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 املقدمة
 وآله وصحبه ومن وااله..          ،والصالة والسالم على رسول هللا ،احلمد هلل

من أقوى املناهج  عتربمتكاملة يكمنظومة فكرية اإلسالمي  السلفي املنهج فإن ، أما بعد
ها رعيل ، فقد تعايشحتريفه أو حتويره أو تطويعه لغريهتريد  عوارضمن  يعرتيهما  يف وجهصمودا 

تحت األمصار انتشر ، مثَّ ملا ف  األول مع يهود املدينة وحاَفظ على معتقداته وأفكاره وسلوكياته
استطاعت ونسائم السنة النبوية، الّصحابة رضوان هللا عليهم يبثُّون يف الناس نور الرسالة اإلهلية، 

 .مامالزّ   وُت سكابألمة  ، وتنهضَ لإلسالم نوابغَ  من شىت العقول   تصنعأن 

 أمام الفكر   صَمد املنهج اإلسالمي كيف  تراءى لكيف التاريخ،  أنعمَت النظر وإنك إذا
الفارسي جهابذة  قلب الكيانمن  بل تعايَش معه وأخرج ،الفارسي الذي ال خالف يف دهائ ه

 اإلسالم.

لف كر اليوانين الفلسفي ر ْغم خطورته وو ع ورته ا يف مواجهة أيضا هذا املنهج جنحكما 
احملاوالت  تلك تَ َتكّللمل لكن و ه، كثري من املنتسبني إىل الفكر اإلسالمي يف صفّ    ووقوف  اجلارفة، 
 ؛نصوصه ومعانيه سواء هللا عز وجلَّ حافٌظ دينه وشرعه ابلنجاح أيضا؛ ذلك أنّ  ةالكالمي
 ماوينفون عنه ،ه عليه الصالة والسالمنبيوسنَّة  كتابه   الذين يذبُّون عنالعلماء الرابنيني بتسخري

 .(1)وانتحال املبطلني حتريف الغالني وأتويل اجلاهلني

، وكالعادة تَبَّنَّ املادي يعيش الفكر اإلسالمي صراًعا حامًيا مع الفكر الغريب واليوم
راع؛ ومن أولئك احلداثيون الذين تشرَّبوا أفكار بعض  َمن يف ا لدَّاخل اإلسالمي هذا الصّ 

 . عون النصوص واملفاهيم اإلسالمية لتلك املفاهيم الغربية اجلافة، وراحوا يطوّ  الغربيني أصحاهبم

اوالت احلداثيني ويف ونتناوهلا ابلبحث وهي )مسألة  ،تلك هذه الورقة سنربز إحدى ُم 
املعَّن احلقّ  للوحي، على ما َفه مه  السَّلف، وكشف زخرف احلداثيني الذين ببيان الوحي( بدًءا 

                                                           
 ( وصححه األلباين.20700(، حديث رقم )10/209رواه البيهقي يف سننه ) (1)
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مكتفني يف ذلك ابإلشارة عن العبارة، ، حرفوا هذا املفهوم عن مراده وطوَّعوه للفلسفة الغربية
 وابلربهان عن العيان.

م السلفي د املفهو اانتق أظهر عترب أبرز منألنه ي   (؛أركون)على طًا سلَّ م   الضوء وجعلنا
للفكر احلداثي الغريب، وتقدمي مفاهيم جديدة للوحي غري املفهوم  اهللوحي، وحاول تطويع معن

 .(1)التقليدي )السلفي( على حد تعبريه

وحي احلداثيني يظهرون اإلميان ابل هؤالء، أن على كتابة هذه الورقة محاستنايشدُّ مما و 
 يقول ُممد أركون: "القرآن نفسه يلحُّ  ،من هللا تعاىل إىل نبيه ُممد صلى هللا عليه وسلم املنّزل

 :وقول نصر حامد أبو زيد، (2)على وجود كالم إهلي أزيل ال هنائي ُمفوظ يف أم الكتاب"
 إلمكانية أي وجود سابق لوجوده العيين يف الواقع والثقافة هلي للنص ومن مثَ "اإلميان ابملصدر اإل

أمر ال يتعارض مع حتليل النص من خالل فهم الثقافة اليت ينتمي إليها... إن ألوهية مصدر 
أخص  الوحي والنبوة عون مننهم يف حقيقة أمرهم ينز  ، ولك(3)النص ال تنفي واقعية ُمتواه"

 .السُّم يف العسل، وخيلطون اخصائصه

ولكنها َسرعان حني ترى هذه املقاريض اجلارفة للدين واإلسالم،  جلود املؤمنني تقشعرُّ و 
َف َْواه ه ْم َوََيََْب تلني حني تسمع وترى مصداق قول هللا تعاىل:  ما }ي ر يد وَن َأْن ي ْطف ئ وا ن وَر اَّللَّ  ِب 

هْل َدى َود ين  احلَْقّ  ل ي ْظه رَه  32َكر َه اْلَكاف ر وَن )اَّللَّ  إ الَّ َأْن ي ت مَّ ن ورَه  َوَلْو   ( ه َو الَّذ ي أَْرَسَل َرس ولَه  اب 
 .[33، 32َعَلى الدّ ين  ك لّ ه  َوَلْو َكر َه اْلم ْشر ك وَن { ]التوبة: 

 .يف الظلمات بَ من تقلَّ  عاينَّاإذا درك قيمة النور إال ن لنا أن وهل

                                                           
 وما بعدها(. 283ينظر: قضااي يف نقد العقل الديين ل محمد أركون )ص (1)
 (.22القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب ل محمد أركون )ص (2)
 (.24مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد )ص (3)
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 الفكر اإلسالميمكانة الوحي يف 
لو اإلسالمي خاصة؛ و  الدينو  األداين السماوية ُماورمن  اأساسيً  ُمورًاالوحي  عتربي  

القرآن خاصية اإلهلية دين اإلسالم و زع من لن  ف عن وجهه الصحيح رّ  أو ح  الوحي  مفهوم ألغي
عليه قوله ق صد  ومل يَ  وانتفت عنه العصمة واإلعجاز بضروبه وأنواعه، والتعايل على البشرية،

ا للمنتجات نيومل يكن مبا ،[9{ ]اإلسراء: يَ ْهد ي ل لَّيت  ه َي أَق َْوم   }إ نَّ َهَذا اْلق ْرآنَ : تعاىل
غري صبح القرآن مغمورًا يف وسط املعارف البشرية أل، و البشرية، بل صار مكتسبا ابملران واملراس

 .متميز عنها

حيث إن  ؛يعترب الدين إهليا معصوما اسهي على أسذالنواة اجلوهرية ال والوحي هإذن 
 .نزهلا خبالف ما كان من وضع البشرهللا هو من أ

وأن ما نزل  داين السماوية واألداين الوضعية،قون بني األولذا جند مؤرخي األداين يفرّ  
 من رب األرض والسماوات ليس كما صدر عن خملوق من املخلوقات. 

بل  حتريف مسألة الوحي، ما يفغاية وليس نزع مسة اإلهلية عن الدين اإلسالمي هو 
 ،وت طبق احلرية على اإلنسان إطباقًاعسريًا،  طريق احلق وعرًا، والوصول إىل اخلالق بذلك سيكون

 .له ينتهي احلال إىل إنكار وجود خالق لإلنسان هاد  ف

وا شكُّ  مناستنكر رسل هللا على  ،وملا كانت هذه النتيجة احلتمية جرَّاء إنكار الوحي 
{ ]إبراهيم:  :يما جاؤوا بقوهلمف يف  شكّ يؤدي إىل ال، فالشكُّ يف الرسول [10}َأيف  اَّللَّ  َشكٌّ

ل  .(1)املرس 

حيث يبدؤون كما أخرب هللا وقد كشف هللا تعاىل هذا السبيل اإلغوائي ألعداء الدين، 
}أَْم يَ ق ول وَن تَ َقوَّلَه   قال تعاىل:عنهم بتكذيب الوحي وينتهي هبم احلال إىل إنكار هللا تعاىل، كما 

                                                           
 (.482 /4بن كثري )ينظر: تفسري ا (1)
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}أَْم هَل ْم إ َلٌه َغرْي  اَّللَّ  س ْبَحاَن اَّللَّ  َعمَّا ي ْشر ك وَن{  إىل أن قال: [33َبْل اَل ي  ْؤم ن وَن{ ]الطور: 
 .[43]الطور: 

ضي زماننا عن الوحي معر   معاينتنا ملن سلك هذا الطريق منأبعد واي سبحان هللا! 
 .حنتاج إىل برهانالنتيجة  ذاتووصوهلم إىل 

 فقد ،أميا عناية امهية، ويعتين هبغاية األ مسألة الوحي جند القرآن يويل   ولكل ما سبق
 تضافرتبل  ،ه أيضاعن مبنأىواآلاثر  ة النبويةالسنمل تكن و ، فصَّل صفته وجلَّى كنهه وحقيقته

كل من حوَّر هذا املفهوم عن   وحاجُّوا، نصب أعينهم وهوضعو  ،السلفو  الصحابة جهود له
  حاوروه وأبطلوا حجته.و  ،حقيقته

مفهوم  ماأن بواعث قلبك قد أقبلت تسأل،  -وأنت طالب للهدى- هنا إخالكال و 
 ؟إذن عند السلف الوحي

 السلفعند مفهوم الوحي 
لنسمع  ومنبعهفلنتجه مباشرة إىل مصدره  ،إذا ما أردان أن نعرف حقيقة هذا املفهوم

 .اودالئله اونستكشف حججه ،اونسرب غوره ،دعواه فنعرف كنهَ  ؛الأوَّ  -سبحانه وتعاىل- منه

( َما َضلَّ 1: }َوالنَّْجم  إ َذا َهَوى )بقوله يصف الوحيوهو  سبحانههللا  كالم  رتدبَّ 
ب ك ْم َوَما َغَوى ) ( َعلََّمه  َشد يد  4( إ ْن ه َو إ الَّ َوْحٌي ي وَحى )3( َوَما يَ ْنط ق  َعن  اهْلََوى )2َصاح 

أْل ف ق  اأْلَْعَلى )6( ذ و م رَّة  فَاْستَ َوى )5اْلق َوى ) ( َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْي  8( مث َّ َداَن فَ َتَدىلَّ )7( َوه َو اب 
، [10-1{ ]النجم ( َما َكَذَب اْلف َؤاد  َما رََأى10َفَأْوَحى إ ىَل َعْبد ه  َما َأْوَحى ) (9َأْو أَْدََن )

( َعَلى قَ ْلب َك 193( نَ َزَل ب ه  الرُّوح  اأْلَم ني  )192َوإ نَّه  لَتَ ْنز يل  َربّ  اْلَعاَلم نَي )}وقوله تعاىل: 
ما أوضح هذه [، 195 - 192 م ب ني { ]الشعراء: ( ب ل َسان  َعَريب ّ  194ل َتك وَن م َن اْلم ْنذ ر يَن )

ل من رب العاملني نزل به جربيل أمني نزَّ ا على أن القرآن وحي م  وأتكيدً  وأبينها داللةً  اآلايت
أمني األرضني بلغة عربية واضحة البيان مسموعة  نبينا صلى هللا عليه وسلمالسماوات على قلب 

 .لآلذان



٦ 
 

 ،ابلنبوة وي علمه ن عبادهأحًدا متعاىل و  سبحانه هللا يصطفيأن  إذنفحقيقة الوحي 
 .(1)بطريقة سريعة وخفية والدنيا وأمور الدين ا أراد من اهلداايتمب وخيربه

وال  لكل املعارف واملنتجات األرضية، ومغايرٌ  متعال   فهو كالم هللا تعاىل  إذن الوحيف
كتسب يحىت  اكسبي    اأمر عالقة له بتاريخ أو زمان أو مكان بل هو فوق التاريخ، وأيضا ليس هو 

{ ]احلج: إمناابلرايضات واالجتهادات البشرية، و  َن اْلَماَلئ َكة  ر س اًل َوم َن النَّاس  }اَّللَّ  َيْصطَف ي م 
 للنيب املصطفىاصطفاء من هللا سبحانه وتعاىل ملن شاء من عباده، وليس  الوحيإلقاء ف[، 75
البالغ، قال تعاىل: }فَإ ْن أَْعَرض وا  بل ليس عليه سوى ه أو إلزام الناس به، ئيف إنشا دورأي 

} اَيأَي َُّها  [، وقال تعاىل:48َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيه ْم َحف يظًا إ ْن َعَلْيَك إ الَّ اْلَباَلغ { ]الشورى: 
م َك م   { الرَّس ول  بَ لّ ْغ َما أ ْنز َل إ لَْيَك م ْن َربّ َك َوإ ْن ملَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت ر َسالََته  َواَّللَّ  يَ ْعص  َن النَّاس 

 [.67]املائدة: 

د فرائصها رعَ ، فإن املالئكة ت  للناس ابألمر اهلنيّ   وتبليغه الوحيل حتمُّ مهمة  توليس
 ظنكفما ، (2)رجتف السماوات وأهلهات بلدا من مساع كالم رب العاملني، سجَّ  رُّ صعق وت  وت  

 ببشر ضعيف صغري.

نبينا ُممد صلى هللا عليه حال  فكيف كانفإذا كان هذا حال هذه املخلوقات العظام، 
 ؟بدء الوحي حني وسلم

                                                           
وأما ، (29(، ومباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )ص: 63 /1ينظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ) (1)

مادة )وحى(: "الواو واحلاء واحلرف املعتل أصل يف أصل مادة الوحي يف اللغة، فقد قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة 
خفاء ، أو غريه إىل غريك. فالوحي: اإلشارة، والوحي: الكتابة والرسالة، وكل ما ألقيته إىل غريك يدل على إلقاء علم يف 

 حىت َعل َمه  فهو وحي؛ كيف كان"
 (.4701ينظر: صحيح البخاري ) (2)
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 ؛ إذ هوالصادقة واملناماتابلرؤى نبينا ُممد صلى هللا عليه وسلم  معبدء الوحي كان 
 لتحمُّل حىت يتهيأ ؛والرتفُّق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم تدرج ملا فيه من الأقوم سبياًل و  أخف وطأً 

 .(1)املشاهد يقظةالوحي 

أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا " ويف هذا تقول أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها:
يف النوم، فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح،  عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصاحلة

حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء،  ...ث فيه بب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء فيتحنّ مث ح  
إىل أن نزلت عليه أول آية يف القرآن وهي قوله  "«ما أان بقارئ»قال: اقرأ، قال: فجاءه امللك ف

 [2خلق. خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك األكرم{ ]العلق: }اقرأ ابسم ربك الذي  تعاىل:
(2). 

فلم ينزل شيء من  ،ملا كانت هذه املرحلة مرحلة ُتهيدية مل ينزل فيها شيء من القرآنو 
 ، بل كل القرآن وحي مسموع من جربيل إىل ُممد صلى هللا عليه وسلم.(3)االقرآن منامً 

حني النيب صلى هللا عليه وسلم  ِبفصح من جوابلك كيفية الوحي  جنلّ يان وال نظن أ
أحياان َيتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت عنه » :فقال ،ئلس  

رضي هللا -عائشة ، وانظر إىل «ما قال، وأحياان يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول
عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد، فيفصم ولقد رأيته ينزل ": فتقول ،شدتهوهي تصف  -عنها

 .(4)"عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

 وأخذته فجأة وجهه امحرَّ  قد يرونه، وكان الصحابة شدةً  يعاين من الوحيكان   فقد
َحاء  جانبه إىل اجلالس فخذَ  هفخذ   ير ضُّ  يكاد حىت جسمه لق  وث َ  عرقًا، جبينه يتفصد حىت الرب 

                                                           
 (.9 /1ينظر: فتح الباري البن حجر ) (1)
 (.3صحيح البخاري ) (2)
وقد ضل يف هذا الفالسفة املنتسبون إىل االسالم وغريهم ممن جعل الوحي ُمصورًا يف النوع اإلهلامي واملنامي مما يؤول  (3)

الفتاوى البن  جمموع ،(5/17لفصل يف امللل والنحل البن حزم )والتسوية بني الوحي وغريه، ينظر: ا إىل إنكار النبوة
 (.وما بعدها 12/398تيمية)

 (.2صحيح البخاري ) (4)
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كان رسول هللا يقول ابن عباس رضي هللا عنه: " ويف هذاراحلته،  به تكَ لرَب  راكًبا كان  لو وحىت
قال ابن عباس: فأان أحركهما زيل شدة، وكان مما حيرك شفتيه   صّلى هللا عليه وسّلم يعاجل من التنْ 

حيركهما، وقال سعيد: أان أحركهما كما رأيت ابن  لكم كما كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم
َنا ََجَْعه  حيركهما، فحرَّ عباس  ك شفتيه   فأنزل هللا تعاىل: }الَ حت َرّ ْك ب ه  ل َساَنَك ل تَ ْعَجَل ب ه  *إ نَّ َعَلي ْ

 .(1)"[17 - 16ْرآنَه { ]القيامة: َوق   

لعلك تتشوف إىل رؤية  ،الوحيلون أو اثنان من أطياف الح لك مما مضى  وقد وهنا
لن جند لك أوضح وأوجز من نص القرآن يف ذلك حيث  وحنن ال منرتي أان، طيافابقي األ

َل َرس واًل  يقول َجاب  َأْو ي  ْرس  تعاىل: }َوَما َكاَن ل َبَشر  َأْن ي َكلّ َمه  اَّللَّ  إ الَّ َوْحًيا َأْو م ْن َورَاء  ح 
َي ِب  ْذن ه  َما َيَشاء { ]الشورى:   .[51فَ ي وح 

قلب م صطَفاه على وجه  من العلم الضروري  ما يكون إهلاًما يقذفه هللا يف من الوحيف
ال يستطيع له دفًعا وال جيد فيه شك ا، ومنه ما يكون مناًما صادقًا جييء يف حتقُّقه ووقوع ه كما 

 ، وهذان الصنفان غري مسموعني.َلق  الصُّبح يف تبلُّجه وسطوعهجييء ف َ 

املسموع: فمنه ما يكون كالًما مباشرًا بني العبد وربه؛ كما كلَّم هللا موسى الوحي وأما 
من أشهر أنواع  وهو -عليه السالم  -ومنه ما يكون بواسطة أمني الوحي جربيل تكليًما، 

 .(2)الوحي وأكثرها، وهو الذي به نزل القرآن كله

من أوحى هللا إليه من  نزلت هذه اآلية تعم" :ويف هذا يقول اإلمام الزهري رمحه هللا
البشر. فكالم هللا الذي كلم به موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي هللا إىل النيب من 
أنبيائه عليهم السالم ليثبت هللا عز وجل ما أراد من وحيه يف قلب النيب ويكتبه وهو كالم هللا 

وال يكتبونه ألحد وال َيمرون ووحيه ومنه ما يكون بني هللا وبني رسله ومنه ما يتكلم به األنبياء 
بكتابته ولكنهم حيدثون به الناس حديثا ويبينونه هلم؛ ألن هللا أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم 

                                                           
 (.5أخرجه البخاري برقم ) (1)
 .(5/17لفصل يف امللل والنحل البن حزم )اينظر:  (2)
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إايه ومن الوحي ما يرسل هللا به من يشاء ممن اصطفاه من مالئكته فيكلمون به أنبياءه من 
حيا يف قلب من يشاء من وحيه و الناس ومن الوحي ما يرسل هللا به من يشاء من املالئكة في

 .(1)"رسله

االجتهاد يف تقريب و  املبالغةلذا فو  ؛أنبياءههبا  هللا ختصامن أمور الغيب اليت والوحي 
صورة الوحي إىل األذهان ِبمر من األمور احملسوسة غري دقيق، وال ميكن تقريب صورة الوحي 

 . (2)بعض املعاصرينفعل ، كما بذلك

نبيه ُممد صلى هللا عليه وسلم، قال  علىنزَّل القرآن كالم هللا سبحانه امل أن نوقنوهبذا 
 وقال تعاىل: ،[155}َوَهَذا ك َتاٌب أَنْ زَْلَناه  م َباَرٌك فَاتَّب ع وه  َوات َّق وا َلَعلَّك ْم ت  ْرمَح وَن{ ]األنعام:  تعاىل:

ْره  َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَّ { ]التوبة:   سبحانه وهللا ،[6}َوإ ْن َأَحٌد م َن اْلم ْشر ك نَي اْسَتَجاَرَك َفَأج 
: }وََكلََّم اَّللَّ  لى ما يليق جبالله وكماله سبحانه كما قال تعاىلبصفة الكالم ع متصفتعاىل 

 .[164م وَسى َتْكل يًما{ ]النساء: 

بل نزل  ،ي شأن يف تعديله فضال عن إنتاجهى هللا عليه وسلم فليس له أوأما النيب صل
ا القرآن مؤثرًا  بشريته ب فضاًل عن أن تتأثر ،فيهالذي كانوا  املظلملواقع من ا للبشريةوخمرًجا ومغريّ 

أَنْ زَْلَناه  إ لَْيَك ك َتاٌب }تعاىل:   كما قال  ،يةأحواله النفسية واالجتماعية أو ظروفه الزمانية واملكانو 
رَاط  اْلَعز يز  احْلَم يد { ]إبراهيم:   .[1ل ت ْخر َج النَّاَس م َن الظُّل َمات  إ ىَل النُّور  ِب  ْذن  َرهبّ  ْم إ ىَل ص 

بل هو هابط من رب  ،أن القرآن ليس منتجا خارجا من واقعه وثقافته ومعَّن هذا
، البشرية إىل بر األمان ونعيم اجلنان ئهم لقيادةهيّ  وي   ،نيالعاملني لريتقي بواقع قريش إىل أعلى علي

 .(3)وانقادواأذعنت هلم األمم فأذعنوا له  إذ وقد حصل ما وعدهم هللا،

                                                           
 /12، وأورده بتمامه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )(9/2818أخرج بعضه ابن أيب حامت يف تفسريه ) (1)

397). 
 .(62)ص:  ل  د. مساعد الطيار ( احملرر يف علوم القرآن2)
ينظر: اترخيية النص القرآين ورقة علمية صادرة عن مركز سلف للبحوث والدارسات   ولالستزادة (3)

642http://salafcenter.org//. 
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 ؟ففيم خيتلف احلداثيون عن السلف وهم يؤمنون ابلوحي ،هذا نااستوعب إذا

 وحي عند احلداثينيمفهوم ال
كما مر معنا   به حون ابإلميانويصرّ  مون بدعوى نزول الوحي يسلّ   نيأن احلداثي صحيحٌ 

ان بني الوحي الذي نزل على ُممد صلى هللا عليه وسلم وآمن شتَّ ولكن  يف أول هذه الورقة،
وا فيه التلفيق بني الوحي النبوي ورام عوا اإلميان بهوبني مفهوم الوحي الذي ادّ  ،به املؤمنني

 .وأفكار احلداثة الغربية

إظهار اإلميان بشيء مع عدم التسليم به يف – الرتويضياخلداعي األسلوب  وهذا
من  أساتذهتماليت ال تتفق وأفكار  همسائلو  الدينأصول دأهبم يف تعاملهم مع هو  -احلقيقة

ال حتتمل التصريح مبناقضة الدين  -كما يقولون-ذلك أن املرحلة احلالية  ؛الفالسفة الغربيني
من منظور ا سلّ ٌم هبغرًسا ومالعقل اإلسالمي  يف ةمغروستلك األصول ألن  ؛أصولهو 

ها التارخيي ومن مثَّ ال يصح التصادم تها االجتماعية والثقافية وانتمائوتشكل تركيب (1)دوغمائي
ر : "أركون ، يقول(2)معه وإمنا ترويضه وتطويعه حىت تتم السيطرة عليه ما كان قد ق بل وفسّ 

لوحي يف السياقات اليهودية واملسيحية واإلسالمية ينبغي أن يدرس أو وعيش عليه بصفته ا
 .(3)يقارب منهجيا بصفته تركيبة اجتماعية لغوية مدعمة من قبل العصبيات التارخيية املشرتكة"

احلداثيني كثريًا ما يشنّ عون  احلداثيني ال بد أن نعرف أن عند ولنتصور مفهوم الوحي
 ، ومها: (4)يف قضية الوحي اجتاهنيعلى 

                                                           
الدوغمائية أو الدوغماتية: هو التعصب لفكرة أو اعتقاد معني دون أي قبول ملناقشتها أو الشك فيها، وت ستخدم  (1)

 أحياانً لإلشارة إىل اجلمود الفكري، أو التشدد يف االعتقاد الديين أو املبدأ األيديولوجي.
 (292  د. ُممد القرين )صينظر: موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم ل (2)
 (.21القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ل محمد أركون )ص (3)
 وما بعدها(. 105ينظر: القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين ل محمد أركون )ص  (4)
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وهم الذين يدَّعون أن  -على حد تعبريهم-التقليدي السطحي  األصويل املوقف -1
عليهم صلوات -به جربيل عليه السالم إىل النيب املوحى إليه  نزلالوحي كالم هللا املنزل الذي 

 .ويقصدون به )املفهوم السلفي( -هللا وسالمه أَجعني

 ،هذا املفهوم مبناهج ومسلمات الفلسفة اليواننية ي عاجلوالذ :الفلسفي املوقف -2
عي اإلميان الفلسفية اليت تدَّ  اآلراءوجدت بعض  ومع أنه ،ظاهرًا وابطًنالنبوة ا فكان أن أنكروا

 انبع الوحي تدَّعي أن حرَّفت املفهوم الصحيح للوحي، فهي يف حقيقة أمرها إال أهناابلوحي 
وأن ال فرق بني الفيلسوف والنيب؛ إذ كالمها  ابلرايضات واملراس،بة كتسَ امل اهقو من اإلنسان و 

 .(1)هو إنكار النبوة كما ترى  مآل هذا القولف ،ب كمااًل بشرايً مكتس  

 األقوم الطريق، وإمنا يرون أن االجتاهنيهذين واحًدا من احلداثيون ال يرتضون ألنفسهم و 
 احلديثة يةالبحث ناهجامل استخدام هو لدراسة ومعاجلة قضية الوحي وغريه من القضااي الدينية

 (6)والسيميائية الداللية (5)واأللسنية (4)يةواألنثربولوج (3)التارخيية مثل: منهج ؛(2)لدراستها
 .(7)والتفكيكية

                                                           
إغاثة اللهفان البن  وما بعدها(، 3/302) اه أيضاجلواب الصحيح ل ،(وما بعدها 168النبوات البن تيمية ) ينظر: (1)

، وأما غالب الفالسفة فهم منكرون للنبوة كما أسلفنا إلسالمينياهذا ابلنسبة لبعض الفالسفة  وما بعدها( 261القيم )
 .وما بعدها( 102ُممد املزوغي )ص والوحي ل  د.   ينظر: العقل والتاريخ خاصة أرابب  الفلسفة احلديثة واملعاصرة،

 (.61ينظر: اترخيية الفكر العريب اإلسالمي ل  ُممد أركون )ص (2)
( اإلجنليزي وهو )مذهب وجودي Historicismeالتارخيية: كلمةٌ من وضع  احلداثيني العرب يف مقابل مصطلح )  (3)

هدمي يؤمن بنسبية املعارف والقوانني واألحداث واألفكار والقيم بكوهنا نتاجا خاصا لسياق وضعي اترخيي معني. ينظر: 
 /642alafcenter.org/http://sاترخيية النص القرآين ورقة علمية صادرة عن مركز سلف للبحوث والداراسات 

. 
 : علم يبحث يف مراحل تطور اإلنسان، وأصله اخللقي، كما يبحث يف تطوره االجتماعي والثقايف.االنثروبولوجي (4)
 األلسنية: علم تطور اللغات البشرية، وعمليات االتصال، على خالف ما كان معهوداً يف السابق. (5)
، وهو علم حديث يبحث يف الدالالت اللغوية، يدرس املعاين اللغوية على صعيد السيميائية أوالسيمانتية: علم الداللة (6)

 املفردات والرتاكيب، وما يتبعه من تطور هلذه املفردات بعيداً عن االشتقاقات التارخيية هلا.
أن ظهرت  التفكيكية منهٌج فلسفي، يرى أنه ال يوجد تفسري واحد للمعَّن يف النص، بل تفسريات غري ُمدودة، فبعد (7)

 .التفكيكية إىل الوجود، أصبحت النصوص ع رضًة لنوع جديد من التحليل والتفسري

http://salafcenter.org/642/
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جبعل  -بني املنهجني اوسطً طريًقا  احلداثيون يعتربهالذي -الطريق الثالث  هذا ونؤ يبتدو 
على أهنا ظاهرة مرتبطة  يتعامل معها حقيقة متعالية مطلقة، وإمنا وليست (ظاهرة)الوحي جمرد 

مثلها مثل غريها من  ليات واملناهج احلديثةحتت اآل ت درسومن مَث ، بتاريخ جمتمعها وجغرافيته
 .(1)الظواهر

لبحث يف ابيبدؤون  ،كغريها من ظواهر العلوم اإلنسانية  أهنا ظاهرةروا قرّ  وبعد أن ي  
ح و  ،وأصوهلاهذه الظاهرة  باسبأ هي يف منظور العلوم و  ،)اخليال( منبعها أنَّ أركون هنا يرجّ 

االنفعاالت والعواطف  إمنا متعلقهاو  ،وال عقالنية واعية الاألفكار اليت تعترب  :اإلنسانية احلديثة
 .(2)واالنطباعات

: "لقد كانت عبد اجمليد الشريف يقول الوحي منه ن  وكيفية تكوُّ  هذا اخليال شرحويف 
واطلع عليها يف أسفاره وعن  ،من حوله ]صلى هللا عليه وسلم[ املعلومات اليت تلقاها ُممد

 ؛طريق األحناف أو أهل الكتاب مما كان يبلغ إىل مسامع معاصريه من دون أن يولوه أدَن أمهية
ألنه خارج عن آفاقهم الذهنية ومشاغلهم، ومن نتائج أتمله الطويل عندما كان ينقطع عن 

دة اليت تمرت يف ذهنه ووصل هبا إىل اليقني كل ذلك املاالناس ويتحنث يف غار حراء. كان  
إىل أن قال: "ومبا أن ُممًدا كان يعيش يف عامل تغلب عليه  ِبن هللا اصطفاه لتبليغ رسالته"

...وأن الذهنية امليثية اليت من أبرز (3)ة أو الصبغة السحرية حسب املفهوم الفيربيالقداس
فلن  ،خصائصها احلدس والتمثل كانت مسيطرة آنذاك لدى َجيع الشعوب ويف كل الثقافات

مث بعد إ سقاط هذه  يبلغه إىل قومه وإىل املسلمني" اخلاصيتني يف مانستغرب أن جند آاثر هاتني 
على الوحي يذكر لنا مفهومه للوحي، فيقول: "الوحي إذن هو مصدر علم  واملفاهيم اآلليات

النيب ]صلى هللا عليه وسلم[: أي تلك احلالة االستثنائية اليت يغيب فيها الوعي، وتتعطل 

                                                           
 (.42يف قراءة النص الديين ل  عبد اجمليد الشريف وآخرون )ص (1)
 وما بعدها(. 372رانسوا دورتيه( )صينظر: معجم العلوم اإلنسانية ل )جان ف (2)
م( عامل يف االقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم االجتماع احلديث 1920-  نسبة إىل )ماكس فيرب األملاين (3)

 ودراسة اإلدارة العامة يف مؤسسات الدولة.
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امللكات املكتسبة، ليربز املخزون املدفون يف أعماق الالوعي بقوة خارقة ال يقدر النيب ]صلى 
 .(1)لم[ على دفعها وال تتحكم فيها إرادته"هللا عليه وس

ولذا  ال على احلقيقة!! ال بد أن يرتكز على أسطورةف لو تصوران حقيقته هذا اخليالو 
 (2)!القرآن خطاب أسطوري البنية أركون يدَّعي أن فإن

بدعوى  اليت تفي عواره؛ وحيشوه ببعض الطالءات املصطلحلطَّف هذا ولكن أركون ي
 األسطورةوإمنا يريد  ،()اخلرافة والقرآن يف لسان العرب ما شاعاألسطورة  مفهومأنه ال يقصد من 

على جزء ولو ضعيف من  تويةُم   تكون اليت األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية أحد مفاهيمك
 .(3)واقعيتها احلقيقة، لكن تدخل املخيال الشعيب أو الرتاث يضخمها وخيرج هبا عن

وهذا املخيال الشعيب والتضخيم هو مصدر تعايل القرآن وسيادته وسلطته ونزع ارتباطه 
 بدعوى أنه كالم هللا؛ وهو أمر ضروري لتجييش اجلماهري. ابلتاريخ

ويف هذا يقول أركون: "وظيفة التعايل التقديسية اليت تؤمنها ذروة التشريع أو التسويغ 
تماعي. أقصد بذروة التسويغ هنا أو السيادة العليا هي ضرورية جًدا ابلنسبة للمخيال االج

سلطة القرآن الذي ميثل كالم هللا أو هيبة النيب واحرتامه.. تعاش هذه السيادة العليا من قبل 
اجلسد االجتماعي )اجملتمع ككل( وينظر إليها وكأهنا مرجع فوق بشري أو فوق فردي أي 

ول أركون هذا بقوله: "إن األسطورة أو الرتكيب ويشرح لنا هاشم صاحل ق يتجاوز البشر والفرد"
األسطوري للحكاايت الشعبية ليس ومها أو خيااًل صرفًا كله وإمنا يستند على أساس من الواقع 
يشبه النواة املركزية املغلفة بغالفات من صنع اخليال...إننا نقصد الرتكيز على أمهية البعد النفسي 

                                                           
وما بعدها(، وقارن بني هذا وبني أقوال الفارايب وابن سينا  34د اجمليد الشريف )صاإلسالم بني الرسالة والتاريخ لعب (1)

، فصوص (76آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب )ص مث انظر هل من فرق يف غري األلفاظ؟! ينظر: ،الوحي مفهوم يف
يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، د. إبراهيم  ،(435، الشفاء يف اإلهليات البن سينا )ص(37احلكم للفارايب )ص

 وما بعدها(. 112مدكور )ص
 (.10ل محمد أركون )ص ينظر: اترخيية الفكر العريب اإلسالمي (2)
 (.210ينظر: اترخيية الفكر العريب اإلسالمي ل محمد أركون )ص (3)
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ة والتضخيم يف حياة األفراد واجلماعات. إنه موجود وفعال أو اخليايل الذي مييل إىل املبالغ
وجميّ ش للجماهري خصوصا اجملتمعات البدائية واملتخلفة. مثلما هو موجود يف العامل االقتصادي 
املادي ورمبا أكثر...إن التاريخ ال تصنعه فقط أو حتركه األحداث املادية الواقعية اليت جرت 

ياالت واألوهام اليت تصاحب هذه األحداث عادة أو تسبقها أو ابلفعل وإمنا تصنعه أيضا اخل
أتيت بعدها. إن األسطورة هي إحدى ُمركات التاريخ ُتاًما كالصراع الطبقي أو كالعامل 

 .(1)االقتصادي"

ونفهم من هذا أن الفرق بني معَّن األسطورة يف لسان العرب ومعناه يف مفاهيم العلم 
 وصانع للتاريخ ليس إال.احلديث هو يف كونه ُمرّ ك 

للتأثري  لكونه موظَّف عن غريه من األساطريتلف خيأسطورة ولكنه  فالقرآن والوحي
 .(2)!!على اجملتمعات وصنع التاريخ وشحن العزائم

وألن الوحي عنده جمرد خيال بشري إنساين فإنه ال اختالف عنده بني األداين السماوية 
يقول  ، ويف ذلكإىل مساوية ووضعية هااألداين من تقسيمه علماء ما يقرر والوضعية على عكس 

حتديدان اخلاص عن الوحي ميتاز خبصيصة، وهي أنه يستوعب بوذا وكونفوشيوس »أركون: 
واحلكماء األفارقة، وكل األصوات الكربى اليت جسدت التجربة اجلماعية لفئة بشرية ما من 

  (3)أجل إدخاهلا يف قدر اترخيي جديد"

 ت وانطباعاتخياالعن  ةظاهرة انشئ لقول أن الوحي عند هؤالء جمردخالصة ا إذن
، حيث يدخل يف حالة استثنائية ال واعية، تتعطل فيها امللكات صلى هللا عليه وسلملنيب ا

 املكتسبة، ليربز املخزون املدفون يف أعماق الالوعي بقوة خارقة!!

                                                           
 (.631نزعة األنسنة يف الفكر العريب ل محمد أركون )ص (1)
 (.302ينظر: موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم د. ُممد القرين )ص (2)
 .(84ل محمد أركون )( الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد 3)
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 التفسري احلداثي للوحي لبطاإ
إذا  ، خاصةً عرفة بطالنهمب لٌ فيك  لوحي هللا تعاىل إىل األنبياء التأويل اتصور هذد جمرَّ إن  

مفهوم الوحي  تطويعو ، ليس إالاحلداثة الغربية  اخلنوع ملنطقأن منطلق الفكر احلداثي هو  ناعرف
؛ ألن وميهد الطريق لدخوله إىل قلب العامل اإلسالمي ما يتوافق مع ذلك الفكرمي إىل اإلسال

وإن شئت فقل أمام دخول  يعترب عائقا أمام النهضة كما يراها احلداثيون السلفي الوحي ابملفهوم
 ، وما أشبه الليلة ابلبارحة.احلداثة الغربية

 ،ليوم ليست جديدة على الفكر اإلسالميهذه احملاولة اليت خيوضها احلداثيون افإن 
تطويع  راموانتسبني إىل اإلسالم الذين الفالسفة املُماولة من ُتاما  ةمستنسخُماولة بل هي 

 .واملخيلة مفهوم الوحي للنظرايت الفلسفية اليواننية كالفيض والصدور

نفس ُممد صلى هللا  همنبع   ضيّ أرْ اهتام  القرآن ِبنه  َجعوا سوآهتم كلها بدًءا منوهؤالء 
، وما الظواهر التارخييةاترخيي كغريه من وأنه  دعوى أنه بشري مستوحى من البشرو ، عليه وسلم

كالتحليل التارخيي واألنثربولوجي   ؛مفهوم الوحي لنظرايت الفلسفة املعاصرة ي خضعوال ذاك إال
 ومقارنة األداين.

إنكار  ذات النتيجة وهيوالنتيجة  من قبل الذي سلكه الفالسفة الطريق فالطريق ذات
 الوحي والنبوة.

املنهج املتناسب مع  وااحلق أن يسلك ني عنلهدى وابحث لابً وكان عليهم لو كانوا طال
ال أن  يف الوحي وظروفه وأحواله وأدلته وقرائنه كي يستوضحوه،ينظروا وأن  القرآن كي يفهموه،

 له يلووامث  ،ف تنوا به -وإن شئت فقل العلوم الغربية احملدثة- خيص العلوم اإلنسانية َيتوا مبنهج
 مقياًسا يناسبه وميزاان يوزن به. فإن لكل شيء ،اإلهليةالنصوص  أعناق

أو كمن يريد أن  د كيلوات املاء املوجود يف الكوب!!كم عد  إن هذا أشبه مبن يسأل:
يريد أن يفهم تشريح أعضاء اإلنسان، أو  أطباء مبصطلحاتآينشتاين  يفهم نظرايت

 ابن اهليثم. مبفاهيمابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل  مصطلحات
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 .(1)!!طريق النهضة واخلروج من املأزق الذي تعيشه األمة اليومهذا هو أ

احلق أننا رأينا كيف هنض السلف واملسلمون حني فهموا القرآن والوحي ابملنهج اإلهلي 
أم جهلوا  ما يشفي الغليل ويروي العليل؟! ليس فيه الرصني، أم ظنوا أن ذلك املنهجوالنبوي 

 مبا فيهما؟!

مسألة -عرّ ج على هذه املسألة ما ت كثريًا  اأهن القرآنية والنبوية النصوصالذي نشاهده يف 
 .أبلغ االهتمامعطيها وت -الوحي

قبل  فنَّدها القرآن نفسه إالَّ شبهات للتشكيك يف القرآن ، مل جيدواالقوم عجًبا هلؤالءو 
ممن هلك يف عصر النيب صلى  عفا عليها الدهر وتعفَّنت مع جيف أصحاهباآالف السنني و 

 ؟!هللا عليه وسلم

إىل شواهد على ذلك، وإال فدونك آايت  إخالك حباجةإن كنت ممن يقرأ القرآن فال 
ي إ ْن قوله تعاىل اقرأ إن شئتالقرآن اعقلها وتدبَّرها،  }ق ْل َما َيك ون  يل  َأْن أ َبدّ َله  م ْن ت ْلَقاء  نَ ْفس 

( ق ْل َلْو َشاَء اَّللَّ  َما 15ي وَحى إ يَلَّ إ يّن  َأَخاف  إ ْن َعَصْيت  َريبّ  َعَذاَب يَ ْوم  َعظ يم  )أَتَّب ع  إ الَّ َما 
( َفَمْن َأْظَلم  مم َّن  16تَ َلْوت ه  َعَلْيك ْم َواَل أَْدرَاك ْم ب ه  فَ َقْد لَب ْثت  ف يك ْم ع م رًا م ْن قَ ْبل ه  أََفاَل تَ ْعق ل وَن )

اَيت ه  إ نَّه  اَل ي  ْفل ح  اْلم ْجر م وَن{ ]يونس: اْفرَتَى  ، وقوله: [17 - 15َعَلى اَّللَّ  َكذ اًب َأْو َكذََّب ِب 
( 4َجاء وا ظ ْلًما َوز ورًا ) }َوقَاَل الَّذ يَن َكَفر وا إ ْن َهَذا إ الَّ إ ْفٌك اْفرَتَاه  َوأََعانَه  َعَلْيه  قَ ْوٌم آَخر وَن فَ َقدْ 

ياًل )َوقَال وا أَ  َْلى َعَلْيه  ب ْكرًَة َوَأص  رَّ يف  5َساط ري  اأْلَوَّل نَي اْكتَ تَ بَ َها َفه َي ُت  ( ق ْل أَنْ زَلَه  الَّذ ي يَ ْعَلم  السّ 
يًما ) ي يف  6السََّماَوات  َواأْلَْرض  إ نَّه  َكاَن َغف ورًا َرح   ( َوقَال وا َمال  َهَذا الرَّس ول  ََيْك ل  الطََّعاَم َومَيْش 

ٌز َأْو َتك ون  َله  َجنٌَّة ََيْك ل  7اأْلَْسَواق  َلْواَل أ ْنز َل إ لَْيه  َمَلٌك فَ َيك وَن َمَعه  َنذ يرًا ) ( َأْو ي  ْلَقى إ لَْيه  َكن ْ
َها َوقَاَل الظَّال م وَن إ ْن تَ تَّب ع وَن إ الَّ َرج اًل َمْسح ورًا ) ن ْ ثَاَل َفَضلُّوا ( اْنظ ْر َكْيَف َضَرب وا َلَك اأْلَمْ 8م 

ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيَة  َواَّللَّ  أَْعَلم  ، وقوله تعاىل: [9 - 4َفاَل َيْسَتط يع وَن َسب ياًل { ]الفرقان:  } َوإ َذا َبدَّ
َا أَْنَت م ْفرَت  َبْل َأْكثَ ر ه ْم اَل يَ ْعَلم وَن ) َا ي  نَ زّ ل  قَال وا إ منَّ حلَْقّ  ( ق ْل نَ زَّلَه  ر وح  اْلق د  101مب  س  م ْن َربّ َك اب 

                                                           
 (332صينظر: موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم ل  د. ُممد القرين )   (1)



١٧ 
 

َا ي  َعلّ م ه  َبَشٌر 102ل ي  ثَ بّ َت الَّذ يَن آَمن وا َوه ًدى َوب ْشَرى ل ْلم ْسل م نَي ) ( َوَلَقْد نَ ْعَلم  َأهنَّ ْم يَ ق ول وَن إ منَّ
ٌّ م ب نٌي{ ]النحل: د وَن إ لَْيه  أَْعَجم يٌّ َوَهَذا ل َساٌن َعَريب   .[103 -101ل َسان  الَّذ ي ي  ْلح 

انبعا ليس و  هللا سبحانهمن منزَّل  أنه يلحُّ كثريًا ذاته القرآن أما عن مصدر القرآن فنجد
حيث هذا األمر ابلقسم وغريه من املؤكدات بل ويؤكد ، ُممَّد  صلى هللا عليه وسلم عند  من 
{ ( م طَاع  مَثَّ أَم ني  20ني  )اْلَعْرش  َمك  ( ذ ي ق  وَّة  ع ْنَد ذ ي 19إ نَّه  َلَقْول  َرس ول  َكر مي  )}: يقول

ه لتلقاه من لدن حكيم عليم، مث نزَّ  -عليه السالم-ذلكم هو جربيل  [21 - 19]التكوير: 
نه ُممد منه كما يتلقن التلميذ فتلقَّ  ،صلى هللا عليه وسلمبلسان عريب مبني على قلب ُممد 

عمل بعد ذلك إال: الوعي واحلفظ، مث  عن أستاذه نص ا من النصوص، ومل يكن له فيه من
 التطبيق والتنفيذ. البيان والتفسري، مث حلكاية والتبليغ، مثا

 {إ ْن ه َو إ الَّ َوْحٌي ي وَحى}ليس له من أمرمها شيء، فأما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه 
 .[10-1]النجم 

فضال عن أن تكون  وال حتويال نه ال ميلك هلا تبديالقد نص القرآن أاملعاين ففأما 
ي إ ْن أَتَّب ع  إ الَّ َما ي وَحى : اخرتاعا وإبداعا من خياله }ق ْل َما َيك ون  يل  َأْن أ َبدّ َله  م ْن ت ْلَقاء  نَ ْفس 

أنه هو يصعدها من  وهي هتبط إليه ال ، وأما األلفاظ فهو يتلقنها ويتلقاها[15إ يَلَّ{ ]يونس: 
َنا 16} اَل حت َرّ ْك ب ه  ل َساَنَك ل تَ ْعَجَل ب ه  ) ،زَْلَناه  ق  ْرآاًن َعَرب ي ا{: }إ انَّ أَن ْ قال تعاىل ،نفسه ( إ نَّ َعَلي ْ

َنا بَ َيانَه { ]القيامة: 18( فَإ َذا قَ رَْأاَنه  فَاتَّب ْع ق  ْرآنَه  )17ََجَْعه  َوق  ْرآنَه  )  ،[19 - 16( مث َّ إ نَّ َعَلي ْ
 .[6ألعلى: }َسن  ْقر ئ َك َفاَل تَ ْنَسى{ ]ا

 ؟صلى هللا عليه وسلم  نفسه، فماذا عمَّن جاء ابلقرآنهذا عن القرآن يف

النيب صلى هللا عليه وسلم  األسباب املادية والظروف الواقعية حلياة يف دعنا إًذا نبحث
 .علنا نظفر بشيء يدلنا على حقيقة الوحي والقرآن، وأوضاعه النفسية واالجتماعيةواترخيه 

حاله حال غريه من العرب يف  ا ال يقرأ وال يكتبأمي   هللا عليه وسلم النيب صلىعاش 
 الذي مياأل ولكن الغريب أن يزعم أحد أن هذا الرجل ،بني األميني وال غرابة يٌّ فهو أمّ   ،اجلزيرة
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مشغواًل برزق نفسه وزوجه وأوالده،  بلوالقماطر والصحف، العلم  معزوال عن مينياأل عاش بني
بكالم يف أخبار األولني واآلخرين يصدر عن خياله فجأة ؛ ابألجر، أو اتجرًا ابألجرراعًيا 

فهل ي عقل أن هذا من خيال  !!ألحداث كأهنا رأي عنيويصف تلك ا، منتهى الدقة والفصاحة
 لنيب صلى هللا عليه وسلم؟!ذلك ا

واملهلكات املعضالت صلى هللا عليه وسلم  به ُترُّ مث إنه كان بشرًا يعيش ظروف احلياة و 
إن كانت  بظروفه وأحواله النفسية تلكقرآن يتأثر شيء من المل لم من املآزق واملشكالت، ف

 !!صادرة عن نفسه

مت واهتُّ أحب اخللق إليه و  زوج ه عائشة رضي هللا عنها ر ميت انظر يف قصة اإلفك كيف
، ولكننا جند القرآن على نفسه وعلى زوجه ، واشتد اخلطبعرضه، وخاض اخلائضون يف ابلزان

 اخى!!ويرت  يفرت يف تلك الفرتة

ولو كان القرآن من خياله أمل يكن من املنطقي أن تتسارع اآلايت من خياله وهو يف 
 ؟زوَجهصلى هللا عليه وسلم  النيبُّ  نويطْمئ فيحسم املسألة، تلك احلالة،

ويسأل  عن حاهلا بل ذهب النيب صلى هللا عليه وسلم يبحث ،يكنولكن ذلك مل 
قتلو األايم ومضت األايم ، عنها الناس ويعانيان  النيب صلى هللا عليه وسلم وزوجه واهلم يالح 

 شدته!!

مث أتمل كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم خياف من نسيانه، فيحرّ ك به لسانه 
( 16} اَل حت َرّ ْك ب ه  ل َساَنَك ل تَ ْعَجَل ب ه  )ويعَجل به حىت تكفَّل هللا له حبفظه وعدم نسيانه بقوله: 

َنا ََجَْعه  َوق  ْرآنَه  ) َنا بَ َيانَه { ]القيامة: 18آنَه  )( فَإ َذا قَ رَْأاَنه  فَاتَّب ْع ق  رْ 17إ نَّ َعَلي ْ  - 16( مث َّ إ نَّ َعَلي ْ
19] . 

مث ينتظر فهمها  أحياان اآلايت تنزل عليهكيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم   بل تدبّر
ْبك ْم ب ه {، كما حصل يف قول هللا تعاىل: ومعانيها ك ْم َأْو ت ْف وه  حي َاس   }َوإ ْن ت  ْبد وا َما يف  أَنْ ف س 
الصحابة حني استثقلوه حىت بنيَّ  النيب صلى هللا عليه وسلم حيث كان عاتب [284]البقرة: 
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غريَّ يانظر كيف  ، بل[286} اَل ي َكلّ ف  اَّللَّ  نَ ْفًسا إ الَّ و ْسَعَها{ ]البقرة:  املقصود بقوله: هللا
آلايت فقط  ؛اجليش ِبكمله مع تضافر األسباب املادية النتصاره صلى هللا عليه وسلم مسار

صلى هللا عليه وخلَّص  ،ما حصل يف صلح احلديبية كما  ،هللا سبحانه وتعاىل قرآنية نزلت عليه
 .(1)وهو انصري" "إين رسول هللا ولست أعصيه القرآن يف كلمتني فقال:حاله مع  وسلم

شيئا ال تعيه، أو تنتظر  فكيف يصدر عنها فلو كان الوحي مرتبطا بنفسه وخياله،
 الوحي كل ذلك!! تغلب يغري  يخيطط ويرتب للغزو، وملا ينتصر و  فهمه، أم كيف

وإن سلمنا جدال ِبن هذا النيب األمي استخرج لنا هذا القرآن )األسطورة العلمية( من 
األخالقي والتفكك  من عصر الظلم واالحنطاط عقل أن خيرجفهل ي  ، املدفون مما عاشه لدن خياله

كًما فكراًي وسلوكًيا؛  به يبين خيااًل االجتماعي  فضل السبل شرية إىل أريتقي ابلبلنظاًما دينًيا ُم 
 وأجنع الطرق؟!

دثوا فيه ثغرة فلم يستطيعوا، وكم من السنون هذا النظام الذي  طاملا حاول العابثون أن حي 
تنقَّل بني الرَّعي  يّ  الديين أيضا من وحي خيال أمّ مرَّ عليه ومل يتزحزح، فهل كان هذا النظام 

 ؟!الظلم والوحشية اجلاهليةعاش فرتة و  والتّ جارة

ِبن  املؤكدة، بل أرفقه ابلوعود والبشارات مع أنه مل يكتف  ِبظهار ذلك النظام احملكم
ترى هل حولك، وانظر ارجع البصر أحداث التاريخ لن تغريه، فأن ظروف الزمان لن تقهره، و 

 ؟!أربعة عشر قرن من الزمان دبع هذا احلفظ ِبم عينيك اليوم

هو ذات القرآن املتلو يف مغرهبا، هل تغري منها  أليس القرآن املوجود يف مشرق األرض
 حرف واحد؟

( اَل ََيْت يه  اْلَباط ل  م ْن َبنْي  َيَدْيه  َواَل 41ك َتاٌب َعز يٌز )} ِبنههذا لعمري كفيل ِبن توقن 
يد { ]فصلت:  م نْ   .[42، 41َخْلف ه  تَ ْنز يٌل م ْن َحك يم  محَ 
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 ،الوعد ابحلفظ إىل فإضافةً ، خربان به عن نفسهما أَ  هذا غاية   مل يكنالقرآن  بيد أن
 لن يكون!!ن ذلك مل يكن بل ِب وجيز م !مناوئفضال عن  بصنو له ِبن َيتواى البشرية حتدَّ 

 ؟!مشغول بقوت يومه يتيم يأمّ   خيال فهل هذا الوعد أيضا ميكن أن يصدر من

يصعب الوصول إليها  وأخبارًا غيبية دقيقة اأمورً  يف القرآن أضف إىل كل ما سبق أن
يف قومه، وعدة مكث   -عليه السالم- كعدة مكث  نوح؛  بذكاء العقل وقوة مدركات احلس

 .، وأطوار اجلنني يف الرَّحمأصحاب الكهف وعدة انتصار الروم على الفرس

بكل ما يف  -صلى هللا عليه وسلم-فهل اخلياالت واالنفعاالت النفسية جادت حملمَّد 
 القرآن العظيم؟! هذا

ردَّ عليها القرآن  دعوى كونه من خيال ُممد صلى هللا عليه وسلموبعد أن ابن لك أن 
 .مَّلأت ،دهاوفنَّ 

 القرآن؟ طرقها قريش ومل يردَّ عليهاهل جاؤوا بشبهة جديدة مل ت

َوقَال وا َأَساط ري  } شبهة قدمية يقول تعاىل: فقوهلم ِبهنا أسطورة ردَّ هللا عليهاكال وهللا،   
ْلَ  ياًل اأْلَوَّل نَي اْكتَ تَ بَ َها َفه َي ُت  ، فمن أولئك الذين جيدهم وسط [5 ]الفرقان: {ى َعَلْيه  ب ْكَرًة َوَأص 

ليت ميكن أن أتيت مبثل هذا القرآن ؟! وما هي تلك األساطري اأمية مكة ليكتتب عنه األساطري
 وما فيه وقد عجز البشر عن مثله؟!

ومل  مل يذكر التاريخ أنه تعلَّمه منهم،  وكانوا معلّ ميه، منهم استوحاها ومن أولئك الذين 
بل مَل مل يربز ذلك الكتايبّ  إىل العامل ليثبت أن ُممَّدا أحد تالميذ القساوسة النصارى؟! وأين 

النيب صلى هللا عليه وخصومه مذ ذلك الزمان ليحتجُّوا عليه هبذه احلجة ويلصقوا به هم أعداء 
َا على أهنم حاولوا أن يتهموه بتعلمها من حداد رومي جدال وجلاجا، فقالوا:  هذه التهمة، }إ منَّ
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د ونَ }وما أبلغ ردَّ القرآن عليها  [103ي  َعلّ م ه  َبَشٌر{ ]النحل:  إ لَْيه  أَْعَجم يٌّ  ل َسان  الَّذ ي ي  ْلح 
ٌّ م ب نٌي{ ]النحل:   .(1)[103َوَهَذا ل َساٌن َعَريب 

هذا ما يف القرآن، ولكن احلداثيني تعاَموا عن كل تلك احلقائق والشواهد القطعية، 
وراحوا يصوّ رون لنا ِبن الوحي جمرَّد ظاهرة ال تتلف عن غريها من الظواهر العرضية يف الواقع 

 القرآن مل َيت بشواهده ودالئله معه!!والتاريخ، وكأن 

عصر  من لدنملفوظة ومزاعم مغربة وحجج  جيف منتنة واهماحسبنا أنَّ دعولكن 
لوحي هو قريش ل اهتاماتة جبديدة على املسلمني، فأكثر ما هذه االفرتاءات احلداثي، فالنبوة

من عند نفس ُممد صلى هللا عليه وسلم، ولكنهم مل يقرَّ هلم قرار يف ذلك، بل  دعوى كونه
ردوده وأدلته، وال أبلغ طرحه و غري املطمئن إىل جوج احملتار بني تقلُّب اجملادل اللَّ كانوا متقلّ  

{ َشاع رٌ  ه وَ  َبلْ  اْفرَتَاه   َبل   َأْحاَلم   َأْضَغاث   قَال وا َبلْ }من وصف القرآن إذ يقول:  حلالتهم تلك
 .[5: األنبياء]

 

 اخلامتة
ن أن يصوروه؛ ليزعموا كما يريد احلداثيو   ظاهرة عارية عن الدالئل والرباهني ليسالوحي 
، وأتثره مبن لقيه من أهل من فيض خيال النيب صلى هللا عليه وسلمأسطورة بعد ذلك أنه 

 .الكتاب

عند هللا سبحانه وتعاىل لفظا وحيا منزال من بل تضافرت وتعاضدت األدلة على كونه 
والدالئل ، ومعَّن نزل به جربيل األمني على نبينا ُممد األمني فتلقَّنه وحفظه مث بلغه وأذعن

( نَ َزَل ب ه  الرُّوح  192}َوإ نَّه  لَتَ ْنز يل  َربّ  اْلَعاَلم نَي )يكفيك منها قول هللا تعاىل: على هذا كثرية، 
 192( ب ل َسان  َعَريب ّ  م ب ني { ]الشعراء: 194َك ل َتك وَن م َن اْلم ْنذ ر يَن )( َعَلى قَ ْلب  193اأْلَم ني  )

- 195]. 
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لفظا ومعَّن، وحرَّر وفنَّد الشبهات اليت تر د  وظفُمهلل الذي أنزل علينا قرآان  واحلمد
أن يردّ دوا تلك الشبهات،  -مع جهدهم اجلهيد-عليها قبل أن تر د، فجلُّ ما استطاعه احلداثيون 

َفا81َوق ْل َجاءَ احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباط ل  إ نَّ اْلَباط َل َكاَن َزه وقًا )} ءٌ َوَرمْحٌَة ( َون  نَ زّ ل  م َن اْلق ْرآن  َما ه َو ش 
ن نَي َواَل يَز يد  الظَّال م نَي إ الَّ َخَسارًا{ ]اإلسراء:   .[82، 81ل ْلم ْؤم 

 .وصلى هللا على نبينا ُممد وآله وصحبه وسلم


