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شعارات إنســانية وحقوق اإلنســان ،وتأيت أحيانًا



أخرى بهدف الحوار الحضاري أو املعريف ،وكلها

المستخلص

واستعامر العقول حســب ما متيل عليهم مبادئهم

صــور مختلفة ولكن الهدف واحــد ،تخلف البالد
ومصالحهم ،ولكن أخطر هــذه األنواع ذلك الذي

والســام عىل يتغلغل داخل األمة اإلسالمية ،عرب الثقافة واملعرفة،
الحمد للــه رب العاملني والصالة ّ

أرشف املرسلني ســيدنا محمد وعىل آله وصحبه والسيام تأثر الكثري منا بهذه الثقافات الغربية ،ومنه
ومن اتبعه إىل يوم الدين.

ما يســمى باالسترشاق ،فإنه عدو خطري بكل أدواته

وبعــد؛ حظى القــرآن الكريم وهــو الكتاب الذى ووسائله؛ ألنه يحارب بالشــبه من خالل بعض ما

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من يتوافر لديه مــن أحداث تاريخيــة أو روايات غري
حكيم حميد حظى بالتفاف أعالم األمة االســامية صحيحــة ،ولكنه يضعهــا يف ثوب يثــر االنتباه،

حوله لفهم نصوصه املطهــرة والعمل مبا تتضمنه ويشــكك الضعفاء مــن أبناء األمــة يف أمر دينهم
من أحكام عديدة فيها صــاح الدنيا واألخرة لهذه وتاريخهــم ،مســتفي ًدا من بعــض الخالفات التي

األمــة الكبــرة ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ حدثــت يف التاريخ اإلســامي يف القرون األوىل

ﮅﮆ ﭼ ( ،)1ولقد تنوعت املصادر لفهم كتاب الله لهذا الدين.
وملحاولة التعــرف عىل فهم دقائقــه وإبرازها يف

صورة الئقة لتكون يف متناول اإلنســان املســلمbisumlat allah alrrhmn alrrhym alhamd ،
والعمــل مبــا يحتويه هــذا الكتــاب ،من خريى lilah rabi alealamin walsslam ealaa ‘ashraf
الدنيا واآلخرة.

almursalin sayidna muhamad waealaa alah

فإ َّن من النوازل التي ينبغي للمسلم إدراكها يف هذه wasahbih waman aitabaeah ‘iilaa yawm al-
الحياة ،والتصدي لها من أجل الدفاع عن اإلســام

diyn. wabaeda:

واملســلمني؛ هــي طعونات املســترشقني الذين yumkin alhusul ealaa alkitab aladhi yahtawi
يرتبصون باإلسالم من كل جانب ،وهذا الطعونات ealaa alkitab aladhi la yatih albatil min bayn

تظهر بأشــكال كثرية ومتنوعة ،فأحياناً يكون تحت yadayh wala min khalfih tanzil min hakim
hamid hazaa biailtifaf ‘aelam al’umat alas-

((( سورة األنعام اآلية .38

lamiat hawlah lifahm nususih almutahirat
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 fiha bima fiha min ‘ahkam eadidat minhaومن أســباب اختياري لهذه الورقــة العلمية أمور
 salah aldunya wal’ukhrat lihadhih al’umatكثرية؛ مصدرية القرآن وأنه من عند الله تعاىل ،ونبوة
 alkabiraمحمد عليه الصالة والسالم ،واخرتت هذه الجزئية

;  farta’ayt yakun manhaji fi hadha albahthمن بــن املوضوعات الكثــرة ألهميته وخطورته
 altaerif bialiastishraq walmistun , watarikhوكرثة تشعباته؛ ألن إثبات الوحي من تثبت وإثبات

 nasha’atisharaquhum , wakadhalik mafhumالرســالة املحمدية ،حيث أوحى اللــه إليه الرشع
 alwahy wa’asalib nuzulih , wamafhum alوأمره بتبليغه ،وبانتفائه تنتفي الرشيعة بكاملها ،لذا wahy al’iislamiat eind alyahud walnasaraa ,كان موضوع الوحي من أوسع وأدق املوضوعات

 watanawalat aydaan , tabieatuh , tuzhir ‘iis-التي تناولها املفكرون املســلمون واملسترشقون

 lamuh , wa’iislamuh , waealamat , waealaبالبحث والدراســة والتحليل عىل الســواء ،ونظرا ً mat , waealamat , waealamat , waealamatلعــدم وجود القناعــة العلمية لــدى بعضهم ،وال
 , waealamat , waealamat , waqari waeanاإلميان الراســخ بالنبوة ونــزول الوحي ،تعددت

 alsunat alnabawiat almuhamadiati. baedآراؤهم حوله ،مام استدعى عرضها والرد عليها.

 hadhih altaeunat , walikuli taen baed alhوال ميكن إغفال دور املسترشقني يف حياتنا العلمية aqayiq aleilmiat eaqliatan.وإنكاره ،فقد درس عليهم كثري من األساتذة والكتاب

 waraqat alwaraqat albahthiat | altaerif bial-والعلامء ،حيث أرسلت كثري من الجامعات العربية

 mustashriqin , walthaani: mafhum alwahyواإلســامية بعثاتهــا إىل جامعات الغــرب ،التي
 wa’asalib nuzulih , walthaalith , namadhijكان يشغل فيها املســترشقون كالدراسات العربية
 min hadhih altueun walradi ealayha.واإلسالمية والرشقية ،كام دعي بعض املسترشقني
إىل الجامعات العربية ،وترجمت بعض كتبهم إىل

العربية ،وأصبــح بعضهم أعضــاء يف الجمعيات
العربية والعلمية ،فقاموا بتدريسنا وتدريس قضايانا
املختلفة ،وقاموا بتقدميهــا للعامل اآلخر بالطريقة

التــي يريدونها ،وبالتــايل فقد كان منهم إســهام

يف مســرة الفكر اإلنســاين يف مختلــف الزوايا

التاريخيــة والعقلية واالجتامعية وغريها ،وكان مام
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تناولوه موضــوع (مفهوم الوحي) الــذي كان من
أخطر القضايا التي تناولها املســترشقون بالبحث
والدراسة ،وألنهم نشــؤا عىل أديان أخرى ،ونفذوا

بيشء من العداوة للنبوة ،وســعوا لتجريد النبي ﷺ

مــن صفاته ،وخاصة من جمع منهــم بني اليهودية
والنرصانية.

المبحث األول
مفهوم االستشراق وتاريخ نشأته
مطلب االول :االسترشاق لغة واصطالحا:

فارتأيــت أن يكــون منهجي يف هــذا البحث؛ االســترشاق لغة :هي كلمة مشتقة من مادة (رشق)

التعريــف باالســترشاق واملســترشقون ،وتاريخ يقال :رشقت الشــمس رشوقــا إذا طلعت( ،)1وقد

نشــأتهم ،وكذلك مفهوم الوحي وأســاليب نزوله ،جاء يف بعض املصادر اللغوية الحديثة :اســترشق
ومفهــوم الوحي عند اليهــود والنصارى ،وتناولت أي :طلب الرشق وهو يوحي اليه حرفاً السني والتاء

أيضاً أساليب تلقي رسول الله للوحي ،وتبعته بأدلة التي هي حروف تدل مبجموعها عىل الطلب ،أي:
إثبات إمكانية وقوع ونزول الوحي عىل رسول الله ،طلب علوم الرشق ولغاتهم ،يقال ملن يعني بذلك
وليتضح للقارئ والســامع كيــف كان دفاع علامء من علامء الفرنجة(.)2

هذه األمة عن الرشيعة اإلسالمية وعن السنة النبوية االســترشاق اصطالحاً :يختلف الباحثون كثريا ً يف
املحمدية .وذكرت بعض هــذه الطعونات ،ولكل املراد من مصطلح االســترشاق ،فيقــول الدكتور

طعن ردا من خالل حقائق علمية عقلية ونقلية.

محمــود حمدي زقــزوق :هــو الدراســة الغربية

ومن أجل أن تكون هذه الورقة بالصورة املرضية املتعلقة بالرشق االســامي ويطلق عىل كل غريب

املطلوبة جعلت بحثي يتكــون من؛ ثالثة مباحث يشــتغل بدراســة الرشق يف لغاته وآدابه وحضارته

االول التعريــف باملســترشقني ،والثــاين :مفهوم وديانته وعقائده ،فهذا هو املفهوم العام ملصطلح

الوحي وأســاليب نزوله ،والثالــث مناذج من هذه االســترشاق ،وأمــا املفهوم الخــاص ملصطلح

الطعون والرد عليها.

االســترشاق ويعني :الدراســات املتعلقة (الرشق

األوســط) لغته وآدابه وتاريخه وعقائده وترشيعاته
((( املصبــاح املنــر يف غريب الــرح الكبري، 32/1 :
واملعجم الوسيط.482 :

((( معجم منت اللغة.311/3 :
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وحضارته بوجه عام(.)1

عامل متمكن مــن املعارف الخاصة بالرشق ولغاته

يقول الدكتور عمر فروخ :يف توســيع كلمة الرشق وآداب (.)5

حتى أدخله يف معناه كل البلدان التي تنطبق عليها وتقول الدكتورة عفاف صربة :املسترشقون اصطالح

كلمة الرشق؛ لكون معظمها كان معقالً للشــعوب ميثل طوائف متعددة تعمل يف ميادين الدراســات
اإلســامية فتوســعت رقعت البالد اإلســامية إذ :الرشقية ،فهم يدرســون العلــوم والفنون واآلداب

االسترشاق اتجاه إىل املعرفة الرشق وآدابه وثقافته ،والديانات والتاريخ وكل ما يخص شــعوب الرشق
وتنحرص عناية املسترشقني يف هذا النطاق يف اللغة مثل :الهند وفارس والصني واليابان والعامل العريب
العربية خاصة بالشــعوب اإلسالمية عىل األخص وغريهم من أمم الرشق(.)6

– وإن كان يجــوز أن يســمى الذي يهتــم بالهند املطلب الثاين :تاريخ نشأة االسترشاق:

والصني اليابان مسترشقاً ،ونحن نسمي هذا االتجاه للباحثــن آراء متباينــة يف تحديــد تاريــخ حركة
اســترشاقا -مع أنه ميثل بالد املغرب وهي تقع يف االســترشاق ومنشــئها؛ ألنها مل تبدأ بصورة منظمة

الجانب الغريب من البحر األبيض التوسط(.)2

أو بتخطيط سابق ،بل كانت يف البداية جهود فردية

فاالســترشاق إذن :اهتامم بالشــعوب اإلســامية وعضوية ،مــن هنا صعب عــى الباحثني التعرف

بقطــع النظر عــن مكانها مــن األرض وعن اللغة عىل التاريخ بالدقة والتحديد ،وبعد أن ظهرت هذه
التي تتكلمها تلك الشــعوب ،وبهذا يعترب اين كان الحركة شــيئاً فشــيئاً وتضحت أفكارها عند أهلها

مكانه ولغته(.)3

وقويت شوكتها ،أصبح لها مسار مخصص ،ومنهج

وقيل :أن االســترشاق ظاهرة محدودة بدراسة علوم مميز ،وكوادر ومنظامت ومؤسسات.

املســلمني من غري املســلمني ،بغض النظر عن ومن آراء الباحثني يف تحديد نشأة االسترشاق:

الوجه التي ينطلق منها املســترشق ســواء أىت من يقــول الباحــث أحمــد االســكندراين :إن بداية
الغرب أم من الرشق(.)4

االســترشاق كانت يف القرن العارش ميالدي حينام

وقــال الدكتــور أحمــد ســايلو :يف املعنــى أدرك الغرب تلكه املعجزة الحضارية الكربى الذي

االصطالحي لكلمة املسترشقون أو املسترشق هو شاهدها العرب فاندفعوا اليها ليتعلموها ويستفيدوا
((( ينظر :االسترشاق أهدافه ووسائله.30 :
((( ينظر :االسترشاق أهدافه ووسائله.30 :
((( املصدر نفسه

((( املسترشقون ونرش الرتاث.15 :

منها فاخذوا يدرسون لغتها وآدابها ويرتجمون كتبها
وينقلن علومهــا إىل بالدهــم ،وكان أول من بداء

((( فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب.22 :
((( املسترشقون ومشكالت الحضارة . 9 :
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بذلك رجال الدين ،ثم تالهم غريهم(.)1

المبحث الثاني

وهنــاك من يقول :إن االســترشاق نشــأ مبكرا يف

القــرن الثامن ميالدي يف االندلس ويســتدل عىل

ذلك بدخول العرب اىل اســبانية عام (92ه) وهذا

مفهوم الوحي وأساليب نزوله

واقــع تاريخي ثابت ويرجع بعض الباحثني نشــأة

االســترشاق اىل أواخــر القــرن الســابع ميالدي ،مطلب االول :مفهوم الوحي لغة واصطالحا:

ويســتندون يف ذلك اىل كتابــات بعض النصارى الوحي لغة :الوحي مصدر مشتق من الفعل وحى،

عن االســام مثال يوحنا الدمشــقي حفيد منور بن واملضارع منه يحي ،فيقــال :وحى يف الحجر إذا

رسجون ،وذهب بعض الباحثني اىل أن االسترشاق كتب فيه وحياً ،ووحى الكتــاب إذا كتبه ،ووحيت
نشأ عند ظهور أول ترجمة استرشاقيه للقرآن الكريم ،الكتاب أحيه وحيــاً فهو موحى( ،)3فالوحي :جمعه

وكان ذلك يف القرن الثاين عرش ميالدي(.)2

وحي ،والوحي هو الكالم الخفــي ،وكل ما ألقيته

وأخريا ً فقــد اختلف الكتاب من املســلمني وغري إىل غريك ،يقال :وحيت إليه الكالم وأوحيت ،وهو
املسلمني حول تحديد نشأة االسترشاق ،وذكره يف أن تكلمه بكالم مخفي(.)4

ذلك أقوال عدة ،ويرتبط تحديد نشــأة االسترشاق ويطلق الوحي عىل :االشــارة ،والرسالة ،والكتابة،

بتعريف هــذا املصطلــح وتحديــد مفهومه كام وااللهام ،والوحي مبعناه اللغوي يتناول(:)5

االلهام الفطري لإلنسان :كالوحي ألم موىس ،ﭧ

بينته أنفاً.

ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

❊

❊

❊

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (.)6

االلهام الغريزي للحيوان :كالوحي اىل النحل،ﭧ

ﭨﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
((( ينظر :جمهرة اللغة.382/2 :

((( ينظر :لســان العرب ،379/1 :والصحــاح يف اللغة:

((( فلسفة االســترشاق واثرها يف االدب العريب املعارص.270/2 :
.55

((( االسترشاق اهدافه ووسائله.24 :

((( ينظر :لسان العرب.379/15 :
((( سورة القصص :اآلية.7 :
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (.)1

معتاديها أيضــا) ( ،)5وجاء يف تعريف الوحي أيضاً:

االشــارة الرسيعــة عىل ســبيل الرمــز وااليحاء( :أنه كالم الله تعــاىل املنزل عىل نبي من انبيائه أما

كإيحاء زكريا اىل قومه ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ بكتاب ،أو برسالة ملك أو منام ،أو الهام)(. )6

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ مفهوم الوحي عند اليهود والنصارى:

ﯬ ﭼ (.)2

جاء تفســر كلمة (وحــي) يف قامــوس الكتاب

 .4وسوســة الشــيطان وتزين الــر يف النفوس املقدس ،خالصته :تســتعمل هذه اللفظة للداللة

أوليائــه ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ عــى نبوة خاصــة مبدينة أو شــعب ،فالوحي هو

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ الرئيس ،أي أنه آية للشــعب فرياد بالوحي اإللهام،
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ فيكون بهذا املعنى :هــو حلول روح الله يف روح

ﮖ ﭼ (.)3

الكتّاب امللهمني؛ وذلك إلفادتهم بحقائق روحية

الوحي يف الرشع :الوحي ظاهرة يشرتك فيها االنبياء أو حوادث مستقبلة ال يتوصل إليها إال به(.)7

جميعاً ،وهو أعالم الله تعاىل لنبي من أنبيائه بحكم ويأيت الوحي عنــد اليهود :مبعنى اإللهام أو انبثاق

رشعي ونحوه ،وقد عرفه الشيخ الزرقاين بقوله( :أن الفكرة يف ذهن النبي(.)8

يعلم الله تعاىل مــن اصطفاه من عبادة ،كل ما أراد املطلب الثاين :صور الوحي:

اطالعه عليه من ألوان الهداية والعلم ،ولكن بطريقة لتلقي الوحي مــن الله تعاىل طرق بينها ســبحانه
رسية خفية غري معتادة للبرش) (.)4

بقوله :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

وعرفه اإلمام القســطالين بقوله (إعالم الله سبحانه ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ

وتعاىل عن أمــور وقضايا ومعارف ملن اختاره الله ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ ( ،)9فاخرب الله تعاىل أن
لذلك واصطفاه لتلقي رســالة بطــرق خفية ورسية وحيه للبرش يكون بإحدى الصور التالية:

ال يعرفهــا البرش ،وال يســتطيعون اكتنــا أرسارها ،الوحــي املجرد وهو ما يقذفــه الله تعاىل يف قلب

ألنها ليست خاضعة ملعارف البرش العادية وليسوا املوحــى اليه مام أراد من معنــى ومثال ذلك قول
((( ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري.48/1 :

((( سورة النحل :اآلية.68 :

((( مباحث يف علوم القران.22 :

((( سورة األنعام :اآلية.121 :

((( اإلسالم واملسترشقون.188 :

((( سورة مريم :اآلية.11 :

((( مناهل العرفان يف العلوم القران.54/1 :

((( الوحي املحمدي.95 :

((( سورة الشورى :اآلية. 51:
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النبــي ﷺ :عن ابــن جريج ،عــن أيب الزبري ،عن اســاليب( :)5ظهور جربيل(علية الســام) بصورته

جابر بن عبد الله ،قال :قال رســول الله ﷺ« :أيها املالئكيــة الحقيقيــة التــي خلقه اللــه عليها وله
الناس اتقوا الله وأجملوا يف الطلب ،فإن نفســا لن أجنحــة وهذا مــا حصــل يف بدايــة الوحي يف

متوت حتى تســتويف رزقها وإن أبطأ عنها ،فاتقوا االرساء واملعراج،ﭧ ﭨ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
اللــه وأجملــوا يف الطلب ،خذوا مــا حل ،ودعوا ﮱ ﭼ(،)6ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ما حرم»(.)1

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (.)7

التكلــم من وراء الحجاب بال واســطة كتكلم الله أن يتمثل جربيل (عليه الســام) بهيئة رجل فيكلم

تعاىل ملوىس (عليه الســام) ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭮ النبي ﷺ كام يف الحديث الســاعة الذي رواه عمر
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ بن الخطاب (ريض الله عنه)حيث قال( :بينام نحن

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(.)2

عند رســول الله ﷺ ذات يوم اذ طلــع علينا رجل

الوحي بواســطة امللك وهو نــزول جربيل (عليه شــديد بياض الثياب شــديد ســواد الشعر ال يرى

الســام) بالوحي مــن الله عىل االنبياء والرســل ،عليه أثر الســفر وال يعرفه أحد منا حتى جلس اىل
والقران كله نزل بهذه الطريقة ،تكلم به الله عز وجل ،النبي ﷺ فأسند ركبتيه اىل ركبتيه ووضع كفيه عىل
وسمعه جربيل عليه السالم وبلغه ملحمد ﷺ ،ﭧ فخذيه فأخذ يســأل النبي ﷺ عن االسالم واالميان

ﭨ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (،)3ﭧ ﭨ االحســان وسائر الفرائض فلام انتهى قال( :يا عمر
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ أتدري من الســائل ؟ قلت الله ورسول الله أعلم،

ﮢ ﭼ(.)4

قال :فأنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم .)8( )..

املطلب الثالث :أساليب تلقي رسول الله للوحي :أن يــأيت اىل النبي ﷺ خفية دون أن يراه أحد وهذا

تلقــى النبــي ﷺ الوحي مــن الله تعــاىل بثالثة أشــده عليه ،حيث ســئل عليه الصالة والسالم عن
((( ينظر :ارشــاد الساري لرشح صحيح البخاري-57/1 :

((( أخرجــه ابن ماجه يف ســننه ،كتاب التجــارات ،باب .58

االقتصــاد يف طلب املعيشــة .2144 ،725/2 ،إســناده ((( سورة التكوير :اآلية.23 :

ضعيف.

((( سورة النساء :اآلية.164 :

((( سورة الشعراء :اآلية.192 :

((( سورة الشعراء :اآلية.194 -193 :

((( سورة النجم :اآلية.15 -13 :

اب ا ِلْ َميا َن،
((( أخرجه اإلمام مســلم يف صحيحــه :كِتَ ُ
الميَانِ َ ،و ْ ِ
اب معرفة ْ ِ
السا َع ِة،
ال ْس َ
ــامِ  ،وال َق َد ِر َو َع َل َم ِة َّ
بَ ُ
. 1 ،36/1
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كيفيــة آيتان الوحي عليه فقــال ﷺ( :أحيانا يأتيني أن املخلوق يســتطيع أن يؤثــر يف نفس املخلوق
مثل صلصلة الجرس وهو أشده عيل ،فيفصم عني آخر ذلك التأثر بواســطة التنويم املغناطييس ،أفال
وقد وعيت عنــه ما قال وأحيانــا يتمثل يل امللك ميكــن للخالق مالك القوى و القــدرة ان يؤثر يف

رجال فيكلمني فأعي ما يقول )(.)1

نفس من شاء من عباده بواسطة الوحي؟

يقول اإلمــام القرطبي( :مل يكــن محمد بدعا من إن العلم الحديث يســتطيع أن يخرتع من العجائب
الرســل ،وال اول نبي يخاطب الناس باســم الحي ما نشــاهده ونعرفه وينتفع به مثل التلفون والجوال
ويحدثهم بحديث الســاء ،فمن لــدن نوح تتابع واالنرتنيت والالســليك وامليكرفون والراديو وعن
افراد مصطفــون اخبار ينطقون عن الله وال ينطقون هذه الطرق التي متكن لإلنسان أن يخاطب من كان

عــن الهوى ،ومل يكن الوحي الــذي ايدهم به الله يف آفاق بعيدة عنه وأن يفهمه ما يشاء ،بل إننا نؤمن

مخالفــا الوحــي الذي ايد بــه محمــدا ،وغايتها وبشــكل قاطع بوجود أمور مل نرها بأعيننا كاألشعة
واحدة)( ،)2وكــا ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ البنفســجية ،وكذلك تيار الكهرباء ،فهل يعقل بعد
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ قيــام هذه املخرتعــات املادية أن يعجــز الخالق

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ القــادر عن أن يوحي اىل بعض عباده ما شــاء عن

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ طريق امللك أو غريه؟

ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (.)3

املطلب الرابع :امكانية الوحي واثباته:

اســتطاع العلم أيضــاً أن ميال بعض أســطوانات

الجامد الجامد الجاهل بأصوات وأنغام وكالم عىل

ويتبادر اىل الذهن ســؤال :هل من املمكن أن نعد وجه يجعلها حاكية له بدقــة واتقان ،فهل بعد هذه

الوحي أحد مصادر املعرفة من وجهة النظر العلمية املخرتعات البرشية أن نستبعد عىل الخالق القادر

أي هل الوحي ممكن عقــاً أم أن هناك دليل يقوم العظيــم أن ميأل بعــض نفوس برشيــة صافيه من

عــى امتناعه؟ .وهنــاك دالئل علميــة كثرية تؤكد خواص عبادة بكالم مقدس بواســطة وحي يهدي
إمكانية وقوع الوحي منها(:)4

بــه خلقه ويظهر به حقه للبرشيــة جمعاء( ،)5وبهذا
يتضح إمكانية وقــوع الوحي عقالً ،وقد وقع فعالً،

((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه :كتاب الْفَضَ ائِلِ  ،بَ ُ
اب حيث أخرب بوقوعه املعصــوم الصادق األمني ﷺ

ح ُي،
َع َرقِ ال َّنب ِِّي ﷺ ِ
ْب ِد َو ِح َ
ني يَأْتِي ِه الْ َو ْ
ف ال َ ْ
((( جامع البيان يف تفسري القران.20/6 :
((( سورة النساء :اآلية.163 :

((( ينظر :مناهل العرفان للزرقاين.63/1 :

وكل ما أخرب بوقوعه الصادق األمني فهو حق ثابت

((( ينظر :مناهل العرفان للزرقاين.63/1 :
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قولها( :ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف الشديد الربد

وهو مصدق من الله تعاىل.

املطلــب الخامــس :أحوال النبــي ﷺ وقت نزول فيفصم عنه ،وأن جبينه ليتفصد عرقا)(.)3

الوحي:

وعنــه ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي يكاد يخىش

اختــار الله الصــادق األمني ملهمة جليلــة وأمانة عليه فقد كان ﷺ يجد ثقالً عند وجود نزول الوحي

عظيمة مل تطق الجبال حملها ،واصطفاه دون سائر ويتحدر جبينه عرقاً يف الربد كأنه الجامن ورمبا غط
خلقه يك يكون خاتم األنبياء واملرسلني ،فأنزل الله كغطيط البكر محمرة عيناه)( ،)4وأن النبي ﷺ أذا نزل

سبحانه عىل رسوله األمني (عليه أفضل الصالة وأتم عليه الوحي امتلكه الكرب لذلك وتربد وجهه(.)5
التســليم) القرآن الكريم وحياً من لدنه،الذي وصفه

وقد نزل الوحي ذات مرة عىل النبي ﷺ وكانت

الله،ﭧ ﭨ ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ فخذ زيد ثابت تحت فخذه (عليه الصالة والسالم)،

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ فلام نزل عىل الرســول ﷺ الوحي ،شعر زيد يثقل

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

()1

فخذ الرسول ﷺ حتى كادت فخذه أن ترض ،وعند

فهذا حال الجبل شــديد القوة والصالبة ،فكيف انتهاء الوحي طلب الرسول من زيد أن يكتب ما نزل

بحال اإلنســان محــدود القوى عند نــزول القرآن عليه(.)6
وحيــا عليه؟ البد أن يكون حال أشــد وطئا ,وأكرث

تأثرا ,وأعظم هوالً ،لذا فمن الطبيعي أن تظهر عىل

❊

النبيﷺ املوحى إليه من ربــه أحوال متعددة عند

تلقيه الوحي ،وتعرتيه شدة منشؤها تقريب الطبيعة

❊

❊

البرشية إىل األوضــاع امللكية وقد وردت روايات

عديدة تصف حال النبي ﷺ عند نزول الوحي عليه

وكلها تشــر إىل الشــدة التي كانت تصيب النبي ((( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء الوحي،
(عليه الصالة والســام) ،حيــث روي عن عمر بن باب .4/1 ،

الخطــاب (ريض الله عنه) أنه قال ( :كان النبي ﷺ ((( أخرجــه اإلمام البخاري يف صحيحــه ،أبواب العمرة،
باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف الحج .634/2
إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل
ِ
اب
اب الْ ُ
ح ُدود  ،بَ ُ
((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه :كتَ ُ

) ( ،)2وروي عن الســيدة عائشــة (ريض الله عنها)
((( سورة الحرش :اآلية.21 :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه.452/10 :

ن .13 ،1316/3
ح ِّد ال ِّز َ
َ

الص َال ِة،
اب َّ
((( أخرجــه اإلمام البخاري يف صحيحــه ،كِتَ ُ
ف الف ِ
َخ ِذ ق َ
َال أَبُو َعبْ ِد اللَّ ِه.78/1 :
اب َما يُ ْذكَ ُر ِ
بَ ُ
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عاتية ليس من السهل أن تكرس(.)2

المبحث الثالث
نقض بعض طعونات المستشرقين
في الوحي القرآني
الوحي يف نظر املسترشقني:

إن االطالع عىل آراء املسترشقني يف الوحي القرآين
يحددها النظر إىل بدايــة الصلة الثقافية بني الرشق

والغرب ،أو ما يعرف ببداية االسترشاق ،وهي بداية
دراســة الغربيني للغات الرشقيني وظروفهم العامة
التي بدأت يف إسبانيا ،ثم انقطعت لسقوط غرناطة

عــام 1492م ،ثم عــادت بعد توحيد الكنيســتني
الغربية والرشقية يف القرن السادس عرش(.)1

وإن دراسات املســترشقني ومواقفهم من الوحي

تأثرت بالفكرة التي رســختها الدراسات السابقة،
مــن الطعــن يف اإلســام ،واختــاق العيــوب
للنبــي ﷺ إرضاء للشــعوب األوروبيــة وغريها
التي كان يرضيها أن تســمع الشتائم عنه ،فوصفوا
النبي ﷺ بأنه ســاحر وخ َّداع وشهواين ،وأنه عدو

للمســيحية ،منقادين إىل ذلــك مبحض خيالهم،

دون الرجــوع إىل مصــادر صحيحــة مكتوبة ،أو
اطالع عىل دراســات ســابقة حتى أصبحت هذه

وتفاوتت آراء املسترشقني حول (مفهوم الوحي)

وتفســراتهم له ،كــا تفاوتوا يف تقويم الرســول
والرسالة ،حتى تباينت وجهات نظرهم تبايناً أوصلها
حد التناقض ،وســبب ذلك تأرجح مناهجهم بني

الجحود ،والطعون ومن هذه الطعونات هي:
أوالً :وصف الوحي بالظواهر النفسية:

يعنى هذا الصنف من تفســر الوحــي بـ (الوحي
النفيس) مع االضطراب يف تحديده ويعنون به :أن

القرآن فيض من خاطر محمد ﷺ أو انطباع إللهامه،

أي أنــه ناتــج عن تأمالتــه الشــخصية ،وخواطره
الفكرية وسبحاته الروحية  ،فكيف صوروا الوحي
()3

النفيس؟ ومن أين استنبطوا ذلك التصور؟.

قالوا إنهم اســتنبطوه من تاريخ محمد ﷺ وحالته
النفســية والعقلية ،وحالة قومه ووطنه ،وما تصوروا
أنه استفادة من أسفاره وخلواته وتحنثه وتفكريه ،من

كل ذلك نبع الوحي النفيس .
()4

وبيان ذلك :أنهم يقولون إن عقل محمد الهيوالين،
أو االستنتاجي؛ يعرف هذا يف عرصنا بالعقل الباطن
قد أدرك بنوره الذايت بطــان ما كان عليه قومه من
عبادة األصنــام ،وأن فطرته الزكية قــد احتقرت ما

كانوا يتنافسون فيه من جمع األموال بالربا والقامر،
وأن فقره وفقر عمه قد حال دون انغامسه فيام كانوا

الدراســات مرتكزا ً لهم ،فأصبحــت متثل صخرة ((( الوحي املحمدي وآراء املسترشقني. 197 :

((( آراء املسترشقني حول مفهوم الوحي.20:

((( الوحي القرآين يف املنظور االسترشاقي ونقده. 123 :
((( الوحي القرآين يف منظور االسترشاقي ونقده. 123 :
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يرسفون فيه من االستمتاع بالشهوات ،فطال تفكريه وممــن ذهــب إىل القــول بالوحــي النفــي من

يف إنقاذهــم من ذلك الرشك القبيح ،وتطهريهم من املسترشقني:

تلــك الفواحش واملنكرات ،فعكــف عىل التأمل املسترشق واط يقول« :وال يلزم من صدق اإلنسان
العميق فيام حوله من هذا الكون املحيط ،منقطعاً أن يكــون مصيبــاً فيام يقول ،بل ميكــن أن يكون
إىل عبادة اللــه يف غار حراء ،حتى ســا وجدانه صادقاً ومع ذلك مخطئاً ،إذن محمد ﷺمخطئ يف
واتســع محيط تفكريه ،فاهتدى عقلــه الكبري إىل ظنه أن القرآن وحي يأتيه من الخارج بوساطة ملك،
اآليات البينات يف ملكوت السموات واألرض عىل وإذن فالقرآن صدر من جهة من جهات نفسه ،وتلك
وحدانية مبدع الوجود مبا صار به أهالً لهداية الناس الجهة الالشعور الجامعي» (.)3

ٍ
محمد ﷺ
وإخراجهم من الظلــات إىل النور ،ومازال يفكر ويقول جوســتاف لوبون« :ويجب ع ُّد

ويتأمل وينفعل ،حتى أيقن أنه هو النبي ﷺاملنتظر من فصيلة املتهوســن من الناحيــة العلمية كأكرب
الذي يبعثه الله لهداية البرش ،فتجىل له هذا االعتقاد مؤسيس الديانات.)4(»...

يف الرؤى ،ثم قوي حتى صار يتمثل له امللك يلقنه واملســترشق درمنغام ذهب يصور الحالة النفسية

الوحي يف اليقظة(.)1

للنبي ﷺ أثناء تحنثه يف غــار حراء ،واالنطباعات

وقد اضطربــوا يف تحديد حالة النبي ﷺالنفســية النفسية التي تركتها مشاهداته وتأمالته ،إىل أن قال:
التي صدر عنها القرآن ،فاختلفوا يف ذلك إىل أقوال « فلام كانت سنة 610م كانت الحالة النفسية التي
متباينة ميكن إجاملها يف اآليت:
1.اإللهام السمعي

2.االنفعاالت العاطفية
3.التنويم الذايت

4.التجربة الذهنية

5.حالة الكهنة واملنجمني

6.حالة الصدع والهسترييا.

7.حالة شعر أو جنون أو أضغاث أحالم(.)2

يعانيها محمد ﷺ عىل أشــدها  ..ووجد يف وحدة
غار حراء مرسة تزداد كل يوم عمقاً»(.)5

ويقول درمنغام( :أن القرآن فيض وجدان محمد ﷺ

وصورة من انطباع نفســه مام كان يدور حوله وأمام
.381/1

((( األدلــة عىل صدق النبــوة املحمدية ورد الشــبهات

عنها .485:ومحمد يف مكة.205 :

((( ينظر :املصدر نفســه .492 :ومناهج املسترشقني يف

((( ينظــر :الوحــي املحمــدي .150-149 :املصــدر الدراسات العربية واإلسالمية.29:
السابق.124:

((( ينظر :الوحي القرآين ،124-123 :والوحي املحمدي:

((( آراء املســترشقني حــول القرآن الكريم دراســة ونقد.109 :
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عينيــه ،والوحي يف رأي هذا املســترشق ليس إال إن دعوى املســترشقني هــذه يف الوحي النفيس
وحياً من داخل نفس الرسول ال من مصدر خارجي ،تشــاكل دعوى املرشكــن يف اتهامهم الرســول

أي من العقل الباطن ،ال من رب العاملني)(.)1

بالجنــون؛ ألن املرشكني زعمــوا أن بعض الجن

فأنزل النبوة م ْنزلة الهلوســة وحديث النفس؛ مرددا ً يرتاءى له فيوهمه أنه رسول ،والظاهر أنهم قد ولّدوا

كالم الفيلسوف (أرسطو) الذي ال يؤمن بإله وال نبوة ،رأيهم من رأيهــم ومل يختلفوا عنهم بيشء ،فهؤالء
عبوا حسب مفاهيمهم بـ(الوحي النفيس والرؤى
وكان يعتقد أن الجســد سجن النفس ،وأن أي إنسان
ّ

َت نفســه ،وعنها والخياالت) ،وأولئك عربوا وفــق مفاهيمهم أيضاً
إذا أجاع الجســد أو أمرضه ،انطلق ْ

تتصل بالعامل العلوي فتسمع أصواتاً وترى أشباحاً . .بـ(الجن والشياطني) وكانوا يسمون التابع من الجن
هذه هي نظرية النبوة عند اإلغريق ،واملسترشق تبنى ( َرئِ ًّيا) ،وقــد ألزمهم الله الحجة( ،)5ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ
هذه األفكار وأسقطها عىل محمد ﷺ(.)2

ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

الرد عىل هذه الشبهة :ملا عجزت عقول املسترشقني ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (. )6

ومخترباتهم العلمية أن توصلهم إىل معرفة وتصور وإن األدلــة النقلية والعقلية أكــدت انتفاء أن يكون

ظاهرة الوحي( ،)3وحقائقه ،أصبحوا ير ّوجون ـ باسم الوحي من داخل نفس محمد ﷺ ،فأعراض الوحي
البحث العلمي ملا يعرف بالوحي النفيس ،زاعمني الظاهرة عليه ،والتي ال دخل له بها تؤكد أن الوحي

أنهم جاؤوا برأي علمــي جديد ،وما هو بجديد بل خارج عــن ذاته ،ولو كان األمر كذلك لكانت طوع
هو الرأي الجاهــي القديم ال يختلف عنه ،صوروا بنانه ،يــأيت بيشء جديد مــن الوحي يف أي وقت
فيه النبي ﷺ بأنه ذو خيال واســع وإحساس عميق يشاء بهذه الطريقة ،والكل يعلم أنه كان مير بظروف

فهو إذا ً شاعر ،ثم قالوا :إ ّن وجدانه يطغى كثريا ً عىل معينة أحوج ما يكون فيها إىل يشء من الوحي فال
حواســه حتى يخيل إليه أنه يرى ويســمع شخصاً يأتيه مثل تأخري الوحي يف حادثة اإلفك عندما رمى

يكلمه ،وما ذاك الذي يراه ويسمعه إال صورة أخيلته املنافقون زوجته بالفحش وهو بأمس الحاجة إليه،
فهو إذا ً الجنون أو أضغاث أحالم (.)4

فامذا كان مينعه من إنزال براءتها من التهمة لو كان

((( ينظر :الوحي القرآين.124 :

((( وحــي الله حقائقــه وخصائصه يف الكتاب والســنة:

القرآن من عنده(.)7

((( ينظر :الوحي القرآين.125-124 :

.155

((( النبأ العظيم.84 :

((( األدلة عىل صدق النبوة املحمدية.507 :

((( النبأ العظيم.84 :

((( سورة الشعراء :اآلية.212 -210 :
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فمن األدلة النقليــة :ﭧ ﭨ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ان محمدا كان مصابا بالرصع)( )5ويقول جوستاف

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (.)1

فيل يف كتابه عن محمد النبــي« :إن ما كان ينتاب

وقد وصف بنفســه ﷺ كيفية إتيــان الوحي إليه الرســول مام يشــبه الحمى ،وما كان يســمعه من

عندما سأله الحارث بن هشــام قال« :أحياناً يأتيني صوت كصلصلــة الجرس ليس وحيــاً ،وإمنا هو
مثل صلصلة الجرس وهو أشده عيل ،فيفصم عني نوبات رصع واضطرابات عصبية»(.)6

وقــد وعيت عنه ما قال ،وأحيانــاً يتمثل يل امللك ويقــول املســترشق أليوس ســرتجر عــن حياة

رجالً فيكلمني فأعي ما يقول.)2(»...
ثانيا :وصفه بالرصع:

()3

محمد وتعاليمه« :إن محمــدا ً كان مصاباً بالرصع

والهسترييا معاً»(. )7

يرى كثري من املســترشقني الرســول الله ﷺ كان الــرد عىل هذه الشــبه :مل يتهم الرسولﷺ من أحد
يصــاب بالرصع عند نزول الوحي عليه مســتدلني معــارصه العرب بهذا املرض عــى الرغم مع كرثة

بالروايــات التي تصف حال الرســول االعظم ﷺ افرتائهــم وظلمهــم وشــدة محاربتهم لإلســام،
منها العرق الغزير واالرتعــاد واالحتقان والغثيان ،وحرصهم عىل القضاء عليه ،إال أن هذه اإلشارات

(أن ســبب الوحي النازل عىل محمد ﷺ والدعوة إىل النبي ﷺ بكونه مصاباً بالرصع نتيجة من االفتتان
التي قــام بها هو ما كان ينتابه مــن داء الرصع)( ،)4بالنظريات الســطحية علميا لعلم النفس يف القرن

ويقول (تور اندريا)( :لقد انتهينا منذ وقت طويل من التاســع عرش ،ولعل بعض أوجه التشابه بني أحوال
النبي ﷺ وعوارض الــرع هي ما جعلهم يرمونه

((( سورة النجم :اآلية.4-3 :

((( أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء

الوحي إىل رسول الله ﷺ.4/1 ،

بهذه االباطيل ،غــر أن علامء الطب النفيس وأهل

الخربة والدراية بالصحة النفســية قد وضعوا أسساً

لوصف أعراض الرصع تكشف لنا مدى تنافرها مع

((( فالرصع هــو مرض يصيب الجهــاز العصبي ،ومييزه أحوال النبي ﷺ عند نزول الوحي وعدم تطابق اي
فقدان الوعي وكذلك التقلصات يف كثري من االحيان ،وهو منها يف وصفه او سببه أو نتيجته مع اآلخر(.)8
يبدأ عادة يف الطفولة ،واملصابون به هم اشخاص انفعاليون

غري متزنني ،ويقولون بالتوقــع بعيدا عن الدنيا والعيش يف ((( محمــد حياتــه ومنهجــه لتــور اندريــا ،الرتجمــة
االوهام ،وعادة ما تنشــأ نوبة الرصع عن الضغط االنفعايل الفرنسية.51-50:

أو التهيج اال ارادي.

((( مدخل إىل القرآن.17 :

والدعاء.249 :

(8) Naw Medical Dictionary .F.M. Margerison,

((( املعرفــة يف منهــج القران الكريم دراســة يف الدعوة ((( رؤية إسالمية لالسترشاق.38 :
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يقول عبد الكريم الخطيب« :أمجنون مرصوع يبني قال له الله تعاىل أَالَّ يفعل ذلك إشفاقًا عليه بقوله:

دولة ،وينشــئ نظاماً ،ويقيم ديناً ،ويعيش يف أجيال ﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
الناس ،منذ قام إىل اليوم دون أن يصاب بنكســة أو ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ( ،)4ووعده الله تعاىل بــأن يجمع ذلك له ،بأن

خلل» (.)1

ح ِفظَ ُه إِيَّا ُه دون هذا الرتكيز العقيل املشدود ،فأين
إن الوحــي الــذي كان ينزل عــى النبي ﷺ بتلك يُ ْ
الصور املتعددة مل يكن بينه وبني الرصع أي تقارب هذا من حال املرصوع؟ فاملرصوع كام نعلم يَ ْه ِذي

ن ال يتناقض إطالقاً ،وعدم
أو تشــابه ،ألن الرصع عندما يصيب اإلنسان يفقده لكنه ال يأيت بقرآن ُمبِــ ٍ
النطق والحركة وتصطك أســنانه وتزيغ عيناه ،فأين التناقض إطالقاً ليس إال من صفات الله ســبحانه
هذا من الحالــة التي كان عليها النبي (عليه الصالة وتعاىل( ،)5ولذلك ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

والســام) وهو يتلقى الوحي؟ ثــم كيف يؤمن به ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
الناس وهو يعاين مرض الرصع ،وهو الذي يأتيهم ﮉ ﭼ (.)6

بــكالم فصيح وبليغ ،تحدى العــرب به عدة مرات ويقول املســترشق إداورد مونتيــه صاحب الفكر
يف كتاب الله تعــاىل :ﭧ ﭨ ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ املســتقل متحدياً بني جنسه ،نافياً عن الرسول ﷺ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ إن الوقــوف عىل حالــة النبي ﷺ قبــل البعثة وما

ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﭼ كان يتمتع بــه من صدق وأمانة ليؤكد بطالن مزاعم

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ املســترشقني يف أنه جاء بالقرآن من وحي نفســه،

ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (.)3( )2

وهذا ما أكده بعض املســترشقني أنفســهم ،يقول

ولكن املســترشقني الذين تأخروا ملا درسوا ظاهرة املســترشق لوازون« :إن محمدا ً بــا التباس وال
الصع مــن الناحية الطبية وجــدوا أَ َّن الدعوى ال نكران كان من النبيني والصديقني ،وهو رسول الله
َّ َ
ميكن أَ ْن تقبل ألن املرصوع يفقد عقله ،أما رسول القادر عىل كل يشء.)7(»...

(ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َســلَّ َم) فكان عىل أتم اليقظة ثم إن الوحي النفــي ،واالنفعــاالت ،والتنويم،
الله َ
والوعي واستحضار العقل بل ِش َّد ِة الرتكيز ،بحيث وحاالت الرصع ،ومثبتاً الوحــي الصحيح والرؤيا
 ((( A.D. Banker (EPiILepsy) .سورة القيامة :اآلية.19-16 :

((( األدلة عىل صدق النبوة508 :

((( ينظر :االسترشاق وموقفه من السنة النبوية.29 :
((( سورة البقرة :اآلية.24-23 :

السنة النبوية.68 :
((( االسترشاق وموقفه من ُ
((( سورة النساء :اآلية.82 :

((( الرسول يف الدراسات االسترشاقية.401 – 400 :
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الســليمة واإللهام الصادق« :كان محمد نبياً صادقاً

الخاتمة

كام كان أنبياء بنــي إرسائيل يف القديم ،كان مثلهم
يؤىت رؤيا ويوحى إليه ،وكانت العقيدة الدينية وفكرة

وجود األلوهية متمكنتني فيه كام كانتا متمكنتني يف الحمد لله الــذي بنعمته تتم الصالحات؛ فقد كان
هذا البحث دراســة موجزة عن االسترشاق وموقفه

أولئك األنبياء أسالفه.)1(»....

ويف نفــي تهمة االنفعــال العاطفــي ،والنوبات ،من الوحي القرآين ،مع بيان النشأة التاريخية لهم،
والتنويم الذايت وحالة الرصع عنه ،يقول املسترشق ومل تبحــث هذه الدراســة إال يف جوانب محددة

الفرنــي ماســينيون« :إن محمــدا ً كان عىل متام من شبهات هؤالء القوم ،ألن كتاباتهم ومجالتهم

االعتدال يف مزاجــه»( .)2ويقول ماكس« :لقد أراد وندواتهم كثرية ال يتسع لها هذا املقام ،فدراساتهم

بعضهم أن يــرى يف محمد رجــاً مصاباً مبرض مل تتوقــف عند حد معني من النقد والقدح ،وإمنا
عصبــي ،ولكن تاريخ حياته من أوله إىل آخره ليس يشــككون يف كل يشء من هذا الدين ،ودراســة
فيــه يشء يدل عىل هذا ،كام أن ما جاء به فيام بعد االســترشاق واملســترشقني وموقفهم من الوحي
من أمور الترشيع واإلدارة يناقض هذا القول»(.)3

❊

❊

❊

وحــده ،تحتــاج إىل تصنيف طويل وموســوعة

مطولة ،إال أنني اكتفيت بذكر بعض أقوالهم والرد
عليها يف ضوء األدلة القطعية والحقائق التاريخية
والعقلية.

وال بــد من إرشــاد أبنــاء األمــة من أهــل العلم
والجامعيني والعاملني يف كل املؤسسات العلمية
والدينية ،والثقافية إىل حقيقة دعاوى هؤالء القوم،
وتوضيح أهدافهم يف املنطقة اإلسالمية ،والجهات
التي تدعمهم حتى يكونوا عىل حذر تام من تلوثهم

الفكري وشبهاتهم الباطلة.

ومــن جملــة ما توصــل الباحــث اليه عــدة نتائج
((( الوحي املحمدي.94 :

((( آراء املسترشقني حول القرآن وتفسريه.403/1 :
((( املصدر نفسه.403/1 :

ومقرتحات:

 -1إن موضوع الوحي من أوسع املوضوعات التي
تناولها املفكرون املســلمون بالبحث والدراســة
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وأدقها كام تناولها فريق كبري من املســترشقني يف عىل عــدم اطمئنانهم إىل رأي مناســب يرضونه،

أبحاثهم.

وتجدهــم تــارة يفزعون إىل رأي فريونــه أبعد عن

 - 2الوحــي أمر غيبي ٍ
آت من جهة غري إنســانية ،مقصدهم فيفزعــون إىل غريه فريونه ليس أمثل من
خارج عن مجال إرادة الرسول صل الله عليه وسلم ،سابقه ،وهكذا ال يستقرون عىل حال.
ٌ
وعلمه واجتهاده.

هذا آخر ما يرس الله تعــاىل جمعه من هذه املادة،

 - 3هناك تالزم بني الوحي والنبوة ،فإثبات أحدهام والله تعاىل املسؤول أن ينفع به جامعه وكاتبه وقارئه
هــو إثبات لآلخر؛ ألن الوحي من أخص خصائص والناظر فيه واملسلمني أجمعني ،وأن يجعله لوجهه

النبوة.

خالصا وإىل مرضاته مقربا ومن ســخطه مبعدا إنه

 - 4ظهــر اإلخــال العلمــي يف معظــم كتابات عىل كل يشء قدير وباإلجابة جدير.

املســترشقني حول مفهوم الوحي ،ومتثل ذلك يف ختامــاً  ..اليــوم عندما تجد رائد فضــاء يعبد بقرة

تشــويه الحقائق وتزييفها ،وغياب األمانة العلمية ،وجراح أعصاب ملحد ال يــرى يف خلق الله اتقان

ببرت النصوص تارة ،وبوضعها يف غري مواضعها تارة ودكتــور جامعة يناقــش الله يف املــراث! وأدبياً
أخرى ،مع تحميلها ما ال تحتمل.

يعرتض السنة النبوية!.

 - 5إن جمهرة املسترشقني ال ينكرون ظاهرة الوحي وتج رجال بسيطاً يقوم يف عز الربد القارس ليصيل
يف الواقع اإلنســاين ،إمنا يثبتونها ألنبيــاء التوراة الفجــر وامرأة طاعنة يف الســن ال تعــرف القراءة

واإلنجيل وينكرونها تجــاه نبينا محمد ﷺ تعصباً ،والكتابــة ومع ذلك ال تــرك قيام الليــل وصيام
فيفرقون بني متساويني.

النوافل.

 - 6إن معظــم من وصــف الرســول ﷺ بالقيادة وعليه نحن املسلمون نؤمن بالغيب كله ما جاء عن
والعبقرية واإلصالح والذكاء ،سعى إىل ذلك لقرصه الله يف كتابه أو صح عن رســوله ﷺ ،فنحرم لحم
عىل البرشية ،ونفي نزول الوحي عليه.

الخنزير ألن الله تعــاىل حرمه  ،أدركنا علة ذلك أو

صح عن
 - 7ينبغــي الحــذر والحيطــة من األقــوال التي ال ونقول بجواز التــداوي ببول االبل ملا ّ

اشــتهرت باإلنصاف واالعتدال؛ ألن أهلها يكتبون رسول الله ﷺ ادرك الطب الحديث حكمة ذلك او

عن ديــن ال يدينون به ،أما التــي ُعرِفت بالتعصب مل يدرك ومن استشكل هذا فهو يستشكل ذاك واما
واالنحراف فلم يصبح لها وزن وال قيمة ،حتى لدى مرىض العقول والقلوب فال ينفع معهم دليل عقيل

املنصفني منهم.

وال نقــي .يصدقون ما تقوله (نشــنال جيوكرفيك)

 - 8اضطراب آراء املســترشقني حول الوحي يدل ويستشكلون عىل البخاري ؟.

نقض بعض طعونات املسترشقني يف الوحي القرآين

م.م عثامن شهاب أحمد حسني 73

فأعلــم ان املســألة مل تتعلق يومــاً بالعقول وإمنا
بالقلوب قال تعــاىل :فإنها ال تعمى االبصار ولكن

تعمى القلوب التي يف الصدور .

❊

❊

المصادر و المراجع
 -القران الكريم.

❊

 .1االســترشاق أهدافه ووســائله ،محمد فتح الله
الزيادي  ،دار قتيبة1426 ،هـ.

 .2األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ورد الشبهات
عنهــا ،لهدى عبــد الكريم مرعــي عامن ،دار
الفرقان ،ط 1411هـ.

 .3اإلسالم واملسترشقون ،عبد الجليل شلبي ،دار
الشعب -القاهرة ،ط سنة 1977م.

 .4اإلســام واملســترشقون عنوان املقال «نبي

اإلسالم يف مرآة بعض املسترشقني املنصفني»
بقلم د .عبد الله الطرازي ،عامل املعرفة – جدة،

ط ،1سنة 1405هـ.

 .5أراء املســترشقني حول القرآن الكريم دراســة
ونقــد ،عمر بــن إبراهيم رضــوان ،دار طيبة-
الرياض1413،هـ.

 .6أراء املسترشقني حول مفهوم الوحي د.إدريس
حامد محمد ،موقع صيد الفوائد.

 .7أرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ،لشهاب
الدين أحمد بن محمد القسطالين (ت923هـ)،
املطبعة املرية -مرص ،ط1323 ،7هـ.

 .8تفســر القران الكريم أليب الفداء اسامعيل بن
كثري ت (774هـ) ،ت :سامي بن محمد سالمة،
دار طيبة للنرش ،ط2،1420هـ1999-م.
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 .9الجامع الصحيح ســنن الرتمــذي ،محمد بن  .18لسان العرب اليب الفضل جامل الدين محمد
عيىس أبو عيىس الرتمذي الســلمي ت :أحمد
محمد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

 .10جامع البيان يف تفسري القران ،لإلمام أيب جعفر
محمــد بن جريــر الطربي (ت310هـــ) ،دار
املعارف-القاهرة1374 ،هـ.

 .11جمهــرة اللغــة اليب بكــر محمــد االزدي
(ت32هـ) ،دار صادر-بريوت.

بــن منظور االفريقــي املــري ،دار صادر-
بريوت لبنان ،ط1375/1هـ1956-م.

 .19املعرفــة يف منهج القران الكريم دراســة يف
الدعــوة والدعاء  ،لصابر طعمــة ،دار الجبل-
بريوت.

 .20املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة
(إبراهيــم مصطفى  ،أحمد الزيات  ،حامد عبد
القادر  ،محمد النجار) ،دار الدعوة.

 .12حياة محمد ،ملحمد حسني هيكل ،دار الكتب  .21معجــم منت اللغة :دار مكتبــة الحياة -بريوت
املرصية – القاهرة ،ط1358 ،3هـ.

سنة1958 :م.

رشيف الشيباين ،دار الحضارة -بريوت.

مكتبة التوبة -الرياض ،سنة 1422هـ.

املنتدى اإلسالمي ،ط ،1:سنة 1411هـ.

العظيــم الزرقاين ،ت :فوزي احمد زمريل ،دار

 .13الرســول يف الدراسات االســترشاقية ،محمد  .22املسترشقون ونرش الرتاث ،عامد الدين خليل،
 .14رؤية إسالمية لالسترشاق ،أحمد غراب ،لندن .23 -مناهل العرفان يف العلوم القران ،ملحمد عبد
 .15صحيــح البخــاري ،محمــد بن إســاعيل

الكتاب العريب-بريوت ،ط1955 ،1م.

أبــو عبدالله البخاري الجعفــي ،رشح وتعليق  .24مناهج املســترشقني يف الدراســات العربية
د .مصطفى ديــب البغا ،دار ابن كثري ،بريوت-

1987م.

واإلســامية ،مجموعة من الباحثني ،الرياض-
مكتب الرتبية العربية لدول الخليج1405 ،هـ

 .16صحيح مسلم ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج  .25مباحــث يف علــوم القــران ،د .محمود زلط
القشريي النيسابوري (ت261هـ) ،ت :محمد

القصبي ،دار املعرفة-بريوت.

1400هـ.

ط ،1:جامعة أدنربه1977 ،م.

للدكتور أحمد عبد الحميد غراب ساميلو ،دار

أكــرم بن ضياء العمري ،الجامعة اإلســامية -

فــؤاد عبــد الباقــي،ط ،1دار الفكر-بريوت .26 ،مدخل إىل القرآن ،ريتشــارد بل ،ومونتغمري،
الس َّنة والسرية النبوية،
 .17فلســفة االســترشاق وأثرها يف األدب العريب  .27موقف االســترشاق من ُ
املعارف -مرص.

باملدينة املنورة ،كلية الدعوة.
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 .28محمــد حياته ومذهبه ،لتــور اندريا ،الرتجمة
الفرنسية.

 .29محمــد يف مكــة ،مونتغمــري ط ،1:تعريب
شــعبان بــركات ،املكتبة املرصيــة -بريوت،
1952م.

 .30الوحــي املحمدي وآراء املســترشقني ،عبد
الجليل شلبي ،ضمن بحوث املؤمتر العاملي

الرابع للسرية والسنة برعاية -األزهر.

 .31الوحي القرآين يف املنظور االسترشاقي ونقده,
محمود مايض ،اإلسكندرية-دار الدعوة ،ط،:1
سنة 1416ه.

 .32الوحي املحمدي محمد رشيد رضا ،مؤسسة
عز الدين بريوت،ط1352 ،2:هـ.

 .33النبــأ العظيم ،محمد عبد اللــه دراز ،تحقيق
عبــد الحميــد الدخاخنــي ،دار املرابطني –
اإلسكندرية ،سنة 1417هـ ،ط.1
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