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اآلايت، مبعىن املعجزات، هي عنوان حملاورة مركزية يف اخلطاب القرآين، وإن كانت منبّثة انبثااًث يف 
عشرات من سور النص القرآين. الطرفان الرئيسيان يف هذه احملاورة اثنان ال اثلث هلما: اّلّل من 
جهة أوىل، واملشّككون أو املتشكِّكون يف رسالة رسوله من املشركني ومن أهل الكتاب، سواء يف 
مكة أ و يف املدينة، من جهة اثنية. أّما الرسول نفسه فهو موضوع وليس ذااًت هلذه احملاورة: فهو 

 «.قل»جمّرد وسيط أو ترمجان، ويف الغالب مأمور من مرسله بفعل القول: 

حملاورة فواحد ال يتبّدل، وإن تنّوعت أشكال إخراجه .فاملشركون والكتابيون يطالبون أّما موضوع ا
يل طلبهم إىل اّلّل ألن اآلايت هي من  الرسول إبتياهنم آبية تثبت مصداقية رسالته، والرسول ُيح

ىن اختصاصه وحده، واّلّل يرّد هذا الطلب مثىن وثالَث ورابَع ، وحبجج متماثلة تتكرر هي أيضاً مث
 وثالَث ورابَع.

وقالوا لوال ن حزِّّل عليه آية من منوذج هذه احملاورة تقّدمه لنا اآلية السابعة والثالثون من سورة األنعام: 
.وكذلك اآلية العشرون من سورة ربه، قل إن اّلّل قادر على أن ينزِّّل آية، ولكن أكثرهم ال يعلمون

ل إمنا الغيب ّلّل، فانتظروا إين معكم من ويقولون لوال أحنزل عليه آية من ربّه، فقيونس: 
وقالوا لوال أحنزل عليه آايت من ربّه، قل إمنا .واآلية التاسعة واألربعون من سورة العنكبوت: املنتظرين

لفظاً، ولكنه يبقى « قل».ويف بعض اآلايت خيتفي فعل األمر: اآلايت عند اّلّل، وإمنا أان نذير مبني
ويقول الذين كفروا لوال أحنزل عليه آية من ية السابعة من سورة الّرعد: مضمرًا ابملعىن، كما يف اآل

 .ربّه، إمنا أنت منذر، ولكل قوم هاد  
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ويف بعض اآلايت يتحّول الرسول نفسه إىل طالب آية، وهذا ليس فقط رغبة منه يف تسهيل مهمته 
عن شكوكه هو نفسه إزاء صمت وهذا أبلغ داللة   تعبرياً  -يف إقناع الالمقتنعني برسالته، بل أيضاً 

اّلّل، وإزاء الّنصاب الذي خّصه به دون سائر األنبياء: نيّب بال معجزة . وهكذا فإّن اآلية اخلامسة 
والثالثني من سورة األنعام تستكرب على الرسول أن يكون قد كربح عليه إعراضح املعرضني عنه وأن 

وإن كان كربح ّد املعجزة اليت يضّن هبا اّلّل عليه: يكون مىّن نفسه أبن أييت من عنده مبعجزة تسّد مس
عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض أو سّلماً يف السماء فتأتيهم آبية، ولو شاء 

. كما أّن اآلية الثانية عشرة من سورة هود حتذره اّلّل جلمعهم على اهلدى، فال تكونّن من اجلاهلني
فلعلك اترك بعض ما عض ما ينزل إليه ما دام غري معضود آبية: من أن يضيق صدره ويرتك ب

يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إمنا أنت نذير، واّلّل 
. أما اآليتان الرابعة والتسعون واخلامسة والتسعون من سورة يونس فتذهبان إىل على كل شيء وكيل

دان الرسول نفسه أبن يكون من اخلاسرين إذا امرتى وانتابته الشكوك يف ما أبعد من ذلك إذ تتوعّ 
أنزل إليه جملّرد أن ما أنزل إليه ليس مسنودًا مبعجزة على خالف واقع احلال مع من خال قبله من 

فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد الرسل واألنبياء: 
ن ربك فال تكونّن من املمرتين وال تكونّن من الذين كّذبوا آبايت هللا فتكون من جاءك احلق م

 .اخلاسرين

والواقع أنه خالفًا للصورة املتداولة يف أدبيات السرية الالحقة عن عنت مشركي مكة يف قبول 
أو  الدعوة، فإنّ الصورة اليت تقّدمها عنهم السور القرآنية املعنية ليست صورة رافضني للدعوة

مقاومني عتاة هلا بقدر ما هي صورة طالبني للمعجزة ، أو ابألحرى لربهان املعجزة، كيما يؤمنوا. 
وأقسموا (، 118)البقرة/ وقال الذين ال يعلمون لوال يكّلمنا اّلّل أو أتتينا آيةوهكذا ترتى اآلايت: 

لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما قالوا (، 109)األنعام/ ابّلّل جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنّن هبا
فليأتنا آبية كما أحرسل (، 133)طه/ وقالوا لوال أيتينا آبية من ربّه(، 124)األنعام/ أويت رسل اّللّ 

 (.50)العنكبوت/ وقالوا لوال أنزل عليه آايت من ربّه(، 5)األنبياء/ األولون

جزة كانت دومنا حتديد وإذا كانت عديدة هي اآلايت اليت يحطالب فيها الرسول مبعجزة، أبّي مع
لطبيعتها، فمعدودة هي اآلايت اليت يحطالب فيها مبعجزة حمدودة، كاآلية اليت تقدم ذكرها من سورة 

يلقى إليه كنز أو تكون له … لوال، أو كاآلية الثامنة من سورة الفرقان: لوال أنزل عليه كنزهود: 
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م يعكس عقلية مشركي اجملتمع . ولئن يكن مطلب معجزة الكنز أو جنة الطعاجنة أيكل منها
املكي من حيث هو جمتمع جتارة وجمتمع قّلة يف آن معاً، فإّن املعجزة اليت يطالب هبا الكتابّيون من 
اليهود والنصارى هي من طبيعة الهوتية ابألحرى. ومن هذا القبيل مطلبهم، كربهان على صدق 

نجَّمًا   كما نزلت التوراة على موسى يف رسالة الرسول، أبن ينزل عليه القرآن دفعة واحدة   ال مح 
جبل سيناء، أو أن ينزل يف قرطاس كقرطاس األانجيل. وحىت عندما كان الكتابيون يطالبون مبعجزة 

، فقد كانوا يطالبون هبا على منوال معجزات موسى وعيسى من تفجري النبع من الصخر «مادية»
وقالوا لن نؤمن من سورة اإلسراء:  93   90ت أو االرتقاء يف السماء، على حنو ما توضحه اآلاي

لك حىت تفّجر لنا من األرض ينبوعًا أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفّجر األهنار خالهلا 
تفجرياً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو أتيت ابهلل واملالئكة قبيالً أو يكون لك بيت 

ك حىت تنزل علينا كتاابً نقرؤه، قل سبحان ريب هل  من زخرف أو ترقى يف السماء ولن نؤمن لرقيّ 
. وإزاء مجيع هذه املطالب كان رّد الرسول دائماً واحداً ال يتغرّي: إّن املعجزات كنت إال بشراً رسوالً 

ليست بيده بل بيد اّلّل، وإْن هو إال بشر مثلهم مل يؤَت أكثر مما أوتوه، وال مييزه يف بشريته عنهم 
 إليه: شيء سوى أنه يوحى

 (.109)األنعام/ قل إمنا اآلايت عند اّللّ   

 (.50)العنكبوت/ قل إمنا اآلايت عند اّلّل وإمنا أان نذير مبني  

 (.3()38)الرعد/ وما كان لرسول أن أييت آبية إال إبذن اّللّ   

 (.110)الكهف/ قل إمنا أان بشر مثلكم يوحى إلّ   

، تلخص جوهر اخلالف 6رر حبرفها يف سورة فّصلت: والواقع أن هذه اآلية األخرية، اليت ستتك
بني الرسول ومنكري رسالته. فبشريّته العارية من دليل النبوة هي ابلضبط ما كان موضع استغراب 
وإنكار منهم، ابلنظر إىل تعارضها مع تصوراهتم املوروثة خلفًا عن سلف عن األنبياء بصفتهم  

« األّميّ »اجرتاح معجزات خارقة ما أويت مثلها الرسول  كائنات عليا شبه إهلية أوتيت القدرة على
( كأي بشر عادّي . وال جدال أصاًل يف أن 29)الفتح/ أيكل الطعام وميشي يف األسواقالذي 

الفضاء العقلي والديين الذي ينتمون إليه كان فضاء مفتوحًا على احتمال جميء رسول جديد، 
على حنو ما هو متوقع يف كتب الكتابيني أو يف  حامل لرسالة جديدة أو منذر بنهاية العامل
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اليت كانت جتد هلا مرتعًا خصبًا يف شبه اجلزيرة العربية. ولكن ذلك الفضاء « أساطري األولني»
العقلي والديين عينه هو ما كان ميلي عليهم أن جيعلوا شرطًا مسبقًا لتصديق أي رسول جديد أن 

غريه يف النبوة: املعجزة . هكذا كان املأل من قوم نوح    يكون حاماًل معه للربهان الذي ال برهان
(. كما  24)املؤمنون/ ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكمأي رؤساؤهم   قد قالوا هلم: 

ما هذا إال بشر مثلكم كان املأل من القوم الذين تلوهم قد قالوا عن الرسول الذي أتى من بعده: 
-23)املؤمنون/ تشربون ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً خلاسرون أيكل مما أتكلون ويشرب مما

ما أنت إال بشر مثلنا فأتِّ آبية إن كنت (. وكذلك قال قوم مثود لنبيهم املرسل إليهم صاحل: 24
وما أنت (. وكذلك كّذب أصحاب األيكة رسوهلم شعيبًا قائلني له: 154)الشعراء/ من الصادقني

 ملن الكاذبني فأسقط علينا كِّسفًا من السماء إن كنت من الصادقني إال بشر مثلنا وإن نظنك
أَبَعث اّلّل بشراً (. ووفق هذا النمط الذهين عينه استغرب قوم حممد مبعثه وقالوا: 187)الشعراء/

ذا الرسول أيكل الطعام وميشي يف األسواق(، وتساءلوا ابستغراب أكرب: 94)اإلسراء/ رسوالً؟  ما هلِّ
مث راحوا يطالبونه، على مدار احلقبة التبشريية من دعوته، بربهان دامغ على نبوته من  (.7)الفرقان/

استنزال كنز أو تفجري نبع أو استدرار هنر أو استحداث جنة من عنب وخنيل، هذا إن مل يطالبوه 
 بتسيري اجلبال أو إسقاط السماء.

يما الكتابيني منهم، يطرحون عليه وعالوة على طلب معجزة إثباتية لنبوته كان الالمصدقون، وال س
أسئلة إعجازية وتعجيزية معًا من طبيعة الهوتية أو غيبية أو ما ورائية كسؤاله عن ماهية الروح، أو 
التكهن ابلغيب، أو مىت تقوم الساعة، أو بكل بساطة، ما جنس اجلنني الذي يف الرحم؟ ومتامًا  

 ه األسئلة واإلشكاالت ابإلحالة إىل اّلّل:كما يف إجابته عن طلب املعجزات، كان جييب عن هذ

 (.85)اإلسراء/ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب  

 (.8)الرعد/ اّلّل يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد  

 (.6()34)لقمان/ إن اّلّل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام  

 (.187)األعراف/ أاين مرساها قل إمنا علمها عند ريبيسألونك عن الساعة   

 (.50)األنعام/ قل ال أقول لكم عندي خزائن اّلّل وال أعلم الغيب  
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 (.59)األنعام/ وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو  

 (.20)يونس/ فقل إمنا الغيب ّلّل فانتظروا إين معكم من املنتظرين  

 (.65)النمل/ األرض الغيب إال اّللّ قل ال يعلم من يف السموات و   

ومن منظور االحتكار اإلهلي لعلم الغيب مل يكن الرسول مأموراً إبرجاع األمر كله إىل اّلّل فحسب: 
(، وال مأموراً ابإلعالن عن أنه 123)يوسف/ وّلّل غيب السماوات واألرض وإليه يحرجع األمر كّله

فسي نفعاً وال ضراً إال ما شاء اّلّل ولو كنت أعلم قل ال أملك لنمكفوف اليد كفًا اتمًا فحسب: 
(، بل كان مأمورًا أيضًا أبال 188)األعراف/ الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء

ما عندي ما … قليستعجل عِّْلَم ما قد ي حْعلِّمه اّلّل أو ما يطالب الالمصدقون أبن يعلمه إايه: 
ق وهو خري الفاصلني، قل لو أن عندي ما تستعجلون تستعجلون به، إن احلكم إال ّلّل، يقص احل

 به لقضي األمر بيين وبينكم، واّلّل أعلم ابلظاملني، وعنده مفاتيح الغيب وال يعلمها إال هو
 (.58-57)األنعام/

هنا ينهض سؤال: إذا كانت املعجزة رفيقة درب كل نيب، فلماذا قضت املشيئة اإلهلية أن ينفرد 
سل واألنبياء أبن يكون نبيًا بال معجزة؟ ويكتسب هذا السؤال أمهية خاصة الرسول دون سائر الر 

إذا ما أخذان بعني االعتبار أن غياب املعجزة قد ترجم عن نفسه ليس فقط يف تشكيك املشككني 
يف بعثة الرسول، بل أيضًا   ورمبا كان هذا أخطر   يف الشك الذي كان ينتاب الرسول نفسه 

اآلية الرابعة والتسعني من سورة يونس حتذر الرسول من هذا الشك وتتوعده، أحياانً. أفما وجدان 
يف حال انضمامه إىل املمرتين واملكذبني آبايت اّلّل، أبن يكون من اخلاسرين؟ كذلك أما وجدان 
اآلية الثانية عشرة من سورة هود حتّذر الرسول من أن يضيق صدره ويرتك تبليغ بعض ما أوحي إليه 

؟ ولنا على كل حال أن لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه مََلكقول قائلهم   املشككني  : خمافة أن ي
أن يتبلغ الوحي وأن يبّلغه بدون سند من « حكم اّللّ »الرسول إذ شاء له « ضيق صدر»نفهم 

معجزة مادية على منوال معجزات سائر الرسل واألنبياء: إذ مل يكن الالمؤمنون هم وحدهم الذين 
نه مبعجزة، بل كذلك املؤمنون أنفسهم، وهو ما ميكن استنتاجه من السياق الذي نزلت فيه يطالبو 
وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنّن هبا، قل إمنا من سورة األنعام:  109اآلية 

ى . فقد ذهب مجاعة من أهل التأويل، علاآلايت عند اّلّل، وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون
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إمنا هي موجهة إىل أصحاب الرسول، « يشعركم»ما يروي الطربي، إىل أن كاف اخلطاب يف 
الذين سألوا رسول اّلّل )ص( أن أييت آبية، ]هم[ املؤمنون به. قالوا: وإمنا  »ومستندهم يف ذلك أن 

 كان سبب مسألتهم إايه ذلك أن املشركني حلفوا أن اآلية إذا جاءت آمنوا واتبعوا رسول اّللّ 
)ص(، فقال أصحاب رسول اّلّل )ص(: سل اي رسول اّلّل ربك ذلك، فسأل، فأنزل اّلّل فيهم ويف 

  أيها املؤمنون  إمنا اآلايت عند اّلّل، وما يشعركمقّل   للمؤمنني بك اي حممد   »مسألتهم إايه ذلك: 
 «.أبن اآلايت إذا جاءت هؤالء املشركني ابهلل أهنم ال يؤمنون به

لنص القرآين حنصي عشرات من اآلايت اليت تعّلل، على لسان اّلّل نفسه، امتناعه عن وابستقراء ا
إتيان املعجزات اليت يطالبه هبا رسوله أو املؤمنون به، وعلى األخص الالمؤمنون، سواء أكان هؤالء 
 األخريون صادقني يف ما يطالبون به من برهان املعجزة اليت هي معربهم إىل اإلميان، أم كاذبني

مناورين ال غاية هلم سوى إحراج الرسول وحشره يف الزاوية الضيقة. ومن هذا املنطلق االستقرائي 
 إايه نستطيع أن حندد مخسة مستوايت للتعليل:

  التعليل ابلتكذيب: فما أكثر من سبقوا الرسول من األنبياء ممن كّذهبم قومهم رغم ما أتوه من  1
 نه كان من أكثر األنبياء معجزة:معجزات، ويف مقدمتهم قوم موسى مع أ

 (.19)البقرة/ ولقد جاءكم موسى ابلبيِّّنات مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون  

 [.131)األعراف/ وقالوا مهما أتتنا به من آية لتسحران هبا فما حنن لك مبؤمنني  

 (.39)العنكبوت/ ولقد جاءهم موسى ابلبيِّّنات فاستكربوا يف األرض  

األنبياء واملرسلني الذين كذهبم قومهم، سواء أتوهم ابآلايت والنذر أم مل أيتوهم، طويلة ال وقائمة 
 تنتهي، وقد أحصت سورة الشعراء وحدها مخسة منهم:

بت قوم نوح املرسلني    (.105) كذَّ

 (.123) كذبت عاد ]هود[ املرسلني  

 (.141) كذبت مثود ]صاحل[ املرسلني  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 [.160) كذبت قوم لوط املرسلني  

 (.176) كذب أصحاب األيكة ]شعيب[ املرسلني  

كلما جاء أمة رسوهلا  وتصوغ اآلية الرابعة واألربعون من سورة املؤمنني ما يشبه أن يكون قانوانً: 
فإن كّذبوه من سورة آل عمران، واخلطاب فيها موجه إىل الرسول:  184. وتستنتج اآلية كذبوه

بوك من سورة فاطر:  25. وكذلك تفعل اآلية لبيِّّناتفقد كحّذب رسل من قبلك جاءوا اب وإن يكذِّّ
ب الذين من قبلهم جاءهتم رسحلهم ابلبيِّّنات وإن من سورة احلج:  44   42، واآلايت فقد كذَّ

ب  بت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكحذِّّ بوك فقد كذَّ يكذِّّ
ة املاضية واملتكررة مع سائر الرسل واألنبياء الذين سبقوا حممداً، . وبناء على هذه التجربموسى

؟ مث وما تغين اآلايت والنذر عن قوم ال يؤمنونمن سورة يونس هذا السؤال:  101تطرح اآلية 
من سورة اإلسراء لتحسم موضوع املعجزات املضنون هبا على الرسول، دون سواه  59أتيت اآلية 

 .وما منعنا أن نرسل ابآلايت إال أن كّذب هبا األولونمن الرسل، حسماً ال ُيتمل جداًل: 

زات أو   التعليل ابلتأويل السحري: مثة مجلة من اآلايت ترّد االستنكاف اإلهلي عن إتيان املعج 2
رت من قبل  اإلذن للرسول إبتياهنا إىل كون املعجزات اليت أاتها املرسلون واألنبياء السابقون قد فحسِّّ
قومهم على أهنا فعل من أفعال السحر. والسحر هو إىل الدين ما كانه قابيل هلابيل: شقيقه البكر 

، ال «إبليسية»صاحل قدرة وغرميه وقاتله. فالسحر كاملعجزة يشل العقل، ولكنه يوظف هذا الشلل ل
لصاحل القدرة اإلهلية. وقد اضطلع السحر يف الدايانت الوثنية بنفس الوظيفة اليت اضطلعت هبا 

  قومه   إال ليحّوهلم عن « األميني»املعجزة يف الدايانت التوحيدية. واحلال أن الرسول ما بحعث إىل 
حري للمعجزات اليت قد أيذن اّلّل له إبتياهنا. األوىل إىل الثانية. ومن هنا خطورة مطّب التأويل الس

ففي هذه احلال خري له وخري لدين التوحيد الذي بحعث للدعوة إليه أال يحؤذن له إبتياهنا. ومثال 
األنبياء الذين تقدموه انطق ابلداللة من هذا املنظور. فعيسى بن مرمي، الذي أذن له اّلّل أن يربئ 

إْن تى، ما قوبلت معجزاته من قبل الذين كفروا من قومه إال ابلقول: األكمه واألبرص وأن ُييي املو 
(. ومن قبله كان موسى قد لقي اجلواب نفسه ملا بعثه اّلّل إىل 110)املائدة/ هذا إال سحر مبني
قالوا إن و  مث بعثنا من بعدهم موسى وهرون إىل فرعون ومأله آبايتنا فاستكربواقوم فرعون آبايته: 

فلما جاءهم موسى آبايتنا بيّنات  قالوا ما هذا إال (، أو كذلك: 76-75)يونس/ هذا لسحر مبني
(. ولئن يكن موسى، وهو الذي أتى ما أاته من املعجزات واآلايت 36)القصص/ سحر مفرتى
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(، فما الداعي ألن يركب الرسول املركب نفسه؟ أمل 24)غافر/ ساحر كّذابالبيِّنات، قد رحمي أبنه 
بدون أن أييت مبعجزات، وجملرد أنه بلغهم رساالت ربه بلسان مبني، أبنه هو اآلخر  يرمه قومه، حىت

(؟ وما احلاجة إىل مزيد من املعجزات، وال سيما املادية منها، ما دامت 4)ص/ ساحر كذاب
 سحر مبنيمعجزة القرآن، وهي حمض معجزة بيانية، قد وحصفت من قبل قوم حممد أبهنا 

 (؟.43، وسبأ/7)األحقاف/

 إذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إال سحر مبنيوبكلمة واحدة: ما دام قوم حممد هؤالء 
(، أفليس حجب 2)القمر/ إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر(، وما داموا 15)الصافات/

املعجزات عنهم   ولو على مضض من الرسول املبعوث إليهم   هو خري سبيل إىل إحباط 
 ، أو بلغة الفقهاء الالحقني إىل سد الذرائع عليهم؟«ماسرتاتيجيته»

  التعليل ابلتعذيب: مع ذلك كّله فإن الباعث ال يضّن على مبعوثه أبن يليب له التماسًا أخرياً،  3
وإن بشرط شارط رهيب: التعذيب ومضاعفة التعذيب. فما دام مطلب القوم املبعوث إليهم   وهم 

رسول من قبل   رفد الرسالة املكلف بتبليغهم إايها مبعجزات تقوم هلا  األميون الذين مل يحبعث إليهم
مقام الربهان الذي ال مياري فيه ممار ، فليكن للرسول كل املدد الذي يطلبه من املعجزات. ولكن 
الويل مث الويل هلم بعدئذ إن أصروا على عدم التصديق وعدم اإلميان: فليس بعد برهان املعجزة 

هكذا كان أمر من سبقهم من األقوام الذين كفروا آبايت أنبيائهم، وهكذا سوى انر جهنم. 
سل بين إسرائيل كم أتيناهم من آية بيّنة ومن سيكون أمرهم إن كفروا بدورهم آبايت رسوهلم:   

 (.211)البقرة/ يبدل نعمة اّلّل من بعد ما جاءته فإن هللا شديد العقاب

)آب  من بعد ما جاءهم البيِّّنات، وأولئك هلم عذاب عظيم وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا  
 (.105عمران/

ً غريها ليذوقوا    ً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا إن الذين كفروا آبايتنا سوف نصليهم انرا
 (.56)النساء/ العذاب

 العاملني قال اّلّل إين منزهلا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذااًب ال أعّذبه أحدًا من  
 (.115)املائدة/
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فمن أظلم ممن كذب آبايت اّلّل وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آايتنا سوء العذاب مبا    
 (.157)األنعام/ كانوا يصدفون

وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم، كلما خبت زدانهم سعرياً،   
 (.97/98)اإلسراء/ اذلك جزاؤهم أبهنم كفروا آبايتن

وإزاء هول اجلزاء الذي ينتظر من يكذب آبايت اّلّل، فلنا أن نفهم أن يكون الرسول نفسه عدل 
عن طلب املعجزات اليت يطالبه هبا قومه: فبما أن عقاب من يكفر بعد أن أيتيه برهان املعجزة 

هان، فقد يكون عدم أشد وأدهى مبا ال يقاس من عقاب من كان كافرًا قبل أن أيتيه هذا الرب 
الرهان خريًا من الرهان، وهذا لصاحل قوم الرسول املبعوث إليهم. وهكذا تفيدان كتب السرية أنه 

واّلّل لن نؤمن بك أبداً حىت تتخذ إىل السماء سّلماً، مث ترقى فيه حىت عندما قال املكيون للرسول: 
  وهذا ما  يشهدون أنك كما تقول أتتيها مث أتيت معك بصّك، أي كتاب، معه أربعة من املالئكة

خرّيه اّلّل تعاىل بني أن يعطيه مجيع ما سألوا »من سورة اإلسراء    93   90أشارت إليه اآلايت 
وأهنم إن كفروا بعد ذلك استأصلهم ابلعذاب كاألمم السابقة، وبني أن يفتح هلم ابب الرمحة والتوبة 

نه صلى هللا عليه وسلم يعلم من كثري منهم العناد وأهنم لعلهم يتوبون وإليه يرجعون، فاختار الثاين أل
ال يؤمنون وإن حصل ما سألوا فيستأصلون ابلعذاب. كما تفيدان يف السياق نفسه يف حديث 

املأل من قريش أقسموا للنيب )ص( ابّلّل عّز وجّل أهنم »مروي عن حممد بن كعب القرظي أن 
اّلّل تعاىل أن يعطيهم ما سألوه، فأاته جربيل، فقال له:  يؤمنون به إذا صار الصفا ذهباً، فقام يدعو

إن شئت يصبح هلم الصفا ذهباً، فإن مل يؤمنوا أنزلت عليهم العذاب، عذااًب ال أعذبه أحدًا من 
العاملني، وإن شئت أال يصري ذهباً فتحتح هلم ابب الرمحة والتوبة، فقال: ال، بل أن تفتح هلم ابب 

 «.الرمحة والتوبة

التعليل بعدم النجاعة وعدم العّلية: إذ ما الغاية من إنزال املعجزات يف خامتة املطاف؟ أن    4
يصدق الالمصدقون وأن يؤمن الالمؤمنون. ولكن من قال إن اإلميان أو عدمه هو يف أيديهم؟ 

ول ومن قال إن هلم حرية االختيار حىت يقتنعوا أو ال يقتنعوا بربهان املعجزة؟ مث من قال إن الرس
نفسه هو املكلَّف إبقناعهم؟ فهو ليس له من مهمة أخرى سوى التبليغ. وابستثناء التبليغ فإنه 

(. بل إن ما يبديه من حرص على أن 128)آل عمران/ ليس لك من األمر شيءمكفوف اليد: 
إن حترص على هداهم فإن اّلّل ال يؤمن املؤمنون قد يضعه يف موضع التعارض مع املشيئة اإلهلية: 
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أفأنت تكره الناس حىت (. وقد يعرِّضه أيضًا للمساءلة وللمالم: : 37)النحل/ يهدي من يضل
ومن (، 100)يونس/ ما كان لنفس أن تؤمن إال إبذن اّللّ (؟ ذلك أنه 99)يونس/ يكونوا مؤمنني

(. فاّلّل   وليس أحد سواه   هو من يضّل ومن يهدي. 88)النساء/ يضلل اّلّل فلن جتد له سبيالً 
 ذلك ما تؤكده آايت عدة من القرآن بصيغة مكررة:و 

 (.4)إبراهيم/ فيضل اّلّل من يشاء ويهدي من يشاء

 (.93)النحل/ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء  

 (.8)فاطر/ فإن اّلّل يضل من يشاء ويهدي من يشاء  

 (.31)املدثر/ كذلك يضل اّلّل من يشاء ويهدي من يشاء  

وعدمه وبني املعجزة وعدمها من رابطة علِّية. فال املعجزة تستتبع اإلميان، وال إذن ليس بني اإلميان 
 إن الذين حقت عليهم كلمات ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آيةعدمها يستتبع عدم اإلميان: 

 وما أتتيهم من آية من آايت رهّبم إال كانوا عنها معرضني(. وكذلك: 97-96)يونس/
رابطة عّلية فهي حصراً بني املشيئة اإلهلية إجياابً أو سلباً وبني اإلميان أو  (. وإن يكن من4)األنعام/

 عدم اإلميان:

 (.6)األنعام/ من يشأ اّلّل يضلله ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم  

 (.7)األعراف/ من يهد اّلّل فهو املهتدي ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون  

 (.186ف/)األعرا من يضلل اّلّل فال هادي له  

 (.33)الرعد/من يضلل اّلّل فما له من هاد    

 (.17)الكهف/ من يهد اّلّل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً   

ولو أننا نزّلنا إليهم إذن فاملشيئة اإلهلية، ال املعجزة، هي اليت تتحكم إبميان الناس أو عدمه: 
( 17)ق حبحاًل ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اّللّ  املالئكة وكّلمهم املوتى وحشران عليهم كل شيء

ولو شاء ربّك آلمن من يف األرض  (. وليس مطلواًب أصاًل أن يؤمن الناس مجيعاً: 111)األنعام/
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(. وهذا يصدق على القرآن نفسه من حيث هو املعجزة البيانية الوحيدة 99)يونس/ كلهم مجيعاً 
ى رسوليته. فصحيح أن هذا القرآن لو أنزل على جبل اليت يستطيع الرسول أن يشهرها دلياًل عل

إذا قرئ عليهم القرآن ال (، ومع ذلك فإن من الناس من 21)احلشر/ لرأيته خاشعًا متصّدعاً 
أولئك (. وما ذلك ألن القرار قرارهم كما قد يتومهون، بل ألهنم من 21)االنشقاق/ يسجدون

(. وهنا أيضًا يستخدم القرآن صيغة تتكرر 23د/)حمم الذين لعنهم اّلّل فأصمّهم وأعمى أبصارهم
 بصورة شبه حرفية يف ثالث آايت:

 (.116)األنعام/ وجعلنا على قلوهبم أكنّة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقراً   

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون ابآلخرة حجاابً مستوراً، وجعلنا على قلوهبم   
 (.46-45)اإلسراء/ اهنم وقراً أكنّة أن يفقهوه ويف آذ

إان جعلنا على قلوهبم أكنّة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقراً، وإن تَْدعحهم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذاً   
 (.57( ]الكهف/18)أبداً 

فألن اّلّل هو الذي جعل على قلوب «. إذاً »ولنالحظ هنا األمهية الداللية حلرف اجلواب 
راً، فإهنم لن يهتدوا إذًا أبدًا مهما دعاهم الرسول إىل اهلدى ومهما الالمؤمنني أكنة ويف آذاهنم وق

آاتهم   إذا أَذِّن اّلّل له أن يؤتيهم   من املعجزات. ففي حالتهم ستبقى املعجزات خرساء وفائضة 
 عن احلاجة، فضالً عن أنه لن يكون هلا من عاقبة سوى مضاعفة عذاهبم يف اآلخرة.

ية. إذ ما احلاجة يف خامتة املطاف إىل معجزات جديدة؟ فمن يطلب   التعليل ابآلايت الكون 5
برهان املعجزة فما عليه إال أن جييل نظره يف الكون ليجده عامراً ابملعجزات اليت ال تعّد وال حتصى، 
منذ أن ختّلق من العدم األول إىل اليوم. فكل ما يف الكون معجزة، من النطفة اليت تتخلق يف 

ضغة مث جنينًا مث إنسااًن سواًي إىل اجلبال اليت تنصب واألرض اليت تبسط والسماء الرحم علقة مث م
(. واآلايت الكونية 97)األنعام/ يف ظلمات الرب والبحراليت ترفع والنجوم املسخرة هلداية اإلنسان 

تتخلل شىت سور القرآن، وتكاد تؤلف نصف القرآن املكي، وهي حتصى ابملئات، وجتد واحداً من 
 من سورة الروم: 25   20مناذجها يف اآلايت  أمت
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ومن آايته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة، إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون، ومن آايته خلقح 

إن يف ذلك آلايت للعاملني، ومن آايته منامكم  السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم،
ابلليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن يف ذلك آلايت لقوم يسمعون، ومن آايته يريكم الربق خوفاً 
وطمعاً وينزّل من السماء ماء فيحيي به األرض بعد موهتا، إن يف ذلك آلايت لقوم يعقلون، ومن 

 .مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون آايته أن تقوم السماء واألرض أبمره،

بل إن سورة بكاملها من القرآن، وهي سورة الرمحن املكية آبايهتا الثمانية والسبعني، واملوجه فيها 
اخلطاب ابملثىن إىل اإلنس واجلن، تستعرض اآلايت الكونية واحدة تلي األخرى إبيقاع مجال يندر 

ابنسؤال بعد اإلشارة إىل كل معجزة: مثيله يف سائر السور، مكررة ال  ؟.فبأي آالء ربّكما تكذِّّ

إعجاز »والواقع أنه ال ميكن للمرء أن مياري يف أّن ما اصطلح علماء البالغة على تسميته ب  
إمنا جيد مربره اجلمال يف هذه السور املكيات اليت تتغىن بسنفونية الكون وألالء معجزاته. « القرآن

ختامي يطرح نفسه: فاملعجزات الكونية إن أحريد هلا أن تكون شاهداً فهي ال  ومع ذلك، مثة سؤال
تشهد يف هذه احلال إال على ألوهية اّلّل وكلية قدرته. واحلال أن طاليب برهان املعجزة من أميني 
وكتابيني ما كانوا ميارون يف تلك األلوهية وال يف كلية القدرة هذه. وإمنا كان مطلبهم معجزة أو 

 زات تشهد على رسولية الرسول. ويف أنظارهم على األقل ما كانت تلك تغين عن هذه.معج

 اإلعجاز القرآين

إمنا رداً على حتدي هؤالء األميني والكتابيني، الذين مل يتخلوا على مدى اثين عشر عامًا من حوار 
هم ورغم كل الرسول معهم عن طلب برهان املعجزة، وهذا رغم كل احلجاج الذي يديره القرآن ضد

احلجج اليت جيّندها لتفنيد مطلبهم )من عنادهم الدائب يف تكذيب األنبياء، ومن أتويلهم السحري 
آلايهتم، ومن عدم جنع برهان املعجزة معهم، ومن هتديدهم مبضاعفة عذاهبم، فضاًل عن إحالتهم  

لى حتدي األميني كمسعى أخري إىل املعجزات الكونية اليت ال تقع حتت حصر(، نقول إمنا ردًا ع
وليس لنا هنا «. اإلعجاز القرآين»والكتابيني ذاك صاغ القرآن حتدايً مضاداً أطلق عليه الحقاً اسم 

أن خنوض يف معىن هذا اإلعجاز الذي جيمعه واملعجزة جذر واحد: فهل النص القرآين هو حبد 
ز للناس عن أن ُياكوه ويضارعوه كما ذهب إىل ذلك أكثر أهل التأويل، أم أن اّلّل هو  ذاته املعجِّ
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املعجز للبشر عن إتيان مثله   مما يعين ضمنيًا أن النص حبد ذاته قابل للمضارعة   كما ذهب إىل 
مل ترد يف « إعجاز»ذلك بعض املعتزلة ممن قال مبذهب الصحرفة؟ أاًي يكن من أمر، فإن كلمة 

ي اإلع«. معجزة»القرآن، وال كذلك كلمة  ّّ جاز صاغته مخس آايت، اثنتان وابملقابل، إّن حتّد
 منها مكرراتن بصورة شبه حرفية:

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اّلّل إن كنتم   
دَّت للكافرين  صادقني، فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أحعِّ

 .(24-23)البقرة/

 أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اّلّل إن كنتم صادقني  
 (.38)يونس/

أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفرتايت، وادعوا من استطعتم من دون اّلّل إن كنتم   
 (.13)هود/ صادقني

لقرآن ال أيتون مبثله، ولو كان بعضهم قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا ا  
 (.88)اإلسراء/ لبعض ظهرياً 

 (.24-23)الطور/ أم يقولون تقوَّله بل ال يؤمنون، فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني  

وال جدال يف أن هذا التحدي أتى مفعوله: فعالوة على أن فرضية اإلعجاز غدت عقيدة مركزية يف 
كالم، فقد بقي القرآن على امتداد أربعة عشر قراًن هجراًي فريد نوعه، مجيع كتب التفسري وعلم ال

ال حماكي له وال مضارع معرتفًا به، ومت تكريسه بوصفه املعجزة الباقية على مدى الزمن لرسول ما 
 أويت معجزة غريه.

 " األوان "
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