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 الممخص
 اهلل صمى لمنبي محمد الحسية المعجزات من وموقفو الحداثي، االتجاه

 وسمم عميو
 نقدية( تحميمية )دراسة

الحمد هلل رب العالمين، أرسل رسمو بالحق مبشرين ومنذرين، وأيدىم 
 الباىرات؛ لتكون شيادة باقية إلى يوم الدين.بالمعجزات 

 وبعد...
فقد حاول بعض ممن سموا أنفسيم بالحداثيين، أو العقالنيين، تناول      

العقيدة اإليمانية، وكانت ليم توجيات متعمقة بالمعجزات الحسية لمنبي 
خير البرية، منكرين إياىا، أو متأولين،  -صمى اهلل عميو وسمم-محمد 

 مقدمين بعض الشبيات التي ظنوىا أدلة مقبولة، وما ىي إال أوىام
وخرافات استقرت في عقوليم، متأثرين بالفكر الحداثي الغربي، الذي نظروا 
إليو عمى أنو طوق النجاة، فأخذوا يروجون أفكاره، ويبشرون بيا بين أبناء 

 المسممين.
وال شك أن إنكار المعجزات الحسية لمنبي خير البرية فيو تكذيب لما      

صحيح سنة النبي الكريم، جاءت بو آيات الذكر الحكيم، وأفاضت بشأنو 
 ففييا الحديث عن خوارق العادات، مثبتات النبوة، مؤكدات الرسالة.

لذا رأيت أنو من األىمية بمكان أن أبين أفكارىم المتعمقة بالمعجزات      
الحسية لمنبي الكريم؛ رغبة في الذب عن رسالتو، من حيث إن ذلك واجب 

 .شرعي، ونحن مستخمفون عنو في حفظ رسالتو
 بجانب وخاتمة، فصول، وثالثة وقد جاء ىذا البحث في: مقدمة،     
 .الموضوعات وفيرس والمراجع، لممصادر ثبت
 والغايات البحث، ومنيج الموضوع، اختيار أسباب تتضمن :المقدمة     
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 .البحث ومكونات واألىداف،
 .المفاىيم تحديد :األول الفصل     
 لمنبي الحسية المعجزات منكري الحداثيين تصنيفات :الثاني الفصل     
 .وسمم عميو اهلل صمى
 عميو اهلل صمى لمنبي الحسية المعجزات وجود أسباب :الثالث الفصل     
 .الحداثيون يراىا كما وسمم
 .التوصيات وأبرز النتائج، أىم تتضمن :الخاتمة     
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Abstract 
The Modernist  Trend and its Approach Towards The 

Tangible Miracles of prophet Mohammad                
Peace and grace be upon him 

 (a critical and analytical study) 
       Praise to be Allah, the lord of the universe, who sent 
his messenger with the truth as with bearers of good tidings 
and warnings, and who strengthened them with marvelous 
miracles as an everlasting testimony until the day of 
judgement. 

Henceforth 
        Some of those who call themselves the modernists, 
or the rationalists have attempted to discuss the Islamic 
faith from their own perspectives, denying the tangible 
miracles of prophet Mohammed- the pest of all creatures, 
peace and grace be upon him, or misinterpreting them 
using suspicious evidence that they deemed them 
acceptable .This are nothing but illusions and myths that 
are conceived by their minds which are influenced by the 
western modernists thought. the thought they regarded as 
their life raft, and thus, they propagated and advocated its 
ideas among Muslims. 
      There is no doubt that denying the tangible miracles of 
the pest of all creatures prophet is denying what is stated in 
the verses of the glorious Quran and the authentic 
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prophetic traditions where there is mention of extraordinary 
events that testifying to the realty of prophet-hood and to 
the truthfulness of the message. 
        As such, i believe it's important to discuss their 
thoughts regarding the tangible miracles of the noble 
prophet, wishing to defend his message as a religious duty 
and as being his successor in preserving the message. 
       This research consists of: an introduction , three 
chapters and a conclusion: in addition to resources, 
references and index. 
      The introduction: Includes the reasons for choosing 
this research subject, methodology objectives and research 
points. 
       Chapter one: Establishes definitions. 
       Chapter two: categorizes the modernists who deny 
the tangible miracles of the prophet, peace and grace be 
upon him. 
      Chapter three: States the reason for the existence of 
tangible miracles of the prophet, peace and grace be upon 
him, as conceived by the modernists. 
        Conclusion : includes the most important of the 
results and the most significant of the recommendations. 
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 مقدمة
لمعالمين، الحمد هلل رب العالمين، أنزل القرآن الكريم ىدى ورحمة 

وبعث نبيينا صمى اهلل عميو وسمم خاتما لألنبياء والمرسمين، وأيده 
 بالمعجزات الباىرات؛ لتدل عمى صدقو فيما بمغ عن ربو.

وأشيد أن ال إلو إال اهلل، وحده ال شريك لو، وأشيد أن سيدنا محمًدا 
عبده ورسولو، بمغ الرسالة، وأدى األمانة، وجاىد في اهلل حق جياده حتى 

 أتاه اليقين، وعمى آل بيتو والتابعين ليم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد...

فقد ظير في القرن الثامن عشر الميالدي بعض نفر وقفوا لمكينوت 
المسيحي، وطالبوا بفصمو عن العمم، وأطمقوا عمى أنفسيم اسم التنويريون، 
وغايتيم: فصل الدين المسيحي عن الحياة العامة، وفصل العمم عن 

 الكنيسة؛ ألنيما اتجاىان ال يمتقيان.
ثم ظير في الشرق اإلسالمي بعض ممن تأثروا بيذا الفكر، وعدُّوا 
أنفسيم نَقمة لو، أمناء عميو، وقد جانبيم الصواب حين نظروا إلى التقدم 
الحضاري في أوربا واعتبروه ناتج عممية فصل الدين عن العمم، فأخذوا 

 في بالد المسممين. يروجون ىذه األفكار وينشرونيا
وقد حاول ىؤالء النيل من اإلسالم في نصوصو، وتعاليمو، ورسولو 
عمى كل ناحية، وقد استعمموا ألفاظا اعتبروىا مصطمحات عامة، ومنيا: 
الحداثة التي يقصدون بيا العقالنية تارة؛ لتكون في مقابمة النصوص 

ة الثوابت التي الدينية، ويطمقون عمييا التنوير تارة؛ لتكون في مقابم
 يزعمون أنيا ال تقدم نفعا.
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ومما يؤسف لو أن يتمدد الحداثيون في أكثر المناحي، فتارة 
يتناولون القرآن الكريم، وأخرى السنة المطيرة، وتارة يركزون عمى العقيدة 

  (ٔ)اإلسالمية في أي جزء من أجزائيا التي تقوم فييا.
معجزات الحسية لمنبي غير أن ىؤالء كانت ليم توجيات متعمقة بال

صمى اهلل عميو وسمم، بعضيم أنكرىا، وبعضيم تأوليا، والبعض اآلخر 
 . (ٕ)حاول أن يفصل في المسألة، مقمدين أساتذتيم من المستشرقين

وحيث إن الدراسة في قسم العقيدة والفمسفة بجامعة األزىر تتطمب 
العقيدة بعد اليقظة، وتدعو إلى مواجية ىؤالء بمثل أسمحتيم؛ دفاعا عن 

التقرير ليا، فقد رأيت أن يكون موضوع ىذه الدراسة: االتجاه الحداثي 
وموقفو من المعجزات الحسية لمنبي محمد صمى اهلل عميو وسمم )دراسة 

 تحميمية نقدية(.
 وسوف أتناول ما يمي:     
 أسباب اختيار الموضوع. -أوال

 لقد اخترت ىذا الموضوع لجممة من األسباب، أبرزىا:     
الرغبة في الدفاع عن اإلسالم، والذّب عن رسالة الرسول صمى اهلل  -ٔ

عميو وسمم، من حيث إن ذلك واجب شرعي، والمسممون جميعا 
 مستخمفون عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في القيام بو.

                                                 
رمَٛ اٌؼم١لح اإلٍال١ِخ فٟ أعياء ٍزخ، عبءد ثٙب إٌظٛص اٌشوػ١خ، ٟٚ٘: "أْ رإِٓ ثبهلل، ( 1)

ِٚالئىزٗ، ٚوزجٗ، ٚهٍٍٗ، ٚا١ٌَٛ ا٢فو، ٚرإِٓ ثبٌمله، ف١وٖ ٚشوٖ". عيء ِٓ ؽل٠ش 
ؽ٠ًٛ، أفوعٗ اإلِبَ ٍَُِ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة: )اٌطٙبهح(، ثبة: )ِؼوفخ اإل٠ّبْ ٚاإلٍالَ 

، رؾم١ك: األٍزبم/ ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ، كاه ئؽ١بء اٌزواس 36، ص 1(، ط 8ٚاٌمله(، هلُ: )
 ثلْٚ ربه٠ـ.اٌؼوثٟ، ث١وٚد، 

َِأٌخ رأصو اٌؾلاص١١ٓ ثبٌَّزشول١ٓ، ِٚزبثؼخ أفىبهُ٘، ثبرذ ِٓ األِٛ ه اٌٛاػؾبد، ال١ٍّب  (2)
فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌزواس، ٚلل عّغ اٌلوزٛه. ئثوا١ُ٘ اٌَىواْ ػلكا ِٓ اٌؾلاص١١ٓ اٌّزٕب١ٌٚٓ 
ٌٍزواس، ٚث١َّٓ ِلٜ رأصوُ٘ ثبٌَّزشول١ٓ، وّب أٚػؼ طٍزُٙ اٌم٠ٛخ ثٙإالء، ِٚٓ أشٙوُ٘: 

٠ٕٟ، ٚؽ١َٓ ِوٚح، ٚؽَٓ ؽٕفٟ، ِٚؾّل ػبثل اٌغبثوٞ، ٚػجل اٌّغ١ل اٌشوفٟ، ؽ١ت ر١ي
 33ٚغ١وُ٘. ]٠واعغ ٌٗ وزبة: اٌزأ٠ًٚ اٌؾلاصٟ ٌٍزواس "اٌزم١ٕبد ٚاالٍزّلاكاد" ص

 َ.[2118٘ـ / 1438ِووي رفىو ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 85:
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، بحيث تظير مشكالتيم التي ضرورة االلتفات إلى ما يقوم بو ىؤالء -ٕ
يعانون منيا، وىي: الخصومة لإلسالم، والمسممين المحافظين، رغم 
أن الكثيرين منيم من ذوي األسماء اإلسالمية، فقد ينخدع البعض 
بيذه األسماء، ويظنيم من عمماء المسممين، الموثوق بعمميم، فيأخذ 

 عنيم دون وعي لخطورة أفكارىم.
الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فيو تكذيب أن إنكارىم لممعجزات  -ٖ

  (ٔ)لما جاء عن اهلل تعالى في كتابو الكريم.
أنيم أنكروا المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم، وزعموا أنو  -ٗ

إذا انتيت تمك المعجزات فمم يبق إال القرآن الكريم، وقد نزل بالمغة 
لعربية. وىو زعم العربية، فال يكون حجة عمى من ليس ناطقا با

نما وجوه متعددة،  باطل؛ ألن إعجاز القرآن الكريم ليس وجًيا واحًدا، وا 
  (ٕ)منيا: اإلعجاز المغوي.

صمى اهلل -في الوقت الذي أنكروا فيو المعجزات الحسية لمنبي -أنيم  -٘
أقروا بالمعجزات الحسية الواردة في القرآن الكريم لكل من  -عميو وسمم

يم، وعيسى ابن مريم عمييما السالم. فمماذا لم نبي اهلل موسى الكم
يقروا بمعجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم؟ ولم اختمف موقفيم 

 حياليا؟

                                                 
، ٚاٌّؼواط، ئٌٝ غ١و مٌه ِّب ٚهك فٟ ِٓ مٌه: ئٔىبهُ٘ ِؼغياد: أشمبق اٌمّو، ٚاإلٍواء( 1)

اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚرفبط١ٍٗ عبءد ثٙب إٌَخ إٌج٠ٛخ اٌظؾ١ؾخ، ٍٚٛف أش١و ئ١ٌٗ فٟ طٍت 
 اٌجؾش.

أشبه اٌمبػٟ ػجل اٌغجبه ئٌٝ أْ ٘نا ٚعٗ ٚاؽل ِٓ ٚعٖٛ ئػغبى اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٠مظل إٌظُ ( 2)
ٕبن أٚعٗ أفوٜ ٌإلػغبى، رشًّ ٚاألٍٍٛة، ٚ٘ٛ أٌظك ثطج١ؼخ اٌؼوة ١ٍٍٚمزُٙ، ث١ّٕب ٘

اٌؼوة ٚغ١وُ٘، وبإلفجبه ثبٌغ١ت اٌنٞ رؼٍك ثأؽٛاي األُِ اٌَبثمخ، أٚ اٌغ١ت اٌَّزمجٍٟ اٌنٞ 
ٍٛف ٠ؾلس فٟ اٌمو٠ت اٌؼبعً، صُ أشبه ئٌٝ اإلػغبى اٌزوثٛٞ، ٚاٌزشو٠ؼٟ، ٚػلك وض١و ِٓ 

 – 28، ص 1ً إٌجٛح، ط أٚعٗ ئػغبى اٌموآْ اٌىو٠ُ. ]٠واعغ ٌٍمبػٟ ػجل اٌغجبه: رضج١ذ كالئ
، ػجؾ ٚرؾم١ك ك/ أؽّل ػجل اٌوؽ١ُ اٌَب٠ؼ، ٚاٌَّزشبه رٛف١ك ػٍٟ ٚ٘جخ، ِىزجخ اٌضمبفخ 31

 َ[.2118٘ـ /  1423اٌل١ٕ٠خ ثبٌمب٘وح، اٌطجؼخ اٌضبِٕخ 
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أن تعميميم وجود معجزات بناء عمى التوارد الثقافي، أو الحاجة إلى  -ٙ
السرد الحكوي يوقعيم عمى ُشَبو واىية، ويؤكد تأثرىم بالمستشرقين، 

 ىذا البحث. ولذا تعددت أسباب قيام
 منيج البحث -ثانيا

الحديث عن االتجاه الحداثي في دراسة معجزات النبي صمى اهلل 
عميو وسمم يتطمب مناىج عدة، منيا: المنيج التقريري، وقد بدا في عرض 

 اآلراء التي قالوا بيا، من خالل المؤلفات التي صحت نسبتيا إلييم.
والمنيج التحميمي الذي يظير عند تحميل ىذه اآلراء وتبسيطيا، كذا 
المنيج النقدي الذي يقوم عمى رعاية الجوانب التي قامت في التقرير 
والتحميل، وبيان أوجو القصور فييا. فإذا تم ذلك أمكن وضع تمك اآلراء 
في إطار معرفي محكوم عميو بما يستمزمو البحث العممي، من ناحية 

ل أو الرفض، باإلضافة إلى المنيج االستردادي التاريخي الذي يبدو القبو 
يطمق عمييا  -مجتمعة-أثناء الحديث عن نشأة الحداثة، وىذه المناىج 

 المنيج التكاممي.
 األىداف والغايات: -ثالثا
 ليذه الدراسة جممة من األىداف والغايات، من أىميا:     

ير البرية، وثبوتيا بالنص التأكيد عمى وقوع المعجزات الحسية لخ -ٔ
القرآني، وصحيح السنة المطيرة، والغاية: بيان أن جيود الحداثيين 

 وغيرىم في ىذا االتجاه لم تؤت ثمارىا، ولن تنال من عقيدتنا.
بيان أن ىؤالء الحداثيين مقمدين لممستشرقين، فتأثروا بأفكارىم،  -ٕ

يا غير صحيحة؛ والغاية: التأكيد عمى أن عممية اإلسقاط التي قاموا ب
ألن الغرب كانت لو ظروف اجتماعية ودينية خاصة، نتج عنيا ردات 

 فعل ال تصمح لمتعميم عمى غيرىم.
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التأكيد عمى أن ىؤالء نابتة ليست قوية، ال من الناحية المعرفية، وال  -ٖ
من الناحية األخالقية، أما الغاية: فيي الوقوف عمى ما يضمرونو، 

الم، والتأكيد عمى أنو ال يرقى إلى الرأي ويحاولون بو النيل من اإلس
نما ىي ظنون وأوىام صنعتيا خياالت أصحابيا.  المدعوم باألدلة، وا 

بيان أن محاوالت الحداثيين النيل من المعجزات الحسية لمنبي صمى  -ٗ
اهلل عميو وسمم قد يضرب بعضيا بعضيا، والغاية: إبراز القضية 

 لمنبي صمى اهلل عميو وسمم.األساسية، وىي: ثبوت المعجزات الحسية 
ضرورة االلتفات إلى ما يكتبو اآلخر، وعدم التيوين من شأنو. أما  -٘

الغاية: فيي عدم التخوف من ىؤالء؛ إذ الفكر يمكن دحضو بالفكر، 
وكمما كان الفكر الذي يعرضو اآلخر عمى رغبة في النيل من العقيدة 

 اإلليية كان ذلك أدعى لمناقشتو وبيان تيافتو.
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 مكونات البحث: -رابعا     
 يتكون ىذا البحث من:      

مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة، بجانب ثبت لممصادر والمراجع، وفيرس 
 الموضوعات.

تتضمن أسباب اختيار الموضوع، ومنيج البحث، واألىداف  المقدمة:
 والغايات، ومكونات البحث.

 تحديد المفاىيم. الفصل األول:
فات الحداثيين منكري المعجزات الحسية لمنبي صمى تصني الفصل الثاني:

 اهلل عميو وسمم.
أسباب وجود المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  الفصل الثالث:

 كما يراىا الحداثيون.
 تتضمن أىم النتائج، وأبرز التوصيات. الخاتمة:
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 الفصل األول
 تحديد المفاىيم
أىمية كبيرة؛ حيث يعتبر بمثابة الحديث عن تحديد المفاىيم أمر لو 

المفتاح الذي يستعممو الباحث في جزئيات بحثو، ومن ىنا كانت عناية 
عممائنا األجالء في مؤلفاتيم بضرورة تحديد المفاىيم المتداولة في صمب 

  (ٔ)المؤلف، وكانوا في األغمب األعم يطمقون عمييا اسم المقدمات.
 تناول ما يأتي:ومن ثم فقد بات من الضروري المعرفي 

 مفيوم )االتجاه الحداثي( -1
تعددت الدراسات المعرفية التي تناولت مفيوم المركب التوصيفي، 
ومن ثم تعددت المفاىيم التي تدور حولو، ويمكن تصنيفيا عمى النحو 

 اآلتي:
 التصنيف اإليجابي: - أ

وىو الذي ينظر أصحابو إلى الحداثة عمى أنيا تمثل التنوير، وتعبر 
صورة من الصور، ومن ذلك أن "الحداثة مفيوم متعدد  عنو في أي

المعاني والصور، ويمثل رؤية جديدة لمعالم، مرتبطة بمنيجية عقمية، 
 . (ٕ)مرىونة بزمانيا، ومكانيا"

وبناء عميو فالحداثة عندىم ىي الخروج عمى الجوانب التي تتسم 
بول بالجمود الفكري واالنغالق المعرفي، وفي ذات الوقت تعبر عن ق

                                                 
٘ـ( ؽ١ش ٠مٛي ػٓ اٌوٍبٌخ اٌشو٠ف١خ فٟ 816ِٓ مٌه: ِب مووٖ اٌش١ـ اٌشو٠ف اٌغوعبٟٔ )د ( 1)

ظوح :أٔٙب )ِورجخ ػٍٝ ِملِخ، ٚأثؾبس، ٚفبرّخ. أِب اٌّملِخ ففٟ آكاة اٌجؾش ٚإٌّب
اٌزؼو٠فبد(. ]اٌش١ـ ػجل اٌوش١ل اٌغٛٔغٛهٞ: شوػ اٌوش١ل٠خ ػٍٝ اٌوٍبٌخ اٌشو٠ف١خ فٟ آكاة 

، ٚػ١ٍٙب رؾم١مبد ٚشوٚػ ٌألٍزبم ػٍٟ 13اٌجؾش ٚإٌّبظوح ١ٌٍَل اٌشو٠ف اٌغوعبٟٔ، ص: 
 َ[. 1343٘ـ /  1363وح ِظطفٝ اٌغواثٟ، ِىزجخ اٌؾ١َٓ ثبٌمب٘

، ١ٍّ63و أؽّل عواه: اٌزوث١خ اٌؼوث١خ ِٚأىق اٌضٕبئ١خ اٌّزّٛ٘خ، اٌؾلاصخ ٚاٌزؼو٠ت، ص ( 2)
ػّٓ اٌغّؼ١خ اٌى٠ٛز١خ ٌزملَ اٌطفٌٛخ اٌؼوث١خ، اٌؼوة ٚاٌزوث١خ ٚاٌؼظو اٌغل٠ل، اٌىزبة 

 َ.1338َ / 1331إٌَٛٞ اٌضبٌش ػشو، اٌى٠ٛذ 
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التفاعل مع الثقافات اإلنسانية، بما يؤدي إلى إطالق الحرية العقمية، 
 وانفساح المجال لكل ما يضيف جديدا إلى الجوانب االجتماعية.

كما تعرف الحداثة بأنيا "المفيوم الدال عمى التجريد، والنشاط 
  (ٔ)اإلبداعي، فحيث نجد إبداعا نجد عمال حداثيا".

ن الحداثة دالة عمى التجديد الفكري، وىي وبناء عميو يرى ىؤالء أ
 في ذات الوقت قياميا في النشاط اإلبداعي؛ لذا قرنوىا باإلبداع.

ومننن ثننم فاالتجنناه الحننداثي مننن وجيننة نظننر ىننؤالء ىننو االتجنناه      
والخننننروج عننننن  لننننذي يعمننننل عمننننى التجدينننند، واإلبننننداع،العقالننننني التنننننويري ا

 لتقاليد.ا
اثة تعني اإلبداع الذي ىو نقيض ومن ىنا يؤكد البعض أن الحد
  (ٕ)االتباع، والعقل الذي ىو نقيض النقل.

ويضاف إلى ما سبق أن مفيوم الحداثة قد ظير في لغة األدباء، 
وأصبح جزءا من تراثيم، حيث تعامموا معو عمى أنو عمل إيجابي، ويبدو 

غة أنيم يركزون عمى تمك الصورة التي ال تبعد كثيرا عما يجري بو أمر الم
والصياغة، بعيدا عن الواقع الذي شيدتو أوربا عمى أيدي الحداثيين، الذين 
فصموا الدين عن الدولة، واعتبروا الدين عائقا عن التقدم، بينما اعتبروا 

بداعا.   (ٖ)الحداثة عقال، وتنويرا، وا 

                                                 
ٍٕخ  61ٛي ػٕبطو اٌؾلاصخ فٟ اٌفىو اٌؼوثٟ اٌّؼبطو، ػلك غبُٔ ٕ٘ب ٚآفوْٚ: ٔلٚح ؽ( 1)

، ٔمال ػٓ ك. ػٍٟ ٚؽفخ: ِمبهثبد فٟ ِفِٟٙٛ اٌؾلاصخ ِٚب ثؼل اٌؾلاصخ، 218َ، ص 1338
 َ.2111ٔٛفّجو  43ِغٍخ فىوٚ ٔمل ثبٌّغوة، ػلك  31ص 

، كاه 213: ٠111واعغ ٌغبثو ػظفٛه: ئٍالَ إٌفؾ ٚاٌؾلاصخ ػّٓ اإلٍالَ ٚاٌؾلاصخ، ص ( 2)
 اٌَبلٟ ثٍٕلْ.

اٌؾلاصخ ٚاٌز٠ٕٛو اٌغوث١١ٓ عبءا هكح فؼً ػٍٝ ِٛلف اٌى١َٕخ، ٚؽغو٘ب ػٍٝ اٌؼمٛي، ٚرٍَطٙب ( 3)
ػٍٝ اٌؼٍّبء، ٚارٙبُِٙ ثبٌىفو ٚاٌئللخ، ٚاٌؾىُ ػ١ٍُٙ ثأشل اٌؼمٛثبد ثؼل رؾ٠ٍُٛٙ ٌّؾبوُ 

ّٕب األِو ِقزٍف ثبٌَٕجخ اٌزفز١ش، ِّب كػبُ٘ ئٌٝ اٌقوٚط ػ١ٍٙب ثّب ٠َّٛٔٗ ؽووخ اٌز٠ٕٛو، ث١
ٌٕب، ٚثٕبء ػ١ٍٗ، فبٌؾلاصخ اٌغوث١خ ٔزبط رؾٛي فىوٞ لبَ ػٍٝ ظوٚف ٚأؽٛاي فبطخ، ٚاهرجؾ 

 ثأؽلاس ربه٠ق١خ ٠ظؼت ِؼٙب وً ِؾبٌٚخ إلٍمبؽ رٍه األفىبه اٌغوث١خ ػٍٝ أِزٕب اإلٍال١ِخ.
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 التصنيف السمبي -ب
وىو الذي يؤكد خطورة الحداثة، ويبرىن عمى زيفيا، ومناقضتيا 

 لمعقيدة اإلسالمية، وتبدو تمك االتجاىات في جوانب متعددة، منيا:
تعريف الحداثة بأنيا "مذىب فكري جديد، يسعى ليدم كل موروث، 

  (ٔ)والقضاء عمى كل قديم، والتمرد عمى األخالق، والقيم، والمعتقدات".
بناء عميو، تكون الحداثة فيم خاص قصد بو أصحابو ىدم كل 

يحا، والقضاء عمى كل قديم ميما كان قائما عمى موروث ميما كان صح
أصول ثابتة، ثم التمرد عمى األخالق، وىي العمد التي بعث األنبياء 
لتقريرىا، فقد قال صمى اهلل عميو وسمم: "إنما بعثت ألتمم مكارم 

  (ٕ)األخالق"
كما عرفت بأنيا "ثورة عمى الدين، وتمرد عمى أحكامو، وصراع مع 

راثو، ال إلثبات الجديد، بل إلثبات التبعية لمغرب، الماضي بمقدسو وت
  (ٖ)والتنكر لثوابت األمة".

وبناء عميو، ال تكون الحداثة عمال عقميا مقبوال، بقدر ما ىي عمل 
عبثي مرفوض؛ ألن الدين صمام األمان بالنسبة لمفرد، وىو الفطرة التي 

 فطر اهلل الناس عمييا.
 

                                                 
أكة اٌؾلاصخ( ص ػٛع ثٓ ِؾّل اٌمؤٟ: اٌؾلاصخ فٟ ١ِياْ اإلٍالَ )ٔظواد ئٍال١ِخ فٟ ( 1)

 َ.1388٘ـ / 1418، رمل٠ُ اٌش١ـ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا ثٓ ثبى، ٘غو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو 12
أفوعٗ اإلِبَ اٌج١ٙمٟ فٟ ٍٕٕٗ )إٌَٓ اٌىجوٜ( وزبة: )اٌشٙبكاد(، ثبة: )ث١بْ ِىبهَ ( 2)

، 11 ( ط21182األفالق ِٚؼب١ٌٙب اٌزٟ ِٓ وبْ ِزقٍمب ثٙب وبْ ِٓ أً٘ اٌّوٚءح...( هلُ )
ٌجٕبْ، اٌطجؼخ –، رؾم١ك: ِؾّل ػطب ػجل اٌمبكه ػطب، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد 323ص 

 َ.2113٘ـ / 1424اٌضبٌضخ 
ثزظوف، هٍبٌخ ِبعَز١و، اٌغبِؼخ  24ِؾّل هش١ل ه٠بْ: اٌؾلاصخ ٚإٌض اٌموآٟٔ، ص: ( 3)

ِظطفٝ ِؾّل  َ. ٔمال ػٓ كوزٛه ىو1331ٟاألهك١ٔخ، و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، و١ٍخ اٌشو٠ؼخ 
، ِغٍخ ا١ٌّياْ، 181ٚآفو٠ٓ: كػٜٛ ربه٠ق١خ إٌض اٌموآٟٔ ػٕل اٌؾلاص١١ٓ اٌؼوة، ص: 
 َ.2118عبِؼخ اٌؼٍَٛ اإلٍال١ِخ اٌؼب١ٌّخ ثبألهكْ، اٌّغٍل اٌقبٌِ ، اٌؼلك األٚي 
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رة العمم تحل محل فكرة )اهلل( في ويؤكد البعض أن الحداثة تجعل فك
  (ٔ)قمب المجتمع، وتقصر االعتقادات الدينية عمى الحياة الخاصة بكل فرد.

وعميو تكون الحداثة فكرة ىادمة لمدين، جاعمة العقل وأحكامو فوق 
الدين وقدسيتو، وتصور اهلل تعالى تصويرا يتوقف جوانبو عمى تصورات 

فيو كذلك، وكثيرا ما  -بالنسبة لو-بو الفرد، فما رآه الفرد واعتقد صوا
نادى الحداثيون في القرن الثامن عشر وما بعده إلى ضرورة التحول 

  (ٕ)باأللوىية من العقيدة إلى الفكرة المعرفية.
وعميو، فاالتجاه الحداثي اتجاه "فكري جديد، اجتنى أصولو وجذوره 

حياتيم في  من الغرب، بعيدا عن حياة المسممين، وحقيقة دينيم، ونيج
 . (ٖ) ظالل اإليمان، والخشوع لمخالق الرحمن"

وقد ُعرِّفت الحداثة بأنيا "مذىب فكري جديد، يقوم عمى تأليو العقل، 
نكار الرحمة،  وىدم كل موروث يتعمق بالمعتقدات،  ورفض الغيب، وا 

  (ٗ)والقيم، واألخالق".
ومن المؤكد القول بأن ىذه التعريفات لمحداثة، واالتجاه الحداثي؛ 
أبرزت قياميا عمى خصومات لكل من: الدين، والقيم، واألخالق، وأن ذلك 

                                                 
، روعّخ: أٔٛه ِغ١ش، اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 23هاعغ ألالْ رٛه٠ٓ: ٔمل اٌؾلاصخ، ص ( 1)

1331.َ 
اٌفوق ث١ٓ األ١ٌ٘ٛخ اٌؼم١لح ٚاأل١ٌ٘ٛخ اٌفىوح: أْ األٌٚٝ ئ٠ّب١ٔخ لٍج١خ ِملٍخ، فف١ٙب اإل٠ّبْ ثناد  (2)

رش١و ئٌٝ ماد  -فٟ ٘نا اٌزؼج١و–فبهط ٔطبق األم٘بْ، ٚئْ وبٔذ رؼجو ػٕٙب ثبألم٘بْ فأٙب 
َِزمٍخ، لبئّخ ثٕفَٙب، ١ٌَذ ِّب ٠مغ ػ١ٍٗ ؽٌ اٌّزل٠ٓ، ٚال ِّب ٠لفً فٟ كائوح ِشب٘لارٗ، 

ث١ٓ ماد ٚماد، ال ث١ٓ  -ٕ٘ب–ٚئّٔب ٟ٘ شٟء غ١جٟ ال ٠لهن ئال ثبٌؼمً، ٚاٌٛعلاْ، فبٌظٍخ 
: اٌل٠ٓ ثؾٛس ِّٙلح ماد ٚفىوح ِغوكح، أٚ رغو٠ل٠خ. ]هاعغ ٌٍلوزٛه ِؾّل ػجل هللا كهاى

 َ[.1381٘ـ / 1411، كاه اٌمٍُ ثبٌى٠ٛذ 41ٌلهاٍخ ربه٠ـ األك٠بْ، ص 
، كاه إٌؾٛٞ 22كوزٛه ػلٔبْ ػٍٟ هػب إٌؾٛٞ: وزبة اٌؾلاصخ فٟ ِٕظٛه ئ٠ّبٟٔ، ص ( 3)

 َ.1383٘ـ / 1411ثبٌَؼٛك٠خ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ 
، عو٠لح اٌَج١ً 131ٌّبٌىٟ، ص أثٛ ٍف١بْ ِظطفٝ ثبؽٛ اٌَالٚٞ: اٌؼٍّب١ٔخ ٚاٌّن٘ت ا( 4)

َ. ٚلل موو أْ ٘نا اٌزؼو٠ف ٌّغّغ اٌفمٗ 2112٘ـ / 1433ثبٌّغوة، اٌطجؼخ األٌٚٝ 
 – 25اإلٍالِٟ اٌلٌٟٚ، اٌنٞ أجضك ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّو اإلٍالِٟ فٟ ٍِّىخ اٌجؾو٠ٓ، ِٓ: 

ؼٍمخ . ٚلل موو أْ ٘نا اٌّغّغ ثؼل كهاٍزٗ ٌجؾٛس وض١وح ِز1381َ ٔٛفّجو 1413هعت  31
 ثبٌؾلاصخ أػٍٓ أٔٙب ِن٘ت ئٌؾبكٞ.
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لم يكن لصالح اإلنسان، فيي انقطاع معرفي ييدف إلى قطع الصمة 
بالماضي، وكل ما ىو مقدس؛ ليعمو صوت العقالنية غير المنضبطة 

 بضوابط شرعية.
مما سبق اتضح أن االتجاه الرافض لمحداثة، ىو االتجاه السمبي 
الذي ركز عمى كل من: الدين، والقيم، واألخالق، وىي معايير الحفاظ 
عمى المجتمع، كما أن الذين قالوا بإيجابيتيا؛ توزعت جيودىم عمى نواح، 

 من أبرزىا: األدب، والسياسة، واالجتماع.
التجاه الحداثي وموقفو من وحيث إن موضوع ىذا البحث ىو ا

المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم دراسة تحميمية نقدية؛ 
فسيكون من الضروري التأكيد عمى أنني سوف أتناول ما يتعمق بالحداثة 
من الناحية السمبية التي قياميا عمى الخروج عن الدين، واالنطالق بعيدا 

النظر عن كون ما يدور  عن أحكامو، والتنكر لكل قيم أصيمة، بغض
يعبر عن سمطة النص، أم فوقيا، وبخاصة أن أغمب الدراسات ركزت 
عمى الجانب السمبي، وأكدت عمى أىم المبادئ األساسية لمفكر الحداثي، 
والتي تقوم عمى تقديس العقل، واعتباره فوق النقل، والتركيز عمى فكرة 

الحقائق المطمقة، ثم العدمية لمدين، وكونو جممة من األوىام، أو نفي 
 . (ٔ)االتجاه إلى إنماء روح التمرد عمى الدين، وكل ما لو عالقة بو

وال شك أن موقفيم من المعجزات الحسية لخاتم األنبياء سوف يجمي 
 تمك الحداثة، ويكشف عن المحتوى الذي تدور حولو.

  

                                                 
هاعغ ٌٍلوزٛه ىوٟ ِظطفٝ: كػٜٛ ربه٠ق١خ إٌض اٌموآٟٔ ػٕل اٌؾلاص١١ٓ اٌؼوة، ص ( 1)

183 ،131. 
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 مفيوم )المعجزة( -2
اصطمح عمييا يعّد لفظ )المعجزة( من األلفاظ االصطالحية التي 

، ونبيوا إلييا، وبينوا دورىا في إثبات النبوة، وأكدوا عمى أنيا  (ٔ)المتكممون
فعل اهلل تعالى، يجريو عمى يد النبي؛ ليكون بمثابة المصّدق لو في دعواه 
أنو مبمغ عن اهلل تعالى، ومن ثم تعددت تعريفاتيم االصطالحية، ومن 

بقولو: "المعجزة فعل يظير عمى   (ٕ)أبرزىا: ما ذكره اإلمام األسفراييني
  (ٖ)يدي مدعي النبوة بخالف العادة، في زمان التكميف، موافقا لدعواه".

ىن( بقولو: "أمر خارق ٙٓٙما ذكره اإلمام الفخر الرازي )ت  ومنيا:
 . (ٗ)لمعادة، مقرون بالتحدي، مع عدم المعارضة"

ثير من ورغم أن ىذا التعريف موجز في مفرداتو إال أنو جامع لك
المعاني، ويبدو أن الشيخ قصد بو ما ذكره في محصمو، وىو: الوجازة مع 

 الوفاء.

                                                 
ثؼغ أً٘ اٌؼٍُ ال ٠َزؾَٓ ئؽالق ٌفع )اٌّؼغياد( ػٍٝ فٛاهق اٌؼبكاد اٌلاٌخ ػٍٝ طلق ( 1)

 األٔج١بء، ُِٕٚٙ: اٌش١ـ اثٓ ر١ّ١خ، ؽ١ش فّؼً اٍزقلاَ أٌفبظ أفوٜ، ِٕٙب: )كالئً إٌجٛح(، 
أٚ )أػالَ إٌجٛح(، فٙٛ ٠وٜ أٔٙب ئما ١ٍّذ ثٙب آ٠بد األٔج١بء وبٔذ أكي ػٍٝ اٌّمظٛك ِٓ ٌفع 

غياد(، ٠َٚزأٌٔ ٌنٌه ثأْ= =ٌفع )اٌّؼغياد( ٌُ ٠وك فٟ اٌىزبة أٚ إٌَخ، ثً ٚهك )اٌّؼ
خ، ٚاٌجو٘بْ. ]هاعغ ٌش١ـ اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١خ: اٌغٛاة  ثلال ِٕٗ أٌفبظ أفوٜ، ِٕٙب: ا٠٢خ، ٚاٌج١ِّٕ

، رؾم١ك: ػٍٟ ثٓ ؽَٓ، ٚأفوْٚ، كاه 412، ص 5اٌظؾ١ؼ ٌّٓ ثلي ك٠ٓ ا١ٌَّؼ، ط 
 َ[.1333٘ـ / 1413اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ اٌؼبطّخ، اٌَؼٛك٠خ، 

٘ٛ اإلِبَ شٙفٛه ثٓ ؽب٘و ِؾّل األٍفوا١٠ٕٟ، ِٓ فمٙبء اٌشبفؼ١خ، ِزىٍُ ػٍٝ اٌّن٘ت ( 2)
األشؼوٞ، طٕف فٟ األطٛي، ٚاٌزف١َو، ِٚٓ ِإٌفبرٗ: وزبة اٌزجظ١و فٟ اٌل٠ٓ ٚر١١ّي 

٘ـ 411ػبعُ، رٛفٟ ٍٕخ اٌفولخ إٌبع١خ ػٓ اٌفوق اٌٙبٌى١ٓ، ٚربط اٌزواعُ فٟ رف١َو اٌموآْ ٌأل
، كاه اٌؼٍُ 223، ص 118، ص 3فٟ ؽًٛ. ]هاعغ ٌٍؼالِخ اٌيهوٍٟ: األػالَ، ط: 

َ، ٚهاعغ ٌؼٍٟ ثٓ أٔغت ثٓ ػضّبْ، ٚربط اٌل٠ٓ 2112ٌٍّال١٠ٓ، اٌطجؼخ: اٌقبَِخ ػشو 
، رؾم١ك: أؽّل شٛلٟ ثٕج١ٓ، ِٚؾّل 333اٌَبػٟ: اٌلهه اٌض١ّٓ فٟ أٍّبء اٌّظٕف١ٓ، ص 

 َ[.2113٘ـ / 1431كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ثزٌٛٔ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ٍؼ١ل ؽٕشٟ، 
، 163اإلِبَ األٍفوا١٠ٕٟ: اٌزجظ١و فٟ اٌل٠ٓ ٚر١١ّي اٌفولخ إٌبع١خ ػٓ اٌفوق اٌٙبٌى١ٓ، ص ( 3)

 َ.1383٘ـ / 1413ٌجٕبْ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ –ػبٌُ اٌىزت  رؾم١ك: وّبي ٠ٍٛف اٌؾٛد،
اٌّزمل١ِٓ ٚاٌّزأفو٠ٓ ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌؾىّبء ٚاٌّزى١ٍّٓ، اإلِبَ اٌفقو اٌواىٞ: ِؾظً أفىبه ( 4)

، ٚثن٠ٍٗ: وزبة رٍق١ض اٌّؾظٛي ٌٍؼالِخ ٔظ١و اٌل٠ٓ اٌطٍٟٛ، رمل٠ُ ِٚواعؼخ: 211ص 
 ؽٗ ػجل اٌوءٚف ٍؼل، ِىزجخ اٌى١ٍبد األى٘و٠خ، ثلْٚ ربه٠ـ.
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ومما تجدر اإلشارة إليو أن تعريف الفخر الرازي قد استفاده كثير من 
المتكممين، فنراه في كثير من المؤلفات الكالمية بذات الحروف والمفردات 

ىن( بقولو: "أما حقيقتيا: ٔٚٙالداللية، ومنيا: ما ذكره اإلمام القرطبي )ت 
 . (ٔ)فيو أمر خارق لمعادة، مقرون بالتحدي، مع عدم المعارضة"

 خارق كذلك استفاده الشيخ الدردير، حيث عرف المعجزة بأنيا: "أمر
 . (ٕ)المعارضة" عدم مع بالتحدي، مقرون لمعادة،

ومن المؤكد اعتبار ىذا التعريف من التعريفات الجامعة المانعة، 
ومما تجدر اإلشارة إليو أن أغمب التعريفات تدل عمى وقوع األمر الخارق 
لمعادة معجزة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم، سواء أكان ىذا الخارق ىو 

مى الدليل الوحيد عمى إثبات النبوة، كما يرى البعض، أو دليل من األدلة ع
 . (ٖ)في دعواه، كما يرى آخرون -صمى اهلل عميو وسمم–صدق النبي 

 مفيوم )الحسية(  -3
ال شك أن ما يدرك بالحواس يقال لو حسي، وما يدرك بالعقل يقال 
لو عقمي، وعميو، فإن ما وقع بو اإلعجاز إن كان من النوع الحسي، 

 –البصر  –كالذي يقع تحت مدركات الحواس الخمس الظاىرة: )السمع 
 الممس( كان معجزة حسية. –الذوق 

                                                 
ِؾبٍٓ اإلٍالَ،  اإلِبَ اٌموؽجٟ: اإلػالَ ثّب فٟ ك٠ٓ إٌظبهٜ ِٓ اٌفَبك ٚاألٚ٘بَ ٚئظٙبه( 1)

 ، رؾم١ك: ك. أؽّل ؽغبىٞ اٌَمب، كاه اٌزواس اٌؼوثٟ ثبٌمب٘وح، ثلْٚ ربه٠ـ.233ص 
اٌش١ـ أؽّل اٌظبٚٞ: ؽبش١خ ػٍٝ شوػ اٌقو٠لح اٌج١ٙخ، ٚثبٌٙبِش شوػ اٌقو٠لح اٌج١ٙخ ٌٍش١ـ ( 2)

 َ.1341، ؽجؼخ: اٌؾٍجٟ 53أؽّل اٌلهك٠وٞ، ص 
 -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ–ٌل١ًٌ اٌٛؽ١ل ػٍٝ رظل٠ك إٌجٟ ٠وٜ ثؼغ اٌّزى١ٍّٓ أْ اٌّؼغيح ٟ٘ ا( 3)

فٟ كػٛاٖ إٌجٛح، ُِٕٚٙ: ئِبَ اٌؾو١ِٓ اٌنٞ ٠وٜ أٔٗ ال ك١ًٌ ػٍٝ طلق إٌجٟ غ١و اٌّؼغيح. 
، رؾم١ك: ك. 133، 132]٠واعغ ٌٗ: وزبة اإلهشبك ئٌٝ لٛاؽغ األكٌخ فٟ أطٛي االػزمبك، ص 

َ[ ث١ّٕب ٠وٜ آفوْٚ أْ 1351٘ـ / 1336 ِؾّل ٠ٍٛف ٍِٛٝ، ٚآفوْٚ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ
اٌّؼغيح ١ٌَذ ٟ٘ اٌل١ًٌ اٌٛؽ١ل ػٍٝ ئصجبد إٌجٛح، ٚئّٔب ٟ٘ ك١ًٌ ِٓ األكٌخ، ِٚغّٛػٙب 
٠َّٝ: كالئً إٌجٛح، ُِٕٚٙ: اإلِبَ اٌشٙوٍزبٟٔ. ]٠واعغ ٌٗ: وزبة ٔٙب٠خ اإلللاَ فٟ ػٍُ 

ّب رغله اإلشبهح  ئ١ٌٗ أْ ، رؾم١ك: اٌفوك ع١َٛ، ِىزجخ ى٘واْ[  424ِٚ، 422اٌىالَ، ص 
٘نا اٌقالف ال ٠ٕجٕٟ ػ١ٍٗ ئٔىبه ٌٍّؼغيح، أٚ اٍزغٕبء ػٕٙب، ثً ٟ٘ أِو ِّىٓ، ٚلغ ٌألٔج١بء 

 طٍٛاد هللا ػ١ٍُٙ، رأ١٠لا ٌُٙ، ٚرظل٠مب ٌلػٛاُ٘.
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ومعنى ذلك أنو يصح حمل الحسية عمى المعجزة، من ناحية الحكم  
عمييا بالحواس، فالحس الصحيح يحكم بعدم استطاعة أحد أن يأتي 
بمثميا، وبناء عميو تكون المعجزة الحسية ىي: "الخوارق الحسية، ونعني 

ظير عمى أيدي األنبياء عمييم السالم، بيا األفعال الخارقة لمعادة، التي ت
بحيث يعجز المنكرون عن اإلتيان بمثميا، وذلك لكونيا فعال إليًيا 

 .       (ٔ)محًضا"
غير أن أصحاب الفكر الحداثي عمى المعنى السمبي يرفضون القول 
بخوارق العادات، ويركزون في أمر إنكار المعجزات، ويزعمون أنيا خوارق 

 ، والعقل يرفض ىذه المسائل.لمعقول والبدىيات
ومن ثم فسأجتيد في بيان موقفيم من المعجزات الحسية لمنبي خير 
البرية صمى اهلل عميو وسمم عمى طريق العرض لما يقولون، والتقييم لما 

 إليو ينتيون، وسيكون ذلك فيما يرد من صفحات إن شاء اهلل تعالى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، اٌطجؼخ األٌٚٝ 213، ص 1ك. طالػ ػجل اٌؼ١ٍُ ئثوا١ُ٘: اٌؼم١لح فٟ ػٛء اٌموآْ اٌىو٠ُ، ط  (1)

 ٘ـ.1421
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 الفصل الثاني
 منكري المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم""تصنيفات الحداثيين 

سمف الحديث عن تحديد المفاىيم، واآلن أنتقل إلى جانب آخر، 
وىو تصنيف الحداثيين من ناحية األفكار التي يرددونيا بالنسبة لمعجزات 

في ىذا -النبي صمى اهلل عميو وسمم الحسية، ومن ثم فالميمة األولى 
فكار، واآلراء، والمعارف، التي تدور في تتمثل في ضبط األ -الفصل

عقول ىؤالء المنكرين لمعجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم الحسية، 
 وتصنيفيا.

ومما تجدر اإلشارة إليو أن الحداثيين منكري المعجزات الحسية 
لمنبي صمى اهلل عميو وسمم قصدوا إبعادىا عن إثبات نبوتو صمى اهلل عميو 

 إلى القرآن الكريم قرروا أنو معجزة، لكن ال تقوم  وسمم، حتى إذا انتيوا
إال عمى قميل من البشر، وىم العرب، وبالتالي فال احتجاج بيا عمى 

 غيرىم.
 غير أني في تناولي ليذه الجزئيات سوف أركز عمى ما يمي:     

 إنكار الوقوع مطمقا. -التصنيف األول
وجو اإلجمال،  ومعناه: أنيم يرفضون اإلقرار بوقوع المعجزات عمى

ويعتبرون أن حديث القرآن عن الخوارق إنما ىو نوع من استرجاع التقميد 
السامي في وسط غير مدرك لو، ويعمنون تساؤالت، منيا: "لماذا سجل 
القرآن عناصر ىامة من مسار النبي، واسترجع التقميد السامي التوحيدي 

العقالني، وابتعد عن الخوارق؛ ، ولماذا اتسم باإلقناع  (ٔ)في وسط ال يعرفو

                                                 
٘نا اٌزَبؤي ال ٠ّضً ؽٛاها كاف١ٍب ثمله ِب ٠ّضً روع١ؼب ألفىبه ِزّٛ٘خ، ّٔذ ث١ٓ ػمٛي ٌُ ( 1)

 رلهن اٌغب٠بد اٌظؾ١ؾخ، ثل١ًٌ ػجبهرُٙ: )اٍزوعغ اٌزم١ٍل اٌَبِٟ(.



478 

 

 
 م8108لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

ألنيا مستحيمة في ذاتيا، ومستحيل اإليمان بيا في ىذا الوسط، فمعجزات 
  (ٔ)األنبياء من قبل لم توجد فعال".

البيِّن من عبارتو أنو ركز عمى إنكار الخوارق كميا، واعتبرىا من 
ىو "ما ال يتصور في  -في حد ذاتو-المستحيالت، وتناسى أن المستحيل 

 مما يؤكد أن صاحب القول لم تسمم لو مفرداتو. (ٕ)لعقل وجوده ضرورة"ا
ثم ينتقل إلى شرح أسباب ورود الحديث عن معجزات األنبياء، 
نما الَمْحِكى عنيا ىو  ويؤكد أنيا رويت بعدىم، فكأنيا لم تكن موجودة، وا 
الذي ساىم في التعرف عمييا "وسرت القضية عبر التاريخ عمى أنيا واقعة 

ن المعجزة إال حديث عن المعجزة".جر    (ٖ)ت، وا 
وعميو، تكون المعجزة ضربا من حديث النفس، أو وىما من األوىام، 

 ال يمكن قبوليا، بل ويستحيل التعامل بيا.
ويكرر الفكرة نفسيا في أكثر من موضع، قائال: "أكرر ما قمتو آنفا 

نما يروى أنو وج د فيغدو تقميدا من أن اإلعجاز ال وجود لو في الواقع، وا 
  (٘)إلى حد بعيد".  (ٗ)فمعتقدا يشبو الميتولوجيا

ما ذكره حسن حنفي بقولو: "البناء العقمي الذي تقوم  من ىذا الباب:
عميو المعجزة إنما ىو بناء ىاٍو، ال أساس لو، ويمكن التحقق من تياوي 

                                                 
، كاه اٌط١ٍؼخ، ث١وٚد، 23٘شبَ عؼ١ؾ: فٟ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ )اٌٛؽٟ ٚاٌموآْ ٚإٌجٛح( ص ( 1)

 َ.2111ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 
، ِٚؼٗ ؽبش١خ 35، 34اٌش١ـ ػجل اٌَالَ اٌّبٌىٟ: ئرؾبف اٌّو٠ل ثشوػ عٛ٘وح اٌزٛؽ١ل، ص ( 2)

٘ـ / 1368اٌؼالِخ ِؾّل ثٓ ِؾّل األ١ِو ػٍٝ اٌشوػ اٌّنوٛه، ؽجؼخ اٌؾٍجٟ األف١وح 
1348.َ 

 .23٘شبَ عؼ١ؾ: فٟ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ص ( 3)
زظٍخ ثب٢ٌٙخ ػٕل شؼت ِٓ اٌشؼٛة. ]هاعغ اٌّض١ٌٛٛع١ب: ػٍُ األٍبؽ١و ٚاٌقوافبد اٌّ  ( 4)

، 2143، ص 3ٌٍلوزٛه. أؽّل ِقزبه ػّو ٚفو٠ك ػًّ: ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبطوح، ط 
 َ[2113٘ـ / 1423ػبٌُ اٌىزت، اٌطجؼخ األٌٚٝ 

 .13٘شبَ عؼ١ؾ: فٟ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ص ( 5)
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ىذا البناء بالعودة إلى معاني المعجزة، وشروطيا، وداللتيا، وتقوم استحالة 
  (ٔ)المعجزة عمى إنكار وقوعيا، أو إنكار داللتيا، أو إنكار العمم بيا".

 أن العقل يحيل وقوع المعجزات. -في وضوح-وىو بيذا يعمن 
بيد أن ىذا التوجو قد وقع فيو أصحابو، وأكثروا القول حولو، ومما 

،  (ٕ)يؤسف لو أن ينتيي أمرىم إلى القول بأن "المعجزات قدح في العقل
نكار لبدىيات العقول، ورجوع بالتطور البشري إلى الوراء، قبل ختم  وا 

النبوة، حيث كان العقل عاجزا عن فيم قوانين الطبيعة، فيمجأ إلى السحر 
والعبادة درءا لمخوف، واتقاء لممخاطر، كما أنيا إنكار لقوانين الطبيعة، 

 . (ٖ)فالمعجزة قدح في العقل، وقدح في الطبيعة"
ء ال ينكرون المعجزات عمى ناحية مما سبق اتضح القول أن ىؤال

واحدة؛ ألن األول منيم حكم باستحالتيا دون أن يقدم تبريرا مقبوال، وسماىا 
مستحيمة في ذاتيا، بينما الثاني رتب إنكاره عمى مخالفتيا ألحكام العقل، 
وقوانين الطبيعة، وقد ترتب عمى ذلك لغط معرفي يؤكد أنيم لم يكونوا 

ة المستحيل في ذاتو، ومعرفة قوانين الطبيعة، عمى قدر سواء في معرف
 وأحكام العقل.

غير أن ىذه المسألة ليست وليدة اليوم، وأن ىذه اإلشكاالت ليست 
بنات أفكار ىؤالء، يشيد لذلك ما ذكره العمماء األجالء، من أن بعض 

                                                 
، ِىزجخ 16اٌّؼبك(، ص  –ٛح ك. ؽَٓ ؽٕفٟ: ِٓ اٌؼم١لح ئٌٝ اٌضٛهح، اٌّغٍل اٌواثغ )اٌجٕ( 1)

 ِلثٌٟٛ، اٌمب٘وح.
ٌٛ أْ اٌّؼغيح فبهلخ ٌٍؼمً ٚأؽىبِٗ ٌىبٔذ للًؽب فٟ اٌؼمً، ٌىٕٙب فبهلخ ٌٍؼبكح، ٌٚٛ فطٓ ( 2)

٘إالء ئٌٝ اٌفوٚق اٌمبئّخ ث١ٓ أؽىبَ اٌؼمً ٚأؽىبَ اٌؼبكح ِب ٚلؼٛا فٟ ٘نا اٌُٛ٘؛ ئم ئْ ؽىُ 
ِو ٚعٛكا أٚ ػلِب، ثٛاٍطخ رىواه اٌمواْ ث١ّٕٙب ػٍٝ اٌؼبكح ؽم١مزٗ "ئصجبد اٌوثؾ ث١ٓ أِو ٚأ

اٌؾٌ...ٚأِب اٌؾىُ اٌؼمٍٟ فٙٛ ػجبهح ػّب ٠لهن اٌؼمً صجٛرٗ أٚ ٔف١ٗ، ِٓ غ١و رٛلف ػٍٝ 
 – 38رىواه، ٚال ٚػغ ٚاػغ". ]اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف إٌٍَٟٛ: شوػ أَ اٌجوا١٘ٓ، ص 

ٍٝ اٌشوػ اٌّنوٛه، ؽجؼخ: ، ِٚؼٗ ؽبش١خ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػوفخ اٌلٍٛلٟ ػ42
 َ[.1333٘ـ /  1358اٌؾٍجٟ األف١وح 

 .11، ص 4ك. ؽَٓ ؽٕفٟ: ِٓ اٌؼم١لح ئٌٝ اٌضٛهح، ط ( 3)
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منكري النبوة قدحوا في المعجزات، وزعموا أن "تجويز خوارق العادات 
جازت لجاز أن ينقمب الجبل ذىبا، والبحر دىنا، والمدعي سفسطة؛ إذ لو 

  (ٔ)لمنبوة شخص آخر عميو ظيرت المعجزة، إلى غير ذلك من المحاالت".
ومن ثم يكون دور ىؤالء إنما ىو رجع الصدى، وليس وجية نظر 

 مقبولة، ولكن البد من مواجيتيم؛ حتى ال يقع األغيار بين ضحاياىم.
بأن "المراد بخوارق العادات أمور ممكنة في وقد أجاب اإلمام السعد 

نفسيا، ممتنعة في العادة، بمعنى أنيا لم تجر العادة بوقوعيا، كانقالب 
بداعيا ليس أبعد من إبداع خمق األرض  العصا حية، فإمكانيا ضروري، وا 
والسماء وما بينيما، والجزم بعدم وقوع بعضيا كانقالب الجبل والبحر، 

 . (ٕ)ذلك؛ ال ينافي اإلمكان الذاتي"وىذا الشخص، وأمثال 
ويضاف إلى ما سبق: عموم قدرة اهلل تعالى الشاممة لكل شيء، 
فالمنكرون لممعجزات تناسوا أن اإلمكان واالستحالة ال يتناسبان مع قدرة 
الذات العمية التي ال تحد، وال يعرف المستحيل إلييا طريقا، ومادام ىؤالء 

د كان الواجب عمييم أال يقيسوا قدرتو بقدرة يعترفون بوجود اهلل تعالى فق
 غيره.

ىذه الشبية مستندا إلى العقل   (ٖ)وقد فند الشيخ مصطفى صبري
قائال: "لو لم يكن ىذا  -الذي ادعوا أن المعجزات خارقة ألحكامو–ذاتو 

العالم موجودا، وقيل: لمن ينكر المعجزات، وال يتصور وجودىا سيوجد 

                                                 
، رمل٠ُ ٚرؼ١ٍك: اٌش١ـ 211، 216، ص 3اإلِبَ ٍؼل اٌل٠ٓ اٌزفزبىأٟ: شوػ اٌّمبطل، ط ( 1)

 َ.2111اٌضب١ٔخ ئثوا١ُ٘ شٌّ اٌل٠ٓ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ 
 .211، ص 3اٌّوعغ اٌَبثك، ط ( 2)
رٌٛٝ ِش١قخ اإلٍالَ فٟ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، ٚلبَٚ اٌؾووخ اٌىّب١ٌخ، ٘بعو ئٌٝ ِظو ( 3)

َ، ِٓ أشٙو ِإٌفبرٗ ثبٌؼوث١خ: ِٛلف اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ٚاٌؼبٌُ ِٓ هة 1322ثأٍورٗ ٍٕخ 
اٌمٛي اٌفظً فٟ اٌن٠ٓ  اٌؼب١ٌّٓ ٚػجبكٖ اٌّو١ٍٍٓ، ِٚٛلف اٌجشو رؾذ ٍٍطبْ اٌمله،

٠إِْٕٛ ثبٌغ١ت ٚاٌنٞ ال ٠إِْٕٛ، ئٌٝ عبٔت ِإٌفبرٗ ثبٌزوو١خ. ]٠واعغ ٌٍؼالِخ 
 [. 236، ص 1اٌيهوٍٟ: ِؼغُ األػالَ، ط 
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ن ىذا غير متصور، وكان نفي تصوره أشد من عالم كذا؛ كان جوابو: إ
 . (ٔ)نفي تصور المعجزات"

ويؤكد العقاد أنو ال تعارض بين وجود المعجزات الحسية لألنبياء 
وبين سنة اهلل الكونية؛ فالمعجزات ليست بأعجب مما ىو مشاىد 
باألبصار، وال تحتاج لقدرة أعظم من القدرة المشاىدة، وقد تسمى 

خوارق لمعادات، فال يجوز ألحد أن  -الناس في عرف–المعجزات 
 . (ٕ)ينكرىا

ويضاف إلى ما سبق أن "إنكار المعجزات استنادا إلى أنيا أمور 
خارقة لمعادة يتضمن إنكار النبوات؛ فبينيما اتصال كبير، حيث إن إنكار 
المعجزة يتضمن إنكار النبوة، فتشتد الحماقة، وتتضاعف فيمن يؤمن 

معجزاتيم؛ ألن نبوتيم تبدأ من اإليحاء إلييم، الذي إن لم باألنبياء، وينكر 
تكن معجزة لعدم اقترانو بالتحدي، فيو معجزة من حيث إنو خارق لمعادة، 

 . (ٖ)وأن منكر المعجزة ينكرىا لخرقيا العادة"
أجل، إن الوحي في حد ذاتو أمر خارق لمعادة، فكيف يؤمن بو 

 بعض ممن ينكر المعجزات الحسية؟
ق الشيخ بين المحال وبين ما ىو غير واقع، حيث يرى أن ثم يفر 

المنكرين لممعجزات الحسية يخمطون بينيما، وىو أمر في غاية األىمية؛ 
ألن "المحال أخص مما ليس بواقع، فيو يزيد عمى غير الواقع بعدم إمكان 
 الوقوع، وفي حين أن التجربة الدالة عمى مجرد الوقوع أو الالوقوع 

                                                 
، 4اٌش١ـ ِظطفٝ طجوٞ: ِٛلف اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ٚاٌؼبٌُ ِٓ هة اٌؼب١ٌّٓ ٚػجبكٖ اٌّو١ٍٍٓ، ط ( 1)

 َ.2116٘ـ / 1421ؼخ األٌٚٝ ، كاه ا٢فبق اٌؼوث١خ ثبٌمب٘وح، اٌطج26ص 
، ا١ٌٙئخ اٌّظو٠خ 88، ٠81واعغ ٌألٍزبم ػجبً ِؾّٛك اٌؼمبك: اٌزفى١و فو٠ؼخ ئٍال١ِخ، ص ( 2)

 َ.1338ٌٍىزبة 
، 4اٌش١ـ ِظطفٝ طجوٞ: ِٛلف اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ٚاٌؼبٌُ ِٓ هة اٌؼب١ٌّٓ ٚػجبكٖ اٌّو١ٍٍٓ، ط ( 3)

 .38ص 
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مرتبة الحكم بضرورة الواقع وال استحالة غير الواقع؛ إذ  ال تصعد إلى
الحكم بالضرورة أو االستحالة أو اإلمكان من اختصاص العقل، وليس من 
شأن التجربة، فاإلمكان أوسع نطاقا من الوقوع بكثير، والوقوع ضيق، 
وضرورة الوقوع أضيق، كما أن االستحالة التي ىي بمعنى عدم اإلمكان 

الوقوع... وقد يكون الممكن أمرا عظيما تقصر التجربة أضيق من عدم 
عن الوصول إليو، فيظنو قصير العقل مستحيال، أو يكون الواقع كثير 

 . (ٔ)األمثال جدا فيظنو ضروريا"
ومن ثم يكون الزعم بأن المعجزة تخالف قوانين الطبيعة أمر غير 

المعجزة تخرق  ، بينما صحيح؛ ألنيم يعتمدون عمى قوانين السببية العقمية
، وبالمعجزة تحقق لمرسول صمى اهلل عميو وسمم سبق إليي، (ٕ)العادة

استطاع من خاللو أن يعرف سر ىذه السنن العممية قبل ميعاد تحققيا 
 بآالف السنين.

وبناء عميو، تكون المعجزة من باب خرق النواميس التي ألفيا 
ذا انقطعت الناس، وفصل عرى العالقة القائمة بين السبب والمسب ب، وا 

تمك العالقة، وانقطع أمر الصمة بين السبب والمسبب العاديين برزت 
 خوارق العادات، بحيث يمكن القول بأمرين:

 أن قانون المعجزة فعل إليي أعمى من كافة القوانين البشرية. األول:

                                                 
 .31اٌّوعغ اٌَبثك، ص ( 1)
اٌَجج١خ اٌؼبك٠خ ٠مو ثلٚه اٌقبٌك عً ػالٖ فٟ وبفخ اٌغٛأت، ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠ؼٕٝ ثٗ اٌّزىٍُ لبْٔٛ ( 2)

اٌٍَُّ، ٚلل اٍزقلَ ِظطٍؼ اٌؼبكح ٌشوػ االػطواك اٌّشب٘ل فٟ رزبثغ أش١بء ِؼ١ٕخ، ٚ٘نا 
االػطواك اٌؾبكس ث١ٓ اٌطج١ؼ١بد ئّٔب ٘ٛ ثؾَت ِغوٜ اٌؼبكاد، ٠ٚغٛى ٔمؼٗ ثفؼً هللا 

ْٛ ػٍٝ ٠ل األٔج١بء، ٚثبٌزبٌٟ رَمؾ اٌؼوٚهح اٌؼم١ٍخ اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب اٌّؼغي، اٌنٞ ٠ى
أطؾبة اٌمٛي ثبٌؼوٚهح اٌؼم١ٍخ ث١ٓ اٌَجت ٚاٌَّجت، ٚلل كهٍذ ٘نٖ اٌَّأٌخ رؾذ فىوح 
اٌَجج١خ. ]هاعغ ٌٍلوزٛه/ ػجل اٌؼي٠ي ١ٍف إٌظو: ٔظو٠خ اٌَجج١خ فٟ اٌفىو اٌىالِٟ 

 َ[.1384٘ـ / 1414ألٌٚٝ اإلٍالِٟ، ِطجؼخ اٌغجالٚٞ، اٌطجؼخ ا
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أن العالقة القائمة بين كثير من األسباب والظواىر غير  الثاني:
معروفة، كما أن قوانين العمم ال تطبق إال في حدود معينة، ومجاالت 

 الحياة المعاشة.
 التصنيف الثاني: إنكار الوقوع النوعي

اعتقاد وجود معجزات حسية ألنبياء سابقين، كنبي اهلل  ومعناه:
نكار وقوع معجزات حسية لنبي موسى، ونبي اهلل عيسى عمييما  السالم، وا 
 خير البرية صمى اهلل عميو وسمم.

من البيِّن أن ىذا التصنيف قد عبَّر عن نزعة شعوبية، وذلك ألن 
اإلقرار بمعجزة نبي واحد يمزم عنيا اإلقرار بكافة المعجزات لجميع 

 األنبياء.
صمى يزعم الحداثيون أن القرآن الكريم في بعض آيو يبرز الرسول 

بظاىر  -عمى ىذا الزعم–اهلل عميو وسمم عمى أنو طالب آية، مستدلين 
 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ)قول اهلل تعالى: 

 جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب

–ثم ينتيي القول بيم إلى أن محمدا كان يطمب آية "ليس   (1) (مح
مقتنعين برسالتو، بل  رغبة منو في تسييل ميمتو في إقناع الال -فقط

تعبيرا عن شكوكو ىو نفسو إزاء صمت اهلل،  -وىذا أبمغ داللة–أيضا 
زاء النصاب الذي خصو بو دون سائر األنبياء: نبي بال معجزة"  .  (ٕ)وا 

                                                 
 .35ٍٛهح األٔؼبَ ا٠٢خ ( 1)
، كاه اٌَبلٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، 12عٛهط ؽواث١شٟ: اٌّؼغيح أٚ ٍجبد اٌؼمً فٟ اإلٍالَ، ص: ( 2)

 َ.2118ثبالشزوان ِغ هاثطخ اٌؼمال١١ٔٓ اٌؼوة، اٌطجؼخ األٌٚٝ 
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أن األنبياء السابقين كانت ليم معجزات،  -بيذا التأكيد-لقد قصدوا 
ن جميع المعجزات أما الرسول الخاتم فميست لو معجزة، وبيذا ينكرو 

 الحسية التي جاءت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم، بغض النظر عن نوعيا.
لقد زعم ىؤالء أن العقل يفترض أسئمة، منيا: "إذا كانت المعجزة 

، فمماذا قضت المشيئة اإلليية أن ينفرد الرسول  (ٔ)رفيقة درب كل نبي
 . (ٕ)دون سائر الرسل واألنبياء بأن يكون نبيا بال معجزة؟"

ثم يقدمون اإلجابة عمى ىذا التساؤل بقوليم: "ليس بين اإليمان 
وعدمو، وبين المعجزة وعدميا من رابطة عمية، فال المعجزة تستتبع 

 -، وال عدميا يستتبع عدم اإليمان ... إذن فالمشيئة اإلليية  (ٖ)اإليمان
 . (ٗ)ىي التي تتحكم بإيمان الناس أو عدمو" -ال المعجزة

الحقيقة إذا ما ذكرت أن إنكار معجزات النبي صمى اهلل  وال أبعد عن
عميو وسمم الحسية قد يكون قاسم مشترك بين أكثر الحداثيين، يدل عميو 
قوليم: "لم يحمل الرسول الكريم محمد بن عبد اهلل أي معجزات مادية عمى 
غرار األنبياء والرسل قبمو، ووفق التنزيل الحكيم، فقد أيد اهلل موسى بتسع 

                                                 
ِٚٓ صُ فأىبه ٘نا ػٍٝ  ٘نا ئلواه ثأْ ع١ّغ األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ وبٔذ ٌُٙ ِؼغياد ؽ١َخ،( 1)

 ١ٍلٔب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ِظلهٖ اٌؼٕبك ٚاٌٍغظ، ثغبٔت اٌجغٟ ٚاٌؾَل.
 .11عٛهط ؽواث١شٟ: اٌّؼغيح أٚ ٍجبد اٌؼمً فٟ اإلٍالَ، ص ( 2)
اٌّؼغيح ك١ًٌ ػٍٝ طلق األٔج١بء ف١ّب ٠جٍغْٛ ػٓ هة اٌؼجبك، ال١ٍّب ئما الزؤذ ثبٌزؾلٞ، ٚلل ( 3)

٠ّبْ، وّب ٘ٛ اٌؾبي ِغ ٍؾوح فوػْٛ، فمل ّطللٛا ثّب عبء ثٗ ٍِٛٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ، رجؼٙب اإل
ٌّب ػٍّٛا أْ ِب عبء ثٗ ٍِٛٝ أِو فبهق ٌٍؼبكح، ١ٌٌٚ ِٓ عٌٕ ِب رؼٍّٖٛ، ٚلل موو اٌموآْ 

   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ)اٌىو٠ُ مٌه فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 

 ٱ   خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ جئ ی   ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 [.122ئٌٝ  111]ٍٛهح األػواف، ا٠٢بد ِٓ   ( پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ

٠٢خ ٍِٛٝ، ٚػٍُّٙ ثأٔٙب ِٓ  -فغأح-٠مٛي اٌش١ـ اٌّواغٟ: "ئْ ظٙٛه ثطالْ ٍؾوُ٘، ٚئكهاوُٙ 
ػٕل هللا، ال طٕغ ف١ٙب ٌّقٍٛق؛ ِألد ػمٌُٛٙ ٠م١ًٕب، ٚلٍٛثُٙ ئ٠ّبًٔب، فىأْ ا١ٌم١ٓ اٌؾبوُ ٘ٛ 

ًلا ٌوة اٌؼب١ٌّٓ." ]اإلِبَ أؽّل ثٓ ِظطفٝ اٌّواغٟ: رف١َو اٌنٞ أٌمبُ٘ ػٍٝ ٚعُٛ٘ٙ  ٍغَّ
 َ.[1346٘ـ / 1365، ؽجؼخ اٌؾٍجٟ األٌٚٝ 33، 32، ص 3اٌّواغٟ، ط 

 .24عٛهط ؽواث١شٟ: اٌّؼغيح أٚ ٍجبد اٌؼمً فٟ اإلٍالَ ، ص (4)
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، أعانتو عمى إقناع من حولو بما حمل من رسالة، أما  (ٔ)يات بيناتآ
عيسى فعدا عن أنو ولد نبيا مرسال، فقد تمكن من شفاء األعمى 

، كانت كانت برىانا عمى  (ٖ)، وأنزل اهلل لو مائدة من السماء (ٕ)واألكمو
صدقو، بينما لم يحمل محمد أي معجزة مشابية، ولم يدَّع ذلك، بل أصر 

 . (ٗ)نفي اإلتيان بأية خوارق"عمى 
ويؤكد فكرتو ىذه قائال: "أما بالنسبة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم فقد 
كانت معجزة نبوتو ىي القرآن نفسو، أي: أن القرآن ىو التصديق، وىو 
النبوة مًعا، ولم تأتو النبوة واآليات البينات منفصال بعضيا عن بعض، كما 

نبوة واآليات البينات منفصال بعضيا عن كانت بالنسبة لكل األنبياء، ال
 . (٘)بعض"

ومما يشيد أن إنكار المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم 
قد يكون قاسما مشتركا بين الحداثين: تأكيدىم عمى أن مجيء معجزات 
حسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم كان مطمبا من مطالب كفار قريش، وقد 

                                                 

[. 111]ٍٛهح اإلٍواء ِٓ ا٠٢خ  (  ے ھ ھ ھ ھ ہ)ئشبهح ئٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  (1)

ٚاٌزَغ آ٠بد ٟ٘: )٠لٖ، ٚػظبٖ، ٌَٚبٔٗ، ٚاٌجؾو، ٚاٌطٛفبْ، ٚاٌغواك، ٚاٌمًّ، ٚاٌؼفبكع، 
، رؾم١ك: أؽّل ِؾّل 564، ص 11ٚاٌلَ( ]اإلِبَ اٌطجوٞ: عبِغ اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌموآْ[ ط 

 َ[؟2111٘ـ /  1421شبوو، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 

]ٍٛهح آي ػّواْ،    ( ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ)ح ئٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ ئشبه( 2)

 [.43عيء ِٓ ا٠٢خ 

    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ)لبي رؼبٌٝ: ( 3)

          ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ          

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ٴۇ ۈ

 [.114 - 111]ٍٛهح اٌّبئلح، ا٠٢بد    ( ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

َ، اٌّٛلغ اٌوٍّٟ: 2118أوزٛثو  12ك. ِؾّل شؾوٚه: ِؼغيح ِؾّل اٌقبٌلح، ِٕشٛه ثزبه٠ـ ( 4)
https:shahrour.argi.?p 

، األ٘بٌٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو، 116ك. ِؾّل شؾوٚه: اٌىزبة ٚاٌموآْ لواءح ِؼبطوح، ص ( 5)
 ٍٛه٠خ، كِشك، كثْٛ ربه٠ـ.
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وا عمى ذات المطمب، وىو اإلتيان بمعجزة خارقة لنظام الكون، كدليل  ألحُّ
عمى صدقو، فجاء جواب القرآن: "أن ميمة محمد بن عبد اهلل أن يبمغ 

رسالة اهلل إلييم )القرآن(، وليس من  -أم القرى ومن حوليا-ألىل مكة 
 . (ٔ)اختصاصو اإلتيان بآيات معجزات خارقة لمعادة"
نبي صمى اهلل عميو وسمم، ولئن كان إنكارىم وقوع معجزات حسية لم

وقيام ىذه األفكار في أذىانيم، إال أنو من المؤكد أن ليم سابقين أوردوا 
تمك المقوالت، وعميو، فقد جاء توظيفيم إياىا في العصر الحاضر يمثل 
رجع الصدى لما سمف إليو غيرىم، وسوف يتضح ذلك أثناء الحديث عن 

 التصنيف الثالث.
 التأويل.أصحاب  -التصنيف الثالث

وأقصد بو: الذين يعتقدون أن كل خوارق العادات إنما ىي ظواىر 
طبيعية حدث فييا تقدم من عالم المحسوس عن عالم المعقول السائد وقت 
المعجزة، كشق البحر، ولكنيا ليست بحال من األحوال خروجا عن قوانين 

  . (ٕ)الطبيعة، أو خرقا ليا
نقمة نوعية، متدخمين في مسائل ومثل ىؤالء ينتقمون بمفيوم التأويل 

 ، ثم يدخمون فييا مفاىيم رياضية، (ٖ)األصل فييا أن تكون سمعية

                                                 
، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح 181، ص 1ِؾّل ػبثل اٌغبثوٞ: ِلفً ئٌٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ط ك. ( 1)

 َ.2116اٌؼوث١خ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 
 .٠185واعغ ٌلوزٛه. ِؾّل شؾوٚه: اٌىزبة ٚاٌموآْ لواءح ِؼبطوح، ص ( 2)
ألٛاُِٙ، ثً ئْ  اٌؼمً ٚؽلٖ ال ٠َزط١غ أْ ٠ؼوف اٌّؼغياد، ٚأٔٛاػٙب، ِٚب ؽلس ٌألٔج١بء ِغ( 3)

رٛارو اٌّؼغيح اٌٛاؽلح ِغ أٔج١بء هللا، وّؼغيح ئؽ١بء اٌّٛرٝ عبءد ٌٕجٟ هللا ئثوا١ُ٘، ٍِٚٛٝ، 
ٚػ١َٝ، ١ٍٚلٔب ِؾّل طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ٚوٍٙب ال ٠ّىٓ رظل٠مٙب ئال ػٓ ؽو٠ك اٌَّغ، 

أٟ فٟ وزبثٗ ِٚٓ صُ كفٍذ فٟ اٌَّؼ١بد ِٓ ٘نا اٌغبٔت. ٠ٚلي ػ١ٍٗ ِب فؼٍٗ اإلِبَ اٌزفزبى
شوػ اٌّمبطل، اٌّمظل اٌَبكً فٟ )اٌَّؼ١بد(، ٚػّٕٗ فظٛال، األٚي ِٕٙب فٟ ِجبؽش 

، 65 – 63إٌجٛح، اٌنٞ عؼً اٌّجؾش اٌضبٟٔ ِٕٗ فٟ اٌّؼغيح. ]هاعغ ٌٗ اٌّغٍل اٌضبٌش، ص 
رمل٠ُ: اٌش١ـ ئثوا١ُ٘ شٌّ اٌل٠ٓ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ، اٌضب١ٔخ 

2111َ.] 
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الذي يقول عن   (ٔ)أو طبيعية، حسب دراساتيم، ومن ىؤالء محمد شحرور
المعجزة: "إنيا عبارة عن قفزة زمانية إلى األمام في تطويع قوانين 

لتأويل والمقايسة، فيذكر أن الطبيعة"، ثم يحاول إلباس ىذا القول صورة ا
يوم القيامة يبعث اهلل "الناس جميعا، وىم في عداد الموتى، فما عممية 
إحياء المسيح لمميت إال قفزة زمانية، ترينا إمكانية إحياء الموتى ماديا، 

 . (ٕ)وىو الذي سيحصل يوم البعث"
بين الخوارق التي تحدث في دنيا الناس وبين ما   لقد خمط شحرور

يجيء في اآلخرة، متناسيا أن أمور اآلخرة ليا نواميس، وقوانين، وسنن 
خصيا اهلل تعالى بيا، وال تصح المقارنة بينيما، بحيث يجعل خوارق 

 العادات ىي القاسم المشترك.
اهلل ولم يعتبر الخارق الحسي )المعجزة( عامال بطبيعتو التي خمقو 

نما ىو نوع من التأويل المرتبط بالكيفية الزمانية، أو المكانية،   عمييا، وا 
 .(ٖ)أو الطبيعة التي خمق اهلل الكائنات عمييا

ولئن كان ىذا ىو حال الحداثيين مع المعجزات الحسية قطعا 
ألنبياء اهلل السابقين، فالحال ال يختمف كثيرا مع معجزات النبي محمد 

 سمم الحسية.صمى اهلل عميو و 

                                                 
َ، صُ 1351َ، ؽظً ػٍٝ شٙبكح اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ثلِشك 1338ِفىو ٍٛهٞ، ٌٚل ثلِشك ( 1)

َ، ٚرقوط ثلثٍَٛ 1353ٍبفو ثجؼضخ ئٌٝ االرؾبك اٌَٛف١زٟ ٌلهاٍخ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ فٟ ٍِٛىٛ 
َ، ٚؽظً ػٍٝ 1368َ، أٚفل ئٌٝ عبِؼخ "كثٍٓ" ثأ٠وٌٕلا ػبَ 1364إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ 
وزٛهاٖ فٟ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ، ثلأ فٟ كهاٍخ اٌؼٍَٛ اإلٍال١ِخ فٟ أ٠وٌٕلا ػبَ اٌّبعَز١و، صُ اٌل

لواءح ِؼبطوح، اٌمظض اٌموآٟٔ، اٌل٠ٓ –َ، ٌٚٗ ِإٌفبد ػلح، ِٕٙب: اٌىزبة ٚاٌموآْ 1311
ٚاٌٍَطخ، أَ اٌىزبة ٚرفظ١ٍٙب، لواءح ِؼبطوح فٟ اٌؾبو١ّخ اإلَٔب١ٔخ...ٚغ١و٘ب. ]هاعغ: 

 [https:shahrour.argi.?pؾوٚه: اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌٍلوزٛه ش
 .185ك. ِؾّل شؾوٚه: اٌىزبة ٚاٌموآْ لواءح ِؼبطوح، ص ( 2)
ِٚٓ مٌه ِؾبٌٚخ رف١َوٖ ػلَ ئؽواق إٌبه ٌٕجٟ هللا ئثوا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌَالَ، ِغ ٚعٛك ؽج١ؼخ إٌبه ( 3)

ز١ٓ فمبي: )ئْ إٌبه رؾٛٞ ؽج١ؼ -اٌطج١ؼخ اٌمبثٍخ ٌالؽزواق–ٚؽج١ؼخ ٔجٟ هللا  -اإلؽواق–
ِزؼبكر١ٓ فٟ آْ ٚاؽل، ّٚ٘ب: اٌؾوق، ٚػلَ اٌؾوق، فبٌظفخ األٌٚٝ ٌٕب، ٚاٌضب١ٔخ عبءد 

 [.185إلثوا١ُ٘(. ]ِؾّل شؾوٚه: اٌىزبة ٚاٌموآْ لواءح ِؼبطوح، ص 
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فالمطالع لمتراث الحداثي، أو ما يمكن تسميتو بالفكر العقالني؛ 
يجدىم يطعنون في المعجزات الحسية الواردة في القرآن الكريم، ويعمدون 
إلى اجتيادات العمماء في فيميا، ثم ينتيون إلى القول بأنو إذا كان 

قاق القمر، فإن األقدمون قد ناقشوىا، كالحال مع اإلسراء، والمعراج، وانش
"اآلراء فييا مختمفة، وكميا تراث لنا، ومن حقنا، بل من واجبنا أن نختار 
منيا ما ال يتعارض مع الفيم الذي ينسجم مع مبادئ العقل، ومعطيات 

 . (ٔ)العمم في عصرنا"
ومن المؤكد أن اصطياد بعض عبارات اجتيادية في تأويل النص، 

عد قاعدة أو حجة ممزمة؛ ألن التأويل أو تفيمو من العمماء األقدمين ال ي
في فيم النص ال يمغي حقيقة النص بحال من األحوال؛ إذ القاعدة الكمية 

، فإذا كان النص قد ورد في القرآن  (ٕ)قاضية بأنو "ال اجتياد مع النص"
الكريم قطعيا في وروده، ظنيا في داللتو؛ فإن الشواىد التي تقف معو 

 داللتو أيضا. تجعمو في منزلة القطعي في
وبناء عميو تكون المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم 

ثابتة بنص القرآن  -مثال-الورادة في القرآن الكريم، كمعجزة انشقاق القمر 
الكريم، وىي منسجمة مع مبادئ العقل، وأحكامو، من: اإلمكان، 

 والوجوب، واالستحالة. وعميو فإن انشقاق القمر ليس مستحيال.
ما احتجاجيم بأقوال بعض العمماء بأنو سينشق مستقبال فقد فاتيم أ

أن المغة والسياق قد ال يعينان عمى ىذا؛ إذ الصياغة دلت عمى وقوعو في 
حدث مضى، كذا السياق، وقد أكد عمى ذلك اإلمام الزمخشري، حيث 

                                                 
 .188، ص 1ك اٌغبثوٞ: ِلفً ئٌٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ط ( 1)
ٔذ لطؼ١خ أٚ ظ١ٕخ. ]اثٓ ٘نا ٠شًّ ع١ّغ إٌظٛص اٌشوػ١خ ِٓ اٌىزبة أٚ إٌَخ، ٍٛاء أوب( 2)

للاِخ اٌّملٍٟ: هٚػخ إٌبظو ٚعٕخ إٌّبظو فٟ أطٛي اٌفمٗ ػٍٝ ِن٘ت اإلِبَ أؽّل اثٓ 
 [.516، ص 1ؽٕجً، ط 
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 ۓ]قال: "روي عن بعض الناس أن معناه: ينشق يوم القيامة، وقولو: 

 . (ٕ)يرده، وكفى بو ردا"  (1)[    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي: "ىذه اآليات عمى ظاىرىا، كما 
فيمتيا األجيال المتعاقبة من عمماء المسممين، عمماء المغة وعمماء الدين، 
فالقاعدة العامة في فيم آيات القرآن أنيا عمى حقيقة المفظ فييا، إال إذا 

تحمل عمى المجاز، وليس ىنا من مثل ىذه القرينة قامت قرنية كافية 
شيء يدعو إلى فيم )وانشق القمر( عمى معنى )وضوح الحجة( كما ذىب 
بعض العمماء المحدثين، بل القرائن كميا تؤيد ظاىر اآلية، وأنيا عمى 

 . (ٖ)الحقيقة ال عمى المجاز"
رغم قمة بضاعتيم في -ومما يزيد األمر غرابة أن الحداثيين 

يعمنون أن ما ذكروه آراء صحيحة، وما ُدوَنو مصادر  -حديث الشريفال
ال يعتمد عمييا، مع أنيم يفتقدون أساسيات الفيم لمسنة المطيرة، ومن ذلك 
قوليم: "ىناك روايات تحدثت عن أمور كثيرة نسبت إلى النبي صمى اهلل 

اديث عميو وسمم عمى أنيا معجزات لو، من النوع الخارق لمعادة، وكميا أح
 . (ٗ)آحاد، ومعظميا من النوع الذي يتساىل فيو رجال الحديث"

  

                                                 
 .2ٍٛهح اٌمّو، ا٠٢خ ( 1)
، كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ، 431، ص 4اٌيِقشوٞ: اٌىشبف ػٓ ؽمبئك غٛاِغ اٌزٕي٠ً، ط ( 2)

 ٘ـ.1411ث١وٚد، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ 
ٚاٌلوزٛه أؽّل ػجل اٌَالَ اٌىوكأٟ: اإلٍالَ فٟ ػظو اٌؼٍُ  .ِؾّل أؽّل اٌغّواٜٚ، ٌلوزٛها( 3)

 َ.1318، كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ 122"اٌل٠ٓ ٚاٌوٍٛي ٚاٌىزبة"، ص 
 .131، ص 1ك. اٌغبثوٞ: ِلفً ئٌٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ط ( 4)
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غير أن ىؤالء يجيمون، أو يتجاىمون أن الحديث اآلحاد يؤخذ بو 
ذا جاءت لو ظواىر  متى احتفت القرائن في العمميات والعمميات، وا 

 . (ٔ)نصوص شرعية فإنو يؤخذ بو في القطعيات"
الحسية لمنبي، خاتم البرية نقمت من كما أن الزعم بأن كل المعجزات 

أحاديث آحاد؛ زعم مردود، بما ذكر في القرآن الكريم، كما ىو الحال مع 
اإلسراء، والمعراج، وانشقاق القمر، عمى الوجوه التي جاءت في النقل 

 المنزل.
أجل، ذكرت اآليات القرآنية معجزة انشقاق القمر، ودل سياق اآليات 

م يحدث ذلك لسارع المكذبون لمنبي صمى اهلل عميو أنو انشق بالفعل، ولو ل
وسمم بإعالن ذلك، وقد نقل خبر انشقاقو جم غفير من صحابة رسول اهلل 

 صمى اهلل عميو وسمم.
أمر  -عمى أي وجو كان-وبناء عميو، يكون تأويل ىذه المعجزات 

، (ٕ)مرفوض؛ ألنو مخالف لما جاء في القرآن الكريم، وأيدتو السنة المطيرة
 وعاضدتو المغة العربية.

                                                 
أعً، فجو ا٢ؽبك اٌظؾ١ؼ اٌنٞ ٌُ رؾزف ثٗ لوائٓ رم٠ٛٗ، ئّٔب ٠ف١ل اٌؼٍُ اٌظٕٟ إٌظوٞ، ث١ّٕب ( 1)

اٌقجو اٌظؾ١ؼ اٌنٞ ٌٗ لوائٓ رم٠ٛٗ ئٌٝ كهعخ ا١ٌم١ٓ، فٙٛ ٠ف١ل اٌؼٍُ ا١ٌم١ٕٟ، ٚػ١ٍٗ فقجو 
ٌخ ا٢ؽبك اٌظؾ١ؼ رمَٛ ثٗ اٌؾغخ فٟ اٌؼمبئل ٚاٌشوائغ، ٚئّٔب هكٖ ِٓ هكٖ ثَجت اٌقٍؾ فٟ كال

اٌّظطٍؾبد اٌَّزقلِخ فٟ ػٍُ ِظطٍؼ اٌؾل٠ش. ]ٌزفظ١ً ٘نٖ اٌَّأٌخ ٠واعغ ألثٟ اٌفؼً 
 – 43اثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ: ٔي٘خ إٌظو فٟ رٛػ١ؼ ٔقجخ اٌفىو فٟ ِظطٍؼ أً٘ األصو، ص 

، رؾم١ك: ػجل هللا ثٓ ػ١ف هللا اٌوؽ١ٍٟ، ِطجؼخ ٍف١و ثبٌو٠بع، اٌطجؼخ: األٌٚٝ 41
 ٘ـ[.1422

ٌٔ هػٟ هللا ػٕٗ أْ أً٘ ِىخ ٍأٌٛا إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ أْ ٠و٠ُٙ آ٠خ، هٚٞ ػٓ أ ( 2)
هٚاٖ اإلِبَ اٌجقبهٞ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة: )إٌّبلت(، ثبة: )ٍإاي  فأهاُ٘ أشمبق اٌمّو.

(، ط 3636اٌّشوو١ٓ أْ ٠و٠ُٙ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ آ٠خ فأهاُ٘ أشمبق اٌمّو(، هلُ: )
بَ ٍَُِ فٟ طؾ١ؾٗ وزبة: )طفخ اٌم١بِخ ٚاٌغٕخ ٚإٌبه(، ثبة: ، ٚأفوعٗ اإل216ِ، ص 4

، رؾم١ك: األٍزبم. ِؾّل فإاك ػجل اٌجبلٟ، كاه 2135، ص 4(، ط 482)أشمبق اٌمّو(، هلُ: )
 ث١وٚد، ثلْٚ ربه٠ـ.–ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ 

ثٓ ِبٌه،  وّب أْ ِؼغيح أشمبق اٌمّو هٚا٘ب عّغ ِٓ اٌظؾبثخ أػ١بْ ا١ٌٍَّّٓ، ِٓ أِضبي: أٌٔ
ٚاثٓ ػجبً، ٚاثٓ ػّو، ٚػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، ٚعج١و ثٓ ِطؼُ، ٚغ١وُ٘. ]هاعغ ٌٍش١ـ 

، رؾم١ك: 132، ص 2طبٌؼ ثٓ اٌؾ١َٓ اٌغؼفوٞ: رقغ١ً ِٓ ؽوف اٌزٛهاح ٚاإلٔغ١ً، ط 
ػجلاٌوؽّٓ للػ[، ٚلل عّغ األؽبك٠ش اٌّزؼمٍخ ثٙنٖ اٌّؼغيح، ٚفظً اٌمٛي ف١ّب ٠زؼٍك  ِؾّٛك

 َ.1338٘ـ / 1413، اٌطجؼخ األٌٚٝ اٌؼج١ىبْ ثبٌو٠بع ثٙب، ِىزجخ
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أجل، أعمن القرآن الكريم انشقاق القمر، وىو معجزة إلثبات نبوتو 
صمى اهلل عميو وسمم، وبمغ صداىا اآلفاق، ولم يجحدىا كفار مكة، مع 
جحدىم لمقرآن العظيم، ولنبوة النبي الكريم، فمو لم تكن المعجزة واقعة 

إلينا، وما نقل إلينا بخصوص بالفعل لسارعوا إلى تكذيبو، ولو فعموا لنقل 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)ذلك األمر ىو ما نقمو القرآن الكريم بقولو: 

فيم لم يكذبوا الحدث نفسو، بل سارعوا لرميو بالسحر،   (1) (ۇ ۇ
وعميو يكون إنكار ىذه المعجزة بالىة وحماقة؛ حيث إنيا من الممكنات 

 . (ٕ)العقمية، وليست من باب المستحيالت
معجزتي: اإلسراء، والمعراج، فيما معجزتان لمنبي  وكذلك الحال مع

 صمى اهلل عميو وسمم، جاء ذكر اإلسراء في القرآن الكريم في قولو تعالى:

  (ٖ) (  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ )
فكممة )سبحان( في القرآن الكريم ليا داللة قوية؛ فإنيا تنزيو هلل تعالى ترد 
عند ذكر األشياء العجيبة، حيث إنيا توضح أن الفعل المذكور ال يقدر 

 . (ٗ)عمى القيام بو إال اهلل تعالى
أن اإلسراء والمعراج معجزتان لمنبي صمى  ويؤكد الدكتور الغمراوي

  -تعالى-اهلل عميو وسمم، ينبغي اإليمان بيما دون تأويل، فقدرة اهلل 
ال يعجزىا شيء في األرض وال في السماء. ثم يوضح أن من يؤمن 
بمعجزات األنبياء ينبغي أن يؤمن بمعجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم؛ 

                                                 
 .2ٍٛهح اٌمّو، ا٠٢خ ( 1)
 – ٠11واعغ ٌٍش١ـ ٍؼ١ل إٌٛهٍٟ: اٌّؼواط إٌجٛٞ ػوٚهرٗ، ؽم١مزٗ، ؽىّٗ، صّوارٗ، ص ( 2)

 َ.1331٘ـ /  1418، روعّخ: ئؽَبْ لبٍُ اٌظبٌؾٟ، ِطجؼخ: اٌّلٟٔ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 13
 .1ا٠٢خ ٍٛهح اإلٍواء عيء ِٓ ( 3)
، كاه ا٢فبق اٌؼوث١خ، 351هاعغ ٌٍلوزٛه عّبي اٌؾ١َٕٟ أثٛ فوؽخ: ١ِياْ إٌجٛح، ص: ( 4)

 َ.1338٘ـ /  1418اٌطجؼخ: األٌٚٝ 
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–يؤمن بالمعجزات التي قص اهلل ألن مصدرىما واحد، فيقول: "من 
في كتابو أنو أجراىا ألنبيائو، كتمك التي أجرى لموسى وعيسى؛  -سبحانو

ال ينبغي أن يحيك في صدره شيء يحول دون اإليمان بما قص سبحانو 
من أنو أسرى بنبيو ورسولو وعبده محمد، من مكة، حيث المسجد الحرام، 

 " (ٔ)إلى بيت المقدس
   ک ک ک ک ڑ)بت بالكتاب في قولو تعالى: كما أن المعراج ثا

  (ٕ) (ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ
فيل تمك اآليات أحاديث آحاد!! أما أنيا قطعية في ورودىا 

قد اعتنوا بيذا  -طيَّب اهلل ثراىم–، كما أن رجال الحديث  (ٖ)وداللتيا
فاتياميم بالتساىل في الجانب كثيرا، ونبيوا عمى ما صح، وما لم يصح، 

جانب األحاديث التي تتناول معجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم الحسية 
 أمر غير مقبول.

وحيث انتييت من الحديث عن تصنيفات الفكر الحداثي منكري 
معجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم الحسية؛ سوف أنتقل لمحديث عن 

م العام من معجزات مزاعميم حول ىذه المعجزات، وبيا يتجمى موقفي
النبي صمى اهلل عميو وسمم الحسية، وىو ما سوف أعرضو في الفصل 

 الثالث إن شاء اهلل.
 

                                                 
 .132اٌلوزٛه اٌغّواٚٞ: اإلٍالَ فٟ ػظو اٌؼٍُ، ص ( 1)
 .11ئٌٝ:  13ٍٛهح إٌغُ، ا٠٢بد ِٓ:   (2)
ّبء ا١ٌٍَّّٓ فٟ أٔٗ لل وبْ ئٍواء ثٗ ئٌٝ ث١ذ ٠مٛي اٌلوزٛه اٌغّواٚٞ: "ال فالف ث١ٓ ػٍ( 3)

فٟ اٌَّٛاد اٌَجغ، ؽ١ش ثٍغ ِٓ ٍبثؼزٙب  -طٍٛاد هللا ػ١ٍٗ–اٌّملً، ٚأٔٗ لل وبْ ِؼواط ثٗ 
ِب شبء هللا ٌٗ أْ ٠جٍغ، ئّٔب اٌقالف وبْ ث١ٓ لٍخ روٜ أْ اإلٍواء ٚاٌّؼواط وبٔب ثبٌوٚػ، ٚث١ٓ 

٘ٛ ظب٘و آ٠خ اإلٍواء ٚإٌغُ ِٓ غ١و رأ٠ًٚ، ػّال وضوح روٜ أّٔٙب ثبٌجلْ ٚاٌوٚػ ِؼب، وّب 
ثبٌمبػلح اٌجالغ١خ اٌزٟ رموه أْ إٌض ػٍٝ ؽم١مخ ٌفظٗ ِب ٌُ ٠ىٓ فٟ ٔفٌ إٌض لو٠ٕخ رؾًّ 

 [.131اٌٍفع ػٍٝ اٌّغبى." ]اٌلوزٛه اٌغّواٚٞ: اإلٍالَ فٟ ػظو اٌؼٍُ، ص 
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 الفصل الثالث
 أسباب وجود المعجزات الحسية في الفكر اإلسالمي

 كما يراىا الحداثيون
بعد أن ادعى الحداثيون عدم تأييد النبي صمى اهلل عميو وسمم 

موا إلى ذكر األسباب التي جعمت مفكري اإلسالم بمعجزات حسية انتق
يتحدثون عنيا، رغم عدم وقوعيا حقيقة، وظيرت ليم مزاعم عدة، سوف 

 أذكر منيا ما يأتي:
 الموقف السمبي لمقرآن الكريم من المعجزات الحسية. -أوال

يقصد الحداثيون بالموقف السمبي لمقرآن الكريم من المعجزات 
البرية: خموه من الحديث عنيا، فمم ترد شيادة في الحسية لمنبي خاتم 

القرآن الكريم تؤيد وقوع معجزات حسية لو صمى اهلل عميو وسمم عمى حد 
زعميم، ولو جاء فيو ذكر ليذه المعجزات الحسية لكان إيجابيا، ثم اقاموا 

 ىذا الزعم عمى جوانب عدة، منيا:
إلى فكرة التأمل  عمد أن القرآن الكريم، وىو يتحدث عن جوانب كثيرة، - أ

براز أسموب الخطاب الموجو إلى العقل، والقمب، دون  فى الكون، وا 
أن يشغمو بمسائل يمكن أال يصدقيا، أو يحتاج إلى داعم ليا، حيث 

في سياق رده عمى الكفار في نعتيم لمنبي صمى اهلل عميو وسمم -إنو 
 -ولينبالساحر، والشاعر، ونعتيم لمقرآن بالمفترى عميو، وأساطير األ

كانت لو ردود قوية تؤكد صدق النبي صمى اهلل عميو وسمم، واستغراقو 
في ميمتو، وىو موقف إيجابي، غير أنو لم يذكر خوارق داعمة لمنبوة 

: "إن حكمة اهلل  (ٔ)سوى لفت النظر إلى الكون، يقول األستاذ دروزة

                                                 
ؼ١ٍُ، ٚاػزمً ِواد ػلح، وبْ َ، ػًّ فٟ اٌىزبثخ ٚاٌز1883ِإهؿ ٍٛهٞ، ٌٚل فٟ ٔبثٌٍ ٍٕخ ( 1)

٠زوعُ ػٓ اٌزوو١خ، ٚاٌفو١َٔخ، ثٍغذ وزجٗ اٌّطجٛػخ رَؼخ ٚصالص١ٓ وزبثب، ِٚٓ أشٙو ِإٌفبرٗ: 
اٌزف١َو اٌؾل٠ش فٟ اصٕٟ ػشو ِغٍلا، ػظو إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚث١ئزٗ، ١ٍوح اٌوٍٛي، 

و١خ....ٚغ١و٘ب. رٛفٟ ٍٕخ ٚاٌموآْ ٚا١ٌٙٛك، ٚاٌّوأح فٟ اٌموآْ ٚإٌَخ، اإلٍالَ ٚاالشزوا
، كاه اثٓ ؽيَ، 523َ. ]٠واعغ ٌّؾّل ف١و ثٓ هِؼبْ: رىٍّخ ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ، ص 1384

 َ[.1338٘ـ / 1418ٌجٕبْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ 
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اقتضت أال تكون الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد صمى اهلل عميو 
وسمم، وبرىانا عمى صحة رسالتو، وصدق دعوتو التي جاءت 
بأسموب جديد، ىو أسموب لفت النظر إلى الكون، وما فيو من آيات 

 . (ٔ)باىرة، والبرىنة بيا عمى وجود اهلل، وقدرتو الشاممة"
وبيذا يعتقد أن القرآن الكريم لم يثبت معجزة حسية لمنبي صمى اهلل 

 ىن عمى صحة رسالتو.عميو وسمم جاءت لتدعم أو تبر 
ما ذىب إليو الحداثيون من أن المعجزة الواردة في اإلسالم إنما ىي  -ب

تخييل لجممة من األدبيات الواردة في ديانات مختمفة، استطاعت 
الخروج من أسر الواقع، وأسر النص، فكان الحديث عن معجزات 

دىا صناعية، قائمة عمى التخيل واإلفراط فيو، وال يمكن القول بوجو 
عمى ناحية صحيحة، بل يمكن القول بأن اإليمان ىو الذي خمق 

 المعجزة.
: "إن الغياب التام لممعجزات النبوية في (ٕ)يقول جورج طرابيشي

النص القرآني...قد أطمق العنان لألدبيات المعجزية الالحقة لتتخيل ولتفرط 
ا مثل مثمي–في التخيل، وىكذا ال تكون المعجزة في اإلسالم قد انعقدت 

من أسر الواقع وحده، بل كذلك من أسر  -المعجزة في أية ديانة أخرى
النص، وىذا ما أطمق العنان في اإلسالم المتأخر لظاىرة ارتداد تضخمية 
نحو النصوص التأسيسية؛ لتحميميا بشحنات متضاعفة من أدبيات خرق 

 . (ٖ)العادة"

                                                 
، 243، ص 1األٍزبم ِؾّل ػيح كهٚىح: ١ٍوح اٌوٍٛي طٛه ِمزجَخ ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ط ( 1)

ُ األٔظبهٞ، ِٕشٛهاد اٌىزت اٌؼظو٠خ، ط١لا، ػٕٟ ثٙب ٚٔظُ طٛه٘ب: ػجل هللا ثٓ ئثوا١٘
 ث١وٚد، ثلْٚ ربه٠ـ.

َ، ػًّ ِل٠وا إلماػخ كِشك ٌّلح ػبَ، 1333ِفىو ٚوبرت ٍٛهٞ، ٌٚل ثّل٠ٕخ ؽٍت ػبَ ( 2)
َ، ِٚؾوها هئ١َ١ب 1384ٚؽزٝ:  1312ٚهئ١َب ٌزؾو٠و ِغٍخ كهاٍبد ػوث١خ فٟ اٌفزوح ِٓ: 

َ، ألبَ فزوح فٟ ٌجٕبْ، صُ غبكه ئٌٝ فؤَب، 1383ٚؽزٝ  1384ٌّغٍخ اٌٛؽلح فٟ اٌفزوح ِٓ: 
١وح، ِٕٙب: ِؼغُ اٌفالٍفخ، ٚ٘وؽمبد، ِٓ ئٍالَ اٌموآْ ئٌٝ ئٍالَ ٌٗ ِإٌفبد ٚروعّبد وض

 َ. 2116اٌؾل٠ش...رٛفٟ ٍٕخ 
[ 10 alawan - org /author /www.alawan.org//https: ] 
 .113ك. عٛهط ؽواث١شٟ: اٌّؼغيح أٚ ٍجبد اٌؼمً فٟ اإلٍالَ، ص ( 3)
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جورج من المؤكد أن عنوان الكتاب الذي وضع إطاره المعرفي 
ذا  طرابيشي بيِّن في داللتو؛ حيث جعل )المعجزة( مقابل )سبات العقل(، وا 

خرق العادة لتأييد النبي  -لدى المتكمم–كانت كممة )معجزة( تعني 
الصادق، فإنيا عنده نوع من اإللياء بالخياالت، بل ىي ضرب من السعي 

 إلى تدبير اإلنسان نفسو بنفسو.
رآن ألي معجزة حسية لمنبي صمى اهلل ويؤكد الجابري عدم ذكر الق -ج

عميو وسمم من وجية نظره، مستندا إلى طمب قريش المعجزة من 
النبي صمى اهلل عميو وسمم مرارا وتكرارا، ثم يأتي الجواب بالرفض، 

أنو معجزة  -بأكممو–فيقول: "إن الشيء الوحيد الذي يفيم من القرآن 
قرآن ال غير، فالقرآن خاصة بالنبي محمد صمى اهلل عميو وسمم ىو ال

يكفي ذاتو بذاتو في ىذا الشأن، والدليل عمى ذلك: أن كفار قريش قد 
أكثروا من مطالبة الرسول صمى اهلل عميو وسمم باإلتيان بأية معجزة 
تخرق الكون، واستقرار سننو، كدليل عمى صدق نبوتو، فكان جواب 

ة )أم القرى( القرآن: أن ميمة محمد بن عبد اهلل ىو أن يبمغ ألىل مك
وما حوليا رسالة اهلل إلييم )القرآن(، وليس من اختصاصو اإلتيان 

 . (ٔ)بآيات معجزات خارقة لمعادة"
مما سبق يتضح أن الجابري ينكر المعجزات الحسية لمنبي صمى 
-اهلل عميو وسمم؛ استنادا إلى عدم ذكرىا في القرآن الكريم، ولو وقعت 

ودل عمييا داللة مباشرة، يستوي في فيميا  ألبرزىا القرآن الكريم، -فعاًل 
 العامي والمتخصص.

ويؤكد ىذا االتجاه خمو القرآن من الحديث عن معجزات حسية لمنبي  -د
صمى اهلل عميو وسمم، الدكتور ىيكل حيث يرى أنو "لم يرد في كتاب 

                                                 
 .181ص ، 1ك. ِؾّل ػبثل اٌغبثوٞ: ِلفً ئٌٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ط ( 1)
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عمى اختالف -اهلل ذكر لمعجزة أراد اهلل بيا أن يؤمن الناس كافة 
محمد صمى اهلل عميو وسمم إال القرآن الكريم، ىذا  برسالة -عصورىم

مع أنو ذكر المعجزات التي جرت بإذن اهلل عمى أن أيدي من سبق 
محمًدا من الرسل، كما أنو جرى بالكثير مما أفاء اهلل عمى محمد 
صمى اهلل عميو وسمم، وما وجو إليو الخطاب فيو، وما ورد في الكتاب 

 . (ٔ)ة الكون في شيء"عن النبي العربي ال يخالف سن
إن المتأمل في النص السابق يرى نزعة تعصبية؛ ألن الذي ذكر 
معجزات األنبياء السابقين ىو القرآن نفسو، والذي تحدث عن معجزات 
النبي صمى اهلل عميو وسمم الحسية، كانشقاق القمر، واإلسراء، والمعراج 
ىو القرآن نفسو، فمماذا يقبل حديث القرآن عن معجزات األنبياء السابقين، 

 نكر، أو يتأول ما ورد فيو من معجزات حسية لمنبي خاتم البرية؟وي
ويؤكد الدكتور البوطي حقيقة ميمة، مفادىا: "أن المسمم ال ينبغي لو 

إنما  -صمى اهلل عميو وسمم–أن يتصور أن المعجزة الوحيدة في حياتو 
سيرة يحاول  -عميو الصالة والسالم–ىي القرآن، مادام أنو ال ينكر أنو لو 

ن يفيم حياتو من خالليا، أما إن كان ينكر وجود ىذه السيرة فإن عميو أ
أن ينكر معجزة القرآن أيضا؛ إذ لم تبمغنا معجزات رسول اهلل المختمفة إال 
من حيث بمغنا منو معجزة القرآن. واإلقدام عمى التأويل ىنا، وتسميم ذلك 

نع طبق ما يستيوي النفس، ويتفق مع الغرض، إسفاف غريب في تص
  (ٕ)البحث والفيم، ال يقدم عميو من كان كريما عمى نفسو، معتزا بعقمو."

                                                 
، ا١ٌٙئخ اٌّظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ِٙوعبْ اٌمواءح 58ك. ِؾّل ؽ١َٓ ١٘ىً: ؽ١بح ِؾّل، ص ( 1)

 َ.1338ٌٍغ١ّغ 
، كاه اٌفىو، كِشك، ٍٛه٠ب، 14، 13اٌلوزٛه ِؾّل ٍؼ١ل اٌجٛؽٟ: فمٗ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ص  (2)

 َ.1331٘ـ / 1411اٌطجؼخ اٌؼبشوح 
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ربما يكون الجواب: أنيم عجزوا عن الخروج من األطر التي رسميا 
ليم المستشرقون، وتنادوا بيا، دون أن يكون ليم وازع يصدىم عن ىذا 

 الضالل.
اطيا ومما تجدر اإلشارة إليو: أن بعضا ممن أليبتيم ضمائرىم بسي

بدل أن يعترفوا بما يعانونو تجاه معتقداتيم، أخذوا يسقطون أحواليم عمى 
غيرىم، فيدعون أن المسممين في حيرة من أمرىم تجاه فمسفة المعجزة 

، فيم تجاه واقع قرآني صريح قائم عمى موقف سمبي من كل  (ٔ)والنبوة
أخرى  معجزة لو، ثم يقررون أن عمماء المسممين من أىل السنة في حيرة

، فالمسممون في واقع  (ٕ)متعمقة باختالفيم حول أوجو اإلعجاز القرآني
 . (ٖ)مرير تجاه ىذه المسألة

أخمص مما سبق إلى أن زعم خمو القرآن من الحديث عن أية 
معجزة حسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم زعم باطل؛ فالقرآن الكريم أقام 

وظيرت فيو المناىجية بكل  موقفا إيجابيا من ناحية العرض واالستدالل،
ما تستمزمو من دقة. ويشيد لذلك: أنو في معجزة اإلسراء والمعراج تحدث 
عن العناصر األساسية، حيث تناول اإلسراء باعتباره من األفعال اإلليية، 
والرسول صمى اهلل عميو وسمم، وىو المرسل من ِقبل اهلل، والزمان، وىو 

تحدث عن المكاَنْين، باعتبار أن اإلطار الذي جرى فيو الحدث، كما 
األول منطقة االنطالق، والثاني منطقة التوقف، كما تناول الظرف، وىو 

                                                 
١ٌٌٚ ػٓ اٌّؼغيح، ٚػٓ فٍَفخ إٌجٛح، ١ٌٌٚ ؽم١مزٙب،  ٘إالء ٠زؾلصْٛ ػٓ فٍَفخ اٌّؼغيح،( 1)

ٚثبٌزبٌٟ فبٍزؼّبي وٍّخ )فٍَفخ( ئفواط ٌٙنٖ اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثبٌٕجٛح، ٚكالئً ئصجبرٙب إٌم١ٍخ، 
ٚاٌؼم١ٍخ ئٌٝ أفوٜ شى١ٍخ، رزؼٍك ثوفغ وً ١ِزبف١ي٠م١ب رأ١ٍِخ ِٛػٛػٙب )هللا(: مارب، ٚطفبرب، 

 ١زبف١ي٠م١ب إٌمل٠خ، اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّالؽظخ ٚاٌزغوثخ.ٚأفؼبال، ٠ٚؼزملْٚ فمؾ ثبٌّ
ِٓ اٌضبثذ أْ ِفىوٞ ا١ٌٍَّّٓ ٌُ ٠قزٍفٛا فٟ أٚعٗ ئػغبى اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٌىُٕٙ مووٚا ( 2)

ًٌّ ثبػزجبه ِب ٚفمٗ هللا ئ١ٌٗ، فبٌجالغ١ْٛ ٠نووْٚ ٚعٖٛ ئػغبى ثالغ١خ، ٚإٌؾ٠ْٛٛ  ٚعٛ٘ب، و
 ْ، ٚاٌّؾلصْٛ، ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ١ٌٌ افزالف، ثً رىبًِ.ٚاٌظوف١ْٛ، ٚػٍّبء اٌؼم١لح، ٚاٌّفَوٚ

هاعغ ِب وزجٗ األة ٠ٍٛف اٌؾلاك فٟ وزبثٗ: ِؼغيح اٌموآْ، رؾذ ػٕٛاْ: فٍَفخ أً٘ اٌؼظو ( 3)
 www.alkdema.net، ِووي اٌىٍّخ ا١ٌَّؾٟ 11فٟ إٌجٛح ٚاٌّؼغيح، ص 
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)لياًل(، وعميو، يكون الموقف اإليجابي لمقرآن الكريم قد بينت مظاىره في 
 معجزة اإلسراء.

 االعتقاد بضرورة المعجزات الحسية لتأييد خير البرية. -ثانيا
القرآن الكريم لم يذكر معجزة حسية لمنبي صمى يذكر الحداثيون أن 

اهلل عميو وسمم، بل ولم يحدث ذلك فعال، ولعل الذي دعا المسممين إلى 
إثبات معجزات حسية لو صمى اهلل عميو وسمم ىو اإليمان بأن المعجزات 

 ترفع من قدر النبي، وتعمي شأنو، ومكانتو.
ن، فيما مضى، يقول ىيكل: "... فأي داع دعا طائفة من المسممي

ويدعو طائفة منيم اليوم إلى إثبات خوارق مادية لمنبي العربي؟ إنما 
دعاىم إلى ذلك أنيم تموا ما جاء في القرآن عن معجزات من سبق محمدا 
من الرسل، فاعتقدوا أن ىذا النوع من الخوارق المادية الزم لكمال الرسالة، 

ن لم يرد في القرآن، وظ نوا أنيا كمما ازداد عددىا فصدقوا ما روي منيا، وا 
 . (ٔ)كانت أدل عمى الكمال، وأدعى إلى أن يزداد الناس بالرسالة إيمانا"

لقد أقام ىيكل سؤالو، وأجاب عميو بجواب، عدَّه ُمَسمًَّما، ولم يقم 
، ويضاف إلى ذلك ما ذكره، وضمنو  (ٕ)دليال عمى صدقو، فيطالب المنع

أن تكون معجزة محمد معجزة إنسانية  مقولتو السابقة، حيث قال: أراد اهلل
عقمية...ىذه المعجزة ىي القرآن...ولو أراد أن تكون المعجزة المادية وسيمة 
إلى اقتناع من نزل اإلسالم عمى رسولو بينيم لكانت، ولذكرىا في كتابو، 

 . (ٖ)لكن من الناس من ال يصدقون إال بما يقره العقل"

                                                 
 .١٘53ىً: ؽ١بح ِؾّل، ص ( 1)
خ ِؼ١ٕخ. ]اٌغوعبٟٔ: اٌوٍبٌخ اٌشو٠ف١خ فٟ آكاة اٌجؾش ٌّٕغ: ٘ٛ ؽٍت اٌل١ًٌ ػٍٝ ِملِا( 2)

 .[35ٚإٌّبظوح، ص 
 .١٘53ىً: ؽ١بح ِؾّل، ص ( 3)
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غاب عنو أن  -وأحكامو وىو يسعى لالحتماء بالعقل-إن ىيكل 
سحرة فرعون لما رأوا بأعينيم المعجزات الحسية حكمت عقوليم بأنو نبي، 
لمجرد المشاىدة، فكانت المعجزة الحسية لموسى عميو السالم وسيمة 
إلقناعيم، ويضاف إليو أن القرآن الكريم معجزة حسية عقمية، فيي حسية 

، إنسانية في معالجتيا في حروفو وكمماتو، عقمية في منطوقو، ودالالتو
 لمقضايا.

ويضاف إلى ما سبق أن معجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم 
الحسية قد ثبت بعضا منيا بالقرآن الكريم، وآخر بصحيح السنة المطيرة، 
وصارت متواترة بالمعنى، وتداوليا أىل العمم في مؤلفاتيم، وما ورد في 

ب التراجم، واألخبار، بعض الكتابات التي ظيرت لدى المؤرخين وأصحا
ونسب فييا لمرسول صمى اهلل عميو وسمم من خوارق العادات ما ال يمكن 
قبولو؛ اتجاه غير مقبول، نبو إليو العمماء، وبينوا زيف ىذه المرويات، 
حيث أوضحوا المنيج المعتمد في األخذ عنو صمى اهلل عميو وسمم، حيث 

 -أيضا–، وقال  (ٔ)يمج النار"قال: "ال تكذبوا عمّي؛ فإنو من كذب عمّي فم
 . (ٕ)"من كذب عمّي متعمدا فميتبوأ مقعده من النار"

وال يقع ما ذكره ىؤالء موقع القبول، وأعداء اإلسالم يعمدون إلى 
ىذه اآلراء الضعيفة، فيأخذونيا، وينسبونيا إلى مفكري المسممين، 

 باعتبارىا آراء معتمدة لدييم.
  

                                                 
أفوعٗ اإلِبَ اٌجقبهٞ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة )اٌؼٍُ(، ثبة: )ئصُ ِٓ ونة ػٍٝ إٌجٟ طٍٝ هللا ( 1)

 .33، ص 1(، ط 116ػ١ٍٗ ٍٍُٚ(، هلُ )
)اٌغٕبئي(، ثبة )ِب ٠ىوٖ ِٓ ا١ٌٕبؽخ ػٍٝ ا١ٌّذ(، أفوعٗ اإلِبَ اٌجقبهٞ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة ( 2)

 .81، ص 2(، ط 1231هلُ )
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 اإلسالمية.ثقافة الفتوحات  -ثالثا
يعتقد الحداثيون أن وجود المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو 
وسمم فرضتيا ظروف زمانية، وأخرى اجتماعية، وثالثة نفسية، ويدلمون 
عمى مقوالتيم بأن العرب عندما نزل القرآن الكريم إنما نزل بمغتيم العربية، 

أن شعوب  وقد نص في بعض آياتو عمى عبارة )يعقمون(، ومن المؤكد
البمدان المفتوحة، وبخاصة األعجمية، ما كان ليا أن تعقل قرآنا عربيا، 

 وىم يجيمون العربية.
يقول طرابيشي: "إن شعوب البمدان المفتوحة ما كان ليا أن تعقل؛ 
ألنيا كانت تجيل العربية جيال تاما، وبانتظار أن تستعرب نخبيا المثقفة، 

الثاني اليجري، وتشرع بعممية تقنيين  ابتداء من النصف الثاني من القرن
اإلعجاز القرآن...فإنو ما كان لتمك الشعوب األعجمية أن تأخذ طريقا إلى 

  (ٔ)استكراىا -فقط–اإلسالم، وتدخل في دين اهلل أفواجا، اقتناعا، وليس 
إال من باب المعجزات الحسية، التي لم يكن ثمة مناص من أن تنسب إلى 
الرسول، ويمكن القول بأن تمك الشعوب ىي التي فرضت بيئتيا القديمة 
عمى الدين الجديد، وليس اإلسالم ىو الذي فرض عمييا بيئتو األولى، 

 . (ٕ)القابمة لموصف بأنيا رسالية"
التأكيد عمى أن المعجزات إلى  -من طرف خفي-البّين أنو يسعى 

الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم إنما ىي أساطير قامت في الشعوب 

                                                 
ط١بغخ رٍه اٌّفوكاد كاٌخ ػٍٝ أٔٗ ٠ؼغ اٌَُ فٟ اٌؼًَ، فٙٛ ٠مو ثأْ اٌشؼٛة األػغ١ّخ ( 1)

أفند ؽو٠مٙب ئٌٝ اإلٍالَ، ٚكفٍذ ف١ٗ أفٛاعب، ٠َٚزقلَ ػجبهح )الزٕبػب، ١ٌٌٚ اٍزىوا٘ب(؛ 
ئٌٝ أْ ا١ٌٍَّّٓ أعجوٚا ٘إالء ػٍٝ اٌلفٛي فٟ اإلٍالَ أٚي ؽزٝ رش١و ِٓ ؽوف ففٟ 

األِو، ٚ٘ٛ ػٍٝ ٠م١ٓ ثأْ ا١ٌٍَّّٓ ِب كفٍٛا ٘نٖ اٌجالك ٍٜٛ ِؼّو٠ٓ، ٚثٕبء ػٍٝ هعبءاد 
 اٌَّزؼؼف١ٓ اٌن٠ٓ ٠ؼ١شْٛ فٟ ِظٍخ األؽىبَ اٌمب١ٍخ، ٠ٚو٠لْٚ اٌزقٍض ِٕٙب.

 .166َ، ص عٛهط ؽواث١شٟ: اٌّؼغيح أٚ ٍجبد اٌؼمً فٟ اإلٍال( 2)
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األعجمية، قبل أن يفتحيا المسممون، الذين تقبموىا، وفرضت عمييم، 
 وساروا يعتنقونيا، مع إدراكيم أنيا ليست من اإلسالم في شيء.

شيد ويضاف إلى ما سبق: أن ما ذكره طرابيشي لم يسمم لو، ي
لذلك: أن فكرة وقوف المسممين العجم عمى فيم القرآن وتعقمو حتى 
 النصف الثاني من القرن الثاني اليجري لم تقم عمى دليل، بل بالعكس؛ 
إذ الثابت أن كل من دخل اإلسالم منيم، فيم العربية، وأجادىا، وبخاصة 
عندما شجعيم الرسول صمى اهلل عميو وسمم عمى ذلك، ولم يجرؤ أحد 

 نيم عمى صناعة معجزة لمرسول صمى اهلل عميو وسمم لم تحدث.م
كما أن الزعم بكون المعجزات الحسية وليدة الفتوحات اإلسالمية 

صمى اهلل عميو وسمم الحسية  منقوض بالواقع، يشيد لذلك أن معجزاتو
كثيرة، منيا ما قد تم في مكة، كاإلسراء، والمعراج، وانشقاق القمر، 
وخروجو سالما ليمة اليجرة، رغم وجود أعداد غفيرة بباب منزلو من الرجال 
األشداء، فكيف يقع الزعم بأن المعجزات الحسية اقتضتيا ظروف البالد 

 المفتوحة الناطقة بغير العربية.
ناء عميو، تكون معجزاتو صمى اهلل عميو وسمم قد تمت حال وب

حياتو، وقد حفظت ىذه الخوارق الحسية بأسانيدىا، ولو كان ىناك أمر 
عالنو، ولواجيوا المسممين بو،  آخر لسارع أعداء اإلسالم إلى إذاعتو وا 
وقاتموىم عميو؛ إذ كان ذلك أدعى ليم وأيسر، ولكنيم لم يفعموا، فدل األمر 

 أن ذلك كان لو صمى اهلل عميو وسمم حال حياتو.عمى 
وأخمص مما سبق إلى أن ما ذىب إليو الحداثيون في إنكار 

 المعجزات الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  قد أقيم عمى عممتين:
األفكار السمبية التي تمقوىا عن كتابات نسبت لإلسالم  إحداىما:

ومعانييا، والمنيج العممي والمسممين، وىي ليست صحيحة في مبانييا، 
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يقتضي تحري المسائل المعروضة، وعدم تبني مواقف لم تقم أدلة عمى 
 صحتيا.

رغبة كثير منيم في إدانة اإلسالم والمسممين، كيدا، وحقدا،  ثانييما:
وحسدا، وذلك ألن المنيج العممي يقتضي التثبت من المعمومات التي ترد 

في حديثو عن المعجزات –بعضيم  إلى العقل عن طريق البرىان، كما أن
حاول أن يسقط عمييا ما يتعمق بنقد  -الحسية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم

خوارق العادات والعجائب التي امتأل بيا الكتاب المقدس، وىذا أمر غير 
مقبول؛ ألن عممية اإلسقاط ىذه مرفوضة بكل وجوىيا؛ ألن ما عند الييود 

 سيدنا موسى وعيسى عمييما السالم.والنصارى مشكوك في سنده إلى 
وحيث انتييت من الحديث عن أبرز شبياتيم حول معجزات النبي 

من مناقشتيا؛ فإني أنتقل  -كذلك–صمى اهلل عميو وسمم الحسية، وانتييت 
إلى الحديث عن خاتمة ىذا البحث، وىو ما سيرد إن شاء اهلل  -اآلن–

 تعالى.
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 الخاتمة
 أىم النتائج أوال:
ن لم يكن مقبوال، إال أنو مما تجب مقابمتو، أن ما  -ٔ يتعمق بالحداثة، وا 

باعتبار أن المترتب عميو ينال العقيدة اإلليية، كما ينال القيم 
واألخالق، وقد شرع اهلل بيان ذلك، فيو مما يدخل في نطاق األمر 

 بالمعروف، والنيي عن المنكر.
فتارة تراىم  أن الحداثيين صنفوا أنفسيم باالعتبارات المختمفة، -ٕ

يخاطبون الرأي العام بأنو ليس مستعدا لخطابيم، ويدعون إلى 
المنيجية، وىم أبعد ما يكونون عنيا، وتغمب عمييم سمات التعالي 
التي تدور في التراث الييودي، عمى أقل تقدير، فالييود يعتقدون أنيم 
شعب اهلل المختار، وأن باقي األرض أىميا من األمميين، وما أسوا 

 ستعباد اإلنسان أخيو اإلنسان تحت مظمة اإليمان!.ا
أن الفكر الحداثي في الوقت المعاصر ظيرت فيو بذور وثمرات  -ٖ

سابقة، بمعنى أنو ليس وليد ثقافة عممية مقبولة، وال ىو من بنات 
نما ىو رجع صدى ألفكار قديمة، وشبيات عرضت من  أفكاره، وا 

 قبل.
ويعتبرونيا مصادر أساسية  أن ىؤالء يعتمدون عمى مصادر ثانوية، -ٗ

تخصصية، وبالتالي، ينسبون كل ما فييا لإلسالم، ويحكمون عميو 
 من خالليا.

أن حديثيم عن معجزات األنبياء عمى وجو العموم، ومعجزات الرسول  -٘
الكريم صمى اهلل عميو وسمم عمى وجو الخصوص؛ فيو إعالن صريح 

مب السالمة، بأنيم ال يتوجيون إلى النصوص الدينية نظرة من ط
نما ينظرون إلييا نظرة من يبحث عن العورات  ويبحث عن الحقيقة، وا 

 فيكشفيا.
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المتأمل لمفكر الحداثي المتعمق بالجانب العقدي واألخالقي يقف عمى  -ٙ
أوجو الشبو يبن حداثيي الشرق وحداثيي الغرب، مما يثبت عالقة 

أثرىم التأثير والتأثر، ويثبت معو تتممذىم عمى أيدي ىؤالء، وت
 بتوجياتيم، حتى ساروا َنَقمة ألفكارىم.

 ثانيا: التوصيات:
 ضرورة مقابمة الفكر الحداثي من غير تيّيب منو، أو تخوف؛ فيم -ٔ

ال يؤمنون بالمقدس، وال يعتقدون في المنزل، ومن ثم، فإن التساىل 
 في التعامل معيم تكون لو نتائج سمبية، قد ال تحمد عاقبتيا.

ضرورة قيام دراسات عممية حول الفكر االستغرابي، واالستشراقي، من  -ٕ
حيث إنيما ينتجان ما يسعى لتشويو صورة اإلسالم، ويعمل ضده 

 باستمرار.
االلتفات إلى الدراسات الحداثية، من ناحية مضمونيا، ومفيوميا؛  -ٖ

ألنو إذا ما تم توظيفو عمى ناحية صحيحة وقعت االستفادة منو، أما 
 س األمر، ظيرت خطورتو في األجيال القادمة.إذا عك

التأكيد عمى أن المشكالت الحداثية مفتعمة، سواء أكانت الحداثة تمثل  -ٗ
نما المشكمة  العقالنية أو غيرىا، فالمسألة ليست في التسميات، وا 
تكمن فيما بعد ىذه، فكمما أمعن الناس في تناول تمك الجوانب توارى 

إن خطرىم يقوى؛ إذ ليس أقسى عمى المرء الحداثيون، أما إذا تركوا ف
 المسمم من أن ينال أحد عقيدتو، ويبعده عن ربو.

تكوين لجان عممية من المفكرين المسممين تيتم برصد الظاىرة  -٘
الحداثية من جميع جوانبيا، وتعمد إلى مناقشتيا، والتنبيو عمى زيفيا، 

صدار مجالت متخصصة، ومواقع، وقنوات إلكترونية، يعمن  عنيا، وا 
وتعرف لمجميع، بحيث تصبح المرجع واألساس في مواجية ىذا الفكر 

 الضال.
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 أىم المصادر والمراجع
 القرآن الكريم وعمومو -أوال
الزمخشنننننري: العالمنننننة جنننننار اهلل أبنننننو القاسنننننم محمنننننود بنننننن عمنننننرو. ت  -*

 ىن(. ٖٛ٘)
الكشنناف عننن حقننائق غننوامض التنزيننل، دار الكتنناب العربنني، بيننروت،  -ٔ

 ىنن.ٚٓٗٔلثالثة الطبعة ا
 ىن( ٖٓٔالطبري: اإلمام محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر، ت ) -*
جننامع البيننان فنني تأويننل القننرآن، تحقيننق: أحمنند محمنند شنناكر، مؤسسننة  -ٕ

 م.ٕٓٓٓىن / ٕٓٗٔالرسالة، الطبعة األولى 
 ىن( ٖٔٚٔالمراغي: اإلمام أحمد بن مصطفى ت ) -*
 م.ٜٙٗٔىن / ٖٙ٘ٔى تفسير المراغي، طبعة الحمبي األول -ٖ

 السنة النبوية وعموما -ثانيا
 ابن حجر: العالمة أبو الفضل العسقالني    -*
نزىة النظر في توضيح نخبة الفكنر فني مصنطمح أىنل األثنر، تحقينق:  -ٗ

عبنننند اهلل بننننن ضننننيف اهلل الرحيمنننني، مطبعننننة سننننفير بالرينننناض، الطبعننننة 
 ىن.ٕٕٗٔاألولى 

 ىن( ٕٙ٘البخاري: اإلمام محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل ت ) -*
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صمى اهلل عميو  -٘

وسنننمم وسننننتو وأيامنننو، تحقينننق: محمننند زىينننر بنننن ناصنننر الناصنننر، دار 
 ىن.ٕٕٗٔطوق النجاة، الطبعة األولى 

 ىن( ٛ٘ٗموسى ت ) البييقي: اإلمام أحمد بن الحسين بن عمي بن -*
السنننننن الكبننننرى، تحقيننننق: محمنننند عطننننا عبنننند القننننادر عطننننا، دار الكتننننب  -ٙ

 م.ٖٕٓٓىن / ٕٓٗٔالعممية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 
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 ىن( ٕٔٙمسمم: اإلمام أبو الحسن القشيري النيسابوري ت ) -*
المسنننند الصنننحيح المختصنننر بنقنننل العننندل عنننن العننندل إلنننى رسننننول اهلل  -ٚ

يو وسمم )صحيح مسمم( تحقيق: األستاذ. محمد فؤاد عبد صمى اهلل عم
 الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

 المراجع العامة
 ابن الساعي: تاج الدين، وعمي بن أنجب  -*
الدر الثمين في أسماء المصننفين، تحقينق: أحمند شنوقي بننين، ومحمند  -ٛ

الطبعنننة األولنننى، بننندون  سنننعيد خشنننبي، دار الغنننرب اإلسنننالمي بتنننونس،
 تاريخ.

 ابن تيمية: الشيخ تقي الدين أحمد الحراني  -*
الجنننواب الصنننحيح لمنننن بننندل دينننن المسنننيح، تحقينننق: عمننني بنننن حسنننن  -ٜ

 وآخنننننننننننننننننننرون، دار العاصنننننننننننننننننننمة بالسنننننننننننننننننننعودية، الطبعنننننننننننننننننننة الثانينننننننننننننننننننة
 م.ٜٜٜٔىن / ٜٔٗٔ 

 ابن رمضان: محمد خير  -*
ت، لبننان، الطبعنة األولنى تكممة معجم المؤلفين، دار ابن حنزم، بينرو  -ٓٔ

 م.ٜٜٚٔىن / ٛٔٗٔ
 أبو فرحة: الدكتور جمال الحسيني  -*

 ميننننننننننننننننزان النبننننننننننننننننوة، دار اآلفنننننننننننننننناق العربيننننننننننننننننة، الطبعننننننننننننننننة األولننننننننننننننننى -ٔٔ
 م.ٜٜٛٔىن / ٛٔٗٔ

 ىن( ٔٚٗاألسفراييني: اإلمام طاىر بن محمد ت ) -*
التبصننننير فنننني النننندين وتمييننننز الفرقننننة الناجيننننة عننننن الفننننرق اليننننالكين،  -ٕٔ

ق: كمنننال يوسنننف الحنننوت، عنننالم الكتنننب، لبننننان، الطبعنننة األولنننى تحقيننن
 م.ٖٜٛٔىن / ٖٓٗٔ
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 إبراىيم: الدكتور صالح عبد العميم. -*
 ىن.ٕٓٗٔالعقيدة في ضوء القرآن الكريم، الطبعة األولى  -ٖٔ
 البوطي: محمد سعيد رمضان. -*

فقنننو السنننيرة النبوينننة منننع منننوجز لتننناريخ الخالفنننة الراشننندة، دار الفكنننر،  -ٗٔ
 بيننننننننننروت لبنننننننننننان، دار الفكننننننننننر، دمشننننننننننق سننننننننننوريا، الطبعننننننننننة العاشننننننننننرة 

 م.ٜٜٔٔىن / ٔٔٗٔ
 ىن( ٖٜٚالتفتازاني: العالمة سعد الدين مسعود بن عمر ت ) -*

شنننرح المقاصنننند، تقنننديم وتعميننننق: الشننننيخ. إبنننراىيم شننننمس النننندين، دار  -٘ٔ
 م.ٕٔٔٓب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية الكت

 تورين: أالن  -*
 م.ٜٜٚٔنقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث، المجمس األعمى لمثقافة  -ٙٔ
 الجابري: الدكتور. محمد عابد  -*

مننندخل إلنننى القنننرآن الكنننريم، مركنننز دراسنننات الوحننندة العربينننة، بينننروت،  -ٚٔ
 م.ٕٙٓٓلبنان، الطبعة األولى 

 جرار: األستاذ سمير أحمد  -*
التربيننة العربيننة ومننأزق الثنائيننة المتوىمننة، الحداثننة والتغريننب، ضننمن  -ٛٔ

الجمعيننننة الكويتيننننة لتقنننندم الطفولننننة العربيننننة، العننننرب والتربيننننة والعصننننر 
 م.ٜٜٛٔ – ٜٜٚٔالجديد، الكتاب السنوي الثالث عشر، الكويت 

 جعيط: ىشام  -*
والقنننرآن والنبنننوة(، دار الطميعنننة، بينننروت، فننني السنننيرة النبوينننة )النننوحي  -ٜٔ

 م.ٕٓٓٓلبنان، الطبعة الثانية 
 جونغوري: الشيخ عبد الرشيد  -*
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شنننرح الرشننننيدية عمنننى الرسننننالة الشننننريفية فننني آداب البحننننث والمننننناظرة  -ٕٓ
لمسننننيد الشننننريف الجرجنننناني، وعمييننننا تحقيقننننات وشننننروح لألسننننتاذ. عمنننني 

 م.ٜٜٗٔىن / ٜٖٙٔمصطفى الغرابة، مكتبة الحسين بالقاىرة 
 الحنننرمين: اإلمنننام أبنننو المعنننالي عبننند الممنننك بنننن عبننند اهلل بنننن يوسنننف،

 ىن(.ٛٚٗت ) 
اإلرشنناد إلنننى قواطنننع األدلنننة فننني أصنننول االعتقننناد، تحقينننق: د/ محمننند  -ٕٔ

 م.ٜٓ٘ٔىن/ ٜٖٙٔيوسف موسى وآخرون، مكتبة الخانجي 
 حنفي: الدكتور. حسن  -*

 بالقاىرة.من العقيدة إلى الثورة، مكتبة مدبولي  -ٕٕ
 دراز: الدكتور. محمد عبد اهلل  -*

النننندين )بحننننوث ممينننندة لدراسننننة تنننناريخ األديننننان(، دار القمننننم بالكويننننت  -ٖٕ
 م.ٜٓٛٔىن م ٓٓٗٔ

 دروزة: األستاذ. محمد عزة  -*
سننننيرة الرسننننول صننننور مقتبسننننة مننننن القننننرآن الكننننريم، عننننني بيننننا ونظننننم  -ٕٗ

العصنننننرية،  صنننننورىا: عبننننند اهلل إبنننننراىيم األنصننننناري، منشنننننورات الكتنننننب
 صيدا، بيروت، بدون تاريخ.

 الرازي: العالمة فخر الدين محمد بن عمر  -*
محصنننننننل أفكنننننننار المتقننننننندمين والمتنننننننأخرين منننننننن العممننننننناء والحكمننننننناء  -ٕ٘

والمتكممين، وبذيمو تمخيص المحصنل لمعالمنة. نصنر الندين الطوسني، 
تقديم ومراجعة: طو عبد الرءوف سعد، مكتبة الكمينات األزىرينة، بندون 

 اريخ.ت
 الزركمي: العالمة خير الدين بن محمد بن محمود بن عمي بن فارس  -*
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األعننننننالم، دار العمننننننم لمماليننننننين، الطبعننننننة: الخامسننننننة عشننننننرة، مننننننايو  -ٕٙ
 م.ٕٕٓٓ

 السكران: الدكتور إبراىيم -*
التأويننننننل الحننننننداثي لمتننننننراث :التقنيننننننات واالسننننننتمدادات"، مركننننننز تفكننننننر  -ٕٚ

 م.ٕٚٔٓىن / ٖٛٗٔالثانية لمبحوث والدراسات، الطبعة 
 السالوي: أبو سفيان مصطفى باحو  -*

العممانية والمذىب المالكي، جريدة السبيل بالمغرب، الطبعنة: األولنى  -ٕٛ
 م.ٕٕٔٓىن / ٖٖٗٔ

 السنوسي: الشيخ محمد بن يوسف  -*
شننرح أم البننراىين، ومعننو حاشننية الشننيخ. محمنند ابننن أحمنند بننن عرفننة  -ٜٕ

 م.ٜٖٜٔىن م ٖٛ٘ٔاألخيرة الدسوقي، طبعة الحمبي 
 سيف النصر: الدكتور. عبد العزيز  -*

نظرينننة السننننببية فنننني الفكننننر الكالمنننني اإلسننننالمي، مطبعننننة الجننننبالوي،  -ٖٓ
 م.ٜٗٛٔىن / ٗٓٗٔالطبعة األولى 

 شحرور: الدكتور. محمد  -*
الكتننناب والقنننرآن قنننراءة معاصنننرة، األىنننالي لمطباعنننة والنشنننر، سنننوريا،  -ٖٔ

 دمشق، بدون تاريخ.
 ىن(ٛٗ٘الشيرستاني: اإلمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، ت ) -*

 نياية اإلقدام في عمم الكالم، تحقيق: الفردجيوم، مكتبة زىران. -ٕٖ
 الصاوي: الشيخ أحمد  -*

حاشنننية عمننني شنننرح الخريننندة البيينننة، وبالينننامش شنننرح الخريننندة البيينننة  -ٖٖ
 م.ٜٚٗٔلمشيخ أحمد الدردير، طبعة الحمبي 

 ري: الشيخ مصطفى صب -*
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موقننف العقننل والعمننم والعننالم مننن رب العننالمين وعبنناده المرسننمين، دار  -ٖٗ
 م.ٕٙٓٓىن / ٕٚٗٔاآلفاق العربية بالقاىرة، الطبعة األولى 

 طرابيشي: الدكتور. جورج  -*
المعجننزة أو سننبات العقننل فنني اإلسننالم، دار السنناقي، بيننروت، لبنننان،  -ٖ٘

 م.ٕٛٓٓين العرب، الطبعة األولى باالشتراك مع رابطة العقالني
عبنند الجبنننار: القاضننني أبننو الحسنننن بنننن أحمننند بننن الخمينننل بنننن عبننند اهلل  -*

 ىن( ٕ٘ٗاليمزاني ت )
تثبينننت دالئننننل النبننننوة، ضنننبط وتحقيننننق: النننندكتور. أحمننند عبنننند الننننرحيم  -ٖٙ

السايح، والمستشار توفيق عمي وىبة، مكتبة الثقافنة الحديثينة بالقناىرة، 
 م.ٕٛٓٓىن / ٕٜٗٔالطبعة األولى 

 عبد الحميد: الدكتور أحمد مختار، ومساعدة فريق عمل  -*
ىنن ٜٕٗٔمعجم المغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة األولى  -ٖٚ

 م.ٕٛٓٓ/ 
 العقاد: األستاذ عباس محمود. -*

 م.ٜٜٛٔالتفكير فريضة إسالمية، الييئة المصرية العامة لمكتاب  -ٖٛ
 ابر عصفور: الدكتور ج -*

 إسالم النفط والحداثة، ضمن اإلسالم والحداثة، دار الساقي، لندن. -ٜٖ
 الغمراوي: الدكتور محمد أحمد، والدكتور أحمد عبد السالم الكرداني. -*

والكتناب"، دار الكتنب  –والرسنول  –اإلسالم في عصر العمم ""الدين  -ٓٗ
 م.ٜٚٛٔالحديثة 

ن أحمننننند بنننننن أبننننني بكنننننر ت القرطبننننني: اإلمنننننام أبنننننو عبننننند اهلل محمننننند بننننن -*
 ىن( ٔٚٙ)
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ظينار محاسنن  -ٔٗ اإلعالم بما في دين النصارى منن الفسناد واألوىنام، وا 
اإلسنننالم، تحقينننق: الننندكتور. أحمننند حجنننازي السنننقا، دار التنننراث العربننني 

 بالقاىرة، بدون تاريخ.
 القرني: عوض بن محمد  -*

الحداثة في ميزان اإلسالم "نظرات إسالمية في أدب الحداثة"، تقديم:  -ٕٗ
 الشننننننننيخ. عبنننننننند العزيننننننننز بننننننننن عبنننننننند اهلل بننننننننن بنننننننناز، ىجننننننننر لمطباعننننننننة 

 م.ٜٛٛٔىن/ ٛٓٗٔ
 المالكي: الشيخ. عبد السالم  -*

حاشننية العالمننة محمنند بننن  إتحنناف المرينند بشننرح جننوىرة التوحيد،،معننو -ٖٗ
 م.ٜٛٗٔىن / ٖٛٙٔمحمد األمير، طبعة الحمبي األخيرة 

 محمد: الدكتور. زكي مصطفى وآخرين  -*
دعوى تاريخية الننص القرآنني عنند الحنداثيين العربني، مجمنة المينزان،  -ٗٗ

 جامعة العموم.
 المقدسي: العالمة ابن قدامة  -*

الفقننو عمننى مننذىب اإلمننام روضننة الننناظر وجنننة المننناظر فنني أصننول  -٘ٗ
 م.ٕٕٓٓىن / ٖٕٗٔأحمد ابن حنبل، مؤسسة الريان، الطبعة الثانية 

 النحوي: الدكتور. عدنان رضا  -*
كتننناب الحداثنننة فننني منظنننور إيمنننان، دار النحنننوي بالسنننعودية، الطبعنننة  -ٙٗ

 م.ٜٜٛٔىن / ٓٔٗٔالثالثة 
 النورسي: الشيخ سعيد  -*

و، حكمتنو، ثمراتنو"، ترجمنة: إحسنان المعراج النبنوي "ضنرورتو، حقيقتن -ٚٗ
 م.ٜٜٛٔىن / ٛٔٗٔقاسم الصالحي، الطبعة األولى 

 ىيكل: األستاذ. محمد حسين.  -*
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حياة محمد، الييئة المصرية العامة لمكتناب، ميرجنان القنراءة لمجمينع  -ٛٗ
 م.ٜٜٚٔ

 ىن(ٛٙٙالياشمي: الشيخ صالح بن الحسين الجعفري، ت ) -*
واإلنجينننل، تحيقنننق: محمنننود عبننند النننرحمن  تخجينننل منننن حنننرف التنننوراة -ٜٗ

قننندح، مكتبنننة العبيكنننان بالريننناض، المممكنننة العربينننة السنننعودية، الطبعنننة 
 م.ٜٜٛٔىن / ٜٔٗٔاألولى 

 وطفة: الدكتور. عمي  -*
مقاربننننات فنننني مفيننننوم الحداثننننة ومننننا بعنننند الحداثننننة، مجمننننة فكننننر ونقنننند  -ٓ٘

 م.ٕٔٓٓنوفمبر  ٖٗبالمغرب، العدد 
 رونيةرابعا: المواقع األلكت
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