني باملائة من هذه املادة بمساعدة (الكليتني) ،ولكن اخلنزير ال
يتمكن من إخراج (محض البوليك) إال بنسبة اثنني باملائة ،والكمية الباقية تصبح جزءا من
حلمه ولذلك يشكو اخلنزير من آالم املفاصل ،والذين يأكلون حلمه هم اآلخرون يشكون
من آالم املفاصل والروماتيزم ،وغريها من األمراض املامثلة.
وبعد أن عرضت هذه األمثلة وغريها ،قلت( :إن الباحث يف القرآن الكريم جيد
أمثلة ال حرص هلا من هذا القبيل الذي أرشنا إىل بعضه يف الصفحات املاضية ،وهي دليل
قطعي عىل أن القرآن صادر عن عقل غري إنساين ،وتؤكد البحوث التي اضطلع هبا العلامء
يف العرص احلاَض بطريقة مدهشة صدق تكلم النبوءة التي وردت يف القرآن الكريم:
احل ُّق َأو َمل يك ِ
﴿سنُ ِرهيِم آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
ْف بِ َر ِّب َك َأ رن ُه ع ََىل ُك ِّل
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحترى َي َت َب ر َ
ني َهل ُ ْم َأ رن ُه ْ َ َ ْ َ
ْ
َ
َ ٍ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت]53 :
ْ
ثم ختمت هذه األمثلة بواقعة رواها العامل اهلندي الدكتور عناية اهلل املرشقي ،فقد
قال( :كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 1909م ،وكانت السامء متطر بغزارة وخرجت من
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بيتي لقضاء حاجة ما ،فإذا يب أرى الفلكي املشهور السري جيمس جينز ـ األستاذ بجامعة
كمربدج ـ ذاهبا إىل الكنيسة ،واإلنجيل والشمسية حتت إبطه فدنوت منه وسلمت عليه فلم
يرد عىل فسلمت عليه مرة أخرى ،فسألني (ماذا تريد مني؟) فقلت له( :ما الذي يدفع رجال
ذائع الصيت يف العامل مثلك أن يتوجه إىل الكنيسة؟) ..فطلب مني أن أزوره يف بيته ليجيبني
عن سؤايل ..وهناك أجابني بقوله( :يا عناية اهلل! عندما ألقي نظرة عىل روائع خلق اهلل يبدأ
وجودي يرتعش من اجلالل اإلهلي ،وعندما أركع أمام اهلل وأقول له( :إنك لعظيم!) أجد
أن كل جزء من كياين يؤيدين يف هذا الدعاء وأشعر بسكون وسعادة عظيمني ..وأحس
بسعادة تفوق سعادة اآلخرين ألف مرة أفهمت يا عناية اهلل خان ،ملاذا أذهب إىل الكنيسة؟)
قال عناية اهلل( :يا سيدي لقد أثرت جدا بالتفاصيل العلمية التي رويتموها يل
وتذكرت هبذه املناسبة آية من آي كتايب املقدس فلو سمحتم يل لقرأهتا عليكم) ،فهز رأسه
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا
قائال( :بكل رسور) فقرأت عليه اآلية التاليةَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ رن اهللرَ َأنْزَ َل م َن ر
ِب ِه َثمر ٍ
اجل َب ِ
ات خمُ ْتَلِ ًفا َأ ْل َو ُاهنا َو ِم َن ِْ
يب ُسو ٌد َو ِم َن
يض َو ُمح ٌْر خمُ ْتَلِ ٌ
ال ُجدَ ٌد ِب ٌ
ف َأ ْل َو ُاهنَا َوغ ََر ِاب ُ
ََ
َ
ف َأ ْلوا ُنه ك ََذلِ َك إِنرام ََي َْشى اهللرَ ِمن ِعب ِ
الن ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء إِ رن اهللرَ ع َِزيزٌ
ْ َ
اب َو ْاألَ ْن َعا ِم خمُ ْتَلِ ٌ َ ُ
راس َوالدر َو ِّ
َ
َغ ُفور﴾ [فاطر ..]28-27 :فرصخ السري جيمس قائال( :ماذا قلت ﴿ ..إِنرام ََي َْشى اهللرَ ِمن ِعب ِ
اد ِه
ْ َ
َ
ٌ

ا ْل ُع َل َام ُء﴾ ..مدهش وغريب وعجيب جدا ..إن األمر الذي كشف عنه دراسة ومشاهدة
استمرت مخسني سنة من أنبأ حممد به؟ هل هذه اآلية موجودة يف القرآن حقيقة؟ لو كان
األمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن ،كتاب موحى به من عند اهلل) ،ثم قال( :لقد كان
حممد أميا وال يمكنه أن يكشف عن هذا الرس بنفسه ،ولكن اهلل هو الذي أخربه هبذا الرس)
حممد مجال الدين الفندي:
ما انتهى وحيد الدين خان من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد مجال
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الدين الفندي ،كنت رئيس قسم الفلك وأستاذ الطبيعة اجلوية بكلية العلوم يف جامعة
القاهرة ،كام أين كنت عضوا يف املجلس األعىل للشئون اإلسالمية بمرص ،وصاحب كتاب:
قصة الكون ،والصعود إىل املريخ ،واإلسالم وقوانني الوجود ..وغريها.
لقد كنت من املؤيدين للمزج بني القرآن الكريم وكل احلقائق العلمية الثابتة ..ومن
أقوايل يف ذلك( :سوف نوضح كيف متشى العلم مع القرآن الكريم منذ نزل وتلك قاعدة
عامة طاملا كانت التعليقات العلمية أو التفسريات مبنية عىل حقائق سليمة علمية وقارصة
عىل احلقائق بعيدا عن النظريات املتطورة ،ومن غري أن نكلف اآليات ما ال طاقة هلا به من
جماز أو كناية) ()1

اح
الر َي َ
ومن األمثلة التي ذكرهتا هلذا ما ذكرته من فهوم حول قوله تعاىلَ :
﴿و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْينَا ُك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه بِ َخ ِازنِنيَ ﴾ [احلجر ،]22 :فقد قلت( :قال
َل َواق َح َف َأنْزَ ْلنَا م َن ر
األقدمون يف ظل ما كان متوفرا لدهيم من حقائق العلم أن ( َل ِ
واق َح) هنا إنام تشري إىل تلقيح
ال رياح لبعض النباتات لكي تثمر أو يوجد الثمر ،وهذه حقيقة قائمة مل تتغري ألن الرياح
كانت وال زالت وسوف تستمر يف تلقيح بعض النباتات لتوجد الثمر ،ويف ظل اآلفاق
الواسعة التي فتحها أمامنا عرص العلم اتضح للعلامء وثبت لدهيم أن الرياح هي التي تثري
ِ
ِ
اح َف ُتثِ ُري َس َحا ًبا َف َي ْب ُس ُط ُه ِيف
الر َي َ
السحاب وتكونه ،مصدقا لبيانه تعاىل﴿ :اهللرُ ا رلذي ُي ْرس ُل ِّ
ِ ِ ِِ
ِ
اب بِ ِه َم ْن َي َشا ُء ِم ْن
الس َام ِء َك ْي َ
رتى ا ْل َو ْد َق ََي ُْر ُج م ْن خ َالله َفإِ َذا َأ َص َ
جي َع ُل ُه ك َس ًفا َف َ َ
ف َي َشا ُء َو َ ْ
ر
ِ
ِ ِِ ِ
رش َ
ون﴾ [الروم ..]48 :والقرآن الكريم هو أول كتاب عىل اإلطالق قرر
ع َباده إ َذا ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
تلك احلقيقة العلمية ،ويف ظل تلك القضايا العلمية اهلامة يستمر القرآن الكريم؛ فيفرق بني
السحاب الذي يمطر والسحاب الذي ال يمطر معلنا يف إعجاز علمي أخاذ أن نزول املطر
( )1اإلسالم وقوانني الوجود ،حممد مجال الدين الفندي ،ص..55 :
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ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء
الر َي َ
إنام يتم عن طريق تلقيح الرياح للسحابَ ،
اح َل َواق َح َف َأنْزَ ْلنَا م َن ر
﴿و َأ ْر َس ْلنَا ِّ
َف َأ ْس َق ْينَا ُك ُمو ُه َو َما َأ ْن ُت ْم َل ُه بِ َخ ِازنِنيَ ﴾ [احلجر ..]22 :وقد ثبت علميا أن السحب لكي متطر جيب
أن تستمر الرياح وتدأب عىل تلقيحها أو إمدادها بجسيامت عنارص املطر وهي بخار املاء
ونوى التكاثف وبخار املاء عبارة عن جزئيات منفصلة من املاء ،حتملها الرياح من أسطح
البحار واملحيطات وتصعد هبا إىل مناطق إثارة السحب لكي تتجمع من جديد عىل
جسيامت صغرية أخرى تذروها الرياح وتعرف باسم (نوى التكاثف) ..وهذا التفسري
اجلديد إنام يربط بني أجزاء اآلية الكريمة وجيعلها واضحة املعنى ،حيث تكون الفاء يف قوله:
﴿ َف َأنْزَ ْلنا﴾ هي فاء السببية ،أي نجم عن هذا التلقيح إخصاب السحاب ،ومن ثم نزول املاء
العذب وهو املطر) ()1

َاها بِ َأي ٍد وإِنرا ملَُ ِ
وس ُع َ
ون﴾ [الذاريات:]47 :
الس َام َء َبنَ ْين َ ْ َ
وقلت يف تفسري قوله تعاىلَ :
﴿و ر
(قال األقدمون :إن هذه اآلية الكريمة تشري إىل حقيقة ما لدى اخلالق من عظيم القدرة
واتساع امللك رغم ما أودعه يف الكون الفسيح من ألوان املادة وأجرام السامء ،أي أن كلمة
(موسعون) إنام تشري إىل اليرس والغنى ..وبتقدم آالت الرصد عرفت املجرات ،وأقرب
املجرات إلينا جمرة (املرأة املسلسلة) وهي تبعد عن جمرتنا بنحو  700ألف سنة ضوئية ،وما
زالت أبعاد الكون تتسع حتى عرف الناس اليوم أن هناك نجوما هي يف الواقع جمرات ،تبدو
لفرط بعدها عنا عىل هيئة نقط مضيئة هي أشباه النجوم وتبعد عنا بنحو  12ألف مليون
سنة ضوئية! ..إننا مرة أخرى نسلم بحقيقة املعنى األول لكلمة (موسعون) كام أننا نسلم
بصحة التفسري احلديث الذي سقناه ،حيث إنه فعال اتسعت أبعاد الكون املرئي أمام البرش
اتساعا يكاد ال يصدقه العقل بتقدم آالت الرصد والتتبع ،عىل أن هناك معنى آخر يشري إىل
( )1املرجع السابق ،ص..56 :
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حقيقة أن الكون يتمدد ،أي تزداد أبعاده بمرور الزمن وهذه إحدى نتائج حسابات النسبية،
إال أن اآلية الكريمة إنام تضم هذه التفسريات واحلقائق العلمية السليمة كلها ،ورأينا إذا
كيف ساير ركب العلم ما أثاره القرآن الكريم من قضايا العلم العامة) ()1

نارص مكارم الشريازي:
ما انتهى حممد مجال الدين الفندي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى
نارص مكارم الشريازي ،صاحب املؤلفات الكثرية حول القرآن الكريم وتفسريه وعلومه،
وقد كان من أكرب اهتاممايت االهتامم بإثبات إعجاز القرآن الكريم ،وتطبيقه يف كل كتبي،
وقد قلت يف بعضها ،وحتت عنوان [نظرة القرآن اىل العامل]( :قبل كل يشء ينبغي ْ
أن نتعرف
عىل البيئة التي نزل فيها القرآن عىل الصعيدين الفكري والثقايف ..حيث جيمع املؤرخون
عىل ر
أن أرض احلجاز كانت من أكثر بلدان العامل ختلف ًا بحيث رأهنم كانوا يعربون عن سكاهنا
بأهنم متوحشون أو شبه متوحشني ..وقد عكفوا عىل عبادة األصنام ومتسكوا هبا متسك ًا
ر
شديد ًا ،وكانوا يصنعوهنا من احلجر واخلشب بأشكال متنوعة ،فكانت تلقي بظلها املشئوم
عىل كل ثقافتهم ،حتى قيل رأهنم كانوا يصنعون األصنام من التمر ويسجدون هلا ،ولكنهم
إذا أحسوا باجلوع أكلوها ..وعىل الرغم من كرههم الشديد للبنات بحيث رأهنم كانوا
يئدوهنن أحياء لكنهم كانوا يقولون :إن املالئكة بنات اهلل ،بحيث يعتربون اهلل سبحانه
وتعاىل إنسان ًا مثلهم ..وكان ينتاهبم العجب من التوحيد وعبادة إله واحد ،وعندما دعاهم
ِ ِ
ِ ِ
يش ٌء
نبي اإلسالم اىل عبادة اهلل الواحد ،قالوا بدهشةَ ﴿ :أ َج َع َل ْاآلهل َ َة إ َهلًا َواحدً ا إ رن َه َذا َل َ ْ
اب﴾ [ص ..]5 :وكانوا يلصقون صفة اجلنون بكل من َيالف خرافاهتم وأساطريهم
ُع َج ٌ
املزيفة ويتعرض ملعتقداهتم الواهية ..وكان النظام القبيل هو السائد عىل املجتمع ،حيث
( )1املرجع السابق ،ص 58 :ـ ..59
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النزاعات القبلية كانت عىل أشدها ،حتى ر
أن نار احلروب مل ختمد يوم ًا بينهم ،وكثري ًا ما
اصطبغت أرضهم بالدماء ،ويفتخرون بالقتل والنهب والسبي ..وإذا ظهر بينهم من يعرف
أن تعثر بينهم عىل عامل مفكر)()1
القراءة والكتابة أصبح نار ًا عىل علم ،وكان من النادر ر

وبعد هذا الوصف للبيئة التي ولد فيها رسول اهلل  ،رحت أقارهنا بام ورد يف القرآن
الكريم من املعاين الغريبة عنها كل الغرابة ،فقلت( :هذا هو املحيط الذي بزغ فيه نور إنسان
أمي مل يدخل مدرسة وال رأى معل ًام ،ولكنه أتى بكتاب عميق املحتوى اىل درجة أن العلامء
واملفرسين ما يزالون بعد أربعة عرش قرن ًا مشغولني باستكناه معانيه واستخراج حقائق
جديدة منه فهو معني ال ينضب ابد ًا)()2

ثم انتقلت من الوصف العام إىل التفصيل ،فقلت ( :ر
إن الصورة التي يرسمها القرآن
الكريم لعامل الوجود ونظامه صور ًة دقيقة مدروسة ،حيث يعرض التوحيد بأكمل حاالته،
ويعرض أرسار خلق األرض والسامء والليل والنهار والشمس والقمر والنباتات
واألشجار واإلنسان عىل ر
أن ك ً
ال منها آية تدل عىل وحدانية اهلل ..ويتعمق أحيان ًا يف أغوار
النفس اإلنسانية ويتحدث عن التوحيد الفطري ،فيقولَ ﴿ :فإِ َذا َركِ ُبوا يف ا ْل ُف ْل ِك َدع َُوا اهللَ
رب إِ َذا ُه ْم ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [العنكبوت ..]65 :وقد يسلك سبيل
خمُ ْلِ ِصنيَ َل ُه الدِّ ي َن َف َل رام ن رَج ُ
اه ْم إِ َىل ا ْل َ ِّ
العقل واملنطق إلثبات التوحيد مستند ًا اىل السري يف اآلفاق ويف األنفس ،ومذكر ًا بأرسار
خلق السموات واالرض واحليوانات واجلبال والبحار ،وهطول االمطار ،وهبوب الرياح
ودقائق أعضاء اإلنسان﴿ :سنُ ِرهيِم َآ َياتِنَا يف ْاآلَ َف ِ
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾ [فصلت ..]53 :وعندما
ْ
َ
يكون الكالم عن صفات اهلل َيتار أعمقها وأجلبها للنظر ،فيقولَ ﴿ :ل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه َيشء﴾
(  )1املرجع السابق ،ج ،1ص.164:
(  )2املرجع السابق ،ج ،1ص.163:
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[الشورى)1 ()]11 :

وبعد رسدي لألمثلة الكثرية الدالة عىل ذلك ،دعوت إىل مقارنة القرآن الكريم بغريه
من الكتب املقدسة؛ فقلت ( :ر
إن قيمة علوم القرآن وعظمة حمتواها وخلوها من اخلرافات،
ال تتضح إال إذا وضعت اىل جانب التوراة واالنجيل املحرفتني للمقارنة بينهام ،لنرى ما
تقول التوراة بشأن خلق آدم وما يقول القرآن الكريم هبذا الشأن ..وماذا تقول التوراة بشأن
األنبياء وما يقوله القرآن املجيد ..وما تقوله التوراة واإلنجيل يف وصف اهلل ،وما يقوله
القرآن يف ذلك ،عندئذ يتبني الفرق واضح ًا بينهام)()2

وبعد كل تلك املقدمات وغريها ،قلت ـ متحدثا عن القرآن واالكتشافات العلمية
املعارصة ـ( :ال شك ر
أن القرآن ليس كتاب ًا من كتب العلوم الطبيعية أو الطبية أو النفسية أو
الرياضية ،بل إنه كتاب هداية وبناء لروح اإلنسان ،فهو ال يرتك شيئ ًا َضوري ًا يف هذا السبيل
إال وأتى به ،لذلك ليس لنا بالطبع ْ
أن نرى يف القرآن دائرة معارف عامة ،بل إنه عبارة عن
نور اإليامن واهلداية والتقوى واإلنسانية واألخالق والنظام والقانون ،فهو يضم كل هذه
األمور ..والقرآن ومن أجل الوصول اىل هذه األهداف ،يشري أحيان ًا اىل جانب من العلوم
الطبيعية وأرسار اخللق وعجائب عامل الوجود وخاصة خالل بحوث التوحيد واالستدالل
بنظام الكون ،فريفع الستار عن بعض أرسار عامل اخللق ويكشف أمور ًا مل يكن أحد يعرف
عنها شيئ ًا يف ذلك الزمان ويف تلك البيئة ،حتى العلامء منهم ..هذه األرسار جتتمع حتت
عنوان (معجزات القرآن العلمية)()3

(  )1املرجع السابق ،ج ،1ص.165:
(  )2املرجع السابق ،ج ،1ص.171:
(  )3املرجع السابق ،ج ،1ص.172:
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وقد ذكرت النامذج الكثرية عىل ذلك يف كتبي املخصصة لتفسري القرآن الكريم ،ومن
األمثلة عنها قويل يف تفسري قوله تعاىل﴿ :اهللرُ ا رل ِذي ر َفع السامو ِ
ات بِغ ْ ِ
َري ع ََم ٍد ﴾ [الرعد،]2 :
َ َ رَ َ
والتي سئل عنها االمام الرضا فقالَ ( :ثم عمد لكن ال تروهنا)( ،)1وقد علقت عليها بقويل:
(إن هذه اآلية بالرغم من وجود هذا احلديث الذي يفرسها ،فإهنا تكشف عن حقيقة علمية
مل تكن معروفة عند نزول اآليات الكريمة ،ألنه يف ذاك الوقت كانت نظرية (بطليموس) يف
اهليئة تتحكم بكل قواها يف املحافل العلمية يف العامل وعىل أفكار الناس ،وطبق ًا هلذه النظرية
فإن الساموات عبارة عن أجرام متداخلة تشبه قشور البصل ،وإهنا مل تكن معلقة وبدون
عمد ،بل كل واحدة منها تستند إىل األُخرى ..ولكن بعد نزول هذه اآليات بألف سنة
تقريب ًا توصل علم اإلنسان إىل أن هذه الفكرة غري صحيحة ،فاحلقيقة أن األجرام الساموية
هلا مقر ومدار ثابت ،وال تستند إىل يشء ،فاليشء الوحيد الذي جيعلها مستقرة وثابتة يف
مكاهنا هو تعادل قوة التجاذب والتنافر ،فاألُوىل تربط األجرام فيام بينها ،واألُخرى هلا
عالقة بحركتها ..هذا التعادل للقوتني الذي يشكل أعمدة غري مرئية حيفظ األجرام
الساموية وجيعلها مستقرة يف مكاهنا)( )2

شهادات أخرى:
ما انتهى نارص مكارم الشريازي من حديثه ،حتى قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى عبد
احلميد دياب ،قمت مع صديقي الدكتور أمحد قرقوز ،بكتابة كتاب حول [الطب يف القرآن
الكريم] ،وقد قلنا يف مقدمته( :إننا راعينا يف البحث عدم حتميل اآليات القرآنية أكثر مما
حتمل ،وجتنبنا تطويعها للمعطيات العلمية ،كام مل يكن البحث حماولة لتفسري اآليات القرآنية

(  )1احلديث يف تفسري الربهان ،عن عيل بن إبراهيم عن العيايش (الربهان ،ج ،2ص)278
(  )2تفسري األمثل ()329 /7
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بنتائج العلوم احلديثة ،إال إذا كانت اآلية قاطعة الداللة ،وكانت املعطيات العلمية حقائق
أيضا) ()1
ثابتة ً

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى الشيخ حممد املراغي ،وقد قلت يف مقدمة كتاب
[اإلسالم والطب احلديث]( :قرأت لسعادة الطبيب النطايس عبد العزيز إسامعيل باشا نت ًفا
مما كان ُيكتب له بمجلة األزهر حتت عنوان [اإلسالم والطب احلديث]؛ فأعجبني منه ما
توخاه من التوفيق بني معاين بعض اآليات القرآنية الكريمة وبني مقررات الطب احلديث،
ومحدت له هذه النزعة العلمية التي لو حتىل هبا كل مربز يف فرع من فروع العلم؛ الجتمع
لدينا ذخر عظيم من هذه التطبيقات الثمينة ،تستفيد منه النابتة احلديثة زيادة معرفة بإعجاز
القرآن ،وإيقان بأن اهلل ما فرط يف كتابه من يشء ..لست أريد من هذا أن أقول :إن الكتاب
ً
وتفصيال باألسلوب التعليمي املعروف؛ وإنام أريد أن
الكريم اشتمل عىل مجيع العلوم مجلة
أقول :إنه أتى بأصول عامة لكل ما هيم اإلنسان معرفته والعمل به؛ ليبلغ درجة الكامل
مفتوحا ألهل الذكر من املشتغلني بالعلوم املختلفة؛ ليبينوا
وحا ،وترك الباب
ً
ور ً
جسدً ا ُ
للناس جزئياهتا بقدر ما أوتوا منها يف الزمان الذي هم عائشون فيه) ()2

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد فريد وجدي ،صاحب دائرة املعارف ،وقد قلت
يف بعض كتبي( :من مطالب األوساط من الدين أن يكون مرنًا يتسع ملا جيد من اآلراء
العلمية وال يستعيص عىل ما يثبت أو يرجح من املذاهب الفلسفية ،وال ما يقوم الدليل عليه
وس َعة الصدر لآلراء
من الشئون الكونية ،والواقع أنه قليل عىل اإلسالم أن ُيوصف باملرونة َ
واملذاهب والكونيات؛ ألنه دين انطالق وتعقل وتفكري ومطالبة بال َف ْهم وبالدليل ،وإشعار
( )1مع الطب يف القرآن الكريم :عبد احلميد دياب وأمحد قرقوز ص..12
( )2اإلسالم والطب احلديث :عبد العزيز إسامعيل ،مقدمة الشيخ حممد مصطفى املراغي ص..6 ،5
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بالتبعية الشخصية ،وهني عن التقليد) ()1

وقلت يف حمل آخر( :وخري ينبوع يستمد منه العلم كتاب اهلل عز وجل ،فهو اخلضم
الذي ال ساحل له)
لكني مع ذلك رددت عىل أولئك املغالني الذين أقحموا القرآن الكريم يف غري
املجاالت التي أنزل من أجلها ،فقلت( :يتغاىل بعضهم فيسألون :هل للتليفون والتلغراف
والراديو ..من ذكر يف القرآن الكريم ،مصد ًقا لقوله تعاىل﴿ :ما َفر ْطنَا ِيف ا ْلكِت ِ ِ
يش ٍء﴾
َ ر
َاب م ْن َ ْ
[األنعام ،]38 :وهذا التغايل ناشئ من سوء َف ْهم اآلية الكريمة ،قال العالمة البيضاوي يف
تفسريها( :املراد بالكتاب هنا اللوح املحفوظ ،فإنه مشتمل عىل ما جيري يف َ
العامل من اجلليل
مفصال أو ً
ً
جممال) ..فأنت
والدقيق ...أو القرآن فإنه قد دون فيه ما حيتاج إليه من أمر الدين
ترى أن املفرسين مل يفهموا من هذه اآلية ما يريد أن يفهمه الناس اليوم؛ من أن القرآن حيوي
كل يشء لف ًظا ومعنى ،وكل ما يكتشف من العلم يف سائر الوجود إىل يوم القيامة إشارة
وعبارة؛ لذلك يتكلف املسئولون عن ورود املكتشفات اجلديدة يف الكتاب أجوبة يرصفون
فيها بعض اآليات عن معانيها؛ لتنطبق عىل ما يسألون عنه مما ال عَالقة هلا به ألبتة)
قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى مصطفى صادق الرافعي ،وقد قلت عن تفسري احلقائق
القرآنية باحلقائق العلمية( :ولعل متحق ًقا هبذه العلوم احلديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر
فيه وكان بحيث ال تعوزه أداة ال َف ْهم ،وال يلتوي عليه أمر من أمره؛ الستخرج منه إشارات
كثرية تومئ إىل حقائق العلوم ،وإن مل تبسط من أنبائها ،وتدل عليها وإن مل تسمها
بأسامئها)( )2

( )1القرآن ينبوع العلوم والعرفان :عيل فكري من تقريظ األستاذ حممد فريد وجدي ص..9 ،8
( )2إعجاز القرآن والبالغة النبوية :مصطفى صادق الرافعي ص..142
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قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد أمحد الغمراوي ،وقد قلت يف بعض كتبي عن
تفسري حقائق القرآن بقطعيات العلم ( :هذه النواحي هي التي ينبغي أن يشمر املسلمون
للكشف عنها وإظهارها للناس يف هذا العرص احلديث ،ولن يستطيعوا ذلك عىل وجهه
حتى يطلبوا العلوم كلها؛ ليستعينوا بكل علم عىل تفهم ما اتصل به من آيات القرآن،
ويستعينوا هبا مجي ًعا عىل استظهارأرسار آيات القرآن التي اتصلت بالعلوم مجي ًعا ،وال غرابة
يف أن يتصل القرآن بالعلوم مجي ًعا؛ فام العلوم إال نتاج تطلب اإلنسانية أرسار الفطرة،
والقرآن ما هو إال كتاب اهلل فاطر الفطرة ،فال غرو أن يتطابق القرآن والفطرة ،وتتجاوب
كلامهتا وكلامته ،وإن كانت كلامهتا وقائع وسننًا ،وكلامته عبارات وإشارات تتضح وتنبههم
طبق ما تقتضيه حكمة اهلل يف خماطبة َخ ْلقه؛ ليأخذ منها كل عرص عىل قدر ما أويت من العلم
وال َف ْهم ،وكذلك دواليك عىل مر العصور)()1

وقلت( :هذا النوع من اإلعجاز يعجز اإلحلاد أن جيد موض ًعا للتشكيك فيه ،إال أن
يتربأ من العقل؛ فإن احلقيقة العلمية ـ التي مل تعرفها اإلنسانية إال يف القرن التاسع عرش أو
مثال ،والتي ذكرها القرآن ـ ال ُبدر أن تقوم عند كل ذي عقل ً
العرشين ً
حمسوسا عىل أن
دليال
ً
خالق هذه احلقيقة هو منزل القرآن) ()2

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى الطبيب عبد العزيز إسامعيل ،وقد قلت يف كتاب
[اإلسالم والطب احلديث]( :إن من إعجاز القرآن فصاحته ،وإن املتأخرين أمثالنا أكثرهم
ال يقدر الفصاحة حق تقديرها لعدم تبحرهم فيها ،وهلذا كان من الْضوري إظهار إعجاز
القرآن من نواحٍ أخرى ..فالقرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك؛ ولكنه يشري أحيانًا

( )1اإلسالم يف عرص العلم :حممد أمحد الغمراوي ص..257،259
( )2املرجع السابق ،ص..257،259
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إىل سنن طبيعية ترجع إىل هذه العلوم ،وبام أنه صادر من واضع السنن كلها كان مجيع ما
جاء فيه ح ًّقا ال شبهة فيه ،وإن مل يكن ذلك مدركًا وقت نزوله إال عىل طريق اإلمجال أو
التأويل؛ لعدم استبحار العلوم إذ ذاك؛ ولكن مع الرتقي يف العلوم قلام كان يعمد إىل تأويله،
وكثر ما وجب أخذه عىل ظاهره يف ذلك العهد) ()1

وقلت( :وجيب أن أنبه إىل نقطة هامة؛ وهي أن العلوم مهام تقدمت فهي عرضة
للزلل ،فينبغي أال يطبق عىل اآليات الكريمة إال ما يكون قد ثبت ثبوتًا قطع ًّيا ومل يقبل
الشك ،فكثري من النظريات العلمية عرضة للتغيري والتبديل ،وهذه ال جيوز تطبيقها عىل
اآليات حتى ولو اتفقت مع ظاهرها؛ إنام يطبق منها ما يكون قد اجتاز دور النظريات وصار
حقيقة ثابتة ال شك فيها) ()2

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حنفي أمحد ،وقد قلت يف كتايب [التفسري العلمي
لآليات الكونية يف القرآن]( :إن احلديث يف القرآن عن الكائنات جاء كام جاء غريه من
األحاديث مناس ًبا جلميع الناس عىل اختالف درجات عقوهلم وأفهامهم ..وهلذا؛ فإن
املتأملني يف هذا احلديث من أهل العلم واخلربة بالكائنات يرون يف ألفاظه وعباراته فوق
معانيها الظاهرة معاين أخرى دقيقة ،تنطوي عىل أصول وجوامع من العلم الواسع الدقيق
جيا بعد انتشار
عن الكائنات الذي مل يكن معرو ًفا للناس من قبل ،ومل يتعرفوا عليه إال تدر ً
العلم احلديث بينهم يف القرنني األخريين ،وتنكشف هذه املعاين الدقيقة هلؤالء املتأملني من
أصحاب العقول الراجحة عىل ضوء علمهم اخلاص ،إما من رصيح النص حينًا وإما من

( )1املرجع السابق ،ص..14 ،13
( )2املرجع السابق ،ص..14 ،13
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إشارات ورموز فيه حينًا آخر) ( )1

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى عبد الرزاق نوفل ،وقد كتبت يف هذا املجال كثريا،
وقد قلت يف بعض كتبي عنه( :إن من ضمن أوجه إعجازه التي خترص ألسنة كل مكابر
اإلعجاز العلمي؛ فقد أثبت التقدم الفكري يف العلوم يف العرص احلديث أن القرآن كتاب
علم ،قد مجع أصول كل العلوم واحلكمة ،وكل مستحدث من العلم نجد أن القرآن قد
وجه إليه النظر أو أشار إليه) ()2

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد متويل الشعراوي ،وقد كنت أذكر دائام يف درويس
عىل املأل بأن القرآن الكريم مزر ق حواجز الغيب الثالثة ..مزق حجاب الزمن املايض،
وروى لنا بالتفصيل تاريخ الرسل وحوادث َمن سبقنا ِمن األمم ..ومزق حجاب املكان،
وروى لنا ما يدور داخل نفوس الكفار ،والذين حيابرون اإلسالم ..ومزق حجاب املستقبل
القريب ،وتنبأ بأحداث ستقع بعد شهور ..ثم بعد ذلك مزق حجاب املستقبل البعيد؛
ليعطي األجيال القادمة من إعجازه ما جيعلهم يصدِّ قون القرآن ويسجدون لقائله وهو اهلل؛
ولكن القرآن نزل يف زمن لو أن هذه املعجزات املستقبلة جاءت تفصيلية لكفر عدد من
املؤمنني ،وانرصف آخرون؛ ذلك أن الكالم كان فوق طاقة العقول يف ذلك الوقت؛ ومن
هنا وحتى ال َيرج املؤمن عن إيامنه ،ويستمر اإلعجاز جاء القرآن بنهايات النظريات ،بقمة
نواميس الكون إذا تليت عىل املؤمنني يف ذلك الوقت ..مرت عليهم ومل ينتبهوا إىل مدلوهلا
احلقيقي العلمي ،وإذا قيلت بعد ذلك عىل األجيال القادمة عرفوا ما فيها من إعجاز،
وقالوا :إن هذا الكالم ال يمكن أن يقوله شخص عاش منذ آالف السنني؛ إ ًذا َال ُبدر أن هذا
( )1التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن :حنفي أمحد ص..6 ،5
( )2القرآن والعلم احلديث :عبد الرزاق نوفل ص..23
431

القرآن حق من عند اهلل ،وأن قائله هو اهلل اخلالق) ()1

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممود أبو الفيض املنويف ،وقد قلت يف كتايب [القرآن
والعلوم احلديثة] ( :إن العلم يف عرصنا احلاَض قد كشف عن حقائق قرآنية كثرية وردت
يف ٍ
آيات من كتاب اهلل قبل أن يرتقي العلم ويشب عن الطوق) ()2
وقلت يف حمل آخر( :إن القرآن الكريم أول كتاب ديني تصدر ى للكالم عن أصول
حيا ،ومرة ً
ً
تفصيال،
إمجاال وأخرى
املعارف العلمية والفلسفية أحيانًا
ً
تلميحا وأخرى ترص ً
وكان ذلك طب ًعا قبل أن يكتشف العلم أسلوبه احلديث ،وقبل أن َيلق العلامء املحدثون،
وقد تكلم القرآن ً
إمجاال عن الكائنات الساموية واألرضية يف جمموعها من الغاز إىل السدم
إىل الكواكب والشموس واألفالك والشهب والنيازك ،وعن شمسنا ونظامنا وانشقاق
األرض عنها وباقي السيارات وتوابعها ،وتكلم عن بقية اخلليقة من مجاد ونبات وحيوان،
وكيفية تكوين اجلنينني النبايت واحليواين وجنني اإلنسان) ()3

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممود أمحد مهدي ،وقد قلت يف كتايب [الربهان من
القرآن]( :يف القرآن الكريم  750آية كونية ترشح بإجياز خالصة ما أكن اهلل سبحانه يف
العوامل الكونية من تراكيب مادية بدقة تدق عىل العقل ،أوجد هبا هذه املكونات من سامء
وأرض ونبات وحيوان) ()4

وقلت يف موضع آخر( :واآلن ونحن يف أواخر القرن العرشين ،هذا القرن الذي بلغ

( )1معجزة القرآن :حممد متويل الشعراوي ص..39 ،38
( )2القرآن والعلوم احلديثة :حممود أبو الفيض املنويف ص..18
( )3املرجع السابق ،ص..50 ،49
( )4الربهان من القرآن :حممود أمحد مهدي ص..48 ،47
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بزعم عرفائه القمة من إدراك العلم وحتقيق غاياته ،جيب أن نواتر من اآليات القرآنية ما
رغام عنه إىل املوافقة عىل عظمة
يتوافق مع الكشوف العلمية املستحدثة ،وما يرد العلم ً
القرآن الكريم ،مقارنني كل آية بام يقابلها من التحقيق العلمي احلاَض) ()1

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد بن سعيد الدبل ،وقد اعتربت اإلعجاز العلمي
أحد وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم ،وقلت( :وقد سلك القرآن الكريم يف هذا الوجه
ً
استدالال فطر ًّيا يتناسب مع مجيع العقول
طريقة االستدالل عىل خالق الكون ومنشئه
واألفهام؛ فتحدثت آياته عن كل ما حييط باإلنسان من عجائب هذا الكون ،حتدث عن
األرض والسامء ،والليل والنهار ،والشمس والقمر ،وعن اجلبال والبحار ،والرياح
والنبات واحليوان ،وعن اإلنسان نفسه ،ذلك اآلدمي الذي يسخر تلك املخلوقات فيام يزود
به معاشه بقدرة اخلالق احلكيم ،كام أشار القرآن إىل حقائق أماط اللثام عن احلكمة من
وجودها ،وأشار إىل حقائق تارة بالتلميح وتارة بالترصيح ومرة باإلمجال وأخرى
بالتفصيل) ()2

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى عبد العزيز بن خلف آل خلف ،وقد قلت يف كتاب يل
عن التفسري العلمي للحقائق القرآنية( :لقد أنزل اهلل القرآن العزيز تبيانًا؛ أي :مبني ،ودليل
عىل كل ما يمكن أن يقال له يشء من مجيع ما يف الساموات وما يف األرض) ()3

وقلت( :إنه من الواجب عىل املسلمني ـ الفرد منهم واجلامعة ،وعىل أويل العلم
أوجب ـ أن يفتشوا يف طياته؛ حتى يظهر الدليل القطعي عىل كل صغري وكبري ،ونطبق معانيه

( )1املرجع السابق ص..46
( )2النظم القرآين يف سورة الرعد :حممد بن سعد الدبل ص..29
( )3دليل املستفيد عىل كل مستحدث جديد ،الشيخ عبد العزيز بن خلف بن عبد اهلل آل خلف ج 1ص..68
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املباركة عىل صريورة تلك املستحدثات املصنوعة التي هبرت عقول اجلاهلني ،كل فرد
بمفرده؛ حتى تكون صريورهتا معجزات متتابعات من معجزات القرآن العزيز)
وقلت( :إن من احلق الذي ال ريب فيه أن القرآن العزيز قد محل يف طياته للبرشية
كل هدى ،وكل دليل بارز عىل كل أمر حيدث يف هذا الكون ديني أو دنيوي للنفع أو
للْضر)()1

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد عبد اهلل دراز ،وقد قلت يف كتايب [مدخل إىل
القرآن الكريم]( :لكن القرآن يف دعوته إىل اإليامن والفضيلة ال يسوق الدروس من التعاليم
الدينية واألحاديث اجلارية وحدها؛ وإنام يستخدم يف هذا الشأن احلقائق الكونية الدائمة،
ويدعو عقولنا إىل تأمل قوانينها الثابتة ،ال بغرض دراستها و َف ْه ِمها يف ذاهتا فحسب؛ وإنام
ألهنا تذكِّر باخلالق احلكيم القدير ،ونالحظ أن هذه احلقائق التي يقدمها تتفق متا ًما مع آخر
ما توصل إليه العلم احلديث) ()2

وبعد أن ذكرت بعض األمثلة عىل ذلك ،قلت( :ولكن احلامس دفع بعض املفرسين
املحدثني إىل املبالغة يف استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح القرآن؛ بحيث أصبحت
خطرا عىل اإليامن ذاته؛ ألهنا إما أن تقلل من االعتامد عىل معنى النص باستنطاقه ما ال حتتمله
ً
ألفاظه ومجله ،وإما أن تعول أكثر مما جيب عىل آراء العلامء ،وحتى عىل افرتاضاهتم املتناقضة،
أو التي يصعب التحقيق من صحتها ..وبعد أن نستبعد هذه املبالغات عن البحث نرى أن
من مقتضيات اإليامن ـ التي ال غنى عنها ـ أن نضاهي احلقائق الفورية التي نجدها يف القرآن

( )1املرجع السابق ج 1ص..70
( )2مدخل إىل القرآن الكريم :الدكتور حممد عبد اهلل دراز ص..177 ،176
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مع نتائج العلامء املنهجية البطيئة) ()1

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى مرتىض مطهري ،وقد قضيت حيايت كلها ـ بحمد اهلل
ـ أدعو إىل القرآن الكريم ،وتفعيله يف مجيع مناحي احلياة ،ولذلك كانت دعويت للبحث يف
الرباهني الدالة عليه من املمهدات األساسية حتى ال يتم التفعيل الصحيح إال هبا ..وهلذا
كنت أستفيد من كل أنواع الرباهني لغرس اإليامن يف قلوب املستمعني إيل.
وقد قلت يف بعض جماليس وكتبي عن ذلك( :لو أخذنا بعض املوضوعات التي
ٍ
ٍ
تطرق هلا القرآن ،كالتوحيد مثالً ،فسنرى ر
بكثري ما
بنحو يفوق
أن مقاربة القرآن هلا كانت
ر
خري
كان سائد ًا ومألوف ًا يف العامل برمته ،حتى ما كان سائد ًا عند اليونان والرومان ،وهذا ُ
ٍ
ٍ
يب ُأ ِّم ٍّي ..وهكذا هو احلال يف املسائل
دليل عىل إعجازه ،وال سيام أنره صدر عن
رجل عر ٍّ
األخرى ،كاألخالق ،والرتبية ،والتعاليم ،والقوانني ،فهي يف القرآن الكريم بمستوى يفوق
كل مستوى كانت أو تكون عليه ،حتى إنره ُيلحظ ر
أن ما جاء يف القرآن حول هذه املواضيع
أرقى وأسمى مما جاء يف الروايات والفقه اإلسالمي حوهلا ،وذلك لتواتر القرآن وبقائه
ِ
البرش رية يف الروايات والفقه ..فكيف تكون
حمفوظ ًا من التحريف ،بينام تدخلت األيدي
مقارب ُة هذه املوضوعات هبذا الرقي وهي ِ
ٍ
رجل ُأ ِّم ٍّي؟! ..وقد ذكر القرآن الكريم
صادر ٌة من
مسائل عديدة يف جمال الطبيعة ،كالذي ذكره حول الريح ،واملطر ،واألرض ،والسامء،
واحليوانات .وال يزال العلم يصل بني ٍ
فرتة وأخرى إىل حقائق قد أثبتها القرآن منذ 1400
ِ
ِ
املتشاهبات ..وقابلِي ُة الكشف
املوارد
سنة ،ولكنرها مل تكن مفهوم ًة آنذاك ،وكانت ُتعت ََرب من
أن القرآن ِ
هذه يف القرآن الكريم قد وردت يف كالم النبِي  واألئمة ،الذين ذكروا ر
معجزٌ

( )1املرجع السابق ،ص..177 ،176
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بلفظه ومعناه ،وأنره جديدٌ

َيتص بزمان دون زمان)()1
عىل الدوام ال يبىل ،وأنره ال ُّ

وهلذا اعتربت كل العلوم الكونية علوما رشعية ودينية ،ألهنا ختدم املقاصد القرآنية،
وقد سئلت يف بعض حماَضايت هذا السؤال :هل التحصيل العلمي يف الفروع التالية:
العلوم ،الطب واهلندسة وغريها من العلوم العرصية ،ويف الظروف احلالية للمجتمع ،أكثر
إفادة ،أم االلتحاق باحلوزات العلمية وحتصيل العلوم الدينية واإلسالمية؟ ..فأجبت( :يف
األصل هذا النوع من التقسيم (علوم عرصية وعلوم دينية) هو تقسيم خاطئ ،فقد يتوهم
البعض يف التقسيم املذكور (علوم دينية وعلوم غري دينية) أن العلوم املصطلح عليها (بغري
الدينية) غريبة عن الدين ،والواقع أن املجتمع اإلسالمي والدين اخلاتم يقتيض أن كل علم
مفيد ونافع وهو الزم وَضوري للمجتمع اإلسالمي فهو علم ديني ،إذن فكل علم نافع
حلال املسلمني واإلسالم وَضوري هلم جيب أن نعده من العلوم الدينية ،فإن كان املرء
خالص النية ،وحصل العلم من أجل خدمة اإلسالم واملسلمني ،فإنه مشمول باألجر
والثواب ،وهو من العلوم التي تشملها األحاديث الرشيفة (إن املالئكة لتضع أجنحتها
لطالب العلم حتى يطأ عليها رض ًا به) ،أما إذا مل يكن خالص النية يف حتصيل العلم حتى
ولو كان تعلم آيات من القرآن الكريم ،فإنه ال ينال عىل عمله أجر ًا وثواب ًا)()2

قام آخر ،وقال :أما أنا فأدعى حممد هادي معرفة ،وقد قضيت حيايت كلها مهتام
بالقرآن الكريم وعلومه ،وقد كان موقفي طيبا من كل أنواع الرباهني الدالة عىل إعجاز
القرآن الكريم ،ومن بينها موقفي من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،فقد قلت فيه( :ال
ِ
ِ
َاب
شك أن القرآن كتاب حكمة وهداية وتربية وإرشاد ﴿ َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َيات َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
(  )1دراسات عقائدية ،الشهيد مرتىض مطهري ،ص .266
(  )2املرجع السابق ،ص.45
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و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
﴿ه َو ا رل ِذي
ِّيه ْم﴾ [البقرة ..]129 :هذه هي رسالة القرآن رسالة اهلل يف األرض ُ
َ
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه﴾ [التوبة ..]33 :إذا فليست الرشيعة
ين ْ َ
دراسة طبيعة ،ومل يكن القرآن كتاب علم بالذات سوى إشارات عابرة جاءت يف عرض
الكالم ،وإملاعات خاطفة ورسيعة اىل بعض أرسار الوجود ،وإىل طرف من كوامن أسباب
احلياة ،لكن إمجاال ويف غموض تام يعرفها العلامء الراسخون ،إذ مل تصدر عىل سبيل القصد
والبيان ،وهي يف نفس الوقت تنم عن خضم بحر ال ينفد ،وعن خمزون علم ال يتناهى ﴿ ُق ْل
َان ا ْلبحر ِمدَ ادا لِكَلِام ِ
ت َر ِّيب َو َل ْو ِج ْئنَا بِ ِم ْثلِ ِه َمدَ ًدا﴾
ت َر ِّيب َلن َِفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل َأ ْن َتنْ َفدَ كَلِ َام ُ
ً
َ
َل ْو ك َ َ ْ ُ
[الكهف ..]109 :نعم ،إهنا شذرات بدت من طي كالمه تعاىل ،ورشحات فاضت من عرض
بيانه ،كانت عظيمة وفخيمة ،كلام تقدمت ركب احلضارة ،وتألق نجم العلم واملعرفة عىل
آفاق الوجود ،وإذا بالقرآن يسبق اإلنسان بخطوات ،وال يكاد يلحق أذياله يف هذا املسري
ِ
ك ِّل َيش ٍء﴾ [النحل)1 ()]89 :
َاب تِ ْب َيانًا لِ ُ
﴿ونَزر ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َ
ْ
ثم بينت وجه اإلعجاز يف هذا ،فقلت( :إذا أضفنا اىل هذه احلقيقة املذهلة ،أهنا
عرضت عىل يد رجل أمي ال يكتب وال يقرأ عن كتاب وال درس عند أستاذ ،من أمة عربية
جاهلة ،ويف بيئة بدوية متوغلة يف البداوة ،يف صحراء جرداء قاحلة ،بعيدة عن حضارات
األمم وثقافات العامل بمسافات شاسعة ،فنحن إذا أمام معجزة خارقة للعادة ،ال شك فيها
وال ريب ،وإنام يكابر فيها من استغلق عىل نفسه مشارع البصرية ،وعاقب نفسه إذ حجب
السبِ َيل إِ رما َشاكِ ًرا
عنها إشعاع تلك الرمحة التي يشعها هذا الكتاب الكريم﴿ ..إِنرا َهدَ ْينَا ُه ر
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾
وب ا رلتي ِيف ُّ
ورا﴾ [اإلنسانَ ﴿ ]3 :فإِ رهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
َوإِ رما َك ُف ً
[احلج)]46 :
(  )1التمهيد ،ج ،6ص.7 :
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وقلت تقديام للكثري من األمثلة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن( :وليعلم أننا يف هذا
العرض إنام نحاول فهم جانب من اآليات الكونية ،ربام صعب دركها حينئذ ،وأمكن
االهتداء إليها يف ضوء حقائق علمية راهنة ،جهد املستطاع ..وقد نخطئ الصواب ،ويعود
العتب علينا بالذات ..إننا ال نحاول تطبيق آية قرآنية ذات حقيقة ثابتة عىل نظرية علمية غري
ثابتة وهي قابلة للتعديل والتبديل ،إنام مبلغ جهدنا الكشف عن حقائق وأرسار كونية
انطوت عليها لفيف من آيات الذكر احلكيم ،كشفا يف ضوء العلم الثابت يقينا حسبام
وصلت إليه البرشية قطعيا ،مما ال حيتمل تغيريا أو تعديال يف سريه ،نظري ما وصل إليه العلم
من دورة املياه يف الطبيعة ،واجلاذبية العامة ،ودرجات ضغوط األجسام وما شابه؛ فإن بقاء
اآلية عىل إهبامها أوىل من حماولة تطبيقها عىل نظرية علمية غري بالغة مبلغ القطعية والكامل،
وربام كانت حتميال عىل اآلية ومتحال باهتا ،إن مل يكن قوال عىل اهلل بغري علم)()1

ب ـ شهادات خاصة:
ما انتهى إىل سمعي هذا احلديث ،حتى رأيت صاحبي عبد العليم يشري إيل بأن ننتقل
إىل حمل آخر ،فطلبت منه أن نمكث أكثر لنرى باقي العلامء؛ فقال :هم كثريون ،وأنت مل
تكلف بكتابة كل التفاصيل؛ فيكفي ما ذكرت من الشواهد واألمثلة.
ما رسنا إال قليال يف ذلك القرص ،حتى رأينا قوما جمتمعني ،وعليهم املآزر التي
يلبسها الباحثون يف املجاالت الطبيبة والصناعية ..فسألت صاحبي عنهم ،فقال :هؤالء
قوم من العلامء يف املجاالت العلمية والتقنية املختلفة ..انبهروا بام ورد يف القرآن الكريم من
احلقائق العلمية ،وقبلها انبهروا بخلوه من اخلرافات التي كانت تنترش يف بيئته ،بل يف العامل
أمجع ،والتي شملت كل املصادر حتى الكتب املقدسة ..وقد دعاهم ذلك إىل إعالن
(  )1التمهيد ،ج ،6ص.13 :
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إسالمهم ،أو جعلهم هيمون بذلك ،أو يقرتبون منه.
موريس بوكاي:
ما قال ذلك حتى سمعت أحدهم يقول( :)1اسمعوا يل ..فأنا (موريس بوكاي)،
أريد أن أحدثكم ..وملن ال يعرفني منكم ..أنا طبيب فرنيس ،بل رئيس قسم اجلراحة يف
جامعة باريس ،وقد منحتني األكاديمية الفرنسية عام 1988م جائزة يف التاريخ ..و ُيعترب
كتايب (التوراة والقرآن والعلم) من أهم الكتب التي درست الكتب املقدسة عىل ضوء
املعارف احلديثة ،ويل ـ باإلضافة إليه ـ كتاب (القرآن الكريم والعلم العرصي)
لقد كان هذان الكتابان اللذان أعتز هبام كثريا بوابة أو ثمرة إليامين باهلل ،وتصديقي
لوحيه املقدس الذي تنزل عىل رسول اهلل  ..وقد كان لذلك قصة طويلة ..أرجو أن
تستمعوا هلا؛ فهي ال ختلو من العربة ،وخاصة ألولئك الذين يكابرون فيجحدون هذا النوع
من اإلعجاز ،أو حيتاطون ويتورعون فيمنعون منه.
كانت بداية توجهي نحو هذا الشأن بدراسة القرآن الكريم ،دون أي فكر مسبق
وبموضوعية تامة باح ًثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم احلديث ..وكنت
أعرف ،قبل هذه الدراسة ،وعن طريق الرتمجات ،أن القرآن يذكر أنواعًا كثرية من الظواهر
الطبيعية ولكن معرفتي كانت وجيزة..
وبفضل الدراسة الواعية للنص العريب استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد
االنتهاء منها أن القرآن ال حيتوي عىل أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العرص
احلديث.
وبنفس املوضوعية قمت بنفس الفحص عىل العهد القديم واألناجيل ..وقد
(  )1القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص  ..145فام بعدها بترصف.
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وجدت خالف ما وجدت يف القرآن الكريم متاما..
أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إىل أبعد من الكتاب األول،
أي سفر التكوين ،فقد وجدت مقوالت ال يمكن التوفيق بينها وبني أكثر معطيات العلم
ً
رسوخا يف عرصنا ..ومن أمثلتها ما ورد يف رشح أحداث أيام اخللق ..فقد ورد فيه أنه يف
اليوم األول خلق اهلل الليل والنهار ،ويف اليوم الثاين خلق اهلل السامء ،ويف اليوم الثالث خلق
اهلل الرب والبحر والنباتات ،ويف اليوم الرابع خلق اهلل الشمس والقمر والنجوم ،ويف اليوم
اخلامس خلق اهلل أسامك البحر والزواحف وطيور السامء ،ويف اليوم السادس خلق
احليوانات األليفة واملفرتسة واإلنسان ..وكل هذه املخلوقات موجودة ..وال جدل يف
وجودها ..ولكن اجلدل يف الرتتيب الذي رتبت به ..إهنا كمن يرتب أحداث التاريخ،
فيجعل عرصنا قبل العصور الوسطى ،بل كمن جيعل عرصنا مقدمة للعصور احلجرية..
أال ترون كيف يقدم خلق الليل والنهار عىل خلق الشمس مع أن ظاهرة اليل والنهار
مرتبطة بوجود الشمس ..ليس ذلك فقط ..وإن كان ذلك كافيا ..فاألخطاء ال تزال
تتسلسل كام تتسلسل إجابة طالب بليد اختلطت عليه دروسه ..لقد ذكر ذلك النص تقديم
خلق النباتات بجميع أنواعها عىل خلق الشمس مع العلم بأنه ال يمكن للنباتات بأي حال
من األحوال أن تعيش بدون الطاقة الشمسية التي حتتاجها يف عملية الرتكيب الضوئي.
ومن أشنع األخطاء أن كاتب هذا النص الذي زعم لنفسه اإلهلام افرتض أن األرض
موجودة منذ بداية أيام اخللق ،ومل يبني املدة التي استغرقها خلق هذه األرض اخلربة
واخلالية.
ومن أشنعها ما ذكره من أن الشمس والقمر والنجوم قد تم خلقها يف اليوم الرابع،
بينام تم خلق األرض يف اليوم األول ..وهذا ما ال يقبله العقل ،فال يمكن أن توجد األرض
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بدون الشمس.
وهكذا كان األمر عندما عدت لألناجيل ..فنص إنجيل متى يناقض بشكل جيل
أمرا ال يتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة بقدم
إنجيل لوقا ،وهذا األخري يقدم لنا رصاحة ً
اإلنسان عىل األرض.
سكت قليال ،ثم قال( :)1لكن األمر كان خمتلفا متاما مع القرآن الكريم ..فقد أثارت
اجلوانب العلمية التي َيتص هبا دهشتي العميقة يف البداية ،فلم أكن أعتقد قط بإمكان
اكتشاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته
متا ًما للمعارف العلمية احلديثة ،وذلك يف نص كتب منذ أكثر من ثالثة عرش قرنًا..
يف البداية مل يكن يل أي إيامن باإلسالم ..وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح
متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة.
منتبها بشكل خاص إىل الوصف الذي يعطيه عن حشد كبري من
لقد
ُ
تناولت القرآن ً
الظواهر الطبيعية ..لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل اخلاصة هبذه الظواهر وهي تفاصيل
ال يمكن أن تدرك إال يف النص األصيل ،أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن
نفس هذه الظواهر والتي مل يكن ممكنًا ألي إنسان يف عرص حممد أن يكون عنها أدنى فكرة.
لقد كنت أقول لنفيس :كيف يمكن إلنسان ـ كان يف بداية أمره أم ًيا ـ أن يرصح
بحقائق ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور أي إنسان يف ذلك العرص أن يكوهنا ،وذلك دون
أن يكشف ترصحيه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟.
ليس ذلك فقط ما جعلني أقتنع باإلسالم ،هناك يشء آخر له أمهيته الكربى ..إنه
موقف اإلسالم من العلم ..فهو موقف خمتلف كثريا ،بل مناقض ملوقف الكنيسة..
(  )1املرجع السابق ،ص ..145
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دائام أن الدين والعلم توأمان متالزمان ..فمنذ البدء كانت العناية بالعلم
فاإلسالم اعترب ً
جز ًءا ال يتجزأ من الواجبات التي أمر هبا اإلسالم ..وتطبيق هذا هو الذي أدى إىل ذلك
االزدهار العظيم للعلوم يف عرص احلضارة اإلسالمية ،تلك التي اقتات منها الغرب نفسه
قبل عرص النهضة يف أوروبا(.)1
انظروا ..ليس هناك أوضح من ذلك احلديث الشهري للنبي  الذي يقول( :اطلب
العلم من املهد إىل اللحد) أو ذلك احلديث اآلخر الذي يقول( :طلب العلم فريضة عىل
كل مسلم ومسلمة) ..هناك أمر رئييس :القرآن ،إىل جانب أنه يدعو إىل املواظبة عىل
أيضا عىل تأمالت عديدة خاصة بالظواهر الطبيعية وبتفاصيل
االشتغال بالعلم ،فإنه حيتوي ً
توضيحية تتفق متا ًما مع معطيات العلم احلديث(.)2
لقد كان لتلك املقارنات التي كنت أجرهيا بني موقف املسلمني من العلم طيلة
تارَيهم الطويل مقارنة بموقف الكنيسة سببا من أسباب إسالمي ،لقد كنت أقول حينها
لرفاقي ،ويف كل املجالس( :علينا أن نتذكر أنه يف عرص عظمة اإلسالم ،أي بني القرن الثامن
والقرن الثاين عرش من العرص املسيحي ،وعىل حني كانت تفرض القيود عىل التطور العلمي
يف بلداننا املسيحية ،أنجزت كمية عظيمة من األبحاث واالكتشافات باجلامعات
اإلسالمية ..يف ذلك العرص كان الباحث هبذه اجلامعات جيد وسائل ثقافية عظيمة ،ففي
قرطبة كانت مكتبة اخلليفة حتتوي عىل أربعامئة ألف جملد ..وكان الكثريون يسافرون من
خمتلف بالد أوروبا للدراسة فيها ،ولكن كم هي كثرية تلك املخطوطات القديمة التي
وصلت إلينا بواسطة األدباء العرب ناقلة بذلك الثقافة إىل بالدنا ،ولكم نحن مدينون

(  )1دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .14
(  )2املرجع السابق ،ص .140
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للثقافة العربية يف الرياضيات ،فاجلرب عريب ،وعلم الفلك والفيزياء (البرصيات)
واجليولوجيا وعلم النباتات والطب إىل غري ذلك ..لقد اختذ العلم ألول مرة صفة عاملية يف
تأثرا بالروح الدينية
جامعات العرص الوسيط اإلسالمية ..يف ذلك العرص كان الناس أكثر ً
مما هم عليه يف عرصنا ،ولكن ذلك مل يمنعهم من أن يكونوا يف آن واحد مؤمنني وعلامء..
كان العلم األخ التوأم للدين ..لكم كان ينبغي عىل العلم أال يكف عن أن يكون كذلك)()1

بعد كل تلك اجلهود البحثية املقارنة قمت بتأليف كتايب (القرآن والتوراة واإلنجيل
والعلم ..دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة) ..وقد كان تأثري هذا الكتاب عىل
األوروبيني ممتازا ..فمن أول طبعة له نفد من مجيع املكتبات ..ثم أعيدت طباعته بمئات
اآلالف بعد أن ترجم من لغته األصلية (الفرنسية) إىل العربية واإلنكليزية واألندونيسية
والفارسية والرصبكرواتية والرتكية واألوردوية والكجوراتية واألملانية ،لينترش بعدها يف
كل مكتبات الرشق والغرب.
كيث مور:
ما انتهى موريس بوكاي من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)2أما أنا فأدعى (كيث
مور) ..وملن ال يعرفني ..كنت أستاذ علم الترشيح واألجنة يف جامعة تورنتو بكندا
وغريها ،ورأست العديد من اجلمعيات الدولية ،منها مجعية علامء الترشيح واألجنة يف كندا
وأمريكا ،وجملس احتاد العلوم احليوية األخرى ،كام انتخبت عضو ًا باجلمعية الطبية امللكية
بكندا ،واألكاديمية الدولية لعلوم اخلاليا ،واالحتاد األمريكي ألطباء الترشيح ،وعضو ًا يف
احتاد األمريكتني يف الترشيح أيض ًا ،وقد ألفت العديد من الكتب ،بعض هذه الكتب يف

(  )1دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .141 – 140
( )2رحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا (ص )197
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جمال الترشيح األكلينكي وعلم األجنة ،ويل ثامنية كتب تعترب مرجع ًا لطالب كليات الطب،
وقد ترمجت إىل ست لغات :اإليطالية ،واألملانية ،والربتغالية ،واإلسبانية ،واليونانية،
والصينية.
ومن أعاميل التي أعتز هبا كثريا بحث بعنوان (مطابقة علم األجنة ملا يف القرآن
والسنة) ،وقد شاركت به يف بعض املؤمترات اإلسالمية ..وقد قلت يف مقدمة حماَضيت:
(لقد أسعدين جد ًا أن أشارك يف توضيح هذه اآليات واألحاديث التي تتحدث عن اخللق
يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف ،ويتضح يل أن هذه األدلة حت ًام جاءت ملحمد من عند
اهلل ألن كل هذه املعلومات مل تكتشف إال حديث ًا ،وبعد قرون عدة وهذا يثبت يل أن حممد ًا
رسول اهلل)
وقلت( :إنني أشهد بإعجاز اهلل يف خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم ،ولست
أعتقد أن حممد ًا أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما حيدث يف تطور اجلنني ،ألن هذه
التطورات مل تكتشف إال يف اجلزء األخري من القرن العرشين ،وأريد أن أؤكد عىل أن كل
يشء قرأته يف القرآن عن نشأة اجلنني وتطوره يف داخل الرحم ينطبق عىل كل ما أعرفه كعامل
من علامء األجنة البارزين)
وقلت( :إن التعبريات القرآنية عن مراحل تكون اجلنني يف اإلنسان لتبلغ من الدقة
والشمول مامل يبلغه العلم احلديث ،وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن هذا القرآن
اليمكن أن يكون إال كالم اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل)
تيجاتات تاجسن:
ما انتهى كيث مور من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا فأدعى الربوفيسور
(  )1انظر :املرجع السابق( ،ص )201
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(تيجاتات تيجاسون) ..من تايلند ..كنت رئيس قسم علم الترشيح يف جامعة شيانك مي.
تعرفت عىل بعض أرسار اإلعجاز العلمي يف القرآن من خالل لقاء يل مع بعض
علامء املسلمني ..عرض عيل حينها بعض اآليات واألحاديث النبوية املتعلقة بمجال
ختصيص يف جمال علم الترشيح ،فقلت له :ونحن كذلك يوجد لدينا يف كتبنا املقدسة البوذية
أوصاف دقيقة ألطوار اجلنني.
فقال يل بكل هدوء :أنا بشوق لكي أعرف هذه األوصاف ،وأريد أن أطلع عىل ما
كتب يف هذه الكتب.
لكني بعد رجوعي للكتب التي ذكرهتا له مل أجد شيئا ..ألين يف احلقيقة ما قلت ذلك
إال ألهترب من احلديث يف تلك األمور التي مل أكن أعريها اهتامما كبريا ..لذلك ما إن
التقيت به بعد عام ،حتى اعتذرت له ،وقلت :كنت قد أجبتك دون أن أتثبت هلذا األمر،
وملا بحثت عنه وجدت أنه ال توجد النصوص التي ذكرهتا لك.
قدم يل حينها حماَضة مكتوبة للدكتور (كيث مور) ،وكان عنوان املحاَضة (مطابقة
علم األجنة ملا يف القرآن والسنة) ،وسألني عن األستاذ كيث مور :هل تعرفه؟ فقلت :إنه
رجل من كبار علامء العامل املشهورين يف هذا املجال.
وبعد أن اطلعت عىل املحاَضة اندهشت ملا فيها ..وقد كان ذلك مشجعا له ألن
يسألني بعض األسئلة يف جمال ختصيص كان منها ما يتعلق باجللد ،قال يل :هل هناك مرحلة
ينعدم عندها اإلحساس بأمل احلرق؟
قلت :نعم إذا كان احلرق عميق ًا ودمر عضو اإلحساس باألمل.
قال :حسن ًا ما رأيك إذن أن القرآن الكريم قد أشار إىل تلك احلقيقة العلمية قبل أكثر
من ألف وأربعامئة عام ،عندما ذكر الطريقة التى سيعاقب اهلل به الكافرين يوم القيامة حيث
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ف ُن ْصلِ ِ
َاه ْم ُج ُلو ًدا
يقول﴿ :إِ رن ا رل ِذي َن َك َف ُروا بِآ َياتِنَا َس ْو َ
يه ْم ن ًَارا ُك رل َام ن َِض َج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم َبدر ْلن ُ
ِ
ِ
اب إِ رن اهللرَ ك َ
يام﴾ [النساء]56 :
َري َها ل َي ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
َان ع َِزيزً ا َحك ً
غَْ
فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج اجللد َيلق اهلل للكفار جلد ًا جديد ًا كي يتجدد
إحساسهم باألمل وذلك تأكيد من جانب القرآن عىل أن األطراف العصبية التى جتعل
اإلنسان يشعر باألمل موجودة ىف اجللد.
قلت :هذا أمر يدعو للدهشة والغرابة حقيقة ،فتلك معرفة مبكرة جد ًا عن مراكز
اإلحساس واألعصاب ىف اجللد وال أدري كيف ذكر قرآنكم هذا؟
قال :ترى أيمكن أن تكون هذه املعلومات قد استقاها حممد نبى اإلسالم من مصدر
برشى؟
قلت :بالطبع ال ..ففي ذلك الوقت مل تكن هناك معارف برشية حول هذا املوضوع.
قال :من أين إذن ،وكيف عرف ذلك؟
قلت :املؤكد عندى هو استحالة املصدر البرشي ،ولكني أسألكم أنتم من أين تلقى
حممد هذه املعلومات الدقيقة؟
قال :من عند اهلل.
قلت :اهلل!! ومن هو اهلل؟
قال :إنه اخلالق هلذا الوجود ..إذا رأيت احلكمة ،احلكمة تدل عىل احلكيم ،وإذا
رأيت العلم يف هذا الوجود دلك عىل أنه من صنع العليم ..وإذا رأيت اخلربة يف تكوين هذه
املخلوقات دلتك عىل أهنا من صنع اخلبري ..وإذا رأيت الرمحة شهدت لك عىل أهنا من صنع
الرحيم ..وهكذا إذا رأيت النظام الواحد يف هذا الوجود والرتابط املحكم دلك ذلك عىل
أنه من صنع اخلالق الواحد سبحانه وتعاىل.
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بعد أن رشح يل املفهوم اإلسالمى للفظ اجلاللة األعظم راقتني تلك الرؤية ،وعدت
إىل بالدي ألحاَض عن هذه الظاهرة القرآنية التى عايشتها ،وتأثرت هبا.
وبعد بحوث طويلة يف هذه املواضيع ..ويف بعض املؤمترات العلمية أدليت هبذه
الشهادة التي ال أزال أشهد هبا ..لقد قلت :بعد هذه الرحلة املمتعة واملثرية ،فإين أؤمن أن
كل ما ذكر ىف القرآن الكريم يمكن التدليل عىل صحته بالوسائل العلمية ،وحيث أن حممد ًا
نبى اإلسالم كان أمي ًا إذن البد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق عليم بكل
يشء ..وإنني أعتقد أنه حان الوقت ألن أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل.
مارشال جونسون:
ما انتهى تيجاتات تاجسن من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا فأدعى
(مارشال جونسون) ..كنت رئيس قسم الترشيح ،ومدير معهد دانيال بجامعة توماس
جيفرسون بفالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية.
وقد بدأ تعريف عىل القرآن الكريم وارتباطه باحلقائق العلمية يف بعض املؤمترات،
حيث التقيت بعض علامء املسلمني هناك ،وقد دار احلديث بيننا حينها عن اإلنسان وأطوار
خلقه يف القرآن الكريم ..يف بداية احلديث نفرت متاما من احلديث معه ..وقلت بكل قوة:
أنت تعلم أن البرشية بعد اكتشاف امليكروسكوب يف القرن السادس عرش كان األطباء
طوال القرن السابع عرش يعتقدون أن اإلنسان َيلق خلق ًا كام ً
ال يف احليوان املنوي أي يف
نطفة الرجل أي يف الساللة التي خترج من الرجل ،واستمر هذا االعتقاد إىل القرن الثامن
عرش ،وبعد اكتشاف ال ُبييضة يف القرن  18غري العلامء مجيع ًا آراءهم ،فقالوا :إن اإلنسان
َيلق خلق ًا كام ً
ال يف ُبييضة املرأة ألهنا أكرب ،و ُأمهل دور الرجل بعد أن أمهل القرن السابع
(  )1انظر :املرجع السابق( ،ص )83
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عرش دور املرأة ،ويف منتصف القرن  19فقط بدأ العلامء يكتشفون أن اإلنسان َيلق يف
أطوار.
عندما قلت هذا ،قال يل العامل املسلم :هذا مذكور يف القرآن قبل  1400عام..
ثم أحْض املصحف ،وقال :تفضل اقرأَ ﴿ ..ما َل ُك ْم َال ت َْر ُج َ
ون هللرِ َو َق ًارا َو َقدْ َخ َل َق ُك ْم
َأ ْط َو ًارا﴾ [نوح ،]14-13 :ثم قرأ يل ترمجة معناها باللغة اإلنجليزية.
ون ُأمهاتِ ُكم َخ ْل ًقا ِمن بع ِد َخ ْل ٍق ِيف ُظ ُلام ٍ
َي ُل ُق ُكم ِيف ب ُط ِ
ت
ْ َْ
ثم قرأ قول اهلل تعاىلُ ْ ْ َ ﴿ :
َ
رَ ْ
ٍ ِ
ِ ِ
رص ُف َ
ون﴾ [الزمر]6 :
َث َالث َذل ُك ُم اهللرُ َر ُّب ُك ْم َل ُه املُْ ْل ُك َال إ َل َه إ رال ُه َو َف َأنرى ُت ْ َ
فقلت مستغربا :هذا ال يمكن إال أن يكون له ثالثة تفسريات ،أوهلا ..أن يكون قد
ورد ذلك يف القرآن صدفة.
راح العامل املسلم جيمع يل حينها أكثر من مخسة وعرشين نص ًا ،ووضعها بني يدي،
وقال :كل هذه النصوص قد تكون صدفة؟ ..ثم إن القرآن الكريم قد أعطى هلذه األطوار
أسامء ..هذا نطفة ..والذي بعده علقة ..والذي بعده مضغة ..والذي بعده العظام ..والذي
بعده كساء العظام باللحم ..إنه سمى هذه األطوار بأسامء أيكون هذا صدفة؟
مل أملك إال أن أوافقه يف عدم إمكانية أن يكون قد حصل ذلك صدفة ..لكني قلت:
يمكن أن يقال :إن حممد ًا كان عنده ميكروسكوبات ضخمة؟
فابتسم ،وقال :أنت تعلم أن مثل هذه األطوار والدقائق والتفاصيل وما عرفه العلم
من تفاصيل هذه األطوار وذكره القرآن كذلك ال يتيرس إال بميكروسكوبات ضخمة جد ًا
والذي عنده هذه امليكروسكوبات الضخمة ال بد أن يكون له تقنية عالية جد ًا وتنعكس
عىل طعامه ورشابه وحربه وسلمه وال بد أن يتلقى هذا من اجليل الذي قبله ،ويسلمه للجيل
الذي بعده.
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قلت :صدقت ..لقد رأيت يف معرض من املعارض أول ميكروسكوب اخرتع يف
العامل ،إنه ال يكرب أكثر من عرش مرات ،وال يستطيع أن يظهر الصورة واضحة ..ال ..مل يكن
عند حممد أجهزة وال مكروسكوبات.
قال يل العامل املسلم :فام بقي لديك من تفسريات؟
قلت :ما بقي إال أن أشهد أنه رسول من عند اهلل.
طبعا قلت ذلك من غري قناعة تامة يف البداية ..لكني واصلت أبحاثي املتعلقة
باإلعجاز العلمي ،وركزت فيها خصوصا عىل أطوار اجلنني ،فبينام كان الدكتور كيث مور
وغريه من الباحثني يتكلمون عن الشكل الظاهري أخذت أبحث عن وصف القرآن الدقيق
لشكل اجلنني اخلارجي ولرتكيبات اجلنني الداخلية.
لقد وجدت من خالل أبحاثي أن القرآن يف الواقع رشح املراحل اخلارجية ،لكنه
أكد أيض ًا املراحل التي داخل اجلنني أثناء خلقه وتطوره ..فاملضغة مثال تعطينا الشكل
اخلارجي للجنني الذي يكون مقوس ًا كام ويكون يف هناية هذا القوس آثار وكأهنا طبع
األسنان ليوحي بشكل املضغة ونرى انتفاخات وأخاديد ونرى سطح ًا منفرج ًا يعطي
انطباع املضغة ..ولو أننا وضعنا قطاع ًا منها ،وجئنا نرشح األجزاء الداخلية سنجد معظم
األجهزة قد ختلقت وسنرى يف هذا أن جزء ًا من اخلاليا قد ختلق ،وجزء ًا آخر مل يتخلق بعد.
فإذا أرد نا أن نصف هذه املضغة ماذا نقول؟ ..هل نقول هي خملقة؟ هذا ينطبق عىل
اجلزء الذي ختلق ..أو نقول غري خملقة؟ ..وهذا سيصدق عىل اجلزء الذي مل َيلق فقط.
ولذلك كان الوصف املناسب للمضغة يف تركيبها الداخيل ،هو الوصف الذي
ٍ
وصفت به يف القرآن الكريم الذي وصفها بقولهُ ﴿ :ث رم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ رل َق ٍة َوغ ْ ِ
َري خمُ َ رل َقة﴾ [احلج:
]5

449

لقد قلت يف تقريري لبعض أبحاثي يف هذا اجلانب( :إنني كعامل أستطيع فقط أن
أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحديد ..أستطيع أن أفهم علم األجنة وتطور علم
األحياء أستطيع أن أفهم الكلامت التي ترتجم يل من القرآن كام َضبت لكم أمثلة من قبل..
إنني ال أرى شيئ ًا ال أرى سبب ًا ال أرى دلي ً
ال عىل حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد حممد ..الذي
ال بد وأنه يتلقى هذه املعلومات من مكان ما ،ولذلك إنني ال أرى شيئ ًا يتضارب مع مفهوم
أن التدخل اإلهلي كان مشموالً فيام كان باستطاعته أن يبلغه)
يوشيودي كوزان:
ما انتهى مارشال جونسون من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا فأدعى
الربوفيسور يوشيودي كوزان ..مدير مرصد طوكيو.
بدأت عالقتي بالقرآن الكريم عندما التقيت بعض علامء املسلمني ،وحينها قرأ عيل
بعض اآليات املتعلقة بوصف بداية اخللق وبوصف السامء وبعالقة األرض بالسامء ،وملا
قرأ معاين هذه اآليات ،سألته عن القرآن ،فأخربين أنه نزل منذ  1400عام ،حينها مل أملك
إال أن أقول له ،وبكل صدق :إن هذا القرآن يصف الكون من أعىل نقطة يف الوجود ،فكل
يشء أمامه مكشوف ..إن الذي قال هذا القرآن ،يرى كل يشء يف هذا الكون ،فليس هناك
يشء قد خفي عليه.
حينها سألني العامل املسلم عن الفرتة الزمنية التي مرت هبا السامء يوم أن كانت يف
صورة أخرى ،فأجبته :لقد تظافرت األدلة وحشدت وأصبحت اآلن شيئ ًا مرئي ًا مشاهد ًا
نرى اآلن نجوم ًا يف السامء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون..
ثم أخرجت له صورة ،وقلت :هذه الصورة حصل عليها العلامء أخري ًا بعد أن
( )1احلسيني احلسيني معدى :الرسول  يف عيون غربية منصفة ،ص .68
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أطلقوا سفن الفضاء ..إهنا تصور نج ًام من النجوم وهو يتكون من الدخان ..انظروا إىل
األطراف احلمراء للدخان الذي يف بداية االلتهاب والتجمع وإىل الوسط الذي اشتدت به
املادة وتكدست فأصبح شيئ ًا مضيئ ًا ..وهكذا النجوم املضيئة كانت قبل ذلك دخان ًا وكان
الكون كله دخان ًا.
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ان َف َق َال
است ََوى إِ َىل ر
حينها قرأ عيل العامل املسلم قول اهلل تعاىلُ ﴿ :ث رم ْ
أل ْر ِ
َهلَا َولِ ْ َ
ض ائْتِ َيا َط ْوعًا َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِعنيَ ﴾ [فصلت ،]11 :فقلت :إن بعض العلامء
يتكلمون عن هذا الدخان ،فيقولون إنه ضباب ..ولكن لفظ الضباب ال يتناسب مع وصف
هذا الدخان ،ألن الضباب يكون بارد ًا ،وأما هذا الدخان الكوين فإن فيه شيئ ًا من احلرارة..
نعم ،الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة ..ويكون معت ًام وهذا وصف الدخان
الذي بدأ منه الكون ..قبل أن تتكون النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة
وكان معت ًام ..وكذلك كان حار ًا ،فال يصدق عليه وصف الضباب ،بل إن أدق وصف هو
أن نقول :هو دخان.
وهكذا أخذ يردد عيل بعض آيات القرآن الكريم ،وكنت أفرسها عىل ضوء معاريف
العلمية يف جمال ختصيص ،فقال يل بعدها :ما رأيك يف هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسك،
العلم يكشف بتقدمه أرسار الكون ،فإذا بكثري من هذه األرسار قد ذكرت يف القرآن ،أو
ذكرت يف السنة ..هل تظن أن هذا القرآن جاء إىل حممد  من مصدر برشي؟
قلت :قبلنا كان الفلكيون املعارصون يدرسون تلك القطع الصغرية يف السامء ..لقد
ركزنا جمهودنا لفهم هذه األجزاء الصغرية ألننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل
األجزاء الرئيسية يف السامء ،ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة األسئلة أنني أستطيع
أن أجد طريق ًا يف املستقبل للبحث يف الكون.
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وقلت  :إننا نحن العلامء نركز عىل جزء صغري يف دراستنا ،أما من يقرأ القرآن فإنه
يرى صورة واسعة هلذا الكون.
وقلت :إنني عرفت منهج ًا جديد ًا يف دراسة الكون ..ال بد أن ننظر إليه نظرة شاملة
ال أن ننظر إليه من هذه النقطة الضيقة اجلزئية املحدودة.
وقلت :إنني سأهنج هذا املنهج ،وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن ،وهذه اآليات
املتعلقة بالكون ..عرفت مستقبيل ..أي إنني سأخطط أبحاثي عىل هذه النظرة الشاملة التي
استفدهتا من كتاب اهلل.
وكان ذلك ما تيرس يل أن أشهد به يف العلن ..أما ما بيني وبني ريب ،فقد كانت تلك
اآليات الكريمة بابا من أبواب اهلداية ،ومفتاحا من مفاتيح الرمحة.
الربوفيسور هاي:
ما انتهى الربوفيسور يوشيودي كوزان من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا
فأدعى (الربوفيسور هاي) ،من علامء البحار يف أمريكا.
كانت بداية تعريف عىل القرآن الكريم ،من خالل بعض علامء املسلمني ،حيث حتدثنا
عن بعض الظواهر البحرية التي تتعلق بسطح البحر ،والتي تتعلق حتديدا باحلد الفاصل
بني البحر السطحي وبني البحر العميق ،والتي قد تتعلق أيض ًا بقاع البحار وجيولوجيا
البحار.
كان العامل املسلم يسألني بكل أدب ،وكنت أجيبه بكل ما لدي من تفاصيل ،وعندما
تعرضنا لرشح احلواجز بني البحار املاحلة ذكرت له أن البحار املاحلة ليست كام تشاهدها
العني بحر ًا واحد ًا ،إهنا بحار خمتلفة ،ختتلف يف درجة احلرارة ،وامللوحة والكثافة ،حيث
(  )1انظر :إنه احلق ،ببعض الترصف.
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نرى فيها خطوط ًا بيضاء متثل احلواجز بني الكتل البحرية ،وكل حاجز يفصل بني كتلتني
بحريتني خمتلفتني فيام بينهام ،يف احلرارة وامللوحة والكثافة ،واألحياء املائية وقابلية ذوبان
األوكسيجني.
وقد أخرجت له حينها صورة توضح ذلك ،ثم قلت :هذه الصورة أول ما عرفت
يف عام  1942هبذا الشكل بعد أن أقام العلامء مئات املحطات املائية يف البحار لدراسة
خصائص البحار ..وهي توضح حد ًا فاص ً
ال بني البحر األبيض املتوسط وبني املحيط
األطلنطي ..يف الوسط الذي يف الصورة مثلث هو عتبة جبل طارق أسفل ..وهذه منطقة
جبل طارق نرى فيها كيف يوجد احلد الفاصل ،وهو مبني باللون بني الكتلتني املائيتني
يفصل بينهام.
ثم قلت :هذا أمر ال تشاهده األبصار ،ولكنه أصبح اآلن حقيقة واضحة ،وبتطور
األقامر الصناعية ودراستها واستشعارها من بعد متكنت هذه األقامر الصناعية أن تصور
هذه املناطق البحرية ،احلدود البحرية بني الكتل املختلفة ..كام نرى يف هذا الشكل الذي
التقط باألقامر الصناعية باخلاصية احلرارية فظهرت البحار بألوان خمتلفة ،كام نرى بعضها
بلون أزرق فاتح وبعضها بلون أزرق قاتم وبعضها بلون أسود وبعضها بلون يميل إىل
األخْض ..هذه األلوان املختلفة السبب فيها اختالف درجات احلرارة عىل سطح البحار،
ولكنك لو وقفت عىل سطح البحر ال ترى ..ال ترى إال ما ًء أزرق يف كل هذه البحار
واملحيطات ..إهنا حواجز ال ترى إال بالدراسة وبالتقنية احلديثة.
عندما عرضت له ذلك ،ورشحته له ،قرأ عيل من القرآن الكريم ما يدل عليه داللة
ِ ِ
واضحة ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :مرج ا ْلبحري ِن ي ْلت َِقي ِ
ان َب ْين َُه َام َب ْرزَ ٌ
خ َال َي ْبغ َيان﴾ [الرمحن-19 :
ََ َ َ ْ َْ َ َ
 ،]20ثم سألني :ما رأيك يف هذه الظاهرة؟ ..نصوص نزلت قبل  1400عام تصف دقائق
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ال يمكن لبرش أن يعرفها يف ذلك الزمان ،وجاء العلم اليوم شاهد ًا هبا مبين ًا لدقائقها فام هو
رأيك؟
فقلت حينها :إنني أجد من املثري جد ًا أن هذا النوع من املعلومات موجود يف آيات
القرآن ،وليست لدي طريقة أعرف هبا من أين جاءت ،ولكنني أعتقد أنه من املثري للغاية
أهنا موجودة فيه ،وأن العمل مستمر لكشف معاين بعض الفقرات.
قال يل :إذن فقد أنكرت متام ًا أهنا من مصدر برشي ..فممن إذن يأيت يف اعتقادك
أصل أو مصدر هذه املعلومات؟
مل أملك إال أن أقول ،وبكل صدق :أعتقد أنه وال بد أن يكون من اهلل ..فاهلل وحده
العليم بخلقه.
الربوفيسور باملار:
ما انتهى الربوفيسور هاي من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا فأدعى
الربوفيسور باملار ،من علامء اجليولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،ورئيس اللجنة التي
أرشفت عىل االحتفال املئوي للجمعية اجليولوجية األمريكية.
كانت بداية تعريف عىل القرآن الكريم ،من خالل بعض علامء املسلمني ،حيث
حدثني عنه كثريا ..لكن الذي جذب انتباهي حينها حديثه عن أخفض منطقة يف األرض
وكوهنا قرب بيت املقدس ،حيث دارت املعركة بني الفرس والروم ،كام جاءت اإلشارة إىل
ِ ِ
الرو ُم ِيف َأ ْدنَى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْلِ ُب َ
ون﴾ [الروم:
ذلك يف قوله تعاىل﴿ :امل ُغل َبت ُّ
 ،]3-1وأدنى تأيت بمعنى أقرب ،وتأيت بمعنى أخفض.
ذكر يل حينها أنه عندما درس أخفض منطقة يف األرض وجد أهنا هي نفس املنطقة
(  )1انظر :املرجع السابق.
454

التي دارت فيها املعارك ..فلام قال هذا ،قلت :ال… هناك مناطق كثرية أخفض من هذه
املنطقة.
ثم أخذت أذكر له مناطق يف أوروبا ومناطق يف أمريكا ،فقال :يا دكتور نحن قد
تأكدنا من ذلك.
كان معي حينها مصور جغرايف جمسم فيه االرتفاعات واالنخفاضات ،فقلت :إذ ًا
األمر بسيط ،هذا هو املجسم يبني لنا أخفض منطقة..
أدرت الكرة األرضية بيدي ـ وهي كرة جمسمة ـ ووجهت نظري عىل املنطقة املحددة،
وهي قرب بيت املقدس ،فإذا يب أرى سه ًام قد خرج من تلك اخلريطة مكتوب ًا عليه (أخفض
منطقة عىل وجه األرض)
مل أدر حينها ما أقول ..لكني رغبت يف التعرف عىل املزيد ..فرحت أبحث يف القرآن
الكريم؛ فازداد اندهايش عندما وجدته يصف املايض كيف بدأ ،وخلق األرض كيف بدأ،
وخلق السامء ،وكيف خرجت املياه من باطن األرض ،وكيف ُأرسيت اجلبال ،وكيف
خرجت النباتات ..وغريها كثري.
واندهشت عندما رأيت القرآن يصف هذه األحداث ،ثم كيف يصف سطح
األرض اليوم ،وكيف يصف اجلبال ،وكيف يصف ما عليها من ظواهر ،ثم كيف يصف
األحوال التي متر هبا األرض.
وقد قدمت بناء عىل تلك األبحاث بحث ًا حول اإلعجاز يف جمال علم اجليولوجيا،
ختمته بقويل( :أنا ال أعلم املستوى الثقايف الذي كان عليه الناس يف زمن حممد ..وال أدري
يف أي مستوى علمي كانوا ،فإذا كان األمر كام نعرف عن أحوال األولني واملستوى العلمي
املتواضع والذي ليس فيه هذه اإلمكانيات ،فال شك أن هذا العلم الذي نقرؤه اآلن يف
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القرآن هو نور من العلم اإلهلي قد أوحي به إىل حممد)
وقد أهنيت بعض أبحاثي بقويل( :لقد قمت ببحث يف تاريخ احلضارة املبكر للرشق
األوسط ألعرف إذا كان يف الواقع قد وردت أنباء جادة كهذه ،إذا مل يكن هناك سجل كهذا
فإن هذا يقوي االعتقاد بأن اهلل قد أرسل من خالل حممد مقادير ضئيلة من علمه اكتشفناها
فقط يف األزمنة احلديثة ،إننا نتطلع إىل حوار مستمر يف موضوع العلم يف القرآن يف سياق
اجليولوجيا)
الربوفيسور آرمسرتونج:
ما انتهى الربوفيسور باملار من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا فأدعى
الربوفيسور آرمسرتونج ،أحد علامء الفلك يف أمريكا ،وأعمل يف وكالة الفضاء األمريكية
ناسا ،ومن علامئها.
كانت بداية تعريف عىل القرآن الكريم ،من خالل بعض علامء املسلمني ،حيث سألني
عن كيفية تشكل العنارص عىل األرض ،فأجبته ،وكان من ضمن جوايب قويل :إن العنارص
املختلفة جتتمع فيها اجلسيامت املختلفة من الكرتونات وبروتونات وغريها لكي تتحد هذه
اجلسيامت يف ذرة كل عنرص حيتاج إىل طاقة ..وعند حسابنا للطاقة الالزمة لتكوين ذرة
احلديد وجدنا أن الطاقة الالزمة جيب أن تكون كطاقة املجموعة الشمسية أربع مرات،
ليست طاقة األرض وال الشمس وال القمر وال عطادر وال زحل وال املشرتي كل هذه
املجموعة الشمسية بأكملها ال تكفي طاقتها لتكوين ذرة حديد ،بل حتتاج إىل طاقة مثل
طاقة املجموعة الشمسية أربع مرات.
ثم قلت :ولذلك يعتقد العلامء أن احلديد عنرص غريب وفد إىل األرض ومل يتكون
(  )1انظر :املرجع السابق.
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فيها.
احل ِديدَ فِ ِ
يه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ
وهنا راح العامل املسلم يقرأ عيل ترمجة قوله تعاىلَ :
﴿و َأنْزَ ْلنَا ْ َ
َو َمنَافِ ُع لِلن ِ
راس﴾ [احلديد]25 :
فتعجبت من ذلك كثريا ..راح حينها يسألني :هل يف هذه السامء فروج وشقوق؟
قلت  :ال ،إنكم تتكلمون عن فرع من فروع علم الفضاء اسمه الكون التام ،وهذا
الكون التام ما عرفه العلامء إال أخري ًا ،لو أخذت نقطة يف الفضاء وحتركت مسافة معينة إىل
اجتاه وحتركت بنفس املسافة يف اجتاه آخر لوجدت أن وزن الكتلة يف كل االجتاهات متساو
ألن هذه النقطة متزنة فيجب أن تكون الضغوط عليها من كل جانب متساوية ..والكتلة
جيب أن تكون كذلك ..ولو مل يكن هذا االتزان لتحرك الكون وحدث فيه تصدع وشقوق.
الس َام ِء َف ْو َق ُه ْم
وهنا راح العامل املسلم يقرأ عيل ترمجة قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِ َىل ر
ِ
ن ُف ُروجٍ ﴾ [ق]6 :
َك ْي َ
َاها َوزَ رين َ
ف َبنَ ْين َ
راها َو َما َهلَا م ْ
وهكذا بقيت مع ذلك العامل املسلم أذكر له احلقائق العلمية ،وهو يذكر يل اآليات
املرتبطة هبا ،ثم قال يل يف ختام جلسته معي :ها أنت ذا قد رأيت بنفسك حقائق علم الفلك
احلديث بعد أن استخدم اإلنسان هذه األجهزة والصواريخ وسفن الفضاء واكتشفت هذه
املعلومات ،ها أنت ذا قد رأيتها ثم رأيت كيف جاءت يف نصوص القرآن الكريم قبل
 1400عام فام رأيك يف هذا؟
فأجبته :هذا سؤال صعب ..ظللت أفكر فيه منذ أن تناقشنا هنا ..وإنني متأثر جد ًا
كيف أن بعض الكتابات القديمة تبدو متطابقة مع علم الفلك احلديث بصورة ملفتة
لألنظار ،لست عامل ًا وافي ًا يف تاريخ البرشية ،ويف صورة يعتمد عليها بحيث ألقي بنفيس
متام ًا يف ظروف قديمة كانت سائدة منذ  1400سنة ،ولكني بالتأكيد أود أال أزيد عىل أن ما
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رأيناه جدير باملالحظة ،ومع ذلك قد ال يرتك جماالً للتفسري العلمي ،قد يكون هناك يشء
فيام وراء فهمنا كخربة برشية عادية ليرشح الكتابات التي رأيناها ،ولكن ليس يف نيتي أو
وضعي عند هذه النقطة أن أقدم إجابة عىل ذلك ..إنه من واجبي كعامل أن أظل مستق ً
ال عن
مسائل معينة ،وأعتقد أن هذا عندما توقفت عىل أفضل وجه عند نقطة أقل قلي ً
ال من
إعطائك اإلجابة التي قد ترغب فيها؟
لقد قلت ذلك له حرصا عىل سمعتي ومصاحلي ..أما ما بيني وبني ريب ،فقد كانت
هذه الشهادة التي أدليها اآلن بينكم.
الربوفيسور درجا برساد راو:
ما انتهى الربوفيسور آرمسرتونج من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا فأدعى
الربوفيسور درجا برساد راو ..كنت أستاذا يف علم جيولوجيا البحار ،وكانت بداية تعريف
عىل القرآن الكريم ،من خالل بعض علامء املسلمني ،وبام أين كنت عامل بحار؛ فقد قرأ عيل
بعضا من آيات القرآن الكريم التي تذكر البحار ،وكان منها قول اهلل تعاىلَ ﴿ :أو َك ُظ ُلام ٍ
ت
ْ
َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ت َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ
ض إِ َذا َأ ْخ َر َج
اب ُظ ُل َام ٌ
جل ٍّي َيغ َْشا ُه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َم ْو ٌج م ْن َف ْوقه َس َح ٌ
ِيف َب ْح ٍر ُ ِّ
َيدَ ُه َمل ْ َيكَدْ

ِ

ورا َف َام َل ُه م ْن ُن ٍ
ور﴾ [النور]40 :
جي َع ِل اهللرُ َل ُه ُن ً
َي َر َاها َو َم ْن َمل ْ َ ْ

وقد تعجبت هلا كثريا ،وقلت له :نعم ،هذه الظلامت عرفها العلامء اآلن بعد أن
استعملوا الغواصات ،ومتكنوا من الغوص يف أعامق البحار ..ال يستطيع اإلنسان أن
يغوص بدون آلة أكثر من عرشين إىل ثالثني مرت ًا؛ فالذين يغوصون من أجل اللؤلؤ يف
مناطق اخلليج يغوصون يف مناطق قريبة ال تزيد عىل هذا العمق؛ فإذا غاص اإلنسان إىل
أعامق شديدة حيث يوجد الظالم عىل عمق  200مرت ال يمكن أبد ًا أن يبقى حي ًا.
(  )1انظر :املرجع السابق.
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وبذلك؛ فإن هذه اآلية تتحدث عن ظاهرة توجد يف البحار العميقة ،ولذلك ُوصف
ٍ
جل ٍّي ﴾ ..أي ليس يف أي بحر تكون هذه الظلامت
البحر بكونه جلياَ ﴿:أ ْو َك ُظ ُل َامت ِيف َب ْح ٍر ُ ِّ
مرتاكمة بعضها فوق بعض.
والظلامت املرتاكمة والتي ترتاكم يف البحار العميقة تنشأ بسببني ،وكال السببني
يكونان نتيجة اختفاء األلوان يف طبقة بعد طبقة ..فالشعاع الضوئي مكون من سبعة ألوان،
فإذا نزل الشعاع الضوئي إىل املاء توزع إىل األلوان السبعة.
أخرجت للعامل املسلم صورة طبقات مقسمة من مقطع عريض لقاع البحر ،وقلت:
نرى يف هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع يف املاء ،فاجلزء األعىل قد امتص اللون األمحر يف
العرشة األمتار السطحية العليا ،فلو أن غواص ًا يغوص عىل عمق ثالثني مرت ًا وجرح جسمه
وخرج الدم وأراد أن يراه فال يرى اللون األمحر ألن األشعة احلمراء غري موجودة ،وبعده
يمتص ال لون الربتقايل ،وكام نرى يف هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو ينزل يف أعامق املاء
عىل مسافة  50مرت ًا يبدأ امتصاص اللون األصفر ،وعىل عمق 100مرت يكون امتصاص
اللون األخْض وهكذا.
ونرى حتت مائتي مرت يكون االمتصاص للون األزرق ،فإذ ًا ظلمة اللون األخْض
عند عمق  100مرت وظلمة األصفر تكون عىل عمق  50مرت ًا ،وقبلها ظلمة اللون الربتقايل
وظلمة اللون األمحر ،فهي ظلامت بعضها فوق بعض.
وأما السبب الثاين فيكون بسبب احلواجز التي حتجب الضوء ،فالشعاع الضوئي
الذي نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه فتنشأ ظلمة حتت
السحب ،وهذه الظلمة األوىل ،فإذا نزل الشعاع الضوئي إىل سطح البحر املتموج انعكس
عىل سطح املوج فأعطى ملعان ًا ،ولذلك نرى أنه إذا حدث موج يف البحر كان اللمعان شديد ًا
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عىل حسب ميل سطح املوج.
فاملوج إذ ًا يسبب عكس ًا لألشعة أي يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوئي إىل أسفل،
ونجد البحر هنا ينقسم قسمني ،قسم سطحي وقسم عميق ،أما السطحي فهو الذي يوجد
فيه الظالم والربودة.
وَيتلف البحران يف خصائصهام وصفاهتام ولكن يوجد موج فاصل بني البحر
السطحي والبحر العميق ،وهذا املوج الداخيل مل يكتشف إال عام 1900م حتت املوج
العميق الذي يفصل بني البحرين يوجد البحر العميق ،ويبدأ الظالم حتى إن األسامك يف
هذه املناطق ال ترى بأعينها بل هلا مصدر للضوء يصدر من جسمها يف هذه الظلامت التي
تراكمت بعضها فوق بعض ،وقد جاء ذكر هذا يف قوله تعاىلَ ﴿ :أو َك ُظ ُلام ٍ
ت ِيف َب ْح ٍر ُجلِّ ٍّي
ْ
َ
َيغ َْشا ُه َم ْو ٌج ﴾ وإذا نظرنا أسفل الشكل نرى الظالم ونرى فوق املوج األول الذي يفصل
بني البحر السطحي والبحر العميق ﴿ َيغ َْشا ُه َم ْو ٌج ِم ْن َف ْو ِق ِه َم ْو ٌج ﴾ أي من فوق هذا املوج
ِِ
ِ
ت
اب ﴾ فوقهمُ ﴿:ظ ُل َام ٌ
موج آخر ،هو الذي يكون عىل سطح البحر ﴿:م ْن َف ْوقه َس َح ٌ
َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ
ض ﴾ ظلامت هذه احلواجز وظلامت األلوان يف طبقات بعضها فوق بعض
﴿ إِ َذا َأ ْخ َر َج َيدَ ُه َمل ْ َيكَدْ َي َر َاها ﴾ يف هذه املناطق ظالم شديد ،والغواصات تنزل إىل هذه
املسافات فال ترى شيئ ًا ،وتستخدم مصادر للضوء واإلضاءة حتى ترى طريقها.
بعد أن استعرضت مع العامل املسلم هذه اآليات وغريها مما هو يف جمال ختصيص،
سألني :ما هو تفسريك يا أستاذ راو هلذه الظاهرة ..ومن أخرب حممدا  هبذه احلقائق ،وهو
الذي عاش يف بيئة بدوية منذ  1400عام؟
فقلت :من الصعب أن نفرتض أن هذا النوع من املعرفة كان موجود ًا يف ذلك الوقت
منذ 1400سنة ،ولكن بعض األشياء تتناول فكرة عامة ،ولكن وصف هذه األشياء
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بتفصيل كبري أمر صعب جد ًا ،ولذلك فمن املؤكد أن هذا ليس عل ًام برشي ًا بسيط ًا ،ال
يستطيع اإلنسان العادي أن يرشح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل ،ولذلك فقد
فكرت يف قوة خارقة الطبيعة وخارج اإلنسان ..لقد جاءت املعلومات من مصدر خارق
للطبيعة.
الربوفيسور ألفريد كرونري:
ما انتهى الربوفيسور درجا برساد راو من حديثه حتى قام آخر ،وقال( :)1أما أنا
فأدعى الربوفيسور ألفريد كرونري ..من أملانيا ..أستاذ علم طبقات األرض ،ورئيس قسم
علم طبقات األرض يف معهد جوسيينسيس ،وجامعة يوهانز جوتينبريج ،مينز ،بأملانيا.
ترشفت ـ مثل صديقي تيجاتات تيجاسون ـ باالطالع عىل بعض اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية املرتبطة بمجال ختصيص ،فتعجبت كثريا ..لقد قلت حينها :إن التفكري
يف كثري من مسائل اجليولوجيا ،ونشأة األجرام حيتاج إىل علم كثرية وأجهزة حديثة ،فمن
أين جاء بكل ذلك حممد؟ ..فقد كان بدوي ًا ..إن هذا جيعلنا نعتقد أنه من املستحيل أن يكون
قد عرفها بنفسه أو بمعارف عرصه ألن العلامء اكتشفوا ذلك فقط خالل السنوات القليلة
املاضية بوسائل معقدة جد ًا ومتقدمة جد ًا تكنولوجي ًا.
لقد احرتت حينها يف اآليات املتعلقة بوصف القرآن للبداية الواحدة هلذا الكون،
ِ
ِ
َامها
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
والتي يقول اهلل تعاىل فيهاَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ا رلذي َن َك َف ُروا َأ رن ر
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
َامها ﴾ كام ورد
ون﴾ [األنبياء ،]30 :فـ ﴿ كَا َنتَا َرتْق ًا َف َف َت ْقن ُ َ
َو َج َع ْلنَا م َن املَْاء ُك رل َ ْ
يف كتب التفسري تعني أهنام كانتا ملتزقتني ،ففصلتا(.)2

(  )1انظر :رحلة إيامنية مع رجال ونساء أسلموا (ص )203
(  )2انظر التفاصيل العلمية املرتبطة هبذه اآلية يف (معجزات علمية) من سلسلة حقائق ورقائق.
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لقد قلت عندما قرأت تلك اآلية الكريمة :إن هذا ال يمكن أن يكون من عند حممد،
وال يمكن أن يكون من املعلومات البرشية يف عرصه ،فشخص ال يعرف عن الفيزياء
النووية منذ  1400سنة ما كان له يف رأيي أن يكون يف وضع يكشف فيه بعقله أن األرض
والساموات كانت هلام نفس األصول.
ج ـ شبهات وردود:
ما رسنا قليال يف ذلك املحل حتى وجدنا جملسا جيمع الكثري من الرجال ،وقد
انقسموا إىل فريقني ،فريق ُكتب أمام املحل الذي يقف أمامه [دعاة اإلعجاز العلمي]،
وفر يق كتب أمامه [معارضو اإلعجاز العلمي]؛ فسألت صاحبي عبد العليم عنهام ،فقال:
هذا جملس عقده خرباء هذا القرص ملناقشة الطروحات التي يطرحها كال الفريقني :املؤيدون
لتفسري القرآن الكريم وفق النظريات العلمية ،واكتشاف إعجازه بشأهنا ..واملعارضون
لذلك.
ما قال هذا ،حتى سمعت أحد املعارضني يرفع صوته بقوة ،ويقول( :)1ال أحد من
الدجالني الذين َيوضون يف اعجاز القرآن العلمي سأل نفسه مرة واحدة :ملاذا ال يكتشف
لنا االعجاز إال َب ْع ِديا؛ أي بعد أن يكون أحد العلامء الغربيني قد اكتشف حقيقة علمية ،ثم
هو يأيت بتأويل يرجحه عىل أنه مقصود اآلية ،مقصودها الذي مل يره قبل حصول
االكتشاف؟ ..كيف يدعي أن القرآن سبق إليها :بأي معنى؟ ..بمعناه الذي يف اللوح
املحفوظ؟ ..لكن أليس هذا من الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل؟ ..إذا صحت دعواهم فلِ َم
ال يستخرجون هذه املعجزات قبل علامء الغرب فيمكنونا من التقدم عليهم ،ويصبحون

( )1أقصد [أبو يعرب املرزوقي] ،وهو من مقال له بعنوان :كيف نفهم إشكالية الثبات والتغري يف مقرر العلوم االسالمية
ومناهجها ..ونفس قوله هذا يردد لألسف من جهات متعددة.
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هم املتعلمني علينا ،مع فضل االستغناء عن البحث العلمي ،وتكاليفه الباهضة ،وتكوين
اجلامعات ومعاهد البحوث ،ما دام هؤالء الدجالون يكفوننا هذه املؤونة ..يكفي سخفا
وتالعبا بعقول املسلمني.
قام رجل من املؤيدين ،وقال( :)1عجبا لك يف طرحك هذا ..أتصف الذين حياولون
عرض القرآن الكريم بام يتناسب مع العرص ،وألهل العلم بالدجالني؟ ..إنك يف موقفك
هذا ال ختتلف عن استنقاص قوم نوح عليه السالم ألتباعه عندما قالوا لهَ ﴿ :ما ن ََر َ
اك إِ رال
ِ
ِ
ِ
رشا ِم ْث َلنَا َو َما ن ََر َ
الر ْأ ِي َو َما ن ََرى َل ُك ْم َع َل ْينَا ِم ْن َف ْض ٍل
اك ا رت َب َع َك إِ رال ا رلذي َن ُه ْم َأ َراذ ُلنَا َباد َي ر
َب َ ً
ب ْل َن ُظنُّ ُكم ك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [هود ..]27 :ولذلك فإنا نجيبك بمثل ما أجاب به نوح عليه السالم:
َ
ْ
مح ًة ِم ْن ِعن ِْد ِه َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم
﴿ َق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن ُكن ُْت ع ََىل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِّيب َوآ َت ِاين َر ْ َ
وها َو َأ ْن ُت ْم َهلَا ك ِ
َار ُه َ
ون﴾ [هود]28 :
َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
أما قولك :ملاذا ال ُيكتشف لنا االعجاز إال َبعديا ..فإن هذا السؤال االستنكاري
يستلزم أن تكون املعاين اإلعجازية بينة ألهل القرآن ملحض معرفتهم بلغته ،وهذا ليس
بْضوري ،ألن القرآن منه املحكم واملتشابه ،وإن خفاء املعنى سيأيت عليه األجل الذي يزول
ِِ
﴿و ُق ِل ْ
وهنَا
ويستبني ويصبح مثل املحكم ،كام قال اهلل تعاىلَ :
احلَ ْمدُ هللرِ َس ُ ِريي ُك ْم آ َياته َف َت ْع ِر ُف َ
َو َما َر ُّب َك ِبغَافِ ٍل ع رَام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [النمل ..]93 :وال ينبغي أن يقول قائل إن هذا سيكون يوم
القيامة ،ألن اآليات ال تكون إال يف الدنيا.
﴿وت ََرى
قال آخر :سأَضب لك مثاال عىل ذلك ،وهو ما ورد يف تفسري قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِْ
الس َح ِ
يش ٍء إِ رن ُه َخبِ ٌري بِ َام
اجل َب َال َحت َْس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي َمت ُ ُّر َم رر ر
اب ُصن َْع اهللرِ ا رلذي َأ ْت َق َن ُك رل َ ْ
( )1اقتبسنا هذه الردود مع بعض ترصف من كتاب :براءة التفسري واإلعجاز العلمي يف القرآن من الشكوك عليه ،عزالدين
كزابر..
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َت ْف َع ُل َ
ون﴾ [النمل ،]88 :فالقارئ للتفاسري القديمة ال َيطئ تفسري هذه اآلية بحركة اجلبال يوم
القيامة ،رغم أن قرائن اآلية من ذكر بديع صنع اهلل وإتقانه ،ال تدل عىل ذلك ،إذ أن العربة
وقتئذ هبول ذلك اليوم ،وال يالئمها أبد ًا مجال وإتقان آياته ومظاهره ،بل يالئمها الرهبة من
أحداثه ..لكن ملا ظهر للناس حديث ًا أن اجلبال تتحرك يف الدنيا مع اليابسة ،واللتان كانوا
حيسبوهنام ساكنني ،أسقط القرآن ما كان يف حسبان الناس من مجود اجلبال ..فاللفظ رصيح،
والقرائن قوية ،وكان التصور بعيد ًا ،وكانت الثقافة خمتلفة؛ فلام اتسعت املعارف ،رأى
املعارصون ما مل يكن يراه األقدمون ،فالنت النفوس لقبول معاين ما كان يمكن أن تعيها
من قبل ..وهذا دليل عىل أن انكشاف املعاين عىل عالقة طردية باملستوى املعريف للمفرس.
قال آخر :ثم بعد ذلك ..من كان جيرؤ من قدماء املفرسين عىل جمرد لفت االنتباه إىل
عرض
أن مرور اجلبال ربام يكون من أحداث الدنيا التي نعيشها؛ ألنه لو فعل ذلك ،فس ُي ِّ
نفسه للسخرية وسقوط املصداقية ،رغم أنه عىل حق ..وليس كل حق ُيقال ..وهلذا؛ فإن
القرآن الكريم مل يصدم املسلمني األوائل باحلديث الرصيح عن حركة األرض ،وغريها مما
يمكننا اآلن أن نفهمه.
﴿ه َو
قال آخر :لقد كان هذا االشتباه مقصود ًا يف القرآن هلذه املعاين ،كام قال تعاىلُ :
ِ
ِ
ت ُه رن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات﴾ [آل عمران،]7 :
اهب ٌ
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ا رلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
وال يغيب عن عاقل أن ذلك من احلكمة اإلهلية ،كام أشار إىل ذلك اإلمام عيل بقوله( :حدثوا
الناس بام يعرفون ،ودعوا ما ينكرون ،أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله؟!) ،وقال ابن مسعود:
(ما من رجل حيدث قو ًما حدي ًثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم)
قال آخر :أما دعوتكم إىل أن نستخرج نحن هذه املعجزات قبل علامء الغرب
لنتمكن من التقدم عليهم ..فإن كنوز القرآن باقية ،وعجائبه ال تنقيض ،ولذلك نحن ندعو
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إىل ذلك كام تدعو.
قال آخر :احلديث عن اإلسالم يشء ،واحلديث عن املسلمني يشء آخر ..واخللط
بينهام مربك ،ومشوش ..فالتفسري واإلعجاز العلمي أمر يتعلق باإلسالم بالدرجة األوىل،
سواء كان الطريق إليه مشحون بأعامل مسلمني أو غري مسلمني ،أما السبق احلضاري ،فأمر
يتعلق بالدرجة األوىل باملسلمني وليس باإلسالم ،سواء كان الطريق إليه مشحون باإلسالم
أو بغري اإلسالم.
قال آخر :فلنفرض أن املسلمني هم الذين اكتشفوا تلك احلقائق ،وأهنم كانوا
متطورين ،ثم رأوا من خالل تدبرهم للقرآن الكريم أنه يوافق ويؤكد ما اكتشفوه ..هل
يبقى املوقف حينها واحدا؟ ..ال شك أن موقفكم سيختلف حينها بحسب ما تذكرون..
فأنتم إذن ال تكتفون بأن تتخلفوا عن التطور العلمي ،وإنام تريدون من القرآن الكريم أن
يكون أيضا متخلفا معكم.
قال آخر :أمل تعلموا معرش املنكرين حلقائق القرآن الكريم العلمية أن اهلل تعاىل ال
ينرص دينه فقط بحركة املؤمن ،بل باملؤمن والكافر ،واحلي وامليت ..ولذلك ليس من
الغريب أن ُيظهر اهلل احلق وتصديق كتابه عىل يد الكافر ،بل إن هذا أدعى للحق من نرصته
عىل يد املؤمن؛ إذ عندها سيقول الذين كفروا ،هذه اكتشافات مفربكة ،أتى هبا املسلمون
لتوافق كتاب دينهم ،وال نؤمن هلم فيها! ..فإذا ما متت هذه الكشوف عىل أيدي الكافرين
أنفسهم ،انقطعت حجتهم يف ذلك.
قال آخر :لقد أشار القرآن إىل مثل هذا الذي جيريه اهلل عىل أيدي غري املسلمني،
فيكون آية هلم ،لقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أو َمل ير ا رل ِذين َك َفروا َأ رن السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا
رَ َ
َ ُ
َ ََْ
ِ
ِ
يش ٍء َح ٍّي َأ َف َال ُيؤْ ِمنُ َ
﴿سنُ ِر ِهي ْم آ َياتِنَا ِيف
ون﴾ [األنبياء ،]30 :وقالَ :
َف َف َت ْقن ُ َ
َامها َو َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ُك رل َ ْ
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ِ

ِ

ِ

ٍ

يشء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت:
ْاآل َفاق َو ِيف َأ ْن ُفس ِه ْم َحترى َي َت َب ر َ
ني َهل ُ ْم َأ رن ُه ْ َ
احل ُّق َأ َو َمل ْ َيكْف بِ َر ِّب َك َأ رن ُه ع ََىل ُك ِّل َ ْ

 ..]53فهذه اآليات الكريمة تذكر أن هلل رسائل مبارشة إليهم ،وحجة اهلل تعاىل غالبة علينا
وعليهم ،وقد ينترص اهلل سبحانه للحق بنا أو بغرينا.
قال آخر :أال تعلمون أن اهلل تعاىل استخدم الكفرة لتحقيق االنتصار يف غزوة بدر
عىل ِ
وه ْم إِ ِذ ا ْل َت َق ْي ُت ْم ِيف
﴿وإِ ْذ ُي ِري ُك ُم ُ
نحو قدره سبحانه ،وذلك عندما ربني ذلك ،فقالَ :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َان َم ْف ُع ً
يض اهللرُ َأ ْم ًرا ك َ
ور﴾
وال َوإِ َىل اهللرِ ُت ْر َج ُع ْاألُ ُم ُ
َأ ْع ُين ُك ْم َقل ًيال َو ُي َق ِّل ُل ُك ْم يف َأ ْع ُين ِه ْم ل َي ْق َ
[األنفال]44 :

قال آخر :مسألة التفسري واإلعجاز العلمي يف القرآن ليست مسألة حضارية؛ جتري
املنافسة فيها بني املسلمني والكافرين ..بل مسألة دين اهلل؛ فهو سبحانه يقيم حجته عىل
﴿و َما
عباده عىل النحو الذي ُيقدِّ ره ،ويستخدم يف سبيل ذلك من يستخدم ،وال راد ألمرهَ ،
َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َ
ك إِ رال ُه َو ﴾ [املدثر]31 :
قام أحد املعارضني ،وقال( :)1أال ترون أننا إذا بالغنا يف استخدام العلوم التي
تذكرون يصبح القرآن حكرا عىل علامء الطبيعة والفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات..
أما أمثالنا من الذين أفنوا أعامرهم يف كتب التفسري ..فسيصبحون جهلة بالقرآن ..بل قد
يصل األمر إىل أن األمة مجيعا لن تفهم القرآن حني يقول بعضهم :إن هذا هو املعنى املقصود
بالقرآن.
قام بعض املؤيدين ،وقال :إن هذا الذي طرحته ال عالقة له بتفسري القرآن ،بل بثقافة
املفرس ..فهل ترى من احلكمة والعقل أن تتحكم ثقافة املفرس به ،وتوجهه ،وربام تضطره
إىل أن يرفض حق ًا ،ألنه ال يعلم قوة دليله ،أو يقبل باط ً
ال ألنه ال يعلم قوة دليل بطالنه..

( )1أقصد به يوسف القرضاوي ،من مقال بعنوان :حوار عن مشكالت اإلعجاز العلمي.
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والسبب يف كل ذلك أن املفرس واقع حتت تأثري ما يظنه صحيح ًا بقيوده املحلية زمان َا ومكان ًا.
ِ ِ
الس ْم َع
﴿و َال َت ْق ُ
قال آخر :أرجو أن تتدبر قوله تعاىلَ :
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ رن ر
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
وال﴾ [اإلرساء ،]36 :فهذه اآلية الكريمة تدعو إىل
َوا ْل َب َ َ
توقف املتكلم يف ٍ
شأن ما ،عند حدود معرفته به ،ألن معناها( :ال تتصدى ملا ال تعرفه ،سواء
باإلقرار ،من حيث ال تتيقن من اإلقرار ،أو بالنفي من حيث ال تتيقن من النفي)
قال آخر( :)1هل تريد منا ألجل إرضاء ثقافة املفرسين وقدراهتم العلمية أن نلغي
كل تلك اآليات التي تشري إىل الكون وما به من كائنات ،وإىل صور من نشأهتا ومراحل
تكوهنا ،وإىل العديد من الظواهر الكونية التي تصاحبها ،والسنن اإلهلية التي حتكمها ،وما
يستتبعه كل ذلك من استخالص للعربة وتفهم للحكمة ،وما يستوجبه من إيامن باهلل،
وشهادة بكامل صفاته وأفعاله ،وهو عز وجل اخلالق البارئ املصور الذي أبدع اخللق بعلم
وقدرة وحكمة ال حتدها حدود ،وال يفيها حقها وصف.
قال آخر :لقد أحَص الدارسون هلذه اإلشارات الكونية يف كتاب اهلل تعاىل ما ُيقدر
بحوايل أ لف آية رصحية ،باإلضافة إىل آيات أخرى عديدة تقرتب دالالهتا من الرصاحة،
ودوام اتساع دائرة املعرفة اإلنسانية ،وتكرار تأمل املتأملني يف كتاب اهلل ،وتدبر املتدبرين
آلياته جي ً
وعرصا بعد عرص ال ينفك العلامء واملتخصصون يكتشفون من
ال بعد جيل،
ً
حقائق الكون الثابتة يف كتاب اهلل ما يؤكد عىل حتقق الوعد اإلهلي الذي يقول فيه ربنا عز
احل ُّق َأو َمل يك ِ
وجل﴿ :سنُ ِرهيِم آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
ْف بِ َر ِّب َك َأ رن ُه
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحترى َي َت َب ر َ
ني َهل ُ ْم َأ رن ُه ْ َ َ ْ َ
ْ
َ
ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت]53 :
ْ
( )1استفدنا الردود الواردة هنا من :قضية اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها ،د .زغلول النجار،
املعجزة اخلالدة :مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،د .أمحد أبو الوفاء عبد اآلخر ود .كارم السيد غنيم..
467

قال آخر :إن كل م ا يكتشفه العلامء من حقائق علمية ثابتة يف خمتلف فروع العلم يف
أي عرص من العصور هو نتاج دراستهم وتدبرهم لفطرة اخللق ،والقرآن وحي فاطر الفطرة
مذكورا
كثريا مما يكتشفه العلامء من حقائق علمية
ً
اهلل عز وجل لرسوله  ،فال غرو أن نجد ً
يف القرآن.
يرس الوحي اإلهلي تفسري الظواهر الكونية والعلمية الجتهاد
قال آخر :لقد ر
علام جديدً ا مل يكن فهمه
املتخصصني من العلامء عىل مر العصور؛ ففي كل عرص جيد الناس ً
متاحا ملن سبقهم من الناس يف عصور مضت ،وسيظل القرآن الكريم رسالة متجددة للناس
ً
مجي ًعا عىل مر العصور وإىل يوم القيامة.
قال آخر :إن الدارس للوحي اإلهلي جيد أن احلقائق العلمية قد صيغت بأسلوب
بالغي معجز ،فهم الناس منه يف كل عرص من العصور السابقة عىل قدر علمهم ،فلم ينكروا
﴿و ر
جت ِري ملُِ ْس َت َق ٍّر
الش ْم ُس َ ْ
من اآليات القرآنية شيئًا ،ومن األمثلة عىل ذلك قول اهلل عز وجلَ :
َهلَا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم﴾ [يس ،]38 :وقد فهم الناس من اآلية الكريمة احلركة الظاهرية
للشمس؛ فهي جتري أمامهم يف السامء من املرشق إىل املغرب كل يوم ،فلم ينكروا من اآلية
الكريمة شيئًا ،حتى إذا جاءت عصور العلم واكتشف جري الشمس احلقيقي يف السامء،
حيا ،فلم ينكروا من اآلية الكريمة شيئًا.
وجدوا أن اآلية الكريمة تذكره ترص ً
قال آخر :إن القرآن الكريم ُأنزل إلينا لنفهمه ،واآليات الكونية فيه ال يمكن فهمها
صحيحا يف إطار اللغة وحدها ـ عىل أمهية ذلك وَضورته ـ انطال ًقا من شمول الداللة
فهام
ً
ً
القرآنية ،ومن حقيقة كلية املعرفة التي ال تتجزأ.
قال آخر :إن الدعوة باإلعجاز العلمي للقرآن الكريم أصبحت من الوسائل املناسبة
ألهل عرصنا ـ عرص العلم والتقنية ـ الذي ُفتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبرية ،ويف
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ظل هذا التقدم العلمي والتقني املذهل نبذ أغلب أهل األرض الدين وراء ظهورهم
ونسوه.
قال آخر :لقد وجدت أن يف إثارة قضايا اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم
استنهاضا لعقول املسلمني ،واستثارة للتفكري اإلبداعي فيها ،وتشجي ًعا عىل استعادة
ً
كبريا ،يف الوقت الذي
االهتامم بقضية العلوم والتقنية التي ختلفت فيها األمة
ً
مؤخرا ختل ًفا ً
تقدمت فيه دول العامل الصناعية تقد ًما مذهالً ،حتى أصبح ك َُّم املعارف املتاح يتضاعف مرة
كل مخس سنوات ،وتتجدد تقنياته مرة كل ثالث سنوات تقري ًبا؛ وبذلك أخذت اهلوة
الفاصلة بيننا وبينهم يف جمال العلم والتقنية تزداد اتساعًا عمي ًقا يو ًما بعد يوم ،وأصبحت
خماطر ذلك علينا تتضاعف مع تزايد أبعاد تلك اهلوة.
قال آخر :هذا باإلضافة إىل حاجة العلوم املكتسبة اليوم إىل التأصيل اإلسالمي
الدقيق؛ إنصا ًفا لكل من العلم والدين؛ وذلك ألن هذه املعارف مل تنطلق يف بدء عرص
النهضة إال بعد معارك رشسة بني الكنيسة وطالب العلم ،وقد انتهت هذه املعارك هبزيمة
منكرة للكنيسة ،فانطلقت العلوم املكتسبة كلها يف الغرب من منطلقات مادية بحتة ،منكرة
أو متجاهلة كل القضايا الغيبية؛ فأنكرت الدين والروح واألخالق والقيم ،وتقدمت ماد ًّيا
تقد ًما مذه ً
ال دون فهم لرسالة اإلنسان يف هذه احلياة ،مما يشكل واحدة من أكرب الكوارث
﴿مل َي ُك ِن ا رل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب
التي تواجه عامل اليوم ،وصدق اهلل العظيم إذ يقولْ َ :
ِ
واملُْ ْ ِ ِ
م ا ْل َب ِّينَ ُة﴾ [البينة]1 :
َ
رشكنيَ ُمنْ َف ِّكنيَ َحترى َت ْأت َي ُه ُ
قال آخر :إن القرآن الكريم نزل للناس كافة؛ عرهبم وعجمهم ،ويف ذلك يقول ربنا
راس ولِين َْذروا بِ ِه ولِيع َلموا َأنرام ُهو إِ َله و ِ
ِ
احدٌ َولِ َي رذك َرر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾
عز وجلَ :
َ َْ ُ َ َ ٌ َ
﴿ه َذا َب َال ٌغ للن ِ َ ُ ُ
[إبراهيم ،]52 :ويقولُ ﴿ :ق ْل َأي َيش ٍء َأكْرب َشهاد ًة ُق ِل اهللرُ َش ِهيدٌ بينِي وبينَ ُكم و ُأ ِ
وح َي إِ َ ريل َه َذا
َْ ََْ ْ َ
َُ َ َ
ُّ ْ
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ون َأ رن مع اهللرِ ِ
ِ
ِ
ا ْل ُقر ُ ِ ِ
آهل َ ًة ُأ ْخ َرى ُق ْل َال َأ ْش َهدُ ُق ْل إِن َرام ُه َو
آن ألُنْذ َر ُك ْم بِه َو َم ْن َب َلغَ َأئنر ُك ْم َلت َْش َهدُ َ َ َ
ْ
إِ َله و ِ
احدٌ َوإِنرنِي َب ِري ٌء ِممرا ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام ..]19 :وإذا كان جانب اإلعجاز اللغوي يف كتاب
ٌ َ
ميرسا للعرب فال بد أن يكون فيه من اجلوانب اإلعجازية األخرى امليرسة لغري
اهلل تعاىل ً
العرب؛ كي يؤمنوا به ،وغري العرب اليوم ال يفهمون إال لغة العلم ،وصدق اهلل عز وجل
إذ يقول ﴿ :لِ َي ْهلِ َك م ْن َه َل َك َع ْن َب ِّين ٍَة َو َحي َيى م ْن َحي َع ْن َب ِّين ٍَة َوإِ رن اهللرَ َلس ِم ٌ ِ
يم﴾ [األنفال:
يع عَل ٌ
َ
ر
ْ َ
َ
]42

كثريا من كتب التفسري ختلط ما بني أمور علمية مميزة ،من مثل :النجم
قال آخر :إن ً
والكوكب ،الضياء والنور ،الشطأ والفرع والفسيلة وغريها ،وتصحيح ذلك واجب عىل
علامء املسلمني؛ حتى تتضح داللة اآليات ،و ُيستشف منها ومضة اإلعجاز العلمي.
قال آخر :إن هذه األخطاء العلمية ترسبت إىل تراجم معاين القرآن الكريم؛
فأخرجت تراجم العديد من اآليات الكونية عن إطارها الصحيح ،وتصويب ذلك واجب
حتمي عىل علامء املسلمني.
قال آخر :وهلذا نرى حاجة العرص احلديث ـ عرص العلم والتكنولوجيا ـ إىل اإلعجاز
العلمي يف القرآن ،هذا اإلعجاز الذي ال ُيكتشف مرة واحدة ،وإنام ي رطلع كل عرص عىل
يشء من هذا اإلعجاز؛ ومن ثمة تظل األنفس مثارة بتلك اجلدة ،والعقول مشدوهة بتلك
العظمة؛ ألن اإلسالم رسالة اهلل إىل كل البرش يف كل زمان ومكان ،فالرسالة اخلامتة ال بد
﴿و َي َرى ا رل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم
أن تكون معجزهتا متجددة ،وهذا املعنى يشري إليه قوله تعاىلَ :
احل ِم ِ
احل رق وهي ِدي إِ َىل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يد﴾ [سبأ ..]6 :ونالحظ يف
رصاط ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
َ
ا رلذي ُأن ِْز َل إ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك ُه َو ْ َ َ َ ْ
اآلية الكريمة أن فعل الرؤية مستخدم يف صيغة املضارعة؛ للداللة عىل االستمرار والتجدد.
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قال آخر( :)1اسمحوا يل أن أحدثكم بحادثة حصلت يل ..لتعرفوا دور ما نذكره يف
الدعوة هلل ..لقد دعيت مرة حلضور مؤمتر عقد لإلعجاز يف موسكو ،فكرهت يف بادئ األمر
أن أحْضه ،ألنه يعقد يف بلد كانت هي عاصمة الكفر واإلحلاد ألكثر من سبعني سنة،
وقلت يف نفيس :ماذا يعلم هؤالء الناس عن اهلل حتى ندعوهم إىل ما نادى به القرآن
الكريم!؟
فقيل يل :البد من الذهاب ،فإن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل األكاديمية الطبية
الروسية ..فذهبنا إيل موسكو ،ويف أثناء استعراض بعض اآليات الكونية ،وبالتحديد عند
ِ
الس َام ِء إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض ُث رم َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه ِيف َي ْو ٍم ك َ
ف
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
قول اهلل تعاىلُ ﴿:يدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر م َن ر
َسن ٍَة ِممرا َت ُعدُّ َ
ون ﴾ [السجدة ]5:وقف أحد العلامء املسلمني وقال :إذا كانت ألف سنة تساوي
قدران من الزمان غري متكافئني دل ذلك عىل اختالف الرسعة ..ثم بدأ حيسب هذه الرسعة
فقال :ألف سنة..البد أن تكون ألف سنة قمرية ،ألن العرب مل يكونوا يعرفون السنة
الشمسية ،والسنة القمرية اثنا عرش شهر ًا قمري ًا ،ومدة الشهر القمري هي مدار القمر حول
األرض ،وهذا املدار حمسوب بدقة بالغة ،وهو  2،4بليون كم ..و 2،4بليون مْضوب يف
 ،12وهو عدد شهور السنة ،ثم يف ألف سنة ،ثم يقسم هذا الناتج عىل أربع وعرشين ،وهو
عدد ساعات اليوم ،ثم عىل ستني ـ الدقائق ـ ثم عىل ستني ـ الثواين ـ فتوصل هذا الرجل إيل
رسعة أعىل من رسعة الضوء.
فوقف أستاذ يف الفيزياء ـ وهو عضو يف اإلكاديمية الروسية ـ وهو يقول :لقد كنت
أظنني ـ قبل هذا املؤمتر ـ من املربزين يف علم الفيزياء ،ويف علم الضوء بالذات ،فإذا بعلم
أكرب من علمي بكثري ،وال أستطيع أن أعتذر عن تقصريي يف معرفة هذا العلم إال أن أعلن
(  )1انظر :كتاب (الذين هدى اهلل) للدكتور زغلول النجار.
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أمامكم مجيع ًا أين (أشهدأن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل)
ثم تبعه يف ذلك أربعة من املرتمجني ،الذين ماحتدثنا معهم عيل اإلطالق ،وإنام كانوا
قابعني يف غرفهم الزجاجية يرتمجون احلديث من العربية إيل الروسية والعكس ،فجاءونا
يشهدون أن الإله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل.
ليس هذا فحسب وإنام علمنا بعد ذلك أن التلفاز الرويس قد سجل هذه احللقات
وأذاعها كاملة ،فبلغنا أن أكثر من  37عامل ًا من أشهر العلامء الروس قد أسلموا بمجرد
مشاهدهتم هلذه احللقات ..اسمعوين جيدا أهيا املعارضون هلذا ..هذه ثمرات مؤمتر
أكاديمي واحد ،فكيف لو اجتهد املسلمون للوصول إىل خمابر هؤالء العلامء وحمادثتهم
وجها لوجه!؟
 4ـ القرآن ..وعلم الغيب:
بعد أن استمعت هلذه األحاديث ،وسجلتها ،تعجبت كثريا من أولئك الذين رأو كل
تلك اآليات العظيمة ،ومل يؤمنوا هبا ..مع أنه من املستحيل ألي عاقل أن َيرتق كل حجب
الزمان واملكان ،ليطلع عىل كل تلك األرسار املخبأة ،والتي مل ُتكتشف إال بعد جهود
عظيمة ،وبوسائل متطورة ،احتاجت مجيعا إىل زمن طويل حتى تتحقق.
حينها قلت يف نفيس :لقد كنا حمظوظني أكثر من املعارصين لتنزل الوحي يف هذا
اجلانب ..ذلك أنا اكتشفنا من حقائق الغيب ما كان خمبأ عنهم.
ما قلت هذا حتى قال يل صاحبي عبد العليم :إن هداية اهلل لعباده تأبى ما خطر عىل
بالك.
قلت :هل تقصد أن املعارصين للنبوة رأوا من أرسار كشوف الغيب ما أتيح ألهل
زماننا؟
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قال :أجل ..فقد أخرب اهلل تعاىل أنه أتاح هذه النوع من الشهود ألنبيائه ورسله ،لتقوم
احلجة البالغة عىل أقوامهم.
قلت :أجل ..لقد تذكرت تلك اآليات التي أخرب اهلل تعاىل أنه أيد هبا رسله عليهم
ون َو َما تَدر ِخ ُر َ
﴿و ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم
السالم ،كقوله تعاىل عن املسيح عليه السالمَ :
إِ رن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [آل عمران ،]49 :فقد أخرب املسيح عليه السالم أن من
دالئل نبوته إخبارهم بام يأكلون ،وما يدخرون يف بيوهتم.
ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل هذا عن يوسف عليه السالم ،فقد ذكر عىل لسانه قوله:
ِ
﴿ال ي ْأتِي ُكام َطعام ُترزَ َقانِ ِه إِ رال َنب ْأ ُت ُكام بِ َت ْأ ِويلِ ِه َقب َل َأ ْن ي ْأتِي ُكام َذلِ ُ ِ
ك َام ممرا َع رل َمني َر ِّيب﴾ [يوسف]37 :
ْ
َ َ َ
ر َ
َ َ َ َ ٌ ْ
قال :ولذلك َيرب اهلل تعاىل بأن رسول اهلل  مل يكن حاَضا يف كل تلك األحداث
التي حصلت ،والتي مل يكن ليعلم هبا لوال تعليم اهلل إياه.
قلت :أجل ..لقد عقب اهلل تعاىل قصة نوح عليه السالم بقوله﴿ :تِ ْل َك ِمن َأ ْنب ِ
اء
ْ َ
ْت و َال َقوم َك ِمن َقب ِل َه َذا َفاص ِرب إِ رن ا ْلع ِ
ِ
ا ْل َغ ْي ِ
اق َب َة
َ
ْ ْ
يها إِ َل ْي َك َما ُكن َْت َت ْع َل ُم َها َأن َ َ
ب ُنوح َ
ْ ْ
ْ ُ
ِ ِ
ل ْل ُمترقنيَ ﴾ [هود]49 :
وعقب قصة يوسف عليه السالم بقولهَ ﴿ :ذلِ َك ِمن َأ ْنب ِ
وح ِ
ب ُن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
يه إِ َل ْي َك َو َما
ْ َ
مج ُعوا َأ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم َي ْم ُك ُر َ
ون﴾ [يوسف]102 :
ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َأ ْ َ

﴿و َما ُكن َْت بِ َجانِ ِ
يب إِ ْذ َق َض ْينَا إِ َىل
ب ا ْلغ َْر ِ ِّ
وعقب قصة موسى عليه السالم بقولهَ :
الش ِ
وسى ْاألَ ْم َر َو َما ُكن َْت ِم َن ر
اه ِدي َن َو َلكِنرا َأن َْش ْأنَا ُق ُرونًا َف َت َط َاو َل َع َل ْي ِه ُم ا ْل ُع ُم ُر َو َما ُكن َْت
ُم َ
َث ِ
ب ال ُّط ِ
او ًيا ِيف َأ ْه ِل َمدْ َي َن َت ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِنَا َو َلكِنرا ُكنرا ُم ْر ِسلِنيَ َو َما ُكن َْت بِ َجانِ ِ
ور إِ ْذ نَا َد ْينَا
ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َاه ْم م ْن نَذ ٍير م ْن َق ْبل َك َل َع رل ُه ْم َيت ََذك ُرر َ
ون﴾ [القصص-44 :
َو َلك ْن َر ْ َ
مح ًة م ْن َر ِّب َك ل ُتنْذ َر َق ْو ًما َما َأت ُ
]46
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وعقب قصة مريم عليها السالم بقولهَ ﴿ :ذلِ َك ِمن َأ ْنب ِ
ب ُن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
وح ِيه إِ َل ْي َك َو َما ُكن َْت
ْ َ
َيت َِص ُم َ
َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
ون﴾ [آل عمران]44 :
ون َأ ْق َال َم ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم َو َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َ ْ
قال :وهلذا يشري القرآن الكريم إىل ما حيصل يف عهد رسول اهلل  من أحداث غيبية.
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ون َأ ْن
قلت :أجل ..كإخباره عن املنافقني ومكايدهم ،كام قال تعاىلْ َ :
ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ِيف ُق ُل ِ
است َْه ِز ُئوا إِ رن اهللرَ خمُ ِْر ٌج َما َحت َْذ ُر َ
ون﴾ [التوبة]64 :
وهبِ ْم ُق ِل ْ
ُتنَزر َل َع َل ْي ِه ْم ُس َ
ومثلها إخباره عن األكاذيب التي كان يطلقها املخلفون لتربير قعودهم عن نرصه
إخواهنم يف وجه املعتدين عليهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْعت َِذ ُر َ
ون إِ َل ْي ُك ْم إِ َذا َر َج ْع ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم ُق ْل َال
َت ْعت َِذ ُروا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل ُك ْم َقدْ َن رب َأنَا اهللرُ ِم ْن َأ ْخ َب ِار ُك ْم َو َس َ َريى اهللرُ ع ََم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه ُث رم ُت َر ُّد َ
ون إِ َىل
ع ِ
َاملِ ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ب َو ر
ون﴾ [التوبة]94 :
ض َأزْ َو ِ
ومثلها ما عرب عنه قوله تعاىلِ َ :
رس النربِ ُّي إِ َىل َب ْع ِ
ت بِ ِه
اج ِه َح ِدي ًثا َف َل رام َن رب َأ ْ
﴿وإ ْذ َأ َ ر
ف َب ْع َض ُه َو َأع َْر َض َع ْن َب ْع ٍ
ض َف َل رام َن رب َأ َها بِ ِه َقا َل ْت َم ْن َأ ْن َب َأ َك َه َذا َق َال َن رب َأ ِ َين
َو َأ ْظ َه َر ُه اهللرُ َع َل ْي ِه ع رَر َ
ِ
ري﴾ [التحريم]3 :
يم ْ َ
ا ْل َعل ُ
اخل ِب ُ
قال :وقد كان ذلك كله من الدعم اإلهلي الذي يرس انتصار الدين..
بعد أن قال هذا ،طلب مني أن أسري معه إىل حمل آخر ،حيث رأيت قوما جمتمعني،
يتحدثون ،وهم حيملون بأيدهيم خرائط يشريون إىل أماكن حمددة فيها ..سألت صاحبي
عبد العليم عنهم ،فقال :هؤالء قوم من املهتمني باحلقائق الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم،
املنبهرين هبا ،لكوهنا البوابة التي ولج منها اإليامن به إىل قلوهبم وعقوهلم.
بعد أن قال هذا سمعت أحد املجتمعني يقول :لست أدري ما الغرابة يف اعتبار إخبار
القرآن الكريم عن األمور الغيبية إعجازا؟ ..ألسنا نرى البرش يبذلون جهودا كبرية للبحث
عن األحداث املغيبة عنهم ،سواء تلك التي حصلت يف املايض ،أم تلك التي حتصل يف
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احلاَض واملستقبل؟
قال آخر( :)1ألسنا نرى الرغبة الشديدة التي حيملها اإلنسان لالطالع عىل احلوادث
املستقبلية هي التي بعثت احلامس واحلمية يف سوق الكهان واملنجمني وأصحاب اخلرافات،
بل حتى الذين يقرؤون الطالع والفأل ..فكل هؤالء كانوا وال يزالون يستثمرون حالة النهم
والولع لدى الناس باالستفادة من أالعيبهم وخدعهم املاكرة ،و ُيسلوهنم بسلسلة من
العبارات املبهمة أو األقاويل اململة التي كان يتمكن كل شخص أن يطبقها عىل مراده
ومقصوده بسهولة ،وكانوا يكسبون املنافع واألرباح من هذا الطريق.
قال آخر :بل حتى عرصنا هذا نجد للنبوءات واالسترشافات املستقبلية سوقا ،ويف
كل املحال السياسية واالقتصادية ..وهلا تأثريها الكبري عند عامة الناس وخاصتهم.
قال آخر :ومصدر اإلعجاز فيها أن املتنبئ هبا عىل خطر عظيم ..ذلك أنه سيخرس
كل ما اكتسبه من مصداقية بوقوعه يف خطأ واحد.
قال آخر :وهلذا كان يف تلك النبوءات الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم دليال قويا
ودامغا عىل صدقه ..ذلك أن الكثري من املصادر التارَيية بام فيها الكتاب املقدس ُسلبت
مصداقيتها بسبب األخطاء التارَيية الواقعة فيها ،بينام مل تزد األيام حقائق القرآن إال صدقا.
قال آخر :واألمر األكرب واألخطر من ذلك هو إخباره عام حيدث يف املستقبل
القريب ،ذلك أنه لو كان املخرب هبا مدعيا كان يف خطر عظيم من حتقق نبوءاته.
قال آخر :لقد ذكرتني باآليات الكريمة التي نزلت بعد (صلح احلديبية) ،وما تن ربأت
به من (عمرة القضاء) و(فتح خيرب) ،وعن فتوحات أخرى متتالية ،تصحبها غنائم وافرة،
مع أن الوضع الذي نزلت فيه تلك اآليات الكريمة مل يمكن مناسبا متاما.
( )1نفحات القرآن ،ج ،8ص.211
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ِ
يض اهللرُ ع ِ
َن املُْؤْ ِمنِنيَ إِ ْذ
لقد قال اهلل تعاىل يعد املؤمنني املستضعفني بذلكَ ﴿ :ل َقدْ َر َ
ِ
الش َج َر ِة َف َعلِ َم َما ِيف ُق ُل ِ
ْت ر
اهب ْم َفت ًْحا َق ِري ًبا َو َمغَانِ َم
ُي َبايِ ُعون ََك َحت َ
السكينَ َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ َث َ ُ
وهبِ ْم َف َأنْزَ َل ر
ِ ِ
ِ
ِ
وهنَا َوك َ
وهنَا َف َع رج َل َل ُك ْم َه ِذ ِه
َان اهللرُ ع َِزيزً ا َحك ًيام َوعَدَ ُك ُم اهللرُ َمغَان َم كَث َري ًة َت ْأ ُخ ُذ َ
كَث َري ًة َي ْأ ُخ ُذ َ
ِ
ِ
راس َعنْ ُكم ولِ َت ُك َ ِ ِ ِ
َف َأ ْي ِد َي الن ِ
رصا ًطا ُم ْست َِق ًيام َو ُأ ْخ َرى َمل ْ َت ْق ِد ُروا
َوك ر
ْ َ
ون آ َي ًة ل ْل ُمؤْ مننيَ َو َ ْهيد َي ُك ْم َ
َع َل ْي َها َقدْ َأ َحا َط اهللرُ ِ َهبا َوك َ
يش ٍء َق ِد ًيرا َو َل ْو َقا َت َل ُك ُم ا رل ِذي َن َك َف ُروا َل َو رل ُوا ْاألَ ْد َب َار
َان اهللرُ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ِ

ِ

ُث رم َال َجيِدُ َ
ريا﴾ [الفتح]22-18 :
ون َول ًّيا َو َال نَص ً

قال آخر :ومن تلك النبوءات ما أخرب اهلل تعاىل عنه من أن أبا هلب وامرأته يموتان
عىل الكفر ،مع أن الكثري ممن كان يعاند ويستكرب آمن واهتدى ..قال تعاىلَ ﴿ :ت رب ْت َيدَ ا َأ ِيب
احل َط ِ
ات َهل َ ٍ
َهل َ ٍ
ب ِيف
ب َس َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
َب َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
ب َوت ر
ب َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحرا َل َة ْ َ
ِج ِ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾ [املسد ..]5-1 :لقد كان يف إمكان أيب هلب وزوجه أن يتظاهرا
باإلسالم ليكذبا هذه النبوءة ،لكنهام مل يفعال.
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب اهلل تعاىل عنه عن حال الوليد بن املغرية ،وأنه يموت
عىل الكفر ،الهتامه النبي  بالسحر ،قال تعاىلَ ﴿ :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو ِحيدً ا َو َج َع ْل ُت َل ُه
ت َل ُه َمت ْ ِهيدً ا ُث رم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ ك رَال إِ رن ُه ك َ
َان ِآل َياتِنَا عَنِيدً ا
َم ًاال َممْدُ و ًدا َو َبنِنيَ ُش ُهو ًدا َو َم رهدْ ُ

رس ُث رم
ف َقدر َر ُث رم ُقتِ َل َك ْي َ
َس ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا إِ رن ُه َفك َرر َو َقدر َر َف ُقتِ َل َك ْي َ
ف َقدر َر ُث رم َن َظ َر ُث رم َع َب َس َو َب َ َ
رش س ُأصلِ ِ
ِ
يه َس َق َر َو َما َأ ْد َر َ
اك َما
ْرب َف َق َال إِ ْن َه َذا إِ رال س ْح ٌر ُيؤْ َث ُر إِ ْن َه َذا إِ رال َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ َ ْ
اس َتك َ َ
َأ ْد َب َر َو ْ
ِ

ِ

ِ

اح ٌة ل ْل َب َ ِ
َرش﴾ [املدثر]30-11 :
َس َق ُر َال ُت ْبقي َو َال ت ََذ ُر َل رو َ
رش َع َل ْي َها ت ْس َع َة ع َ َ
قال آخر :ومثله ما أخرب اهلل تعاىل عنه من عدم إيامن الكثري من أئمة الكفر ،كام قال
تعاىل﴿ :إِ رن ا رل ِذي َن َك َف ُروا َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [البقرة ،]6 :وقال:
﴿و َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُهت ْم َأ ْم َمل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [يس]10 :
َ
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قال آخر :ومثل ذلك ما وعد اهلل به املؤمنني من النرص يوم بدر مع أن العدو كان
﴿وإِ ْذ َي ِعدُ ُك ُم اهللرُ إِ ْحدَ ى ال رطائِ َفت ْ ِ
َني َأ رهنَا َل ُك ْم
أكثر من املسلمني عددا وعدة ،قال تعاىلَ :
ون َأ رن غَري َذ ِ
ون َل ُك ْم َو ُي ِريدُ اهللرُ َأ ْن ُحيِ رق ْ
الش ْوك َِة َت ُك ُ
َوت ََو ُّد َ
ات ر
احلَ رق بِكَلِ َامتِ ِه َو َي ْق َط َع َدابِ َر
َْ
ِ
ن﴾ [األنفال]7 :
ا ْلكَاف ِري َ
قال آخر :بل إن النبوءة هبذه الغزوة واالنتصار فيها حصل يف مكة املكرمة ،أيام كان
ِ
املسلمون يف قمة ضعفهم ..لقد قال تعاىل يبرشهم يف ذلك احلنيَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
يع
ون ن َْح ُن َمج ٌ
ِ
اجل ْم ُع َو ُي َو ُّل َ
ون الدُّ ُب َر﴾ [القمر]45-44 :
َرص َس ُي ْهزَ ُم ْ َ
ُمنْت ٌ
قال آخر :واألغرب من ذلك كله ،ما ورد من اآليات يف انتصار الروم بعد هزيمتهم،
ِ ِ
الرو ُم ِيف َأ ْدنَى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْلِ ُب َ
ون ِيف بِ ْض ِع ِسنِنيَ
كام قال تعاىلُ ﴿ :غل َبت ُّ
ون بِن ْ ِ
هللرِ ْاألَ ْم ُر ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن َب ْعدُ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح املُْؤْ ِمنُ َ
ْرص َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو ا ْل َع ِزيزُ
َرص اهللرِ َين ُ ُ
ِ
ف اهللرُ َوعْدَ ُه َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
راس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم]6-2 :
يم َوعْدَ اهللرِ َال َُيْلِ ُ
الرح ُ
ر
فهذه اآليات الكريمة وحدها كافية إلقناع كل جاحد ومرتدد ،ذلك أن املدعي
يستحيل أن يغامر بمثل هذا ،من غري حاجة إليه.
قال آخر :صدقت ..لقد كانت تلك اآليات الكريمة هي بوابتي لإلسالم ..فأنا ـ كام
تعلمون ـ مؤرخ ،وخمتص بتاريخ تلك الفرتة ،وقد كان من اهتاممايت العلمية ،كالكثري من
املؤرخني تاريخ زوال الروم ،باعتبارهم يمثلون حضارة كربى ..لقد تعجبت كثريا وأنا أقرأ
﴿و ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم
تلك اآليات؛ فهي من جهة تتحدث عن أصل االنتصار والغلبة َ
َس َيغْلِ ُب َ
ون﴾ ..ومن جهة أخرى تتحدث عن خرب النتصار آخر للمسلمني عىل الكفار مقرتنا
ون بِن ْ ِ
لزمان اإلنتصار الذي يتحقق للروم ﴿ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح املُْؤْ ِمنُ َ
َرص اهللرِ ﴾ ..ومن جهة ثالثة
يرصح أن هذا األمر سيقع خالل عدة سنوات ﴿ ِيف بِ ْض ِع ِسنِنيَ ﴾ ..ومن جهة رابعة تذكر
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ف اهللرُ َوعْدَ ُه ﴾
قطعية هذا الوعد اإلهلي بتأكيدين بالوعد ﴿ َوعْدَ اهللرِ َال َُيْلِ ُ
لقد ذكر املؤرخون( )1أنه مل متض تسع سنوات حتى حتققت هاتان احلادثتان ...فقد
انترص الروم يف حرهبم اجلديدة عىل الفرس ،واقرتن زمان هذا اإلنتصار بصلح احلديبية،
وطبقا لرواية أخرى أنه كان مقارنا ملعركة بدر ،إذ حقق املسلمون انتصارا ملحوظا عىل
املعتدين عليهم.
لقد جعلني كل هذا أقول لنفيس :هل يستطيع إنسان أن َيرب بعلم عادي بسيط ،عن
مثل هذه احلادثة املهمة بْضس قاطع؟ ..حتى لو فرضنا أن األمر كان مع تكهن سيايس ـ
ومل يكن ـ فينبغي أن يذكر هذا األمر بقيد االحتياط واإلحتامل ،ال بمثل هذه الرصاحة
والقطع ،إذ لو ظهر خالفه لكان أحسن دليل وسند عىل إبطال دعوى النبوة بيد األعداء(.)2
قال آخر :صدقت ..أما أنا فقد كانت اآليات الكريمة التي خترب عن نرص اهلل تعاىل
للمؤمنني هي بوابتي التي خرجت هبا من الدين الوراثي إىل الدين احلقيقي ..لقد عرفت
من خالل كل املصادر أن النبي  قوبل بكل ألوان املعارضة لدعوته ،وكان الوضع ال
يسمح أبدا بأن َيرب أصحابه ،بل قومه باالنتصارات القريبة التي ستتحقق له ..ألن حاله
كان كحال سجني يف زنزانة مظلمة ..كل حلمه فيها أن َيرج منها ،ال أن ينترص عىل
خصومه.
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك الوضع القايس الذي كان يعيشه رسول اهلل  والثلة القليلة
ِ
ِ
َان لِلن ِ
املستضعفة معه ..قال تعاىلَ ﴿ :أك َ
راس
َج ًبا َأ ْن َأ ْو َح ْينَا إِ َىل َر ُج ٍل من ُْه ْم َأ ْن َأنْذ ِر الن َ
راس ع َ
ون إِ رن َه َذا َل ِ
َو َب ِّ ِ
رش ا رل ِذي َن آ َمنُوا َأ رن َهل ُ ْم َقدَ َم ِصدْ ٍق ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َق َال ا ْلكَافِ ُر َ
ساح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [يونس:
َ
(  )1انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف كتاب (اإلسالم يتحدى) لوحيد الدين خان.
( )2األمثل ،نارص مكارم الشريازي)472 /12( ،
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 ،]2وقالَ ﴿ :ف َل َع رل َك ت ِ
وحى إِ َل ْي َك َو َضائِ ٌق بِ ِه َصدْ ُر َك َأ ْن َي ُقو ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه
َار ٌك َب ْع َض َما ُي َ
ْت ن َِذير واهللرُ ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
﴿و َقا ُلوا َيا
َكنْزٌ َأ ْو َجا َء َم َع ُه َم َل ٌك إِن َرام َأن َ
يشء َوك ٌيل﴾ [هود ،]12 :وقالَ :
ٌ َ
ْ
الذك ُْر إِن َرك ملَ ْجنُ ٌ
َأ ُّ َهيا ا رل ِذي ُنزِّ َل َع َل ْي ِه ِّ
﴿وإِ ْن َيكَا ُد ا رل ِذي َن َك َف ُروا
ون﴾ [احلجر ،]6 :وقالَ :
ون ِإ رن ُه ملَ ْجنُ ٌ
الذك َْر َو َي ُقو ُل َ
َل ُيزْ لِ ُقون ََك ِب َأ ْب َص ِار ِه ْم ملَرا َس ِم ُعوا ِّ
ون﴾ [القلم]51 :
يف هذه األوضاع التي رسمتها هذه اآليات الكريمة وغريها ،كانت تتنزل عليه
اآليات الكثرية املبرشة بحفظ القرآن الكريم وحفظ الدين ..بل وانتشاره يف العامل أمجع..
حلافِ ُظ َ
قال تعاىل﴿ :إِنرا ن َْح ُن نَزر ْلنَا ِّ
﴿ه َو ا رل ِذي َأ ْر َس َل
ون﴾ [احلجر ،]9 :وقالُ :
الذك َْر َوإِنرا َل ُه َ َ
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه املُْ ْ ِ
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الصف ،]9 :وقال:
ين ْ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخلِ َفن ُره ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
است ْ
ات َل َي ْست ْ
ف
َخ َل َ
﴿وعَدَ اهللرُ ا رلذي َن آ َمنُوا منْ ُك ْم َوعَم ُلوا ر
َ
ض ك ََام ْ
الص َ

ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكنَ رن َهل ُ ْم ِدين َُه ُم ا رل ِذي ْارت ََىض َهل ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن ُره ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا
ون ِيب َشيئًا ومن َك َفر بعدَ َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
َي ْع ُبدُ ونَنِي َال ُي ْ ِ
اس ُق َ
رش ُك َ
ون﴾ [النور]55 :
ْ َ َ ْ َ َْ
ُ
قال آخر :صدقت ..وقد رأيت أن القرآن الكريم ،ويف ظل الظروف الشديدة التي

كان يعيشها املسلمون يف مكة املكرمة يتنزل عىل رسول اهلل  ليخربه هبزيمة املرشكني
املناوئني لرسول اهلل  ،وأهنم سيولون الدبر ،ويف آجال قريبة ..قال تعاىلَ ﴿ :أ ُك رف ُار ُك ْم َخ ْ ٌري
ِ
ِ
اجل ْم ُع َو ُي َو ُّل َ
ِم ْن ُأو َلئِ ُك ْم َأ ْم َل ُك ْم َب َرا َء ٌة ِيف الزُّ ُب ِر َأ ْم َي ُقو ُل َ
ون الدُّ ُب َر﴾
ون ن َْح ُن َمج ٌ
َرص َس ُي ْهزَ ُم ْ َ
يع ُمنْت ٌ
[القمر]45-43 :

فهاتان اآليتان الكريمتان نزلتا بمكة املكرمة ،حيث كان املسلمون أقلية مستضعفة،
وكان العدو يف أوج القوة والقدرة ،ومل يكن أحد يتوقع انتصار املسلمني هبذه الرسعة ،فهو
أمر غري قابل للتصديق يف تلك الظروف ،وال جمال للتنبؤ به.
وقد كانت هجرة املسلمني بعد فرتة وجيزة من هذا التاريخ حيث اكتسبوا خربة
479

وقوة ،مما جعلهم حيققون االنتصار والغلبة عىل املرشكني يف أول مواجهة عسكرية معهم،
وذلك يف معركة بدر ،حيث وجه املسلمون صفعة قوية مفاجئة ملعسكر املعتدين ،ومل يمض
وقت طويل حتى شمل االنتصار اجلزيرة العربية مجيعا ..أليس هذا النبأ الغيبي اإلهلي الذي
واجهنا هبذه الرصاحة واجلدية معجزة()1؟
قال آخر :ليس ذلك فقط ..بل إين رأيت أن القرآن الكريم يعد املسلمني بفتح مكة
ـ وهي املدينة العاصمة التي أخرجت رسول اهلل  والثلة التي معه ـ عىل إثر صلح احلديبية،
فقد كان ظاهر الصلح إجحافا بحق املسلمني ،حتى تساءل املسلمون :أليس رسول اهلل
حق ًا!؟ ..عالم نعطي الدنية يف ديننا إذن!؟
ويف طريق رجوعهم من مكة نزلت عليه سورة الفتح تبرشه هبذا الفتح﴿ :إِنرا َفت َْحنَا
احل ِّق َلتَدْ ُخ ُل رن
الرؤْ َيا بِ ْ َ
َل َك َفت ًْحا ُمبِينًا﴾ [الفتح ،]1 :وفيها قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َصدَ َق اهللرُ َر ُسو َل ُه ُّ
ِ
ِِ
وس ُك ْم َو ُم َق ِّ ِ
رصي َن َال َختَا ُف َ
املَْ ْس ِجدَ ْ
ون َف َعلِ َم َما َمل ْ َت ْع َل ُموا
احلَ َرا َم إِ ْن َشا َء اهللرُ آمننيَ حمُ َ ِّلقنيَ ُر ُء َ
ِ ِ
ِ
ْحا َق ِري ًبا﴾ [الفتح]27 :
َف َج َع َل م ْن ُدون َذل َك َفت ً
 5ـ القرآن ..والنفس اإلنسانية:
بعد أن استمعت هلذه األحاديث ،وسجلتها ،خطر عىل بايل شأن من شؤون حيايت
الشخصية ،ذلك أين تذكرت جهازا إلكرتونيا اشرتيته بثمن غال ،لكني عندما عدت إىل
البيت ،مل أعرف كيفية استخدامه ،وحني بحثت عن الكتاب املرفق عادة معه ،مل أجده،
وعندما بحثت عن موقع للرشكة املصنعة له عىل الشبكة العنكبوتية مل أظفر هلا بأي موقع..
وقد تذكرت حينها مبلغ الغبن واحلرسة التي شعرت هبا ..ذلك أن اجلهاز مل يعد سوى عبء
عىل البيت ،ولذلك ختلصت منه ورميته عىل الرغم من السعر الغايل الذي اشرتيته به.
(  )1املرجع السابق.344/17 /
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عندما عدت إىل نفيس ،وإىل ذلك القرص اجلميل الذي كنت أتواجد فيه ،تعجبت
من خطور تلك الذكرى األليمة عىل بايل ،مع أن أزهد يشء يف ذلك القرص أغىل من كل ما
أملكه ،بل من كل ما أحلم بملكه.
لكن صاحبي اجلديد الذي مل أدر كيف وقف أمامي ،قال يل :أظن أنك عرفت اآلن
رس اإلعجاز اجلديد الذي جاء به القرآن.
قلت :ما تعني؟
قال :اجلهاز الذي يفتقد إىل الدليل الذي يدل عىل غرضه وكيفية استعامله ليس سوى
عبء ثقيل ،يستحسن رميه ال استعامله.
قلت :لكأنك كنت تسبح يف بحر بايل ..اعذرين لقد كان ذلك سهوا مني ..أرجو أال
حياسبني عليه معلم القرآن.
قال :ال ..معلم القرآن أكرم من أن حياسبك عىل ذلك ..وكيف حياسبك عىل ما لواله
مل تفهم أرسار احلياة ..فاألوىل دليل اآلخرة.
قلت :مل أفهم ما تعني.
قال :إذا كان جهازك البسيط احلقري مل يؤد وظائفه بسبب افتقاده للدليل الذي يدل
عليه ..فكيف تريد من آالت اإلنسان املعقدة أن تشتغل بطريقة صحيحة من دون حاجة
لدليل أو مهندس أوجهة ترشحها وتصلح عطبها؟
قلت :وعيت هذا ..وأحسب أين قد مررت يف بعض رحاليت عىل من ذكر يل ذلك..
لكن كيف يكون هذا برهانا عىل القرآن؟
قال :هلم معي ..فسرتى من يدلك عىل ذلك.
قلت :من أنت أوال ..لقد عرفت عبد احلفيظ وعبد القوي وعبد العليم ..فعبد من
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أنت؟
قال :أنا عبد اهلل ..يمكنك أن تناديني به ،ويمكنك أن تناديني بعبد الرمحنُ ﴿ ..ق ِل
مح َن َأ ًّيا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ
سنَى﴾ [اإلرساء]110 :
الر ْ َ
احلُ ْ
ا ْد ُعوا اهللرَ َأ ِو ا ْد ُعوا ر
قلت :سأدعوك بعبد الرمحن ،ألهنا تذكرين بأولئك األصفياء األتقياء الذين وصفهم
ِ
اجل ِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
الر ْمح َِن ا رل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون
اهلل تعاىل بقولهَ :
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
﴿وع َبا ُد ر
ون َر ربنَا ْ ِ
ون لِ َر ِّهبِ ْم ُس رجدً ا َو ِق َيا ًما َوا رل ِذي َن َي ُقو ُل َ
َقا ُلوا َس َال ًما َوا رل ِذي َن َيبِي ُت َ
اب
ارص ْ
ف َعنرا ع ََذ َ
ت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُم َقا ًما َوا رل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
اهبا ك َ
رتوا
َان غ ََرا ًما إِ رهنَا َسا َء ْ
رس ُفوا َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
َج َهن َرم إِ رن ع ََذ َ َ
ْ
آخ َر َو َال َي ْق ُت ُل َ
ني َذلِ َك َق َوا ًما َوا رل ِذي َن َال َيدْ ُع َ
َوك َ
ون َم َع اهللرِ إِ َهل ًا َ
ون النر ْف َس ا رلتِي َح رر َم اهللرُ إِ رال
َان َب ْ َ
ِ

احل ِّق َو َال َيزْ ُن َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذل َ
ك َي ْل َق َأ َثا ًما﴾ [الفرقان]68-63 :
بِ ْ َ
قال :هؤالء هم املثال األعىل لإلنسان ..فاهلل خلق اإلنسان لريمحه ،لكن هناك من
رفض ذلك ..وعباد الرمحن قبلوا رمحة اهلل ،واستقبلوها بكل كياهنم ،ولذلك رشفهم اهلل
بتلك النسبة العظيمة.
أ ـ القرآن ..والتأثري النفيس:
ما رسنا قليال يف ذلك القرص ،حتى رأيت قوما من الناس جمتمعني يلتفون حول
شيخني ،أحدمها كان يقرأ القرآن الكريم ،وبتأثر عظيم ..وأما الثاين؛ فكان يلبس لباس
العلامء.
بعد أن انتهوا من االستامع ،قام أحدهم ،وقال :بورك فيك شيخنا ،ويف حنجرتك
الذهبية ..إن لتالوتك تأثريا كبريا يف نفوسنا ..تطمئن هبا وهتتدي.
مظاهر التأثري:
قال القارئ :معاذ اهلل أن تكون قراءيت هي سبب ذلك األثر الذي تذكره لنفسك..
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السبب هو القرآن الكريم ..فهو كالم اهلل تعاىل الذي جعل فيه هذه املكرمة العظيمة
للمؤمني؛ فهو يرسي يف نفوسهم ،كام ترسي احلياة ،ليمألها بكل أصناف السعادة
والطمأنينة واهلداية ..ولذلك أبرش أخي الكريم ،وأبرشوا مجيعا ..فإن عالمة كونكم من
املؤمنني بالقرآن هو ذلك األثر الذي ترونه يف نفوسكم.
قال الرجل :أهذه بشارة منك ،أنت عرفتها بإهلام خاص ..أم أنك تستند فيها
لغريك؟
قال القارئ :أنا أقل شأنا من أبرش بام ال أملك ..الذي برش املؤمنني هبذا هو اهلل تعاىل،
ويف القرآن الكريم ..ويف آيات كثرية.
قال الرجل :فاقرأ علينا بصوتك اجلميل ما تيرس منها.
قال القارئ :سأقرأ عليكم سبع آيات منها ..عىل أن يقوم الشيخ املفرس ببيان معانيها
لكم.
قال الشيخ :لك ذلك ..ولو أن القرآن الكريم ال حيتاج يف أكثره إىل أي تفسري..
ِ
ِ
آن لِ ِّ
رسنَا ا ْل ُق ْر َ
ن ُمدر ك ٍر﴾ [القمر]17 :
لذك ِْر َف َه ْل م ْ
َ
﴿و َل َقدْ َي ر ْ
قال القارئ :أما األوىل؛ فقوله تعاىل يف وصف الصاحلني وتأثرهم بكلامت اهلل
مح ْلنَا َم َع ُنوحٍ َو ِم ْن
املقدسةُ ﴿ :أو َلئِ َك ا رل ِذي َن َأ ْن َع َم اهللرُ َع َل ْي ِه ْم ِم َن النربِ ِّينيَ ِم ْن ُذ ِّر ري ِة آ َد َم َو ِمم ر ْن َ َ
ِ
اهيم وإِ ِ
ِ ِ ِ
الر ْمح َِن َخ ُّروا ُس رجدً ا
اج َت َب ْينَا إِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َي ُ
رسائ َيل َومم ر ْن َهدَ ْينَا َو ْ
ات ر
ُذ ِّر رية إ ْب َر َ َ ْ َ
ِ
َو ُبك ًّيا﴾ [مريم]58 :
قال الشيخ :هذه اآلية الكريمة تدل عىل املكانة العظيمة للذين حيصل هلم التأثر
بالقرآن الكريم؛ فهم من الذين شهد اهلل هلم بأنه من املنعم عليهم ..والذين وصفهم يف
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
الصدِّ ِيقنيَ
ول َف ُأو َلئ َك َم َع ا رلذي َن َأ ْن َع َم اهللرُ َع َل ْي ِه ْم م َن النربِ ِّينيَ َو ِّ
قولهَ :
﴿و َم ْن ُيط ِع اهللرَ َو ر
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الشهدَ ِاء والص ِ
احلنيَ
َو ُّ َ َ ر

ِ

ِ

َو َح ُس َن ُأو َلئ َ
ك َرفي ًقا﴾ [النساء]69 :

وهؤالء مجيعا ـ كام تذكر اآلية الكريمة ـ أتقياء ،شديدوا احلساسية باهلل ،ترتعش
وجداناهتم حني تتىل عليهم آياته ،فال تسعفهم الكلامت للتعبري عام َيالج مشاعرهم من
تأثر ،فتفيض عيوهنم بالدموع ،وَيرون سجد ًا وبكي ًا ..والسجود حركة ظاهرية ،تعرب عن
أعىل وأصدق درجات االنقياد واالستسالم والتذلل للمسجود له ،وأما البكاء  :فهو تنفيس
عن انفعاالت داخلية شديدة ،يعجز صاحبها عن التعبري عنها ،فتعرب عيناه بالدمع(.)1
ِ
قال القارئ :أما الثانية؛ فقوله تعاىل﴿ :إِنرام املُْؤْ ِمنُ َ ِ
ِ
وهب ْم
ون ا رلذي َن إِ َذا ُذك َر اهللرُ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
َ
َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه زَ ا َد ْ ُهت ْم إِ َيامنًا َوع ََىل َر ِّهبِ ْم َيت ََو رك ُل َ
ون﴾ [األنفال]2 :
قال الشيخ :لقد وصف بعضهم هذا الوجل الذي ذكره اهلل تعاىل ،فقال( :إهنا
االرتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب املؤمن حني يذكر اهلل يف أمر أو هني ،فيغشاه جالله،
وتنتفض فيه خمافته ،ويتمثل عظمة اهلل ومهابته إىل جانب تقصريه هو وذنبه ،فينبعث إىل
العمل والطاعة) ()2

ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللرِ َأ َال
قال القارئ :أما الثالثة؛ فقوله تعاىل﴿ :ا رلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد]28 :
بِذك ِْر اهللرِ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
قال الشيخ :أي أن القلوب (تطمئن بإحساسها بالصلة باهلل ،واألنس بجواره،
واألمن يف جانبه ومحاه تطمئن من قلق الوحدة وحرية الطريق بإدراك الرمحة يف اخللق واملبدأ
واملصري وتطمئن بالشعور باحلامية من كل اعتداء ومن كل خروق ومن كل رش إال بام شاء

( )1القرآن أنواره وآثاره وأوصافه حممد حممود الصواف .78/
( )2يف ظالل القرآن ح.1470/3
484

أال بذكر اهلل تطمئن القلوب) ()1

قال القارئ :أما الرابعة؛ فقوله تعاىل﴿ :إِن َرام ُيؤْ ِم ُن بِآ َياتِنَا ا رل ِذي َن إِ َذا ُذك ُِّروا ِ َهبا َخ ُّروا
ِ
ْرب َ
ون ﴾ [السجدة]15 :
ُس رجدً ا َو َس رب ُحوا بِ َح ْمد َر ِّهبِ ْم َو ُه ْم َال َي ْس َتك ِ ُ
قال الشيخ( :)2هذه اآلية الكريمة ترسم صورة وضيئة لألرواح املؤمنة اللطيفة
املرجتفة من خشية اهلل وتقواه املنحنية إىل رهبا بالطاعة املتطلعة إليه بالرجاء ،يف غري ما
استعالء وال استكبار ،هذه األرواح هي التي تؤمن بآيات اهلل وتتلقاها باحلس املتوفر
والقلب املستيقظ والضمري املستنري ..هؤالء إذا ذكروا بآيات رهبم خروا سجد ًا تأثر ًا بام
ُذكروا به ،تعظي ًام هلل الذي ذكروا بآياته وشعور ًا بجالله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل.
ِ ِ ِ
وهب ْم لِ ِذك ِْر
قال القارئ :أما اخلامسة؛ فقوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َي ْأن ل رلذي َن آ َمنُوا َأ ْن َخت َْش َع ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َاب ِم ْن َق ْب ُل َف َط َال َع َل ْي ِه ُم ْاألَ َمدُ َف َق َس ْت
احل ِّق َو َال َي ُكو ُنوا كَا رلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
اهللرِ َو َما نَزَ َل م َن ْ َ
ِ

ِ

ِ

وهب ْم َوكَث ٌري من ُْه ْم َفاس ُق َ
ون﴾ [احلديد]16 :
ُق ُل ُ ُ
قال الشيخ :هذه اآلية الكريمة تبني أنه ال يمكن أن يستفيد من القرآن الكريم إال
من تأثر به.
قال القارئ :أما السادسة؛ فقوله تعاىل يف وصف القرآن الكريم﴿ :اهللرُ نَزر َل َأ ْح َس َن
ِ
ِ ِ
احل ِد ِ
ِ
يث كِتَا ًبا ُمت ََش ِ ً ِ
وهب ْم
اين َت ْق َشع ُّر منْ ُه ُج ُلو ُد ا رلذي َن ََي َْش ْو َن َر ر ُهب ْم ُث رم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
َْ
اهبا َم َث َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ن َهاد﴾ [الزمر]23 :
إِ َىل ذك ِْر اهللرِ َذل َك ُهدَ ى اهللرِ َ ْهيدي بِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللرُ َف َام َل ُه م ْ
قال الشيخ :هذه صفة األبرار عند سامع كالم اجلبار املهيمن العزيز الغفار ملا يفهمونه
من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد ،تقشعر منه جلودهم من اخلشية واخلوف ،ثم تلني
( )1املرجع السابق ،ح.2812/2
( )2املرجع السابق ،ح.2812/5
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جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل ملا يرجون ويؤملون من رمحته ولطفه.
قال القارئ :أما السابعة؛ فقوله تعاىلَ ﴿ :لت ِ
َجدَ رن َأ َشدر الن ِ
راس عَدَ َاو ًة لِ رل ِذي َن آ َمنُوا
ا ْل َي ُهو َد َوا رل ِذي َن َأ ْرش ُكوا َو َلت ِ
َجدَ رن َأ ْق َر َ ُهب ْم َم َو رد ًة لِ رل ِذي َن آ َمنُوا ا رل ِذي َن َقا ُلوا إِنرا ن ََص َارى َذلِ َك بِ َأ رن
َ
ِ ِ
ِ
ون َو ِإ َذا س ِم ُعوا ما ُأن ِْز َل ِإ َىل الرس ِ
ْرب َ
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم
ر ُ
َ
َ
من ُْه ْم ق ِّسيسنيَ َو ُر ْه َبانًا َو َأ رهنُ ْم َال َي ْس َتك ِ ُ

ِ
ِ
ت َِف ُ ِ
الش ِ
احل ِّق َي ُقو ُل َ
ون َر ربنَا آ َمنرا َفا ْك ُت ْبنَا َم َع ر
اه ِدي َن َو َما َلنَا َال ُنؤْ ِم ُن
يض م َن الدر ْم ِع ممرا ع ََر ُفوا م َن ْ َ
ِ
ِ
بِاهللرِ َو َما َجا َءنَا ِم َن ْ
الصاحلنيَ ﴾ [املائدة]84-82 :
احلَ ِّق َو َن ْط َم ُع َأ ْن ُيدْ خ َلنَا َر ُّبنَا َم َع ا ْل َق ْو ِم ر

قال الشيخ( :)1هذا مشهد حي يرتسم من التصور القرآين هلذه الفئة من الناس،
الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا ..إهنم إذا سمعوا ما أنزل إىل الرسول من هذا القرآن
اهتزت مشاعرهم والنت قلوهبم وفاضت أعينهم بالدمع تعبري ًا عن التأثر العميق العنيف
باحلق الذي سمعوا ،والذي ال جيدون له يف أول األمر كفاء من التعبري إال الدمع الغزير،
وهي حالة معروفة يف النفس البرشية حني يبلغ هبا التأثر درجة أعىل من أن يفي هبا القول،
فيفيض الدمع ليؤدي ماال يؤديه القول وليطلع الشحنة احلبيسة من التأثر العميق العنيف..
ثم هم ال يكتفون هبذا الفيض من الدمع ،وال يقفون موقف ًا سلبي ًا من احلق الذي تأثروا به
هذا التأثر عند سامع القرآن ،والشعور باحلق الذي حيمله واإلحساس بام له من سلطان إهنم
ال يقفون موقف املتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا احلق ،إنام هم
يتقدمون ليتخذوا من هذا احلق موقف ًا إجيابي ًا رصحي ًا موقف القبول هلذا احلق واإليامن به
واإلذعان لسلطانه وإعالن هذا اإليامن وهذا اإلذعان يف هلجة قوية رصحية عميقة.
قال بعض احلضور :بناء عىل ما قرأمتوه من اآليات الكريمة هل يمكن أن نفهم أن
تأثري القرآن الكريم خاص باملؤمنني دون غريهم؟
( )1املرجع السابق ،ح.962/2
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قال الشيخ :القرآن الكريم مثل الرساج ييضء لكل من تعرض له ،ومن مل يتعرض
له ..والفرق بينهام أن الذين يتعرضون له يفتحون أعينهم حني التعرض ،واآلخرون
يغلقوهنا حتى ال جتذهبم أنواره..
﴿و َق َال ا رل ِذي َن َك َف ُروا َال
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عن الكافرين اجلاحدين ،فقالَ :
آن وا ْلغَوا فِ ِ
ِ
ِ
يه َل َع رل ُك ْم َتغْلِ ُب َ
ون﴾ [فصلت]26 :
ت َْس َم ُعوا هل َ َذا ا ْل ُق ْر َ ْ
وقد روى املؤرخون يف ذلك أن أبا جهل وأبا سفيان واألخنس بن رشيق كان كل
واحد منهم يأيت من ناحية عىل غري موعد إىل حيث يستمعون من رسول اهلل  وهو يصيل
من الليل يف بيته ،فأخذ كل رجل منهم جملس ًا يستمع فيه ،وكل ال يعلم بمكان صاحبه،
فباتوا يستمعون له ،حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق وتالوموا ،وقال بعضهم
لبعض ال تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئ ًا ثم انرصفوا حتى إذا
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل إىل جملسه ،فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا
فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انرصفوا.
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل واحد منهم جملسه ،فباتوا يستمعون له ،حتى
إذا طلع الفجر تفرقوا ،فجمعهم الطريق ،فقال بعضهم لبعض ال نربح حتى نتعاهد أال
نعود ،فتعاهدوا عىل ذلك ثم تفرقوا.
فلام أصبح األخنس ذهب إىل أيب جهل فدخل عليه فقال :يا أبا احلكم ما رأيك فيام
سمعت من حممد ،فقال :ماذا سمعت! تنازعنا نحن وبنو مناف الرشف ،أطعموا فأطعمنا
ومحلوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا حتاذينا عىل الركب وكنا كفريس رهان قالوا :منا
نبي يأتيه الوحي من السامء! فمتى ندرك مثل هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبد ًا وال نصدقه(.)1
( )1سرية ابن هشام  337/1إىل .338
487

ويروى أن الوليد بن املغرية أتى إىل رسول اهلل  ليقرأ عليه القرآن ،فقرأ عليه قوله
َن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
ِ
تعاىل﴿ :إِ رن اهللرَ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
َاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َين َْهى ع ِ
اء َواملُْنْك َِر
ْ
اإل ْح َس َ
َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع رل ُك ْم ت ََذك ُرر َ
ون﴾ [النحل ،]90 :فقال له أعد ،فأعاد النبي  ،فقال الوليد
قولته( :واهلل إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق وما يقول
هذا برش) ..فكأنام رق له ،فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه وقال :يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا
لك ماالً ،فقال :مل؟ قال :ليعطوكه ،فإنك أتيت حممد ًا لتعرض ما قبله! قال :علمت قريش
أين من أكثرها ماالً ،قال :فقل يف القرآن قوالً :قومك أنك منكرته ،قال :وماذا أقول؟ فواهلل
ما منكم أحد أهلم باألشعار مني ،وال أعلم برجزه وال بقصيده مني ،وال بأشعار اجلن ،واهلل
ما يشبه الذي يقول شيئ ًا من هذا ،واهلل إن لقوله حلالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله
ومغدق أسفله وإنه ليعلو وال يعىل عليه ،وما هو من قول البرش(.)1
ويروى أن عتبة بن ربيعة ،وكان من سادة قريش ،أرسلته قريش

إىل رسول اهلل 

ليفاوضه ،وبعد أن استمع النبي  إىل عروضه السخية ،قال له رسول اهلل ( :أوقد فرغت
يا أبا الوليد؟) ،قال :نعم قال( :فاسمع مني) ،قال :أفعل ،فقال رسول اهلل ﴿ :حم َتن ِْز ٌيل
ِمن الر ْمح َِن ِ ِ
َاب ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه ُق ْرآنًا ع ََربِ ًّيا لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا َف َأع َْر َض
الرحي ِم كت ٌ
ر
َ ر
َأ ْك َث ُر ُه ْم َف ُه ْم َال َي ْس َم ُع َ
ون َو َقا ُلوا ُق ُلو ُبنَا ِيف َأكِن ٍرة ِممرا تَدْ ُعونَا إِ َل ْي ِه َو ِيف آ َذانِنَا َو ْق ٌر َو ِم ْن َب ْينِنَا َو َب ْينِ َك

ِحجاب َفاعْم ْل إِ رننَا ع ِ
َام ُل َ
ون﴾ [فصلت ..]5-1 :فلام سمعها عتبة أنصت إليه ،وألقى يديه
َ ٌ
َ
خلف ظهره معتمد ًا عليهام يستمع منه حتى انتهى رسول اهلل  إىل السجدة منها فسجد
وسجد معه عتبة ثم قال له :قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ..فقام عتبة إىل
أصحابه ،فقال بعضهم لبعض ،لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به فلام جلس،
( )1املرجع السابق ،ح.294/1
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قالوا :ما وراءك ،قال :ورائي أين سمعت قوالً واهلل ما سمعت بمثله قط ،وهو بالشعر وال
بالسحر وال بالكهانة ،يا معرش قريش! أطيعوين ،خلوا بني الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه،
فواهلل ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم ..قالوا :سحرك بلسانه ،قال :هذا رأيي
فاصنعوا ما بدا لكم(.)1
وحدث الطفيل بن عمرو الدويس عن نفسه قال :كنت رج ً
ال شاعر ًا سيد ًا يف قومي،
فقدمت مكة فمشيت إىل رجاالت قريش فقالوا :يا طفيل إنك امرؤ شاعر ًا ،وإنا قد خشينا
أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإنام حديثه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك
وعىل قومك ما أدخل علينا ،فإنه قد فرق بني املرء وأخيه ،وبني املرء وزوجه ،وبني املرء
ودينه ،فواهلل ما زالوا حيدثوين يف شأنه وينهوين عن أن أسمع منه ..فو اهلل ما زالوا يب حتى
أمجعت أن ال أسمع منه شيئا وال أكلمه ،حتى حشوت يف أذين حني غدوت إىل املسجد
كرسفا فرقا من أن يبلغني يشء من قوله ،وأنا ال أريد أن أسمعه ..فغدوت إىل املسجد ،فإذا
رسول اهلل  قائم يصيل عند الكعبة؛ فقمت منه قريبا ،فأبى اهلل إال أن يسمعني بعض قوله؛
فسمعت كالما حسنا ،فقلت يف نفيس :وا ثكل أمي ،واهلل إين لرجل لبيب شاعر ما َيفى
عيل احلسن من القبيح ،فام يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي يأيت به
حسنا قبلته ،وإن كان قبيحا تركته ..فمكثت حتى انرصف رسول اهلل  إىل بيته فاتبعته،
حتى إذا دخل بيته دخلت عليه ،فقلت :يا حممد ،إن قومك قد قالوا يل كذا وكذا ،للذي
قالوا ،فو اهلل ما برحوا َيوفونني أمرك حتى سددت أذين بكرسف لئال أسمع قولك ،ثم
أبى اهلل إال أن يسمعني قولك ،فسمعته قوال حسنا ،فاعرض عيل أمرك ..فعرض عيل
رسول اهلل  اإلسالم ،وتال عيل القرآن ،فال واهلل ما سمعت قوال قط أحسن منه ،وال أمرا
( )1املرجع السابق)294 /1( ،
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أعدل منه ،فأسلمت وشهدت شهادة احلق) ()1

وقال جبري بن مطعم( :سمعت النبي  يقرأ يف املغرب سورة الطور فلام بلغ ﴿ َأ ْم
َري َ ٍ
ات و ْاألَر َض ب ْل َال ي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وقنُ َ
اخلالِ ُق َ
ون َأ ْم ِعنْدَ ُه ْم
ُ
َ
يشء َأ ْم ُه ُم ْ َ
الس َام َو َ ْ
ون َأ ْم َخ َل ُقوا ر
ُخل ُقوا م ْن غ ْ ْ
َخزَ ائِ ُن َر ِّب َك َأ ْم ُه ُم املُْ َص ْيطِ ُر َ
ون﴾ [الطور ]37-35 :كاد قلبي أن يطري لإلسالم) ()2ويف راوية:
( وذلك أول ما وقر اإليامن يف قلبي) ()3

قال آخر :بورك فيك شيخنا ..حدثتنا عن تأثري القرآن الكريم يف املؤمنني
والكافرين ،فحدثنا عن تأثريه يف املنافقني.
قال الشيخ :لقد ذكر القرآن الكريم يف مواضع خمتلفة خوف املنافقني من كشف
﴿حي َذ ُر املُْنَافِ ُق َ
ون َأ ْن ُتنَزر َل
القرآن الكريم خلبايا نفوسهم وفضحه هلا ..ومن ذلك قوله تعاىلْ َ :
ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ِيف ُق ُل ِ
است َْه ِز ُئوا إِ رن اهللرَ خمُ ِْر ٌج َما َحت َْذ ُر َ
ون﴾ [التوبة]64 :
وهبِ ْم ُق ِل ْ
َع َل ْي ِه ْم ُس َ
وأخرب تعاىل عن األثر السلبي للقرآن الكريم يف نفوس املنافقني بسبب خبثها ،فقال:
ور ٌة َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول َأ ُّي ُك ْم زَ ا َد ْت ُه َه ِذ ِه إِ َيامنًا َف َأ رما ا رل ِذي َن آ َمنُوا َفزَ ا َد ْ ُهت ْم إِ َيامنًا
َ
﴿وإِ َذا َما ُأن ِْز َل ْت ُس َ
ِ
ون َو َأ رما ا رل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
رش َ
وهبِ ْم َم َر ٌض َفزَ ا َد ْ ُهت ْم ِر ْج ًسا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َو َما ُتوا َو ُه ْم
َو ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة]125-124 :
قال آخر :هل نفهم من هذا أن أثر القرآن الكريم خمتلف بحسب االستعدادات
والقابليات؟
قال الشيخ :أجل ..لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقال﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء
َ
َ ْ

( )1املرجع السابق)382 /1( ،
( )2صحيح البخاري ح.49/6
( )3صحيح البخاري ح.49/6
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ِ
ور ْ َ ِ ِ ِ
﴿و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا
مح ٌة ل ْل ُمؤْ مننيَ َو َال َي ِزيدُ ال رظاملنيَ إِ رال َخ َس ًارا﴾ [اإلرساء ..]82 :وقالَ :
ََ
َأعْج ِميا َل َقا ُلوا َلو َال ُفص َل ْت آيا ُته َأ َأع ِ
يب ُق ْل ُه َو لِ رل ِذي َن آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َفا ٌء َوا رل ِذي َن
ْجم ٌّي َوع ََر ِ ٌّ
َ
َ ُ
ِّ
ْ
َ ًّ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ون ِيف آ َذ ِ ِ
َال ُيؤْ ِمنُ َ
ن َمكَان َبعيد﴾ [فصلت]44 :
اهن ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم ع ًَمى ُأو َلئ َك ُينَا َد ْو َن م ْ
قال آخر :فلامذا أمر اهلل تعاىل بإسامع املرشكني القرآن الكريم مع أنه غري نافع هلم..
لقد قال تعاىل يذكر ذلك﴿ :وإِ ْن َأحدٌ ِمن املُْ ْ ِ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحترى َي ْس َم َع ك ََال َم اهللرِ
َ
َ
َ
رشكنيَ ْ
ُث رم َأ ْبلِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ رهنُ ْم َق ْو ٌم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [التوبة]6 :
قال الشيخ :ومن ذكر لك أنه غري نافع هلم؟ ..القرآن الكريم أخرب عن عدم انتفاع
املستكربين اجلاحدين ..ال غريهم ..فاملرشك الذي يتواضع عند سامعه القرآن الكريم
سيتأثر ال حمالة ،ويؤمن به ..وهو ما حصل مع أكثر املؤمنني الذين حتولوا عن أدياهنم إىل
اإلسالم.
شهادات التأثر:
بعد أن استمعت إىل هذا احلديث وسجلته ،طلب مني صاحبي عبد الرمحن أن نسري
إىل حمل آخر ،نتعرف فيه عىل بعض الشهود الذين ذكروا تأثرهم بالقرآن الكريم،
واستفادهتم من ذلك التأثر.
ما رسنا إال قليال ،حتى رأينا مجعا من الناس ،يلبس الكثري منهم لباس العلامء ،من
خمتلف الطوائف واملذاهب ،ومن القدماء واملحدثني ..قام أحدهم ،وقال( :)1اسمعوين..
أنا اخلطايب ..أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم ..لقد كنت من أوائل من أشار إىل ذلك..
بل اعتربته لونا من ألوان اإلعجاز ..لقد قلت يف رسالتي (بيان إعجاز القرآن)( :يف إعجاز

( )1استفدنا أكثر املادة العلمية الواردة يف هذا املطلب من مقال بعنوان :االعجاز التأثريي للقرآن الكريم ،دراسة تارَيية
وتطبيقية م َن القرآن َوالسرية النبوية ،د .حممد عطا أمحد يوسف ،جملة الرشيعة والدراسات االسالمية /العدد .1998/36
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القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ من آحادهم ،وذلك صنيعه
بالقلوب ،وتأثريه يف النفوس فإنك ال تسمع كالم ًا غري القرآن ،منظور ًا وال منثور ًا ،إذا قرع
السمع خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال ،ومن الروعة واملهابة يف أخرى ،ما
َيلص منه إليه تستبرش به النفوس وتنرشح له الصدور حتى إذا أخذت حظها منه عادت
إليه مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق تغشاها اخلوف والفرق ،تقشعر منه اجللود وتنزعج
له القلوب ،حيول بني النفس وبني مضمراهتا وعقائدها الراسخة فيها ..فكم من عدو
للرسول  من رجال العرب ،أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات القرآن فلم يلبثوا
حني وقعت يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأهيم األول وأن يركنوا إىل مساملته ،ويدخلوا يف
دينه ،وصارت عداوهتم مواالة وكفرهم إيامن ًا) ()1

قام آخر ،وقال :اسمعوين ..أنا ابن قيم اجلوزية ..لقد ذكرت يف كتايب (الفوائد) هذا
اللون من ألوان اإلعجاز ،فقلت( :إذا أردت االنتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته
وسامعه وألق سمعك ،واحْض حضور من َياطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه
خطاب منه لك عىل لسان رسوله قال اهلل تعاىل﴿ :إِ رن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى َملِ ْن ك َ
ب َأ ْو
َان َل ُه َق ْل ٌ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيدٌ ﴾ [ق ..]37 :وذلك أن متام التأثري ملا كان له موقوف ًا عىل مؤثر مقتفى
َأ ْل َقى ر
وحمل قابل ورشط حلصول األثر وانتفاء املانع الذي يمنع منه ،تضمنت اآلية بيان ذلك كله
بأوجز لفظ وأبينه وأدلة عىل املراد بقوله ﴿ إِ رن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى﴾ إشارة إىل ما تقدم من أول
السورة إىل هاهنا ،وهذا هو املؤثر ،وقوله ﴿ ملَِ ْن ك َ
ب﴾ فهذا هو املحل القابل واملراد
َان َل ُه َق ْل ٌ
به القلب احلي الذي يعقل عن اهلل ،كام قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إِ ْن ُه َو إِ رال ِذك ٌْر َو ُق ْر ٌ
آن ُمبِنيٌ
لِ ُين ِْذ َر َم ْن ك َ
َان َح ًّيا َو َحيِ رق ا ْل َق ْو ُل ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [يس ]70-69 :أي حي القلب ،وقوله تعاىل ﴿
( )1ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،رسالة اخلطايب .70/
492

الس ْم َع﴾ أي وجه سمعه وأصفى حاسة سمعه إىل ما يقال له ،وهذا رشط التأثري
َأ ْو َأ ْل َقى ر
بالكالم وقوله ﴿ َو ُه َو َش ِهيدٌ ﴾ أي شاهد القلب حاَض ًا غري غائب ،أي استمع إىل كتاب
ٍ
بغافل وال ساه ،وهو إشارة إىل املانع من حصول
اهلل وهو شاهد القلب والفهم ،وليس
التأثري وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل عن ما يقال له والنظر يف تأمله ..فإذا حصل املؤثر
وهو القرآن ،واملحل املقابل وهو القلب احلي ووجد الرشط وهو اإلصغاء وانتفى املانع
وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى اخلطاب وانرصافه عنه إىل يشء آخر حصل األثر
وهو االنتفاء بالذكر) ()1

ثم قلت( :فإن قيل :إذا كان التأثري إنام يتم بمجموع هذه األشياء مما وجه دخول أداة
الس ْم َع﴾ واملوضوع موضوع واو اجلمع ال موضع أو التي هي ألحد
أو يف قوله ﴿ َأ ْو َأ ْل َقى ر
الشيئني؟ قيل :هذا سؤال جيد ،واجلواب عنه أن يقال :خرج الكالم باعتبار حال املخاطب
املدعو فإنه من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وحال بفكره
دله قلبه وعقله عىل صحة القرآن ،وأنه من احلق ،وشهد قلبه بام أخرب القرآن ،فكان ورود
﴿و َي َرى ا رل ِذي َن
القرآن عىل قلبه نور ًا عىل نور الفطرة ،وهذا وصف الذين قال فيهم القرآنَ :
اط ا ْلع ِز ِيز ْ ِ ِ
احل رق وهي ِدي إِ َىل ِرص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلميد﴾ [سبأ:
َ
َ
َ
ُأو ُتوا ا ْلع ْل َم ا رلذي ُأن ِْز َل إ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك ُه َو ْ َ َ َ ْ
)2()]6

قام آخر ،وقال :اسمعوين ..أنا عبد الكريم اخلطيب ..فقد كنت من املهتمني هبذا
النوع من إعجاز القرآن الكريم ،وقد قلت تعليقا عىل كالم شيخنا اخلطايب( :وهذا الوجه
من وجوه اإلعجاز هو ـ فيام نرى ـ املعجزة القائمة يف القرآن أبد ًا ،احلاَضة يف كل حني،

( )1الفوائد من ()15،17
( )2الفوائد من ()15،17
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وهي التي تسع الناس مجيع ًا ،عاملهم وجاهلهم ،عربيهم وأعجميهم ،إنسهم وجنهم ..كام
ِ
است ََم َع َن َف ٌر ِم َن ِْ
اجل ِّن َف َقا ُلوا إِنرا َس ِم ْعنَا ُق ْرآنًا
أشار إىل ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُأوح َي إِ َ ريل َأ رن ُه ْ
ِ
حدً ا﴾ [اجلن)1( )]2-1 :
الر ْش ِد َفآ َمنرا بِ ِه َو َل ْن ُن ْ ِ
رش َك بِ َر ِّبنَا َأ َ
ع َ
َج ًبا َ ْهيدي إِ َىل ُّ
قام آخر ،وقال :اسمعوين ..أنا حممد الغزايل ..لقد أفردت يف كتايب (نظرات يف
القرآن) فص ً
ال عن إعجاز القرآن الكريم ،وركزت احلديث فيه عىل ثالثة وجوه :اإلعجاز
النفيس ،واإلعجاز العلمي ،واإلعجاز البياين ..ومما قلته يف ذلك( :قد جتد يف القرآن حقيقة
مفردة ،ولكن هذه احلقيقة تظهر يف ألف ثوب ،وتتوزع حتت عناوين شتى ،كام تذوق السكر
يف عرشات الطعوم والفواكه وهذا التكرار مقصود ،وإن مل تزد به احلقيقة العلمية يف
مفهومها ،ذلك أن الغرض ليس تقرير احلقيقة فقط ،بل بناء األفكار واملشاعر ونقاط مؤلفه
آخر ما ختتلفه اللجاجة من شبهات ،ثم الكر عليها باحلجج الدامغة حتى تبقى النفس وليس
أمامها مفر من اخلضوع ملفهومها للحق واالستكانة هلل وعندي أن قدر ًا من إعجاز القرآن
الكريم يرجع إىل هذا) ()2

وقلت( :ما أظن امرؤ ًا سليم الفكر والضمري يتلو القرآن ويستمع إليه ثم يزعم أنه
مل يتأثر به ..قد تقول :ومل يتأثر به؟ واجلواب :أنه ما من هاجس يعرض للنفس اإلنسانية من
ناحية احلقائق الدينية إال ويعرض له القرآن باهلداية وسداد التوجيه ،ما أكثر ما يعز املرء من
نفسه ،وما أكثر الذين يمضون يف سبل احلياة هائمني عىل وجوههم ،ما متسكهم بالدنيا إال
َضورات املادة فحسب ..إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب إىل أولئك مجيع ًا
وكأنه عرف ضائقة كل ذي ضيق وزلة كل ذي زلل ثم تكفل بإزاحتها كلها ،كام يعرف

( )1اإلعجاز يف دراسات السابقني .193/
( )2نظرات يف القرآن ،حممد الغزايل .123
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الراعي آية تاهت خرافه ،فهو جيمعها من هنا وهناك ال يغيب عن برصه وال عن عطفه
واحدة منهم ،وذلك رس التعميم يف قوله تعاىل﴿ :و َل َقدْ رص ْفنَا ِيف َه َذا ا ْل ُقر ِ
آن لِ َي رذك ُرروا َو َما
َ
ْ
َ ر
ي ِزيدُ ُهم إِ رال ُن ُفورا﴾ [اإلرساء ،]41 :وقال﴿ :و َل َقدْ رص ْفنَا ِيف َه َذا ا ْل ُقر ِ
آن لِلن ِ
راس ِم ْن ُك ِّل َم َث ٍل
َ
َ
ْ
ً
ْ
َ ر
َان ْ ِ
اإلن َْس ُ
َوك َ
يش ٍء َجدَ ًال﴾ [الكهف ..]54 :حتى الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون
ان َأ ْك َث َر َ ْ
االعرتاف بأنه من عند اهلل أهنم يقضون منه مثلام يقف املاجن أمام أب ثاكل ،قد ال ينخلع
من جمونه الغالب عليه ولكنه يؤخذ فرتة ما يصد من العاطفة الباكية أو مثلام يقف اخليل أما
خطيب هيدر بالصدق وحيدث العميان عن اليقني الذي يريد وال يرون أنه قد يرجع
مستهزئ ًا ،ولكنه يرجع بغري النفس التي جاء هبا ..واملنكرون من هذا النوع ال يطمعون يف
التأثري النفساين للقرآن الكريم ،كام أن العميان ال يطعنون يف قيمة األشعة ولذا يقول اهلل عز
وجل﴿ :اهللرُ نَزر َل َأحسن ْ ِ ِ ِ
ِ
اين َت ْق َش ِع ُّر ِمنْ ُه ُج ُلو ُد ا رل ِذي َن ََي َْش ْو َن َر ر ُهب ْم
احلديث كتَا ًبا ُمت ََش ِ ً
ْ َ َ َ
اهبا َم َث َ
ِ
وهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللرِ َذلِ َك ُهدَ ى اهللرِ َ ْهي ِدي بِ ِه َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْضلِ ِل اهللرُ َف َام
ُث رم تَلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُل ُ ُ
َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر)1( )]23 :
ُ ْ
وقلت( :إن القرآن يملك عىل اإلنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تقهر تفوقه يف
اجلدل أي بتقديم الدليل املفحم لكل شبهة ،وتسليط الربهان القاهر عىل كل حجة،
فالنكوص عن اإليامن بعد قراءة القرآن يكون كفر ًا عن جتاهل ال عن جهل ومن تقصري ال
عن قصور ،واجلدل آفة نفسية وعقلية مع ًا ،فالنشاط الذهني للمجادل يمده حراك نفيس
خفي ،فلام هيدأ بسهولة) ()2

قام آخر ،وقال :اسمعوين ..أنا سيد قطب ..لقد حتدثت يف كتبي كثريا عن هذا اللون

( )1املرجع السابق.124 ،
( )2املرجع السابق.124 ،
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من ألوان اإلعجاز ..وقد قلت يف بعضها( :إن يف هذا القرآن ،رس ًا يشعر به كل من يواجه
نصوصه ابتداء ،قبل أن يبحث عن مواضع اإلعجاز فيها ..إنه يشعر بسلطان خاص يف
عبارات هذا القرآن ،يشعر أن هنالك شيئ ًا ما وراء املعاين التي يدركها العقل من التعبري،
وأن هناك عنرص ًا ما ينسكب يف احلس بمجرد االستامع هلذا القرآن يدركه بعض الناس
واضح ًا ،ويدركه بعض الناس غامض ًا ولكنه عىل كل حال موجود هذا العنرص الذي
ينسكب يف احلس يصعب حتديد مصدره :أهو العبارة ذاهتا؟ ..أهو املعنى الكامن فيها؟..
أهو الصور والظالل التي تشعها؟ ..أهو اإليقاع القرآين اخلاص املتميز من إيقاع سائر
القول املصوغ من اللغة؟ ..أهي هذه العنارص كلها جمتمعة؟ ..أم إهنا هي ويشء آخر وراءها
غري حمدود؟ ..ذلك رس مودع يف كل نص قرآين ،يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن
ابتداء ،ثم تأيت وراءه األرسار املدركة بالتدبر والنظر والتفكري يف بناء القرآن كله) ()1

وقلت( :ويبقى وراء ذلك الرس املعجز يف هذا الكتاب العزيز ،يبقى ذلك السلطان
الذي له عىل الفطرة متى خيل بينه وبينها حلظة ،وحتى الذين رانت عىل قلوهبم احلجب
وثقل فوقها الركام تنتفض قلوهبم أحيان ًا وتتململ ،وحتت وطأة هذا السلطان وهم
يستمعون إىل هذا القرآن ..إن الذين يقولون كثريون ،وقد يقولون كالم ًا حيتوي عىل مبادئ
ومذاهب وأفكار واجتاهات ،ولكن هذا القرآن ينفرد يف إيقاعاته عىل فطرة البرش وقلوهبم
فيام يقول( :إنه قاهر غالب بذلك السلطان الغالب) ()2

وقلت( :إن للقرآن رس ًا خاص ًا عىل النفوس حتى يبلغ أن يؤثر بتالوته املجردة عىل
الذين ال يعرفون العربية ،وعىل العوام الذين يسمعون إىل تالوته ال يطرق عقوهلم منه يشء،
( )1يف ظالل القرآن ح.3399/5
( )2املرجع السابق ،ح.1421/ 3
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لكن يطرق قلوهبم إيقاعه ويظهر عىل مالحمهم رسه ،إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنرص
املستكن العجيب املعجز يف هذا القرآن ،وتيش بالقوة اخلفية املودعة يف هذا الكالم ،وإن
الكيان اإلنساين ليهتز ويرجتف وال يملك التامسك أمام هذا القرآن كلام تفتح القلب،
وصفى احلس ،وارتفع اإلدراك ،وارتقت حساسية التلقي واالستجابة ،وإن هذه الظاهرة
لتزداد وضوح ًا كلام اتسعت ثقافة اإلنسان) ()1

وذكرت بعض تأثريه يف نفيس ،فقلت( :كنت بني رفقة نسمر حينام طرق أسامعنا
صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم ،فانقطع بيننا احلديث لنستمع وننصت
للقرآن الكريم وكان صوت القارئ مؤثر ًا وهو يرتل القرآن ترتي ً
ال حسن ًا ..وشيئ ًا فشيئ ًا
عشت معه فيام يتلوه ،عشت مع قلب حممد  يف رحلته إىل املأل األعىل ،عشت معه وهو
يشهد جربيل عليه السالم ،يف صورته املالئكية التي خلقه اهلل عليها ..تلك احلادث العجيب
املدهش حني يتدبره اإلنسان وحياول ختيله! وعشت معه وهو يف رحلته العلوية الطليقة،
عند سدرة املنتهى ،وجنة املأوى ،عشت معه بقدر ما يسعفني خيايل ،وحتلق يب رؤاي،
وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسييس ،وتابعته يف اإلحساس بتهافت أساطري املرشكني حول
املالئكة وعبادهتا وبنوهتا وأنوثتها ،ووقفت أمام الكائن البرشي ينشأ من األرض وأمام
األجنة يف بطون األمهات وعلم اهلل يتابعها وحييط هبا ..وارجتف كياين حتت وقع اللمسات
املتتالية يف املقطع األخري من السورة ،الغيب املحجوب الذي ال يراه إال اهلل ،والعمل
املكتوب ال يند وال يغيب عن احلساب واجلزاء ،واملنتهى إىل اهلل يف هناية كل طريق يسلكه
العبيد ..واحلشود الضاحكة ،واحلشود الباكية ،وحشود املوتى ،وحشود األحياء ،والنطفة
هتتدي يف الظلامت إىل طريقها ،وختطو خطواهتا وتربز أرسارها فإذا هي ذكر ًا أو أثنى،
( )1املرجع السابق ،ح.285/5
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والنشأة األخرى ومصارع الغابرين ،واملؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ..واستمعت إىل
وىل َأ ِز َف ِ
﴿ه َذا ن َِذ ٌير ِم َن الن ُُّذ ِر ْاألُ َ
ت ْاآل ِز َف ُة َل ْي َس َهلَا
صوت النذير األخري مثل الكارثة الدامهة َ
ون اهللرِ ك ِ
ِمن د ِ
َاش َف ٌة﴾ [النجم ..]58-56 :ثم جاءت الصيحة األخرية واهتز كياين كله أمام
ْ ُ
احل ِد ِ
ِ
ون َو َأ ْن ُت ْم َس ِامدُ َ
ون َو َال َت ْب ُك َ
ون َوت َْض َح ُك َ
يث َت ْع َج ُب َ
ون﴾
التبكيت املرعب ﴿ َأ َفم ْن َه َذا ْ َ
اس ُجدُ وا هللرِ َوا ْع ُبدُ وا ﴾ [النجم ]62 :كانت الرجفة قد
[النجم ..]61-59 :فلام سمعت اآلية ﴿ َف ْ
رست يف قلبي حق ًا إىل أوصايل ،واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي ،مل أملك
مقاومته ،فظل جسمي كله َيتلج وال أمتالك تثبيته ،وال أن أكفكف دموع ًا هانئة ال أملك
احتباسها مع اجلهد واملحاولة ..وأدركت يف هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ،وأن
تعليله قريب ،إنه كامن يف ذلك السلطان العجيب هلذا القرآن) ()1

وذكرت بعض تأثريه فيمن حويل ،فقلت( :كنا ستة نفر من املنتسبني إىل اإلسالم عىل
ظهر سفينة مرصية متخر بنا عباب املحيط األطليس إىل نيويورك من بني عرشين ومائة راكب
وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم ..وخطر لنا أن نقيم صالة اجلمعة يف املحيط عىل ظهر
السفينة ،واهلل يعلم ـ أنه مل يكن بنا أن نقيم الصالة ذاهتا أكثر مما كان بنا محاسة دينية إزاء
مبرش كان يزاول عمله عىل ظهر السفينة وحاول أن يزاول تبشريه معنا ـ وقد يرس لنا قائد
السفينة ـ وكان إنجليزيا ـ أن نقيم صالتنا وسمح لبحارة السفينة وطهاهتا وخدمها ـ وكلهم
نوبيون مسلمون ـ أن يصيل منهم معنا من ال يكون يف اخلدمة وقت الصالة ،وقد فرحوا هبذا
فرحا شديدا ،إذ كانت املرة األوىل التي تقام فيها صالة اجلمعة عىل ظهر السفينة ..وقمت
بخطبة اجلمعة وإمامة الصالة والركاب األجانب ـ معظمهم ـ متحلقون يرقبون صالتنا..
وبعد الصالة جاءنا كثريون منهم هينئوننا عىل نجاح القداس؛ فقد كان هذا أقَص ما
( )1املرجع السابق ،ح.3420،3421/6
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يفهمونه من صالتنا ،لكن سيدة من هذا احلشد ـ عرفنا فيام بعد أهنا يوغسالفية مسيحية
هاربة من جحيم تيتو وشيوعيته ـ كانت شديدة التأثر واالنفعال ،تفيض عيناها بالدمع وال
تتاملك مشاعرها . .جاءت تشد عىل أيدينا بحرارة وتقول :إهنا ال متلك نفسها من التأثر
العميق بصالتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح ..وليس هذا موضع الشاهد يف
القصة ..ولكن ذلك كان يف قوهلا :أي لغة هذه التي كان يتحدث هبا قسيسكم ..وأجبناها،
فقالت :إن ال لغة التي يتحدث هبا ذات إيقاع موسيقي عجيب ،وإن كنت مل أفهم منها
حرفا ..ثم كانت املفاجأة احلقيقية لنا وهي تقول :ولكن هذا ليس املوضوع الذي أريد أن
أسأل عنه ..إن املوضوع الذي لفت حيس ،هو أن اإلمام كانت ترد يف أثناء كالمه هبذه اللغة
املوسيقية فقرات من نوع آخر غري بقية كالمه ..نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعا ..هذه
الفقرات اخلاصة كانت حتدث يف رعشة وقشعريرة ..إهنا يشء آخر ..كام لو كان اإلمام
مملوءا من الروح القدس ـ حسب تعبريها املستمد من مسيحيتها ـ وتفكرنا قليال ،ثم أدركنا
أهنا تعني اآليات القرآنية التي وردت يف أثناء خطبة اجلمعة ويف أثناء الصالة ..وكانت ـ مع
ذلك ـ مفاجأة لنا تدعو إىل الدهشة ،من سيدة ال تفهم مما تقول شيئا ،وليست هذه قاعدة
كام قلت ،ولكن وقوع هذه احلادثة ،ووقوع أمثاهلا مما ذكره يل غري واحد ،ذو داللة عىل أن
يف هذا القرآن رسا آخر تلتقطه بعض القلوب ملجرد تالوته ..وقد يكون إيامن هذه السيدة
بدينها ،وفرارها من اجلحيم الشيوعي يف بالدها ،قد أرهف حسها بكلامت اهلل عىل هذا
النحو العجيب)()1

قام آخر ،وقال :هبذه املناسبة اسمحوا يل أن أحدثكم عن قصة حقيقية تشبه هذه
القصة التي ذكرها سيد ..وهي عن امرأة أمريكية حتدثت عن تأثري القرآن الكريم فيها..
( )1املرجع السابق)1786 /3( ،
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حيث ذكرت أهنا يف بداية حياهتا مع أهلها ،كانت فتاة مشاكسة متمردة عىل اجلميع ،وحتى
حتصل عىل اهلدوء والطمأنينة طلبت من اهلل أن يرزقها رج ً
ال مسيحي ًا متدين ًا تتزوجه ،فساق
اهلل هلا رج ً
ال فسلطيني ًا مسل ًام قادها يف النهاية إىل اإلسالم ،بعد أن حاربت اإلسالم وقرآنه
أوالً ،لكنها تأثرت بالقرآن بعد ذلك ودخلت يف اإلسالم.
قالت يف رسالتها( :كان أول رجل طلبني للزواج فلسطيني ًا ،وكان به عيبان مل أردمها
يف الرجل الذي سيتزوجني ،كان عربي ًا وكان مسل ًام ،لكنه عىل الرغم من ذلك كان َيتلف
عن أي رجل قابلته يف حيايت ،فلم يكن يرشب اخلمر وكان مستقي ًام ..تزوجنا ،ولكن زواجنا
كان سيئ ًا للغاية ،وقلت له بأن ال يناقش دينه معي أبد ًا فلم يفعل ذلك ،وجعلت حياته بؤس ًا
يف البداية ..ويف إحدى الليايل أحْض يل معه قرآن ًا أعطاه يل قائالً :هذا هو كتابنا املقدس
وإنني أستطيع أن أقرأ فيه إن أردت ،فرددت عليه قائلة :ضعه هناك فأنا ال أريد أن أقرأ
فيه ..وانتظرته حتى غط يف نوم عميق ،ثم دعوت اهلل قائلة :يا إهلي أرين إن كان هذا القرآن
هو احلقيقة أم ال؟ فإن كان هو احلقيقة فسوف أقبله! ولكن أرين ذلك ..وفتحت القرآن
اس ِم َر ِّب َك ا رل ِذي َخ َل َق
عشوائي ًا وإذا يب أفتح عىل سورة العلق فقرأت قوله تعاىل﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم ا رل ِذي َع رل َم بِا ْل َق َل ِم َع رل َم ْ ِ
َخ َل َق ْ ِ
اإلن َْس َ
اإلن َْس َ
م﴾ [العلق:
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْ
 ،]5-1فشعرت بعاطفة من نوع جديد ترسي يف عروقي ..ثم فتحت القرآن عشوائي ًا عىل
﴿و َي َرى ا رل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم ا رل ِذي ُأن ِْز َل
صفة أخرى فإذا يب أقرأ قوله تعاىل يف سورة سبأَ :
احل ِم ِ
احل رق وهي ِدي إِ َىل ِ ِ
ِ
ِ
يد﴾ [سبأ ..]6 :وفجأة وللمرة األوىل
رصاط ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
َ
إ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك ُه َو ْ َ َ َ ْ
كنت مدركة متام ًا أنني أمحل بني يدي كالم اهلل ،وعندئذ عرفت بأن اهلل مل يكرهني عندما
أرسل إيل زوج ًا مسل ًام عربي ًا ،بل كان ذلك رمحة منه لكي أجد هذه املعجزة ،وهذه احلقيقة
التي طاملا بحثت عنها ..أحسست بسعادة تغمرين حيث وجدت الكنز أخري ًا ،وعرفت بأن
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اهلل منحني الرمحة ألنه قادين ألجد احلقيقة ..ويف تلك اللحظة شعرت باخلجل الشديد من
نفيس ألين كنت يف غاية السخرية جتاه خالقي وإهلي الرحيم وجلست متسمرة يف مكاين
لبعض الوقت ،مبتهجة بكنزي اجلديد وكانت الساعة تشري إىل الرابعة صباح ًا لكن هذا مل
هيمني فقد وجدت املعجزة ..وركضت إىل زوجي ألوقظه قائلة :استيقظ أريد أن أقول لك
شيئ ًا استيقظ ،وقال :عن أي يشء تتحدثني؟ قلت له :القرآن ذلك الكتاب الذي أعطيتني
إياه ،إنه معجزة من اهلل ..ملاذا ال ترصخون بأعىل صوتكم أهيا املسلمون لتعلموا الناس
كتاب اهلل؟ ابتسم زوجي قائالً :القرآن الكريم كالم اهلل ،وكل آية يف القرآن معجزة! فقلت:
أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله) ()1

ب ـ القرآن ..والعالج النفيس:
بعد أن استمعت هلذه الشهادات ،وسجلتها ،طلب مني صاحبي عبد الرمحن أن
راس
أسري معه إىل حمل آخر ..فرسنا إىل حمل قريب ،قد كتب عىل بابه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الصدُ ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [يونس]57 :؛
ور َو ُهدً ى َو َر ْ َ
َقدْ َجا َء ْت ُك ْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َوش َفا ٌء َملا ِيف ُّ
فسألت صاحبي عنه ،وعن رس كتابة اآلية الكريمة عىل بابه ،فقال :هذا مركز علمي أسسه
بعض اخلرباء النفسيني ،ليثبت به اإلعجاز القرآين املرتبط بتخصصه ..وما لبث هذا املركز
أن أصبح كلية قائمة بذاهتا ..واملؤسسون له يفكرون يف حتويله إىل جامعة.
قلت :مل؟
قال :لكثرة األبحاث التي تردهم ،وكثرة الطلبة الذين يقصدوهنم ..وكثرة األساتذة
الذين يكتشفون كل يوم جديدا.
قلت :فهل يل أن أترشف باالنضامم إليهم كطالب علم؟
( )1جملة الفرقان ،العدد السادس ،متوز  ،2000ص .59
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قال :مل يؤذن لك اآلن يف ذلك ..اآلن ستكتفي بمشاهد فقط ترتبط هبذا ..وإن
نجحت يف أدوارك التي ُكلفت هبا؛ فسريسل لك معلم القرآن من يدلك عىل هذه العلوم.
دخلنا املركز؛ وقصدنا أول قاعة ..فسمعنا أحدهم يقول للمحيطني به( :)1لقد فتح
﴿و َس ِار ُعوا إِ َىل َمغ ِْف َر ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َجن ٍرة ع َْر ُض َها
اهلل عيل اليوم فتوحا كثرية ترتبط بقوله تعاىلَ :
ِ
ت لِ ْل ُمت ِرقنيَ ا رل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الْض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ
ات َوا ْألَ ْر ُض ُأ ِعدر ْ
الس َام َو ُ
ر
الرساء َو ر ر
ون يف ر ر
راس واهللرُ ُحيِب املُْ ِ ِ
َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
حسننيَ ﴾ [آل عمران]134-133 :
ُّ ْ
َن الن ِ َ
لقد رأيت من خالل التدبر يف اآليات الكريمة ،وتطبيق معانيها عىل ما درسناه يف
ختصصنا أهنا تشري إىل الكثري من النواحي املرتبطة باالستقرار النفيس ..أوال يف ذكر اجلنة
ٍ
ِ ٍ ِ
ات
الس َام َو ُ
ووصفها بالسعة والعظمة َ
﴿و َس ِار ُعوا إِ َىل َمغْف َرة م ْن َر ِّب ُك ْم َو َجنرة ع َْر ُض َها ر
ِ
َو ْاألَ ْر ُض﴾..وثانيا يف قوله تعاىل ﴿ا رل ِذي َن ُين ِْف ُق َ ِ
الْض ِاء﴾ وهو يدل عىل أن
الرساء َو ر ر
ون يف ر ر
إنفاق يشء من املال عىل الفقراء يكسب اإلنسان نوع ًا من الراحة والطمأنينة ..وثالثا يف
﴿وا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ﴾ ..باإلضافة إىل الدعوة للتسامح مع
الدعوة لالنضباط الذايتَ :
﴿وا ْل َعافِنيَ ع ِ
َن الن ِ
راس﴾ ،وهذا ما يؤكده مجيع العلامء اليوم من أن التسامح هو
اآلخرين َ
أفضل وسيلة لضبط االنفعاالت.
قال آخر :ومثلك أنا؛ فقد فتح اهلل عيل بعض املعاين النفسية يف قوله تعاىل يف اآلية
التي تلتها يف وصف املتقني﴿ :وا رل ِذين إِ َذا َفع ُلوا َف ِ
اح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللرَ
َ
َ
َ
ِ
الذ ُن َ ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
رصوا ع ََىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ُّ
ون﴾ [آل
َف ْ
وب إ رال اهللرُ َو َمل ْ ُي ُّ
عمران ..]135 :فقد تضمنت اآلية الكريمة ثالثة إجراءات عملية لعالج ظلم النفس ـ ومجيعنا

( )1استفدنا أكثر املادة العلمية الواردة يف هذا املطلب من كتاب :روائع اإلعجاز النفيس يف القرآن الكريم ،عبد الدائم
الكحيل..
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يعلم أن االنفعال والترسع والتهور هي أنواع من ظلم اإلنسان لنفسه ـ وأول هذه
اإلجراءات هو االعرتاف بالذنب؛ فعندما يرتكب املؤمن فاحشة أو ظل ًام لنفسه أو ينفعل
أو يترسع يف ترصف ما جيب عليه مبارشة أن يدرك خطأه بل ويعرتف به ،وهو ما نص عليه
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ ِ
وهب ْم﴾ ،فهذه اآلية تؤكد عىل االعرتاف بالذنب ،ألن
قوله تعاىلَ ﴿ :ذك َُروا اهللرَ َف ْ
االستغفار وطلب املغفرة من اهلل تعاىل ال يكون إال بعد أن حيس املؤمن بخطئه وذنبه
فيستغفر اهلل ،وقد أكد مجيع الباحثني أن االعرتاف بالذنب أمام النفس هو طريق للشفاء،
لكن القرآن يأمرنا أن نعرتف بذنوبنا أمام اهلل تعاىل ..وهو األكمل؛ فهو األقدر عىل شفائنا..
والثاين هو اليقني بأن هذا االنفعال واخلطأ يمكن معاجلته؛ فثقة املريض بالشفاء
﴿و َم ْن َيغ ِْف ُر
ويقينه بذلك متثل نصف الشفاء إن مل يكن أكثر ،وهنا يتجىل معنى قوله تعاىلَ :
ُّ
وب إِ رال اهللرُ﴾ فهذه الكلامت متنح املؤمن ثقة كبرية بإمكانية مغفرة الذنب ،وأن هذا
الذ ُن َ
االنفعال يمكن أال يتكرر.
والثالث هو ما يؤكده مجيع العلامء من أن الطريق املثايل لعالج الكثري من
االضطرابات النفسية واالنفعاالت هو أن يكون لدى اإلنسان اإلرادة الكافية والقوية لعدم
ِ
رصوا ع ََىل
تكرار االنفعال وعدم اإلرصار عليه ،وهو نفس ما حتدث عنه قوله تعاىلَ :
﴿و َمل ْ ُي ُّ
َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾
قال آخر :ومثلكم أنا ..لقد قمت ببحوث مفصلة حول الطريقة التي عالج هبا القرآن
الكريم املشاعر السلبية التي تعرتي اإلنسان يف حياته؛ فتجعله فاشال يائسا متأملا حمبطا،
مصابا بكل أنواع الكآبة..
ال يمكنني طبعا أن أستعرض لكم كل ذلك هنا ،وإال الكتفيتم باالستامع يل ..وهلذا
سأقترص عىل مثال واحد ..وهو قوله تعاىل يف خطاب اليائسني الذين أرسفوا عىل أنفسهم
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ِ
ِ ِ
مح ِة اهللرِ إِ رن اهللرَ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْ َ
بارتكاب املعايصُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا رلذي َن َأ ْ َ
الذ ُنوب َمجِيعا إِ رنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
يم َو َأنِي ُبوا إِ َىل َر ِّب ُك ْم َو َأ ْسلِ ُموا َل ُه ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم
ً ُ َ
َيغْف ُر ُّ َ
الرح ُ
ُ ر
ِ
ِ
ِ
ْرص َ
اب
ون َواتربِ ُعوا َأ ْح َس َن َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم م ْن َر ِّب ُك ْم م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
ا ْل َع َذ ُ
اب ُث رم َال ُتن َ ُ
رستَا ع ََىل َما َف رر ْط ُت ِيف َجن ِ
ون َأ ْن َت ُق َ
َب ْغ َت ًة َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ْب اهللرِ َو ِإ ْن ُكن ُْت ملَِ َن
ول َن ْف ٌس َيا َح ْ َ
ول َلو َأ رن اهللرَ َهدَ ِاين َل ُكن ُْت ِمن املُْت ِرقنيَ َأو َت ُق َ ِ
ِ
اب َل ْو َأ رن ِيل
ول حنيَ ت ََرى ا ْل َع َذ َ
ْ
َ
الساخ ِري َن َأ ْو َت ُق َ ْ
ر
ون ِمن املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [الزمر]58-53 :
ك رَر ًة َف َأ ُك َ َ ْ

ففي هذا النداء اإلهلي املقدس ،يأمر اهلل اليائسني بأال يفقدوا األمل من رمحة اهلل
تعاىل ،وَيربهم بأن الذنوب والفشل واملعايص وكل أنواع اإلرساف التي ارتكبوها
سيمحوها اهلل تعاىل بلمح البرص برشط أن يرجع اإلنسان وينيب إىل اهلل تعاىل بقلب سليم.
ثم حيذرهم من عذاب سيأتيهم إن مل يفعلوا ذلك ،ويرجعوا إىل اهلل ويتوبوا إليه..
انظروا كيف جاءت اآلية األوىل بخرب إجيايب ،وهو التبشري بمغفرة اهلل ورمحته ،وعدم
اليأسَ :
﴿ال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهللرِ﴾ ..أما اآلية الثانية فحذرت من عواقب عدم الرجوع إىل
ِ
ِ
اب﴾
﴿و َأ ْسلِ ُموا َل ُه م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
اهلل وأن العذاب سيأيتَ :
ثم تأيت اآليات التالية لتصور لنا نتائج األعامل السلبية إذا بقينا عليها ،وتأمرنا
﴿واتربِ ُعوا َأ ْح َس َن َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأتِ َي ُك ُم
بتغيريها فور ًا ،يقول تعاىلَ :
اب َب ْغ َت ًة َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [الزمر ..]55 :ثم تلتها مبارشة النتيجة السلبية املؤملة ملن ال
ا ْل َع َذ ُ
ِ
ِ
اب َب ْغ َت ًة َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾
ينفذ األمر اإلهلي ﴿م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
ثم تأيت مرحلة التصور لنتائج الفعل السلبي من خالل آيات مرعبة ،تصور لنا هذه
اآليات احتامالت متعددة لنتائج سلبية مؤكدة احلدوث فيام لو مل نستجب للتغيري اإلجيايب
رستَا ع ََىل َما َف رر ْط ُت ِيف َجن ِ
الذي يأمرنا القرآن به ،يقول تعاىلَ ﴿ :أ ْن َت ُق َ
ْب اهللرِ
ول َن ْف ٌس َيا َح ْ َ
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وإِ ْن ُكن ُْت ملَِن الس ِ
ول َل ْو َأ رن اهللرَ َهدَ ِاين َل ُكن ُْت ِم َن املُْت ِرقنيَ َأ ْو َت ُق َ
اخ ِري َن َأ ْو َت ُق َ
ول ِحنيَ َت َرى
َ
َ ر
اب َل ْو َأ رن ِيل ك رَر ًة َف َأ ُك َ
ون ِم َن املُْ ْح ِسنِنيَ َب َىل َقدْ َجا َءت َ
ت َو ُكن َْت
ْرب َ
ا ْل َع َذ َ
اس َتك َ ْ
ْك آ َي ِايت َفك رَذ ْب َت ِ َهبا َو ْ
وه ُه ْم ُم ْس َو رد ٌة َأ َل ْي َس ِيف َج َهن َرم َم ْث ًوى
ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ت ََرى ا رل ِذي َن ك ََذ ُبوا ع ََىل اهللرِ ُو ُج ُ
ِ

ل ْل ُم َتك ِّ ِ
ن﴾ [الزمر]60-56 :
َربي َ
وتتضمن هذه اآليات تصورات ملا يمكن حدوثهَ ﴿ :أ ْن َت ُق َ
رستَا﴾،
ول َن ْف ٌس َيا َح ْ َ

وهي نتيجة سلبية تتضمن احلرسة والندمَ ﴿ ..أ ْو َت ُق َ
ول َل ْو َأ رن اهللرَ َهدَ ِاين﴾ ،وهي نتيجة سلبية
تتضمن أحالم ًا لن تتحققَ ﴿ ..أو َت ُق َ ِ
اب﴾ ،وهي نتيجة سلبية تتضمن
ول حنيَ ت ََرى ا ْل َع َذ َ
ْ
متني الرجوع إىل املايض ولكن هيهات أن حيدث ذلك.
﴿و ُين َِّجي اهللرُ
ثم يذكر اهلل تعاىل النتائج املرتبطة باالستجابة للربجمة القرآنية ،فيقولَ :

ِ
ِ
حيزَ ُن َ
ون﴾ [الزمر ]61 :وتتضمن هذه اآلية ثالثة
السو ُء َو َال ُه ْم َ ْ
ا رلذي َن ا رت َق ْوا بِ َم َفازَ هتِ ْم َال َي َم ُّس ُه ُم ُّ
﴿و ُين َِّجي اهللرُ ا رل ِذي َن ا رت َق ْوا
نجاحات متتالية :أوهلا النجاة من عذاب اهلل يوم القيامةَ :
بِ َم َفازَ ِ ِهت ْم﴾ ..والثانية أنه لن يكون هنالك أي أمر يسء يف املستقبلَ :
السو ُء﴾..
﴿ال َي َم ُّس ُه ُم ُّ
حيزَ ُن َ
ون﴾
والثالثة أنه لن يكون هنالك أي حزن عىل ما مىضَ :
﴿و َال ُه ْم َ ْ
قال آخر :بورك فيك أستاذنا الكريم ..لقد ذكرتني بام كان يامرسه بعض املعاجلني
النفسيني ..كان يطلب من كل شخص يعاين من مشاعر سلبية أن يسجلها ،ثم يسجل
مقابلها عدة مشاعر إجيابية يطمح إىل حتقيقها ويظن بأهنا حتقق له النجاح ..ثم يأمره بالتفكري
دونه من مشاعر سلبية وما تسببه له فيام لو استمر تفكريه عىل هذه احلال ،ثم يبدأ بتخيل
بام ر
املواقف الصعبة التي سيمر هبا فيام لو ظل احلال عىل ما هو عليه من انفعاالت سلبية
وترصفات قد تيسء له ..مثل تصور نظرة املجتمع له وهو حيمل هذه االعتقادات
واألحاسيس السلبية ،ويتخيل ردود أفعال املجتمع املحيط به عىل ما حيمله من أفكار سلبية
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منفرة.
بعد ذلك يطلب منه أن ينتقل إىل املشاعر اإلجيابية واألفكار التي حيلم أن حيملها
والصفات التي يود أن يتحىل هبا ،ليفكر بنتائجها اإلجيابية ،ويفكر بام ستقدمه له من استقرار
نفيس وجسدي ،ويتصور احلالة التي سيكون عليها فيام لو حتىل هبذه الصفات اإلجيابية.
ثم يطلب منه أن يتخيل حجم الفوائد التي سيجنيها من املشاعر اإلجيابية وكيف
ستتغري نظرة من حوله إليه ،ويتخيل مدى حمبة اآلخرين له ،وكيف سيكسب احرتامهم
وتقديرهم وثقتهم به.
وقد أخربنا املعالج أنه هبذه الطريقة سوف تتفاعل هذه األفكار وتنفذ إىل العقل
الباطن ويبدأ التغيري باجتاه األفضل ،فالنفس البرشية بطبيعتها متيل إىل حب النجاح وحب
االستقرار وحب األمل.
وقد أخربنا عن نجاعة هذا األسلوب ،وأنه قد ساهم يف عالج آالف البرش وحسن
أداءهم ،وساهم يف حتويلهم من أناس سلبيني ال يقدمون أي فائدة ألنفسهم أو ملجتمعهم،
إىل أناس إجيابيني امتألوا باألمل واملحبة ،وأصبحوا حيققون نجاحات مبهرة يف حياهتم.
قال آخر :بورك فيكم ..أما أنا فبحكم وظيفتي كنت أهتم بالطرق التي جتعل
اآلخرين منقادين يل ..حتى يتيرس عيل خدمتهم ،والقيام بواجبي يف حتقيق مصاحلهم ..وقد
رأيت الكثري ينصحني بالشدة والقسوة لتحقيق ذلك ..لكني عندما طبقت تلك النصائح
حتقق يل ما أريد لكن كان الكل ينظرون إيل باحتقار ..بل أخذ بعضهم يقاوم ،ويضطرين إىل
رد الفعل باملثل ،وهو ما مأل حيايت بالرصاع.
لكني عندما عدت للقرآن الكريم ،واستنصحته يف هذا اجلانب ،وجدته يقول يل:
يظ ا ْل َق ْل ِ
﴿ َفبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهللرِ لِن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَلِ َ
ْف َعن ُْه ْم
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
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ِ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
ب املُْت ََوكِّلِنيَ ﴾
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ إِ رن اهللرَ ُحي ُّ
َو ْ

[آل

عمران ..]159 :لقد تعلمت من هذه اآلية الكريمة أن الطريقة املثىل لتحقيق ما تتطلبه وظيفتي
هو أن أجعل اآلخرين يطيعوين بمحض إرادهتم وبكل طواعية وانقياد ..وهذا ما كان عليه
النبي الكريم  ،فقد ملك القلوب والعقول بسلوكه وأخالقه ،واستطاع أن يكون قائدا
عسكريا وسياسيا ،ويف ظل ظروف صعبة ،وبكل حمبة ومودة وسالم.
وهكذا عدت للقرآن الكريم ،ألستنصحه بشأن املشاغبني املحبني للرصاع ،فوجدته
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا رلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا رل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه
يقول يلَ :
احل َسنَ ُة َو َال ر
﴿و َال ت َْست َِوي ْ َ
ِ
ِ
اها إِ رال ُذو َح ٍّظ عَظِي ٍ
م﴾ [فصلت-34 :
ربوا َو َما ُي َل رق َ
يم َو َما ُي َل رق َ
اها إِ رال ا رلذي َن َص َ ُ
عَدَ َاو ٌة َك َأ رن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
ِ
ِ
ٍ
ب
﴿و َجزَ ا ُء َس ِّيئَة َس ِّي َئ ٌة م ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللرِ إِ رن ُه َال ُحي ُّ
 ،]35ويقولَ :
ِ

ِ

ِ

رب َو َغ َف َر إِ رن َذل َك ملَ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [الشورى]43 :
ال رظاملنيَ ﴾ [الشورى ،]40 :ويقولَ :
﴿وملَ ْن َص َ َ
قال آخر :بورك فيكم مجيعا ..أما أنا؛ فقد كان يعجبني كثريا ما ذكره علامء النفس
من أن أفضل طريقة لعالج الكثري من األمراض النفسية ،وبخاصة االكتئاب ،هو الثقة
بالشفاء ..وبناء عىل هذا حاولوا إجياد طرق خمتلفة لزرع الثقة يف نفوس املرىض ،وقد رأوا
أهنا مجيعا ال يمكن أن تنجح ما مل تتحقق الثقة بالطبيب املعالج ..فاملريض الذي يثق بطبيبه
ثقة تامة ،سوف حيصل عىل نتائج أفضل بكثري من ذلك املريض الذي ال يثق بطبيبه.
وقد رأيت أن هذا األسلوب هو ما فعله القرآن الكريم مع فارق بسيط ومهم جدا،
﴿وإِ ْن َي ْم َس ْس َك اهللرُ
وهو أن الطبيب يف القرآن هو اهلل سبحانه وتعاىل ..اسمعوا لقوله تعاىلَ :
بِ ُْض َف َال ك ِ
ٍ
ِ
َاش َ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [األنعام ،]17 :وقوله:
ف َل ُه إ رال ُه َو َوإ ْن َي ْم َس ْس َك بِ َخ ْري َف ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ٍّ
ِ
﴿وإِ ْن يمسس َك اهللرُ بِ ُْض َف َال ك ِ
ِ ِ
يب بِ ِه َم ْن
َاش َ
ف َل ُه إِ رال ُه َو َوإِ ْن ُي ِر ْد َك بِ َخ ْ ٍري َف َال َرا رد ل َف ْضلِه ُيص ُ
َ َْ َ ْ
ٍّ
اد ِه و ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ ِ ِ
يم﴾ [يونس]107 :
َي َشا ُء م ْن ع َب َ َ
الرح ُ
ُ ر
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لقد كان هلذه اآليات الكريمة تأثريها الكبري يف حيايت ..ويف أصعب الظروف ..فكلام
واستيقنت بأن احلالة التي أعاين منها
تذكرت عىل الفور هذه اآليات،
مررت بظرف صعب
ُ
ُ
ُ
إنام هي بأمر من اهلل تعاىل ،وأن اهلل هو القادر عىل أن حيول الْض إىل خري ،ولن يستطيع أحد
أن يمنع عني اخلري ،فيطمئن قلبي وأحتول من حالة شديدة مليئة باالكتئاب إىل حالة
روحانية مليئة بالرسور والتفاؤل ،وبخاصة عندما أعلم أن الظروف السيئة هي بتقدير اهلل
تعاىل ،فأرىض هبا ألنني أحب اهلل وأحب أي يشء يقدره عيل.
قال آخر :بورك فيكم مجيعا ..أما أنا؛ فقد كنت مهتام بام ذكره علامء النفس من أن
احلالة النفسية تؤثر عىل اجلسم وحركاته ومظهره ..ولذلك فإن اإلنسان املصاب بدرجة ما
من اإلحباط يتنفس بصعوبة ،ويتحدث ببطء ،ويظهر عليه أيض ًا اهلم والضيق ..ولذلك
اقرتح بعضهم أن تقابل هذه السلوكات بالتظاهر بالفرح والرسور ..وأن هذا التظاهر
سريتد عىل النفس فيجعلها تشعر بذلك.
وقد وجدت القرآن الكريم مليئا بأمثال هذه املعاين ..فلذلك كنت كلام أصبت بتلك
﴿ونَزَ ْعنَا َما ِيف ُصدُ ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ ِه ُم ْاألَ ْهنَ ُار َو َقا ُلوا
ور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل َ ْ
املشاعر أردد قوله تعاىلَ :
ت ُر ُس ُل َر ِّبنَا بِ ْ
ْ
احلَ ِّق
احلَ ْمدُ هللرِ ا رل ِذي َهدَ انَا ِهل َ َذا َو َما ُكنرا لِن َْهت َِد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا اهللرُ َل َقدْ َجا َء ْ
ِ
اجلنر ُة ُأ ِ
وها بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
احل ْمدُ هللرِ
ور ْث ُت ُم َ
ون﴾ [األعراف ،]43 :وقولهَ :
﴿و َقا ُلوا ْ َ
َو ُنو ُدوا َأ ْن ت ْل ُك ُم ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يها
ور ا رلذي َأ َح رلنَا َد َار املُْ َقا َمة م ْن َف ْضلِه َال َي َم ُّسنَا ف َ
ا رلذي َأ ْذ َه َ
ور َش ُك ٌ
احلزَ َن إِ رن َر ربنَا َل َغ ُف ٌ
ب َعنرا ْ َ
ِ
﴿و َقا ُلوا ْ
احلَ ْمدُ هللرِ ا رل ِذي َصدَ َقنَا َوعْدَ ُه
وب﴾ [فاطر ،]35-34 :وقولهَ :
يها ُل ُغ ٌ
ب َو َال َي َم ُّسنَا ف َ
ن ََص ٌ
ِ
اجلن ِرة َح ْي ُث ن ََشا ُء َفنِ ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َع ِاملِنيَ ﴾ [الزمر ،]74 :وقولهَ ﴿ :أ َف َام
َو َأ ْو َر َثنَا ْاألَ ْر َض َن َت َب رو ُأ م َن ْ َ
ِ
ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ إِ رال َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
يم ملِ ْث ِل َه َذا َف ْل َي ْع َم ِل
وىل َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع رذبِنيَ إِ رن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
ويت كِتَا َب ُه ِب َي ِمينِ ِه َف َي ُق ُ
ا ْل َع ِام ُل َ
ول َهاؤُ ُم ا ْق َر ُءوا كِت َِاب َي ْه
ون﴾ [الصافات ،]61-58 :وقولهَ ﴿ :ف َأ رما َم ْن ُأ ِ َ
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ِ
ٍ ِ ٍ
إِ ِّين َظنَن ُْت َأ ِّين ُم َال ٍق ِح َسابِ َي ْه َف ُه َو ِيف ِع َ ٍ ِ ٍ ِ
رش ُبوا
يشة َراض َية يف َجنرة عَال َية ُق ُطو ُف َها َدان َي ٌة ُك ُلوا َوا ْ َ
ِ
اخلالِ َي ِة﴾ [احلاقة ..]24-19 :وغريها من اآليات الكريمة ..أقرؤها
َهنيئًا بِ َام َأ ْس َل ْف ُت ْم ِيف ْاألَ ريا ِم ْ َ
بانفعال وتأثر؛ فأجد لذلك لذة عظيمة تزيح عني كل آالمي.
قال آخر :بورك فيكم مجيعا ..أما أنا؛ فقد كنت أعاين مما يعاين منه الكثري من املخاوف
املرتبطة باملستقبل ..كنت أخاف أن ُأفصل من وظيفتي فأجد نفيس فجأة دون أي راتب أو
كنت أقيم فيه ،وال أجد
مال ..وكنت أتذكر أنه عندما يقرتب موعد دفع أجور املنزل الذي ُ
أي مال معي ،أعاين من قلق وخوف من املستقبل وكان هذا األمر يشغل جزء ًا كبري ًا من
وقتي فأخرس الكثري من الوقت يف أمور ال أستفيد منها وهي التفكري باملشكلة دون جدوى.
لكن ـ بسبب قراءيت لكتاب اهلل وتذكري لكثري من آياته التي تؤكد عىل أن اهلل هو من
سريزقني وهو من سيحل يل هذه املشكلة ـ زالت كل هذه املخاوف.
لقد كان وردي الذي ختلصت به من كل تلك املخاوف قوله تعاىلَ ﴿:ف َت َق رب َل َها َر ُّ َهبا
ِ
بِ َق ُب ٍ
اب َو َجدَ ِعنْدَ َها
ول َح َس ٍن َو َأ ْن َبت ََها َن َباتًا َح َسنًا َو َك رف َل َها زَ ك َِر ريا ُك رل َام َد َخ َل َع َل ْي َها زَ ك َِر ريا املْ ْح َر َ
ِرزْ ًقا َق َال َيا َم ْر َي ُم َأنرى َل ِك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللرِ إِ رن اهللرَ َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾
ِ
ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار
ض َأ رم ْن َي ْمل ُك ر
[آل عمران ،]37 :وقولهُ ﴿ :ق ْل َم ْن َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن ر
ِ
ِ
ومن َُي ِْرج ْ ِ
احل ِّي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
ون اهللرُ َف ُق ْل َأ َف َال
َ َ ْ
احل ري م َن املَْ ِّيت َو َُي ِْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ
ُ َ

َت رت ُق َ ِ
رص ُف َ
ون﴾ [يونس،]32-31 :
احل ِّق إِ رال ر
احل ُّق َف َام َذا َب ْعدَ ْ َ
ون َف َذل ُك ُم اهللرُ َر ُّب ُك ُم ْ َ
الض َال ُل َف َأنرى ُت ْ َ
ِ
ِ
ٍ ِ
يها بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ِ
وقولهِ :
ال ِر َج ٌال
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ف َ
﴿يف ُب ُيوت َأذ َن اهللرُ َأ ْن ُت ْر َف َع َو ُي ْذك ََر ف َ
يها ْ
ِ
ون يوما َت َت َق رلب فِ ِ
ِ
ِ
ِ
َال ُت ْل ِه ِ
يه
يه ْم ِ َ
ُ
جت َار ٌة َو َال َب ْي ٌع َع ْن ذك ِْر اهللرِ َوإِ َقا ِم ر
الص َالة َوإِيتَاء الزر كَاة ََيَا ُف َ َ ْ ً
وب َو ْاألَ ْب َص ُار لِ َي ْج ِز َ ُهي ُم اهللرُ َأ ْح َس َن َما ع َِم ُلوا َو َي ِزيدَ ُه ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه َواهللرُ َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء
ا ْل ُق ُل ُ

بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن َدا رب ٍة َال َحت ِْم ُل ِرزْ َق َها اهللرُ َي ْرزُ ُق َها َوإِ ريا ُك ْم
اب﴾ [النور ،]38-36 :وقولهَ :
509

و ُهو الس ِميع ا ْلعلِيم﴾ [العنكبوت ،]60 :وقولهُ ﴿:ق ْل من يرزُ ُق ُكم ِمن السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ُق ِل
ْ َ رَ َ
َ ْ َْ
َ َ ر ُ َ ُ
اهللرُ َوإِنرا َأ ْو إِ ريا ُك ْم َل َع َىل ُهدً ى َأ ْو ِيف َض َال ٍل ُمبِ ٍ
جي َع ْل َل ُه
ني﴾ [سبأ ،]24 :وقولهَ :
﴿و َم ْن َيت ِرق اهللرَ َ ْ
خمَ ْرجا ويرزُ ْقه ِمن حي ُث َال َ ِ
ب َو َم ْن َيت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه إِ رن اهللرَ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه َقدْ َج َع َل
حيتَس ُ
َ ً ََْ ُ ْ َ ْ
ْ
اهللرُ لِ ُك ِّل َ ٍ
ِ
جلوا
يشء َقدْ ًرا﴾ [الطالق ،]3-2 :وقولهَ ﴿:أ رم ْن َه َذا ا رلذي َي ْرزُ ُق ُك ْم ِإ ْن َأ ْم َس َك ِرزْ َق ُه َب ْل َ ُّ
ْ
ِيف ُع ُت ٍّو َو ُن ُف ٍ
ور﴾ [امللك ،]21 :وغريها من اآليات الكريمة ..وقد أصبح يل بسبب ذلك الكثري
من الوقت الفعال ألستثمره يف األعامل اإلجيابية الكثرية ،والتي كانت سببا يف حتسني كل
أوضاعي املادية واملعنوية..

قال آخر :بورك فيكم مجيعا ..أما أنا؛ فقد كنت من أولئك الذين يلقون عبئهم عىل
غريهم ..كنت أتوهم أن كل املشاكل التي أمر هبا سببها أعدائي احلاقدين عيل ..لكني عندما
ِ
َريوا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم ﴾ [الرعد،]11 :
َري َما بِ َق ْو ٍم َحترى ُيغ ِّ ُ
تأملت بعمق قوله تعاىل ﴿ :إ رن اهللرَ َال ُيغ ِّ ُ
وقولهَ ﴿ :ما َأ َصا َب َك ِم ْن َح َسن ٍَة َف ِم َن اهللرِ َو َما َأ َصا َب َك ِم ْن َس ِّيئ ٍَة َف ِم ْن َن ْف ِس َ
ك﴾ [النساء]79 :
رحت أبحث بصدق عن كل الثغرات املوجودة يف نفيس ،والتي حولت الكل إىل أعداء يل..
وبالفعل استطعت أن أكتشف أين أنا سبب كل ما حيصل يل ..عندها بحثت يف القرآن
اهدُ وا فِينَا
﴿وا رل ِذي َن َج َ
الكريم عن كيفية التخلص من هذه احلالة؛ فوجدت قوله تعاىلَ :
َلنَه ِدينرهم سب َلنَا وإِ رن اهللرَ ملَع املُْ ِ ِ
حسننيَ ﴾ [العنكبوت]69 :
َ ْ
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
فرحت أروض نفيس عىل احللم وسعة الصدر وكل األخالق النبيلة ..حتى حتقق يل
ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ومن َأحسن َقو ًال ِممرن دعَا إِ َىل اهللرِ وع َِم َل ص ِ
احلًا َو َق َال إِنرنِي ِم َن
َ
َ
ْ َ
َ َ ْ ْ َ ُ ْ
ِِ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا رلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا رل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة
احل َسنَ ُة َو َال ر
املُْ ْسلمنيَ َو َال ت َْست َِوي ْ َ
ِ
ِ
اها إِ رال ُذو َح ٍّظ عَظِي ٍ
م﴾ [فصلت]35-33 :
ربوا َو َما ُي َل رق َ
يم َو َما ُي َل رق َ
اها إِ رال ا رلذي َن َص َ ُ
َك َأ رن ُه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
ج ـ القرآن ..وتزكية النفس:
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بعد أن استمعت هلذه الشهادات ،وسجلتها ،طلب مني صاحبي عبد الرمحن أن
أسري معه إىل حمل آخر يف ذلك اجلناح..
القرآن والتزكية الروحية:
ما رسنا قليال حتى رأينا شيخا كبريا َياطب كهال ،كان يبدو أنه من تالميذه ،ويقول
له(:)1منذ كم صحبتني؟
قال الكهل :منذ ثالث وثالثني سنة.
قال الشيخ :فام تعلمت مني يف هذه املدة؟
قال الكهل :ثامين مسائل.
قال الشيخ :إنا هللر وإنا إليه راجعون ،ذهب عمري معك ومل تتعلم إال ثامين مسائل!
قال الكهل :يا أستاذ مل أتعلم غريها ،وإين ال أحب أن أكذب.
قال الشيخ :هات هذه الثامين مسائل حتى أسمعها.
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد حيب حمبوبا فهو مع حمبوبه إىل
القرب فإذا وصل إىل القرب فارقه؛ فتأملت قوله تعاىل﴿ :املَْ ُال َوا ْل َبنُ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
ون ِزينَ ُة ْ َ
ِ
ِ
وا ْلب ِ
﴿و َي ِزيدُ اهللرُ
احل ُ
اق َي ُ
ات َخ ْ ٌري عنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌري َأ َم ًال﴾ [الكهف ،]46 :وقولهَ :
ات ر
َ َ
الص َ

ِ
ا رل ِذين ْاهتَدَ وا ُهدً ى وا ْلب ِ
ات َخ ْ ٌري ِعنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌري َم َر ًّدا﴾ [مريم،]76 :
احل ُ
اق َي ُ
ات ر
َ َ
ْ
َ
الص َ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار
وقولهُ ﴿ :ق ْل َأؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َخ ْ ٍري ِم ْن َذلِ ُك ْم لِ رل ِذي َن ا رت َق ْوا ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َجن ٌ
رات َ ْ
ان ِمن اهللرِ واهللرُ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
ِِ ِ
اد ا رل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر ربنَا إِ رننَا آ َمنرا
َ
اج ُم َط ره َر ٌة َو ِر ْض َو ٌ َ
يها َو َأزْ َو ٌ
َخالدي َن ف َ
َ َ ٌ
رار الصابِ ِرين والص ِ
ِ
ِ
اد ِقنيَ َوا ْل َقانِتِنيَ َواملُْن ِْف ِقنيَ َواملُْ ْس َتغ ِْف ِري َن
َ َ ر
اب الن ِ ر
َفاغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوقنَا ع ََذ َ
بِ ْاألَ ْس َح ِار﴾ [آل عمران ..]17-15 :فجعلت كل تلك األعامل الفاضلة حمبويب؛ فإذا دخلت القرب
( )1أصل القصة يف إحياء علوم الدين ،ج  ،1ص ..111 :لكن ترصفت فيها بحسب ما يستدعيه املقام.
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دخل حمبويب معي.
قال الشيخ :أحسنت ..فام الثانية؟
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َهنَى النر ْف َس ع ِ
َن
﴿و َأ رما َم ْن َخ َ
قال الكهل :تأملت قول اهللر عز وجلَ :
اف م َقام رب ِه جنرت ِ
ِ
ْاهلوى َفإِ رن ْ ِ
َان﴾
﴿و َمل ْن َخ َ َ َ َ ِّ َ
اجلنر َة ه َي املَْ ْأ َوى﴾ [النازعات ،]41-40 :وقولهَ :
ََ
َ
اف و ِع ِ
ِ
يد﴾
﴿و َلنُ ْسكِنَنر ُك ُم ْاألَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َذلِ َك َملِ ْن َخ َ
اف َم َقامي َو َخ َ َ
[الرمحن ،]46 :وقولهَ :
[إبراهيم]14 :؛ فعلمت أن قوله سبحانه هو احلق ،فأجهدت نفيس يف دفع اهلوى حتى استقرت
عىل طاعة اهللر تعاىل.
قال الشيخ :أحسنت ..فام الثالثة؟
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل من معه يشء له قيمة ومقدار رفعه
وحفظه ،ثم نظرت إىل قول اهللر عز وجل﴿ :ما ِعنْدَ ُكم َينْ َفدُ َوما ِعنْدَ اهللرِ َب ٍ
اق َو َلن َْج ِز َي رن ا رل ِذي َن
َ
ْ
َ
ربوا َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل ]96 :فكلام وقع معي يش ء له قيمة ومقدار
َص َ ُ
وجهته إىل اهللر ليبقى عنده حمفوظا.
قال الشيخ :أحسنت ..فام الرابعة؟
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد منهم يرجع إىل املال وإىل احلسب
والرشف والنسب ،فنظرت فيها فإذا هي ال يشء ،ثم نظرت إىل قول اهللر تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
راس إِنرا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ رن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللرِ
الن ُ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾ [احلجرات]13 :؛ فعملت يف التقوى حتى أكون عند اهللر كريام.
َأ ْت َقا ُك ْم إِ رن اهللرَ عَل ٌ
قال الشيخ :أحسنت ..فام اخلامسة؟
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق ،وهم يطعن بعضهم يف بعض ويلعن بعضهم
بعضا ،وأصل هذا كله احلسد ،ثم نظرت إىل قوله اهللر عز وجلَ ﴿ :أ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
َت َر ِّب َك
ون َر ْمح َ
512

ات لِيت ِ
ض درج ٍ
يشتَهم ِيف ْ ِ
ِ
رخ َذ
َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َمع َ ُ ْ
ِ
جي َم ُع َ
﴿و َل ْو َال َأ ْن
َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ًّيا َو َر ْمح ُ
ون﴾ [الزخرف ،]32 :وقولهَ :
َت َر ِّب َك َخ ْ ٌري ممرا َ ْ
ون النراس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َجل َع ْلنَا َملِ ْن َي ْك ُفر بِالر ْمح َِن لِ ُب ُي ِ
َي ُك َ
وهتِ ْم ُس ُق ًفا ِم ْن فِ رض ٍة َو َم َع ِار َج َع َل ْي َها
ُ ر َ
ُ ر
َ
ِ
ون َولِ ُب ُي ِ ِ
رس ًرا َع َل ْي َها َيتركِ ُئ َ
َي ْظ َه ُر َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
ون َوزُ ْخ ُر ًفا َو ِإ ْن ُك ُّل َذل َك ملَرا َمت ُ
َاع ْ َ
وهت ْم َأ ْب َوا ًبا َو ُ ُ
َو ْاآل ِخ َر ُة ِعنْدَ َر ِّب َك لِ ْل ُمت ِرقنيَ ﴾ [الزخرف]35-33 :؛ فرتكت احلسد ،وعلمت أن القسمة من عند
اهللر سبحانه ،فرتكت عداوة اخللق عني.
قال الشيخ :أحسنت ..فام السادسة؟
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق يبغي بعضهم عىل بعض ،ويقاتل بعضهم بعضا،
ان َل ُكم عَدُ و َف ر ِ
فرجعت إىل قول اهللر عز وجل﴿ :إِ رن ر
اخت ُذو ُه عَدُ ًّوا إِن َرام َيدْ ُعو ِحزْ َب ُه
ٌّ
الش ْي َط َ ْ
الس ِع ِ
لِ َي ُكو ُنوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
ري﴾ [فاطر]6 :؛ فعاديته واجتهدت يف أخذ حذرى منه ،ألن اهللر
اب ر
تعاىل شهد عليه أنه عدو يل.
قال الشيخ :أحسنت ..فام السابعة؟
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكرسة فيذل
﴿و َما ِم ْن َدا رب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ رال ع ََىل
فيها نفسه ويدخل فيام ال حيل له ،ثم نظرت إىل قوله تعاىلَ :
َاب ُمبِ ٍ
اهللرِ ِرزْ ُق َها َو َي ْع َل ُم ُم ْس َت َق رر َها َو ُم ْست َْو َدع ََها ُك ٌّل ِيف كِت ٍ
ني﴾ [هود]6 :؛ فعلمت أنى واحد من
هذه الدواب التي عىل اهللر رزقها ،فاشتغلت بام هللر تعاىل عىل ،وتركت مايل عنده.
قال الشيخ :أحسنت ..فام الثامنة؟
قال الكهل :نظرت إىل هذا اخللق فرأيتهم كلهم متوكلني عىل خملوق ..هذا عىل
ضيعته ،وهذا عىل جتارته ،وهذا عىل صناعته ،وهذا عىل صحة بدنه ،وكل خملوق متوكل
﴿و َم ْن َيت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه إِ رن اهللرَ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه
عىل خملوق مثله ،فرجعت إىل قوله تعاىلَ :
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ِ
يش ٍء َقدْ ًرا﴾ [الطالق]3 :؛ فتوكلت عىل اهللر عز وجل ،فهو حسبي.
َقدْ َج َع َل اهللرُ ل ُك ِّل َ ْ
قام الشيخ وقبل رأس تلميذه ،وقال :وفقك اهللر يا بني ..ما فرحت ليشء كفرحي بام
ذكرت ..ذلك أنك جعلت القرآن الكريم شيخك وأستاذك ومربيك ..وأفلح من كان
كذلك.
قال الكهل :ال أكتمك يا معلمي أين قبل أن أظفر برشف صحبتك ،كنت قد هتت يف
الكثري من الفلسفات املختلفة ،بحثا عن تزكية نفيس وتربيتها ،لكني بعد صحبتك وبعد
ترغيبك إياي يف تدبر القرآن الكريم وجدت ضالتي ..فهو الكتاب الوحيد الذي يتضمن
كل احلاجات ،ويريب النفس يف كل اجلوانب ،ويغرس فيها كل قيم الفضيلة واألخالق
العالية.
أتذكر جيدا ذلك اليوم الذي جئتك فيه ،وأنا أفخر بحفظي للقرآن الكريم ،فقلت
يل :مبارك لك حفظ ذاكرتك للقرآن ..وأمتنى أن يرسي منها إىل ذاتك ..وأال يظل حمصورا
يف سجون ذاكرتك.
حينها سألتك عن كيفية حتقيق ذلك ،فذكرت يل عرشة آداب ،وأخربتني أن آثار
القرآن الكريم يف نفيس لن تتحقق من دوهنا ..وعندما سألتك عن أوهلا ،فقلت( :)1أوهلا أن
تعرف عظمة الكالم الذي تريد قراءته وعلوه ..ولن يستقيم لك ذلك حتى تعلم فضل اهلل
سبحانه وتعاىل ولطفه بخلقه يف نزوله عن عرش جالله إىل درجة أفهام خلقه ..فانظر كيف
لطف اهلل تعاىل بخلقه يف إيصال معاين كالمه إىل أفهام خلقه ..وكيف جتلت هلم تلك الصفة
يف طي حروف وأصوات هي صفات البرش ..ولو ال استتار كنه جاللة كالمه بكسوة
احلروف ملا ثبت لسامع الكالم عرش وال ثرى ،ولتالشى ما بينهام من عظمة سلطانه
( )1إحياء علوم الدين ،ج  ،1ص.510 :
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وسبحات نوره ..ولو ال تثبيت اهلل عز وجل ملوسى عليه السالم ملا أطاق سامع كالمه كام مل
يطق اجلبل مبادئ جتليه حيث صار دكا.
وعندما سألتك عن الثانية ،قلت :التعظيم للمتكلم ..فالقارئ عند البداية بتالوة
القرآن ينبغي أن حيْض يف قلبه عظمة املتكلم ،ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كالم البرش ،وأن
يف تالوة كالم اهلل عز وجل غاية اخلطر ،فإنه تعاىل قالَ :
﴿ال َي َم ُّس ُه إِ رال املُْ َط ره ُر َ
ون﴾ [الواقعة:
..]79وكام أن ظاهر جلد املصحف وورقه حمروس عن ظاهر برشة الالمس إال إذا كان
متطهرا ،فباطن معناه أيضا بحكم عزه وجالله حمجوب عن باطن القلب إال إذا كان متطهرا
عن كل رجس ومستنريا بنور التعظيم والتوقري ،وكام ال يصلح ملس جلد املصحف كل يد
فال يصلح لتالوة حروفه كل لسان ،وال لنيل معانيه كل قلب ،وملثل هذا التعظيم كان
بعضهم إذا نرش املصحف غشى عليه ويقول :هو كالم ريب ،هو كالم ريب ..فتعظيم الكالم
تعظيم املتكلم.
وعندما سألتك عن الثالثة ،قلت :حضور القلب وترك حديث النفس ..وذكرت يل
ٍ
ِ ِ
َاب بِ ُق روة ﴾ [مريم:
حي َيى ُخذ ا ْلكت َ
أن ذلك هو معنى أخذ الكتاب بقوة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َ ْ
 ..]12أي بجد واجتهاد ،وأخذه باجلد أن يكون متجردا له عند قراءته منرصف اهلمة إليه
عن غريه ..وقد ذكرت يل أنه قيل لبعضهم :إذا قرأت القرآن حتدث نفسك بيشء؟ فقال:
أو يش ء أحب إىل من القرآن حتى أحدث به نفيس؟ ..وذكرت يل أن هذه الصفة تتولد عام
قبلها من التعظيم ،فإن املعظم للكالم الذي يتلوه يستبرش به ويستأنس وال يغفل عنه ،ففي
القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التايل أهال له ،فكيف يطلب األنس بالفكر يف غريه وهو
يف منتزه ومتفرج ،والذي يتفرج يف املنتزهات ال يتفكر يف غريها..
وعندما سألتك عن الرابعة ،قلت :التدبر ..وذكرت يل قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ رب ُر َ
ون
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َري اهللرِ َلوجدُ وا فِ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ا ْل ُق ْر َ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء ،]82 :وقولهَ ﴿ :أ َف َال
َ َ
آن َأ ْم ع ََىل ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
َيتَدَ رب ُر َ
وب َأ ْق َف ُ
اهلَا﴾ [حممد ..]24 :وعندما سألتك عن كيفية ذلك نصحتني
برتديد اآلية مرات عديدة حتى يستقيم يل التدبر ..وذكرت يل أنه ألجل هذا كان الصاحلون
يرددون اآلية الواحدة مرات عديدة ليستقيم هلم احلضور والتدبر فيها ..وقد ذكرت يل عن
بعضهم أنه قال :إين ألفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع
الفجر ..وأن آخر قال :آية ال أتفهمها وال يكون قلبي فيها ال أعد هلا ثوابا ..وأن آخر قال:
إنى ألتلو اآلية فأقيم فيها أربع ليال أو مخس ليال ،ولو ال أنى أقطع الفكر فيها ما جاوزهتا
إىل غريها ..وأن آخر بقي يف سورة هود ستة أشهر يكررها وال يفرغ من التدبر فيها ..وأن
آخر قال :يل يف كل مجعة ختمة ،ويف كل شهر ختمة ،ويف كل سنة ختمة ويل ختمة منذ ثالثني
سنة ما فرغت منها بعد ..وأن آخر قال :أقمت نفيس مقام األجراء فأنا أعمل مياومة
وجمامعة ومشاهرة ومساهنة.
وعندما سألتك عن اخلامسة ،قلت :التفهم ..وأن معناه أن يستوضح القارئ من كل
آية ما يليق هبا ،إذا القرآن يشتمل عىل ذكر صفات اهلل عز وجل ،وذكر أفعاله ،وذكر أحوال
األنبياء عليهم السالم ،وذكر أحوال املكذبني هلم وأهنم كيف أهلكوا ،وذكر أوامره
وزواجره ،وذكر اجلنة والنار ..وغريها من املعارف الكثرية ..ولذلك كان الصاحلون
يقولون :من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن.
وعندما سألتك عن السادسة ،قلت :التخيل عن موانع الفهم ..ذلك أن أكثر الناس
منعوا عن فهم معانى القرآن ألسباب وحجب أسدهلا الشيطان عىل قلوهبم فعميت عليهم
عجائب أرسار القرآن ،وذكرت يل أن حجب الفهم أربعة ..أوهلا :أن يكون اهلم منرصفا إىل
حتقيق احلروف بإخراجها من خمارجها ،وهذا يتوىل حفظه شيطان وكل بالقراء ليرصفهم
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عن فهم معانى كالم اهللر عز وجل ،فال يزال حيملهم عىل ترديد احلرف َييل إليهم أنه مل
َيرج من خمرجه ،فهذا يكون تأمله مقصودا عىل خمارج احلروف فأنى تنكشف له املعاين؟
وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا ملثل هذا التلبيس ..وثانيها :أن يكون مقلدا ملذهب
سمعه بالتقليد و مجد عليه وثبت يف نفسه التعصب له بمجرد االتباع للمسموع من غري
وصول إليه ببصرية ومشاهدة ،فهذا شخص قيده معتقده عن أن جياوزه فال يمكنه أن َيطر
بباله غري معتقده ،فصار نظره موقوفا عىل مسموعه ..وثالثها :أن يكون مرصا عىل ذنب أو
متصفا بكرب ،أو مبتىل يف اجلملة هبوى يف الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه
وهو كاخلبث عىل املرآة فيمنع جلية احلق من أن يتجىل فيه وهو أعظم حجاب للقلب ،وبه
حجب األكثرون ..فكلام كانت الشهوات أشد تراكام كانت معانى الكالم أشد احتجابا،
وكلام خف عن القلب أثقال الدنيا قرب جتىل املعنى فيه ،فالقلب مثل املرآة ،والشهوات مثل
الصدأ ،ومعانى القرآن مثل الصور التي ترتاءى يف املرآة ،والرياضة للقلب بإماطة الشهوات
مثل تصقيل اجلالء للمرآة ..وهلذا رشط اهللر عز وجل اإلنابة يف الفهم والتذكري فقال:
ِ
رص ًة َو ِذك َْرى لِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
﴿ه َو ا رل ِذي ُي ِري ُك ْم آ َياتِ ِه َو ُينَزِّ ُل َل ُك ْم ِم َن
يب﴾ [ق ،]8 :وقالُ :
﴿ َت ْب َ
ِ
ِ
يب﴾ [غافر ،]13 :وقالَ ﴿ :أ َف َم ْن َي ْع َل ُم َأن َرام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك
الس َامء ِرزْ ًقا َو َما َيت ََذك ُرر إِ رال َم ْن ُين ُ
ر
احل ُّق ك ََم ْن ُه َو َأع َْمى إِن َرام َيت ََذك ُرر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [الرعد ..]19 :فالذي آثر غرور الدنيا عىل نعيم
َْ
اآلخرة ليس من ذوي األلباب ،ولذلك ال تنكشف له أرسار الكتاب ..ورابعها :أن يكون
قد قرأ تفسريا ظاهرا و اعتقد أنه ال معنى لكلامت القرآن إال ما تناوله النقل ،وأن ما وراء
ذلك تفسري بالرأي ،وأن من فرس القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار ،فهذا أيضا من
احلجب العظيمة.
وعندما سألتك عن السابعة ،قلت :التخصيص ..وأن معناه أن يقدر القارئ أنه
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املقصود بكل خطاب يف القرآن ،فإن سمع أمرا أو هنيا قدر أنه املنهي واملأمور ،وإن سمع
وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك ..وإن سمع قصص األولني واألنبياء علم أن السمر غري
مقصود ،وإنام املقصود ليعترب به وليأخذ من تضاعيفه ما حيتاج إليه ،فام من قصة يف القرآن
إال وسياقها لفائدة يف حق النبي  وأمته ولذلك قال تعاىل﴿ :و ُك ًّال َن ُقص َع َلي َك ِمن َأ ْنب ِ
اء
ْ َ
ْ
ُّ
َ
ِ ِ
ِ
احل ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذك َْرى لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [هود..]120 :
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت بِه ُفؤَ ا َد َك َو َجا َء َك ِيف َهذه ْ َ
ُّ
فليقدر العبد أن اهللر ثبت فؤاده بام يقصه عليه من أحوال األنبياء ،وصربهم عىل اإليذاء،
وثباهتم يف الدين النتظار نرص اهللر تعاىل ،وكيف ال يقدر هذا والقرآن ما أنزل عىل رسول اهللر
 لرسول اهللر خاصة ،بل هو شفاء وهدى ورمحة ونور للعاملني ،ولذلك أمر اهللر تعاىل الكافة
بشكر نعمة الكتاب فقالَ ﴿ :وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللرِ َع َل ْي ُك ْم َو َما َأنْزَ َل َع َل ْي ُك ْم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب
ِ
احلكْم ِة َي ِع ُظ ُكم بِ ِه َوا رت ُقوا اهللرَ َوا ْع َلموا َأ رن اهللرَ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم﴾ [البقرة ،]231 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ
يشء عَل ٌ
ُ
ْ
َو ْ َ
ْ
ون﴾ [األنبياء ،]10 :وقال﴿ :بِا ْلبين ِ
َأنْزَ ْلنَا إِ َلي ُكم كِتَابا فِ ِ
يه ِذك ُْر ُك ْم َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
َات َوالزُّ ُب ِر َو َأنْزَ ْلنَا
َ ِّ
ْ ْ ً
ني لِلن ِ
إِ َل ْي َك ِّ
﴿واتربِ ُعوا
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
راس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع رل ُه ْم َي َت َفك ُررو َن﴾ [النحل ،]44 :وقالَ :
ِ
ِ
ِ
اب َب ْغ َت ًة َو َأ ْن ُت ْم َال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [الزمر:
َأ ْح َس َن َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ُك ْم م ْن َر ِّب ُك ْم م ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأت َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
مح ٌة لِ َقو ٍم ي ِ
﴿ه َذا َب َصائِ ُر لِلن ِ
﴿ه َذا َب َي ٌ
وقنُ َ
ان
ون﴾ [اجلاثية ،]20 :وقالَ :
 ،]55وقالَ :
راس َو ُهدً ى َو َر ْ َ ْ ُ
لِلن ِ
راس َو ُهدً ى َو َم ْو ِع َظ ٌة لِ ْل ُمت ِرقنيَ ﴾ [آل عمران ..]138 :وإذا قصد باخلطاب مجيع الناس فقد
قصد اآلحاد ،فهذا القارئ الواحد مقصود ،فام له ولسائر الناس؟ ..فليقدر أنه املقصود،
كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأي َيش ٍء َأكْرب َشهاد ًة ُق ِل اهللرُ َش ِهيدٌ بينِي وبينَ ُكم و ُأ ِ
وح َي إِ َ ريل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
آن
َْ ََْ ْ َ
َُ َ َ
ُّ ْ
ِألُن ِْذ َر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن َب َلغَ ﴾ [األنعام ..]19 :وقد روي عن بعض الصاحلني أنه قال :من بلغه القرآن
فكأنام كلمه اهللر وإذا قدر ذلك مل يتخذ دراسة القرآن عمله ،بل يقرؤه كام يقرأ العبد كتاب
مواله الذي كتبه اليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه ..وقال آخر :هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل
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ربنا عز وجل بعهوده ،نتدبرها يف الصلوات ،ونقف عليها يف اخللوات ،وننفذها يف
الطاعات والسنن املتبعات ..وكان آخر يقول :ما زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن؟..
إن القرآن ربيع املؤمن كام أن الغيث ربيع األرض ..وقال آخر :مل جيالس أحد هذا القرآن
إال قام بزيادة أو نقصان ،قال اهللر تعاىل﴿ :و ُننَزِّ ُل ِمن ا ْل ُقر ِ
مح ٌة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
ِ
ارا﴾ [اإلرساء]82 :
َو َال َي ِزيدُ ال رظاملنيَ إِ رال َخ َس ً
وعندما سألتك عن الثامنة ،قلت :التأثر ..وذكرت يل أن معناه أن يتأثر قلب القارئ
بآثار خمتلفة بحسب اختالف اآليات ،فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه
من احلزن واخلوف والرجاء وغريه ..وقد قال بعضهم يذكر ذلك :نظرنا يف هذه األحاديث
واملواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب وال أشد استجالبا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه
وتدبره ..فتأثر العبد بالتالوة أن يصري بصفة اآلية املتلوة فعند الوعيد وتقييد املغفرة
بالرشوط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت ،وعند التوسع ووعد املغفرة يستبرش كأنه
يطري من الفرح ،وعند ذكر اهللر وصفاته وأسامئه يتطأطأ خضوعا جلالله واستشعارا لعظمته،
و عند ذكر الكفار ما يستحيل عىل اهللر عز وجل كذكرهم هللر عز وجل ولدا وصاحبة يغض
صوته وينكرس يف باطنه حياء من قبح مقالتهم ،وعند وصف اجلنة ينبعث بباطنه شوقا إليها،
وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها ..وهلذا؛ فإن من يقرأ قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ِّين
اب َي ْو ٍم عَظِي ٍم﴾ [األنعام ]15 :ومل يكن خائفا كان حاكيا ..وإذا قال:
َأ َخ ُ
َص ْي ُت َر ِّيب ع ََذ َ
اف إِ ْن ع َ
﴿ َع َل ْي َك ت ََو رك ْلنَا َوإِ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري﴾ [املمتحنة ]4 :ومل يكن حاله التوكل واإلنابة كان
رب رن ع ََىل َما آ َذ ْي ُت ُمونَا﴾ [إبراهيم ]12 :فليكن حاله الصرب أو العزيمة
حاكيا ..وإذا قالَ ﴿ :و َلن َْص ِ َ
عليه حتى جيد حالوة التالوة؛ فإن مل يكن هبذه الصفات ومل يرتدد قلبه بني هذه احلاالت
كان حظه من التالوة حركة اللسان مع رصيح اللعن عىل نفسه عند قراءته لقوله تعاىل:
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ِ
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللرِ َأ ْن
﴿ َف َأ رذ َن ُمؤَ ِّذ ٌن َب ْين َُه ْم َأ ْن َل ْعنَ ُة اهللرِ ع ََىل ال رظاملنيَ ﴾ [األعراف ]44 :وقوله﴿ :ك ُ َ
َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
﴿و ِمن ُْه ْم
ون﴾ [الصف ..]3 :وهو بذلك يدخل يف معنى قوله عز وجلَ :
ِ
ون ا ْلكِت َ ِ
اين َوإِ ْن ُه ْم إِ رال َي ُظن َ
ون َال َي ْع َل ُم َ
ُأ ِّم ُّي َ
ُّون﴾ [البقرة ]78 :يعنى التالوة املجردة،
َاب إ رال َأ َم ر
وقوله عز وجل﴿ :و َك َأين ِمن آي ٍة ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َي ُم ُّر َ
ون َع َل ْي َها َو ُه ْم َعن َْها
رَ َ
َ ِّ ْ ْ َ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [يوسف ]105 :ألن القرآن الكريم هو املبني لتلك اآليات يف السموات واألرض..
ومهام جتاوزها ومل يتأثر هبا كان معرضا عنها ،ولذلك قيل :إن من مل يكن متصفا بأخالق
القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه اهللر تعاىل :مالك ولكالمى وأنت معرض عنى ..دع عنك كالمى
إن مل تنب إىل ..و مثال العايص إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب امللك يف كل يوم
مرات وقد كتب إليه يف عامرة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقترص عىل دراسة كتابه ،فلعله
لو ترك الدراسة عند املخالفة لكان أبعد عن االستهزاء واستحقاق املقت ..ولذلك قال
بعض القراء :قرأت القرآن عىل شيخ يل ثم رجعت ألقرأ ثانيا فانتهرنى ،وقال :جعلت
القرآن عىل عمال ،اذهب فاقرأ عىل اهللر عز وجل فانظر بام ذا يأمرك وبام ذا ينهاك ..وهلذا
﴿و َم ْن َأع َْر َض
كان التايل باللسان املعرض عن العمل جدير بأن يكون هو املراد بقوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
َع ْن ِذك ِْري َفإِ رن َل ُه َم ِع َ
رشتَنِي َأع َْمى َو َقدْ
رش ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َأع َْمى َق َال َر ِّب مل َ َح َ ْ
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
ُكن ُْت َب ِص ًريا َق َال ك ََذلِ َك َأ َتت َْك آ َيا ُتنَا َفن َِسيت ََها َوك ََذلِ َك ا ْل َي ْو َم ُتن َْسى﴾ [طه ]126-124 :وبقوله عز

وجلَ ﴿ :ق َال ك ََذلِ َك َأ َتت َْك آ َيا ُتنَا َفن َِسي َت َها َوك ََذلِ َك ا ْل َي ْو َم ُتن َْسى﴾ [طه ]126 :أي تركتها ومل تنظر
إليها ومل تعبأ هبا ..ذلك أن تالوة القرآن حق تالوته هو أن يشرتك فيه اللسان والعقل
والقلب ،فحظ اللسان تصحيح احلروف بالرتتيل ،وحظ العقل تفسري املعاين ،وحظ القلب
االتعاظ والتأثر باالنزجار واالئتامر .فاللسان يرتل ،والعقل يرتجم ،والقلب يتعظ.
وعندما سألتك عن التاسعة ،قلت :الرتقي ..وذكرت أن معناه أن يرتقى إىل أن
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يسمع الكالم من اهللر عز وجل ال من نفسه ،وذكرت أن درجات القراءة ثالث :أدناها :أن
يقدر العبد كأنه يقرؤه عىل اهللر عز وجل ،واقفا بني يديه ،وهو ناظر إليه ومستمع منه ،فيكون
حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتْضع واالبتهال ..والثانية :أن يشهد بقلبه كأن
اهللر عز وجل يراه و َياطبه بألطافه ،ويناجيه بإنعامه وإحسانه فمقامه احلياء والتعظيم
واإلصغاء والفهم ..والثالثة :أن يرى يف الكالم املتكلم ،ويف الكلامت الصفات ،فال ينظر
إىل نفسه وال إىل قراءته وال إىل تعلق األنعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصور
اهلم عىل املتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة املتكلم عن غريه ،وهذه درجة
املقربني وما قبله درجة أصحاب اليمني ،وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلني ..وذكرت
يل عن بعض الصاحلني قوله يف هذا :واهللر لقد جتىل اهللر عز وجل خللقه يف كالمه ولكنهم ال
يبرصون ..وذكرت يل عن آخر أنه قال :كنت أقرأ القرآن فال أجد له حالوة حتى تلوته
كأنى أسمعه من رسول اهللر  يتلو عىل أصحابه ،ثم رفعت إىل مقام فوقه فكنت أتلوه كأنى
أسمعه من جربيل عليه السالم يلقيه عىل رسول اهللر  ،ثم جاء اهللر بمنزلة أخرى فأنا اآلن
أسمعه من املتكلم به ،فعندها وجدت له لذة ونعيام ال أصرب عنه ..وقال آخر :لو طهرت
القلوب مل تشبع من قراءة القرآن ..وقال آخر :كابدت القرآن عرشين سنة ،وتنعمت به
عرشين سنة.
وعندما سألتك عن العارشة ،قلت :التربي ..وذكرت يل أن معناه أن يتربأ القارئ
من حوله وقوته وااللتفات إىل نفسه بعني الرضا والتزكية ،فإذا تال آيات الوعد واملدح
للصاحلني فال يشهد نفسه عند ذلك ،بل يشهد املوقنني والصديقني فيها ،ويتشوف إىل أن
يلحقه اهللر عز وجل هبم ..وإذا تال آيات املقت وذم العصاة واملقرصين شهد عىل نفسه هناك
وقدر أنه املخاطب خوفا وإشفاقا ..ولذلك كان بعضهم يقول :اللهم إنى أستغفرك لظلمى
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وكفرى ..فقيل له :هذا الظلم؛ فام بال الكفر؟ فتال قوله عز وجل﴿ :إِ رن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم
َك رف ٌار﴾ [إبراهيم ..]34 :وقيل آلخر :إذا قرأت القرآن بام ذا تدعو؟ فقال :بامذا أدعو؟ ..أستغفر
اهللر عز وجل من تقصريى سبعني مرة ..فإذا رأى نفسه بصورة التقصري يف القراءة كان رؤيته
سبب قربه ،فإن من شهد البعد يف القرب لطف به يف اخلوف حتى يسوقه اخلوف إىل درجة
أخرى يف القرب وراءها ،ومن شهد القرب يف البعد مكر به باألمن الذي يفضيه إىل درجة
أخرى يف البعد أسفل مما هو فيه ،ومهام كان مشاهدا نفسه بعني الرضا صار حمجوبا بنفسه،
فإذا جاوز حد االلتفات إىل نفسه ومل يشاهد إال اهللر تعاىل يف قراءته كشف له رس امللكوت.
القرآن والتزكية األخالقية:
بعد أن استمعت هلذه األحاديث ،وسجلتها ،طلب مني صاحبي عبد الرمحن أن
﴿وإِن َرك َل َع َىل
أسري معه إىل حمل آخر ..فرسنا إىل حمل قريب ،قد كتب عىل بابه قوله تعاىلَ :
ِ
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ول اهللرِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
َان َي ْر ُجو اهللرَ
ُخ ُل ٍق عَظي ٍم﴾ [القلم ،]4 :وقولهَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ريا﴾ [األحزاب]21 :
َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهللرَ كَث ً
فسألته عنه ،فقال :هذا مركز علمي ،هيتم بالبحث يف النظريات األخالقية املختلفة،
ومقارنتها بالقرآن الكريم ..وقد دعيت إىل حضور حماَضة لبعض أساتذته الكبار
املوسوعيني الذين أحاطوا علام بكل املسائل املرتبطة باألخالق؛ فال تنس أن تسجل كل ما
يذكره ،واعذرين ألن لدي اآلن لقاء مع تلميذ آخر من تالميذ القرآن..
انرصف عبد الرمحن ،وتركني ..وما هي إال حلظات حتى رأيت مجعا كبريا يدخل
القاعة ،فدخلت معهم ..ثم مل متر إال ثوان معدودة ،وإذا باملحاَض يقف عىل املنصة،
ويقول :سأكتفي اليوم بذكر ستة خصائص لألخالق يف القرآن الكريم ..تبني لكم أنه أعظم
كتاب يف األخالق ،وأن من تربى عىل يديه نال أرشف األخالق وأكرمها وأفضلها ..وأنا ـ
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كام تعرفون ـ ال أحب أن أكون جمرد ملقن ..بل أحب االستامع لكم ،وهلذا سأتيح لكم بعد
ذكر كل خاصية من اخلصائص أن تعقبوا عليها بام ترونه متناسبا معها.
قالوا :نعلم ذلك ..ونشكرك عليه ..فام اخلاصية األوىل؟
قال :لقد رأيت من خالل اطالعي عىل مجيع املنظومات والنظريات األخالقية أن
القرآن الكريم حوى كل فضائلها ،واجتنب كل انحرافاهتا ..ففي القرآن الكريم كل القانون
األخالقي الذي جاء به موسى عليه السالم وكل األنبياء يف العهد القديم كالوصايا العرش،
وغريها ..وهكذا ورد فيه كل الفضائل التي جاء هبا املسيح عليه السالم ..وكل الفضائل
التي ذكرها فالسفة اليونان واهلند والصني وغريهم ..ولذلك فإن املتأدب يف مدرسة القرآن
الكريم متأدب يف تلك املدارس مجيعا.
ومجال القرآن الكريم أنه أتى بكل ذلك يف ثوب أنيق مجيل سهل يسري ..فالكثري من
اآليات الكريمة تشبه القوانني والشعارات احلاوية للكثري من املعاين ،ويف صيغ خمترصه
جدا.
سأَضب لكم مثاال عىل ذلك بآية يمكن اعتبارها جامعة لكل مكارم األخالق،
﴿خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
وهي قوله تعاىلُ :
اهلِنيَ ﴾ [األعراف ..]199 :وقد
َن ْ َ
َ َ َ ُْ ُْ
روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال النبي  جلربيل عليه السالم :يا جربيل ما تأويل هذه اآلية؟
قال( :يا حممد إن اهلل يأمرك أن تصفح عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من
قطعك)()1

لقد قال بعض العلامء يذكر انحصار أصول األخالق يف هذه اآلية( :هذه اآلية من
ثالث كلامت ،تضمنت قواعد الرشيعة يف املأمورات واملنهيات .فقولهُ ﴿ :خ ِذ ا ْل َع ْف َو ﴾
(  )1رواه ابن مردويه.
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دخل فيه صلة القاطعني ،والعفو عن املذنبني ،والرفق باملؤمنني ،وغري ذلك من أخالق
املطيعني ..ودخل يف قوله ﴿ :و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف ﴾ صلة األرحام ،وتقوى اهلل يف احلالل واحلرام،
َ ُْ ُْ
اجل ِ
وغض األبصار ،واالستعداد لدار القرار ..ويف قولهَ ﴿ :و َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِنيَ ﴾ احلض
َن ْ َ
عىل التعلق بالعلم ،واإلعراض عن أهل الظلم ،والتنزه عن منازعة السفهاء ،ومساواة
اجلهلة األغبياء ،وغري ذلك من األخالق احلميدة واألفعال الرشيدة)()1

وقال آخر ،يبني وجه انحصار األخالق يف هذ اآلية(:ال ريب أن للمطاع مع الناس
ثالثة أحوال :أمرهم وهنيهم بام فيه مصلحتهم ..وأخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من
الطاعة ..وأن الناس معه قسامن :موافق له موال ومعاد له معارض ..وعليه يف كل واحد
من هذه واجب ،فواجبه يف أمرهم وهنيهم أن يأمر باملعروف وهو املعروف الذي به
صالحهم وصالح شأهنم ،وينهاهم عن ضده ،وواجبه فيام يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ
منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سامحة واختيارا ،وال حيملهم عىل العنت
واملشقة فيفسدهم ،وواجبه عند جهل اجلاهلني عليه اإلعراض عنهم وعدم مقابلتهم باملثل
واالنتقام منهم لنفسه)()2

قالوا :وعينا هذا ..فام اخلاصية الثانية؟
قال :لقد رأيت أن القرآن الكريم راعى يف دعوته لألخالق كل املستويات اإلنسانية،
بخالف الكثري من الفلسفات التي راعت بعض املستويات ،ومل تراع بعضها..
قالوا :ما الذي تقصده؟

(  )1القرطبي.344/7 :
(  )2مدارج السالكني.305/2:
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قال( :)1أنتم تعلمون أن طرق الناس يف سلوكهم ال تتعدى صدورها عن إحدى
النزعات الثالث :إما نزعة االستئثار ..وإما نزعة اإليثار ..وإما نزعة املبادلة واملعادلة..
وبناء عىل هذا؛ فإن البيان القرآين أفاض يف ذم سجية األثرة والبغي والعلو ..بينام وزع القيم
األخالقية قسمة ثالثية يف طرفها األعىل فضيلة اإليثار ،والطرف األدنى رذيلة االستئثار..
ومل يعترب مبدأ املقاصة الدقيقة يف احلقوق والواجبات فضيلة أو رذيلة ،ألنه بمثابة رخصة
مباحة ال يستحق صاحبها املدح أو الذم.
قالوا :هال َضبت لنا مثاال عىل ذلك من القرآن الكريم.
ِ
ِ
َرص َ
ون َو َجزَ ا ُء
قال :أجل ..تأملوا قوله تعاىلَ ﴿ :وا رلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه
َس ِّيئَة َس ِّي َئ ٌة م ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللرِ إِ رن ُه َال ُحي ُّ
ب ال رظاملنيَ َوملَ ِن ا ْنت َ َ
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َسبِ ٍ
راس َو َي ْب ُغ َ
السبِ ُيل ع ََىل ا رل ِذي َن َي ْظلِ ُم َ
َري
ون الن َ
يل إِن َرام ر
ِ
ِ
رب َو َغ َف َر إِ رن َذلِ َك ملَِ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [الشورى..]43-38 :
احل ِّق ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
يم َوملَ ْن َص َ َ
اب َأل ٌ
َْ
اجلهر بِالس ِ
وقولهِ َ :
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ رال َم ْن ُظلِ َم ﴾ [النساء ..]148 :وقوله﴿ :إِ ْن
﴿ال ُحي ُّ
ب اهللرُ ْ َ ْ َ ُّ
خت ُفوه َأو َتع ُفوا َعن س ٍ
ِ
وء َفإِ رن اهللرَ ك َ
يرا﴾ [النساء]149 :
ُت ْبدُ وا َخ ْ ًريا َأ ْو ُ ْ ُ ْ ْ
َان َع ُف ًّوا َقد ً
ْ ُ

فاآليات الكريمة تنهى ً
أوال عن تعامل الناس بالفاحش من القول ألنه يستوجب
غضب اهلل ،مع استثناء من كانت إساءته ر ًدا ملظلمة ،ثم بعد ذلك تضع اخلطة احلميدة
والفضيلة املندوب إليها وهي خطة العفو حتى يستحق مغفرة اهلل ﴿ َأ َال ُ ِ
حت ُّب َ
ون َأ ْن َيغ ِْف َر اهللرُ
م﴾ [النور]22 :
َل ُك ْ

وهكذا متيض إرشادات القرآن احلكيم ناهية عن التزيد يف حق النفس ،حاضة عىل
الزيادة يف حق الغري ،خمرية املعاملة باملثل دون هني عنه أو حتريض عليه.
(  )1انظر :نظرات يف اإلسالم ،د .دراز ،ص  113وما بعدها.
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قالوا :وعينا هذا ..فام اخلاصية الثالثة؟
قال :لقد رأيت أن القرآن الكريم راعى يف دعوته لألخالق نفاذها إىل أعامق الضمري
حتى يترشهبا القلب فتصدر عنه برتحاب وطيب خاطر وحمبة ،ال عن جهاد خلقي شاق،
عىل عكس بيان الفالسفة ،فقد أشار مؤرخو الفلسفة إىل زعم سقراط أن اإلنسان جمرد عقل
أيضا
فحسب ،ثم أضاف أفالطون إليه العاطفة ،وجاء أرسطو فرأى أن اإلنسان يشتمل ً
علام تنزع بصاحبه إىل العمل مع قصور اهلمة ،بل
عىل إرادة فعالة ،مبينًا أن الفضيلة ليست ً
هي عمل يربز إىل الوجود ،وحيتاج إىل الرياضة والتدريب حتى يصبح عادة ثابتة وخل ًقا
راسخا ..ولكنها يف هذه احلالة ،قد تصبح الفضيلة ً
ً
عمال آل ًيا تسخري ًيا متجه النفس.
أما الفضيلة يف القرآن الكريم ،فهي ترتقي بالنفس اإلنسانية لتصبح ً
عمال انبعاث ًيا
حمب ًبا إىل القلب.
قالوا :هال َضبت لنا مثاال عىل ذلك من القرآن الكريم.
ول اهللرِ َل ْو ُيطِي ُع ُك ْم ِيف كَثِ ٍ
﴿وا ْع َل ُموا َأ رن فِي ُك ْم َر ُس َ
ري
قال :أجل ..تأملوا قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ب إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
اإل َيام َن َوزَ رينَ ُه ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َوك رَر َه إِ َل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
وق
م َن ْاألَ ْم ِر َل َعنت ُّْم َو َلك رن اهللرَ َح رب َ
ِ
ِ
ِ
ان ُأو َلئِ َك ُهم الر ِ
ِ
اشدُ َ
َوا ْل ِع ْص َي َ
يم﴾ [احلجرات]8-7 :
يم َحك ٌ
ون َف ْض ًال م َن اهللرِ َون ْع َم ًة َواهللرُ عَل ٌ
ُ ر
وعىل العكس من ذلك ،يشري القرآن الكريم إىل أن فاعل اخلري املفتقد ألرحيية النفس
اب من يت ِ
ليس خلي ًقا بأن يسمى خريا ..اسمعوا إىل قوله تعاىلِ :
رخ ُذ َما ُين ِْف ُق
﴿وم َن ْاألَع َْر ِ َ ْ َ
َ
ً
الص َال َة إِ رال َو ُه ْم ُك َس َاىل َو َال ُين ِْف ُق َ
﴿و َال َي ْأ ُت َ
ون إِ رال
ون ر
َمغ َْر ًما﴾ [التوبة ،]98 :وقوله عن املنافقنيَ :
ِ

ِ

َو ُه ْم ك ِ
ون﴾ [التوبة ،]54 :وقولهَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت ا رلذي ت ََو رىل َو َأ ْع َطى َقل ً
َار ُه َ
يال َو َأ ْكدَ ى﴾ [النجم-33 :
]34

قالوا :وعينا هذا ..فام اخلاصية الرابعة؟
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قال( :)1أنتم تعلمون أن الدوافع والنيات ،من أهم األركان التي تقوم عليها
األخالق ..وقد رأيت أثناء بحثي يف الديانات املختلفة أن القرآن الكريم اشتمل عىل كل
الدوافع النبيلة والصحيحة واملؤثرة.
ومن األمثلة عىل ذلك أين وجدت أن الدوافع يف الكتاب املقدس ،ويف عهده القديم،
كانت قارصة عىل اإلغراء بأرض امليعاد ،والرخاء يف احلياة الدنيا والنرص عىل األعداء ..أما
يف األناجيل؛ فكانت قارصة عىل طلب االنرصاف عن احلياة الدنيا ،ألن السعادة ـ كام تذكر
ـ ال تتحقق فيها ،ولكنها يف ملكوت السامء.
وعندما نعود إىل القرآن الكريم نجده جيمع بني هذين الوعدين ،ال كباعث أخالقي،
وإنام باعتبار أن الغاية التي يقصدها اإلنسان الفاضل أعىل من هذا كله ..فهي يف اخلري
املطلق ،أي يف ابتغاء وجه اهلل تعاىل الذي جيب استحضاره يف القلب عند أداء العمل
اإلنساين بتنفيذ أوامره(.)2
قالوا :هال َضبت لنا مثاال عىل ذلك من القرآن الكريم.
﴿وآ َت ْينَا ُه َأ ْج َر ُه ِيف الدُّ ْن َيا َوإِ رن ُه ِيف ْاآل ِخ َر ِة َملِ َن
قال :أجل ..تأملوا قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
احلا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َلنُ ْحيِ َينر ُه
ر
الصاحلنيَ ﴾ [العنكبوت ،]27 :وقولهَ ﴿ :م ْن عَم َل َص ً
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين ُره ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [النحل ..]97 :ويف مقابل ذلك،
ِ
﴿وم ْن َأ ْظ َلم ِمم ر ْن من ََع مس ِ
اهبا
اجدَ اهللرِ َأ ْن ُي ْذك ََر ف َ
اس ُم ُه َو َس َعى ِيف َخ َر ِ َ
يها ْ
َ َ َ
ُ
تأملوا قوله تعاىلَ َ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ُأو َلئِ َك َما ك َ
يم﴾
َان َهل ُ ْم َأ ْن َيدْ ُخ ُل َ
وها إِ رال َخائفنيَ َهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا خزْ ٌي َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
اب عَظ ٌ
[البقرة]114 :

(  )1مدخل إيل القرآن الكريم ،د .دراز ص .105
(  )2املرجع السابق ،ص .106
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ففي هذه اآليات الكريمة جيمع اهلل تعاىل بني األجور الدنيوية واألخروية ،وذلك ما
جيمع بني مجيع أنواع الدوافع التي وردت هبا األديان والفلسفات املختلفة.
قالوا :وعينا هذا ..فام اخلاصية اخلامسة؟
قال( :)1لقد بحثت يف أنواع اإللزام اخللقي التي تنطوي عليها الرشائع الوضعية،
فوجدت أن مجيعها إلزامات سطحية ،تتسم بالنقص والضعف ،حيث تقف عند حدود
اجلرائم دون أن تتناول األخالق ،وتنص عىل التخويف بالعقوبات الدنيوية دون األخروية،
وتعتمد فوق ذلك عىل االقتناع العقيل دون غريه من اإلقناعات.
لكني عندما تأملت القرآن الكريم وجدته يمتاز عن تلك الرشائع باستكامله طرق
اإللزام.
قالوا :فهال وضحت لنا ذلك ،أو برهنت عليه؟
قال املحاَض :التوضيح والربهنة الكاملة ال يمكن أن تفي هبا هذه املحاَضة ،وال
غريها ..ولذلك سأكتفي بام أذن يل معلم القرآن بذكره يف هذا املجلس..
لقد ـ رأيت بعد بحث طويل ـ أن القرآن الكريم عدد طرق اإللزام وفصلها وشعبها،
ً
مفصال أبواب الرتغيب والرتهيب،
كام أوضح الكبائر والصغائر واألخالق واآلداب،
متب ًعا طرق الرتبية األخالقية التي هتذب النفس وتقومها.
وقد رأيت أن طرق اإللزام الكربى يف القرآن الكريم يمكن حرصها يف ستة أنواع..
أوهلا :اإللزام بوازع العقل ..وثانيها :اإللزام بوازع الضمري ..وثالثها :اإللزام بالرتهيب
والرتغيب ..ورابعها :اإللزام بوازع الكفارات ..وخامسها :اإللزام بوازع الرأي العام..
وسادسها :اإللزام بوازع السلطان.
(  )1القرآن يف الرتبية اإلسالمية ،الشيخ نديم اجلرس ص .102
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قالوا :فام أوهلا ..ذاك الذي سميته اإللزام بوازع العقل؟
قال( :)1من مواهب اهلل تعاىل لعباده لتحفيزهم عىل األخالق احلسنة ،وإعانتهم
عليها ،ما يمكن أن نطلق عليه [العقل املسدد] ،وهو العقل الذي ال يوجد عند غري املؤمن
باهلل . .وهو يقوى ويشتد بحسب قوة اإليامن وطمأنينة النفس ،ذلك أن أعظم ما حيول بني
العقل وسداده هو ذلك االضطراب الذي يعرتيه؛ فال يرى احلقائق بصورهتا احلقيقية ،وإنام
يراها مضطربة مثل اضطرابه.
وهلذا يطلق العقل عىل معنيني :املعنى الذي يستطيع من خالله اإلنسان أن حيلل
ويستنتج ويقارن وينتقد ،وهو مرتبط باجلانب الفكري والنظري ..ومعنى مرتبط بالسلوك
واألخالق؛ فالذي يكون صاحب حلم وسكينة وأناة وروية يسمى عاقال ،وغريه يسمى
جاهال ،ال لكونه جاهال بالعلوم ،فقد يكون حافظا له ،ولكنه جاهل ألن عقله مل يعقله ومل
يمنعه من ترصفات اجلاهلني.
وهلذا؛ فإن مفردة [اجلاهلية] يف القرآن الكريم ال تعني اجلهل بالعلوم ،وإنام تعني
تلك السلوكات التي ال تتناسب مع العقالء ..وهلذا كانت احلكمة التي هي النتاج األصفى
للعقل نوعان :حكمة نظرية تتكفل بالعلوم ودقائقها ،وحكمة عملية تتكفل بالسلوك
ومراتبه.
وبناء عىل هذا كان كال احلكمتني وكال العقلني مرتابطان ،وال يقوى أحدمها إال بقوة
اآلخر ،وال يضعف إال بضعفه ..وهنا يتميز املؤمن الذي يستند عقله إىل الوحي اإلهلي عن
غري املؤمن الذي ال سند له ..ذلك أن الوحي بمثابة النور اهلادي للعقل؛ فيدرك به احلقائق
بسهولة ويرس ،بخالف غري املؤمن ،والذي قد يكون حاد الذكاء ،حاَض البدهية ،كثري
( )1انظر :مواهب النفس املرضية (ص )101
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العلوم ،ولكنه حمجوب عن الكامل العقيل بسبب دهاليز الظالم التي يريد عقله أن يراها،
وأنى له أن يراها ..وهل يمكن حلاد البرص أن يرى يف الظالم املطبق؟
وقد ذكر بعض احلكامء هلذا تشبيها بليغا ،بني فيه دور الوحي اإلهلي يف تسديد
العقل ،فقال( :اعلم أن العقل لن هيتدي إال بالرشع ،والرشع مل يتبني إال بالعقل ،فالعقل
كاألس ،والرشع كالبناء ،ولن يغني أس ما مل يكن بناء ،ولن يثبت بناء ما مل يكن أس)()1

ثم شبه العالقة بينهام تشبيها آخر ،فقال( :وأيضا فالعقل كالبرص والرشع كالشعاع،
ولن يغني البرص ما مل يكن شعاع من خارج ،ولن يغني الشعاع ما مل يكن برص)
ثم شبه العالقة بينهام تشبيها ثالثا ،فقال( :وأيضا فالعقل كالرساج ،والرشع كالزيت
الذي يمده فام مل يكن زيت مل حيصل الرساج ،وما مل يكن رساج مل يضئ الزيت)
ٍ ِ
ض م َث ُل ُن ِ ِ ِ
ِ
يها
وره كَم ْشكَاة ف َ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
ور ر
ثم استدل لذلك بقوله تعاىل﴿ :اهللرُ ُن ُ
ِمصباح املِْصباح ِيف زُ ج ٍ
َب ُد ِّر ٌّي ُيو َقدُ ِم ْن َش َج َر ٍة ُم َب َارك ٍَة زَ ْي ُتون ٍَة َال
اج ُة َك َأ رهنَا ك َْوك ٌ
اجة الزُّ َج َ
َ َ
ْ َ ٌ ْ َ ُ
ِ
ٍ
َ ِ ٍ
ور َهي ِدي اهللرُ لِنُ ِ
ٍ
ور ِه َم ْن َي َشا ُء
رشق رية َو َال غ َْر ِب رية َيكَا ُد زَ ْي ُت َها ُييض ُء َو َل ْو َمل ْ َمت ْ َس ْس ُه ن ٌَار ُن ٌ
ور ع ََىل ُن ْ
ْ
راس َواهللرُ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
َو َي ْ ِ
ْض ُب اهللرُ ْاألَ ْم َث َال لِلن ِ
يم﴾ [النور]35 :
يشء عَل ٌ
ْ
وعلق عىل اآلية الكريمة بقوله( :فالرشع عقل من خارج ،والعقل رشع من داخل،
ومها متعاضدان بل متحدان ..ولكون الرشع عقال من خارج سلب اهلل تعاىل اسم العقل
﴿ص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ [البقرة:
من الكافر يف غري موضع القرآن نحو قوله تعاىلُ :

﴿و َم َث ُل ا رل ِذي َن َك َف ُروا ك ََم َث ِل ا رل ِذي َين ِْع ُق بِ َام َال َي ْس َم ُع إِ رال ُدعَا ًء َونِدَ ا ًء ُص ٌّم ُبك ٌْم
 ،]18وقالَ :
ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة ..]171 :ولكون العقل رشعا من داخل قال تعاىل يف صفة
ِ
ِ
ِ
العقلَ ﴿ :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
خل ْل ِق اهللرِ
ين َحنِي ًفا فِ ْط َر َ
راس َع َل ْي َها َال َت ْبد َيل َ
ت اهللرِ ا رلتي َف َط َر الن َ
( )1معارج القدس يف مدارج معرفه النفس (ص )57
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َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلكِ رن َأ ْك َث َر الن ِ
راس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الروم ،]30 :فسمى العقل دينا ولكوهنام
ور ع ََىل ُن ٍ
ور﴾ [النور ]35 :أي نور العقل ونور الرشع ،ثم قالْ َ ﴿ :هي ِدي اهلل
متحدين قالُ ﴿ :ن ٌ
لِنُ ِ
ور ِه َم ْن َي َشا ُء﴾ [النور ]35 :فجعلها نورا واحدا ،فالرشع إذا فقد العقل مل يظهر به يشء وصار
ضائعا ضياع الشعاع عند فقد نور البرص ،والعقل إذا فقد الرشع عجز عن أكثر األمور عجز
العني عند فقد النور) ()1

وهلذا جتدون كبار الفالسفة وقعوا يف التيه الذي نجا منه عوام املؤمنني البسطاء الذين
وسددوا؛ فظفروا بام
مل تكن هلم مثل تلك العقول اجلبارة ،ولكنهم لتواضعهم لرهبمُ ،أهلموا ُ
ُحرم منه من زعم لنفسه الذكاء ،واغرت به ،كام قال تعاىل عن أقوام األنبياء الذين رفضوا
اإلذعان هلم مع احلجج العظيمة التي أتوهم هباَ ﴿ :ف َلام جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ُحوا بِ َام
ر َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون﴾ [غافر ،]83 :مع أن علمهم ليس إال
مرحلة بسيطة يف التطور العلمي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َم ْب َل ُغ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ رن َر رب َك ُه َو َأ ْع َل ُم
ِِ

اهتَدَ ى﴾ [النجم]30 :
بِ َم ْن َض رل َع ْن َسبِيله َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْ

وال أريد أن أذكر لكم أمثلة عىل ذلك؛ فأنتم تعرفون تاريخ الفلسفة والعلوم..
وكيف وقع بعض البرش مع ذكائهم الشديد يف كل ألوان السفسطة؛ فراحوا جيحدون
احلقائق مع وضوحها وظهورها ،فنزلوا إىل مرتبة أدنى من مراتب العوام ،بل مراتب
احليوانات التي تقر بوجود العامل الذي تراه وتعيش فيه ..أما املؤمن؛ فإنه الستضاءته بالنور
اإلهلي مل يقع يف كل تلك الرساديب املظلمة التي وقعت فيها العقول املكتفية بنفسها البعيدة
عن رهبا.
قالوا :وعينا هذا ..فام الثاين ..ذاك الذي سميته اإللزام بوازع الضمري؟
( )1املرجع السابق( ،ص )57
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قال :سميت هذا بناء عىل املتعارف عليه عند عموم الناس ..ذلك أن اإللزام األول..
ـ أقصد اإللزام العقيل ـ ال يتم إال للقلة من احلكامء الذين يستعملون عقوهلم بطريقة
صحيحة ..أما أكثر الناس ..فال يكفيهم وازع العقل ،بل حيتاجون معه إىل وازع الضمري
كزاجر يبعدهم عن الذنوب التي ختفى عىل أعني الناس.
قالوا :وعينا هذا ..فام تريد بالضمري؟
قال :الضمري هو حالة نفسية من االنرشاح أو االنقباض ،ويتكون أساسا من احلكم
العقيل عىل األفعال بالنظر إىل حسنها وقبحها ،ونفعها وَضرها ..هو يستند عند املؤمن إىل
اإليامن باهلل ،وقدرته ،وعدله ،ومن اخلوف عىل النفس ،واألموال ،واألوالد ،ومن خوف
العقاب من اهلل ومن الناس.
وربام يكون أحسن تعبري عنه هو ما أطلق عليه القرآن الكريم لقب [النفس
اللوامة] ..ذلك أن يف إمكان اإلنسان أن َيدع القانون أو يستغله لصاحله أو حيتال عليه ،أو
يفلت من العقاب الذي ينص عليه ،ألن القانون من صنع الناس أنفسهم ،أما ضمري
اإلنسان املؤمن فهو بمثابة [حمكمة أمن] داخل اإلنسان ال يمكن خداعها وال الفرار منها
وال جتدي معها املعاذير ،ألهنا مرتبطة برقابة عليا ،فهي لوامة دا ًئام ،توجه إىل صاحبها
إنذارات التأنيب ،حتى ترده إىل اخلري.
و هلذا نرى القرآن الكريم يمأل عقل املؤمن وقلبه بالشعور بالرقابة اإلهلية املستمرة
ِ
عىل كل أفعاله ..كام قال تعاىلَ ﴿:ي ْع َل ُم َخائِنَ َة ْاألَع ُ ِ
ور﴾ [غافر ،]19 :وقال:
ْني َو َما ُختْفي ُّ
الصدُ ُ
ِ
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
ان َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه َون َْح ُن َأ ْق َر ُب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِ
اإلن َْس َ
ل ا ْل َو ِريد﴾ [ق:
َ
ِ ٍ
ِ
َاب ُمبِ ٍ
ض إِ رال ِيف كِت ٍ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
﴿واهللرُ
ني﴾ [النمل ،]75 :وقالَ :
]16وقالَ :
﴿و َما م ْن غَائ َبة ِيف ر
ِ
ِ
يش ٍء ِيف ْاألَ ْر ِ
ون َو َما ُت ْعلِنُ َ
رس َ
ض
﴿و َما َ ْ
ون ﴾ [النحل ،]19 :وقالَ :
َي َفى ع ََىل اهللرِ م ْن َ ْ
َي ْع َل ُم َما ُت ُّ
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ون ِم َن الن ِ
َخ ُف َ
َخ ُف َ
راس َو َال َي ْست ْ
الس َام ِء﴾ [إبراهيم ،]38 :وقالَ ﴿ :ي ْست ْ
ون ِم َن اهللرِ َو ُه َو َم َع ُه ْم
َو َال ِيف ر
َان اهللرُ بِام يعم ُل َ ِ
ون َما َال َي ْر َىض ِم َن ا ْل َق ْو ِل َوك َ
إِ ْذ ُي َب ِّي ُت َ
﴿و َما
ون حمُ ي ًطا﴾ [النساء ،]108 :وقالَ :
َ َْ َ

ون ِيف َش ْأ ٍن وما َت ْت ُلو ِمنْه ِمن ُقر ٍ
يض َ
آن َو َال َت ْع َم ُل َ
َت ُك ُ
ون
ون ِم ْن ع ََم ٍل إِ رال ُكنرا َع َل ْي ُك ْم ُش ُهو ًدا إِ ْذ ُت ِف ُ
ُ ْ ْ
َ َ
ِ ِ
يه َوما َي ْعزُ ُب َع ْن ر ِّب َك ِم ْن ِم ْث َق ِ
ال َذ رر ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َو َال َأ ْصغ ََر ِم ْن َذلِ َك َو َال
ض َو َال ِيف ر
َ
ف َ
َاب ُمبِ ٍ
ْرب إِ رال ِيف كِت ٍ
ني﴾ [يونس]61 :
َأك َ َ
قالوا :وعينا هذا ..فام الثالث ..ذاك الذي سميته اإللزام بالرتهيب والرتغيب؟

قال :تنوعت أساليب القرآن الكريم يف الرتهيب والرتغيب ..ففيام يتصل بالرتهيب
فإن اهلل سبحانه حيذر العايص من انتقامه يف الدنيا واآلخرة ..وأما الرتغيب ،فاهلل تعاىل يعد
بخري الدنيا وزيادته ملن يشكر ،ويعد بحفظ النعم ملن حيافظون عىل سلوك طريق االستقامة،
وي عد املتقني باجلنة يف اآلخرة بام فيها من نعيم دائم ،لتعويض املحرومني من خري الدنيا يف
املآكل واملشارب واملساكن وغريها وهو وصف يعرتض عليه بعض اجلهال واملشككني
الذين يمأل الزيغ قلوهبم ،أما الذين يدركون خفايا النفس البرشية يف شدة حبها للخري
والنعيم ،ونقمتها من احلرمان ،فإهنم يعلمون أنه وصف الزم وَضوري ويف منتهى
احلكمة(.)1
قالوا :وعينا هذا ..فام الرابع ..ذاك الذي سميته اإللزام بوازع الكفارات؟
قال :من أساليب تربية الضمري الواردة يف القرآن الكريم ،تفويض اهلل سبحانه إىل
وتكفريا عن بعض الذنوب كالصوم ،وهي
العبد أن يعاقب نفسه جزاء ملا اقرتفت يداه،
ً
عقوبة جسدية ،أو عتق رقبة أو إطعام املساكني وهي عقوبة مالية ..وهكذا يظهر لون من
امتحان اإليامن وتعود اإلنسان عىل حماسبة نفسه ،بعد اإلقرار بذنبه ،واإلذعان حلكم ربه
(  )1القرآن يف الرتبية اإلسالمية :الشيخ نديم اجلرس ص .105
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وفيها تربية للضمري ،واستحضار للرقابة اإلهلية ،وتعويد عىل حفظ اإليامن والكف عن
بعض املخالفات(.)1
قالوا :وعينا هذا ..فام اخلامس ..ذاك الذي سميته اإللزام بوازع الرأي العام؟
قال :من األساليب التي متيز هبا القرآن الكريم يف الرتبية ،األخذ بمبدأ األمر
باملعروف والنهي عن املنكر عىل قدر الطاقة ،وال سيام يف النهي عن منكرات األخالق التي
ال متتد إليها يد القوانني ..ويعتمد هذا اإللزام عىل استثارة غريزة حب الظهور والرغبة يف
الثناء واخلوف من الذم ،وهي من حكم القرآن التي حتول طاقة الغرائز ،وتعمل عىل إعالئها
إىل اخلري باألسلوب الذي اكتشفه علامء النفس بعد قرون عديدة(.)2
قالوا :وعينا هذا ..فام السادس ..ذاك الذي سميته اإللزام بوازع السلطان؟
قال :قد ال يصلح مع بعض الناس طرق اإللزام السابقة ،فقد ال يكفي وازع العقل
وحده عند أكثر الناس ..كام ال يكفي وازع الضمري عند الغارقني يف اجلرائم واآلثام ..كام
ال يكفي الرتهيب والرتغيب ،خاصة للذين ال يفضلون إال العاجلة ،أو املتومهني أن الرمحة
تلحقهم ال حمالة يف اآلجلة ..كام أن وازع الرأي العام قد ال يؤيت ثامره مع الذين جف يف
وجوههم ماء احلياء ،ال سيام عندما يعم البالء ،كام َضب اهلل املثل عىل بام حدث للذين
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾
كفروا من بني إرسائيل حيث ﴿كَا ُنوا َال َي َتن َ
[املائدة ..]79 :لذلك احتاج البرش إىل وازع أعظم ،وهو وازع السلطان ،وهو يتمثل يف
العقوبات املختلفة التي فرضها اهلل تعاىل عىل بعض اجلرائم ،وفوض أمرها إىل احلكام(.)3

(  )1املرجع السابق ،ص .97
(  )2املرجع السابق ،ص .106
(  )3املرجع السابق ،ص .106
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قالوا :وعينا كل هذا ..فام اخلاصية السادسة لألخالق يف القرآن الكريم؟
قال :هي توفري القدوة املناسبة ،والدعوة إىل التأيس هبا ..ولذلك نرى القرآن الكريم
يذكر سري األنبياء والصاحلني ،ويدعو إىل االهتداء هبدهيم والتخلق بأخالقهم ،كام قال
تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا رل ِذي َن َهدَ ى اهللرُ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه ﴾ [األنعام ،]90 :وقال يف الدعوة للصرب:
ِ
الر ُس ِل َو َال ت َْس َت ْع ِج ْل َهل ُ ْم َك َأ رهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُيوعَدُ َ
﴿ َف ْ
رب ُأو ُلو ا ْل َعزْ ِم م َن ُّ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
ون َمل ْ
ي ْلب ُثوا إِ رال سا َع ًة ِمن هن ٍار ب َال ٌغ َفه ْل هي َل ُك إِ رال ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [األحقاف]35 :
ْ ََ َ
َ َ
ْ ُ
َ
َ ُْ
باإلضافة إىل ذلك كله ورد يف القرآن الكريم نموذج كامل للقدوة احلسنة بكل
معانيها وكامالهتا ،وهو رسول اهلل  الذي جتلت فيه كل القيم القرآنية النبيلة؛ فصار معربا
فصيحا عنها ..بل صار قرآنا ناطقا ..وهلذا أمرنا باالقتداء به ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان َل ُك ْم
ِ
ِ
ِيف رس ِ
ول اهللرِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
ريا﴾ [األحزاب]21 :
َ ُ
َان َي ْر ُجو اهللرَ َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهللرَ كَث ً
﴿وإِن َرك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظِي ٍم
وقد وصف اهلل تعاىل رسول اهلل  باخللق العظيم ،فقالَ :

﴾ [القلم ..]4 :ووصف رمحته ولينه ،فقالَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِم َن اهللرِ لِن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَلِ َ
يظ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
ا ْل َق ْل ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َك َفاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ
ب املُْت ََوكِّلِنيَ ﴾ [آل عمران ..]159 :ووصف حرصه عىل املؤمنني،
َفت ََوك ْرل ع ََىل اهللرِ إِ رن اهللرَ ُحي ُّ
ِ
ِ
ِ
ورمحته هبم ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ جاء ُكم رس ٌ ِ
يص َع َل ْي ُك ْم
ول م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم ع َِزيزٌ َع َل ْيه َما عَنت ُّْم َح ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
بِاملُْؤْ ِمنِنيَ رء ٌ ِ
يم﴾ [التوبة ..]128 :ووصف حرصه عىل كافة اخللق ،ورمحته هبم ،فقال:
وف َرح ٌ
َ ُ

مح ًة لِ ْلعاملَِنيَ ﴾ [األنبياء ،]107 :وقالَ ﴿ :لع رل َك ب ِ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
اخ ٌع َن ْف َس َك َأ رال َي ُكو ُنوا
َ
َ
َاك إِ رال َر ْ َ َ
َ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يث
ُمؤْ مننيَ ﴾ [الشعراء ،]3 :وقالَ ﴿ :ف َل َع رل َك َباخ ٌع َن ْف َس َك ع ََىل آ َث ِاره ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ منُوا ِ َهب َذا ْ َ

َأ َس ًفا﴾ [الكهف]6 :

 6ـ القرآن ..واملجتمع اإلنساين:
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بعد أن استمعت إىل تلك املحاَضة ،سمعت صوتا يناديني من أعىل املنصة؛ فإذا به
صاحب املحاَض نفسه ،أرسعت إليه ،وقلت :بورك فيك ،ويف املعاين اجلميلة التي
طرحتها.
قال :ما طرحته ليس سوى ملخصات خمترصة جدا ،وإال فإن القيم األخالقية القرآن
أعظم من أن ُحترص يف حماَضة أو كتاب ..ولذلك فإننا قد أسسنا مركزا كبريا خاصا بالبحث
فيها ،ونحن ندعوك لزيارته يف املستقبل القريب إن أذن لك معلم القرآن يف ذلك.
قلت :إن كان ملركزكم عالقة بالقرآن الكريم؛ فال شك أنه سيأذن يل ..بل سيأمرين.
قال :واآلن ..هلم ألسري بك يف جناح آخر من أجنحة هذا القرص العظيم.
قلت :أي جناح؟
قال :جناح القرآن واملجتمع اإلنساين ..فالقرآن الكريم مل هيتم بتزكية الفرد فقط،
وإنام اهتم بتزكية املجتمع أيضا ..بل اهتم فوق ذلك كله بتزكية األمة مجيعا بجميع
جمتمعاهتا ..ولذلك كانت رسالة لإلنسانية مجيعا.
قلت :أخربين أوال من تكون؟
قال :أنا عبد اهلادي ..وهي مرتبة يف العبودية ترشفت بنيلها بعد أن من اهلل عيل
بالسري يف األرض ،والدعوة إليه ،وعن بصرية ،ومن خالل مصدر واحد هو القرآن الكريم
الذي قال اهلل تعاىل عنه﴿ :إِ رن َه َذا ا ْل ُقر َ ِ ِ ِ ِ
رش املُْؤْ ِمنِنيَ ا رل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
ون
ْ
آن َ ْهيدي ل رلتي ه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ ُ
ِ
ِ ِ
احل ِ
ِ
ات َأ رن َهل ُ ْم َأ ْج ًرا كَبِ ًريا َو َأ رن ا رل ِذي َن َال ُيؤْ ِمنُ َ
يام﴾ [اإلرساء:
ر
ون بِ ْاآلخ َرة َأ ْعتَدْ نَا َهل ُ ْم ع ََذا ًبا َأل ً
الص َ
 ..]10-9واحلمد هلل ..لقد من اهلل عيل ببناء جمتمعات ممتلئة بكل القيم القرآنية النبيلة ..وقد
كلفني اليوم معلم القرآن الكريم بأن أسري بك إىل بعضها.
قلت :هل تعني أين سأغادر هذا القرص اجلميل؟
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قال :معاذ اهلل ..هذا قرص القرآن الكريم ..ومعاذ اهلل أن أدعوك بأن خترج منه.
قلت :لكنك ذكرت يل أنك ستسري يب إىل جمتمع حتقق بالقيم القرآنية النبيلة.
قال :أجل ..فتلك املجتمعات ساكنة يف أجنحة هذا القرص املمتدة إىل ما ال تدركه
َان ا ْلبحر ِمدَ ادا لِكَلِام ِ
ت َر ِّيب َلن َِفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل َأ ْن
ً
َ
األبصار ..أمل تسمع قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْو ك َ َ ْ ُ
ِ ِِ
ِ
ت ر ِّيب َو َل ْو ِ
ج ْئنَا بِم ْثله َمدَ ًدا﴾ [الكهف]109 :
َتنْ َفدَ كَل َام ُ َ
قلت :سلمت هلل ..وأستغفر اهلل من اجلدل والشك ..فرس يب حيث شئت.
أ ـ التآلف االجتامعي:
ما قلت ذلك ..حتى ظهرت يل شوارع مجيلة يف ذلك القرص املهيب ،وقد شد انتباهي
منها حلقة من احللقات ،فذهبت إليها مع صاحبي اجلديد عبد اهلادي ..وهناك سمعت هذه
األحاديث.
راس إِنرا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى
قال أحدهم :اسمعوا لقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ري﴾ [احلجرات:
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ رن َأك َْر َم ُك ْم عنْدَ اهللرِ َأ ْت َقا ُك ْم إِ رن اهللرَ عَل ٌ
يم َخبِ ٌ
 ..]13فهذه اآلية الكريمة ليست جمرد كلامت ،أو حروف ..إهنا قانون إهلي يلغي كل قوانني
العنرصية والطبقية التي أسسها الشياطني عىل األرض..
قال آخر( : )1ال يمكن أن ندرك قيمة تلك اآلية الكريمة وغريها من اآليات التي
تدعو إىل ما تدعو إليه إال بمعرفة ذلك الواقع الذي نزلت فيه ..وهو واقع مليئ بكل أشكال
العنرصية ..فقد نزل القرآن الكريم؛ ويف العامل جمتمعات خمتلفة األسس والغايات؛
استمدت حياهتا من أوضاع برشية ،وأفكار إنسانية بحتة؛ فاختذ بعضها العصبية اجلنسية
أساسا للحياة ،واختذ البعض اآلخر أساس حياته ،العصبية اإلقليمية ..والعصبية اجلنسية
ً
( )1منهج القرآن يف بناء املجتمع ،حممود شلتوت( ،ص)4
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والعص بية اإلقليمية ،كلتامها وليدة نزعات خاصة ال متت إىل القلب اإلنساين ،وال إىل
الصالح العام البرشي وفيام بينهام يذوب الضمري العاملي ،والروح اإلنساين ،ويقيض عىل
الرحم العام ،التي يقيض بالتعاون العام ،وبالسالم العام ،وباحلدب عىل املصالح العامة،
ويصري أفراد اإلنسان وجمتمعاته ،كاحليوانات املفرتسة؛ يفتك قوهيا بضعيفها ،ويأكل كبريها
صغريها.
برشا ويسويه
وليس من ريب يف أن حكمة احلكيم ،الرؤوف الرحيم ،تأبى أن َيلق ً
ويعدله بالعقل ،ويفضله عىل كثري من خلقه ،وجيعله خليفة يف أرضه؛ يظهر رمحته وجوده،
بعضا ..فكان من رمحته أن أنزل الكتاب؛ إرشا ًدا
ثم يرتكه عىل هذا الوضع ،يأكل بعضه ً
أساسا ملجتمعه فنحى اجلنسية العصبية،
وهداية ملا جيب أن يسلكه يف تنظيم حياته ،ويتخذه ً
واإلقليمية ،ونحومها ،من األسس البرشية عن مكانة األساس األول للجامعة اإلنسانية،
كثريا ما تدفع
وسام باإلنسانية عن أن يكون اجتامعها وترابطها راجعني إىل اعتباراتً ،
بأصحاهبا إىل التفرق واخلصام ،وتغري بينهم العداوة والبغضاء ،فتفصم عرى اإلنسانية
الفاضلة ،وتقيض عىل روح التعاون والرتاحم ،وتطمس معامل السعادة واهلناءة؛ وجعل
األساس يف بناء املجتمعات االعتصام بمبدأ اخلري العام والرمحة الواسعة ،والعدل املطلق
﴿ ومن يعت َِصم بِاهللرِ َف َقدْ ُه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [آل عمران]101 :
َ
َ َ ْ َْ ْ
َ
قال آخر :أجل ..وهلذا بنى القرآن الكريم تنظيمه للحياة عىل أساس التآلف
اإلنساين ..ولذلك جاءت كل رشائعه وأحكامه ختاطب اإلنسان مهام كان لونه وجنسه
وموطنه باعتباره إنسانا ،ال شيئا آخر ..عىل عكس ما كانت عليه كل املجتمعات التي سبقت
النبوة ،أوتلتها.
قال آخر :لقد جعل اهلل تعاىل املعيار يف التفرقة بني البرش كامن يف السلوك الذي
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َيتارونه بأنفسهم؛ فاملعيار هو العمل ،ال النسب ،وال احلسب ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُن ِف َخ ِيف
الص ِ
ون َف َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
اب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َو َال َيت ََسا َء ُل َ
ون
ور َف َال َأن َْس َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِيف َج َهن َرم َخالِدُ َ
ون﴾ [املؤمنون]103-101 :
َو َم ْن َخ رف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا رلذي َن َخ ُ
قال آخر( :)1اسمعوا إىل هذه اآلية الكريمة التي تصف املجتمع احليوي املؤمن،
يقول اهلل تعاىل﴿ :حمُ رَمدٌ َر ُس ُ
ول اهللرِ َوا رل ِذي َن َم َع ُه َأ ِشدر ا ُء ع ََىل ا ْل ُك رف ِار ُر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم ت ََر ُاه ْم ُر رك ًعا
وه ِهم ِمن َأ َث ِر السج ِ
ون َف ْض ًال ِمن اهللرِ و ِر ْضوانًا ِسيام ُهم ِيف وج ِ
ُس رجدً ا َي ْب َت ُغ َ
ود َذلِ َك َم َث ُل ُه ْم ِيف
ُّ ُ
ْ ْ
َ ْ ُ ُ
َ
َ
َ

ِِ
اإلن ِ
الت ْرو َر ِاة َو َم َث ُل ُه ْم ِيف ْ ِ
ْج ِ
ب
است ََوى ع ََىل ُسوقه ُي ْع ِج ُ
اس َت ْغ َل َظ َف ْ
يل َكزَ ْر ٍع َأ ْخ َر َج َش ْط َأ ُه َفآزَ َر ُه َف ْ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
اع لِ َي ِغ َ
ات ِمن ُْه ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْج ًرا
يظ ِهبِ ُم ا ْل ُك رف َار َوعَدَ اهللرُ ا رلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا ر
الزُّ رر َ
الص َ
عَظِ ًيام﴾ [الفتح..]29 :
فاآلية الكريمة تشري إىل أن املجتمع احلي هو ذلك املجتمع الذي تكون عالقات
أبنائه قائمة عىل أساس القيم السليمة ،والعمل الصالح ..فالعالقات اإلجيابية املتفاعلة هي
أهم يشء يف تكوين املجتمع احلي ..أما املجتمع الذي تكون عالقاته قائمة عىل أساس
العنرصية ،واالعتبارات القبلية ،واملصالح املادية ،واإلقليمية ،فإنه يكون كاجلسد امليت
الذي ال تلبث البكرتيا وامليكروبات املوجودة فيه أن حتلله وتفسخه وحتوله خالل مدة
قصرية إىل تراب وعظام نخرة.
قال آخر :وهلذا اعترب القرآن الكريم التآلف بني البرش ركنا أساسيا لتحقيق كل القيم
ني ُق ُل ِ
الفاضلة ..قال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا رل ِذي َأ ريدَ َك بِن ْ ِ
وهبِ ْم َل ْو َأ ْن َف ْق َت َما ِيف
َرص ِه َوبِاملُْؤْ ِمنِنيَ َو َأ رل َ
ف َب ْ َ
ِ
ني ُق ُل ِ
ْاألَ ْر ِ
يم﴾ [األنفال..]63-62 :
وهبِ ْم َو َلكِ رن اهللرَ َأ رل َ
ض َمجِي ًعا َما َأ رل ْف َت َب ْ َ
ف َب ْين َُه ْم إِ رن ُه ع َِزيزٌ َحك ٌ
والتآلف يستدعي منظومة كاملة من اآلداب واألخالق التي تساهم يف التأليف بني قلوب
( )1انظر :قيم التقدم يف املجتمع اإلسالمي ،السيد حممد تقي املدريس (ص)6
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أفراد املجتمع ،وتوثق عرى املودة بينهم ،وكلها مما ورد يف القرآن الكريم الدعوة إليه،
والداللة عىل كيفية تنفيذه.
قال آخر :أجل ..اسمعوا لقوله تعاىل يف ذكر اإليثار ودوره يف حتقيق التآلف
﴿وا رل ِذي َن َت َب روؤُ وا الدر َار َو ْ ِ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو َال َجيِدُ َ
اإل َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّب َ
ون ِيف
ون َم ْن َه َ
االجتامعيَ :
صدُ ِ ِ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اج ًة ِممرا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
وق ُش رح َن ْف ِس ِه
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
وره ْم َح َ
ُ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون ﴾ [احلرش]9 :
قال آخر :واسمعوا لآليات الكثرية التي حتض عىل أصول اآلداب االجتامعية ،والتي
ال يمكن أن يتحقق التآلف من دوهنا ..ومنها ما ورد يف آداب االستئذان ،كام يف قوله تعاىل:
ِ
﴿ َوإِ َذا َب َلغَ ْاألَ ْط َف ُال ِمنْ ُك ُم ْ
ني اهللرُ َل ُك ْم
اس َت ْأ َذ َن ا رل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
احلُ ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا ك ََام ْ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ [النور]59:
آ َياته َواهللرُ عَلي ٌم َحك ٌ
ومنها ما ورد يف آداب التحية ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
َح ري ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن
َ ُ ِّ ْ
َان ع ََىل ُك ِّل َيش ٍء ِ
وها إِ رن اهللرَ ك َ
حسيب ًا﴾ [النساء]86:
ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
ْ َ
ومنها ما ورد يف آداب الكالم ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْق ِصدْ ِيف َم ْشيِ َك َواغ ُْض ْض ِم ْن
صوتِ َك إِ رن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
احل ِم ِ
ري﴾ [لقامن ،]19:وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا ال ت َْر َف ُعوا
ات َل َص ْو ُ
َ ْ َ
َ ْ
ت َْ
َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم
ض َأ ْن َ ْ
ت الن ِرب ِّي َوال َ ْ
جت َه ُروا َل ُه ِبا ْل َق ْو ِل ك َ
ْ َ ْ ْ َ ْ
َو َأ ْن ُت ْم ال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ [احلجرات]2:
ومنها ما ورد يف آداب امليش ،كام وقد ورد يف موعظة لقامن عليه السالمَ ﴿ :وال
ِ
ب ُك رل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
راس َوال َمت ْ ِ
ُت َص ِّع ْر َخدر َك لِلن ِ
ور﴾ [لقامن،]18:
ض َم َرح ًا إِ رن اهللرَ ال ُحي ُّ
ض َم َرح ًا إِن َرك َل ْن َخت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ ِْ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
وقالَ ﴿ :وال َمت ْ ِ
اجل َب َال ُطوالً﴾
[االرساء]37:
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ومنها ما ورد يف آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس بام يناسبهم ،كام يف قوله
ِ ِ
ِ
م َب ْعض ًا ﴾ [النور]63:
تعاىل ﴿ :ال َ ْ
الر ُسول َب ْينَ ُك ْم َكدُ عَاء َب ْعض ُك ْ
جت َع ُلوا ُدعَا َء ر
ب ـ التكافل االجتامعي:
بعد أن استمعت هلذه األحاديث ،والتي رأيت مصداقها الواقعي قائام أمامي يف ذلك
املجتمع الفاضل املؤسس عىل القيم القرآنية ..رست مع صاحبي عبد اهلادي إىل حمل قد
اهلم ح ٌّق مع ُلوم لِ ِ
ِ
ِ
ح ُرو ِم﴾ [املعارج-24 :
لسائ ِل َواملَْ ْ
كتب عىل بابه قوله تعاىلَ :
﴿وا رلذي َن ِيف َأ ْم َو ْ َ َ ْ ٌ ر
 ،]25ورأيت أمامه مجوعا كثرية من الناس ملتفة حول رجل َياطبها ،ويقول :احلمد هلل ..مل
يبق يف جمتمعنا هذا فقري واحد؛ فاألموال التي تقدموهنا كل شهر أو كل أسبوع أو كل يوم
غ طت كل احلاجات ،وسامهت يف إزالة كل اآلفات ..ونسأل اهلل أن يديم فضله علينا
باالستمرار عىل هذا اهلدي القرآين العظيم.
قال أحد احلضور :اسمحوا يل أن أذكر لكم أين كنت شيوعيا ،وكنت من الذين
يؤمنون بأن الدين أفيون الشعوب ..ومل أنزل بينكم إال ألجل تأكيد صحة ما كنت أذهب
إليه ..لكني عندما رأيت فعل الدين فيكم ،تغريت نظريت متاما له ..فالدين الذي تنتسبون
له دين احلياة وكل القيم الفاضلة.
لقد كنت أتصور أنه ال يمكن للفقراء أن َيرجوا من فقرهم إال بالرصاع مع األغنياء
ليسلبوا منهم قوهتم ..لكني رأيت دينكم َيرج قوت الفقراء من مال األغنياء بسالم وهدوء
ودون أي رصاع ..وهو ما جعل الفقراء يدعون لألغنياء بأن تزداد أمواهلم ،ألهنا كلام
ازدادت ازداد عطاؤهم.
قال آخر :ومثلك أنا ..لقد كنت أعتقد نفس اعتقاداتك أيام جاهليتي التي كان
سببها التصورات اخلاطئة عن الدين ،والتطبيقات املسيئة له ..إال أين ويف يوم من اليوم من
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األيام رأيت رجال مسلام يقرأ سورة املاعونَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا رل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين َف َذلِ َك ا رل ِذي َيدُ ُّع
ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
اه َ
ون ا رل ِذي َن
ني َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا رل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
يم َو َال َ ُ
ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ُه ْم ُي َرا ُء َ
ون﴾ [املاعون]7-1 :
فسألته عن املعاين التي كان يقرؤها ،فقال يل( :)1إن هذه السورة الصغرية ذات
اآليات السبع القصرية تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل املفهوم السائد لإليامن والكفر
تبديال كامال ..إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس وال تغني فيه مظاهر العبادات
والشعائر ،ما مل تكن صادرة عن إخالص هلل وجترد ،مؤدية بسبب هذا اإلخالص إىل آثار
يف القلب تدفع إىل العمل الصالح ،وتتمثل يف سلوك تصلح به حياة الناس يف هذه األرض
وترقى.
وهذا الدين كذلك ليس أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ،يؤدي منها اإلنسان ما
يشاء ،ويدع منها ما يشاء ..إنام هو منهج متكامل ،تتعاون عباداته وشعائره ،وتكاليفه
الفردية واالجتامعية ،حيث تنتهي كلها إىل غاية تعود كلها عىل البرش ..غاية تتطهر معها
القلوب ،وتصلح احلياة ،ويتعاون الناس ويتكافلون يف اخلري والصالح والنامء ..وتتمثل
فيها رمحة اهلل السابغة بالعباد.
نعم قد يقول اإلنسان بلسانه  :إنه مسلم وإنه مصدق هبذا الدين وقضاياه .وقد
يصيل ،وقد يؤدي شعائر أخرى غري الصالة ولكن حقيقة اإليامن وحقيقة التصديق بالدين
تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها ،ألن هلذه احلقيقة عالمات تدل عىل وجودها وحتققها.
وما مل توجد هذه العالمات فال إيامن وال تصديق مهام قال اللسان ،ومهام تعبد اإلنسان! إن
حقيقة اإليامن حني تستقر يف القلب تتحرك من فورها لكي حتقق ذاهتا يف عمل صالح؛ فإذا
( )1ىف ظالل القرآن)3984 /6( ،
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مل تتخذ هذه احلركة فهذا دليل عىل عدم وجودها أصال ..وهذا ما تقرره هذه السورة نصا
إهنا تبدأ هبذا االستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية لريى َ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا رل ِذي
ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين؟﴾ وينتظر من يسمع هذا االستفهام لريى إىل أين تتجه اإلشارة وإىل من
تتجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين ،والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين ..وإذا
ِ
ِ
ِ
حي ُّض عَىل َطعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ وقد تكون هذه مفاجأة
يم َوال َ ُ
اجلواب َ ﴿ :فذل َك ا رلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
بالقياس إىل تعريف اإليامن التقليدي ..ولكن هذا هو لباب األمر وحقيقته ..إن الذي
يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف ..أي الذي هيني اليتيم ويؤذيه ..والذي ال
حيض عىل طعام املسكني وال يويص برعايته ..فلو صدق بالدين حقا ،ولو استقرت حقيقة
التصديق يف قلبه ما كان ليدع اليتيم ،وما كان ليقعد عن احلض عىل طعام املسكني.
إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان إنام هي حتول يف القلب يدفعه
إىل اخلري والرب بإخوانه يف البرشية ،املحتاجني إىل الرعاية واحلامية ..واهلل ال يريد من الناس
كلامت ..إنام يريد منهم معها أعامال تصدقها ،وإال فهي هباء ،ال وزن هلا عنده وال اعتبار..
وليس أرصح من هذه اآليات الثالث يف تقرير هذه احلقيقة التي متثل روح هذه العقيدة
وطبيعة هذا الدين أصدق متثيل.
قال آخر :بورك فيكم ..ومثلكم أنا ..لقد كان مفتاحي لإليامن هو قراءيت ملا ورد يف
أواخر سورة البقرة من اآليات الكثرية التي حتض عىل اإلنفاق وتعد باألجور العظيمة عىل
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم ِيف َسبِ ِ
ذلك ،والتي تبدأ بقوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا رل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
يل اهللرِ ك ََم َث ِل َح رب ٍة َأ ْن َبت َْت
ِ
اع ُ ِ
سبع سنَابِ َل ِيف ُك ِّل سنْب َل ٍة ِما َئ ُة حب ٍة واهللرُ ي َض ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]261 :
َر َ ُ
ُ ُ
ف َمل ْن َي َشا ُء َواهللرُ َواس ٌع عَل ٌ
َ َْ َ
ثم ذكر اهلل تعاىل بعدها اآلداب التي عىل املنفق أن يتحىل هبا ،حتى ال يؤذي الفقري،
ون َأ ْم َو َاهل ُ ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللرِ ُث رم َال ُيتْبِ ُع َ
قال تعاىل﴿ :ا رل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َما َأ ْن َف ُقوا َمنًّا َو َال َأ ًذى َهل ُ ْم
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حيزَ ُن َ
وف َو َمغ ِْف َر ٌة َخ ْ ٌري ِم ْن َصدَ َق ٍة
ون َق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ِ
ِ
يم َيا َأ ُّ َهيا ا رل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِ ُك ْم بِاملَْ ِّن َو ْاألَ َذى كَا رل ِذي ُين ِْف ُق
َي ْت َب ُع َها َأ ًذى َواهللرُ غَن ٌّي َحل ٌ
ٍ ِ
ِ
ِ
َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل
راس َو َال ُيؤْ م ُن بِاهللرِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ُت َر ٌ
رت َك ُه َص ْلدً ا َال َي ْق ِد ُر َ
يش ٍء ِممرا ك ََس ُبوا َواهللرُ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن َو َم َث ُل ا رل ِذي َن
َف َ َ
ون ع ََىل َ ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُين ِْف ُق َ
َت
اهبا َوابِ ٌل َفآت ْ
ون َأ ْم َو َاهل ُ ُم ا ْبتغَا َء َم ْر َضات اهللرِ َو َت ْثبِيتًا م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم ك ََم َث ِل َجنرة بِ َر ْب َوة َأ َص َ َ
ُأ ُك َل َها ِض ْع َف ْ ِ
ون َب ِص ٌري َأ َي َو ُّد َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َت ُك َ
ني َفإِ ْن َمل ْ ُي ِص ْب َها َوابِ ٌل َف َط ٌّل َواهللرُ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َل ُه َجنر ٌة
ِ
ِ
جت ِري ِمن َحتْتِها ْاألَهنار َله فِ ِ
ِمن ن ِ
يل َو َأ ْعن ٍ
َخ ٍ
رب َو َل ُه ُذ ِّر ري ٌة
َاب َ ْ
َْ ُ ُ َ
ْ َ
ْ
يها م ْن ُك ِّل ال رث َم َرات َو َأ َصا َب ُه ا ْلك َ ُ

ني اهللرُ َل ُكم ْاآلي ِ
ِ ِ
ات َل َع رل ُك ْم َت َت َفك ُرر َ
ون﴾
رت َق ْت ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ
ْص ٌار فيه ن ٌَار َف ْ
اهبا إِع َ
اح َ َ
ُض َع َفا ُء َف َأ َص َ َ
[البقرة]266-262 :

وقد أثر يف كثريا ذلك املشهد الذي عرضه القرآن الكريم والذي يذكر فيه عاقبة
ون َله جنر ٌة ِمن ن ِ
َخ ٍ
يل
ْ
املنفق الذي ييسء إىل املحتاجني ..قال تعاىلَ ﴿ :أ َي َو ُّد َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َت ُك َ ُ َ
ِ
ِ
جت ِري ِمن َحتْتِها ْاألَهنار َله فِ ِ
َو َأ ْعن ٍ
رب َو َل ُه ُذ ِّر ري ٌة ُض َع َفا ُء
َاب َ ْ
َْ ُ ُ َ
ْ َ
يها م ْن ُك ِّل ال رث َم َرات َو َأ َصا َب ُه ا ْلك َ ُ
ِ ِ

ِ

ِ

ني اهللرُ َل ُك ُم ْاآل َيات َل َع رل ُك ْم َت َت َفك ُرر َ
ون﴾ [البقرة]266 :
رت َق ْت ك ََذل َك ُي َب ِّ ُ
ْص ٌار فيه ن ٌَار َف ْ
اهبا إِع َ
اح َ َ
َف َأ َص َ َ
كام أثرت يف تلك اآلية التي تدعو إىل اإلنفاق من الطيبات التي نحبها ،ال التي نرغب
عنها ،قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا رل ِذين آمنُوا َأن ِْف ُقوا ِمن َطيب ِ
ات َما ك ََس ْب ُت ْم َو ِممرا َأ ْخ َر ْجنَا َل ُك ْم ِم َن
ْ ِّ َ
َ َ
َ ُّ َ
آخ ِذ ِ
ون و َلس ُتم بِ ِ
ِ
اخلبِ َ ِ
ْاألَ ْر ِ
يه إِ رال َأ ْن ُتغ ِْم ُضوا فِ ِيه َوا ْع َل ُموا َأ رن اهللرَ
ض َو َال َت َي رم ُموا ْ َ
يث منْ ُه ُتنْف ُق َ َ ْ ْ
غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾ [البقرة ،]267 :ومثلها تلك اآلية الكريمة التي تدعو إىل ذلك ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ْن
ون وما ُتن ِْف ُقوا ِمن َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم﴾ [آل عمران]92 :
يشء َفإِ رن اهللرَ بِه عَل ٌ
رب َحترى ُتنْف ُقوا ممرا ُحت ُّب َ َ َ
َتنَا ُلوا ا ْل ِ ر
ْ ْ
وقد عرفت من خالل اطالعي عىل التاريخ اإلسالمي ابتداء من عرصه األول ،كيف
سامهت هذه اآليات الكريمة يف احلض عىل التكافل االجتامعي مما خفف من وطأة فقر
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الفقراء ،بل جعلهم يف أحيان كثرية ال َيتلفون يف حياهتم عن األغنياء أنفسهم.
قال آخر :بورك فيك أخي الكريم ..ومثلك أنا ..لقد رحت أبحث عن تأثري تلك
اآليات الكريمة يف املؤمنني هبا؛ فوجدت العجب العجاب ..من األمثلة التي ال أزال
أذكرها ما روي عن أحد أحفاد رسول اهلل  وكيف كان ينفق ماله يف سبيل اهلل بإخالص
وجترد..
قال اإلمام الباقر حمدثا عن أبيه :كان اإلمام السجاد َيرج يف الليلة الظلامء فيحمل
اجلراب عىل ظهره وفيه الرصر من الدنانري والدراهم ،وربام محل عىل ظهره الطعام أو
احلطب ،حتى يأيت بابا بابا فيقرعه ثم يناول من َيرج إليه ،وكان يغطي وجهه إذا ناول فقريا
لئال يعرفه ،فلام تويف فقدوا ذلك فعلموا أنه كان عيل بن احلسني ،وملا وضع عىل املغتسل
نظروا إىل ظهره وعليه مثل ركب اإلبل مما كان حيمل عىل ظهره إىل منازل الفقراء واملساكني،
ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق باملطرف فمىض وتركه،
وكان يشرتي اخلز يف الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ..وكان يعول مائة أهل
بيت من فقراء املدينة ،وكان يعجبه أن حيْض طعامه اليتامى واألَضاء والزمنى واملساكني
الذين ال حيلة هلم ،وكان يناوهلم بيده ،ومن كان له منهم عيال محله من طعامه إىل عياله،
وكان ال يأكل طعاما حتى يبدأ ويتصدق بمثله(.)1
وعن أيب محزة الثاميل قال :كان اإلمام السجاد َيرج يف الليلة الظلامء فيحمل اجلراب
فيه الرصر من الدنانري والدراهم حتى يأيت بابا بابا فيقرعه ،ثم يناول من َيرج إليه ،فلام
مات فقدوا ذلك فعلموا أنه الذي كان يفعل ذلك(.)2

( )1اخلصال..4 /517 :
( )2علل الرشائع..8 /231 :
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ج ـ اإلصالح االجتامعي:
تركنا اجلمع يتحدثون ،ورست مع صاحبي عبد اهلادي إىل ساحة واسعة مملوءة بكل
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
رص إِ رن ْ ِ
﴿وا ْل َع ْ ِ
اإلن َْس َ
رس إِ رال ا رل ِذي َن
أنواع الزهور ،قد كتب عىل باهبا قوله تعاىلَ :
آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
الص ْ ِ
رب﴾ [العرص]3-1 :
اص ْوا بِ ر
احل ِّق َوت ََو َ
احلات َوت ََو َ
َ َ
اص ْوا بِ ْ َ
ر َ
وقد رأيت الناس متفرقني فيها مجاعات صغرية ،وأخرى كبرية ،فسألت صاحبي
عنهم ،فقال :هذا حمل التناصح واإلصالح االجتامعي ..وقد تعاهد أهل هذا املجتمع عىل
أن َيصصوا هذه الساحة اجلميلة هلذا الغرض؛ فلهذا تراهم جيتمعون فيها يستفيد بعضهم
من بعض ،وينصح بعضهم بعضا.
بينام أنا كذلك إذ سمعت شيخا كبريا يف بعض تلك املجالس يقول :اسمحوا يل ،وأنا
يف آخر عمري أن أحدثكم حديثي ..لقد كنت من بعض أولئك الذين يتومهون الدين عالقة
خاصة بني العبد وربه ،ولذلك كنت أقيض كل عمري يف اخللوات أتعبد هلل ..إىل أن سمعت
ِ
ِ ِ
يف يوم من األيام قوله تعاىلُ ﴿ :ل ِعن ا رل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
يسى
ْ َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
ْ َ
ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا
ون كَا ُنوا َال َي َتن َ
ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
ون تَرى كَثِريا ِمنْهم يتَو رلو َن ا رل ِذين َك َفروا َلبِئْس ما َقدر م ْت َهلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
خ َط اهللرُ
ً ُ ْ َ َ ْ
َ
ُْ ُ ُ ْ
َ
َ َ
َ ُ
َي ْف َع ُل َ َ
َع َل ْي ِه ْم َو ِيف ا ْل َع َذ ِ
ون َو َل ْو كَا ُنوا ُيؤْ ِمنُ َ
اب ُه ْم َخالِدُ َ
ون ِباهللرِ َوالن ِرب ِّي َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه َما ر َ
وه ْم
اخت ُذ ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َأ ْول َيا َء َو َلك رن كَث ًريا من ُْه ْم َفاس ُق َ
ون﴾ [املائدة]81-78 :
لكن الشيطان راح يضع أمامها الشبهات ،ويقول يل :هل أنت أعلم بالقرآن من كل
أولئك الصاحلني قضوا أعامرهم يف اجلبال والفلوات يعبدون اهلل تعاىل ،حتى فتح عليهم
بالفتح األعظم.
﴿و َأنْزَ ْلنَا
وبعد أن كدت أستسلم للشيطان ،تذكرت قوله تعاىل خماطبا رسوله َ :
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ني لِلن ِ
راس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع رل ُه ْم َي َت َفك ُرر َ
إِ َل ْي َك ِّ
﴿و َما َأنْزَ ْلنَا
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
ون﴾ [النحل ،]44 :وقولهَ :
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ِ
مح ًة لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ني َهل ُ ُم ا رل ِذي ْ
ون﴾ [النحل]64 :
يه َو ُهدً ى َو َر ْ َ
َاب إِ رال لِ ُت َب ِّ َ
َع َل ْي َك ا ْلكت َ
فلهذا رحت أبحث عن البيان النبوي املرتبط بتلك اآليات الكريمة ،فوجدت قوله
( :إن أول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول :هذا اتق
اهلل ،ودع ما تصنع ،فإنه ال حيل لك ،ثم يلقاه من الغد وهو عىل حاله ،فال يمنعه ذلك أن
يكون أكيله ورشيبه وقعيده ،فلام فعلوا ذلك َضب اهلل قلوب بعضهم عىل بعض ،ثم قال:
ِ
ِ
ِ ِ
﴿ ُل ِعن ا رل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان داود َوع َ
َ ُ
َْ ْ َ
ون كَا ُنوا َال َي َتنَا َه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
َي ْعتَدُ َ
ون ت ََرى كَثِ ًريا ِمن ُْه ْم َيت ََو رل ْو َن
ا رل ِذين َك َفروا َلبِئْس ما َقدر م ْت َهلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
خ َط اهلل َع َل ْي ِه ْم َو ِيف ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِدُ َ
ون َو َل ْو
َ َ َ ُْ ُ ُ ْ َ
َ ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

وه ْم َأ ْول َيا َء َو َلك رن كَث ًريا من ُْه ْم َفاس ُق َ
كَا ُنوا ُيؤْ منُ َ
ون﴾ [املائدة:
ون بِاهللرِ َوالنربِ ِّي َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْيه َما راخت َُذ ُ
]81-78

ثم قال( :واهلل لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ،ولتأخذن عىل يد الظامل،

ولتأطرنه عىل احلق أطرا ،ولتقرصنه عىل احلق قرصا ،أو ليْضبن اهلل بقلوب بعضكم عىل
بعض ،ثم ليلعننكم كام لعنهم)(.)1
وقوله ( :ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعايص ،يقدرون عىل أن يغريوا
عليه وال يغريون ،إال أصاهبم اهلل منه بعقاب قبل أن يموتوا)()2

وقوله( :والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف ،ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن اهلل
يبعث عليكم عقابا منه ،ثم تدعونه فال يستجيب لكم)()3

(  )1أبو داود ( ، )4336والرتمذي ( )3047وابن ماجة()4006
(  )2أبو داود ( ، )4339وابن ماجة()4009
(  )3الرتمذي ()2169
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وقوله( :إذا عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فأنكرها ،كمن غاب عنها،
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)()1

وقوله( :أوحى اهلل إىل ملك من املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا عىل أهلها ،قال:
إن فيها عبدك :فالنا مل يعصك طرفة عني ،قال :اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه مل يتمعر يف
ساعة قط)()2

واحلمد هلل ..لقد كانت تلك اآليات الكريمة واألحاديث التي بينتها هي السبب يف
خروجي من دين نفيس إىل دين اهلل تعاىل ..لقد رست يف األرض أبرش بكل القيم النبيلة،
واألخالق الفاضلة ،واحلقائق املقدسة ..إىل أن من اهلل عيل بالدخول إىل قرص القرآن
العظيم ،والتواجد بينكم.
قال آخر :صدقت شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ،ومن جعله اهلل وسيلة هلدايتنا ..نتذكر
جيدا تلك األيام التي كنت تقصدنا فيها ،ونحن يف حمال الغفلة واملعصية ،لتذكرنا وتعظنا
وتنصحنا ..ومع أننا كنا نعرض عنك ،إال أنك مل تكن تبايل بإعراضنا ..وعندما سألناك عن
رس ذلك الصرب الذي كنت تتحىل به وأنت تدعونا إىل اهلل ،ذكرت لنا أحوال األنبياء عليهم
رب ُأو ُلو ا ْل َعزْ ِم ِم َن
السالم وحال رسول اهلل  ..وقرأت علينا قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
ِ
م﴾ [األحقاف]35 :
الر ُس ِل َو َال ت َْس َت ْعج ْل َهل ُ ْ
ُّ
ت َق ْو ِمي َل ْي ًال َو َهنَ ًارا َف َل ْم
وقصصت علينا قول نوح عليه السالمَ ﴿ :ق َال َر ِّب إِ ِّين َدع َْو ُ
َي ِز ْد ُه ْم ُدعَائِي إِ رال فِ َر ًارا َوإِ ِّين ُك رل َام َدع َْو ُ ُهت ْم لِ َتغ ِْف َر َهل ُ ْم َج َع ُلوا َأ َصابِ َع ُه ْم ِيف آ َذ ِ ِ
اس َتغ َْش ْوا
اهن ْم َو ْ
ثِياهبم و َأرصوا واس َتكْربوا ِ
ِ
ِ
ِ
ت َهل ُ ْم
رس ْر ُ
َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ْ
است ْك َب ًارا ُث رم إ ِّين َدع َْو ُ ُهت ْم ج َه ًارا ُث رم إ ِّين َأ ْع َلن ُْت َهل ُ ْم َو َأ ْ َ
(  )1أبو داود ()4345
(  )2الطرباين يف األوسط )7661( 336/7
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َان َغ رفارا ُير ِس ِل السامء َع َل ْي ُكم ِمدْ رارا َو ُيم ِد ْد ُكم بِ َأم َو ٍ
ِ
اس َتغ ِْف ُروا َر رب ُك ْم إِ رن ُه ك َ
ال
ْ ْ
ْ َ ً ْ
رَ َ
ً ْ
رس ًارا َف ُق ْل ُت ْ
إْ َ
ٍ
ِ
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا َما َل ُك ْم َال ت َْر ُج َ
ون هللرِ َو َق ًارا َو َقدْ َخ َل َق ُك ْم َأ ْط َو ًارا
جي َع ْل َل ُك ْم َجنرات َو َ ْ
َو َبننيَ َو َ ْ
ِ
ف َخ َل َق اهللرُ سبع سامو ٍ
ات طِ َبا ًقا َو َج َع َل ا ْل َق َم َر فِ ِ
ورا َو َج َع َل ر
اجا
َأ َمل ْ ت ََر ْوا َك ْي َ
رس ً
َ َْ ََ َ
يه رن ُن ً
الش ْم َس َ
ِ
ِ
َواهللرُ َأ ْن َب َت ُك ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
اجا َواهللرُ َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض
يها َو َُي ِْر ُج ُك ْم ِإ ْخ َر ً
ض َن َباتًا ُث رم ُيعيدُ ُك ْم ف َ
ِ

ِ

ِ

اجا﴾ [نوح]20-5 :
بِ َسا ًطا لت َْس ُل ُكوا من َْها ُس ُب ًال ف َج ً

وعندما طلبنا منك أن تتخىل عنا ،وتدعنا وشأننا رحت تردد علينا قوله تعاىل:
ِ
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
يم َ
﴿واملُْؤْ ِمنُ َ
ون
ون َواملُْؤْ ِمن ُ
َ
َن املُْنْك َِر َو ُيق ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
ون الزر كَا َة َو ُيطِي ُع َ
الص َال َة َو ُيؤْ ُت َ
يم﴾
ون اهللرَ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َك َس َ ْري َ ُ
ر
مح ُه ُم اهللرُ إِ رن اهللرَ ع َِزيزٌ َحك ٌ
[التوبة]71 :

وعندما سألناك عن اجلهة التي أرسلتك لنا ،والثمن الذي تتقاضاه يف سبيل كل تلك
ِِ
اجلهود ،قرأت علينا قوله تعاىل﴿ :إِ رن اهللرَ ْاش َ ِ
اجلنر َة
رتى م َن املُْؤْ مننيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ رن َهل ُ ُم ْ َ
َ
يل وا ْل ُقر ِ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِيف الت ْرور ِاة َو ْ ِ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللرِ َف َي ْق ُت ُل َ
ُي َقاتِ ُل َ
آن َو َم ْن
اإلنْج ِ َ ْ
َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم ال رتائِ ُب َ
ون
رشوا بِ َب ْيع ُك ُم ا رلذي َبا َي ْع ُت ْم بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
َأ ْو َىف بِ َع ْهده م َن اهللرِ َف ْ
اس َت ْب ُ
ون بِاملَْعر ِ
اجدُ َ ِ
ِ
ون الس ِ
ون ع ِ
راه َ
ون ال رسائِ ُح َ
احلَ ِامدُ َ
ون ْ
ا ْل َعابِدُ َ
َن
وف َوالن ُ
ون ْاآلم ُر َ ْ ُ
الراك ُع َ ر
ون ر
ِِ
ون ِحلدُ ِ
املُْنْك َِر و ْ ِ
ود اهللرِ َو َب ِّ ِ
رش املُْؤْ مننيَ ﴾ [التوبة]112-111 :
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
وقد كان صربك وأناتك وحلمك وأخالقك العالية وأنت تدعونا إىل اهلل ،وإىل القيم
الفاضلة هي السبب الذي جعلنا ننجذب إليك ،ونؤسس معك املجتمع الفاضل ..وندخل
بسببه إىل هذا القرص العظيم.
قال آخر :وأما أنا ..فقد كنت امرؤا أخاف النفاق ،وأجتهد كل جهدي يف احلذر منه،
ات َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
وعندما قرأت قوله تعاىل يف وصف املنافقني﴿ :املُْنَافِ ُق َ
ض
ون َواملُْنَافِ َق ُ
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َن املَْعر ِ
وف َو َي ْقبِ ُض َ
َي ْأ ُم ُر َ
ون َأ ْي ِد َ ُهي ْم ن َُسوا اهللرَ َفن َِس َي ُه ْم إِ رن املُْنَافِ ِقنيَ ُه ُم
ون بِاملُْنْك َِر َو َين َْه ْو َن ع ِ ْ ُ
ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة ..]67 :رحت أتوب إىل اهلل تعاىل من تلك األنانية التي كانت تدفعني إىل
االهتامم بنفيس ،والتقصري يف دعوة إخواين من بني آدم ونصيحتهم.
قال آخر :وأما أنا ..فقد كنت من املهتمني بالتحْض والتقدم ،وكنت أتأمل عن رس
ختلف أمتنا ..وعندما بحثت عن سبب ذلك يف القرآن الكريم وجدته يف قوله تعاىلُ ﴿ :كنْ ُت ْم
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ع ِ
َخ ْ َري ُأ رم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َن املُْنْك َِر َو ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللرِ َو َل ْو آ َم َن َأ ْه ُل
راس َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ

ون و َأ ْك َثر ُهم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
ا ْلكِت ِ
اس ُق َ
َاب َلك َ
ون﴾ [آل عمران ..]110 :فقد قرن اهلل
َان َخ ْ ًريا َهل ُ ْم من ُْه ُم املُْؤْ منُ َ َ ُ ُ
تعاىل خريية األمة بأمرها باملعروف وهنيها عن املنكر ،وهو دال عىل أن ذلك رشط خرييتها..
وهو ما جعلني أتوىل ذلك باحلدود املتاحة يل تنفيذا لقوله تعاىلَ ﴿ :و ْل َت ُك ْن ِمنْ ُك ْم ُأ رم ٌة َيدْ ُع َ
ون
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
َن املُْنْك َِر َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [آل عمران]104 :
إِ َىل ْ َ
اخل ْ ِري َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
قال آخر :وأما أنا ..فقد كنت من احلريصني عىل االقتداء التام برسول اهلل ،
وعندما قرأت أوصافه يف القرآن الكريم ،بل يف الكتب السابقة ،وجدت أوهلا ،وأمهها أمره
الر ُس َ
باملعروف وهنيه عن املنكر ،كام قال تعاىل﴿ :ا رل ِذي َن َيتربِ ُع َ
ول النربِ ري ْاألُ ِّم ري ا رل ِذي َجيِدُ و َن ُه
ون ر
َن املُْنْك َِر و ُحيِ ُّل َهلم ال رطيب ِ
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
م ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُهم ِيف الت ْرور ِاة َو ْ ِ ِ
اه ْم ع ِ
ات
وف َو َين َْه ُ
ُ ُ ِّ َ
َ
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ

و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ِ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا رل ِذي َن آ َمنُوا بِ ِه
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا رلتِي كَان ْ
َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ُّور ا رل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 :
َرصو ُه َوا رت َب ُعوا الن َ
َوعَزر ُرو ُه َون َ ُ
قال آخر :أما أنا ..فقد كنت من املتأملني لالستبداد الذي تعاين منه أمتنا ،وكنت ال
أجد وسيلة ملواجهة ذلك إىل أن قرأت خطبة لإلمام احلسني ،يدعو فيها إىل العودة إىل القرآن
الكريم واالعتبار بام ورد فيه ..حينها رحت أوزع كل أوقايت وجهودي عىل حتقيق ذلك..
واحلمد هلل ما هي إال فرتة قصرية حتى اجتمع لدي ثلة من املؤمنني ..وكان ذلك نواة
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لتغيريات كثرية أهلتنا بفضل اهلل لتحقيق هذا املجتمع الفاضل.
قالوا :فهال ذكرت لنا خطبة اإلمام احلسني ..لنعترب هبا.
قال :لقد قال يف بعض خطبه حيث عىل مواجهة الظلمة( :اعتربوا أهيا الناس بام وعظ
الر ربانِ ُّي َ
ون َو ْاألَ ْح َب ُار َع ْن
اهلل به أولياءه من سوء ثنائه عىل األحبار ،إذ يقولَ ﴿ :ل ْو َال َين َْه ُ
اه ُم ر
ِ
َق ْو ِهل ُم ْ ِ
الس ْح َت َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون﴾ [املائدة ]63 :وقالُ ﴿ :ل ِع َن ا رل ِذي َن َك َف ُروا
اإل ْث َم َو َأكْل ِه ُم ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِمن بنِي إِ ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
ون كَا ُنوا َال
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
ْ َ
رسائ َيل ع ََىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
ْ َ
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َل ِبئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [املائدة ]79-78 :وإنام عاب اهلل ذلك عليهم
َي َتن َ
أل هنم كانوا يرون من الظلمة املنكر والفساد فال ينهوهنم عن ذلك رغبة فيام كانوا ينالون
راس َو ْ
اخ َش ْو ِن ﴾ [املائدة ]44 :وقال:
منهم ،ورهبة مما حيذرون ،واهلل يقولَ ﴿ :ف َال َخت َْش ُوا الن َ
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
﴿ َواملُْؤْ ِمنُ َ
َن املُْنْك َِر﴾ [التوبة:
ون َواملُْؤْ ِمن ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
 ]71فبدأ اهلل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة منه لعلمه بأهنا إذا أديت وأقيمت
استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها ،وذلك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر دعاء
إىل اإلسالم مع رد املظامل ،وخمالفة الظامل وقسمة الفيء والغنائم ،وأخذ الصدقات من
مواضعها ووضعها يف حقها(.)1
وقال( :أنتم أيتها العصابة ،عصابة ِ
بالعلم مشهورة ،وباخلري مذكورة ،وبالنصيحة
معروفة ،وباهلل يف أنفس الناس ُمهابة ،هيابكم الرشيف ،و ُيكرمكم الضعيف ،و ُيؤثركم من
ال فضل لكم عليه ،وال يد لكم عنده ،تشفعون يف احلوائج إذا امتنعت من طالهبا ،ومتشون
يف الطريق هبيبة امللوك وكرامة األكابر ..أليس كل ذلك إنام نلتموه بام ُيرجى عندكم من
قرصون؟ فاستخففتم بحق األمة ،فأما حق
القيام بحق اهلل ،وإن كنتم عن أكثر حقه ُت ِّ
( )1حتف العقول.237 :
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الضعفاء فضيعتم ،وأما حقكم بزعمكم فطلبتم ،فال ماالً بذلتم ،وال نفس ًا خاطرتم هبا
للذي خلقها ،وال عشرية عاديتم يف ذات اهلل ..أنتم تتمنون عىل اهلل جنته وجماورة رسله
وأمان ًا من عذابه ،لقد خشيت عليكم أهيا املتمنون عىل اهلل أن حتل نقمة من نقامته ألنكم
بلغتم من كرامة اهلل منزل ًة فضلتم هبا ،ومن يعرف باهلل ال ُتكرمون ،وأنتم باهلل يف عباده
ُتكرمون ..وقد ترون عهود اهلل منقوضة فال تفزعون ،وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون،
وذمة رسول اهلل  حمقورة ،والعمي والبكم والزمن يف املدائن مهملة ال ترمحون ،وال يف
منزلتكم تعملون ،وال من فيها ُتعينون ،وباإلدهان واملصانعة عند الظلمة تأمنون ..كل ذلك
مما أمركم اهلل به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون ،وأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم
عليه من منازل العلامء لو كنتم تسمعون ،ذلك بأن جماري األمور واألحكام عىل أيدي
العلامء باهلل األمناء عىل حالله وحرامه ،فأنتم املسلوبون تلك املنزلة ،ما ُسلبتم ذلك إال
بتفرقكم عن احلق واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة ،ولو صربتم عىل األذى،
وحتملتم املؤونة يف ذات اهلل كانت أمور اهلل عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكنكم
مكنتم الظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور اهلل يف أيدهيم ،يعملون بالشبهات ويسريون يف
الشهوات ،سلطهم عىل ذلك فراركم من املوت وإعجابكم باحلياة التي هي مفارقتكم،
فأسلمتم الضعفاء يف أيدهيم ،فمن بني مستعبد مقهور وبني مستض َعف عىل معيشته
مغلوب ،يتقلبون يف امللك بآرائهم ،ويستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتدا ًء باألرشار وجرأ ًة
عىل اجلبار ،يف كل ٍ
بلد منهم عىل منربه خطيب يصقع ،فاألرض شاغرة وأيدهيم فيها
ٍ
سطوة عىل
مبسوطة ،والناس هلم خول ،ال يدفعون يد المس ،فمن بني جب ٍار عنيد وذي
الضعفة شديد مطاع ال يعرف املبدئ واملعيد ،فيا عجب ًا ومايل ال أعجب واألرض من غاش
غشوم ومتصدق ظلوم ،وعامل عىل املؤمنني هبم غري رحيم ،فاهلل احلاكم فيام فيه تنازعنا،
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والقايض بحكمه فيام شجر بيننا(.)1
وقال( :أهيا الناس إن رسول اهلل  قال :من رأى سلطانا جائرا مستحال حلرم اهلل
ناكثا لعهد اهلل خمالفا لسنة رسول اهلل  يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم يغري عليه
بفعل وال قول كان حقا عىل اهلل أن يدخله مدخله ..أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان،
وتركوا طاعة الرمحان ،وأظهروا الفساد ،وعطلوا احلدود ،واستأثروا بالفيء ،وأحلوا حرام
اهلل وحرموا حالله ،وأنا أحق من غري ،وقد أتتني كتبكم وقدمت عيل رسلكم ببيعتكم إنكم
ال تسلموين ،وال ختذلوين فإن متمتم عيل بيعتكم تصيبوا رشدكم؛ فأنا احلسني بن عيل وابن
فاطمة بنت رسول اهلل  نفيس مع أنفسكم وأهيل مع أهليكم فلكم يف أسوة ،وإن مل تفعلوا
ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم؛ فلعمري ما هي لكم بنكر لقد فعلتموها بأيب
وأخي وابن عمي مسلم ،واملغرور من اغرت بكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ،ومن
نكث فإنام ينكث عىل نفسه ،وسيغني اهلل عنك ،والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته) ()2

 7ـ القرآن ..والدين الكامل:
بعد أن استمعت إىل تلك األحاديث ..طلب مني صاحبي عبد اهلادي أن نسري إىل
حمل آخر يف ذلك القرص ..فرست معه ،فشاهدت يف الطريق مناظر كثرية يف منتهى اجلامل،
ال يمكن وصفها ،وال التعبري عنها ..فسألت صاحبي عنها ،وطلبت منه أن نمر عليها؛
فقال :هذه حدائق القرآن النْضة ..وستمر عليها يف رحالتك للقرآن الكريم ..فاصرب وال
تستعجل.
بعد أن رسنا مسافات طويلة ..بلغنا بوابة كبرية ُكتب عليها قوله تعاىل ﴿ :ا ْل َي ْو َم
( )1حتف العقول.237 :
( )2تاريخ الطربي ج  4ص .304
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

يت َل ُك ُم ْ ِ
اإل ْس َال َم دينًا﴾ [املائدة]3 :
َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم دينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َو َرض ُ
فسألت صاحبي عن اآلية الكريمة ،وما تؤدي إليه البوابة املرتبطة هبا ،فقال :هذه
البوابة باب من أبواب اهلداية ..وقد دخل منها كل من رأوا ما يف أدياهنم وفلسفاهتم
وأفكارهم من النقص والثغرات ..لكنهم عندما قرأوا القرآن الكريم وتدبروه وجدوا فيه
احلل لكل املعضالت ،واجلواب لكل املشكالت ،وفوق ذلك وجدوا فيه عقيدة شاملة لكل
احلقائق ،ورشيعة شاملة لكل احلياة.
ِ
قلت :لكأين بك تقصد قوله تعاىل﴿ :و َنزر ْلنَا َع َلي َك ا ْلكِت ِ
يش ٍء َو ُهدً ى
َ
ْ
َ
َاب ت ْب َيانًا ل ُك ِّل َ ْ
مح ًة وب ْرشى لِ ْلم ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [النحل]89 :
ُ ْ
َو َر ْ َ َ ُ َ
قال :أجل ..فكام أن خلق اهلل ال يعرتيه القصور والنقص ،فكذلك هداية اهلل شاملة
كاملة ال ترى فيها عوجا وال أمتا ،وال نقصا وال فطورا.
ما انتهى صاحبي من كالمه هذا حتى الح يل شخص َياطب مجعا من الناس ،يقول
هلم :أما ما سألتم عنه حول رس كون القرآن الكريم تبيانا لكل احلقائق ،وشامال لكل
القضايا ،وأنه بذلك صار املهيمن عىل مجيع الكتب املقدسة ،واملغني عنها مجيعا ،فله أجوبة
كثرية ،سأقترص لكم منها عىل ما قاله بعضهم ،وأظن أنه كاف يف ذلك..
لقد قال( :)1اإلسالم ،هو هداية اهلل ،وتنظيمه لعباده ،بعث بتبليغه كل الرسل،
وأنزل ببيانه كل الكتب ،وما كان الرسل بالنسبة إليه ،إال كبناة بيت واحد ،يعد السابق منهم
لعمل الالحق ،ويكمل الالحق منهم عمل السابق ،وهكذا أرسل اهلل رسله ترتى عىل هذا
املنهج منهج اإلعداد لالحق والتكميل للسابق ،وظل األمر يتدرج حتى وصلت اإلنسانية
إىل طور الرشد ،واستعدت لتلقي النظم القوية يف بناء احلياة ،بناء يتفق ونمو اإلنسانية،
( )1منهج القرآن يف بناء املجتمع ،حممود شلتوت( ،ص)75
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وعندئذ ،ويف هذه الفرتة اكتملت الرسائل اإلهلية بالرسالة اإلهلية الشاملة لكل يشء.
فالقرآن الكريم هو كلمة اهلل املقدسة التي مل تدع ناحية من نواحي احلياة ،وال جان ًبا
من جوانب اإلنسان إال عاجلته ،ووضعت له من املبادئ ما يسمو به إىل أقَص ما قدر له من
درجات الكامل ،وهلذا وصف اهلل تعاىل كتابه بقوله﴿ :إِ رن َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َ ْهي ِدي لِ رلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم
ون الص ِ ِ
ِ
ِِ
ريا﴾ [اإلرساء]9 :
رش املُْؤْ مننيَ ا رلذي َن َي ْع َم ُل َ ر َ
احلات َأ رن َهل ُ ْم َأ ْج ًرا كَبِ ً
َو ُي َب ِّ ُ
قال آخر :بوركت ..واسمح يل أن أذكر لك جوابا آخر ،ربام يكون وليد ختصيص
املرتبط باألديان واملذاهب الفكرية ..لقد رأيت عند بحثي يف الفرتة التي تنزل فيها القرآن
الكريم( )1أن العامل كان حينها حتت ركام هائل من العقائد والتصورات ،والفلسفات،
واألساطري ،واألفكار واألوهام ،والشعائر والتقاليد ،واألوضاع واألحوالَ ..يتلط فيها
احلق بالباطل ،والصحيح بالزائف ،والدين باخلرافة ،والفلسفة باألسطورة..
وكان الضمري البرشي ـ ألجل ذلك ـ يتخبط يف ظلامت وظنون ،ال يستقر منها عىل
يقني ..ومثله احلياة اإلنسانية التي كانت تتخبط يف ظلم وذل ،وشقاء وتعاسة ،ال تليق
باإلنسان ،بل ال تليق بقطيع من احليوان.
وكان التيه الذي ال دليل فيه ،وال هدى وال نور ،وال قرار وال يقني ..هو ذلك التيه
الذي حييط بتصور البرشية إلهلها وصفاته وعالقته بالكون وعالقة الكون به ،وحقيقة
اإلنسان ،ومركزه يف هذا الكون ،وغاية وجوده اإلنساين ،ومنهج حتقيقه هلذه الغاية ..ونوع
الصلة بني اهلل واإلنسان عىل وجه اخلصوص ..ومن هذا التيه ومن ذلك الركام كان ينبعث
الرش كله يف احلياة اإلنسانية ،ويف األنظمة التي تقوم عليها.
نعم ..لقد كان للرسل عليهم السالم دور كبري يف توجيه البرشية وتصحيح
( )1انظر :خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،سيد قطب (ص )22
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مسريها ..قد بينوا للناس احلقائق ،وعرفوهم بإهلهم تعريف ًا صحيح ًا ،وأوضحوا هلم مركز
اإلنسان يف الكون ،وغاية وجوده ..لكن االنحرافات الدائمة عن هذه احلقيقة ،حتت ضغط
الظروف السياسية والشهوات البرشية ،والضعف اإلنساين ،كانت قد غشت تلك احلقيقة،
وأضلت البرشية عنها ،وأهالت عليها ركام ًا ثقي ً
ال يصعب رفعه بغري رسالة جديدة كاملة
شاملة ،ترفع هذا الركام ،وتبدد هذا الظالم ،وتنري هذا التيه ،وتقر التصور االعتقادي عىل
أساس من احلق اخلالص ،وتقيم احلياة اإلنسانية عىل أساس مستقر من ذلك التصور
الصحيح ..وما كان يمكن أن ينرصف أصحاب التصورات املنحرفة يف األرض كلها ،وأن
ينفكوا عام هم فيه ،إال هبذه الرسالة ،وإال هبذا الرسول.
َاب َواملُْ ْ ِ
﴿مل َي ُك ِن ا رل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رشكِنيَ
لقد ذكر اهلل تعاىل هذا ،فقالْ َ :
ِ
منْ َف ِّكنيَ حترى َت ْأتِيهم ا ْلبينَ ُة رس ٌ ِ
ب َق ِّي َم ٌة﴾ [البينة]3-1 :
ول م َن اهللرِ َي ْت ُلو ُص ُح ًفا ُم َط ره َر ًة ف َيها ُك ُت ٌ
َ
َ ُ ُ َ ِّ َ ُ
ُ
وبذلك؛ فإن الرسالة اخلامتة ،والوحي املقدس املرتبط هبا من املقتضيات الْضورية
لتحقق اهلداية الشاملة ،وإال انترص املرشوع اإلبلييس عىل املرشوع اإلهلي ..املرشوع
خت َذ رن ِمن ِعب ِ
اإلبلييس الذي عرب عنه إبليس بقولهَ ﴿ :ألَ ر ِ
وضا َو َألُ ِض رلن ُره ْم
اد َك ن َِصي ًبا َم ْف ُر ً
ْ َ
َو َألُ َمنِّ َين ُره ْم َو َآل ُم َر رهنُ ْم َف َل ُي َب ِّت ُك رن آ َذ َ
َري رن َخ ْل َق اهللرِ﴾ [النساء..]119-118 :
ان ْاألَ ْن َعا ِم َو َآل ُم َر رهنُ ْم َف َل ُيغ ِّ ُ
ون َأ ْن ي ْط ِف ُئوا ُنور اهللرِ بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َي ْأ َبى اهللرُ
َ
واملرشوع اإلهلي الذي عرب عنه قوله تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
َ
ِ
ون ُه َو ا رل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل
ين ْ َ
إِ رال َأ ْن ُيت رم ُن َ
ِ
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه املُْ ْ ِ
الدِّ ِ
رش ُك َ
رتى ع ََىل اهللرِ
ون﴾ [التوبة ،]33-32 :وقولهَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ر ِن ا ْف َ َ
اإلس َال ِم واهللرُ َال هي ِدي ا ْل َقوم ال رظاملِنيَ ي ِريدُ َ ِ ِ
ِ
ور اهللرِ
ُ
َ
ون ل ُي ْطف ُئوا ُن َ
ْ َ
ا ْلكَذ َب َو ُه َو ُيدْ عَى إِ َىل ْ ِ ْ
َْ
بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َواهللرُ ُمتِ ُّم ُن ِ
ون ُه َو ا رل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
ين ْ
ور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
احلَ ِّق
َ
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه املُْ ْ ِ
لِ ُي ْظ ِه َر ُه ع ََىل الدِّ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الصف]9-7 :
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قال آخر :بوركت ..لقد رأيت من خالل تدبر طويل يف القرآن الكريم ..والواقع
الفكري للبرشية سواء يف الزمن الذي نزل فيه ،أو يف غريه من األزمنة أنه استطاع أن يضع
منظومة كاملة شاملة للحياة بجميع أبعادها ..وهي منظومة ال هتتم فقط بجوانبها الشكلية،
وإنام بجوانبها العميقة التي ال يمكن أن تتأسس احلياة املثالية الكاملة من دوهنا.
قالوا :ما تقصد؟
قال :لقد رأيت أن القرآن الكريم أوىل اهتامما كبريا بتحرير الصورة الصحيحة التي
يستقر عليها الضمري البرشي حول حقيقة األولوهية ،وعالقتها باخللق ،وعالقة اخللق هبا..
ألنه ال تستقر نظمهم وأوضاعهم ،وعالقاهتم االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،وآداهبم
وأخالقهم إال هبا..
وهلذا نرى عناية القرآن الكريم بإيضاح طبيعة اخلصائص والصفات اإلهلية املتعلقة
باخللق واإلرادة واهليمنة والتدبري ..ثم بحقيقة الصلة بني اهلل واإلنسان ..فقد كان معظم
ذلك التيه الذي ختبطت فيه العقائد والفلسفات ،مما يتعلق هبذا األمر اخلطري األثر يف الضمري
البرشي ويف احلياة اإلنسانية كلها.
قال آخر :صدقت ..لقد تنزل القرآن الكريم ليصحح مجيع أنواع البلبلة التي وقعت
فيها الديانات املحرفة ،والفلسفات اخلابطة يف الظالم ..وما يعد رد ًا عىل مجيع االنحرافات
واألخطاء التي وقعت فيها تلك الديانات والفلسفات ..سواء ما كان منها قبل اإلسالم وما
جد بعده كذلك ..فكانت هذه الظاهرة العجيبة إحدى الدالئل عىل صحته ومصداقيته
وكونه من اهلل تعاىل.
قال آخر :صدقتم مجيعا ..لقد كنت أقرأ القرآن الكريم من صباي كسائر الناس..
ومل أكن أدرك قيمة تلك املعاين املقدسة الواردة فيه إىل أن مررت عىل كل ذلك الركام والتيه
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الذي وقعت فيه البرشية ..حينها أدركت قيمة كل كلمة بل كل حرف ورد يف القرآن
الكريم.
لقد أدركت بعد كل ذلك قيمة التحرر الذي جاء به القرآن الكريم إلقامة احلياة عىل
منهج سليم قويم ،يستقيم به أمر احلياة البرشية ،وتنجو به من الفساد والتخبط ..ومن الظلم
أو االستذالل ..وصدق اهلل العظيم إذ يقولَ ﴿ :أ َف َم ْن َي ْم ِيش ُمكِ ًّبا ع ََىل َو ْج ِه ِه َأ ْهدَ ى َأ رم ْن
يم ِيش س ِويا ع ََىل ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م﴾ [امللك]22 :
َ ًّ
َْ
َ
قال آخر(:)1لقد اكتشفت من خالل قراءايت وتدبري للقرآن الكريم أن أول رس وراء
كل ما ذكرمتوه هو الربانية ..فالقرآن كالم اهلل ..وهو الوحيد الذي يمكنه أن حيقق كل
احلاجات ،ويف أمجل صورها وأكلها.
لقد رأيت أن كل التصورات واملذاهب واألنظمة التي يضعها البرش ألنفسهم ـ يف
معزل عن هدي اهلل ـ حتتاج دائ ًام إىل التطور يف أصوهلا ،والتحور يف قواعدها ،واالنقالب
أحيان ًا عليها كلها حني تضيق عن البرشية يف حجمها املتطور ،ويف حاجاهتا املتطورة ..ألهنا
من صنع البرش ..والبرش قصار النظر ال يرون إال ما هو مكشوف هلم من األحوال
واألوضاع واحلاجات يف فرتة حمدودة من الزمان ،ويف قطاع خاص من األرض ..باإلضافة
إىل ما جبلوا عليه من قصور وجهل وشهوات ..وغريها.
فأما القرآن الكريم ..فمصدره يرى بال حدود من الزمان واملكان ..ويعلم بال عوائق
من اجلهل والقصور ..وَيتار بال تأثر من الشهوات واالنفعاالت ..ومن ثم يضع للكينونة
البرشية كلها ،ويف مجيع أزماهنا وأطوارها ..أص ً
ال ثابت ًا ،لتدور احلياة البرشية حوله،
وتتحرك يف إطاره..
( )1املرجع السابق( ،ص )43
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ولذلك كان القرآن الكريم كامال متكامال ..ال يقبل تنمية وال تكميال ..ألنه هو عني
احلياة ،وهو كامهلا ومجاهلا ..قال تعاىلَ ﴿ :يا َأهيا ا رل ِذي َن آمنُوا است َِجي ُبوا هللرِ َولِلرس ِ
ول إِ َذا َدعَا ُك ْم
ر ُ
ْ
َ
ُّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حي ُ
ْرش َ
ون﴾ [األنفال ،]24 :وقال:
ول َب ْ َ
حييِي ُك ْم َوا ْع َل ُموا َأ رن اهللرَ َ ُ
َملا ُ ْ
ني املَْ ْرء َو َق ْلبِه َو َأ رن ُه إ َل ْيه ُحت َ ُ
ِ
ِ
ِ
َاب َو َال ْ ِ
اإل َيام ُن َو َلكِ ْن َج َع ْلنَا ُه
وحا م ْن َأ ْم ِرنَا َما ُكن َْت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا ِإ َل ْي َك ُر ً
َ
ِ

ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ٍ

ِ

ِ
ِ
رصاط ُم ْستَقي ٍ
م﴾ [الشورى]52 :
ُن ً
ورا َهنْدي بِه َم ْن ن ََشا ُء م ْن ع َبادنَا َوإن َرك َلت َْهدي إ َىل َ
قال آخر :أجل ..فالقرآن الكريم تنزل ليوقظ كل طاقات اإلنسان واستعداداته،
ويطلقها تعمل يف إجيابية كاملة ،ويف ضبط وهداية ،لتؤيت أقَص ثمراهتا الطيبة ،مصونة من
التبدد يف غري ميداهنا ،ومن التعطل عن إبراز مكنوهنا ،ومن االنحراف عن طبيعتها
ووجهتها ،ومن الفساد بأي من عوامل الفساد..
قال آخر :ولذلك كان النظام الذي رسمه القرآن الكريم للحياة نظاما شامال متوازنا
منظورا فيه إىل كل جوانب الكينونة البرشية ..وإىل توازن هذه اجلوانب وتناسقها ..وإىل
مجيع أطوار اجلنس البرشي ..وإىل توازن هذه األطوار مجيع ًا ..ذلك أن واضع ذلك النظام
يف ْ
اخلَبِ ُري﴾ [امللك ..]14 :فاهلل يعلم
هو اهلل خالق اإلنسانَ ﴿ ..أ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال رلطِ ُ
من خلق ،وليس أمامه ـ سبحانه ـ جمهول بعيد عن آفاق النظر من حياة هذا اجلنس ،ومن
كل املالبسات التي حتيط هبذه احلياة ..ومن ثم فقد وضع له التصور الصحيح الشامل لكل
جوانب كينونته ،ولكل أطوار حياته ..املتوازن مع كل جوانب كينونته ومع كل أطوار
حياته ..الواقعي املتناسق مع كينونته ومع كل ظروف حياته ..ولذلك فهو امليزان الوحيد
الذي يرجع إليه اإلنسان يف كل مكان ويف كل زمان ،بتصوراته وقيمه ،ومناهجه ونظمه
وأوضاعه وأحواله ،وأخالقه وأعامله ..ليعلم أين هو من احلق ..وأين هو من اهلل ..وليس
هنالك ميزان آخر يرجع إليه ،وليس هنالك مقررات سابقة وال مقررات الحقة يرجع إليها
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يف هذا الشأن ..إنام هو يتلقى قيمه وموازينه من هذا التصور ،ويكيف هبا عقله وقلبه،
ويطبع هبا شعوره وسلوكه ،ويرجع يف كل أمر يعرض له إىل ذلك امليزانَ ﴿ :فإِ ْن َتنَازَ ْع ُت ْم
ِيف َيش ٍء َفر ُّدو ُه إِ َىل اهللرِ َوالرس ِ
ول إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللرِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن
ر ُ
ْ ُ
َت ْأ ِو ً
يال﴾ [النساء]59 :
قال آخر :لقد رأيت من خالل بحثي يف كل املناهج البرشية سواء تلك املرتبطة
بحقائق الوجود ،أو تلك املرتبطة بقيمه ،قصورها وحمدوديتها ..وهو ما يميزها عن رشيعة
اهلل الشاملة الكاملة..
وكيف ال تكون رشيعة اهلل شاملة كاملة ،وهي من اهلل ..والشمول طابع الصنعة
اإلهلية األصيل؟ ..وكيف ال تكون مناهج البرش حمدودة قارصة ،وهي من صنع اإلنسان
حمدود الكينونة زمانا ومكانا ..إذ هو حادث زمن ،يبدأ بعد عدم ،وينتهي بعد حدوث..
ومتحيز يف مكان ،سواء كان فرد ًا أو كان جي ً
ال أو كان جنس ًا ،ال يوجد إال يف مكان ،وال
ينطلق وراء املكان كام أنه ال يوجد إال يف زمان وال ينطلق وراء الزمان ..وألنه حمدود
الكينونة من ناحية العلم والتجربة واإلدراك ..يبدأ علمه بعد حدوثه ،ويصل من العلم إىل
ما يتناسب مع حدود كينونته يف الزمان واملكان ،وحدود وظيفته كذلك ..وألنه فوق أنه
حمدود الكينونة هبذه االعتبارات كلها حمكوم بضعفه وميله وشهوته ورغبته فوق ما هو
حمكوم بقصوره وجهله.
اإلنسان وهذه ظروفه ،حينام يفكر يف إنشاء تصور اعتقادي من ذات نفسه ،أو يف
إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفسه كذلك ،جيئ تفكريه حمكوم ًا هبذه السمة التي
حتكم كينونته كلها ..جيئ تفكريه جزئي ًا ..يصلح لزمان وال يصلح آلخر ..ويصلح ملكان
وال يصلح آلخر ..ويصلح حلال وال يصلح آلخر ،ويصلح ملستوى وال يصلح آلخر..
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فوق أنه ال يتناول األمر الواحد من مجيع زواياه وأطرافه ،ومجيع مالبساته وأطواره ،ومجيع
مقوماته وأسبابه ..ألنه هذه كلها ممتدة يف الزمان واملكان ،وممتدة يف األسباب والعلل ،وراء
كينونة اإلنسان ذاته ،وجمال إدراكه ..وذلك كله فوق ما يعتور هذا التفكري من عوامل
الضعف واهلوى ومها سمتان إنسانيتان أصيلتان.
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النهاية
بعد أن استمعت إىل كل تلك األحاديث اجلميلة عن شمولية القرآن الكريم لكل
احلقائق والقيم ،وصالحيتها لكل زمان ومكان ،ولكل األفراد واملجتمعات ..وجدت
نفيس داخل بيتي ..وبني يدي أكوام من القراطيس التي كتبتها أثناء رحلتي العجيبة التي
أرسلني إليها معلم القرآن.
وقد بقيت أياما معدودة ،أعيد كتابتها وتنسيقها وهتذيبها بكل أمانة وصدق ،من غري
أن أضيف إىل ما شاهدته أو سمعته حرفا واحدا إال ما اقتضت الْضورة إليه ،أو مل يكن بد
منه.
بعد أن انتهيت من الكتابة ،رحت أطبع عرش نسخ منها يف طابعتي املتواضعة التي
يعرفها اجلميع [دار األنوار] ،ثم سافرت إىل مجعية من اجلمعيات الثقافية التي كانت تضم
بني أعضائها الكثري من املشككني يف القرآن الكريم ،والنافرين عنه ،واملنفرين منه ،وكانت
تطلق عىل نفسها [مجعية العلم املقدس] ،ومل تكن تقصد من ذلك إال العلم الذي ينفر من
الدين ،ويدعو إىل نبذه ،بحجة معارضته للعلم أو للتقدم والتطور.
وعندما دخلت قاعة حماَضاهتا ،طرق سمعي ما كان يطرقه عادة من كلامهتم
اململوءة باملغالطات حول مصدر القرآن الكريم أو إعجازه أو آثاره العظيمة يف اإلنسان
واملجتمع ..وغريها من املعاين التي تعودت سامعها منهم ،والتي كنت أرد عليها ،لكن ال
أحد منهم كان يسمع يل ،أو يستجيب.
بعد أن انتهوا من نفث سمومهم ..صحت من مؤخرة القاعة :لقد جلبت لكم عرش
نسخ من كتاب جديد اسمه [القرآن ..كلمة اهلل] ..قد يعينكم إن قرأمتوه بصدق وإخالص
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وجترد عىل التحرر من كل تلك الشبه التي تطرحوهنا ،وتتومهون أنه ال جواب عليها.
قلت ذلك ،ثم انرصفت مرسعا خوفا من سامع ردة فعلهم ..والتي كنت أتأمل هلا،
كلام حتدثت إليهم ،أو نصحتهم.
لكني ..وبعد أيام قليلة ،فوجئت ،وأنا أمام بعض املكتبات بكتاب [القرآن ..كلمة
اهلل] يزين رفوفها ،وبطبعة مجيلة جدا ..بل وجدت أمامه نسخا مرتمجة باللغات املختلفة.
فتعجبت كثريا ،ورحت أدخل املكتبة أسأل صاحبها عن الكتاب ،ودار النرش التي
نرشته ،واجلهات التي أنفقت عليه ..وكنت أتوهم أنه فعل بعض املحسنني الذين نرشوا
بعض كتبي سابقا ..لكني فوجئت أن صاحب املكتبة يذكر يل أن الذي نرشه ،وترمجه،
وأنفق عليه ،وأهدى الكثري من نسخه هي [مجعية العلم املقدس]
ثم أخربين أن تلك اجلمعية تغريت كثريا ،بل أصبحت من اجلمعيات التي حتمل راية
القرآن الكريم ،وتدعو إليه ،وأهنا ألجل ذلك غريت اسمها إىل [مجعية االعتصام بالوحي
املقدس]
وبينام أنا يف املكتبة ،وقد بلغ يب العجب أشده ،رأيت رجال من تلك اجلمعية ،يرسع
إيل ،ويمد يده ليصافحني بكل حرارة ،ويقول يل :أرجو أن تبلغ معلمك معلم القرآن حتياتنا
مجيعا ..نحن أعضاء [مجعية العلم املقدس] ..عفوا أقصد [مجعية االعتصام بالوحي
املقدس] ..ال إشكال ..فالعلم املقدس هو الذي يعتصم بالوحي املقدس ..أرجو أن تبلغ
معلمك حاجتنا ملعرفة أكثر تفصيال حول القرآن الكريم ،وخاصة حول األدوات التي
تعيننا عىل فهمه ..وأوهلا معرفة مناهجه يف البيان والتعبري عن احلقائق ،فقد رأينا إشارات
لذلك يف الكتاب.
قلت :إن شاء اهلل ..حاملا ألتقي به سأخربه بذلك ..وأظن أنه لن يرفض لكم وال
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لغريكم طلبا.
وما إن عدت إىل بيتي ،وأنا ممتلئ فرحا بام شاهدته وسمعته ..وبمجرد دخويل،
سمعت معلمي معلم القرآن يقول يل :هيئ نفسك لرحلتك اجلديدة إىل [القرآن ..والبيان
الشايف] ()1

( )1هو عنوان الكتاب الثاين من السلسلة.
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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ما ورد يف القرآن الكريم حول الرباهني الدالة عىل كونه
وحيا وتنزيال إهليا خالصا ،وقد استعملنا فيه أنواع التأويل املختلفة ،سواء التأويل
األثري أو التدبري أو الواقعي أو العميل.
وقد رأينا أن الرباهني القرآنية عىل كون القرآن الكريم وحيا إليها ،يمكن
حرصها يف يف أربعة براهني كربى:
أوهلا :ما ورد يف القرآن الكريم من شهادة اهلل تعاىل بكونه وحيا إهليا خالصا،
وهو يستند إىل برهانني آخرين ،مدعمني بكل أدلة العقل والنقل :برهان العناية،
وبرهان اهلداية.
ثانيها ـ ما ورد يف القرآن الكريم من اإلخبار عن شهادات األنبياء عليهم
السالم وبشاراهتم بالرسالة اخلامتة ،وبالوحي املرتبط هبا ،وأن أهل الكتاب يعلمون
ذلك ،وهو ما يدعمه التأويل الواقعي؛ ولذلك رجعنا إىل ما ورد يف الكتاب املقدس
مما يدل عىل ذلك.
ثالثها :ما ورد يف القرآن الكريم مما يرتبط برسول اهلل  والذي يدل البحث
الواقعي والتدبري فيه إىل استحالة كون القرآن الكريم من تأليفه.
رابعا ـ ما ورد يف القرآن الكريم مما يرتبط بشهادة اخلرباء ،وقد مجعنا فيه أكثر ما
ورد يف الكتب املتخصصة من الشهادات والوثائق واألدلة املختلفة ،والتي تتحدث
عام تطلق عليه [وجوه إعجاز القرآن الكريم] ،أو مظاهره.
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