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 الفن القصصي يف القرآن

 
قدَّم أحد طالب اجلامعة املصرية رسالًة موضوعها: "الفن القصصي يف القرآن"؛ لينال هبا لقب "دكتور"، وقد تناولت 

هذه الرسالة، ودارت مناقشات حادَّة، هذا يعدُّها من قبيل اإلحلاد يف آايت هللا، وذاك يقف جبانبها، الصحف احلديث عن 
ويناضل عنها مناضلة الراضي عن آرائها، ووقف بعض الشُّبَّان بني هؤالء يتعرَّفون وجه احلق فيما يتناظر فيه الفريقان؛ وكنا 

نظرة فاحصة، حىت اطلعنا يف جملة "الرسالة" على نص التقرير الذي بَعث به إىل ننتظر أن تقع الرسالة يف أيدينا، لنلقي عليها 
عميد كلية اآلداب أحُد أعضاء اللجنة اليت أل ِّفت لفحص الرسالة، وهو األستاذ أمحد أمني، مث اطلعنا يف جريدة "أخبار 

تضمَّنته الرسالة، وأنَّه هو الواضع للمنهج اليوم" على مقال ألستاذ من أعضاء هذه اللجنة أيًضا يعلن فيه أنه راٍض عمَّا 
الذي تقدم عليه كاتب الرسالة لدرس القرآن، مثَّ اطَّلعنا يف جملة "الرسالة" على مقال لكاتب الرسالة ساق فيه نصوًصا لبعض 

ل ما كتبه املفسرين واألصوليني، وأخرى للشيخ حُممَّد عبده والشيخ رشيد رضا، بدعوى أن هذه النصوص تشد عضده، وجتع
حقيقة معََتًَفا هبا من قبل، وملا جتمع لدي تقرير األستاذ أمحد أمني، وما كتبه األستاذ الراضي عمَّا كتب يف الرسالة؛ بل املوجه 

رأيت أن أكتب كلمة على حسب ما اطلعت عليه يف  –لصاحبها إىل ما وضع، مث ما نشره كاتب الرسالة نفُسه من بعد 
 يه الكفاية.الصحف، وفيما اطلعت عل

 صدَّر األستاذ أمحد أمني تقريره ابلعبارة اآلتية:
"وقد وجدُُتا رسالة ليست عادية؛ بل هي رسالة خطرية، أساسها أنَّ الَقَصص يف القرآن عمل فين خاضع ملا خيضع له الفن  

ذا املعىن"، مث قال: "وعلى هذا األساس كتب كل  من خلق وابتكار، من غري التزام لصدق التاريخ، والواقع أنَّ حممًدا فنَّان هبِّ
الرسالة من أوهلا إىل آخرها، وإين أرى من الواجب أن أسوق بعض أمثلة توضح مرامي كاتب هذه الرسالة، وكيفية بنائها"، مث 

 أورد األستاذ أمحد أمني أمثلة منتزعة من الرسالة، تشهد مبا وصفها به يف هذه العبارة اجململة.

 يت:جاء يف التقرير ما أي
"يرى )يعين كاتب الرسالة( أن القصة يف القرآن ال تلتزم الصدق التارخيي، وإمنا تتجه كما يتجه األديب يف تصوير احلادثة  

تصويًرا فنيًّا؛ بدليل التناقض يف رواية اخلرب الواحد، مثل أن البشرى ابلغالم كانت إلبراهيم أو المرأته؛ بل تكون القصة 
 وما بعدها(. 14[... إخل" )ص 116{ ]املائدة: َّللَُّ اَي عِّيَسى اْبَن َمْرََيَ أََأْنَت قـُْلَت لِّلنَّاسِّ َوإِّْذ َقاَل اخملوقة: }

ما يرد يف القرآن على وجه اإلخبار ال يكون إال موافًقا للواقع، هذا ما يقتضيه اإلميان أبنه تنزيل من عليم حكيم، ولو أجزان 
كان معىن ذلك أن من أقواله ما يكون كذاًب، وليس الكذب سوى عدم مطابقة أن يكون فيه أقوال غري مطابقة للواقع ل

الكالم للواقع، وإذا كان الفضالء من الناس يتربؤون من أن يقولوا زورًا، ويعدونه يف أقبح الرذائل املزرية ابإلنسانية، فما كان 
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ظر إىل شاعر أو كاتب قد يعجز عن أن يظهر براعته لنا أن نلصقه بكالم ذي العزة واجلالل، انظرين إىل مقام الربوبية كما نن
 الفنية يف احلوادث الواقعة اترخييًّا.

يصف كاتب الرسالة الكتاَب احلكيم ابلتَّناُقض يف رواية اخلرب الواحد، مستداًل بذلك على أنَّه ال يلتزم الصدق التارخيي، 
 ى ابلغالم كانت إلبراهيم أو المرأته".ويقول: "بدليل التناقض يف رواية اخلرب الواحد مثل أنَّ البشر 

ا كذُب اآلخر؛   ا فيما عدا ذلك، ويلزم من صدق أحدِِّهِّ ادِِّهِّ التناقض يف األخبار أن خيتلف اخلربان ابإلجياب والسلب، مع اّت ِّ
اآلية الكرمية،  كأن تقول: بشرت زيًدا بقدوم ابنه، مث تقول: مل أبشر زيًدا بقدوم ابنه، ومثل هذا الضرب من الكالم مل يقع يف

ْراَنُه بُِّغاَلٍم َحلِّيمٍ بغالم، كما قال تعاىل: } -عليه السالم  -وإمنا ورد أن هللا بشر عن طريق املالئكة إبراهيم  ، [1]{فـََبشَّ
ُرَك بُِّغاَلٍم َعلِّيمٍ ويف آية أخرى: } [2]{ْسَحاَق نَبِّيًّا مَِّن الصَّاحلِِّّنيَ َوَبشَّْراَنُه بِِّّ } َواْمَرأَتُُه ، وورد يف آية أخرى: }[3]{إِّانَّ نـَُبش ِّ

َكْت فـََبشَّْراَنَها بِِّّْسَحاَق َومِّْن َورَاءِّ إِّْسَحاَق يـَْعُقوبَ  عليه السالم  -، ومن املعقول أن يبشر املالئكة إبراهيم [4]{َقائَِّمٌة َفَضحِّ
م بشَّروا به إبراهيم، ويذكر يف آية أخرى أَّنم بشروا به امرأته، ومن ذا  - مث يبشروا امرأته بغالم هو إسحاق، فيذكر يف آية أَّنَّ

 الذي يتوهم أنَّ يف مثل هاتني البشارتني شيًئا من التناقض أو ما يشبه التناقض؟!

َوإِّْذ َقاَل اَّللَُّ اَي عِّيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَْنَت م كاتب الرسالة أنَّ القرآن خَيتلُق بعض القصص، فقال: "بل تكون القصة خملوقة: }يزع
 ..{ إخل.قـُْلَت.

يف مثل  وال ندري ما هو الدليل الذي ينهض أمام هذه اآلية، ويدل على أنَّ القصة املشار إليها خملوقة غري واقعة، واألدلَّة
هذا إمَّا نصوص اترخيية اثبتة الرواية، وإمَّا أن يشعر املتكلم خماطبه أبنه يريد تصوير حادثة تصويًرا فنيًّا، وإما أن يبدو 

للمخاطب من طبيعة احلادثة ما جيعلها مستحيلة الوقوع، ومل يرد نص اترخيي ينفي ما اشتملت عليه القصة من خطاب هللا 
إن هذه القصة خملوقة غري واقعة،  -ال صراحة وال تلوحًيا  -سى عليه السالم، ومل يقل هللا تعاىل تعاىل لعيسى، وجواب عي

 وإمنا أريد تصوير حادثة تصويًرا فنيًّا، وليس يف القصة معىن حيكم العقل املنطقي ابستحالته.
هها املشركون للنَّبِّ ِّ ليست اترخييَّة وال وقال كاتب الرسالة، على ما جاء يف التقرير: "إن اإلجابة عن األسئلة اليت كان يوج

ا هي تصوير نفسي عن أحداث مضت أو أغرقت يف القدم، سواء كان ذلك الواقع متَّفًقا مع احلق ِّ والواقع، أو  واقعة، وإمنَّ
 (.28خمالًفا له" )ص 

ليل القاطع على أن القرآن كالم هللا، نتحدَُّث مع صاحب الرسالة يف هذا املوضوع الد ِّيين بِّصفته مسلًما، فنقول: قد قام الد
قد بلغ ما أنزل إليه من ربه، فكل ما جاء يف القرآن من خرب فهو صادق، وإمنا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأنَّ رسوله حُممًَّدا 

الصدق مطابقة الكالم للواقع، ونستند يف اجلزم بصدق أخبار القرآن إىل الدليل القائم على صدق الرسول يف دعوى 
ا  -عليه الصالة والسالم  -الرسالة، والدليل القائم على أن القرآن وحي من هللا جل شأنه، ولو كان القائل: "إن النب  إمنَّ

يصور واقًعا يف نفسه، سواء كان ذلك الواقع متفًقا مع احلق والواقع، أم خمالًفا" ال ينتمي إىل اإلسالم؛ لقلنا: حنن معنا أدلة ال 
لى أن القرآن ال يقول إال حقًّا، فإن أبـَْيَت أن تصغي إليها أبذن واعية، فاعمد إىل قصة من قصص ّتوم حوهلا شبهة ع

ا خُمالَِّفٌة لِّلَحق ِّ دلياًل يقرُّه املنطق، ويتقبله العقل.  القرآن، وأقم على أَّنَّ

 اترخيية وال واقعة".يقول كاتب الرسالة: "إن املشركني كانوا يوجهون إىل النب أسئلة، وإن اإلجابة عنها ليست 
عن أسئلة املشركني مل تكن اترخيية وال  -صلى هللا عليه وسلم  -وحنن ال ندري من أين عرف كاتب الرسالة أن إجابة النب 

واقعة! فقد يهمل التاريخ أحدااًث، فال يدل عليها صراحة وال رمًزا، ولكنه ال يستطيع أن أييت إىل أحدث أخرب عنها القرآن 
 ص، وحيكم عليها أبَّنا غري واقعة حكًما يدخل إليه من ابب الروية واإلنصاف.على وجه خا
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 قال كاتب الرسالة:
م ال يعلمون شيًئا )ص   ُرون 29"والقرآن يقر ُِّر أنَّ اجلِّنَّ تعَلُم بعَض الشيءِّ، مثَّ ملَّا تقدَّم الزمن قرَّر القرآُن أَّنَّ (، واملَُفس ِّ

 (.30َذ اجلد" )ص خُمطُِّئوَن حني أيخذون األمر مأخَ 
َما َدهلَُّْم َعَلى َمْوتِّهِّ إِّالَّ َدابَُّة : }-عليه السالم  -مل يقرر القرآن أن اجلن ال يعلمون شيًئا، وإمنا قال يف قصة وفاة سليمان 

 .[5]{ َما لَبِّثُوا يفِّ اْلَعَذابِّ اْلُمهِّنيِّ اأْلَْرضِّ َتَُْكُل مِّْنَسأَتَُه فـََلمَّا َخرَّ تـَبَـيـََّنتِّ اجلِّنُّ َأْن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلَغْيبَ 

ْل اَل قُ فاآلية إمنا نفت عن اجلن علم الغيب، وهو ما حيصل للعاملِّ لذاته، ومن هنا كان خمتصًّا ابخلالق جل شأنه، قال تعاىل: }
، فدلت اآلية على أن علم الغيب خاص به تعاىل، وأما غريه فال يعلم [6]{يـَْعَلُم َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ اْلغَْيَب إِّالَّ اَّللَُّ 

ُ اْلغَْيبِّ َفاَل ُيْظهُِّر َعَلى َغْيبِّهِّ َأَحًدا * إِّالَّ َمنِّ عنه لذاته، وإمنا يعلم منها ما يعلمه هللا، كما قال تعاىل: } األشياء الغائبة َعاملِّ
عن نفسه علم الغيب، مع أن هللا تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -ن هنا نفهم كيف ينفي النب ، وم[7]{اْرَتَضى مِّْن َرُسولٍ 

َ السُّوءُ قد أظهره على أشياء كثرية كانت غائبة عنه، فقال: } { َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلغَْيَب اَلْسَتْكثـَْرُت مَِّن اخْلَرْيِّ َوَما َمسَّينِّ
 ن اجلن ال ينايف أَّنم يعلمون بعض األشياء بطريق من طرق العلم اخلفية.[، فنفي علم الغيب ع188]األعراف: 

 -فكاتب الرسالة خمطئ يف فهمه أنَّ بني اآلية اليت تثبت للجن العلم ببعض الشيء، واآلية اليت تنفي عنها علم الغيب 
 تناقًضا.

 قال كاتب الرسالة:
ا، وخالطوا األهل والعشرية وقلَّدوهم يف كل ما يقال ويفعل، وآمنوا مبا تؤمن به "األنبياء أبطال ُولُِّدوا يف البيئة، وَتدَّبوا آبداهبِّ  

 (.27البيئة من عقيدة، ودانوا مبا َتدين به من رأي، وعبدوا ما يعبد من إله" )ص
ن يف كتاب أْْجع املسلمون على عصمة األنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها، وِمَِّّن حكى اإلْجاع على هذا اإلمام عضد الدي

 "املواقف"، والقاضي عياض يف كتاب "الشفاء".
م قلَّدوا األهل والعشرية يف كل ما يقال ويفعل، وآمنوا مبا تؤمن به البيئة من عقيدة، وعبدوا ما  ولكن كاتب الرسالة يقول: إَّنَّ

 يعبد من إله.
ايت اترخيية صحيحة، أو استطاع أن يُقيم دلياًل وإمنا يقول هذا، وخيرج عن إْجاع املسلمني َمنِّ استطاع أن ميأل يده من روا

ا هي دعوى عارية من كل شاهد، فلندع  نظرايًّ يَسُعه املنطق السليم، وليس بيد الكاتب نقل مقبول، وال دليل معقول، وإمنَّ
أسرف يف بسط احلديث عنها حىت نعرف الشبهة اليت دفعتِّ الكاتب إليها، حىتَّ عربَّ عنها جبمل يؤكد بعضها بعًضا، و 

 تسويتهم ابملشركني، إىل أْن قال لك: "وقلَّدوهم يف كل ما يقال ويفعل"!

 قال كاتب الرسالة:
"تصوير أخالق األمم كبين إسرائيل ليس بضروري أن يكون واقًعا؛ بل يصح أن يكون تصويًرا فنيًّا ُيالحظ الواقع النفسي 

 (.75أكثر من صدق القضااي... إخل" )ص 
، فإذا وصف أخالق أمم كبين إسرائيل دلَّ ابلضرورة على أنَّ وصفهم بتلك األخالق واقعي، ومنِّ ادَّعى القرآن وحي مساوي

أن القرآن غري صادق فيما وصف، فليأتِّ آبية وصفت بعض األمم أبخالق، ودلَّتِّ الرواية أوِّ الدراية على أن هذا الوصف 
 غري مطابق للواقع.

 قال كاتب الرسالة:
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األديب الذي يكون نتيجة ختيل القاص حلوادث وقعت من بطٍل ال وجوَد له، أو لبطٍل له وجود، ولكن  "القصة هي العمل 
احلوادث اليت أَلمَّت به مل تقع أصاًل، أو وقعت ولكنها نظمت على أساس فين، إذ قدم بعضها وأخر بعضها، أو حذف 

ج ابلشخصية التارخيية عن أن تكون حقيقيَّة إىل ما بعضها وأضيف إىل الباقي بعض آخر، أو بولغ يف تصويرها إىل حد خير 
 (.81جيعلها يف عداد األشخاص اخليالية، وهذا قصدان يف هذا البحث من الدراسة القرآنية" )ص 

ا ينطبق على القصص اليت يقصد من تصنيفها إظهار الرباعة يف صناعة اإلنشاء، أو يف إجالة  هذا الذي يقوله الكاتب إمنَّ
عث االرتياح واملتعة يف نفوس القارئني؛ مثل مقامات بديع الزمان، أو مقامات احلريري، أو القصص اليت تنشر اخليال، أو ب

اليوم يف بعض الصحف السائرة، أما قصص القرآن فهي من كالم رب العزة، أوحى به إىل الرسول األكرم؛ ليكون مأخذ 
صادر من ذلك املقام األسىن جيعل له يف قلوهبم مكانة حمفوفة  عربة، أو موضع قدوة، أو جَمالة حكمة، وإميان الناس أبنه

ابإلجالل، ومينعهم من أن يدرسوه كما تدرس تلك القصص الصادرة من نفوس بشرية جتعل أمامها أهداًفا خاصَّة، مثَّ ال تبايل 
دٍ  إىل هزل، وتضع جبانب احلق ابطالً   .أن تستمد ما تقوله من خيال غري صادق، أو خترج من جِّ

 قال كاتب الرسالة:
 (.83"أخطأ األقدمون يف عد القصص اترخيًا" )ص 

رون يف عد ِّ الق صص اترخيًا؛ بل هم على بينة من أمرهم، إذ يعدون القرآن أصحَّ مصدر لِّما يقص مل خُيطئِّ املتقد ِّمون وال املتأخ ِّ
من شؤون األمم الغابرة، واألمم اليت كانت تعيش وقت نزوله؛ ذلك أنَّ الدَّليل القائم على أنَّ القرآن وْحٌي إهَلي هو الدَّليل 

اوي، ومن يـَْزُعم أنَُّه يوجد هذا اإلميان بدون ذلك االعتقاد فهو  الذي يشهد أبنَّ َقَصَصه اتريخ حق ، الزم لإلميان أبنَُّه وحي مس
 كمن يزعم أن الشمس طالعة والنهار غري موجود.

 قال كاتب الرسالة:
(؛ 84"منهجه )أي القرآن( هو معاجلة القصة من حيث هي أدب، ويعين بذلك خلق الصور واالبتكار واالخَتاع )ص 

 (.85صية الواحدة يف القرآن" )ص ولذلك ال مانع من اختالف تصور الشخ
ا يوردها من حيث إنه مطلع حكمة، ومأخذ عربة، ومرآة حقيقة، وحيث كان  مل يعاجل القرآُن القِّصَّة من حيث هي أدب، وإمنَّ
لبالغة القول بعد حكمة املعىن وقوة احلجة، أثر زائد يف توجيه النفوس إىل الصراط السوي، أنزل هللا القرآن كله يف أفصح 

 األلفاظ، وأبدع األساليب، حىت بلغ حبسن بيانه أنَّه كان املعجزة اخلالدة.

وأشار األستاذ أمحد أمني يف تقريره إىل أن كاتب الرسالة يسمي القصة يف القرآن أسطورة، فقال عازاًي إىل تلك الرسالة: 
لة نشره يف جملة "الرسالة"، يقول فيه: (، مث اطَّلعنا على مقال لكاتب الرسا89"وجود القصة األسطورية يف القرآن" )ص 

"وأرجو أن ال يزعجنا هذا اللفظ )أسطورة(، ونقع يف أخطاء وقع فيها غريان حني ظنَّ أنَّ معىن األسطورة الكذب واملني، أو 
سطره  اخلرافات واألوهام، فذلك ما مل يقصد إليه القرآن الكرَي"، وقال: "ليستِّ األسطورة يف حس القرآن الكرَي إال ما

ا:  األقدمون من أخبارهم وأقاصيصهم، بذلك تنطق آايته، وإىل ذلك فطَِّن املفسرون"، مث نقل عن الطربي تفسريه لألسطورة مبِّ
"سطَرُه األوَّلون وكتبوه من أخبار األمم"، ونقل عن "الكشاف" أنَّه فسَّرها: "مبا سطره املتقدمون من حنو احلديث عن رستم، 

{ ]األنعام: إِّْن َهَذا إِّالَّ َأَساطِّرُي اأْلَوَّلِّنيَ ن "املنار" للشيخ رشيد رضا أنَّه فسر األساطري يف قوله تعاىل: }واسفنداير"، مث نقل ع
ا، وما هي بوحي من هللا".25  [: "بقصص األولني وأحاديثهم اليت سطرت يف الكتب على عالُتِّ
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ا األابطيل من املفسرين من يفسر األسطورة مبا سطره األولون، وكتبوه من أ خبار األمم، وهذا ال ينايف ما قاله آخرون من أَّنَّ
 واخلرافات، قال صاحب "الكشاف" عند تفسري قوله تعاىل: }إِّْن َهَذا إِّالَّ َأَساطِّرُي اأْلَوَّلِّنَي{ سورة األنعام: "فيجعلون كالم هللا

تفسري }أساطري األولني{ من هذه اآلية: وأصدق احلديث خرافات وأكاذيب، وهو الغاية يف التكذيب"، قال اآللوسي يف 
 "أي أحاديثهم املسطورة اليت ال يعوَّل عليها"، ونقل عن قتادة أنه قال يف تفسريها: "كذهبم وأابطيلهم".

وإذا رجعنا إىل كتب اللغة ََنُِّد صاحب "املصباح" يقول: "واألساطري: األابطيل"، وصاحب "لسان العرب" يقول: "األساطري: 
، ويقول أيًضا كما قال صاحب "القاموس": "واألساطري: أحاديث ال نظام هلا"، ويف "اللسان" أيًضا: "يقال: سطر األابطيل"

 فالن علينا، إذا أتى أبحاديث تشبه الباطل".
 وهذه النصوص وحدها كافية ألن متنع كاتب الرسالة من أن يسمي القصة يف القرآن أسطورة.

 قال كاتب الرسالة:
 (؛ بل ابتدعت على غري أساس من التاريخ".89وسى يف الكهف مل تعتمد على أصل من واقع احلياة )ص "ولعلَّ قصة م

وضع الكاتب أمامه قصص القرآن، وأخذ ُيْصدُِّر فيها أحكاًما مُتليها عليه حماكاتُه لقوم جَيحدون، فعمد إىل قصة موسى يف 
ا ابُتدَِّعْت على غري أساس من سورة الكهف، ونفى عنها أن تكون قد اعتمدت على أصل من واق ع احلياة، ووصفها أبَّنَّ

 التاريخ، مظهًرا عدم اجلزم بذلك، إذ صدَّر حكمه حبرف "لعل"؛ فقال: "لعل قصة موسى... إخل".
ا مل تعتمد على أصل من واقع احلياة، شأنه أن يعرف اتريخ ذلك النب  والذي يتصدَّى ألن حيكم على قصة نب يف القرآن أبَّنَّ

طريق غري القرآن، وميأل يده من رواايت ابلغة يف الصحة درجة تكسبه اجلزم أبنَّ ما حكاه القرآن غري واقع، فله أن يقول  من
حينئذ: إن هذه القصة مبتدعة على غري أساس من التاريخ، فهل دخل الكاتب إىل هذا احلكم املصدَّر بلعلَّ من طريق هو 

 ن اجمليد؟!أرجح داللة على الواقع من نصوص القرآ

 قال كاتب الرسالة:
 (؛ كقصة ذي القرنني".93"والقرآن عمد إىل بعض التاريخ الشعب للعرب وأبطال الكتاب ونشره نشًرا يدعم غرضه )ص 

إذا قص القرآن حوادث كان حديثها يدور بني العرب أو أهل الكتاب، فإمنَّا يقصها لقصد يعود على دعوته الشاملة بتأكيد، 
ال يقص من تلك احلوادث إال الواقع، وليس من املعقول أن جياري القرآُن العرَب أو أهَل الكتاب فيما وهو بعد هذا 

 يتسامرون به يف جمالسهم، فيعرض منها ما ليس بواقع، وهو تنزيل من عالم الغيوب.
سؤااًل عن ذي القرنني، فقال  -وسلم صلى هللا عليه  -أمَّا قصَّة ذي القرنني، فقد ذكر القرآن أنَّ الكفَّار وجَّهوا إىل النب 

ن ، وال خيطر على ابل أحٍد، َفهِّم مساق القصة، وعَرف ما يقصده أولئك املتعن ِّتو [8]تعاىل: }َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ذِّي اْلَقْرَننْيِّ{
أن يكون قصُدهم من هذا السؤال أن تصوَّر هَلُم قِّصَّة ذي الَقْرَننْيِّ يف صورٍة فن ِّيَّة، وإن كانْت َغرْيَ ُمطابقٍة  -من أسئلتهم 

للواقِّعِّ التَّارخيي، فيكون غرضهم إًذا اختبار حال املسؤول من جهة حسن البيان، وذلك ما ال حيتمله لفظ اآلية، وال يساعد 
 عليه مساقها.

إخل القصة،  [9]{ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم مِّْنُه ذِّْكًرا * إِّانَّ َمكَّنَّا َلُه يفِّ اأْلَْرضِّ نزل الوحي ابجلواب عن هذا السؤال، قال تعاىل: }
فيمن هو ذو القرنني الذي ّتدَّث عنه القرآن يف هذه القصة، وأخذوا يتحدَّثون عن اإلسكندر الرومي، وقد اختلف الكاتبون 

واإلسكندر اليوانين وغريه، وحنن نطرح كل حديث عن شخٍص ال ينطبق عليه ما وصف به القرآُن ذا القرنني، ونقطع ببطالن 
ونقول إن القصة الواردة يف القرآن موافقة للواقع التارخيي،  أن يكون ذلك الشخص هو املسمَّى يف هذه القصة ذا القرنني،

ما دام املؤرخون ال يستطيعون أن يُقِّيموا دلياًل مقبواًل على أنَّه مل يوجْد يف العصور اخلالية شخص صدرت منه األعمال اليت 
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وال البلد الذي نشأ فيه، وال  نسبت يف القصة إىل ذي القرنني، وإذا مل يذكر القرآن العصر الذي ظهر فيه ذو القرنني،
 الشعب الذي ينتسب إليه، كان من املتعذ ِّر على املؤر ِّخ أن ينكر صدق قصته إنكارًا يقيم له العارفون آبداب البحث وزاًن.

 قال كاتب الرسالة:
ذ منها الفنَّان مادَّتَُه الَتَّ  ُر الفن ِّيَّة واألدبيَّة الَّيتِّ اختَّ كيبيَّة، واليت أعمل فيها خياَلُه، وسلَّط عليها عقله، "عناصر القِّصَّة هي العناصِّ

ا بثَّ فيها من ُروحه، وكذلك القصص يف القرآن، والبحث عن  ا مادَّة جديدة مبِّ وانهَلا ابلتغيري والتبديل، حىت أصبحْت وكأَّنَّ
 املصادر يف القصص القرآين على هذا األساس".

ا العمل ا ألديب، الذي يكون نتيجة ختيل القاص حلوادث وقعت من بطل ال وجود له، أو عرَّف الكاتب قبل هذا القصة أبَّنَّ
لبطل له وجود، ولكن احلوادث اليت أملت به مل تقع أصاًل، إخل ما نقلناه من كالمه فيما سلف، وعرف عناصر القصة هنا أبَّنا 

 العناصر الفنية واألدبية إخل...

يف قصة يؤلفها فنان، يريد من َتليفها إظهار براعته البيانية، وال يبايل يف  وما قاله الكاتب يف تعريف القصة، يصح أن يقال
ختييله أن تكون احلوادث اليت أعمل فيها خياله، وسلط عليها عقله، وقعت من بطل ال وجود له، أو من بطل له وجود، 

قرآن وحي مساوي أن يقول بعد أن عرف القصة ولكنَّ احلوادث الَّيتِّ أَلمَّت به مل تقع أصاًل، وال يليق بباحث مطمئن إىل أن ال
 وعناصرها مبا عرفهما به: "وكذلك القصص يف القرآن".

ويقول كاتب الرسالة: "والبحث عن املصادر يف القصص القرآين على هذا األساس". أشار الكاتب إىل أن للقرآن مصادر، 
، ويزعمون أنَّ هناك مصادر استمدَّ منها النَّبُّ حممد ما وهذا ما يقوله املخالفون الذين يقولون: إن القرآن من َتليف حممد

م كتاٌب ُيَسمُّونه "مصادر اإلسالم"، واملسلمون على يقني من أن للقرآن مصدرًا  جاء به من شريعة اإلسالم، ومن مصنَّفاُتِّ
 واحًدا هو هللا، الذي يقول احلق وهو يهدي السبيل.

 قال كاتب الرسالة:
 (، وطبق هذا املبدأ تطبيًقا واسًعا".118نَّه الواقع العلمي يف حياة كل الفنون واآلداب )ص "جيب أن ال يزعجنا أل

ال يزعجنا أن يسوق بعض الكاتبني قصص القرآن الكرَي مساق القصص اليت يعمل فيها الفنان خياله، ويسلط عليها عقله، 
جَّة، تشهد ما دام الدليل الذي قام على أنَّ القرآن كالم هللا ال يزال قائمً  ا نصب أعيننا، ذلك أنَّ الُقرآن دعوة مقرونة حبِّ

ا صادرة من حضرة ذي اجلالل، ال أَّنا من صنع بشر فنان، قد يغطي بزخرف قوله ما تنطوي عليه عباراته من  الدَّعوة أبَّنَّ
 معاٍن ال تطابق الواقع التارخيي.

 قال كاتب الرسالة:
لتَّاريخ؛ بل قد َيكوُن من َعَملِّ الفنَّان الَّذِّي ال يـَْعنِّيهِّ الواقع "وما مَتسَّك به الباحثون مَِّن املسَتشْ  رِّقِّنَي ليس سببه جهَل حُممٍَّد ابِّ

ا ينتج عمله ويربُُز صوره مبا ملك من املوهبة الفنية، والقدرة على االبتكار  ، وإمنَّ ، وال احلرص على الصدق العقلي ِّ التارخييُّ
 (.136ص واالخَتاع والتغيري والتبديل" )

قرآن لوحظ ادَّعى املُسَتْشرُِّقون أنَّ يف القرآن َقَصًصا َغرْيَ ُموافق لِّلواقِّع التَّارخيي، وكذلك َزَعَم كاتب الرسالة أنَّ الَقَصص يف ال
ا ال فيه التصوير الفين دون الواقع التارخيي والصدق العقلي، فكاتُب الر ِّسالة يوافُِّق املستشرقني يف أنَّ بني قصص القرآن م
عليه  -يوافُِّق الواقع التارخيي، غري أن املستشرقني يعللون هذه املخالفة بعدم معرفة حممد للتاريخ، وكاتب الرسالة يعل ِّلها أبنه 

يسوق القصة غري معينٍ  ابلواقع التارخيي، وال حريص على صدقها العقلي، وإمنا كانت وجهته التصوير  -الصالة والسالم 
 الخَتاع، والتغيري والتبديل!الفين، واالبتكار وا
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وانظر ماذا ترى يف قوله: "ليس سببه جهل حممد ابلتاريخ؛ بل قد يكون من عمل الفنان الذي ال يعنيه الواقع التارخيي"، فهل  
فيكون قد حاكى املستشرقني يف َزْعمِّهم أنَّ القرآن من  -صلوات هللا عليه  -كاتب الرسالة أطلق اسم الفنان على حممد 

على منزل القرآن، ووصفه أبنه ال يعنيه الواقع التارخيي وال الصدق  –بصفته مسلًما  –النب حممد؟! أو أطلقه صنع 
 العقلي؟! ويف كال األمرين زهٌد يف االحتفاظ ابلعقيدة السليمة!

القرآن عن ذلك  واملسلم احلقُّ َمن يؤمن أبن القرآن منزل من عند هللا، ال من صنع حممد عليه الصالة والسالم، وينزه
التصوير الفين، الذي ال يعىن فيه ابلواقع التارخيي، وليس قصص القرآن إال احلقائق التارخيية ُتصاغ يف صور بديعة من األلفاظ 

 املنتقاة واألساليب الرائعة.

 قال كاتب الرسالة:
ة يف كل أمر فين يعرض هلم، مث "تدرج القصص يف القرآن كما يتدرَّج أدب كل أديب، فاألدابء يلتمسون املتعة واللذ 

يتقدَّمون خطوة فيبغون االستمتاع واللذة ابحملاوالت األوىل اليت تقوم على التقليد واحملاكاة، مث يكون التخلف شيًئا فشيًئا، 
 (.169والدخول يف ميدان التجارب اخلاصة، ومظاهر ذلك النسخ والتدرج ابلتشريع" إخل )ص 

درَّج كما يتدرج أدب كل أديب، وقال: "إن األدابء يلتمسون املتعة واللذة يف كل أمر فين جعل الكاتب القصص القرآين يت
يعرض هلم"، والواقع أن القرآن مل ينزل ليجاري األدابء يف أدهبم، ويذهب يف املبالغات مذهبهم، ويستخف حبرمة بعض 

ما يالئم الفطر السليمة من عقائد وآداب وأعمال، احلقائق استخفافهم، وإمنا نزل القرآن ليهدي األدابء وغري األدابء إىل 
فوجهته الدعوة إىل اإلصالح الشامل، وليست هذه الدعوة اإلصالحية وليدة الدخول يف ميدان التجارب اخلاصة، وال أن 

رج النسخ والتدرج ابلتشريع من مظاهر الدخول يف جتارب؛ بل الدعوة هداية من خالق التجارب واجملربني، والنسخ والتد
 ابلتشريع من مظاهر علمه القدَي، كما هو مفصل يف أصول الشريعة.

 
 

 
 .101اآلية  –الصافات  [1]
 .112اآلية  –الصافات   [2]
 .53اآلية  –احلجر   [3]
 .71اآلية  –هود   [4]
 .14اآلية  -سبأ  [5]
 . 65اآلية  –النمل   [6]
 .27و  26اآليتان  –اجلن   [7]
 .83اآلية  –الكهف   [8]
 .84،  83اآلية  –الكهف   [9]

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com


