من مقاصد القرآن
الدكتور ثقيل بن ساير الشمري
بحث ر
نش يف كتاب

"رسالة القرآن"
بمشاركة نخبة من الباحثي والكتاب
وتنسيق إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بدولة قطر

الطبـعة األولـى ربيع األول 1341ـه  -شباط (فباير) 0212م
نشه ر
أعيد ر
إلكبونيا رمضان  1341ـه 0212 /م

من مقاصد القرآن
الدكتور ثقيل بن ساير الشمري

(*)

العناية بالقرآن من أجلِّ ما تنصرف إليه اهلمم ،ملا يف ذلك مكن ارجكر الع كيم..
وقد كان وصك ذك ا ارمكة يف ال تكس الةكابقة بكنن أناجيلكمم يف صكدورذم..

ذ ا القرآن كان وما يزال حمفوظكاً يف صكدور الرجكال ﴿ ..بَكل ذوكوَ آيَكابَ بَيانَكابَ
فِي صودوورِ الّ ِينَ أُوتوواْ الْعِلْمَ( ﴾...العن بوب.)91:

تمهيد:
احلمد هلل ال ي أنزل على عبدا ال تاب ومل جيعل له عوجًا ،قيمًا لينك ر
باسا شديدًا من لدنه ،ويبشر املكممن الك ين يعملكون الصكاحلاب أن هلكم أجكراً
حةكناً ،مككا كككه فيككه أبككداً ،وينك ر الك ين قككالوا ا ك اهلل ولككداً؛ واحلمككد هلل
ال ي أنزل الفرقان على عبدا لي ون للعامل ن يرًا.

(*) نائب رئيس محكمة التمييز (قطر).
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والص ك و والة ك ى علككى نبينككا حممككد ،املبعككوب باهلككدل والرشككة بش ك ًا
ونك يراً ،وداعيكاً إا اهلل بنذنككه وسككراجاً مككن اً ،صككلى اهلل عليككه وآلككه وصك به
ومن سار على دربه واقتفى أثرا إا يوى الدين.
أما بعد:
فنن اهلل سب انه قد منا على خلقه وخاصة املممن منمم بنن بعث فيمم
رسوله ال ريم  وأنزل معه أفضل كتبه وخامتما واملميمن عليما ،يقول
اهلل عز وجل:
(آل عمران.)969 :
ويف ص يح مةلم ،من حديث عياض بن شار اجملاشعي ،رضي اهلل

ِ
ُعلِ َم ُك ْم
َمَرِني أ ْ
َن أ َ
عنه ،أن رسول اهلل  قال ذاب يوى يف خطبته« :أَال إ َّن َربِي أ َ
ال َن َحْل ُت ُه َعْبًدا َحاللَ ،وإِِني َخَل ْق ُت ِعَب ِادي
َما َج ِهْل ُت ْم ِم َّما َعَّل َم ِني َي ْو ِمي َه َذاُ :ك ُّل َم ٍ
حَن َفاء ُكَّلهم ،وإَِّنهم أ ََت ْتهم َّ ِ
ِ ِ
َحَلْل ُت
اج َتاَل ْت ُه ْم َع ْن دين ِه ْمَ ،و َحَّرَم ْت َعَلْي ِه ْم َما أ ْ
ين َف ْ
الشَياط ُ
ُ َ ُْ َ ُْ ُُ
ِ
َه ِل األَْر ِ
ض
طاًناَ ،وإ َّ
َّللا َن َ
َن ُي ْش ِرُكوا ِبي َما َل ْم أُْن ِز ْل ِبه ُسْل َ
ظَر ِإَلى أ ْ
َمَرْت ُه ْم أ ْ
ِن َّ َ
َل ُه ْمَ ،وأ َ
َفمَق َت ُهم َعَرَب ُهم َو َع َجم ُهم ِإالَّ َبَق َايا ِم ْن أ ْ ِ ِ ِ
الِ :إَّن َما َب َع ْث ُت َك ألَْبَتلَِي َك َوأَْبَتلِي
َ ْ
ْ
َ ْ
َهل اْلك َتابَ ،وَق َ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ان . »...ذ ا ال تاب
اءَ ،ت ْقَرُؤُه َنائ ًما َوَي ْق َ
ظَ
ب َكَ ،وأَْن َزْل ُت َعَلْي َك ك َت ًابا ال َي ْغسُل ُه اْل َم ُ

ذو املميمن على ال تس الةابقة كلما ،يقول اهلل:

(املائدو ،)94:واملعنى أنه
عال ومرتفع على ما تقدمه من ال تس ،وذو أم

( )1أخرجه مسلم.
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عليما وحاكم وشاذد

وقيام عليما ،يقول ابن جرير ،رشه اهلل :القرآن أم على ال تس املتقدمة
قبله فما وافقه منما فمو حق وما خالفه منما فمو باطل .ا ذك..
وكتاب اهلل له امل انة الع يمة يف قلس كل مةلم ،وذو أيضاً ع يم
يف نفةه كريم جميد عزيز ،فالقرآن مصدر (قرأ) قرآنك ًا ،ومنه قوله
سب انه وتعاا:
(القيامة.)91 -91 :
ى املقروء نفةه يةمى قرآنًا كما يف قوله تعاا:

وال

(الن ل،)14:والقرآن ك ى اهلل حقيقة،
لف ه ومعناا من اهلل ،أنزله على عبدا حممد بن عبد اهلل  وحياً ،فمو
منزل غ

خمككلوق ،يقول اهلل:

(الزمر ،)9:ويقول سب انه:
(الن ل ،)901 :ويقول:
(فصلت ،)1:ويقول:

(غافر ،)1 -9 :ويقول:

(اإلسراء ،)906 :واآلياب
يف ذ ا املعنى كه و ،وعلى ذ ا أمجع سل ارمة ،رشمم اهلل مجيعاً.
وقد مسى اهلل ذ ا ال تاب بنمساء كه و يف كتابه ،ووصفه ك ل
بصفاب كه و ،وإمنا يدل ذ ا على شرف ذ ا ال تاب وع مته ،فمو
القرآن ،والفرقان ،وال تاب ،واهلدل ،والنور ،والشفاء ،والبيان ،واملوع ة،
والرشة ،والبصائر ،والب غ ،وذو العربي ،واملب  ،وال ريم ،والع يم،
واجمليد ،واملبارك ،والتنزيل ،والصراط املةتقيم ،وال كر احل يم ،وذو
حبل اهلل ،وذو ال كرل والت كرو والبشرل ،وذو املصدق ملا ب يديه من
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ال تاب ،وذو املميمن عليما .وذو املهاني ،وفيه تفصيل كل شيء ،وتبيان
كل شي ،وذو ال ي ال ريس فيه ،وال عوج فيه ،يقول اهلل:
(الزمر ،)14 :ويقول سب انه:
(الفرقان ،)9:ويقول سب انه:
(البقرو ،)2 -1:ويقول سب انه:
(البقرو ،)11 :ويقول سب انه:
(آل عمران ،)84 :ويقول عز وجل:
(النةاء ،)919 :ويقول سب انه:
(يونس ،)81:ويقول سب انه:
(اإلسراء.)1 :
ويقول جل وع :
(ال م  ، )1 -9 :ويقول عز من قائل سب انه:
(الربوج ،)11 -19 :ويقول عز وجل:
(الواقعة ،)40 -11 :وغ ذل من اآلياب كه  ،فيما أمساء ذ ا ال تاب
الع يم وصفاته ،مما ينبي على ع يم قدرا وجليل شرفه ،كي واملت لم
به ذو رب اررباب –سب انه – عامل الغيس والشمادو ،القائل:
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(لقمان.)11:
ومما ينبغي أن يعلم أن كل اسم أو صفه هل ا ال تاب العزيز فمو دال
على معنى اختص به ،ولوال خشية اإلطالة لنبمنا على مجلة ت ون معينة على
فمم ما بقي.
ذ ا وإن مما اختص به ذ ا ال تاب ال ريم أن اهلل سب انه ت فل
حبف ه ومل ي ل حف ه اا احد من خلقه ،ويقول سب انه:
(احلجر.)1:
يقول ابن القيم ،رشه اهلل« :فوصكفه سكب انه بننه حمفوظ يف قوله:
 ،وص حمله باحلفظ يف ذ ا الةورو،
أي الربوج ،فاهلل سكب انه حفظ حمله ،وحف كه من الزيادو والنقصان
والتبديل ،وحفظ معانيه من الت ري

كما حفظ ألفاظه من التبديل وأقاى

له من حيفظ حروفه من الزيادو والنقصان ومعانيه من الت ري »ا ذك.)1(.
كتاب اهلل ال ريم ذو املنجي من الفنت ،وذو أنيس املممن ونور قلبكه وربيكع
صدرا وجك ء ذمه وغمه ،كتكاب اهلل فيكه نبكن مكا قبلنكا وخبككر مكا بعكدنا وح كم
ما بيننكا ،ذكو الفصكل لكيس بكاهلزل ،مكن ترككه مكن جبكار قصكمه اهلل ومكن ابتغكى
اهلدل يف غ ا أضله اهلل ،فمو حبل اهلل املكت والك كر احل كيم وذكو الصكراط
املةككتقيم ،ذككو ال ك ي ال تزيككأل بككه ارذككواء ،وال تلتككبس بككه ارلةككن ،وال يشككبع منككه
العلمككاء ،وال خيلككق عككن كهككرو الككرد ،وال تنقضككي عجائبككه وال تفنككى عككربا ،وذككو
ال ي مل تنته اجلن إذ مسعت ككه أن قال ك ك كوا:
( )1التبيان61/9،
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(اجلن.)9 :

من قال به صدق ومن ح م به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه
ذدي إا صراط مةتقيم ،وذو اآلية ال ربل واملعجزو الع مى اليت أوتيما
ت َما ِمثْلُهُ
اء ِم ْن َن ِب ّي ٍّ ِإالّ َق ْد أُع ِْط َي ِمنَ اآل َيا ِ
نبينا  ،حيث يقولَ « :ما ِمنَ األ َ ْن ِب َي ِ
َّللاُ ِإلَ َّي ،فَأ َ ْر ُجو أ َ ْن أَكُونَ أ َ ْكث َ َر ُه ْم
آ َمنَ َ
علَ ْي ِه ا ْل َبش َُرَ ،و ِإنَّ َما كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ َوحْ يًا أ َ ْو َحى َّ

تَا ِبعًا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(.)1
معجز يف لف ه وبيانه:
(البقرو ،)11 :معجز يف
(القمر،)91:

تية ت وته وقرآنه:
معجز فيما حواا من قصص املاض لنعترب:

(يوس ،)1:
ويقول سب انه:
(يوس  ،)999:معجز فيما حواا من عقائد الشريعة وشرائع الدين،
لنمتهل:
(إبراذيم،)9:
(الن ل،)41:
(الزمر،)1:
(ارنعاى  ،)988:معجز مبا حواا من أخبار
الغيس ؛ لنممن ونةلم:
( )1أخرجه مسلم.

-999-

(البقرو-9 :
.)1
أية ظاذرو وحجة باذرو من بعهة النيب  إا أن ينذن اهلل برفعه ،حتدل
اهلل به أفصح الناس فلم يةتطيعوا ،بل حتد به اجلن واإلنس جمتمع
فنعياذم:
(اإلسراء ،)44 :امنت اهلل به على نبيه :
(احلجر ،)41 :يمككدي إا
الطريككق القويككم واملنمككج املةتقيكم:
(اإلسراء.)1 :
ذ ا وأن لت وو ذ ا ال تاب أجراً ع يمًا وفض ً كب ًا ،يقول اهلل:

(فاطر.)10 -11 :
س َد ِإالّ فِي
وعن ابن عمر ،رضي اهلل عنمما ،عن النيب  ،قال « :ال َح َ
َّللاُ َماالً
َّللاُ ا ْلقُ ْرآنَ فَ ُه َو َيقُو ُم ِب ِه آنَا َء اللَّ ْي ِل َوآنَا َء النَّ َه ِارَ ،و َر ُج ٌل آتَا ُه َّ
اثْنَتَي ِْنَ :ر ُج ٌل آتَا ُه َّ
فَ ُه َو يُ ْن ِفقُهُ آنَا َء اللَّ ْي ِل َوآنَا َء النَّ َه ِار»( ،)1وعن ابن مةعود ،رضي اهلل عنه ،قال« :
ف
سنَةٌَ ،وا ْل َح َ
َّللاِ فَلَهُ بِ ِه َح َ
سنَةُ بِعَش ِْر أ َ ْمثَا ِل َها ،ال أَقُو ُل (ألم) َح ْر ٌ
ب َّ
َم ْن قَ َرأ َ َح ْرفًا ِم ْن ِكتَا ِ
ف»(.)2
فَ ،و ِمي ٌم َح ْر ٌ
فَ ،وال ٌم َح ْر ٌ
ف َح ْر ٌ
َولَ ِك ْن أ َ ِل ٌ

( )1أخرجه مسلم.
( )2أخرجه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
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وصاحس القرآن ذو املقدى يف الدنيا واآلخرو ،وذم أذل اإلكراى
واإلج ل ،فعن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أن النيب  قال « :إِنَّ َّ
َّللاَ
ب أ َ ْق َوا ًما َويَ َ
ض ُع ِب ِه آ َخ ِرينَ »(.)1
يَ ْرفَ ُع ِب َهذَا ا ْل ِكتَا ِ

وعن أبي مةعود ارنصاري البدري ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل 
َّللاِ»( .)2وقال ابن عباس ،رضي اهلل عنمما:
ب َّ
قال « :يَ ُؤ ُّم ا ْلقَ ْو َم أ َ ْق َر ُؤ ُه ْم ِل ِكتَا ِ
«كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي هللا عنه ومشاورته كهوالً كانوا أو شبابًا».
وعن أبي موسى ارشعري ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « : إِنَّ
آن َ
ع ْنهُ،
غي ِْر ا ْلغَا ِلي فِي ِه َوا ْل َجافِي َ
َّللاِ ِإك َْرا َم ذِي ال َّ
س ِل ِمَ ،و َح ِ
ش ْي َب ِة ا ْل ُم ْ
ِم ْن ِإجْ ال ِل َّ
ام ِل ا ْلقُ ْر ِ

ان ا ْل ُم ْقس ِِط»(.)3
َوإِك َْرا َم ذِي ال ُّ
س ْل َط ِ
وعن أبي موسى ارشعري ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل : 
ب؛ َو َمث َ ُل
ب َو َط ْع ُم َها َط ِيّ ٌ
« َمث َ ُل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن الَّذِي يَ ْق َرأ ُ ا ْلقُ ْرآنَ َمث َ ُل األُتْ ُر َّج ِةِ ،ري ُح َها َط ِيّ ٌ
ق الَّذِي
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن الَّذِي ال َي ْق َرأ ُ ا ْلقُ ْرآنَ َمث َ ُل الت َّ ْم َر ِة ،ال ِري َح لَ َها َو َط ْع ُم َها ُح ْل ٌو؛ َو َمث َ ُل ا ْل ُمنَافِ ِ
ق الَّذِي ال يَ ْق َرأ ُ
الر ْي َحانَ ِةِ ،ري ُح َها َطيِّ ٌ
يَ ْق َرأ ُ ا ْلقُ ْرآنَ َمث َ ُل َّ
ب َو َط ْع ُم َها ُم ٌّر؛ َو َمث َ ُل ا ْل ُمنَافِ ِ
ْس لَ َها ِري ٌح َو َط ْع ُم َها ُم ٌّر»(.)4
ا ْلقُ ْرآنَ َك َمث َ ِل ا ْل َح ْن َظلَ ِة لَي َ

ذ ا يف الدنيا أما يف اآلخرو فهوابه أع م أن عو ِمل به ،وأجرا أكرب؛ عن
عائشة ،رضي اهلل عنما ،قالت :قال رسول اهلل « :الَّذِي َي ْق َرأ ُ ا ْلقُ ْرآنَ َو ُه َو

( )1أخرجه مسلم.
( )2أخرجه مسلم.

( )3أخرجه أبو داود وحسنه النووي.
( )4أخرجه مسلم.
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()1
سفَ َر ِة ا ْل ِك َر ِام ا ْلبَ َر َر ِة
آن َم َع ال َّ
َما ِه ٌر بِ ِه َم َع ال َّ
سفَ َر ِة ا ْل ِك َر ِام ا ْلبَ َر َر ِة» ؛ « ا ْل َما ِه ُر بِا ْلقُ ْر ِ
ان»(.)2
َوالَّذِي يَ ْق َرأ ُ ا ْلقُ ْرآنَ َويَتَت َ ْعت َ ُع فِي ِه َو ُه َو َ
علَ ْي ِه شَا ٌّ
ق لَهُ أَجْ َر ِ

وعن أبي أمامة الباذلي ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت رسول اهلل 

ص َحا ِب ِه»(.)3
يقول« :ا ْق َر ُءوا ا ْلقُ ْرآنَ فَ ِإنَّهُ َيأ ْ ِتي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َ
ش ِفيعًا أل َ ْ
وصاحس القرآن ذو املقدى يف أول منازل اآلخرو ،فعن جابر بن عبد اهلل،
ب
رضي اهلل عنمما أن النيب َ « :كانَ يَجْ َم ُع بَيْنَ َّ
الر ُجلَي ِْن ِم ْن قَتْلَى أ ُ ُح ٍد فِي الث َّ ْو ِ
ير لَهُ ِإ َلى أ َ َح ِد ِه َما قَدَّ َمهُ فِي اللَّحْ ِد َوقَا َل:
ْال َو ِ
آن؟ فَإِذَا أ ُ ِش َ
اح ِد ث ُ َّم يَقُو ُل :أَيُّ ُه َما أ َ ْكث َ ُر أ َ ْخذًا ِل ْلقُ ْر ِ
أَنَا ش َِهي ٌد َعلَى َهؤ َُال ِء يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة»(.)4

وال يزال صاحس القرآن يرتقى يف منازل اجلنة على قدر ما معه من
القرآن ،فعن أبي أمامة الباذلي ،رضي اهلل عنه ،أن النيب  قال« :يُقَا ُل
آخ ِر آيَ ٍّة
ق َو َرتِ ّ ْل َك َما ُك ْنتَ ت ُ َر ِت ّ ُل فِي ال ُّد ْنيَا ،فَ ِإنَّ َم ْن ِزلَت َكَ ِع ْن َد ِ
ص ِ
ِل َ
آن ا ْق َرأْ َو ْ
اح ِ
ب ا ْلقُ ْر ِ
ارت َ ِ
()5
ت َ ْق َرأ ُ بِ َها» .

وال ش أن العناية حبفظ القرآن من أجلا ما تنصرف إليه اهلمم؛ ملا يف
ذل من ارجر الع يم ،وقد كان وص
أناجيلمم يف صدورذم .وذ

ذ ا ارمة يف ال تس الةابقة أن

ا فنن اهلل سب انه قد أخرب يف كتابه أن ذ ا

ال تاب حمفوظ يف صدور الرجال ،يقول اهلل سب انه وتعاا:

ِ
يث حس ٌن ِ
يح.
صح ٌ
( )1أخرجه الترمذي ،وقالَ :ه َذا َحد ٌ َ َ َ
( )2أخرجه مسلم.
( )3أخرجه مسلم.
ِ
ِ
يح.
( )4أخرجه الترمذي ،وقالَ :حد ٌ
صح ٌ
يث َح َس ٌن َ
( )5أخرجه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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(العن بوب ،)91 -94 :فنخرب سب انه أنه يف صدور العلماء
حمفوظ ،وذ ا يصدق احلديث القدسي ال ي فيه «ِإَّن َما َب َع ْث ُت َك ألَْبَتلَِي َك َوأَْبَتِلي
َ
ِ
ِ
ِ
اء ،)1(»...واملعنى أن املاء ال مي وا إذ ذو
ب َكَ ،وأَْنـ َزْل ُت َعَلْي َك ك َت ًابا ال َي ْغسُل ُه اْل َم ُ

حمفوظ يف الصدور.

وقد شبه النيب  من مل حيفظ شيئًا من القرآن بالبيت اخلرب ،فعن
ْس فِي
ابن عباس ،رضي اهلل عنمما ،قال :قال رسول اهلل « :إِنَّ الَّذِي لَي َ
ب»(.)2
آن كَا ْلبَ ْي ِ
ت ا ْل َخ ِر ِ
َج ْوفِ ِه ش َْي ٌء ِمنَ ا ْلقُ ْر ِ

وقد تقدمت معنا ارحاديث الدالة على إكراى حامل القرآن وع يم
منزلته.
وحفظ القرآن مشروع للمةلم،والقدر الواجس عليه منه ذو ما حيتاج إليه
يف تص يح عبادته ،وقول شيخ اإلس ى ابن تيمية ،رشه اهلل « :وأما حفظ
مجيع القرآن وفمم مجيع معانيه ومعرفة مجيع الةناة ف جيس على كل
أحد ،ل ن جيس على العبد أن حيفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من
الةناة ما حيتاج إليه» ا.ذك.
إن القرآن أثبت وجود اهلل عز وجل للجاحدين واجملادل  ،وأثبت
وحدانيته للمش

 ،كما أثبت نبوو النبي ورسالة املرسل  ،وأثبت أن

البشرية ال بد هلا من يوى ترجع فيه إا اهلل ،وذو يوى البعث واجلزاء ،وقد
كان منمج القرآن واض اً يف إثباب ذل كله ،وقد جعلت ذ ا املقالة يف
مباحث تةمي ً لبيان املوضوعاب اليت أثبتما القرآن.

( )1أخرجه مسلم.
ِ
يث حس ٌن ص ِ
يح.
ح
د
ح
ا
ذ
ه
:
وقال
الترمذي،
( )2أخرجه
ََ َ ٌ َ َ َ ٌ
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المبحث األول

إثبات وجود هللا
من أذم املوضوعاب التكي حتدب عنما القرآن الع يم إثباب وجود اهلل
ووحدانيته ،فوجودا عز وجل حقيقككة ال تقبل النقاش واجلدل؛ رنما ضرورو
تةري يف ارحاسيس واملشاعر ،وتتغلغل يف أعماق النفس اإلنةانية ،قال
تعاا:
(ارنبياء.)11 :
وتقرير ذ ا الدليل على وجود اهلل كما يةوقه علماء ال

ى من غ

أن نتةامى إا مقككككاى البيككككان القرآن ي أنه لو كان يف الةمواب واررض إله
غ اهلل لتنازعت اإلرادتان ب

سلس وإجياب ،وأن ذ ا التنازع يمدي إا

فةادذا لتناقص اإلرادت  ،ول نمما صاحلان غ فاسدين فبطل ما يمدي
إا الفةاد ف انت الوحدانية ،فةب ان اهلل رب العرش عما يصفون(.)1
وقد أثبت القرآن ال ريم للمل دين واملتنهل وجود احلق عز وجل وبقيت
أدلته صخرو صلبة حتطمت عليما أف ار ذمالء قدميًا كما تت طم عليما
أف ارذم يف كل زمان وم ان؛ رن الوجود اإلهلي يفرض نفةه على
أحاسيةمم ومشاعرذم ويقولون به من حيث ال يشعرون؛ رن اإلميان بوجود
اهلل ضرورو حتمية وبديمة ال تقبل الفطر اإلنةانية ارخ والرد فيما وإن
احنرفت بعض الفطر اإلنةانية ومالت إا اجل ود فم ا ال يعين عدى
اإلحةاس بوجود اهلل ،ول نما أصيبت بن ةاب قلبية أودب بما يف املتاذاب
( )1أبو زهرة ،المعجزة الكبرى،ص.909
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امل لمة ومل تةتخدى ما وذبما اهلل من تف

للن ر يف ال ائناب والتبصر

يف املوجوداب لتةتدل به على خالق ذ ا ال ون ومدبرا .قال أبو العتاذية:
وتة ينة يف الورل شاذد
وهلل يف كككل حتري ة
تككككدل علكى أنه الواحد
وفكي كل شيء له آية
وقد رد القرآن على املل دين املن رين لوجود اهلل بصرف الن ر عن
ادعائمم ال اذب املبين على اجلمل بككل ال يناقشمم يف جملمم وتفاذة
ذم ،إمنا يمددذم وذو يرسم هلم مشمدًا مرعبًا وذم معروضون أماى
تف
اهلل ،جاثون مع اجلاث  ،قال تعاا يف كتابه العزيز:

(اجلاثية.)14 -19 :
فممالء امل حدو زعموا أنمم وجدوا يف ذك ا احليكاو حب كم طبيعكة النشكوء
والتوالد املادي  ،وأن الدذر سيفنيمم تلقائيًا عنكد انتمكاء حيكاتمم ،وعلكى ذك ا
فمككم ال يعرتفككون بنلككه خلقمككم ورزقمككم يف احليككاو الككدنيا وال يممنككون بنلككه يتككوفى
ارنفس ح موتما ويبعهما مرو أخرل ليفصل ب خلقه فيةعد أوليكاءا وي مكر
العدل مع اجلاحدين لوجودا.
وذمالء الدذري ال ين ادعوا أن ليس ذناك خالق موجود ،وأنمم ووجكدوا
يف احلياو عن طريكق التوالكد بك الك كر وارنهكى ،وسكيموتون بفقكدان احليكاو
عندما يتعرض أحدذم لشيء مكن نكوازل الكدذر ،ومهكل ذك ا الكدعول رد عليمكا
القرآن ال ريم وفندذا بنمرين:
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 -9بنفي العلم عكنمم فيمكا يتعلكق بكدعواذم ،قكال تعكاا:
(اجلاثيككة ،)19:والنفككي ذنككا يفيككد العمككوى رنككه ن ككرو يف سككياق النفككي
فيعم(.)1
 -1إثبككككككككاب ال ككككككككن والتخككككككككر

يف دعككككككككواذم:

(اجلاثية.)11 :
فقد نفى القكرآن أن ت كون دعكواذم مةكتندو إا دليكل ،وإذا عوكدى الكدليل
يف الدعككككول أو طككككعن فيككه بشككيء مككن املطككاعن املعتككربو س كقطت الككدعول ،أو
كما يقال :إذا نقضت املقدمة بطلت النتيجة(.)2
وقككد رد القككرآن علككيمم يف غ ك ذ ك ا اآليككاب بنثبككاب وجككود اهلل بككالرباذ
القطعيككة عككن طريككق احلصككر املنطقككي ،قككال تعككاا:
(الطور.)16 -18:
فهبت عن طريق ذ ا احلصر قياى الربذكان القطعكي علكى وجكود اهلل تعكاا
وإبطال دعول املن رين من املادي والدذري .
وإذا أردنككا أن نعككرف الطريككق الككيت دعككا إليمككا القككرآن ال ككريم يف إثبككاب
وجود اهلل تعاا وجدناذا تن صر يف طريق  ،كما ذكرذما ابن رشد:
ارول :الوقككوف علككى العنايككة باإلنةككان وخلككق مجيككع املوجككوداب مككن أجلككه،
ومي ن أن نةميه دليل العناية.
الهاني :دليل االخرتاع وذكو مكا ي مكر مكن اخكرتاع جكواذر ارشكياء املوجكودو
مهل اخرتاع احلياو يف اجلماد واإلدراكاب احلية والعقل.

( )1تفسير التحرير والتنوير(الدار التونسية) .169/18
( )2التحرير والتنوير.111/18 ،
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وقككد ذكككر ابككن رشككد أن اآليكككاب الككواردو يف القككرآن املنبمككة علككى اردلكككة
املفضككية إا وجككود الصككانع سككب انه تن صككر يف ذ ك ين اجلنة ك مككن اردلككة،
يعين ب ل دليل العناية ودليل االخرتاع؛ وذل أن اآليكاب الكيت تشك إا املعنكى
ال ي ذكرناا تن صر يف ث ثة أنواع:
 -1آياب تتضمن اإلشارو إا داللة العنايككة.
 -2آياب تتضمن اإلشارو إا داللة االخرتاع.
 -3آياب جتمع ارمرين من الداللة مجيعكًا(.)1
فنما اآلياب اليت تتضمن اإلشارو إا داللة العناية فقط فمهل قوله تعاا:

(النبن ،)96 -6 :ومهل قولكه:
(الفرقان ،)69:ومهل قوله تعاا:
(عبس.)19 :
وأما اآلياب اليت تتضمن اإلشارو إا داللة االخرتاع فقط فمهل قوله
تعاا:

(الطارق ،)6 -8:وقوله

تعاا:

(الغاشية ،)91:وقوله تعاا:
(احلج ..)11:وغ ذل من اآلياب.

( )1الكشف عن مناهج األدلة في العقائد ،ص.61
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وأما اآلياب اليت جتمع الداللة فمي كه و أيضًا بل ذي اركهر ،مهل
قوله تعاا:
(البقرو.)11 -19:
إشارو إا داللة االخرتاع ،وقوله:

وقوله:

إشارو إا داللة العناية.
ومهل ذ ا قوله تعاا:
(يس ،)11:وقوله تعاا:
(آل عمران.)919:
وقد جاء القرآن ال ريم باردلة ال ونية يف ارنفس وارفاق شاذدو
بوجود اهلل تعاا متمهله يف بدائع وأح اى تصريفه لشمون خلقه ،جاءب
واض ة يف ن اى ال ائناب وسائر املخلوقاب .وقد وجدب ذ ا ال ائناب
على ذيئة صاحلة الستخداى اإلنةان هلا وت ليلما له وتةخ ذا ل نتفاع بما.
كما أن خلق اإلنةان يف تركيس بدنه وأجزائه وعجائس ت وينه على
ذيئة تدعو إا الدذشة واحل و كلما تدل على أن ذ ا العناية والدقة يف
سائر املخلوقاب حمال أن ت ون نفةما بنفةما ،وحمال أن ت ون على
سبيل املصادفة العمياء ،ومن غ ح يم وصائأل مبدع أفاض عليما من
عنايته وح مته وذو اهلل سب انه تعاا.
وقد استخدى القرآن ال ريم ما يف عامل احليوان من عجائس خلقه
وت وينه وأجمزته الدموية واهلضمية والعصبية والتنفةية ون اى التوالد
وتنوعه إا حيواناب برية وحبرية وذوائية طائرو وحيواناب طويلة العمر
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وأخرل قص و ارجل ،وحيواناب تبيض وأخرل تلد ،وحيواناب ركل حلمما
بل كان بصنع فاعل ح يم خمتار ليس من

وأخرل رلبانما ،وغ ذل

جنس احلوادب ،بل ذو خالق كل شي سب انه.
قكككككككال تعالكككككككى:
(النور ،)98:وقكككككال تعاا:
(ارنعاى ،)14:وقال
عز وجل:
(ذود ،)6 :وقال تعاا:
(الن ل،)11:
وقال تعاا:
(املل .)91 :
كما استخداى القرآن إلثباب اخلالق ما يف عامل النباب من عجائس
وسنن كونية حتار فيما العقول البشرية ،كي

توضع احلبة يف اررض

الرطبة ف تتلفما الرطوبة ل نما تربو وتنشق من أسفل عن ج ور متتد إا
باطن اررض ومن أعلى عن ورق وساق يصعد إا أعلى شاقًا لنفةه طريقًا
من ب

الرتاب ،وكي

يتنوع عامل النباب وخيتل

وم اقًا ولوناً ورائ ة ،و تل

ك ل

ش

ً ونوعًا وطعمًا

الهمار والفواكه ،وإا ذ ا يش

قوله تعاا:
(ارنعاى،)999 :
وقوله تعاا:
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(فاطر ،)11:وقوله تعاا:
(الرعد.)9:
ويف تدليل القرآن على إثباب وجود اهلل لفت ارن ار والعقول إا عامل
ال واكس وما فيه من عجائس ،كي

أن الةككماء رفعت ب

عمد،

واررض مبا فيما من حبار وأنمار وجبال تةك يف الفضكاء بدقة ون اى يف
سككك ذا ال يرتطم بعضما ببعض ،نعلم من حركتما عدد الةن

واحلةاب

والليالي وارياى وتتنوع بةبس س ذا الفصول الةنوي من صي

إا شتاء

وإا ربيع وإا خري  ،وقد أشار القرآن ال ريم إا ذ ا املعاني وارمور،
قال تعاا:
(الرعد ،)1:وقوله تعاا:
(الن ل.)91:
كما وجه القرآن ال ريم إا الن ر بنمر الرياح وتوابعما قال تعاا:
(احلجر ،)11:وقال تعاا:
(ارعراف.)81:
كما نبه القرآن ال ريم إا ما يتبع الرياح واهلواء ويتفاعل معه من
الة اب واملطر والرعد والربق ،وأن كل ذل عجيس الصنع دقيق احلصول
متنوع يف كمه وكيفه ويف اآلثار املرتتبة عليه ويف سبس حصوله ،وت ونه،
ويف انتفاع العباد والب د به ،وما يتبع ذل من اخت ف يف الدراساب البيئية،
لو ن رنا إا كل ذل

بتمعن ردركنا أن فاعل ذل
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ال بدا أن ي ون

ح يمًا عليمًا ،كما قال تعاا:

(النور ،)99 -91:وقوله تعاا:

(الرعد.)91 -91 :
ومازال القرآن حيشد اردلة على إثباب وجود اهلل ،ويلفت أن ار
اجلاحدين إا اررض وما فيما من حبار وأنمار وجبال ،وما يف باطنما ،وإا
ص حيتما لل ياو ،قال تعاا:

(فاطر ،)22 -11:وقوله تعاا:
(الرعد.)3:
كل ذ ا اآلياب بتنوع أساليبما واخت ف موضوعاتما تلفت ارن ار إا
أن ذ ا ال ون وما حيتويه مل ي ن وليد املصادفة واالتفاق وإمنا ذو خملوق
عن علم عليم وقدرو قادر ،وذو اهلل عز وجل.
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المبحث الثاني

إثبات وحدانية هللا
الب ث ذنا متعلق باملب ث الةابق؛ رن ارول يتعلق باردلة على وجود اهلل
والب ث ذنا متعلق باردلة على وحدانية اهلل تعاا ،وذو متضمن لألول إلزامًا
والتكزامًا ،مبعنى أن من أقر بوحكدانية اهلل فقد اعرتف بوجودا سكب انه،
بينما املب ث ارول يتضمن الهاني إلزامًا فقط ،فقد كان املشركون يقرون
بوجود اهلل تعاا كما قال عز وجل:
(الزخرف.)1:
ومل يدخلمم إقرارذم بوجود اهلل يف التوحيد ال ي بعث اهلل من أجله
الرسل وذو توحيد اإلهلية ،ول نمم ملزمون بنقرارذم ،فننه إذا ثبت أن خالق
ذ ا ال ون موجود ثبت أنه واحد؛ رن الصنعة مفتقرو إا الصانع وليةت
مفتقرو إا ما زاد على الصانع ،فصار وجود ما زاد على الصنعة جائزًا
واجلائز الوجود ال جيوز أن ي ون إهلًا مبدعًا قدميًا(.)1
وقد سل القرآن يف استدالله على وحدانية اهلل مةل
 -املةل

ارول :االستق ل على ذل

:

بانت اى ال ون وس مته من

االختكك ل والتصكادى ،ومن أبرز اردلة يف ذل ما يةميه علماء ال
التمانع ،ويتمهل ذ ا يف ث ب آياب ذي:
 -1قال تعاا:
(ارنبياء:

.)11

( )1ابن الحنبلي ،استخراج الجدال من القرآن ،ص.99
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ى بدليل

 -2قال تعاا:
(اإلسراء.)91 :
 -3قال تعاا:
(املممنون:

.)19

فتقرر الدليل يف اآلية اروا أن يقال :اهلل واحد؛ رن التدب ال ينت م يف
دار واحدا مبدبرين ف ي

ينت م التدب

العاى يف مجيع ذ ا ال ون

مبدبرين؟ فلو وجد ذل لتنازعت اإلرادتان ب سلس وإجياب ،إذ يريد أحدذم
حياو شخص واآلخر موته ،أو إسعادا وارخر شقاءا ،وذ ا التنازع يمدي إا
فةاد الةمواب واررض لتخال

اإلراداب ،ول نمما صاحلان غ فاسدين

فبطل ما يمدي إا فةادذما وذو تعدد اآلهلة ،فهبتت الوحدانية هلل تعاا،
وتقرير الدليل الهاني ،مبين على فمم املراد من قوله تعالكى:
(اإلسراء.)91:
وفيه قوالن:
ارول :أن املراد به على فرض وجود آهلة مع اهلل فننما ستطلس إليه
القكربكى وتفتكقكر إليه ،واجلكواب عن ذك ا االفكتكراض أن من يفتقكر إا غيكرا
ال يصلح أن ي ون إهلًا.
الهاني :أن املراد به على فرض وجود آهلة مع اهلل فننما ستتجه ملنازعته
على الةلطة فيقع الصداى ال ي ينتج عنه فةاد العامل .واجلواب عن ذ ا
االفرتاض أنه مل يفةد العامل ومل خيتل ن اى ال ون فهبت أن ليس مع اهلل
آهلة أخرل.
وتكقكرير الدليكل يف اآليكككة الهكككالهة قكككريس مما تقدى يف اآلية الهانية ،فننه
لو فرض وجود إله مع اهلل النفرد كل إله بةلطان مةتقل واجته للمغالبة
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واالستع ء بالقوو على غ ا فينشن عن ذل فةاد ال ون أو تغلس أحدذما
على اآلخكر ،واملغكلوب ال ي كون إهلًكا ،ول كن ن كاى ال كون ال فةككاد فيكه
وال اخت ل فدل على أن مدبرا إله واحد ذو الرشن الرحيم ،وقد ذكر
بعض العلماء أنه قد تهار الشبمة على ذ ا اردلة من وجم :
 -1أنكه جيكوز أن يك ون اثكنان تكتفق إرادتكمما فك يكقع خك ف وبالتكالي
ال فةاد.
 -2قالوا :ملا رأينا وجود الشيء وضدا مهل املوب واحلياو والنور وال لمة
واخل والشر وما يقتضي احل مة وينافيما من النقض بعد البناء والعجز
بعد القوو جاز أن ينةس إا مدبرين اثن .
واجلواب على الوجه ارول :أن يقال يةت يل وجود اثن
مت افئ

مت دين إرادو

علمًا ،والقدرو واإلرادو واحل مة والتدب على وجه ال تتقدى

صفة اآلخر يف ارعيان وارذذان ،فنذا وجدا – وذل مةت يل متع ر – فمما
واحد مسوا اثن ؛ ويقال يف حصر ذ ا االفرتاض :لو فرض وجود إهل وأراد
أحدذما حتري جةم وأراد اآلخر تة ينه ،ف خيلو ارمر إما أن حيصل
مرادذما في ون اجلةم ساكنًا مت ركًا يف أن واحد ،وذ ا مجع ب
النقيض

وذو باطل ،وإما ال حيصل مراد واحد منمما فيخلو اجلةم من

احلركة والة ون وذ ا ممتنع باإلضافة إا عجز كل منمما يف تنفي
مرادا ،ومن كان ك ل فليس بنله قادر ،وأما أن حيصل مراد أحدذما
دون اآلخر فال ي حصل مرادا ذو اإلله القادر واآلخر عاجز ال يصلح
لإللوذية ،وإما أن تتنازع اإلرادتان فيةتعمل كل إله سلطته وقدرته ضد
اآلخر فينشن عن ذ ا فةاد ال ون وخراب العامل ،والواقع والهابت أن
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ال ون مبا فيه جيري على أح م ن اى ودقة ،فتب من ذ ا أن خالق ذ ا
ال ون ومن فيه إله واحد.
واجلواب عن الوجه الهاني :أن صدور الشيء وضدا أدل على قدرو
الصانع ،وقد نبه سب انه وتعاا على ذل
العزيز ،من ذل

يف عدو مواضع من ال تاب

قوله تعاا:
(الرعد ،)4:وقوله تعاا:
(يس.)40:

 -املةل

الهاني :يف الرتكيز على إبطال معبوداب املشرك

وبيان

حقارتما وذهلا وعجزذا وأنما ال

لق ذبابة وال تةتطيع أن تدفع عن نفةما

ضررًا وال جتلس هلا نفعاً ف ي

لغ ذا ضرًا أو نفعًا؟ وبيان تفاذة

املشرك

متل

أيضًا عندما يعبدون ذ ا اروثان وأنما أضع وأحقر من أن يقاى

هلا وزن أو يهار حوهلا جدل ،قال تعاا:
(العن بوب.)99:
وقد بعث اهلل الرسل وأنزل ال تس لت قيق ذ ا املبدأ الع يم وذو إثباب
وحدانية اهلل تعاا وترك ما يعبدون من دونه ،وذ ا ارصل الع يم ذو ارصل
ارول ،ال ي دعت لت قيقه مجيع ارديان الةماوية ،إذ بعث اهلل يف كل أمة
رسوال يدعو إا عبادو اهلل وحدا ال شري له ،قال تعاا:
(الن ل.)16:
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المبحث الثالث

إثبات الرساالت
خلق اهلل سب انه وتعاا اإلنةان بدنًا وروحًا ،ول ل من البدن والروح
غ اؤا ومقوماته ،فالبدن جيد كفايته يف املادياب واحملةوساب من املنكل
واملشارب من نعم اهلل املبهوثة يف ارفاق والروح ،جتد كفايتما فيما جعل اهلل
من معقوالب ومدركاب معنوية ومفاذيم ف رية ورساالب مساوية منزلة من
اهلل تعاا هلداية بين اإلنةان ،وإرشادذم مبا يف ذ ا الرساالب من قيم ومبادئ
يةعدون بما يف العاجل واآلجل ،وذ ا الرساالب املنزلة ذي رشة من اهلل بعبادا
ل بيمم بالنعم الروحية ،كما يربيمم على موائد كرمه بالنعم املادية.
وال بد هل ا الرساالب من رسل حيملونما ويبلغونما عن اهلل تعاا ،وذم
الصفوو اخل و من بين اإلنةان ،ف ت ون الرسالة أال ملن اختصه اهلل بم ا
(ارنعاى.)919:

النعمة وأعدا حلمل رسالته:

إن ذمالء الرسل مل ت ن مممتمم سملة ومل يفرش طريقمم بالورود
والرياح  ،فقد كانت حياتمم جمادًا إلع ء كلمة اهلل وتبليأل رساالته،
كانت صراعًا ب احلق والباطل .وجاء الرسل ،عليمم الة ى ،مبا كلفوا
حبمله من شرائع وما أمروا به من تبليأل ،فعرضوا ذل على أقواممم فقابلمم
أكهر الناس بالت

يس واالزدراء ومبا وجدوا عليه إباءذم من أل

للعاداب

والتقاليد ،وجلنوا إا انت ال الشوبه إلبطال تل الدعواب ،وقد ذكر القرآن
ال ريم أنواعًا من مواق

ارمم الةابقة مع أنبيائمم مما يشمد هلم بنب غ

رساالب اهلل وإقامة احلجج على أقواممم ،ويشمد هلم بالصرب والهباب ممما
واجموا من معوقاب تعرتض طريقمم؛ فمن تل املواق :
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 -1موقف قوم نوح ،عليه السالم ،من رسالته:

قال تعاا:

(نوح)1 -9 :؛
وقال تعالكككككى:

(املممنون)18 -11 :؛ وقال تعاا:

(ارعراف.)69 -81:
من جمموع اآلياب الةابقة يتجلى لنا الصراع ال ي دار ب

نوح ،عليه

الة ى ،وقومه مما يشمد له بنب غ الرسالة ،لقد دعا قومه إا عبادو اهلل
وحدا وترك عبادو ارصناى ،وطاعته وتصديقه يف كل ما يبلأل عن اهلل؛ رنه
رسول من اهلل ،والرسول يطاع ويتبع ،وقد قابله قومه بالت

يس لرسالته

واتمامه بننواع التمم واملفرتياب الباطلة فقد قالوا عنه إنه بشر ،ومعنى ذ ا
أن الرسالة ال ت ون لبشر ،إذ لو أراد اهلل أن يرسل رسوالً جلعله من
امل ئ ة ،ف ي يدعي الرسالة رجل من البشر؟ والرد على الشبمة أن اهلل
تعاا ذو اخلالق وذو اإلله احلق ،فله أن ينمر عبادا ببعض ارشياء وينماذم
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عن بكعضكما ،وال جيككوز أن خيكاطكبمم بتكل الت ككاليك
وال جيوز آن ي ون ذل
الناس الت الي

من غيكر واسككطكة،

الرسول واحدًا من امل ئ ة لعدى إم ان تلقي

الشرعية منه وذو على صورو بشر ،كما كان جربيل

يتمهل عند نزوله بالوحي على الرسل فنذا متهل للناس يف صورو بشر ،حصل
اللبس والت

يس ،وقد ب اهلل ذ ا احلقيقة بقوله تعاا:
(ارنعاى ،)1:ف ونه مل ًا ينتي

يف صورو إنةان أشد غرابة وأبعد عن التصديق مما لو جاء ذ ا الت لي
على لةان رجل منمم يعرفون صدقه وأمانته وقدرا وم انته.
وذ ك ا كككان رد نككوح ،عليككه الة ك ى ،ينفككي االسككتغراب والتعجككس مككن
ت كلي كك اهلل تع ككاا لرج ككل مككن جنةككككمم حلمككككل الرسككالة وإبك غككككما ،ف ككقال:
(ارعككراف)61:؛ فقككد ظككنوا أن الك ي يككنتي نوحًكا ،عليككه الةكك ى ،مككن الوحككي
إمنا ذو من جنس اجلنون والتخي ب الشيطانية ،وهل ا قكالوا:
(املممنون.)18:
والرد على ذ ا الشكبمة :أن اجملكنون ال يكنتي مبا فيه الرشد والةكعادو،
وال يقيم احلجج والرباذ على مدعاا.
ونوح ،عليه الةكك ى ،على ع كس ما يزعمكون متامًا ،فقد دعاذم إا
ما يصل مم يف الدنيا واآلخرو ،وأقاى احلجج والرباذ

عليمم مةتدالً

باآلياب ال ونية والنفةية ،كما جاء يف سورو نوح ..وكان ردا عليمم يف
كه

من ارحيان يتةم بطابع اهلدوء والتلط  ،فقد كانوا جياوبونه
(ارعراف ،)60:وكان

بف اظة القول كقوهلم:
جوابه بتبيان مماى رسالته دون جفاء حيث قال:
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(ارعراف.)61 -69:
 -2موقف قوم شعيب ،عليه السالم ،منه:

قال تعاا:

(الشعراء.)941 -916:
وقال تعاا:
(ذود ،)49:إا قوله تعاا:
(ذود.)18 -19:
بعث اهلل شعيباً ،عليه الة ى ،إا مدين وذم أص اب اري ة على
القول الراجح من أقوال املفةرين لقوله تعاا:
(الشعراء ،)911 -916:ورن القرآن وص
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أص اب مدين وأص اب اري ة بننمم يطففون امل يال وامليزان ،فدل على
أن أص اب مدين ذم أص اب اري ة.
وقد اشتمل نقاشمم مع شعيس ،عليه الة ى ،على مطالس أساسية كان
شعيس يدعوذم إليما :وذي اإلقرار بوحدانية اهلل ونب كل معبود من دون
اهلل .كما طلس من قومه أن يةمعوا ويطيعوا له فيما يبلأل عن اهلل من أمور
الرسالة ،ونماذم عن التطفي

يف ال يل وامليزان أو خبس الناس أشياءذم

أو اإلفةاد يف اررض  ..واعرتضوا على ذ ا املطالس بت

يبه ونفي رسالته

حيث قالوا:
(الشعراء.)946 -948:
فاعرتاضمم عليه بننه رجل مة ور ،والوحي ال ي ينتيه إمنا ذو نوع من
الة ر ،ثم إنه على فرض س مته من الة ر فنمنا ذو بشر مهلمم ويعنون
بم ا أن الرسالة ال ت ون على يد أحد من البشر ،ثم ختموا ذل بالت

يس،

وكننمم يقولون أنت على أي حال من ارحوال كاذب فيما تزعم من دعول
الرسالة والتبليأل عن اهلل.
والرد على ذ ا االعرتاضاب الةاقطة أن يقال :إن دعوو شعيس ،عليه
الص و والة ى ،وأحواله العقلية واخللقية ال تتناسس مع أحوال املة رين
وأص اب ارمراض النفةية ،وقد شمدوا له بننه حليم رشيد ،وقد دعاذم
إا أمور عادلة يشمد العقل بص تما وعدالتما ،فمو ينمر بالوفاء وينمي عن
خبس الناس حقوقمم وعن الةعي يف اررض بالفةاد ،وكل ذ ا صفاب
شيدو ومطالس كرميه ،ومن ذنا يتضح سقوط دعواذم ،وأنما باطلة
بضرورو العقل كما أنما باطلة باحلس والنقل.
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أما قوهلم :إنه بشر فمردود؛ رنه من الطبيعي أن ي ون عندذم علم
بالرسل الةابق

وأخبارذم مع امسمم كما ذكرذم بقوله:
(ذود)41:؛ فنن ارذم وجود الرسكل من البشر إن ار

ملا ذو معلوى لديمم ،وملا تشمد به أثار ارمم وأخبارذا.
أما الت

يس لرسالته ف يوقبل منمم؛ رنه ديدن كل خمال  ،وقد قاى

الدليل على صدقه حيث استجاب اهلل دعوته وأيدا بنصرا عندما ك بوا
وحتكدوا بنن ية كقط عليمم كة ك ًفا من الةككماء وأن ينزل عليمم الع اب؛ رنه
من الصكادق  ،فابتك ذم اهلل باحلكر الش كديد ،ف كان ال يكروي ظكمنذكم مكاء
وال متنعمم ظ ل وال تقيمم املنازل ،ففروا ذارب وخرجوا من ديارذم مةرع
ول نمم فروا من قضاء اهلل وقدرا إا قضاء اهلل وقدرا ،فقد شافوا س ابة
ظنوا أنما واقية هلم من حر الشمس فاجتمعوا حتتما ليةت لوا ب لما ويةرتحيوا
بفيئما حتى إذا ت امل عددذم وتآل

مجعمم ق فتمم بشرر وهلس ،وجاءتمم

صي ة من الةماء وأحةوا اررض تتزلزل حتت أقداممم ففزعوا هلول ما رأوا
وما كادوا حيةون مبا حل بمم حتى أزذقت أرواحمم وذل ت نفوسمم.
وذ ا أثبت اهلل رسالة شعيس ،عليه الة ى ،كما ب نماية
الت

يس والطغيان وكي أذل قوى شعيس بع اب يوى ال لة ،قال تعاا:
(الشعراء.)121:
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إثبات الرسالة المحمدية
بعث رسول اهلل  بالشريعة اخلتامية ،والدين العكاملي ،وظمكر يف جمتمكع
جككاذلي يتخككبط يف عشككوائية ،ونفككوس أذلككه تتطلككع إا ذككاد يقككودذم ويمككديمم
سكككواء الةكككبيل ،وكانكككت نكككزعتمم العقليكككة متيكككل إا الكككدين ،فمكككم يتشك ككبهون
باروثان وارصناى ويعبدونما من دون اهلل ل ي تقربمم إا اهلل زلفى ،ول ن
النفوس عندما تنل شيئاً وتقيم عليه طوي ً ال ي ون انصكرافما عنكه سكم ً،
وال ميةككورًا ،إال إذا أحاطككت بمككا العوامككل املوجبككة لك ل مككن مجيككع اجلوانككس،
فلقكد بككدأ  بالككدعوو ،وأعلككن أنككه رسككول مككن عنككد اهلل ،ودعككا إا عبككادو اهلل
وحدا ال شري له وترك عبكادو ارصكناى ف مكرب املعارضكة مكن قومكه بشراسكة
وعن دون حت يم للعقل واملنطق الةليم يف أبعاد تل الدعوو العاملية اخل و.
وكانت عوامكل التنكافس بك أفكراد ارسكر والقبائكل املختلفكة مكن العوامكل
الككيت دفعككت ب ككه مككن العككرب إا معارضككة الرسككالة احملمديككة باإلضككافة إا
موقك اليمككود والنصككارل منمككا؛ رن انتشككارذا سككيعرض مككا ذككم عليككه مككن ديككن
ومعتقككداب إا الككزوال واالنككدثار ،وكككل ذك ا العوامككل ت البككت للقضككاء علككى
رسكككالة اإلسكك ى اخلالدو ،ول ككن اهلل كككتس هلكا البقككاء وذكي خليقككة بالبقكاء
إذ ذي منمج مت امل لل ياو اإلنةانية.
وذ ا بعض النمكاذج العكرتاض املشكرك علكى رسكالة حممكد  وكيك
رد القرآن عليمم ،وأثبت تل النبوو:
قكككككككككككككال تعككككككككككككككاا:
(الكفكككرقكككان ..)9:لكقك ككد ادعك ككوا أن ذك كك ا القكككرآن ،الك ك ي جك ككاء بكككه
رسكول اهلل  خمتلق م

وب وأعانه على تنليفه وجتميعه قوى آخرون.
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وقككدر رد القكككرآن علككى ذكك ا االفكككرتاء ونقككض ذكك ا الككدعول وأبطكككل ذكك ا
االدعاء بنمرين:
 -1إنككه رجككل أمككي ال ي تككس وال يقككرأ ف ي ك ظمككر علككيمم فجككنو بم ك ا
املعلومككاب ،قككال تعككاا:
(العن بكككوب)94 :؛ إذ ال يعقكككل أن يكككنتي رجكككل أمكككي بمكك ا
البيكان املعجككز والن ككاى الشككامل الك ي يعجككز البشككر عككن اإلتيككان مبهلككه وقككري
تعلم أنه مل يتعلم على يد معلم ومل يتلق درسكاً مكن مكدرس وال جكالس فيلةكوفًا
حتى ي ون هلم أدنى شيء يتعلقون به أو شبمة يتشبهون بما.
 -2إنه لو كان يف استطاعة حممد  أن يةتع مبجموعة مكن العلمكاء
واملف ككرين والعبككاقرو املبككدع أن يككنتي بككالقرآن مككن نفةككه إن افككرتض وجككود
مهككل ذككمالء العبككاقرو حين ك اك ،ل ككان يف اسككتطاعة قككري

وذككم أذككل الشككعر

والفصاحة والبيان والب غكة أن يكنتوا مبهلكه سكيما إذا اسكتعانوا بنذكل ال تكاب
ومبككا لككديمم يف عككرض ارخبككار والقصككص ،ول ككن حتككداذم الرسككول  يف
مقاماب خمتلفة بنن يكنتوا حبكديث مهلكه وجعلكمم يف سكعة مكن ارمكر ،حتكداذم
حبديث مهله ثم بعشر سور ثم بةورو ،وقد عجزوا يف مجيع املقامكاب والصكور
ثككم جككاء الت ككدي العككاى للككهقل اجلككن واإلنككس ليقطككع جلككاجتمم وم ككابرتمم
وينمكي عنككاد كككل متطكاول علككى ذك ا القككرآن ال كريم يف كككل زمككان وم ككان
فقكككككككال تعكككككككاا:
(اإلسكككراء ،)44:وذك ك ا حقيقكككة ال منكككا
منما ومن أراد التجربة فنمامه امليدان.
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قكككال الشكككوكاني ،رشكككه اهلل ،يف تفةك ك قولكككه تعكككاا:
(املائدو :)9:ذ ا اآلية اليت افتكتح اهلل بمكا ذك ا الةكورو
فيما من الب غة ما تتقاصكر عندا القول البشكرية مع شككموهلا رح كاى عكدو،
منككما الوفككاء بالعقككود ،ومنمككا حتككليل بميمككة ارنكعككاى ،ومنمككا اسككككتهناء مككا يتلككى
مما ال حيل ،ومنما حتريم الصيد علكى احملكرى ،ومنمكا إباحكة الصكيد ملكن لكيس
مب رى(.)1
فتككب مككن كككل مككا تق ككدى أن دعككول ال ف ككار أن ذ ك ا الق ككرآن مككن عنككد
حممد  أو من عند غ ا من البشر دعول ساقطة قد أبطلكما القكرآن ،وبمك ا
الت ككدي قككاى الربذككان علككى صككدق حممككد  فيمككا يدعيككه مككن أمككر الرسككالة،
وعجزذم عن معارضة القرآن ملزى هلم باإلميان بننه من عنكد اهلل ،وأمكاى ذك ا
الش ك يف أمككرا مككع أنككه لككو أخككربذم أن خككي ً وراء ذ ك ا الككوادي سككتغ علككيمم
لصككدقوا رنمككم مل يعمككدوا عليككه ك ك باً ،ثككم إنككه قككد لبككث فككيمم قبككل الرسككالة
أربعكك عامًككا فلككم حيككدثمم بشككيء مككن أمككور النبككوو:
(يونس.)96:
قككال تعككاا:

(الفرقان.)4 -1:

( )1فتح القدير.9/1،
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اشتملت ذ ا اآلية علكى سكس شكبه أوردوذكا علكى رسكول اهلل  طعنكاً يف
صفاته زاعم أنما أمور

لا بالرسالة:

أ -أنه كان ينكل الطعاى.
ب -أنه ميشي بارسكواق ،واعرتضكوا علكى أكلكه الطعكاى رنمكم أرادوا أن
ي ككون الرسككول مل ًككا ،وعكك وا باملشككي يف ارسككواق فقككالوا ذكك ا يطلككس أن
يتمل علينا فما باله خيال س و امللوك(.)1
ج -أنه مل ي ن معه مل يشمد له ويصدقه ويرد من خالفه.
د -أنه مل يلق إليه كنز من الةماء فينفقه ف حيتاج إا طلس املعاي .
ذك  -وإذا مل ي ن له كنز ف أقل من أن ي كون لكه بةكتان ينككل مكن
مثككارا ،ثككم أعقبككوا ذ ك ا الشككبماب بككدعول أنككه رجككل مة ك ور ،وبط ك ن ذ ك ا
الدعول ظاذر ل ل عاقل.
إن ذ ا الشبماب يف غاية الضع  ،ومع ذل أبطلما القكرآن ،فكرد الشكبمة
اروا والهانيكككككككة بقولكككككككه تعككككككككاا:
(الفرقككككككان ،)10:وبقولككككككه تعككككككاا:
(الرعد.)14:
تل ذي سنة اهلل يف رسله أن جيعلمم من البشر ،إذن شننه  كغ ا من
الرسل ينكل الطعاى وميشي يف ارسواق لطلس املعيشة ويتزوج النةاء وي ون
له أوالد وال يقدح ذل يف رسالته كما مل يقدح يف رساالب ارنبياء الةابق .

( )1القرطبي.
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والرسل ال راى وإن كانوا ذم الصفوو من البشر إال أن فطرتمم
البشرية جتعلمم كغ ذم من البشر حيتاجون ملا يقواى حياتمم من االستمتاع
بننعم اهلل:
(املممنون ،)89:مممتمم إب غ رساالب اهلل تعاا إا من أرسلوا إليمم.
أما الرد على الشبمة الهالهة :فننه قد ثبت باملعجزاب ال اذرو أنه رسول
من عند اهلل ،ومممته تبليأل ما كل به من الوحي وليس له أن يغ أو يبدل
يف أمور الرسالة وال أن ينزل امل ئ ة أو اآلياب إال بنذن اهلل:
(الرعد ،)32 :فاهلل تعاا ذو ال ي ميل إرسال
الرسل وإنزال امل ئ ة وال تس ،فارمر هلل وحدا.
أما الشبمة الرابعة واخلامةة :فقد جعلوا ميزان الةعادو والفضل أمورًا
ماديكة ،ويكريكدون مكن وراء ذل الوصكول إا نتيكجة خبيهكة ذي أن اهلل تعاا
لو كان حيس رسوله رعطاا ال نوز وكانت له احلدائق الواسعة الوارفة
ال

ل ،وذ ا خطن ظاذر ،فنن امل اسس املادية ليةت برذانًا على الةعادو

والفضل ،فاهلل تعاا يعطي املل واملال والص ة للرب والفاجر ،وأما الرسالة
ف ت ون إال ملن اختصه اهلل واصطفاا من خلقككككه:
(ارنعاى.)919:
ومع ذل

فنن تل ارمور املادية سملة وية و على اهلل تعاا ولو شاء

لوذبما لرسوله  ،ول ن له احل مة يف ترك ذل وله احلجة البالغة ،قال
تعاا:
(الفرقان ،)90:وقال تعاا:
(احلجر.)6 :
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عندما يرل ال فار من العرب حججمم تنمار وشبماتمم تت شى تهور
كوامن ارحقاد يف أنفةمم فيمربون مبا ال يعقل وال يتفق مع املنطق الةليم
فيقولون عن حممد  :إنه جمنون ،كما وصفوا بننه ساحر أو مة ور،
وبننه ليس من ع ماء القرشي  ،أي م ة والطائ .
والةمال ال ي البد منه ذو :أن اجملنون ال يعقل شيئًا وإمنا يم ي ب

ى

ال يةتند إا منطق عقلي ،وال ي ون عندا أسلوب يضم به أطراف احلديد
ف ي أتى حممد  بم ا القرآن ،ال ي يت دل ارجيال أن تنتي مبهله عرب
القرون الغابرو؟ وذي وسيلة من وسائل الت
كل زمان وم ان توجد فيه تل

يس يةتخدمما أعداء الرسل يف

الرسل ،وقد نزل القرآن وفيه تةلية

لرسول اهلل وإشعار بنن كل نيب تعرض ملهل ذ ا املفرتياب ،فقال تعاا:
(ال ارياب.)81:
امل

لقد طلس القرآن من ذمالء ال امل

ب

أن يتف روا يف أمر

صاحبمم ذ ا ،ال ي نشن بينمم وترعرع على مرأل ومةمع منمم بل كانوا
يعرفونه كما يعرفون أبناءذم بالصدق وارمانة ورجاحة العقل ،قال تعاا:
(سبن.)96:
مل يق

مشككركو العرب وحكدذم ضكد رسكالة حممد  فلقد لعس

اليمود والنصارل أدوارًا مممة يف الت

يس والتش ي  ،ول ن ما جاء به

رسول اهلل  من احلق قد يتفق مع احلق ال ي بقي لديمم من التوراو
واإلجنيل وإن ار احلقائق والصفاب والنواميس ،اليت توبعث بما الرسل
خشية أن ي مر منمم ما يميد رسالة حممد  ول نمم مل ينلوا جمدًا يف
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الطعن والتش ي

يف الرسالة وظمروا أماى الناس مب مر احملافظ على

عمود اهلل واحرتاى مواثيقه ،فننمم يقولون ما تركوا اإلميان مب مد حةدًا
له وإمنا تركوا ذل رنه مل ينب باملعجزاب اليت أتى بما ارنبياء الةابقون،
فمم مع ورون إذا مل يممنوا به رنه ليس نبياً صادقاً يف زعممم.
ولقد ح ى القرآن عن اليمود شبمتمم ذ ا ،ورد عليما مبا يدحضما
فقال تعاا:
(آل عمران.)941:
وملخص ذ ا الشبمة أنمم قالوا :إن اهلل عمد إليمم يف كتبمم أال يممنوا
لرسول حتى ي ون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتوقُبلت منه
أن تنزل نار من الةماء فتنكلما.
وقد أمر اهلل تعاا نبيه  أن يرد عليمم مبا خيرس ألةنتمم من واقع
تارخيمم امل لم فقال :قل هلم يا حممد:
أي باحلجج والرباذ

أي بنار تنكل القراب املتقبلة
يف زعم م أن م تتبعون احلق وتنقادون

للرسل؟ فقد نقض القرآن دعواذم وأبطلما ،ومعنى ذ ا أن العلة اليت توجس
عندكم اإلميان بالرسل قد وجدب ،فلم قتلتموذم؟
أما النصارل فالرباذ امللزمة هلم بتصديق حممد  كه و جداً ،ومنما
حادثة املباذلة مع نصارل جنران يف مةنلة املةيح بن مريم ،عليه الة ى،
حيث بلأل النقاش يف ذ ا املةنلة ذروته ،وعوجلت املش لة من مجيع
جوانبما وذم ال يزدادون إال إصرارًا على رأيمم وأباطيلمم ،فوجه القرآن ن ر
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رسول اهلل  إا أن يفض النزاع معمم ويلجن إا املباذلة ،فننزل اهلل تعاا
قوله:
(آل عمران.)69:
وقد روي أنه ملا دوعوا إا املباذلة قالوا :حتى نرجع ونن ر ،فلما خلوا مع
بعضمم قالوا حل يم هلم كان ذا رأي فيمم :يا عبد املةيح ،ما ترل؟ فقال:
اهلل لقد عرفتم يا معشر النصارل أن حممدًا نيب مرسل ،ولقد جاءكم
بالفصكل من أمر صكاحبك م ،واهلل ما باذل قكوى نبيكاً قط فعاش كب ذم
وال نبت صغ ذم ،ولئن فعلتم لتمل ن ،فنن أبيتم إال إل

دين م واإلقامة

على ما أنتم عليه ،فودعوا الرجل وانصرفوا إا ب دكم(.)1
فعدول النصارل عن املباذلة اعرتاف منمم برسالة حممد  وحتى قامت
احلكجكة على صكدق الرسكول أو حصكل االعتكراف به وجكس تصكديقكه يف كل
ما خيرب به؛ رن الرسكول ال جيوز عليه ال

ب ،وال خيطئ مبا ي ل

بتبليغه من الوحي ،وال جتوز عليه اخليانة فيما يبلأل عن اهلل تعاا.
أما مشول الرسالة احملمدية لعموى البشر ،ف خيلو ارمر إما أن ي ون
املخالك

مممك ًنا بننه مكرسكل من عنكد اهلل ول كن رسكالته خاصكة بالعرب

كما تقوله العيةوية( ،)2وذي فرقة من فرق اليمود ،وإما أن ي ون املخال
من راً للرسالة مجلة وتفصي ً ،فنما املعرتف له بالرسالة فننه يلزمه أن
يصدقه يف كل ما جاء به عن اهلل ،ومن ذل عموى رسالته ونةخما للشرائع
( )1تفسير ابن كثير.164/9،

( )2العيسوية نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب األصفهاني ،كان في زمن المنصور ،وابتدأ دعوته فيي عهيد ميروان
بيين  ،آخيير خلفيياأ بنييي أمييية ،وادعييى أن لييه آييياأ ومعج يزاأ ،وزعييم أنييه نبييي وأنييه رسييول المسيييح المنتظيير ،انظيير
الشهرستاني ،الملل والنحل.196 -198/9،
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قبلما حتى شريعة موسى ،عليه الة ى ،ال ي قال فيه رسول اهلل «:لو كان

حيا ما وسـعه إال اتباعي» أما كونه يممن برسول وال يصدقه فيما
أخي موسى ً
جاء به فم ا تناقض وم ابرو.
أما املن ر لرسالة نبينا حممد  مطلقًا فقد قاى الربذان على صدق
صاحس الرسالة  وال تزال معجزاته تت دل الهقل  ،اجلن واإلنس ،وذي
القرآن يف أن ينتوا مبهله ،ومع ذل نقوله له :إما أن تنتي مبا ينقض املعجزو
القائمة وإال لزم االعرتاف مبدلوهلا ،فنن اعرتف بالرسالة لزمه التصديق
ب ل ما أخرب به الرسول  وإن ذذس ي ابر ويعاند لينتي بقرآن مهل ما جاء
به حممد  وقع يف العجكز ال حمكالة ،فقد عجكز أربكاب الصككنعة البك غكية،
وال ش أن غ ذم أعجز من ذ ا؛ رنه معجزو خالدو وحتدي املعجزاب حتد
للقدرو اإلهلية اليت ال تغلس ،فنذا مل ينقضوا املعجزو القائمة مبا مياثلما ،فقد
شمدوا على أنفةمم بالعجز والفشل.
أما اردلة من القرآن ال ريم على عموى رسالة حممد  فمنما ما يلي:
 -1قوله تعاا:
(الفرقان.)9:
 -2قوله تعاا:
 -3قوله تعاا:

( .)14:

 -4قوله تعاا:
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(ارنبياء.)901:

(ارعراف-981 :
.)984

واآلية الرابعة ال تقبل اجلدل يف أن رسالة حممد  تشمل اليمود
والنصارل ل كر التوراو واإلجنيل ورن الةياق قبلما يف بين إسرائيل ..
تل معامل الرسالة احملمدية اخلالدو ،وإذا ظمر أدعياء الف ر احلديث من
املةتشرق ومن تغ ل بنلبانمم وروجوا لدعاواذم يف القرآن ال ريم بننه من
قبيل الوحي النفةي فنننا نعلم يقينًا أنمم قد نةجوا على ذ ا الدسيةة ثوبًا
أوذى من بيت العن بوب ،ولن في عن ذوي العقول الةليمة والبصائر الن و
تل املطاعن املتمافتة ،اليت يضمرونما للطعن يف القرآن ال ريم ويدرسونما
فيما يقدمونه للعامل من نتاج ف ري يدعون فيه اإلنصاف يف القول والب ث
عن احلقيقة ،ول نمم يف حبوثمم تل يدسون الةم بالزعاف بش ل مقبول
عند بةطاء الناس من ذوي الهقافة احملدودو ،واحلقيقة أن تل ارف ار
اجلديدو اليت يرتبما املةتشرقون ويروجون هلا ليةت إال إعادو لف رو اجلاذلية
اروا اليت وقفت طوي ً أماى رسول البشكرية وذاديما مك مكد ،ول ن
املفك ريكن من علمكاء اإلس ى بك مد اهلل يكدرك كون ما تنطوي عليه تل
الشبماب املغكرضكة ،ولقكد أحكةكن الدككتور حممكد عبكد اهلل دراز يف ردا على
ما يةمى اليوى بالوحي النفةي ،ال ي يزعمون فيه أن حممداً  كان يتخيل
القرآن عن طريق ذل التصور الف ري حيث قال« :ومن تتبع أنواع اجملادالب
اليت ح اذا القرآن عن الطاعن فيه رأل أن نةبتمم القرآن إا تعليم البشر
كانت ذي أقل ال لماب دوراناً على ألةنتمم ،وإن أكهرذا وروداً يف جدهلم
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ذي نةبته إا نفس صاحبه ،على اضطرابمم يف حتديد تل احلالة النفةية،
اليت صدر عنما القرآن :أشعر ذي أى جنون أى أضغاب أح ى ،»....ثم قال« :وذ ا
الرأي ذو ال ي يروجه املل دون اليوى باسم «الوحي النفةي» ،زاعم أنمم بم ا
التةمية قد جاءونا برأي علمي جديد وما ذو جبديد وإمنا ذو الرأي اجلاذلي
القديم ال خيتل عنه يف مجلته وال يف تفصيله ،فقد صوروا النيب صلى اهلل
عليه وعلى آله وسلم رج ً ذا خيال واسع وإحةاس عميق فمو إذاً شاعر ،ثم
زادوا فجعلوا وجدانه يطغي كه اً على حواسه خييل إليه أنه يرل ويةمع
شخصًا ي لمه وما ذاك ال ي يراا ويةمعه إال صورو أخيلته ووجداناته فمو إذاً
اجلنون أو أضغاب ارح ى ،على أنمم مل يطيقوا الهباب طوي ً على ذ ا
التعدي ب فقد اضطروا أن يمجروا كلمة «الوحي النفةي» حينما بدا هلم يف
القرآن جانس ارخبار املاضية واملةتقبلة فقالوا لعله تلقنما من أفواا العلماء يف
أسفارا للتجارو فمو إذاً قد علمه بشر ،فني جديد ترل يف ذ ا كله؟ أليس
كله حديهًا معادًا يضاذئون به قول جمال قري ؟ وذ ا كان اإلحلاد يف
ثوبه اجلديد صورو منةوخة بل ممةوخة منه يف أقدى أثوابه وكان غ اء ذ ا
ارف ار احملتضرو يف العصر احلديث مةتمدًا من فتاب املوائد اليت تركتما
تل القلوب املت جرو يف عصور اجلاذلية اروا:
(البقرو.)994:
«وإن تعجس فعجس قوهلم مع ذ ا كله :إنه كان صادقاً أميناً وإنه كان
مع ورًا يف نةبة رؤاا إا الوحي اإلهلي؛ رن أح مه القوية صورتما له وحياً
إهلياً فما شمد إال مبا علم ،وذ ا ح ى اهلل لنا عن أس فمم حيث يقول:
(ارنعاى ،)11:فنن
كان ذ ا ع را يف تصوير رؤاا ومساعه فما ع را يف دعواا أنه مل ي ن يعلم
تل ارشياء ال ذو وال قومه من قبل ذ ا بينما ذو قد مسعما بزعممم من قبل؟
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فليقولوا :إنه افرتاا ليتم هلم ب ل حماكاو كل ارقاويل ،ول نمم ال يريدون
أن يقولوا ذ ا ال لمة رنمم يدعون اإلنصاف والتعقل ،أال فقد قالوذا من
حيث ال يشعرون» (.)1
وخ صة رأي ذمالء املادي  :أن الوحي إهلاى كان يفيض من نفس النيب
املوحي إليه ال من اخلارج ،وقد ذكر الع مة الةيد حممد رشيد رضا يف
كتابه «الوحي احملمدي» شبمككاب املن رين لعامل الغيس على الوحي اإلهلي
وتصويرذم لنبوو حممد  مبا يةمونه بالوحي النفةي وذككر أن «أميل
درمنجاى» قد فصل الشبمة اليت أمجلما «مونتيه» ،كما ذكر أن ذ ا
الشبمة هلا عشر مقدماب :منما دعول ارخ من حب ا الراذس ،وارخ من
ورقة بن نوفل ،ودعول انتشار النصرانية واليمودية يف ب د العرب .....اخل،
وقد ناق تل الشبماب ورد عليما مبنطق احلجة والربذان(.)2
ون تفي بم ا القدر من اردلة على عموى رسالة نبينا حممد  ومشوهلا إذ
لو ذذبنا نةتقصي اردلة ونناق شبماب اخلصوى خلرجنا من حد االختصار.

المبحث ال اربع

إثبات البعث والجزاء
اجلككدال يف البعككث واجلككزاء مككن املوضككوعاب املممككة الككيت شككغلت الف ككر
اإلنةكككاني منك ك القكككدى وتصكككارعت فيمكككا ارف كككار بك ك الةكككلس واإلجيكككاب،
والبشككرية مبككا ذككو مرت ككز يف فطرتمككا مككن حككس البقككاء تقككاوى ف ككرو العككدى
( )1النبأ العظيم ،ص .60 – 81
( )2انظر الوحي المحمدي ،ص.999-41
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احملككض؛ رنمككا حتككس باحلةككرو الصككارخة عنككدما

تنككق فيمككا بواعككث ارمككل

باستمرار ذ ا احلياو الدنيا ،فمي ترل م اذر املكوب علكى قكدى وسكاق ،حيكث
تةكلس احليكاو مككن ذك ا ارجةكاد ثككم ال تلبكث ارجةكاد أن تت ككول إا رفكاب ثككم
تكت كك لل إا ذراب ،فككنذا ك ككان مصكككك اإلنةككان ككية إا ذ ك ا الف ككناء الكرذ ككيس،
فما أبشعما من حياو حموطة باملخكاطر بك حل كة وأخكرل ،إنمكا رحلكة تشكدذا
ارحاسيس واملدارك إا حفرو رذيبكة يف نمايكة املطكاف فتصكبح فيمكا ارجةكاد
رمة عفنة ينمشما الدود من كل م ان.
وقككد جككاءب ارديككان الةككماوية مبشككرو حبيككاو أخككرل بعككد املككوب ،وجعلككت
مص ك كككل إنةككان مرتمن كاً مبككا قككدمت يككداا يف احليككاو الككدنيا ،وب ك ل عككاد
لإلنةانية نوع من الطمننينة إذا ذي آمنت بربما ومكا جكاءب بكه رسكله ،وقكدمت
عم ً صاحلًا تةعد به يف حياتما ارخرل.
وإذا كانكككت مجيكككع ارديكككان الةكككماوية تكككدعو لإلميكككان باحليكككاو ارخكككرل
والبعث بعد املوب فقد كانت ارديان الةابقة ت ل املممن إا إميانكه الك ي
يفكككرتض عليكككه التصكككديق ب كككل مكككا جكككاءب بكككه رسكككل اهلل ،علكككيمم الصك ك و
والةك ك ى ،مكككن أنبكككاء الغيكككس الك ك ي ال يعلمكككه إال اهلل تعكككاا ،وختمكككت تلك ك
الرسككاالب برسككالة اإلسكك ى اخلالككدو ،وذككي الرسككالة العامليككة ولككيس بعككدذا
رسككككك الة تكككب للنكككاس مكككا خيتلفكككون فيكككه ومكككا يةكككتجد مكككن حيكككاتمم العقليكككة
واحلضككارية ،فك بككد أن ت ككون وافيككة مبطالككس الككروح واجلةككد يف تعاليممككا
وذككداياتما ،وال بككد أن ت ككون براذينمككا قائمككة علككى مككا جككاءب بككه مككن مبككادئ

-991-

وقيم رن اجلدل مرت ز يف بكين اإلنةكان جبلكه وطبعًكا:
(ال م .)89 :
وملا كان اإلقناع حبياو أخرل بعد املوب من ارمور الكيت تشكغل الف كر
اإلنةكاني فقكد جكاء القكرآن ال كريم وافيًك ا باردلكة والكرباذ القاطعكة علكى
البعكككث واجلكككزاء ،وعكككرض ذلك ك يف منكككاذج حيكككة وضكككمنما شكككبه املن كككرين
للبعث ،ومل يرتكما متر دون مناقشكة هلكا بكاملنطق الصك يح وإبطكال الشكبه
وامل بةكككاب بكككالرباذ العقليكككة الكككيت تزيكككل ف كككرو الفنكككاء اربكككدي وتعيكككد
لإلنةكككانية طمننينتمكككا وتكككدفعما للعمكككل ،وحتيكككي فيمكككا آمكككال التةكككابق يف
الدرجاب الع يف حياو أفضل.
والقككرآن ال ككريم وذككو كتككاب اهلل الك ي
(فصلت ،)91:يرد على مجيع املن رين للبعث ممما اختلفكت بيئكاتمم
أو تنوعككت أسككاليبمم ،يككرد علككيمم مبنطككق احلجككة والربذككان ،ويقككيم الككرباذ
احلةية والعقلية على املعاد.

منهج القرآن في استدالله على إمكان البعث وتحقق وقوعه
ولقد نمج القرآن ال ريم يف استدالله على إم ان البعث وحتقق وقوعكه
منمج ًا قوي ًا جيمع ب ما فطرب علكى النفكوس مكن اإلميكان مبكا تشكاذد وحتكس
ويقع منما حتت تنث الةمع والبصر وب ما تقررا العقول الةكليمة وال يتنكافى
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مع الفطر املةتقيمة ،وتل طريقكة متيكز بمكا القكرآن ال كريم ممكا ال جتكدا يف
كتس احل مة الن رية.
وكان منمج القرآن يف استدالله على البعث كما يلي:
أوالً :االستدالل على البعث بمن أماتهم هللا ثم أحياهم:
كما أخرب اهلل تعاا عن ذل  ،ومنمم:
 -9قكككوى موسكككى ،قكككال تعكككاا:
(البقرو ..)86 -88:وقيل :إن ال ين أخ تمم الصاعقة ذم الةكبعون
ال ين اختارذم موسى ،ذلك أنمكم ملكا أمسعمكم كك ى اهلل تعكاا قكالوا لكه بعكد
ذل :

 ،واإلميان بارنبياء واجس بعد ظمور معجزاتمم ،فنرسكل

اهلل إليمم ناراً من الةماء فنحرقتمم ثم دعا موسى ربه فنحياذم ،كمال قكال
تعاا:

(.)1

 -2املضروب بعضو من أعضاء البقرو ،كما قال تعاا:
(البقرو ..)11 -11:وقيل :إن املقتول
ضرب ببعض من أعضاء تل البقرو اليت أمرذم اهلل أن ي حبوذا كمال قال
(البقرو ،)76:فما ضرب به حيِي

موسكى هلككم:
وأخرب بقاتله ثم عاد ميتًا كما كان(.)2

( )1انظر تفسير القرطبي.901/9،
( )2انظر تفسير القرطبي.981/9،
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 -3ال ين أخرب اهلل عنمم بقوله تعاا:
(البقرو..)191:
وذمالء قوى من بين إسرائيل وقع فيمم الوباء ففروا ذارب  ،قال ابن عباس:
«كانوا أربعة آالف خرجوا فرارًا من الطاعون ،وقالوا :ننتي أرضاً ليس بما
موب فنماتمم اهلل تعاا فمر بمم نيب فدعا اهلل فنحياذم»(.)1
-9

(البقرو.)181:
وال ي مر على القرية ذو «عزير» ،عليه الة ى ،قال ابن كه يف
تفة ا« :وذ ا القول املشمور ..والقرية املشمورو ذي بيت املقدس مر عليما
عزير بعد

ريس خبتنصر هلا وقتل أذلما» (.)2

 -5سمال إبراذيم ،عليه الة ى ،عن كيفية إحياء املوتى ،قال تعاا:

(البقرو.)160:

( )1انظر تفسير القرطبي.110/1،
( )2انظر تفسير ابن كثير.199/9،
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وقد ذكر املفةرون لةمال إبراذيم ،عليه الة ى ،ذ ا أسباباً منما :أنه
أحس أن يرتقى من علم اليق

ملا قال للنمرود:

ب ل إا ع اليق وأن يرل ذل مشاذدو» ،وأما حديث «حنن أحق بالش
 » ...فقد تقدى أنه مل ي ن

من إبراذيم إذ قال:
شاكًا يف قدرو اهلل قطعًا.

 ،فقد رول ابن عباس ،رضي اهلل

أما قوله تعاا:

عنمما ،أنه قال :أوثقمن ،فلما أوثقمن ذحبمن ثم جعل على كل جبل منمن
جزءاً ،ف كروا أنه عمد إا أربعة من الط ف حبمن ثم قطعمن ونت
ريشمن ومزقمن وخلط بعضمن ببعض ثم جزأذن أجزاء وجعل على كل جبل
منمن جزءاً ،قيل أربعه أجبل وقيل سبعة ،قال ابن عباس :وأخ رؤؤسمن
بيدا ثم أمرا اهلل عز وجل أن يدعمن فدعاذن كما أمرا اهلل عز وجل،
فجعل ين ر إا الري

يط إا الري  ،والدى إا الدى ،والل م إا الل م،

وارجزاء من كل طائر يتصل بعضما إا بعض حتى قاى كل طائر على
حدته وأتينه ميش سعيًا لي ون أبلأل له يف الرؤية اليت سنهلا ،وجعل كل
طائر جييء لينخ رأسه ال ي يف يد إبراذيم ،عليه الة ى ،فنذا قدى له غ
رأسه ينباا ،فنذا قدى إليه رأسه تركس مع بقية جةدا حبول اهلل وقوته» (.)1
 -7ما أخرب اهلل به عن عيةى ،عليه الة ى ،من أنه كان حييي
املوتى بنذن اهلل ،كما قال تعاا:
(آل عمران.)91:
( )1انظر تفسير ابن كثير.198/9،
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 -6ما أخرب اهلل به من قصة أص اب ال م .
وذ ا اردلة املتقدمة أدلة مادية حةية ،وقعت كلما لتدل على إحياء
املوتى بعد مماتمم ،وذ ا برذان قطعي على القدرو اإلهلية ،وقد أخرب اهلل
ورسله عن وقوع البعث واحلشر فوجس القطع ب ل ؛ رنه أخرب به من ثبت
صدقه عمن ثبتت قدرته.
ثانًيا :االستدالل على البعث بالنشأة األولى:
ومن اآلياب الدالة على ذل ما يلي:
 -1قال تعاا:

(احلج.)1 -8:
يف ذ ا اآلياب دلي ن على إم ان البعث :أحدذما دليل يف ارنفس
واآلخر يف اآلفاق ،فنما الدليل ال ي يف ارنفس فمو ما اشتمل عليه صدر
اآلية وذو متعلق بالنشنو اروا ،وأما الدليل اآلفاقي فمو قوله تعاا:
وذو االستدالل خبلق النباب على إم ان البعث كما سينتي ،وإمنا أوردنا
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االستدالل

لنرل النتائج اخلمس امل كورو بعدذما عليمما ،وقد اشتمل

الدلي ن على مقدماب ص ي ة يف إم ان البعث ،والدلي ن ذما:
أ -االستدالل خبلقه احليوان أوالً وذو موافق ملا أمجله اهلل يف قوله:
(يس ،)11:وقوله:
(اإلسراء ،)89:ف ننه سب انه تعاا قال :إن كنتم يف
ريس مما وعدناكم من البعث فت كروا يف خلقت م اروا لتعلموا أن
القادر على خلق م أوالً قادر على خلق م ثانيًا(.)1
ب -االستدالل حبال خلقه النباب على ذل  :وذو قوله سب انه وتعاا:
...

 ،ثم إنه سب انه ملا قرر ذ ين الدليل رتس عليمما

ما ذو املطلوب والنتيجة ،وذكر أموراً سةة:
 -1قوله تعاا:
ف ننه سكب انكه ب

واحلق ذو املوجود الهابت،
أن ذ ا الوجكوا دالة على وجكود الصكانع ،وحاصلما

راجع إا أن حدوب ذ ا ارعراض املتنافية وتواردذا على ارجةاى دليل على
وجود الصانع.
 -2قوله تعاا:

فم ا تنبيه على أنه ملا مل يةتبعد من

اإلله إجياد ذ ا ارشياء ف ي يةتبعد منه إعادو ارمواب؟
يعين أن ال ي يصح منه إجياد

 -3قوله تعاا:

ذ ا ارشياء ال بد أن ي ون واجس االتصاف ل اته بالقدرو ،ومن كان
ك ل كان قادراً على مجيع املم ناب ،ومن كان ك ل فننه ال بد أن
ي ون قادرًا على اإلعادو.
( )1الفخر الرازي.1/11،
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؛ واملعنى أنه ملا أقاى الدالئل

 -4قوله تعاا:

على أن اإلعادو يف نفةما مم نة ،وأنه تعاا قادر على كل املم ناب
وجس القطع ب ونه قادرًا على اإلعادو يف نفةما ،وإذا ثبت اإلم ان وأخرب
الصادق عن وقوعه وجس القطع بوقوعه(.)1
؛ رنه خرب ممن ثبت

 -5قوله تعاا:
صدقه عمن ثبتت قدرته فوجس القطع بوقوعه أيضاً.

قال الفخر الرازي« :واعلم أن حترير ذ ا اردلة على الوجه الن ري أن
يقال اإلعادو يف نفةما مم نة والصادق أخرب عن وقوعما ف بد من القطع
بوقوعما» (.)2
وقد أورد الةيوطي يف اإلتقان« :أن اإلس مي من أذل ذ ا العلم ،يعين
(املنطق) ذكروا يف أول سورو احلج إا قوله
سس نتائج تةتنتج من عشر مقدماب ،وذي:
قوله

رنه خرب أخرب به من ثبت صدقه عمن ثبتت

قدرته منقول إلينا بالتواتر فمو حق ،وال خيرب باحلق عما سي ون إال احلق،
فاهلل ذو احلق ،وأخرب تعاا أنه حييي املوتى ،رنه أخرب عن أذوال الةاعة
مبا أخرب ،وحصول فائدو ذ ا اخلرب موقوفة على إحياء املوتى ليشاذدوا تل
ارذوال اليت يعملما من أجلمم ،وقد ثبت أنه قادر على كل شيء ،ومن
ارشياء إحياء املوتى فمو حييي املوتى.

( )1الفخر الرازي ،مع بعض التصرف.90-1/11،
( )2الفخر الرازي.90/11،
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وأخرب أنه على كل شي قدير؛ رنه أخرب أنه من يتبع الشياط

ومن

جيادل فيه بغ علم ي قه ع اب الةع  ،وال يقدر على ذل إال من ذو على
كل شي قدير ،فمو على كل شي قدير.
وأخرب أن الةاعة آتية ال ريس فيما؛ رنه أخرب باخلرب الصادق أنه خلق
وضرب ل ل

اإلنةان من تراب إا قوله:

مه ً باررض اهلامدو اليت ينزل عليما املاء فتمتز وتربو وتنبت من كل زوج
بميج ،ومن خلق اإلنةان على ما أخرب به فنوجدا باخللق ثم أعدمه باملوب ثم
يعيدا بالبعث وأوجد اررض بعد العدى فنحياذا باخللق ثم أماتما باحملل ثم
أحياذا باخلصس ،وصدق خربا يف ذل

كله بداللة الواقع املشاذد على

املتوقع الغائس حتى انقلس اخلرب عياناً صدق خربا يف اإلتيان بالةاعة وال ينتي
بالةاعة إال من يبعث من يف القبور؛ رنما عبارو عن مدو يقوى فيما ارمواب
للمجازاو ،فمي آتية ال ريس فيما ،وذو سب انه يبعث من يف القبور(.)1
وذ ا ال

ى ال ي أوردا الةيوطي ذنا ال خيلو من ضع ن ري:

وقد انتقدا الع مة ارلوسي فقال ما نصه« :ذ ا ويف اإلتقان للج ل
الةيوطي أن اإلس مي من أذل املنطق ذكروا يف أول سورو احلج إا قوله
تعاا

سس نتائج تةتنتج من عشر مقدماب

ثم ب ذل مبا يقضي منه العجس ويدل على قصور باعه يف ذل العلم(.)2
ومل يرتك اإلماى ارلوسي ال

ى مير على ع ته بل حاول أن يرتبه

ترتيبًا منطقيًا فقال :وقد يقال يف بيان ذل أن النتائج اخلمس ذي اجلمل
املتعاطفة الداخلة يف حيز الباء :واستنتاج اروا :بننه لو مل ي ن اهلل
( )1السيوطي ،اإلتقان.81-81/9،
( )2تفسير األلوسي.919/91 ،
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سب انه ذو احلق أي الواجس الوجود ل اته ملا شوذد بعض املم ناب من
اإلنةان والنباب وغيككرذا والتالي باطل ضرورو فاهلل تعاا ذو احلق ،ودليل
امل زمة برذان التمانع.
واستنتاج الهانية :بننه لو مل ي ن سب انه قادرًا على إحياء املوتى ملا طور
اإلنةان يف أطوار خمتلفة حتى جعله حيًا وأنزل من الةماء ماء فنحيا به
اررض بعد موتما ،والتالي ضرورو أن اخلصم ال ين ر أنه تعاا أحيا
اإلنةان وأحيا اررض ،فاهلل قادر على إحياء املوتى ووجه امل زمة ظاذر.
واستنتاج الهالهة :بننه إذا كان اهلل تعاا قادراً على إحياء املوتى فمو
سب انه على كل شي قدير ،ل نه قادر على إحياء املوتى فمو على كل
شي قدير ،ووجه امل زمة أن املراد من الشيء املم ن ،وإحياء املوتى
مم ن ،والقدرو على بعض املم ناب دون بعض تنايف وجوب وجودا تعاا
ال اتي ،وأيضاً إحياء املوتى أصعس ارمور عند اخلصم اجملادل حتى زعم أنه
من املمتنعاب ،فنذا ثبت أنه سب انه قادر عليه مبا سبق وثبت أنه تعاا قادر
على سائر املم ناب بالطريق اروا.
واستنتاج الرابعة :بنن الةاعة أمر مم ن ووعد الصادق بنتيانه وكل
أمر مم ن وعد الصادق بنتيانه فمو آب فالةاعة آتية ،أما أن الةاعة أمر
مم ن فألنه ال يلزى من فرض وقوعما حمال ،وأما أنما وعد الصادق
بنتيانما فاآلياب القرآنية املت دل بما ،وأما أن كل أمر مم ن وعد الصادق
بنتيانه فمو آب ف ست الة ال

ب.

واستنتاج اخلامةة بن و ذل (.)1
( )1تفسير األلوسي.919/91،
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وك ى ارلوسي جيد إال يف تعليقه على استنتاج الهالهة :ف أدري ذل
حدب ذل سموًا حيث أسقط بعض احلروف وزاد بعض ال لماب أى أنه وقع
فيما ي كر أنه وقع فيه الةيوطي قبله ،فال مال هلل وحدا.
ومي ن أن يةتقيم ك ى ارلوسي إذا تصرفنا يف العبارو ،في ون
ا :واستنتاج الهالهة :بننه لو مل ي ن اهلل تعاا قادرًا على إحياء

الرتتيس ذ

املوتى ملا كان على كل شي قدير ،ل نه قادر على إحياء املوتى فمو على
كل شي قدير ...اخل.
أما انتقكادا للةكيوطي يف ال ك ى الةكابق فكنن فيه ن كراً رن الةكيوطي
ال ي ى إذا كان ال

ى ال ي أوردا يف اإلتقان لغ ا فننه حينئ ي ون

ناق ً وليس على الناقل من عمدو إال الص ة يف النقل ،وال ي يدل على أن
الةيوطي كان ناق ً ذل ال
أ -أن ذل ال

ى عن ابن أبي ارصبع أمور ث ثة:

ى ال ي انتقدا ارلوسي جاء يف سياق نقل الةيوطي

عن أبي ارصبع حيث قال ما نصه :وقال ابن أبي ارصبع :زعم اجلاحظ أن
مي ال يوجد منه شي يف القرآن وذو مش ون به ...اخل،ومل يرد

امل ذس ال

يف الةياق ما يدل على انتماء ك ى ابن أبي ارصبع واستئناف ك ى جديد.
ب -أنه قال بعد انتمائه من ذل ال

ى ال ي ذو موضع نقد ارلوسي

ما نصه «وقال غ ا :استدل سب انه وتعاا على املعاد اجلةماني بضروب...
اخل ف

ى الةيوطي ظاذر بننه ال يزال يف نقل ك ى ابن أبي ارصبع ،إا

قوله« :وقال غ ا يعين غ ابن أبي ارصبع».
ج -أن ال

ى ال ي نقله الةيوطي يف اإلتقان موجود يف كتاب «بدائع

القرآن» البن أبي ارصبع املصري املتوفى سنة 754ذك وقد نقله عنه الةيوطي
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حرفيًا (ان ر بدائع القرآن ،بت قيق الدكتور حفين شرف ،مطبعة الرسالة
 1366ذك 1156ى،

 ،)31 – 36فتنمل ذ ا والعلم عند اهلل تعاا.

 -2قوله تعاا:
(يس.)11 -14:
قال جماذد وع رمة وعروو بن الزب والةدي وقتادو :جاء أبي بن خل
لعنه اهلل إا رسول اهلل  ويف يدا ع م رميم وذو يفته ي روا يف اهلواء وذو
يقول :يا حممد أتزعم أن اهلل يبعث ذ ا ؟ قال رسول اهلل « :نعم يميتك هللا

تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار» ونزلت ذ ا اآلياب من آخر يس.
وروي عن ابن عباس ،رضي اهلل عنمما ،أنه قال :أن العا

بن وائل أخ

ع كماً من البط كاء ففتته بيدا ثم قال لرسكول اهلل  :أيكك يي ذ ا اهلل
بعدما ترل؟ فقال رسول اهلل « :نعم يميتك هللا ثم يحييك ثم يدخلك جهنم» قال:
ونزلت اآلياب من آخر يس.
وسواء كانت ذ ا اآلياب قد نزلت يف أبي بن خل

أو العا

أو فيمما

فمي عامة يف كل من أن ككككككر البعث؛ ذكرا ابن كه (.)1
وقد ذكر شيخ اإلس ى ابن تيمية يف قول اهلل تعاا ح اية عن من ر
البعث:

قال :إنه قياس ح فت إحدل مقدمته

ل مورذا وارخرل سالبة كلية قرن معما دليلما وذو املهل املضروب ال ي
،

ذكرا بقوله:

وذ ا االستفماى إن ار متضمن للنفي ،أي ال أحد حييي الع اى وذي رميم،
قال كونما رميمًا مينع عندا إحياءذا ملص ذا إا حال اليبس والربودو
( )1تفسير ابن كثير.849/1،
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املنافية لل ياو اليت مبناذا على احلرارو والرطوبة ولتفرق أجزائما واخت طما
بغ ذا ،ولن و ذل من الشبماب.
والتقدير :ذ ا الع اى رميم وال أحد حييي الع اى وذي رميم ،ف أحد
حييما ،ول ن ذ ا الةالبة كاذبة ومضمونما امتناع اإلحياء ،فب سب انه
إم انه من وجوا ببيان إم ان ما ذو أبعد من ذل

وقدرته عليه فقال:

وقد أنشاذا من الرتاب ،ثم قال:
ليب علمه مبا تفرق من ارجزاء أو است ال(.)1
 -3قوله تعاا:

(اإلسراء.)89 -91:
إن شبماب املن رين للبعث ت اد ت ون متجانةة ،رنما تدور حول
استبعاد مجيع ارجزاء بعد تفرقما وإعادو احلياو إليما بعد فنائما ،وذ ا
الشبه ال ت ون إال بالقدح يف كمال علم اهلل احمليط ب ل شيء وكمال
قدرته على كل شيء ،وقد قاى الربذان على كمال العلم والقدرو هلل تعاا،
ف وجه ل ستبعاد واالستغراب بعد ذل  ،ويف قوله تعاا:
يعين به أن م ممما تفرقتم
وعلى أية حالة كنتم فاهلل قادر على بعه م وإعادت م حتى لو حتولتم إا
حجارو أو حديد ،فاهلل قادر على إعادو احلياو إلي م مرو أخرل ،مع أن
املنافاو ب احلجرية واحلديدية وب قبول احلياو أشد من املنافاو ب الع مة
( )1درأ تعارض العقل والنقل (مطبعة دار الكتب9119،م).11/9
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وب قبول احلياو ،وذل أن الع م قد كان جزءًا من بدن احلي أما احلجارو
واحلديد فما كانا البتة موصوف باحلياو.
استدالل بالنشنو

ويف قوله
اروا على الهانية ،وذ ا ذو الشاذد من اآلية ،أما قوهلم:

؟ فمو

سمال فاسد كما ذكرا الرازي؛ رنمم ح موا بامتناع احلشر والنشر بناء
على الشبمة اليت ح يناذا ثم إن اهلل تعاا ب
مم نًا يف نفةه فقوهلم

الربذان الباذر كونه

؟ ك ى ال تعلق له بالب ث ارول فننه

متى ثبت بالدليل العقلي كونه مم ن الوجود يف نفةه وجس االعرتاف
بنم انه ،فنما أنه متى يوجد ف اك ال مي ن إثباته من طريق العقل بل إمنا
مي ن إثباته بالدالئل الةمعية ،فنن أخرب اهلل تعاا عن ذل الوقت املع
عرف وإال ف سبيل إا معرفته(.)1
 -4قوله تعاا:
(الروى ،)11:يف ذ ا اآلية
استدالل على البعث بالقياس ارولوي ،ويف قوله:

ضرب

مهل؛ رنه ال يوجد بالنةبة هلل تعاا شيء ذو أسمل وشيء ذو أصعس وإمنا
املقدوراب عندنا متفاوتة يف العةر واليةر باخت ف القدرو اليت تزيد وتنقص
يف حقنا ،وملا كان إجياد شيء ال من شيء مةت ي ً منا ،وإجياد شيء من
شيء مم نًا استعارته كلمة افعل ،وضرب ذل مه ً وملا است ال يف حقه
العجز والضع

عن إجياد شيء ال من شيء ،قال:

وذل

مطرد يف سائر صفاته سب انه من العلم والقدرو واحلياو والرشة والرضا
( )1انظر الفخر الرازي.116/10،
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والغضكس ،وكل صككفة وصكك

بما اإلنةككان من ذل فنن هلل تعاا من ذل

ما يليق جب له وع مته وللمخلوق ما يليق بعجزا وضعفه.
 -5قوله تعاا:
(مريم-66 :

.)61

بم ا املنطق الص يح والربذان القاطع يرد القرآن ال ريم على ذل
املن ر وجيادله يف أسلوب ذادئ حم م فيلزمه احلجة الواض ة يف أقل من
نص سطر ،ويف اآلية كما ترل استدالل على املعاد بالنشنو اروا.
ثالثاً :االستدالل على إمكان البعث بخلق األكوان:
وذل مهل الةمواب واررض فنن خلقما أع م من خلق اإلنةان ،ومن
اآلياب الدالة عليه ما يلي:
 -9قوله تعاا:
(اإلسراء.)11 -14 :
 -1قوله تعاا:
(يس.)49:
 -1قوله تعاا:
(ارحقاف.)11 :
ومجيع اآلياب الةابقة وما يف معناذا من اآلياب أكرب برذان على قدرو
اهلل املطلقة اليت ال تقيد بقيود وال تنتمي عند حدود ،فنن تل اآلياب ال ونية
مما ذو معروف ببداذة العقول أن خلقما أع م من إعادو خلق اإلنةان.
-961-

رابعاً :االستدالل على إمكان البعث بخلق النباتات المختلقة:
ومن اآلياب ما يلي:
 -9قوله تعاا:
(ارعراف.)81 :
 -1قوله تعاا:
(فاطر.)1:
 -1قوله تعاا:
(فصلت.)11:
 -9قوله تعاا:

(الرعد-9:

.)8

ويف اآلياب الةابقة استدالل بتبدل أحوال النباتاب من حياو إا موب
ف ياو .وسلس خاصية النشوء والنماء يف بعض النباتاب فتممد وتتفتت ثم
تةقى باملاء فتعود إليما تل اخلاصية فلو كان مةت ي ً إعادو احلياو إا
اإلنةان مرو أخرل ملا عادب احلياو إا النباتاب املختلفة بعد موتما؛ رن
املشابمة واض ة يف القدرو اإلهلية يف إعادو احليات
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س تمما اروا ،وهل ا

لفت القرآن ال ريم أن ار املن رين إا التبصر يف املوجوداب احلةية
واستنتاج الع اب والعرب منما ليعود للنفس إميانما فتةعد بالطمننينة
واالستقرار ،وقد تقدمت املشابمة ب إعادو احلياو إا النباب باملطر وإعادو
بناء ارجةاد وإنباتما باملطر ال ي جيعله اهلل عند البعث.
ويف قوله تعاا:

...

إشارو إا أن العجس

ي ون من إن ارذم ال من البعث ،ومعناا :إن كان ل عجس من شي فمن
إن ارذم البعث ،فنعجس رن العجس ما ندر وجودا وخفي سببه وليس البعث
مما ندر وذم يشاذدون إحياء اررض بعد موتما ،واكتةاء ارشجار بعد
عريما ،وعود النمار بعد زواله والليل بعد ذذابه ،وإخراج احلي من امليت وامليت
من احلي ،وال مما خفي سببه فنن اهلل سب انه ذو الفاعل ل ل واملخرتع له
والقادر عليه وح مته إظمار ما استرت عن خلقه من تدب ا ،وما النشنو الهانية
بنعجس من اروا(.)1
خامسا :االستدالل على إمكان البعث بحصول أحد المتضادين:
ً
فنن اإلحياء بعد املوب ال يةتن ر من حيث إنه حيصل الضد بعد
حصوله الضد إال أن ذل غ مةتن ر يف قدرو اهلل تعاا؛ رنه ملا جاز
حصول املوب عقيس احلياو ف ي

يةتبعد حصول احلياو مرو أخرل بعد

املوب؟ فنن ح م الضدين واحد ،قال تعاا مقررًا هل ا املعنى:
(الواقعة.)60 :
سادسا :االستدالل على البعث واإلعادة بإخراج النار من الشجر األخضر:
ً
( )1انظر ابن الحنبلي ،استخراج الجدال من القرآن الكريم ،مخطوطة ،ص .99
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 -1قال تعاا:
(يس.)40:
 -2قال تعاا:
(الواقعة.)11 -19 :
ويف اآليت

استدالل بتولد النار مع حرذا ويبةما من الشجر

الةابقت

ارخضر مع بردا ورطوبته.
قال الفخر الرازي يف قوله تعاا:
« :ووجمه ذو أن اإلنةان مشتمل على جةم حيس به
حياو سارية فيه وذي ك رارو جارية فيه ،فنن استبعدمت وجود حرارو وحياو
فيه ف تةتبعدوا ،فنن النار يف الشجر ارخضر ال ي يقطر منه املاء أعجس
وأغرب ،وأنتم حتضرون حيث منه توقدون ،وإن استبعدمت خلق جةمه فخلق
الةمواب واررض أكرب من خلق أنفة م ف تةتبعدون ،فنن اهلل خلق
الةمواب واررض»( ،)1ويف ذ ا عربو ع يمة فنن اهلل تعاا مجع يف الشجر
ارخضر ب املاء والنار واخلشس ف املاء يطفئ النار وال النار حترق اخلشس.
 ...أما أن يراد من شجرو النار

ويف قوله تعاا:

الشجرو اليت توري النار منما بالزند ،والزند كاملرخ والعفار ،أو يراد بما
الشجرو اليت تصلح إليقاد النار كاحلطس فننما لو مل ت ن مل يةمل إيقاد
النار ،ووجه داللة النار على البعث أن النار ت من يف الشجر واحلجر ثم
ت مر بالقدح وتشس بالنفخ ،فاحلجر والشجر كالقرب والقدح والنفخ
كالنفخة يف الصور.
( )1تفسير الرازي.990/16،
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وقد حتدب ف سفة اإلس ى عن إم ان البعث وأبرزوا ذل يف دراساتمم
الن رية ول نمم جيدون بغيتمم يف القرآن ال ريم بنوجز عبارو وأح م
برذان ،وال غرابة إذا رأينا الفيلةوف ال ندي متنثرًا بتل

الرباذ

يف

دراسته للتفة من الناحية الن رية.
فقد حتدب عن اآلياب اليت يف آخر سورو يس ،كما نقله عنه ارستاذ
أبو ريدو ،حيث قال يف تفة ال ندي هل ا اآلياب :يربز فيلةوفنا ارصول
الن رية اليت تتضمنما ذ ا اآلياب من جمة ويةتخرج النتائج اليت تلزى عنما
من جمة أخرل ،وذي:
 -1وجود الشيء من جديد بعد كونه وحتلله الةابق

مم ن بدليل

مشاذدو وجودا بالفعل مرو ال سيما أن مجع املتفكرق أسمل من إجيادا وإبداعه
عن عدى ،وإ ن كان ال يوجد بالنةبة هلل شيء ذو أسمل وشيء ذو أصعس،
ذ ا الدليل موجود يف اآلياب يف كلماب قليلة:
.
 -2ظمور الشيء من نقيضه ك مور النار من الشجر ارخضر مم ن
واقع حتت احلس ،وإذن مي ن أن تدب احلياو يف اجلةد املت لل اهلامد مرو
أخرل ،وذل

أيضاً على أساس املبدأ اركرب وذو :أن الشيء مي ن أن

يوجد من العدى املطلق بفعل املبدع احلق ،ذ ا الدليل موجود يف آية:
 ،وقد انتفع به
ارشعري يف إم ان البعث.
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 -3خلق اإلنةان أو أحياؤا بعد املوب أيةر من خلق العامل اركرب بعد
أن مل ي ن وذ ا ذو مضمون آية:
.
 -4اخللق والفعل مطلقًا ممما ع م املخلوق ال حيتاج من جانس اهلل
املبدع ال إا مادو وال إا زمان ،خ فًا لفعل البشر ال ي ال يتم إال يف زمان
وحيتاج إا مادو ت ون موضوع الفعل ،وذ ا ذو معنى آية:
(يس.)22:
وذ ا اآلية يف رأي ال ندي إجابة عما يف قلوب ال فار من الن
بةب س ظنمم أن الفعل اإلهلي املتجلي يف خلق العامل ال ب حيتاج إا زمان
يناسس ع مته قياسًا منمم لفعل اهلل على فعل البشر ،رن فعل البشر ملا ذو
أع م حيتاج إا مدو زمانية أطول فجاءب اآلية حامسة يف بيان نوع الفعل
اإلهلي وأنه إبداع باإلرادو اخلالقة والقدرو املطلقة ال حيتاج إا مادو وال إا
امتداد زماني.
فني بشر – كما يقول ال ندي – يقدر بفلةفة البشر أن جيمع يف قول
بقدر حروف ذ ا اآلياب ما مجع اهلل جل وتعاا إا رسوله  فيما من
إيضاح أن الع اى حتيا بعد أن تص رميمًا ،وأن قدرته

لق مهل الةمواب

واررض ،وأن الشيء ي ون من نقيضه ،كلّت عن ذل

ارلةن املنطقية

املت ايلة ،وقصرب عن مهله نماياب البشر ،وحجبت عنه العقول اجلزئية(.)1
سابعاً :االستدالل على إمكان البعث بأن اختالف الناس في الدنيا ال يرتفع:
( )1رسائل الكندي.84-81 ،
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«واخت ف املختلف يف احلق ال يوجس انق ب احلق يف نفةه» ،فوجس
أن ي ون ذنا معاد ين ةم فيه النزاع وال ي ون ذل أال ب

يدي احلي

القيوى ،قال تعاا:
(الن ل.)11 -14 :
وقد أورد الةيوطي يف اإلتقان قول ابن الةيد يف اآليت
«وتقريرذما أن اخت ف املختلف
وإنكما

كتكل

الةابقت

يف احلق ال يوجس انق ب احلق يف نفةه

الطكرق املوصكلة إليكه ،واحلكق يف نفةككه واحكد ،فلمكا ثبكت أن

ذا ذنا حقيقة موجودو ال حمالة وكان ال سبيل لنا يف حياتنا إا الوقوف
عليما وقوفًا يوجس االئت ف ويرفع عنا االخت ف إذا كان االخت ف
مركوزاً يف فطرنا وكان ال مي ن ارتفاعه وزواله إال بارتفاع ذ ا اجلبلة
ونقلما إا صورو غ ذا صح ضرورو أن لنا حياو أخرل غ ذ ا احلياو فيما
يرتفع اخل ف والعناد ،وذ ا ذي احلالة اليت وعد اهلل باملص إليما ،فقال:
(ارعراف)91:؛ أي حقد فقد صار اخل ف
املوجود كما ترل أوضح دليل على كون البعث ين را املن رون»(.)1
ف ل خصومة ال بد هلا من منتمى يف موق ينقطع فيه اجلدال بالباطل
وي ذس فيه عنفوان امل ابرو والعناد ،وذ ا الشعور الوجداني ذو ال ي يشعر
به كل م لوى وينت ر ساعة الفصل العادلة إذا مل حيصل على إنصافه يف
الدنيا «وعند اهلل جتتمع اخلصوى».
ثامًنا :االستدالل على البعث بأن حكمة هللا وعدله يقتضيان البعث والجزاء:
( )1السيوطي ،اإلتقان.89/9،
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فنن اهلل تعاا مل خيلق الناس عبهًا ولن يرتكمم سدل ،قال تعاا:
(القيامة ،)16:وقال تعاا:
(املممنون)998:؛ فعدل اهلل وح مته
وإحقاقه احلق وإبطاله الباطل وإعطاؤا ل ل ذي حق حقه ومتييزا ب
اخلبيث والطيس واحملةن واملةيء كل ذل ينبى إال أن ي ون ذناك يوى
آخر بعد نماية الدنيا ،ينال فيه كل إنةان جزاءا وما يةت قه من الهواب
والعقاب على ما قدى من خ أو شر.
فنننا نرل أناسًا يفارقون الدنيا وذم ظاملون مل يقتص منمم ،ونرل أناساً
آخرين يفارقون الدنيا م لوم مل ترد إليمم م املمم ،ونرل أشراراً يف الدنيا
منعم ونرل أخياراً فيما مع ب  ،فنذا ذذس كل إنةان مبا فعل إن ظاملاً أو
م لوماً ،حم وظاً أو ممضوماً ،كان ذل خدشًا يف ع مة اإللوذية وعدهلا
وقضائما ف بد إذن من يوى حيضر اجلميع فيه ب

يدي اهلل ليقتص من

ال امل للم لوى ،ولينال كل من احملةن واملةيء جزاءا ،كما قال تعاا:
(ارنبياء ،)91 :وقال تعاا:
(اجلاثية.)19 :
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وهل ا املعاني قال بعض احل ماء« :ثبت أن اهلل عز وجل ح يم،
واحل يم ال ينقض ما بنى إال حل مة أمت من ح مة النقض وال جيوز أن
ت ون انقص وال مماثلة على ما ال خيفي» (.)1
تاسعا :االستدالل على البعث بحصول اليقظة بعد النوم:
ً
فنن النوى أخو املوب واليق ة شبيمة باحلياو بعد املوب.
قال تعاا:
(ارنعاى ،)76:ذكر عقبه أمر املوب والبعث فقال تعاا:
(ارنعاى-71:
.)72
وقال تعاا يف آية أخرل:
(الزمر.)42:
واملراد منه االستدالل حبصككككول ذ ا ارحككوال على ص ككة البعث واحلشر
والنشر ،كما ذكرا الرازي وغ ا.

( )1استخراج الجدال من القرآن ،ص .99
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