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اإلـهـــاا
إلى اإلمام أحمد الحسن اليماني
وأهل بيته الطيبين الطاهرين
"يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
إن الله يجزي املتصدقين"
يقول اإلمام أحمد الحسن في كتاب "الجهاد باب الجنة" بعد أن تكلم عن موضوع
املعجزة" :والحق أنه وإن بقي الكثير ليناقش في هذا املوضوع ولكني أكتفي بالقليل وبفتح
الباب ،وأترك الباقي للمؤمنين ليتوسعوا فيه"
اسأل هللا سبحانه وتعالى أن يغفر لي تقصيري وزالتي وقصوري وأسأله أن يجعل
عملي خالصا ويجعل فيه نصرة هلل سبحانه وتعالى وألوليائه ولخليفته اليوم اإلمام أحمد
الحسن.

ابتسام أحمد

املقامة
بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم
تسليما.
اإلطار العام الذي اخترته لهذا البحث هو "املعجزة" ،فاملعجزة وتعريفها ومكانها في
الدين اإللهي وإمكانيتها ونسبيتها ( )1وعالقتها بالسببية أثار الكثير من التساؤالت واإلشكاالت
الحقيقية ،واعتقد أنها تستحق أن يعقد لها بحث علمي .والبد وان يمر هذا البحث عبر
التحقيق في عقيدتنا الصحيحة في املعجزة كمسلمين مؤمنين باهلل سبحانه وتعالى
وبخلفائه (عليهم السالم) ،ونبذ العقائد الباطلة الدخيلة ،والرد على الشبهات املطروحة.
ألجل اإليمان بما هو غيبي كوجود اإلله مثال أو لطلب الدليل على أحقية نبي أو حجة
من حجج هللا بصفة عامة فان الناس عادة ما تبحث عن دليل مادي؛ األمر الخارق للعادة
أو ما يسمى باملعجزة املادية ،فيكون هذا األمر املادي الخارق بالنسبة لهم هو الدليل على
وجود اإلله أو الدليل على أحقية الحجة .لكن الكثير منهم عنده فهم خاطئ للمعجزة
ومعناها ويتصور دون دليل أنها ش يء قاهر ال يمكن أن يتصور وجود سبب له أبدا ضمن
القوانين الطبيعية وبالتالي تشكل بالنسبة لهم الدليل القطعي على تدخل هللا إلنجاز هذا
الفعل وبالتالي الدليل القطعي على "وجود هللا" أو دليل على "اتصال املرسل باهلل".

 -1كمثال :وسائل االتصال املعروفة اليوم والتي نستعملها اآلن بشكل عادي في إطار قوانين الفيزياء ،كانت تعتبر خارقة للعادة
في زمن آخر ،أما اليوم فال يتعجب شخص أن يقال له إنه يمكنه الكالم مع شخص على بعد آالف األميال ومشاهدته بشكل
مباشر دون الحاجة حتى للتحرك من مكانه ،األمر الذي كان خارقا للعادة ومعجزة كبرى في زمن سابق .لكننا اآلن ،ونحن
اعتدنا استعمالها ونعرف سلسلة أسبابها التي تفسر بحسب قوانين الفيزياء ،فال نعده معجزة بل هو أمر "عادي".
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كما أن الكثيرين ممن يعتقدون بوجود إله يتبنون فكرة أن "هللا" هو تفسير ما ال
تفسير له ضمن القوانين التي يعرفونها ،أي كأنه يتدخل مباشرة أو يأمر أو يأذن بحدوث
أمر معين دون أن يتصور وجود سبب ضمن القوانين الطبيعية في ذلك الوقت وال حتى
سيظهر بعد ذلك ،فكل ما ليس له تفسير فاهلل من فعله ،وهذا ما يسميه امللحدون "إله
الثغرات ."God of the gaps
وهذا االعتقاد من هؤالء هو تماما كقولهم أننا قادرون على تفسير كل ش يء وما ال
يمكن تفسيره فتفسيره هو اإلله ،ولكم أن تستنتجوا مكانة املعجزة املركزية إلثبات اإلله
في هكذا تصور .وعندما يجد العلماء التفسير لظاهرة ما وفق القوانين الطبيعية دون
الحاجة لفرض وجود إله فانهم يضعون هؤالء في موقف محرج .هذا الفهم للمعجزة
كدليل قطعي لإليمان ومكانتها في الدين نجده قويا في الديانات املنحرفة التي صارت
تمتلك اعتقادات هشة نتيجة التحريف واالبتعاد عن خلفاء هللا سبحانه وتعالى؛ حيث
انهم عادة ما يبحثون عن ثغرات لم يسدها العلم ويقولون بصورة اعتباطية إن هللا هو
تفسيرها ،كما هو موجود في أغلب الكتب التي تحاول الرد دون جدوى على اإللحاد العلمي
أي اإللحاد املنظر له علميا.
هذا الخطأ املنهجي في محاولة إثبات اإلله من خالل أمور خارقة لم يفسرها العلم
يؤدي لعدم وجود الحاجة لإلله متى ما وجدنا تفسيرا قانونيا علميا ،وبالتالي فوجود
السبب أو باألحرى التفسير كقانون فيزيائي مثال يجعل املتبني لهذه الفكرة في موقف
صعب فيلجأ إما إلى إنكار السبب العلمي بسبب الجهل أو إلى إنكار وجود اإلله فيتجه إلى
اإللحاد ألنه أصال لم يعرف هللا من بابه ،أو قد ينتقل بالسبب إلى الوراء بمعنى أن يجعل
هللا هو تفسير سبب السبب ،وهكذا بشكل اعتباطي كلما وجد ثغرة لم يفسرها العلم
يقول إن سببها هو هللا سبحانه وتعالى.
طلب املعجزة املادية لإليمان بالغيب يحدث أيضا مع املتصلين باهلل ،فغالب املؤمنين
باإلله يتوقعون من الحجة أن يأتي بمعاجز واضحة وقاهرة لكل من يطلب حتى يثبت
اتصاله بالغيب ،فما يعجزهم ماديا أي يعجزون على تفسيره هو بالنسبة لهم الدليل
القطعي على اإليمان! وحتى إن حدثت "املعجزة" أو "اآلية" وهي ال تأتي كما ينتظرونها
قاهرة فهم يبحثون عن أي تفسير لها لكي ينتهي األمر عن كونه معجزة بالنسبة لهم
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وبالتالي ينكرون أحقية املرسل .وهذا ما حصل مع خلفاء هللا من قبل ،وهذا ما يحصل
مع مصداق خليفة هللا اليوم اإلمام احمد الحسن ،فغالبية الناس بل حتى رجال الدين
طالبوه ويطالبونه باملعجزة وفق تصورهم لها لكي يعرفوا أن الشخص املدعي هو فعال
متصل باهلل .وعند إظهار املعجزات الحاصلة ،والتي ال تكون قاهرة ،عكس تصورهم لها،
فان املعاندين منهم يبحثون عن أي تفسير إال أن يكون لألمر عالقة بتأييد هللا سبحانه
وتعالى له.
هذا البحث سيحاول أن يناقش املعجزة وتعريفها ومكانتها في الدين اإللهي وتوضيح
العقائد املرتبطة بها ،وسيناقش أيضا عالقتها بالسببية التي ملئت الكتب بدراستها من
أرسطو مرورا برجال الدين ثم عصر النهضة األوروبية وصوال إلى العلم الحديث خصوصا
بعد اكتشاف ميكانيكا الكم التي تلغي السببية.
أشير هنا إلى أمرين مهمين:
 ليس كل ما سأطرحه هو متعلق بالقضية العامة وهي املعجزة بتجرد عن املصداقاليوم ،بل إن الهدف من هذا البحث هو أن يدل على خليفة هللا احمد الحسن سواء فيما
يتعلق بعلمه حيث انه هو من وضح وبين الكثير جدا من العقائد واملفاهيم التي رتبتها في
هذا البحث وغير تماما الطرح التقليدي الديني لكثير من النصوص الدينيةـ
 ما سأطرحه من أقوال دون مناقشتها ال يعني أنني أوافق عليها ،وال أنني أخالفها ،بلبعض ما سأنقله إنما هو ألجل التعرف على ما هو مطروح في الساحة من قبل رجال
الدين أو غيرهم ممن تطرقوا للمعجزة أو مواضيع متعلقة بها ،وعدم تعليقي عليها ال
يمكن أن يستنتج منه أي موقف لي منها إال بما أبينه في البحث.
مناقشتي هذه ستحاول أن تسلط الضوء ( )1على مجموعة من النقاط:

 -1تسليط الضوء ليس بالضرورة أن يكون إجابة ،بل ممكن أن يكون فتح باب تساؤالت واإلجابة قد ال أملكها بالضرورة ألنه
أمر عقائدي نأخذه فقط من نص محكم من املعصوم.
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* الفصل األول في تعريف املعجزة يحاول طرح تعريف املعجزة دينيا مع نقل ونقد
مجموعة من التعاريف املقترحة من رجال الدين من مختلف الطوائف (مسلمين شيعة
وسنة ومسيحيين).
* الفصل الثاني يناقش مكانة املعجزة في الدين اإللهي ومقدار ما تقدمه لنا من
معرفة هلل وللمتصلين به مع مناقشة ونقد أقوال رجال الدين من مختلف الطوائف.
* الفصل الثالث يتكلم عن املعجزة االقتراحية ويناقش كونها مقبولة في الدين اإللهي
وعند رجال الدين من عدمه.
* الفصل الرابع يناقش عالقة املعجزة بالسببية ويرد على من يقول باستحالة
املعجزة ويناقش بالخصوص قول األشاعرة في وصف عالقة السببية بالعالقة العادية
التي يجوز عقال خرقها لكي يتسنى اإلتيان باملعجزات .كما يبين الفصل أيضا بطالن القول
بإمكانية أن يوجد هللا سبحانه وتعالى شيئا دون سبب أو أن يكون هو سبحانه وتعالى
سببا مباشرا لحدث ما في العالم الجسماني.
* في الفصل الخامس نرد على منكري املعجزة من مدرسة سبينوزا ممن يعتبرون أن
كل املعجزات املنقولة هي إما أوهام أو أمور عادية تمت بقوانين الطبيعة ،أو من مدرسة
هيوم ذات املنهج التجريبي .يبين الفصل أيضا عدم االستحالة العقلية للمعجزات
خصوصا مع وجود الالحتمية التي تفتح املجال لتدخل الغيب.
* الفصل السادس واألخير يناقش املعجزة بين الواقع والنصوص ويعيد قراءة بعض
النصوص الدينية بشكل يخالف الطرح التقليدي لرجال الدين سواء النصوص الدينية
التي يتصورونها معجزة وهي ليست كذلك ،أو املعاجز التي كانت موضوعا لإليمان وكيف
أنها دائما ليست قاهرة وفيها لبس وشبهة.
يعتمد البحث في مرجعيته على:


كتابات وكتب اإلمام احمد الحسن.
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الحسن.

القرآن الكريم وروايات آل محمد (عليهم السالم) بتفسير اإلمام احمد

مصادر البحث:


كتب عقائد الطوائف واملذاهب الدينية.



كتب علمية ناقشت السببية أو وجود اإلله من عدمه.

وتجدونها مفصلة في آخر البحث.
والحمد هلل رب العاملين.

الفصل األول
تعريف املعجزة
هذا الفصل يناقش تعريف املعجزة وشروطها بالنسبة لرجال الدين الشيعة والسنة
واملسيحيين ،حيث جرت املعجزة وتعريفها ومكانها في الدين إشكاالت كبيرة عليهم بسبب
اجتهادهم بعيدا عن خلفاء هللا.

لفظ املعجزة
املعجزة لغة من العجز وهو الضعف ،واملعجزة ما يعجز على اإلتيان بمثله .والخارق
هو القاطع ،يقال :سيف خارق أي قاطع .والعادة هي السنة الجارية ( .)1ويسمي املسيحيون
املعجزة "عجيبة" .واألعجوبة والعجيبة هي من العجب والعجب أي إنكار ما يرد عليك لقلة
اعتـياده (.)2
وقبل الشروع في التعاريف االصطالحية لرجال الدين للمعجزة أشير هنا إلى أن لفظ
املعجزة لم يرد أبدا في القرآن الكريم وال في العهدين القديم والجديد (التوراة واإلنجيل)،
وكذلك لفظ الخارق ،بل الذي ورد في القرآن الكريم هو لفظ "اآلية" و"اآليات" ،وورد في
العهدين القديم والجديد في الترجمة العربية أيضا لفظ "اآلية" و"االعجوبة" .واآلية لغة

 -1انظر :مروان عطية ـ املعجم الجامع ـ دار النوادر للنشر والتوزيع ـ  2012م.
 -2انظر :مروان عطية ـ املعجم الجامع.
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هي العالمة ( ،)1فاآليات هي العالمات التي تدل على وجود هللا سبحانه وتعالى أو تدل على
صدق املرسل .وليس بالضرورة أن تكون مادية أو أن تكون غير معتادة ﴿ومن آياته خلق
السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعاملين﴾( .)2لكن الناس
يختلفون في فهم اآلية التي يطلبونها سواء إلثبات وجود هللا أو إثبات صدق املرسل منه
سبحانه.
ويبين السيد أحمد الحسن اليماني ( )3أن هناك ثالثة أنواع من اآليات:
 -1اآلية الروحية امللكوتية (الرؤيا الصادقة والكشف).
 -2اآلية العلمية (العلم والحكمة).
 -3اآلية املادية أو كما يسمونها املعجزة.
وأغلب الناس ماديون وينتظرون من اآلية أن تكون مادية وهذا ما يسمونه "املعجزة"،
بل وينتظرون من هذه اآلية أن تكون قاهرة غير قابلة للتفسير بتاتا إال بتدخل "اإلله"
إلنجازها ليجعلوها بهذا دالة على االتصال بالغيب (.)4
وفيما يلي أمثلة لبعض النصوص من القرآن الكريم والعهدين القديم والجديد والتي
تذكر لفظ اآلية بمعنى اآلية املادية والتي دائما ما يطلبها الناس:
يقول هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:

 -1انظر :جمال الدين ابن منظور األنصاري ـ لسان العرب ـ دار صادر  -بيروت ـ الطبعة الثالثة  1414 -هـ.
 -2القرآن الكريم ـ سورة الروم.22 :
 -3اإلمام أحمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ الجزء الثاني ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم)ـ الطبعة
الثالثة ـ  1431هـ ـ  2010م ـ ص.13 :
 -4سوف نناقش تفصيل اآليات التي من املفروض أن ينتظرها الناس دالة على صدق املدعي في فقرة هل املعجزة ضمن
القانون اإللهي الذي يعرف به املدعي الصادق أم ال؟.
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 ﴿وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيثيجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا
يمكرون﴾(.)1
 ﴿وإذا رأوا آية يستسخرون* وقالوا إن هذا إال سحر مبين﴾(.)2 ﴿ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾(.)3 ﴿ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهديإليه من أناب﴾(.)4
 ﴿وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهممثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا اآليات لقوم يوقنون﴾(.)5
 ﴿ويقولون لوال أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم مناملنتظرين﴾(.)6
 ﴿وقالوا لوال نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم اليعلمون﴾(.)7
﴿ -وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين﴾(.)8

 -1القرآن الكريم ـ سورة األنعام.124 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة الصافات.15 - 14 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة الرعد.7 :
 -4القرآن الكريم ـ سورة الرعد.27 :
 -5القرآن الكريم ـ سورة البقرة.118 :
 -6القرآن الكريم ـ سورة يونس.20 :
 -7القرآن الكريم ـ سورة األنعام.37 :
 -8القرآن الكريم ـ سورة األعراف.132 :
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 ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما اآليات عند الله ومايشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون﴾(.)1
من العهد القديم:
 ﴿فقال له الرب« :ما هذه في يدك؟» فقال« :عصا» 3.فقال« :اطرحها إلى األرض».فطرحها إلى األرض فصارت حية ،فهرب موس ى منها 4 .ثم قال الرب ملوس ى« :مد يدك
وأمسك بذنبها» .فمد يده وأمسك به ،فصارت عصا في يده« 5 .لكي يصدقوا أنه قد ظهر
لك الرب إله آبائهم ،إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» 6.ثم قال له الرب أيضا:
«أدخل يدك في عبك» .فأدخل يده في عبه ثم أخرجها ،وإذا يده برصاء مثل الثلج 7 .ثم
قال له« :رد يدك إلى عبك» .فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه ،وإذا هي قد عادت مثل
جسده« 8 .فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت اآلية األولى ،أنهم يصدقون صوت
اآلية األخيرة﴾(.)2
 ﴿« 1إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما ،وأعطاك آية أو أعجوبة 2،ولو حدثتاآلية أو األعجوبة التي كلمك عنها قائال :لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها 3،فال
تسمع لكالم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ،ألن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل
تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم﴾(.)3
 ﴿ولكن يعطيكم السيد نفسه آية :ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه«عمانوئيل»﴾(.)4

 -1القرآن الكريم ـ سورة األنعام.109 :
 -2العهد القديم ـ سفر الخروج ـ االصحاح .4
 -3العهد القديم ـ سفر التثنية ـ االصحاح .13
 -4العهد القديم ـ سفر إشعياء ـ االصحاح .14 :7
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 ﴿ 10ثم عاد الرب فكلم آحاز قائال« 11 :اطلب لنفسك آية من الرب إلهك .عمقطلبك أو رفعه إلى فوق» .فقال آحاز« :ال أطلب وال أجرب الرب»﴾(.)1
من العهد الجديد:
 ﴿حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين« :يا معلم ،نريد أن نرى منكآية»﴾(.)2
 ﴿فأجاب وقال لهم :جيل شرير وفاسق يطلب آية ،وال تعطى له آية إال آية يونانالنبي﴾(.)3
 ﴿وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه ،فسألوه أن يريهم آية منالسماء﴾(.)4
تعريف املعجزة عنا الشيعة
بالنسبة للمسلمين الشيعة فان املتقدمين كالشيخ الطوس ي ومن تالهم كالعالمة الحلي
يعتبرون املعجزة "أمرا خارقا للعادة" ،ويقيدونها بمجموعة من القيود حتى تصلح
لالحتجاج والحجية ،ألنهم يعرفون املعجزة التي هي موضوع لإليمان .والعادة هي ما اعتاد
الناس عليه من خالل تكرار مشاهدته أو إدراكه بالحس ،والحقيقة أن املصطلح (خارق
للعادة) لوحده يحتمل إمكان االشتباه مما حدا بالكثيرين لالختالف في فهم االقتران
العادي وحدوده وإمكانية أو استحالة خرقه واالختالف في إطالق املعجزة أو نسبيتها.

 -1العهد القديم ـ سفر إشعياء ـ االصحاح .7
 -2العهد الجديد ـ إنجيل متى ـ .38 :12
 -3العهد الجديد ـ إنجيل متى .39 :12
 -4العهد الجديد ـ إنجيل متى .1 :16
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 الشيخ الطوس ي( :املعجز يدل على ما قلناه بشروط :أولها أن يكون خارقا للعادة،والثاني أن يكون من فعل هللا أو جاريا مجرى فعله ،والثالث أن يتعذر على الخلق جنسه
أو صفته املخصوصة ،والرابع أن يتعلق باملدعي على وجه التصديق لدعواه) (.)1
 العالمة الحلي( :أقول :ملا ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه وهوش ئ واحد وهو ظهور املعجز على يده ( ،)2ونعني باملعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو
معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى ،ألن الثبوت والنفي سواء في اإلعجاز فإنه ال فرق
بين قلب العصا حية وبين منع القادر على رفع أصغر األشياء .وشرطنا خرق العادة ألن
فعل املعتاد أو نفيه ال يدل على الصدق ،وقلنا مع مطابقة الدعوى ألن من يدعي النبوة
ويسند معجزته إلى إبراء األعمى فيحصل له الصمم مع عدم برء العمى ال يكون صادقا.
وال بد في املعجز من شروط:
أحدها :أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه األمة املبعوث إليها.
الثاني :أن يكون من قبل هللا تعالى أو بأمره.
الثالث :أن يكون في زمان التكليف ،ألن العادة تنتقض عند أشراط الساعة.
الرابع :أن يحدث عقيب دعوى املدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك ،ونعني بالجاري
مجرى ذلك أن يظهر دعوى النبي في زمانه وأنه ال مدعي للنبوة غيره ثم يظهر املعجز بعد
أن ظهر معجز آخر عقيب دعواه فيكون ظهور الثاني كاملتعقب لدعواه ألنه يعلم تعلقه
بدعواه وأنه ألجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواه.

 -1الشيخ الطوس ي ـ االقتصاد ـ دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثانية ـ  1986م ـ الصفحة .155
 -2وهذا القول في وجوب املعجزة مخالف لقول آخر له في جوازها فقط في نفس الكتاب ص ،351وهو أيضا مشابه لتعاريف
السنة األشاعرة كما سيتبين عند نقل أقوالهم ،وخصوصا في اشتراطه املعجزة لبيان الصدق ،مخالفا بذلك محكم النصوص
والكثير من العلماء الذين بينوا عدم وجوب املعجزة كما سيأتي نقاشه.
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الخامس :أن يكون خارقا للعادة) (.)1
هناك آراء أخرى لبعض رجال الدين ممن عرف املعجزة مباشرة بأنها مخالفة للقوانين
أو النواميس مفرقين بينها وبين مخالفة العادة التي ليست بالنسبة لهم معجزة .ومثاله
الحائري واملرجع الخوئي رحمه هللا (.)2
وسآخذ هنا موضع الشاهد من كالم الحائري  -املأخوذ من كتابه أصول الدين في
بحث أدلة النبوة  -املتعلق بتعريف املعجزة على أنها خرق لقوانين الطبيعة (.)3

 -1العالمة الحلي ـ كشف املراد في شرح تجريد االعتقاد (تحقيق اآلملي) ـ منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات  -بيروت
لبنان ـ الطبعة األولى ـ  1988م  -الصفحة .475
( -2قد ذكر لإلعجاز في اللغة عدة معان :الفوت .وجدان العجز .إحدائه كالتعجيز .فيقال :أعجزه األمر الفالني أي فاته،
ويقال :أعجزت زيدا أي وجدته عاجزا ،أو جعلته عاجزا.
وهو في االصطالح أن يأتي املدعي ملنصب من املناصب اإللهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق
دعواه) مؤسسة الخوئي اإلسالمية http://www.alkhoei.net/ar/Opinion/5/3-%20 :إعجاز20%القرآن20%الكريم
 -3وانقل هنا كالمه كامال( :الدليل الرابع :اإلعجاز بمعنى خرق قوانين الطبيعة
وقد استدل العلماء رحمهم هللا بذلك على النبوة بحجة أن إجراء املعجز على يد املتنبئ الكاذب تغرير من قبل هللا تعالى
لعباده بالجهل والضالل ،وتعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا.
إال أن استاذنا الشهيد(قدس سره) لم يقبل هذا النمط من االستدالل وقال :إنه لوال وجود داللة مسبقة لإلعجاز على
حقانية الرسول ملا كان في إجرائه على يدي مدعي الرسالة كذبا إغراء بالباطل ،فداللة اإلعجاز على حقانية الرسول ثابتة قبل
هذا النوع من االستدالل وبقطع النظر عنه.
أقول :يمكن أن يدعي أحد كدفاع عن املشهور بأن اإلعجاز له داللة لدى عامة الناس البسطاء على صدق مدعي الرسالة
يقينا ،وعندئذ فمن حق خاصة الناس الذين ال ينغرون بالحجج الوهمية أن يستدلوا على كشف اإلعجاز عن الحقانية ،بأنه
لو كان يجرى على يد كاذب لكان في ذلك إغراء لعامة الناس ،وهذا غير جائز على هللا سبحانه.
وأما أصل داللة اإلعجاز على حقانية الرسول مسبقا وقبل االلتفات إلى نكتة التغرير فكالم متين ،فإن من يأتي إلينا رسوال
من قبل شخص ،ويستشهد لصدقه بإراءة ما هو من مختصات املرسل وقد جعله عند الرسول عالمة على أنه جاء من قبله ـ
كخاتم املرسل أو كرسالة تؤيده أو نحو ذلك ـ نجزم بصدقه; إذ لوال أنه قد جاء من قبله حقا فمن أين له هذا الش يء الذي
هو من مختصات املرسل؟! وما نحن فيه من هذا القبيل ،فإن خرق قوانين الطبيعة أمر مختص بخالق الطبيعة ومقنن تلك
القوانين أو املعطى من قبله ذلك ،فلوال صدق هذا الرسول ومجيئه من قبل هللا فمن أين له بما هو من مختصاته؟
الطرق املتصورة لإلعجاز:
ثم إن الذي أشرنا إليه من أن اإلعجاز يكون خرقا لقوانين الطبيعة ،والذي ال يوجد بحد ذاته إال لدى خالق الطبيعة ونظمها
يتصور بعدة طرق مذكورة من قبل علمائنا العظام ،وكلها امور معقولة:
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يقول الحائري( :الدليل الرابع :اإلعجاز بمعنى خرق قوانين الطبيعة…… ..فإن خرق
قوانين الطبيعة أمر مختص بخالق الطبيعة ومقنن تلك القوانين أو املعطى من قبله ذلك،
فلوال صدق هذا الرسول ومجيئه من قبل هللا فمن أين له بما هو من مختصاته؟ ......ثم
إن الذي أشرنا إليه من أن اإلعجاز يكون خرقا لقوانين الطبيعة ،والذي ال يوجد بحد
ذاته إال لدى خالق الطبيعة ونظمها يتصور بعدة طرق مذكورة من قبل علمائنا العظام،
وكلها أمور معقولة :األول :أن يكون خرق تلك القوانين من قبل هللا مباشرة بسبب طلب

األول :أن يكون خرق تلك القوانين من قبل هللا مباشرة بسبب طلب الرسول منه ذلك ،وهو باعتباره خالقا للطبيعة وواضعا
لقوانينها يستطيع خرقها.
الثاني :أن يكون الرسول قد علمه هللا تعالى عوامل طبيعية اخرى تكون بدال من العوامل الظاهرية التي يعلمها الناس،
فبإعمالها يحقق الرسول الغرض .والخرق لقوانين الطبيعة هنا إنما يكمن في الوصول إلى تلك العوامل االخرى من دون
تحقيق الوسائل الطبيعية لكشفها ،من قبيل وسائل الكشوف الحديثة اليوم التي كشفت بها كثير من العوامل الطبيعية التي
لم تكن منكشفة في قديم الزمان.
الثالث :تصرف النبي نفسه بوالية تكوينية وقوة الروح املعطيتين له من قبل هللا ،وهنا يكمن خرق قوانين الطبيعة في
الوصول إلى تلك الوالية أو قوة الروح عن غير وسائل طبيعية لذاك الوصول ،فلئن كان أصحاب الرياضات يصلون إلى بعض
مستويات قوة الروح بوسائل طبيعية رياضية ،فالرسول الذي لم يقم بتلك الرياضات ولم يتعلم من أحد تلك األساليب تراه
يفعل ما هو أقوى وأكبر مما يفعله اولئك; فيبرئ األكمه واألبرص ويحيي املوتى بإذن هللا.
وكذلك السحرة يوهمون أعين الناس ويجعلونهم يتخيلون ما يفعلونه بوسائل طبيعية ،وهي أساليب السحر التي تعلموها
بالطرق الطبيعية ،في حين أن الرسول ال يسلك تلك الطرق والوسائل ،ولكنه يحقق واقع ما يريد وليس مجرد تخييل ،ومن
الطبيعي عندئذ أن يكون السحرة أول من يؤمن; ألن الوسائل الطبيعية للسحر واضحة لديهم( :فإذا حبالهم وعصيهم يخيل
إليه من سحرهم أنها تسعى * فأوجس في نفسه خيفة موس ى * قلنا ال تخف إنك أنت االعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى * فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموس ى) ،وقال أيضا
عز من قائل( :فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم * وأوحينا إلى موس ى أن ألق عصاك فإذا هي
تلقف ما يأفكون * فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * وألقي السحرة ساجدين * قالوا
آمنا برب العاملين * رب موس ى وهارون).
وقد اتضح مما أشرنا إليه أن املعجز ال يشتبه بعمل السحرة وال بعمل املرتاضين وال بعمل علماء الطبيعة الذين يعملون
ببركة علومهم واكتشافاتهم ما لو كان يعمل قبل تلك االكتشافات لكان يبهر العقول ،كإنارة العالم بالكهرباء ،أو شفاء املرض ى
بعالجاتهم الجبارة ،أو إرسال األقمار الصناعية إلى السماء ،أو إنزال عدد من البشر أو املواد على كرات اخرى ،أو ما إلى ذلك.
فاإلعجاز وحده هو الذي يكون خرقا لقوانين الطبيعة ،أما السحر فهو عمل تخييلي ال واقعي قائم على اسس طبيعية يتعلمها
الساحر في دروس مخصوصة واكتشافات مدروسة ،وكذلك األعمال الرياضية لها طرقها الطبيعية يصل إليها املرتاضون بعد
معاناة طويلة من الرياضات التي يتحملونها كي يبلغوا قوة روحية مخصوصة ،كما أن العلوم واالكتشافات الحديثة أيضا
ليست إال امورا طبيعية وصل إليها اإلنسان بعد جهد جهيد ومعاناة طويلة( انتهى كالمه.
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الرسول منه ذلك ،وهو باعتباره خالقا للطبيعة وواضعا لقوانينها يستطيع خرقها.....
فاإلعجاز وحده هو الذي يكون خرقا لقوانين الطبيعة )1( ).……،انتهى كالمه.
وهنا أشير إلى مالحظات مهمة حول كالم الحائري املتقدم قبل أن أبدأ بنقد كالمه:
 -1تعريف الحائري للمعجز على أنه خرق للقوانين تعريف مخالف لكثير من العلماء
من نفس املذهب الذين يعرفون املعجز كخارق للعادة وليس للقوانين .وقد يقول قائل انه
يقصد باملخالف للقوانين والنواميس هو ما خالف العادة .أقول :إن الحائري أكد تعريفه
املعجزة بالخارق للنواميس في مصادر أخرى وميزه عن الخارق للعادة ،فمثال يقول في كتاب
تزكية النفس من منظور الثقلين( :أن اإلعجاز يكون خرقا لقوانين الطبيعة والذي ال يكون
إال من قبل خالق الطبيعة ،أو من يكون حقا مظهرا للخالق من نبي أو إمام أو ولي من
أولياء هللا ،وفي الثالث يسمى بالكرامة ال باإلعجاز .وأما الخوارق التي تصدر من املرتاضين
واملتصوفين وما إلى ذلك فهي :وإن كانت خوارق ملا اعتاد عليه الناس ،ولكنها ليست
خوارق لقوانين الطبيعة ،بل تكون هي نتيجة املش ي على بعض قوانين الطبيعة ،ويصل
إليها كل إنسان يلتزم بسلوك ذاك الطريق الطبيعي من دون فرق بين أن يكون مسلما أو
ملحدا أو مشركا أو نحو ذلك) ( .)2وهذا يثبت أنه يفرق بين خرق القوانين وخرق العادة،
وأن خرق العادة ممكن أن يأتي به املتصوفون واملرتاضون وهي بالنسبة له ليست بمعاجز
ألنها وإن كانت خارقة للعادة ولكنها بالنتيجة تمش ي على بعض قوانين الطبيعة على حد
تعبيره.
 -2بين الحائري في باقي كالمه ما يقصده بخرق القوانين حيث بين بأن خرق قوانين
الطبيعة أمر مختص بخالق الطبيعة ومقنن تلك القوانين .والدليل على االتصال به هو
اإلتيان بما هو مختص باملرسل (وهو عنده خرق القوانين ألنه فوقها) ،وهذا يعني أن
املعجزة التي يعرفها هي معجزة ال يتصور أن يكون لها أي سلسلة سببية ضمن القوانين
 -1املرجع الحائري ـ كتاب أصول الدين في الفصل الثاني النبوة ـ البحث الثاني :أدلة النبوة.
http://www.alhaeri.com/moalafat/osul/osol-09.html

 -2املرجع الحائري ـ تزكية النفس من منظور الثقلين ـ جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية ـ  2009ـ
http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-indexes.php?p=lib&bid=53&pid=1
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املعروفة للمتلقي بحيث يعجز أن يجد لها أي تفسير غير تدخل االله إلنجازها وهذا يعني
أنها قاهرة.
 -3يجوز الحائري احتمال أن يكون خرق تلك القوانين من قبل هللا سبحانه "مباشرة"
تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ( .)1ويطرح أيضا من جانب آخر احتمال أن يتم كل ش يء
باألسباب الطبيعية التي لم يصل لها الناس بعد ويكون وجه اإلعجاز هو وصول املعصوم
إلى تلك القوانين دون األسباب الطبيعية في حصول العلم ،أو أن يتم ذلك بما أسماه قوة
الروح لدى املعصوم التي وصل لها دون اتباع الرياضات والطرق الطبيعية.
سأختصر هنا مجموعة من نقاط النقض على التعاريف املطروحة من علماء الشيعة:
 /1تعريفهم للمعجزة مبني على اعتقادهم أنها دليل مستقل على النبوة أي إن
تعريفهم يهدف إلى االحتجاج بها على صدق النبوة وكونها دليال مستقال على صدق املرسل،
وهذا  -أي كون املعجزة دليل مستقل على صدق املدعي  -ما ال دليل عليه مطلقا ،بل
الدليل قائم على أنها إن حدثت تكون مؤيدة للدليل الذي هو النص التشخيص ي (.)2
 /2تعريف املعجزة موضوع اإليمان بأنها قطعا مخالفة للقوانين الطبيعية وخارقة لها
يستبطن أنه ال يمكن أن يتصور أحد وجود تفسير آخر لها (أوهام أو سحر أو كذب أو
سلسلة أسباب طبيعية ،)...وهذا يجعل منها معجزة قاهرة ليس فيها أي لبس أو شبهة.
واملعجزة القاهرة ليست موضوعا لإليمان وال يقبل إيمان من آمن عبرها؛ ألنها ببساطة
إلغاء لالمتحان وقهر وإجبار على اإليمان .وهذا هو اكبر خلط وقع فيه الفقهاء بغض النظر
عن استعمالهم لفظ "الخارق للقانون" أو "الخارق للعادة" فضال عن عامة الناس ،فهم
لم يميزوا بين املعجزة غير القاهرة والتي هي موضوع لإليمان والتي يمكن أن يقبل هللا
إيمان من يؤمن من خاللها؛ ألنها تبقي مساحة لإليمان بالغيب ،كما أنها ال تمثل دليال
مستقال ألنها تحمل لبسا وشبهة ،وبين املعجزة القاهرة التي ليست موضوعا للبحث؛ ألنها
 -1سيتبين بطالن هذا الكالم بالتفصيل في فقرة ماهية املعجزة وهل هللا سبحانه هو سببها املباشر.
 -2هذه نقطة مهمة سيتم بيانها بالتفصيل في الفصل الثاني في فقرة القول الحق :قانون تمييز املدعي الصادق.
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أصال ليست موضوعا لإليمان وال يقبل هللا إيمان من آمن عبرها؛ ألنها ال تبقي أي مجال
لإليمان بالغيب مثل إيمان فرعون بمعجزة فلق البحر بعد أن ملس املاء بيديه.
 /3هناك مشكلة في تشخيص املعجزة بحسب تعريف أنها مخالفة للقوانين ،فلم يبين
الحائري كيف يمكن لإلنسان أن يعرف أن هذه املعجزة هي مخالفة للقوانين وليست
مخالفة للعادة التي ممكن أن يأتي بها املتصوفون واملرتاضون على حد قوله؟ وهل يعرف
اإلنسان كل القوانين التي تدير الكون حتى يستطيع أن يصنف ما هو محكوم بها وما هو
خارج عن حكمها ،وبالتالي الحكم على حدث معين أنه معجزة بحسب تعريف "الخارق
لقوانين الطبيعة"؟ فعلى مستوى العالم الجسماني قد يتغير فهمنا للقوانين وتكون
مشاهدات جديدة تغير الواقع العلمي املوجود ،ونجد أن نماذجنا السابقة كانت حالة
خاصة لقوانين أعم ،ويكون نموذجنا السابق ناقصا ألنه لم يستطع تفسير كل
املشاهدات ،فهل تنتهي املعجزة عن كونها معجزة آنذاك ألننا عرفنا قانونا أعم يمكننا من
تفسير هذه املعجزة عبر قوانين الطبيعة؟ وإشكال تشخيص املعجزة جاري على أي إنسان
سواء كان من عامة الناس أو من أصحاب االختصاص كما يسمونهم.
 /4طرح إمكانية أن تكون املعجزة بتدخل مباشر من هللا سبحانه وتعالى ( ...أن يكون
خرق تلك القوانين من قبل هللا مباشرة بسبب طلب الرسول منه ذلك )...هو أمر مستحيل
إن قصد به فعال املباشرة ولم يقصد به تدخل هللا عبر خلقه أو عبر سلسلة أسباب غيبية
كما هو ظاهر كالمه ،ألنه [ال يمكن لروح متعال أن يصل لالتصال مباشرة بالعالم
الجسماني دون تجليه في كل عوالم الخلق أسفل منه حتى يصل إلى عالم األجسام ليتصل
به ،وبالتالي فال يمكن أن يكون محرك الجسد غير نور وظلمة ،بل وأقرب ما يكون للعالم
الجسماني ،وهو حتما مخلوق فال يمكن أن يكون نورا محضا (نورا ال ظلمة فيه)؛ ألنه
تجلى في الظلمة ،فال يمكن إذن اعتبار أن هللا (وهو نور ال ظلمة فيه) يحرك جسدا في هذا
العالم السفلي مباشرا له ماسا له ،تعالى هللا عما يشركون] (.)1

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب مع العبد الصالح الجزء األول ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة األولى ـ
 1431هـ ـ  2010م ـ ص.54 :
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 /5كلمة "خارق للعادة" في تعريف املعجزة هي كلمة فضفاضة ،فهي ال تحدد هل هذه
املخالفة للعادة مطلقة لكل الناس ولكل األزمنة واألمكنة والظروف أو ال ،وهل يمكن أن
توجد لها أو يتصور وجود أسباب لها ضمن حدود قوانين الطبيعية أو ال .فان قالوا إنها
خارقة للعادة مطلقا فهذا يضعنا في إشكال تشخيص املعجزة املتقدم في النقطة
السابقة ،فكيف يمكن تتبع كل األزمنة واألمكنة ملعرفة أن هذا األمر هو فعال معجزة
والتأكد بالتالي من صدق املدعي باعتباره دليال مستقال حسب قولهم؟
أما إن كانت نسبية بمعنى أنه ال يشترط في املعجزة أن تكون خارقة للعادة مطلقا ،بل
أن تكون خارقة ملن حصلت أمامهم أو نقلت لهم ،فيكون هناك إمكانيتان:
 إما أن ال تكون معجزة قاهرة بمعنى أنه يمكن أن يتصور من تقع أمامه أو تروى لهتأويال أو تفسيرا ممكنا لها (كذب الناقل أو أوهام أو سحر ...أو وجود سلسلة أسباب
طبيعية لتحققها) ،أي أن تحمل شبهة أو لبسا فيكون اإلشكال على اعتبارهم لها دليال
مستقال على صدق املرسل ،فكيف ممكن ألمر يحمل شبهة أو لبسا من هللا سبحانه وتعالى
أن يكون دليال مستقال ؟ ألنه إن كان فيها لبس فال يمكن تشخيصها باستقالل على أنها
فعال معجزة ونسبتها هلل سبحانه وتعالى وبالتالي الحكم على صدق املدعي.
 وإما أن يستحيل على من تقع أمامه أو تروى له تصور أي تفسير أو سلسلة أسبابطبيعية لها ،فتكون بذلك قاهرة له على اإليمان وال تبقي أي فسحة لإليمان بالغيب،
وهكذا معجزة قاهرة ليست موضوعا لإليمان وال يقبل إيمان من يؤمن من خاللها.
أشير أخيرا ملسألة التحدي وفيها ربما بعض التفصيل ( )1حيث يجب تحديد هل أن
التحدي عام أو البد أن يكون التحدي خاصا باآلية أو املعجزة ،أو أن نفس دعواه هي
عبارة عن تحدي ؟ وإجراء هذا الشرط  -على فرض كونه خاصا  -مشكل في معجزات
 -1يقول الشيخ السبحاني( :املشهورة في تعريف املعجزة أنها« :أمر خارق للعادة ،مقرون بالتحدي ،مع عدم املعارضة» .وبما
أن اإلعجاز يفارق الكرامة في أن األول يكون مقرونا بدعوى النبوة بخالف الكرامة ،فيجب أن يضاف قيد« :مع دعوى النبوة»
إلى التعريف ،ولعلهم استغنوا عنه بقيد «التحدي»  .)...الشيخ جعفر السبحاني ـ اإللهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل ـ
ج 3ـ مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم ـ الطبعة السابعة  1388هـ ـ ص.69 :
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األنبياء (عليهم السالم) ،والقدر املتيقن هو أن التحدي متضمن في نسبة الفعل إلى
اإلعجاز ألجل تصديق دعوى الشخص نبيا كان أو وصيا.
تعريف املعجزة عنا السنة
أقصد بأهل السنة أصحاب املذهب العقائدي األشعري ،إذ إنه املذهب الرسمي
ألغلبية السنة ،وأفرقهم خصوصا عن السلفية أو الوهابية الذين يطلقون على أنفسهم
(أهل السنة والجماعة) لكي ينفردوا باطال بالكالم باسم أهل السنة ،ولألسف إن أغلب
العوام يجهلون هذا األمر .فلذلك ال بد من التفريق بين أقوال السنة (األشاعرة) وأقوال
ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم من مشايخ السلفية الوهابية الذين
يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة.
والوهابية أو السلفية مفترقون في الخطوة األولى عن املسلمين [على مستوى العقيدة
الدين السلفي الوهابي مفترق عن اإلسالم من الخطوة األولى فرب السلفية الوهابية غير
رب اإلسالم أو يمكن أن نقول غير رب السنة والشيعة] ( .)1وهم لم يقدموا في تعريف
املعجزة أي ش يء له أي قيمة بل أغلب كتاباتهم هي رد على السنة األشاعرة من دون أن
يقدموا حال لإلشكاالت الكبيرة املطروحة والتي حاول األشاعرة حلها ووقعوا في إشكاالت
أخرى.
هذه بعض تعاريف أهل السنة للمعجزة:

 -1اإلمام احمد الحسن من صفحته على الفايسبوك
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/641115232602810?fref=nf
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* السنوس ي( :حقيقة املعجزة :هو أمر خارق للعادة ،مقرون بالتحدي مع عدم
املعارضة ،يدعيها الرسول وتوافق دعواه .حقيقة الكرامات :هو أمر الخارق للعادة ،غير
مقرون بالتحدي مع عدم املعارضة ،يدعيها الولي وتوافق دعواه) (.)1
* الجويني( :هي أفعال هللا تعالى ،الخارقة للعادة املستمرة الظاهرة ،على حسب دعوى
النبوة) ( ،)2ويقول أيضا( :اعلموا أوال أن املعجزة مأخوذة لفظا من العجز ...،ثم اعلموا أن
املعجزة لها أوصاف تتعين اإلحاطة بها ،منها أن تكون فعال هلل تعالى ...،ومن شرائطها أن
تكون خارقة للعادة إذ لو كانت معتادة يستوي فيها البار والفاجر ،والصالح والطالح،
ومدعي النبوة املحق بها واملفتري بدعواه؛ ملا أفاد ما يقدر معجزا تمييزا وتنصيصا على
الصادق ،وال خفاء بذلك فنطنب فيه ...والشريطة الثالثة للمعجزة أن تتعلق بتصديق
دعوى من ظهرت على يديه ،وهذه الشريطة تنقسم إلى أوجه ال بد من اإلحاطة بها .منها
أن يتحدى النبي باملعجزة ،وتظهر على وفق دعواه ،فلو ظهرت آية من شخص ،وهو ساكت
صامت فال تكون اآلية معجزة.)3( ).....،
فإذن تعاريفهم تشبه تعاريف علماء عقائد الشيعة للمعجزة فهي :أمر خارق للعادة،
مقرون بالتحدي ،مع عدم املعارضة .وكلمة (أمر) يقصدون بها الفعل كشق البحر ملوس ى
(عليه السالم) ،أو عدم الفعل كعدم إحراق النار إلبراهيم (عليه السالم) .ثم يقيدون هذا
الخارق للعادة بـ (كونه مقرونا بالتحدي) وذلك إلخراج كرامات األولياء وبعض العالمات
التي تحدث قبل بعثة الرسل أحيانا ،فهي األخرى تكون خارقة للعادة ولكنها غير مقرونة
بتحدي أصحابها لغيرهم ،وكذلك إلخراج الكذبة الذين يدعون أنهم أصحاب معاجز كانت
في املاض ي .ثم قيدوها أيضا بـ (عدم املعارضة لها) إلخراج السحر كما فعل موس ى (عليه
السالم) بسحر السحرة أمام فرعون (لعنه هللا).

 -1السنوس ي ـ الحقائق في تعريفات مصطلحات عــلماء الكالم ـ الكالم ـ مكتبة املسجد النبوي ـ  1846م
http://www.achaari.ma/Article.aspx?C=5710

 -2الجويني ـ ملع األدلة عالم الكتب  -لبنان الطبعة :الثانية1407 ،هـ 1987 -م ـ ص .110
 -3الجويني ـ كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول الدين ـ في فصل في املعجزات وشرائطها ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة
األولى ـ  1995م.
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وبما انهم استعملوا العادة في تعريف املعجز فوجب عليهم أيضا تعريف العادة
وتعريف االقتران العادي بحيث تكون املعجزة خرقا لهذا االقتران .وهنا امر اختص به
األشاعرة وهو الحكم على عالقة السببية واقتران السبب باملسبب على انه حكم عادي
يمكن خرقه وليس حكما عقليا يستحيل عقال خرقه وذلك ألجل إثبات أن املعجزة ممكنة
وليست مستحيلة ،وهذا امر سنناقشه في الفصل الرابع.
* يقول السنوس ي في شرحه ألم البراهين السنوسية( :وأما الحكم العادي :فحقيقته
إثبات الربط بين امر وأمر وجودا أو عدما بواسطة تكرر االقتران بينهما على الحس ،مثال
ذلك :الحكم على النار بأنها محرقة فهذا حكم عادي إذ معناه أن االحتراق يقترن بمس
النار في كثير من األجسام ملشاهدة تكرر ذلك على الحس وليس معنى هذا الحكم أن النار
هي التي تؤثر في إحراق ما مسته أو في تسخينه إذ هذا املعنى ال داللة للعادة عليه أصال
وإنما غاية ما دلت عليه العادة االقتران فقط بين األمرين أما تعين فاعل ذلك فليس
للعادة فيه مدخل وال منها يتلقى على ذلك وقس على ذلك سائر األحكام العادية ككون
الطعام مشبعا واملاء مرويا والشمس مضيئة والسكين قاطعة ونحو ذلك مما ال يحص ى
وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه اآلثار املقارنة لهذه اآلثار من دليل العقل والنقل وقد اطبق
العقل والنقل على انفراد املولى جل وعز باختراع جميع الكائنات عموما وانه ال اثر لكل ما
سواه تعالى في اثر ما جملة وتفصيال وغلط قوم في تلك األحكام العادية فجعلوها عقلية
وأسندوا وجود كل اثر منها ملا جرت عليه العادة انه يوجد معه إما بطبعه أو بقوة أودعت
فيه قد باؤوا بهوس عظيم وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم نسأله سبحانه النجاة
إلى املمات من مضالت الفتن واملرور ظاهرا وباطنا على اهدى سنن بجاه سيدنا محمد
صلى هللا عليه وسلم) (.)1
إن تعريفهم املعجزة بأنها خرق للعادة ،وتعريف االقتران العادي بالربط بين امرين
وجودا وعدما بواسطة تكرر االقتران بينهما على الحس هو ألجل الرد على الفالسفة الذين
برهنوا على أن املعجزة مستحيلة.

 -1السنوس ي ـ أم البراهين السنوسية الصغرى بشرح السنوس ي ـ في فصل في املعجزات وشرائطها.
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حيث إنه إن عرفنا املعجزة على أنها خرق لالقتران الضروري الواجب بين السبب
واملسبب (قانون السببية) ،ثم عرفنا السببية بانها قاعدة عقلية واجبة ،فسيكون خرقها
مستحيال وتكون بذلك املعجزة مستحيلة .أما إرجاع املعجزة إلى "إرادة هللا" فيجعل من
عمل هللا للمعجزة عمال خارقا لقانون واجب ،وخرق الواجب مستحيل ،فيكون مستحيال
أن يعمل هللا املعجزة.
على سبيل املثال :مستحيل أن ال تحرق النار القطن (وهذا من أمثلتهم املفضلة) ألن
هناك اقتران سببي واجب بين النار وبين االحتراق مثال.
ولكي يثبت األشاعرة املعجزة وإمكانية تدخل هللا لعمل املعجزة (مثال بأن يكون هناك
نار ويكون هناك قطن وال يتم الحرق أو يكون هناك حرق وتحول القطن إلى رماد بدون
نار) وجدوا حال بأن يعيدوا تعريف االقتران السببي واعتباره حكما عاديا وليس عقليا.
فوصفوا االقتران بين األسباب واملسببات باالقتران العادي (يقبل الخرق باملعجزة) وليس
باالقتران العقلي (يستحيل خرقه وبالتالي تكون املعجزة مستحيلة) .وببيان أكثر دقة:
األشاعرة ينكرون وجوب العالقة بين السبب واملسبب ،وان هذه العالقة ممكن أن تخرق؛
الن هللا على كل ش يء قدير وهو من خلقهما وممكن أن يوجدهما معا دون أن يحتاج إلى
أحدهما أو إلى عالقة بينهما .فعالقة االقتران في األمور املدركة بالحس واملشاهدة هي
عالقة عادية تقبل الخرق وليست عالقة عقلية واجبة ال تقبل الخرق ،فليس من
املستحيل أن ال تحرق النار القطن ،أو أن يحترق القطن دون وجود النار ،وهذا يجعل من
املعجزة أمرا ممكنا .وبهذا يرد الغزالي والسنة األشاعرة على الفالسفة (.)1
وأكيد أن هناك خلال في كالمهم ،لكن اعتقد أن الكثير ممن ردوا عليهم لم يفهموا
اإلشكال املطروح ولم يقدموا حال له والذي سنعرفه من خالل ما طرحه السيد أحمد
الحسن .ولن أناقش في هذه الفقرة مسالة السببية بل سأخصص لها عوضا عن ذلك
فصال آخر ،والتزم هنا بالهدف من الفقرة الحالية وهو تعريف وفهم املعجزة عند
األشاعرة.
 -1راجع مثال :كتاب الغزالي (تهافت الفالسفة) وسوف ننقل بعض أقوالهم في موضعها ونناقشها.
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من جانب آخر :يجوز األشاعرة أن يكون الخارق نسبيا ،بمعنى أنه ليس بالضرورة
عندهم أن يكون الخارق للعادة خارقا مطلقا ،والسبب مرة أخرى هو ردهم على الفالسفة
الذين يحكمون باستحالة تتبع كل األشخاص وكل األزمنة وكل األماكن حتى نعرف أن ما
جاء به النبي هو معجزة وخارق للعادة أم هو عادة في زمن آخر أو في مكان آخر أو عند
أقوام آخرين .وجعلهم للخارق للعادة نسبيا يلزم منه عدم ضرورة معرفة كل األماكن
وعرض املعجزة على كل الناس وعلى كل األزمنة حتى يحكم على أنها أمر خارق للعادة وأنها
دليل صحيح على صدق النبي الذي أتى به.
* يقول اآلمدي في رد شبهة تتعلق بما يأتي به الرسول من معاجز ...( :الحادية
والعشرون :القائلة بجواز اطراده فيما تقدم من األعصار ،أو في بعض األمصار انه وان
أمكن ذلك عقال ،فهو مع بعده ،وعدم نقله ال يمنع أن يكون ما أتى به الرسول خارقا
للعادة بالنسبة إلى عصره وبالنسبة إلى قطره مع الذين تحدى به عليهم؛ فان طرد العادة
بش يء بالنسبة إلى بعض املخلوقات ال يمتنع من كونه خارق للعادة بالنسبة إلى بعض
آخر) (.)1
* الشهرستاني( :املعتبر في كون اآلية حجة أن يكون ذلك نقضا لعادة من كانت اآلية
حجة عليه ،والعادة عادة له) (.)2
أقول :بما أن األشاعرة وضعوا املعجزة في مركز االستدالل على صدق النبي اضطروا
إلى الدفاع والرد على إشكاالت الفالسفة بهذه الطريقة ،فاملعجزة عند الكثير منهم هي
العمدة وهي دليل واجب وضروري ملعرفة صدق النبي كما سيتبين من أقوالهم ملا نصل
لها( ،)3وسوف أناقش أقوالهم تلك باإلضافة لتصورهم للعالقة السببية في فقرات الحقة
وأكتفي اآلن بطرح نفس النقض املطروح على علماء الشيعة الذين عرفوا املعجزة بأنها

 -1اآلمدي ـ أبكار األفكار ـ دار الكتب والوثائق القومية مركز تحقيق التراث ـ الطبعة الثانية القاهرة ـ  2004م ـ ج 4ـ ص.57
 -2الشهرستاني ـ نهاية األقدام في علم الكالم ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ الطبعة األولى ـ  2009م ـ ص.433
 -3الغرض من الفقرة بيان أقوال األشاعرة وبيان مصدر إنكارهم للعالقة الضرورية في السببية على أن يأتي نقاشها فيما بعد.
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أمر خارق للعادة من فعل هللا أو جاريا مجرى فعله متعذرا على الخلق جنسه أو صفته
املخصوصة ،متعلقا باملدعي على وجه التصديق لدعواه.
ثم أقول :إن املعجزة بحسب تعريف األشاعرة فضفاضة؛ ألنها لم تميز بين املعجزة
القاهرة وغير القاهرة ،فإما أن ال تكون معجزة قاهرة بمعنى أنه يمكن أن يتصور من تقع
أمامه أو تروى له تأويال ممكنا لها (كذب الناقل أو أوهام أو سحر ...أو وجود سلسلة
أسباب طبيعية لتحققها) ،بمعنى أن تحمل شبهة أو لبسا فيكون اإلشكال على اعتبارهم
لها دليال مستقال على صدق املرسل وارد؛ ألنه ال يمكن تشخيص املعجزة بذاتها أنها من
هللا سبحانه وتعالى وبالتالي الحكم على صدق املدعي ،ألنها – بحسب الفرض – تحمل
شبهة ولبسا ضروريا لكي تبقى مساحة للغيب في اإليمان ويبقى االمتحان.
وإما أن يستحيل على من تقع أمامه أو تروى له تصور أي تفسير أو سلسلة أسباب
طبيعية لها فتكون بذلك قاهرة له على اإليمان وال تبقي أي فسحة لإليمان بالغيب،
وهكذا معجزة قاهرة ليست موضوعا لإليمان وال يقبل إيمان من يؤمن من خاللها كما
حصل مع فرعون (لعنه هللا) عندما انشق البحر أمامه ونزل وملس املاء بيديه وكانت
معجزة قاهرة بالنسبة له وآمن وصدق عن قهر واستسلم ولم يسلم فلم يقبل هللا
سبحانه وتعالى إيمانه؛ ألن امتحانه كان قد انتهى بهذه املعجزة القاهرة .وهكذا معجزة
ليست موضوعنا ألنها ال تحصل أبدا بهدف إيمان الناس.
تعريف املعجزة عنا املسيحيني
يعرف بعض املسيحيين األرثوذوكس املعجزة بأنها تخرق مجرى الطبيعة العادي أو
يعمل خارج نظام العلية املعروفة .مثاله :ما ورد في قاموس الكتاب املقدس ـ شرح كلمةـ
عجيبة معجزة( :هي حادثة تحدث بقوة إلهية تخرق مجرى الطبيعة العادي وتثبت
إرسالية من كان سبب الحادثة أو من جرت على يديه .وهي فوق الطبيعة املألوفة ،ولكنها
ليست ضدها .وهي تحدث بتوقيف نظم الطبيعة ،ولكنها ال تلغي تلك النظم ويقصد بها
إظهار النظام الذي هو أعلى من الطبيعة ،الذي يخضع له نظام الطبيعة نفسه .وملا كان
هللا هو القوة الوحيدة فوق الطبيعة املتسلطة عليها فهو الوحيد القادر على صنع
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العجائب ،به أو بالذين ينيط بهم ذلك .أما عجائب الشيطان فهي عجائب مزورة
وكاذبة.)1()...
يقول هربرت لوكير في تعريف املعجزة( :عمل أجرته قوة إلهية لغرض الهي بوسيلة
ليست في متناول البشر ...وتعريف وبستر للمعجزة واضح ومحدد "حادثة أو تأثير في العالم
املادي يخالف القوانين املتعارف عليها للطبيعة أو يسمو على معرفتنا بهذه القوانين،
حادث فوق العادي ،شاذ أو مخالف ملا هو معتاد .مصدره قوة أسمى من البشر") (.)2
وهذا ال يختلف عما يعتقده املسيحيون الكاثوليك( :وبرغم أن نظام عناية هللا
الشامل ال يتغير  ...إنه يمكنه أن يعمل خارج نظام العلية املخلوقة .وهذا ألنه يملك
القدرة الرئيسة والعامة على العالم ويعمل باختياره الحر وال كعلة طبيعية ال يمكنه أن
يكبح نتاجاته .وإنه ،كالخالق لطبائع كل املوجودات ولوجودها ،يمكنه أن ينتج كل ما
تنتجه خليقته ،وذلك مباشرة وبدونها ... .فإن أفعال هللا هذه الخارقة العادة إنها تسمى
أعاجيب . ...وهذا ألن علتها مجهولة ،ليس بمعنى أنها تنتظر إبانة علمية ،بل ألن علتها هي
هللا ( ،)3وذاته مجهول لنا في هذه الحياة .وتسمى أيضا معجزات ،ألنه تعجز معارضة من
حاول أن يأتي بمثلها ...وأما توما أصر على أن كل الصور الطبيعية ال ينشئها الروح بل إنما
هللا مباشرة وإما الفعلة الطبيعية "خالصة الالهوت .)4( )"110،2 :1
وألخص أدناه نقاط النقض على تعريفهم:
 /1تعريفهم للمعجزة مبني على اعتقادهم أنها دليل مستقل بل وواجب ومركزي على
هللا وعلى صدق املرسل ،وهذه العقيدة خاطئة وال دليل عليها مطلقا .فبحسب العقيدة

 -1دائرة املعارف الكتابية املسيحية ـ قاموس الكتاب املقدس.
 -2هربرت لوكير ـ كل املعجزات في الكتاب املقدس ـ ص.11
 -3بينا فساد هذا القول في الفصل الرابع.
 -4جوزيف كيني  Joseph Kennyـ مبادئ اإليمان املشتركة في املسيحية واإلسالم ـ ملهم من كتاب Summa Contra Gentiles
توما األكوينيChristian-Islamic Preambles of Faith: An Exercise in Philosophy of Religion Or Kalâm for Our Day : Modeled .
Council for Research in Values and Philosophy, 1999 – page: 137. -After Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, 1 – 3
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الكنسية ال يمكن تصور الدين الكنس ي دون معاجز .جاء في دائرة املعارف( :من الخطأ
البالغ أن نظن أن أساس إيماننا ال يهتز إذا أنكرنا املعجزات أو طرحناها جانبا .إننا نعقد
الدليل اإليجابي الذي نمتلكه عن قوة هللا املخلصة .فاملعجزات ليست مجرد األدلة على
صدق اإلعالن ،ولكنها هي نفسها اإلعالن ،فهي تعلن "مخلصا" من كل أمراض البشرية،
وليس ثمة إعالن آخر في العالم له نفس هذه القوة .كما أن املعجزات املسجلة للرسل ،لها
نفس األثر ،فقد صنعت هذه املعجزات -كما في حالة شفاء بطرس للرجل األعرج -كدليل
على قوة املخلص الحية "أع .)1( )"4 ،3 :3
 /2ال يعتقد املسيحيون فقط أن املعجزة تخرق مجرى الطبيعة وتوقف نظمها بل
يضيفون عليها بعد ذلك مباشرة قوال وهو أن املعجزة ال تلغي النظم ! فما معنى أن توقف
قوانين الطبيعة لكن ال تلغيها؟ أن تتوقف الجاذبية مثال وال تعود تعمل عند املعجزة؟
أليس هو بالضبط القول بإلغائها .اعتقد أن أمثال هذه التناقضات معتاد عليها في
العقيدة املسيحية التي تدعي أن  1 =1+1+1وتنجح بتمريرها على ماليين الناس رغم
ذلك( .)2وتعريف املعجزة بشكل عام بأنها إلغاء لنظم أو لقوانين الطبيعة أو خرق لها يطرح
إشكالية في تشخيص املعجزة فكيف لإلنسان أن يعرف كل قوانين الطبيعية حتى يعرف
أن كان ما حدث أمامه أو روي له هو خرق لها أو ال ؟
 /3هذا التعريف للمعجزة يستبطن انه ال يمكن أن يتصور لها أي تفسير (أوهام أو
سحر أو كذب أو سلسلة أسباب طبيعية ،)...وهذا يجعل منها معجزة قاهرة .واملعجزة
القاهرة – كما تقدم  -ليست موضوعا لإليمان وال يقبل إيمان من آمن عبرها إن حصلت؛
ألنها ببساطة إلغاء لالمتحان وقهر وإجبار على اإليمان.

 -1دائرة املعارف الكتابية ـ جـ 5ـ ص.194
 -2يقول ديفيد هيوم عن الدين املسيحي "املحرف" وعالقته باملعجزة عن املؤمنين به( :الديانة املسيحية لم تصاحبها
املعجزات لدى بدايتها فقط ،وإنما هي اليوم ال يمكن أن يصدقها بشر ذو عقل من دون معجزة .إن العقل وحده ليس كافيا
إلقناعنا بمصداقيتها :وكل من حركه اإليمان لتصديقها إنما يعي بمعجزة في عمق كيانه ال تنقطع ،معجزة تقلب عليه كل
مبادئ عقله ،وتعطيه العزم على أن يعتقد أمورا هي األشد مناقضة للعادة والتجربة) ديفيد هيوم ـ تحقيق في الذهن البشري ـ
الفصل العاشر ـ ص. 171
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 /4قولهم إن املعجزة تعمل خارج قانون السببية "أن يعمل خارج نظام العلية
املخلوقة" أو القول إن سببها املباشر هو هللا "بل ألن علتها هي هللا" يحمل إشكالين عقليين
كبيرين :فالقول األول يعني إلغاء لقانون السببية وهو قانون عقلي واجب كما سنناقشه في
محله .والقول الثاني يعني أن هللا سبحانه وتعالى يتصل مباشرة بالعالم الجسماني دون
تجليه في كل عوالم الخلق أسفل منه عبر خلق له ،وهذا أمر مستحيل [فال يمكن إذن
اعتبار أن هللا (وهو نور ال ظلمة فيه) يحرك جسدا في هذا العالم السفلي مباشرا له ماسا
له ،تعالى هللا عما يشركون] (.)1
فصل اخلطاب يف تعريف املعجزة
املعجزة هي التدخل الغيبي أي تدخل خارج القوانين الطبيعية لهذا العالم الجسماني
أي إن سببها هو من عوالم غيبية أخرى (غير األسباب داخل الكون الجسماني الذي نعيش
فيه) ( .)2واملعجزة املادية هي املعجزة التي يمكن ملس أثرها ماديا عبر الحواس املادية
الجسمانية .وال يجريها هللا سبحانه وتعالى إال عند الضرورة ولحكمة بالغة (وضع
اإلنسانية اآلدمية في بدايتها على طريق اإليمان بإله ،هداية من يطلبون الهدى ،حفظ
حياة أو عرض أوليائه ،زيادة يقين املؤمنين ،زيادة تعنت الجاحدين )...وبطريقة ال تنقض
سنة هللا في اإليمان بالغيب.
ويمكن أن نقسمها إلى نوعين:
 /1املعجزة غير القاهرة :وهي التي تكون موضوعا لإليمان ،فهي تبقي مساحة للغيب
أي إنه يكون فيها لبس أو شبهة لكي يبقى االمتحان امتحانا .ومعنى اللبس والشبهة أنه
يمكن أن يجد لها املقابل طريقا للتفسير ككذب الناقل أو األوهام أو السحر أو سلسلة
أسباب تابعة للقوانين الطبيعية (مع كون احتمال تحقق سلسلة األسباب الطبيعية هذه

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب مع العبد الصالح ـ الجزء األول ـ ص.54 :
 -2أو أكوان أخرى بحسب نظرية األكوان املتعددة.
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ضعيف جدا) حسب املستوى املعرفي الذي وصلوا له .وترجيح هذه التفاسير على التدخل
الغيبي وترك البحث في دعوة الحق هو عناد وإنكار ومكابرة.
 /2املعجزة القاهرة :وهي ليست موضوعا لإليمان وال يقبل إيمان من يؤمن من
خاللها؛ ألنها ببساطة إلغاء لالمتحان .ومعنى كونها قاهرة أنها ال يمكن أن يجد لها املقابل
تفسيرا محتمال أو تأويال أو سلسلة أسباب ممكنة وبالتالي ال يجد أي مجال كي ينكرها،
وهكذا معجزة يستحيل أن يجريها هللا ألجل إيمان شخص أو أشخاص؛ ألنها تنقض سنة
هللا في اإليمان بالغيب .وهي ممكن أن تحدث لحكمة بالغة في حاالت (:)1
أ .للمؤمنين ،وآنذاك فهي ال تكون إلغاء لالمتحان؛ الن الذين حصلت أمامهم
مؤمنون أصال .وقد تحصل أيضا للمؤمنين أنفسهم كرامات وآيات وهي
ليست عبثية طبعا ،وكم حصلت وتحصل لهم من كرامات تدفع عنهم
السوء أو تقرب لهم الخير.
ب .ملن إيمانهم مرجح على إنكارهم أي إنهم على وشك اإليمان ،وآنذاك فاآلية أو
املعجزة ال تكون إلغاء لالمتحان؛ الن الذين حصلت أمامهم مؤمنون بدرجة
ما.
ج .أمام الكافرين املعذبين بها ،وآنذاك ينتهي االمتحان وال يقبل إيمان من آمن
من خاللها (.)2
وسأخصص الفقرة التالية للتوسع قليال في مسألة اللبس أو الشبهة التي تكون في
املعجزة املادية التي هي موضوع لإليمان.

 -1مراجعة كتاب اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ويليه يسألونك عن الروح ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه
السالم) ـ الطبعة األولى ـ  1437هـ ـ  2016م ـ ابتداء من ص.100 :
 -2ومنها ما يكون نزول عذاب عليهم وربما يكون هنا املعجز هو اإلخبار الغيبي من قبل املرسل بان هناك حدثا سوف يقع في
املستقبل ويربطه بتكذيبهم ،وهذا التفسير موافق لإليمان بالغيب ألنه إخبار ممن يعلم املستقبل كما وأنه أيضا تثبيت
للمؤمنين.
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معنى اللبس يف املعجزة املادية
يتصور الكثير من الناس ،ليس فقط عامتهم بل بعض رجال الدين أيضا ،أن معاجز
األنبياء كانت قاهرة ال تقبل أي مجال لتأويلها وأنها شكلت دليال ال يرد على أحقية األنبياء
واملرسلين السابقين كما سوف نرى في الفصل الثاني ،ولذلك تجدهم غالبا عندما يسألون
عن دليل على حجية من يعتقدون به يقدمون املعاجز املروية على أنها هي الدليل الذي ال
يرد.
لكن األمر بعكس ما يتصورونه ،فاملعجزة ال تكون ملجئة لإليمان وال يمكن أن تكون
دليال قائما بذاته بل تكون تأييدا للدليل ،بمعنى أنه إذا حدثت معجزة لحجة من حجج
هللا فال بد أن تبقي مساحة لإليمان بالغيب؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ال يرض ى إال اإليمان
بالغيب ويصف املؤمنين أنهم من يؤمنون بالغيب ،والذي يقول غير هذا فهو لم يفهم
الغرض من الخلق ،ولم يفهم أننا في دنيا امتحان ويريد أن يلغي االمتحان في دنيا
االمتحان.
يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب الجهاد باب الجنة [ :أما إذا كانت املعجزة قاهرة
وال تشابه فيها فعندها ال يبقى لإليمان بالغيب أي مساحة ويكون األمر عندها إلجاء
لإليمان وقهرا عليه ،وهذا ال يكون إيمانا وال يكون إسالما بل استسالم وهو غير مرض ي وال
يريده هللا وال يقبله ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من
املسلمين﴾] (.)1
أما إن كانت املعجزة قاهرة وال تقبل التأويل فال يقبل اإليمان املترتب عليها؛ ألنه ليس
إيمانا بالغيب بل إجبار على اإليمان وهذا ينافي االمتحان [ ففرعون يؤمن ويسلم أو قل
يستسلم وقبل أن يموت ولكن هللا ال يرض ى وال يقبل هذا اإليمان وهذا اإلسالم ويجيبه

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجهاد باب الجنة ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ
 2010م ـ ص.49 :
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هللا سبحانه بهذا الجواب ﴿آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين﴾ .هذا ألنه إيمان
جاء بسبب معجزة قاهرة ال مجال ملن ال يعرفون إال هذا العالم املادي إلى تأويلها أو إدخال
الشبهة على من آمن بها ،وبهذا لم يبق مجال للغيب الذي يريد هللا اإليمان به ومن خالله،
فعند هذا الحد ال يقبل اإليمان؛ ألنه يكون إلجاء وقهرا وليس إيمانا ﴿هل ينظرون إال أن
تأتيهم املالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظـروا إنا منتظـرون﴾﴿ ،قل
يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إيمانهم وال هم ينظرون﴾] (.)1
ويدل على هذا أن كل األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) لم يرسل أي واحد منهم
بمعجزة قاهرة ألجل إيمان الناس ،فاهلل ال يريد إجبارهم على اإليمان والنجاح في
االمتحان .وهم كانوا دائما ،إال قليل منهم ،يواجهونهم بالتكذيب واالتهام بالسحر وغيرها
من االتهامات .يقول اإلمام احمد الحسن في نفس الكتاب [ :ولو كان هللا يريد إلجاء وقهر
الناس على اإليمان ألرسل مع أنبيائه معجزات قاهرة ال مجال معها ألحد أن يقول
﴿سحران تظاهرا﴾ أو ﴿أضغاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل
األولون﴾ ،قال تعالى﴿ :ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس
حتى يكونوا مؤمنين) ،وقال تعالى﴿ :وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي
نفقا في األرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فال تكونن
من الجاهلين﴾] (.)2
والغرض من هذا هو تمييز الناس في هذا االمتحان؛ تمييز من قلبه حي عمن ران على
قلبه ،تمييز املؤمن بالغيب عمن ال يرى إال العالم املادي ويريد أن يرى كل ش يء به ومن
خالله وال ش يء غيره [الحمد هلل الذي رض ي باإليمان بالغيب وجعل اإليمان بالغيب ومن

 -1نفس املصدر ـ ص.49 :
 -2نفس املصدر.
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خالل الغيب ولم يرض باإليمان باملادة ولم يجعله باملادة ومن خالل املادة ليتميز أهل
القلوب الحية والبصائر النافذة من عمي البصائر ومختومي القلوب] (.)1
فهذه الدنيا هي دنيا امتحان ،و[ اإليمان الكامل هو اإليمان بالغيب مائة باملائة ،وهو
إيمان األنبياء واألوصياء ،وكلما كان اإليمان مشوبا بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية
كان أدنى وأقل ،حتى إذا كانت املعجزة قاهرة وتامة وال يمكن تأويلها عندها ال يقبل
اإليمان واإلسالم ،كما لم يقبل إيمان وإسالم فرعون ملا انشق البحر ونزل فيه وملس املاء
بيديه ،ألن هكذا إيمان هو إيمان مادي مائة باملائة ال يبقي أي مجال للغيب ويلغي
االمتحان.
وهللا وصف املؤمنين بأنهم﴿ :الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم
ينفقون﴾ ﴿الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون﴾ ﴿إنما تنذر الذين
يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصالة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله املصير﴾ ﴿إنما
تنذر من اتبع الذكر وخش ي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم﴾ ﴿من خش ي
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب﴾ ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب
وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله
من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز﴾ ﴿إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير﴾] (.)2
[البد أن تكون املعجزة املادية  -إن أتت  -ضمن حدود ال تنقض السنة اإللهية
لإليمان بالغيب] ( .)3أي أن يكون فيها شبهة أو لبس ﴿ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال
وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ ومعنى اللبس والشبهة في املعجزة املادية أنه يمكن أن يجد لها
املقابل إمكانية للتفسير أو التأويل ككذب الناقل أو األوهام والسحر أو أنها حادثة

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجهاد باب الجنة ـ ص.50 :
 -2اإلمام احمد الحسن ـ كتاب إضاءات من دعوات املرسلين الجزء الثالث القسم  . 2إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه
السالم) ـ الطبعة الثالثة ـ  1431هـ ـ  2010م ـ ص 21 :و .22
 -3اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ـ ص.100 :
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طبيعية أي إن لها سلسلة أسباب تابعة للقوانين الطبيعية ...الخ .وهذا هو الحاصل في كل
املعاجز التي هي موضوع لإليمان.
لننظر كيف تعامل الناس مع معجزات األنبياء ؟ هل كانت قاهرة بحيث لم يملكوا إال
تصديقها أم كان دائما عندهم علل يتحججون بها لوجود مساحة للغيب ؟
﴿قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فألقطعن أيديكم
وأرجلكم من خالف وألصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى﴾(.)1
﴿قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم﴾(.)2
﴿وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا ملهتدون﴾(.)3
﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون﴾(.)4
وعدم تصديقهم لهذه املعاجز هو ببساطة ألنهم ينتظرون معجزة تقهرهم .يريدون
شيئا خارقا للعادة كما يقولون ،شيئا ال يمكن أن ينكروه ،ويرونه واضحا بينا ال لبس فيه
أبدا .فأغلبهم لم تنفعهم كل املعاجز التي قدمها األنبياء واملرسلون ألنهم ال يعرفون إال
املادة ويحاولون أن يجدوا ألف سبب وسبب طبيعي قبل أن يلتفتوا إلى التدخل الغيبي
اإللهي .فهم يريدون إلغاء امتحانهم في هذه الدنيا ،وموقفهم وأقوالهم ال زالت تتكرر مع
كل دعوة إلهية إلى اليوم.
يقول السيد احمد الحسن ...[ :وال ينفعهم نيل يتحول إلى اللون األحمر ،فيمكنهم
االحتجاج بسهولة أن هذا أمر طبيعي أن يصبغ النيل بالدم نتيجة معارك دموية حصلت
على مجرى النيل قبل أن يصلهم ،وببساطة يقولون وما عالقة موس ى (عليه السالم) بهذا
 -1القرآن الكريم ـ سورة طه.71 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة األعراف.109 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة الزخرف.49 :
 -4القرآن الكريم ـ سورة الذاريات.52 :
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األمر؟! فالنتيجة من كان يريد التكذيب يعلل كل ش يء بأي ش يء ،فهم استحبوا العمى
والضالل على اإلبصار والهدى.)1( ]..،
ألن املعجزة دائما فيها شبهة ولبس ممكن أن يتشبت بها الفاشلون في االمتحان [...
فعند هؤالء كل آية مؤولة جن ..سحر ..أو أي ش يء آخر حتى يروا العذاب األليم﴿ ،وقالوا
مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين﴾﴿ ،وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا
سحر مستمر﴾.
وفي النهاية وعندما يقف املكذبون على حافة جهنم ،يتذكرون كيف واجهوا املرسلين
واتهموهم بأنهم سحرة ،فيأتيهم النداء لينبههم إلى عاقبتهم املخزية﴿ :أفسحر هذا أم أنتم
ال تبصرون﴾] (.)2
وبتلويث فطرتهم وانتكاسهم وانغماسهم في املادة يكون من السهل قيادتهم باي باطل
يدعوهم إلى النار:
[ ...ولهذا فال يحتاج فرعون وفقهاء الضالل للكثير بل يكفي كلمات قليلة ،يكفي أن
يقول فرعون إن موس ى (عليه السالم) عنده خلل في إيصال الكالم ،وموس ى (عليه
السالم) لم يأت بمعجزة بينة ال لبس فيها ،ليجد فرعون وفقهاء الضالل أكثر الناس قد
اتبعوهم وبغباء منقطع النظير كما هم دائما ولألسف] (.)3

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير ـ الجزء الخامس ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ
 1431هـ ـ  2010م ـ ص.85 :
 -2اإلمام احمد الحسن ـ كتاب إضاءات من دعوات املرسلين الجزء الثاني ـ ص.18 :
 -3اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير الجزء الخامس ـ ص.85 :
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مشابهة املعاجز مع ما انتشر يف زمن إرساهلا
من أتوا باملعاجز من األنبياء واملرسلين كانت معاجزهم تتشابه مع ما انتشر في زمن
إرسالهم ،فموس ى (عليه السالم) الذي حول العصا إلى أفعى لم يكن الوحيد الذي قام
بهذا األمر ،بل إن زمانه كان مليئا بسحرة يحولون العص ي إلى أفاعي .ولذلك ضرب فرعون
موعدا ملوس ى (عليه السالم) في يوم الزينة حتى يتواجه موس ى (عليه السالم) مع اآلخرين.
وملا وجدها تلقف ما يأفكون وآمن السحرة كان جواب فرعون ببساطة انه كبيرهم الذي
علمهم السحر.
فلم يا ترى أتى موس ى (عليه السالم) بهكذا معجزة مشابهة للموجود في زمانه؟ بحيث
سمح هذا األمر لفرعون (لعنه هللا) أن يقارن نبي هللا موس ى (عليه السالم) بالسحرة
املوجودين ويقول انه فقط اعرف منهم بالسحر ؟
يتصور الناس أن السبب هو لكي يظهر تفوقه على السحرة ،وهذا األمر على قدر كبير
من املجانبة للحقيقة ،بل إن من يتصور هكذا تصور ال يفهم أصال الغرض من الخلق
والغرض من إرسال الرسل والغرض من املعاجز ويتصور أنها تأتي لتقدم الدليل الواضح
البين الذي ال لبس فيه والذي يعطي اليقين لإليمان .وسأتطرق اآلن إلى بعض أقوال فقهاء
اإلمامية علما أن كتب السنة أيضا مليئة بأمثال هذه األقوال:
يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي( :أليست معاجز األنبياء يجب أن تكون من أبرز
العلوم في زمانهم ،ليحصل اليقين  -عند العجز من قبل علماء العصر  -بأن مصدر العلم
الذي يحمله نبيهم هو الله) (.)1
هنا الكالم فيه خلط كبير بين اإلعجاز العلمي واملعجزة املادية ،فهو يفرض ويوجب أن
تكون "معاجز" األنبياء من "العلوم" املوجودة في زمانهم ،وهذا أمر خاطئ .نعم ،واجب أن
 -1األمثل في تفسير كتاب هللا املنزل ـ ج 7ـ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم ـ
الطبعة األولى ـ التصحيح الثالث  1426هـ .ق
http://al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/amsal7/am700009.htm
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يكون حجة هللا أعلم املوجودين بالعلم اإللهي والعلم املتعلق بالدين ،وليس بالضرورة أن
يعلم الطب والهندسة والكيمياء .فان كان الكالم عن اإلعجاز العلمي فنتفق انه ال بد أن
يأتي به حجج هللا في كل زمان واملقصود هو العلم اإللهي وهو معجزة حيث يعجز اآلخرون
عن رد علمهم اإللهي إال بالسفسطات والكالم الفارغ الذي ال ينطلي إال على من باع عينيه
وقلبه لغيره .وفي اإلعجاز العلمي ال يكون اليقين شيئا حتميا مصاحبا لوجود العلم.
فعجزهم عن الرد كثيرا ما يدفعهم لالستكبار أكثر فاكثر .أما الباقون من العوام املتبعين
أو املقلدين لهم فهم ال يستطيعون على األغلب تمييز علمهم من جهل غيرهم.
أما إن كان الكالم عن العلوم املادية كالطب والكوسمولوجيا والبيولوجيا و ...الخ،
فهذه معجزة ممكن أن تكون وممكن أن ال تكون ( .)1وان حصلت فأيضا ال يكون اليقين
مصاحبا لها الن هذا معناه أن تكون معجزة قاهرة ال يملك من يراها إال أن يؤمن ،وهذا
يكون رضوخا لألمر الواقع وليس إيمانا حقيقيا .فال يمكن أن تكون معجزة مادية سببا
لحصول اليقين بالغيب ،وهل أيقن فرعون بان موس ى نبي هللا أم أن ما جاء به موس ى
(عليه السالم) وما جاء به السحرة بالنسبة له ش يء واحد وال فرق حقيقي إال إنه هو
كبيرهم الذي علمهم السحر ؟!
يقول السيد الخوئي رحمه هللا( :املعجز -كما عرفت  -هو ما يخرق نواميس الطبيعة،
ويعجز عنه سائر أفراد البشر إذا أتى به املدعي شاهدا على سفارة إلهية .ومما ال يرتاب
فيه أن معرفة ذلك تختص بعلماء الصنعة التي يشابهها ذلك املعجز ،فإن علماء أي
صنعة أعرف بخصوصياتها ،وأكثر إحاطة بمزاياها ،فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن
 -1سؤال وجواب منقول من الدكتور عالء السالم لإلمام احمد الحسن (عليه السالم) في دروس الحوزة املهدوية درس عقائد
االمامية املرحلة األولى النصف الثاني.
[س /هناك مسألة بخصوص علم املعصوم ربما هي موضع شبهة على كثير من األنصار يعني مثال هل املعصوم يعلم بكل ش يء،
أو هو مقتصر على جهة معينة من العلم ؟
ج /كل العلوم؛ من أعقد علم دنيوي إلى أبسط علم دنيوي ،ولكن هذه معجزة وال تكون دون سبب وبسفاهة .طبعا إضافة إلى
العلم الواجب وهو علم األديان البد أن تكون كل العلوم ،وإال فكيف يقود وكيف يرد عندما يحتاج الرد اإلحاطة بالعلوم.
عند الضرورة البد أن يعلم ،مثال :لو حكم البد أن يعلم باالقتصاد وأمور أخرى ...الخ ،ولكن هذه أمور معجزة يعني ليس هو
يعلم منذ ولد في هذا العالم الجسماني بل يعلمه هللا عند الضرورة تماما كالعصا التي أصبحت أفعى].
اإلمام احمد الحسنhttp://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=13150 .
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اإلتيان بمثله وبين ما يمكنهم .ولذلك فالعلماء أسرع تصديقا باملعجز .أما الجاهل فباب
الشك عنده مفتوح على مصراعيه ما دام جاهال بمبادئ الصنعة ،وما دام يحتمل أن
املدعي قد اعتمد على مبادئ معلومة عند الخاصة من أهل تلك الصنعة ،فيكون متباطئا
عن اإلذعان .ولذلك اقتضت الحكمة اإللهية أن يخص كل نبي بمعجزة تشابه الصنعة
املعروفة في زمانه ،والتي يكثر العلماء بها من أهل عصره ،فإنه أسرع للتصديق وأقوم
للحجة.)1( )... ،
والسيد الخوئي هنا يقر بأن أهل الصنعة هم من يميزون ويعرفون إن كان ما أتى به
النبي هو معجز ،لذلك يأتي النبي بما اشتهر به أهل ذلك الزمان أما العوام من الناس
فباب الشك عندهم مفتوح على مصراعيه.
وهذا يدفع بإلحاح للتساؤل املهم:
هل النبي أرسل فقط لهؤالء السحرة أو األطباء أو الشعراء حتى يعطيهم معجزة يقينية
أي قهرية ال تترك لهم مجاال للتشكيك ويبقى عوام الناس املساكين أو حتى علماء ذوي
تخصصات أخرى فريسة للشك؟ أليس من حقهم أيضا أن يكون لهم ما لغيرهم ؟
لم سيميز هللا سبحانه وتعالى هؤالء السحرة واألطباء والشعراء عن غيرهم وهو لم
يأمر بتعلم هذه العلوم أصال ؟ هل هذا من العدل بحسب ما طرحه السيد الخوئي ؟
ويقول الشيخ املظفر( :عقيدتنا في معجزة األنبياء :نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه
هاديا ورسوال ال بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين،
وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليال وحجة يقيمها لهم ،إتماما للطف واستكماال
للرحمة .وذلك الدليل ال بد أن يكون من نوع ال يصدر إال من خالق الكائنات ومدبر
املوجودات (أي فوق مستوى مقدور البشر) فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون

 -1السيد الخوئي ـ البيان في تفسير القرآن ـ منشورات أنوار الهدى ـ الطبعة الثامنة ـ  1981م ـ الجزء الخمسون ـ ص 40و.41

موضع املعجزة املادية يف الدين االهلي ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 45

معرفا به ومرشدا إليه .وذلك الدليل هو املسمى ب (املعجز أو املعجزة) ألنه يكون على وجه
يعجز البشر عن مجاراته واإلتيان بمثله.
وكما أنه ال بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس إلقامة الحجة عليهم فال بد أن تكون
تلك املعجزة ظاهرة اإلعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته
فضال عن غيرهم من سائر الناس مع اقتران تلك املعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليال
على مدعاه وحجة بين يديه.
فإذا عجز عنها أمثال أولئك علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة ،فيعلم أن
صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك االتصال الروحي بمدبر الكائنات ،وإذا تم ذلك
لشخص من ظهور املعجز الخارق للعادة ،وادعى مع ذلك النبوة والرسالة ،يكون حينئذ
موضعا لتصديق الناس بدعواه واإليمان برسالته والخضوع لقوله وأمره فيؤمن به من
يؤمن ويكفر به من يكفر.
وألجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون،
فكانت معجزة موس ى (عليه السالم) هي العصا التي تلقف السحر وما يأفكون ،إذ كان
السحر في عصره فنا شائعا ،فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق
()1
مقدورهم ،وأعلى من فنهم. )..
وما قلناه سابقا يكفي أيضا للرد على املظفر ،فيتبين إذن أن ما ساقوه كسبب
ملشابهة املعجزات ملا هو موجود في زمن األنبياء ال يعدو أن يكون مجازفة في الكالم
وتخرصات.
فمشابهة املعجزة املادية ملا هو سائد في أزمنة الرسل واألنبياء سببه اللبس بالنسبة
ملن ال يعرفون إال املادة ،أي لالمتحان والتمحيص ،ولكي يبقى مجال لتأويل املتاولين ال أن
يضطروا إلى االستسالم أمام املعجزة وهذا ليس إسالم بل استسالم [ فالناس يعرفون أن
 -1الشيخ محمد رضا املظفر ـ عقائد االمامية ـ الطبعة األولى ـ  1380هـ .ق ـ ص.53 - 51
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من معجزات موس ى (عليه السالم) العصا التي تحولت أفعى ،وقد كانت في زمن انتشر فيه
السحر ،ومن معجزات عيس ى (عليه السالم) شفاء املرض ى في زمن انتشر فيه الطب ،ومن
معجزات محمد (صلى هللا عليه وآله) القرآن في زمن انتشرت فيه البالغة ،وهنا يعلل من
يجهل الحقيقة سبب مشابهة املعجزة ملا انتشر في ذلك الزمان أنه فقط لتتفوق على
السحرة واألطباء والبلغاء ويثبت اإلعجاز ،ولكن الحقيقة الخافية على الناس مع أنها
مذكورة في القرآن هي أن املعجزة املادية جاءت كذلك للبس على من ال يعرفون إال املادة،
فاهلل سبحانه ال يرض ى أن يكون اإليمان ماديا بل البد أن يكون إيمانا بالغيب ﴿الذين
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون﴾﴿ .إنما تنذر من اتبع الذكر
وخش ي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم﴾﴿ .من خش ي الرحمن بالغيب وجاء
بقلب منيب﴾﴿ .لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله
بالغيب إن الله قوي عزيـز﴾ .فاإليمان بالغيب هو املطلوب والذي يريده هللا سبحانه،
واملعجزة التي يرسلها سبحانه البد أن تبقي شيئا لإليمان بالغيب ،ولهذا يكون فيها ش يء
من اللبس؛ ولهذا كانت في كثير من األحيان مشابهة ملا انتشر في زمان إرسالها ﴿ولو جعلناه
ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ .ولهذا وجد أهل املادة والذين ال يعرفون إال
املادة في التشابه عذرا لسقطتهم﴿ :فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لوال أوتي مثل ما
أوتي موس ى أولم يكفروا بما أوتي موس ى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل
كافرون﴾ .فالتشابه أمس ى عذرا لهم ليقولوا ﴿سحران تظاهرا﴾ و﴿إنا بكل كافرون﴾،
وقال أمير املؤمنين (عليه السالم) وهو يصف أحد املنافقين .." :جعل الشبهات عاذرا
لسقطاته"] (.)1
فالقائلون بأن الهدف من مشابهة املعاجز ملا هو موجود في زمن الحجة هو إعجاز
اآلخرين والتفوق عليهم مخطؤون تماما وال يفهمون أصال الغرض من االمتحان ومكان
املعجزة في االستدالل على الحجية ،فليس الهدف من املعجزة هو إجبار الناس على
اإليمان وقهرهم ،بل  -إن أجراها هللا سبحانه وتعالى  -فال بد وأن تبقي مساحة للغيب [...
 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجهاد باب الجنة ـ ص.49 - 48 :
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لعل من تدبر في معجزات األنبياء يجدها جميعا جاءت مشابهة ملا انتشر في زمانهم،
فموس ى يأتي بالعصا التي تصبح أفعى في زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى
كما يخيل للناس ،وكذا عيس ى جاء ليشفي املرض ى في زمن انتشر فيه الطب ،ومحمد
(صلى هللا عليه وآله) يأتي بالقرآن لقوم اشتهروا بالكالم والشعر ،فاألمر وما فيه أنها
جاءت كذلك للبس ،قال تعالى﴿ :ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم ما
يلبسون﴾.
وما هذا اللبس واملشابهة إال لتكون هناك مساحة لتأول املتأولين الذين ال يؤمنون
بالغيب ،ولتبقى مساحة لإليمان بالغيب ،وإال فاإليمان املادي املحض ليس إيمانا ،وال
إسالما ،وال يقبله هللا قال تعالى﴿ :قل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إيمانهم وال هم
ينظرون﴾] (.)1
اللبس يف املعجزة املادية ليس خااعا
تطرح شبهة في معنى اللبس وهي أن هذا التفسير للبس يعني أن هللا سبحانه وتعالى
يخدع الناس ،تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا ؟
أكيد أنه ال يمكن أن يكون هذا هو معنى اللبس وحاشا هللا سبحانه وتعالى أن يخدع
الناس أو أن يغريهم بالباطل فاألمر بعيد تماما عن اإلغراء بالباطل ،بل هو ببساطة عدم
إجبار على اتباع الحق؛ ألننا في دنيا امتحان فال بد وأن يبقى هناك مساحة يمتحن
اإلنسان فيها.
أضرب مثال تقريبيا :لنفترض أنك أستاذ تريد أن تمتحن الطلبة وتمتحن فهمهم ملا
درستهم إياه ،ولنفترض أن العالمة التي سوف تعطيهم ستمكنهم من ولوج سوق العمل
وتطبيق ما علمتهم على أرض الواقع .أسئلة االمتحان ال بد أن تظهر مدى فهم كل واحد
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منهم فال يمكن أن تعطيهم األجوبة جاهزة ،وإن أعطيتهم أسئلة مثال تحتوي على اختيارات
فال يمكن أن تضع له إمكانية واحدة للجواب؛ ألن هذا ال يكون امتحانا وسيحصل كل
طالب على درجة كاملة لكنه لن يطبق شيئا على أرض الواقع وربما يؤدي لهالك أشخاص
آخرين .فإعطاؤك مجموعة أجوبة ممكنة تستلزم منه بعض املجهود والفهم ملعرفة
االختيار الصحيح ،وهذا هو اللبس وهو ضروري في االمتحان وإال ملا كان امتحانا أصال.
وهذا األمر يختلف تماما عن اإلغراء بالباطل ،فاإلغراء بالباطل إن مثلناه في املثال
السابق سيكون أن تعلمه شيئا خاطئا في الدرس ومن ثم فإن الطالب يعتمد عليه في
اإلجابة التي تكون خاطئة بالنتيجة.
اعتقد أن األمر واضح جدا ،ولكنها شبهة تطرح لذلك أوردتها هنا مع جواب عليها .أما
املسلم الذي يشكل على تفسير اإلمام احمد الحسن حول معنى كلمة اللبس في اآلية وكونها
تعني شبهنا عليهم ،ويحاول أن يذهب بها بعيدا عن هذا املعنى فأنقل له بعض التفاسير
من الفريقين عن قول هللا سبحانه وتعالى "وللبسنا عليهم ما يلبسون":
من تفسير السنة:
* في تفسير الطبري( :القول في تأويل قوله "وللبسنا عليهم ما يلبسون"
قال أبو جعفر :يعني  -تعالى ذكره  -بقوله" :وللبسنا عليهم" :ولو أنزلنا ملكا من السماء
مصدقا لك ،يا محمد ،شاهدا لك عند هؤالء العادلين بي ،الجاحدين آياتك على حقيقة
نبوتك ،فجعلناه في صورة رجل من بني آدم ،إذ كانوا ال يطيقون رؤية امللك بصورته التي
خلقته بها ،التبس عليهم أمره ،فلم يدروا أملك هو أم إنس ي! فلم يوقنوا به أنه ملك  ،ولم
يصدقوا به ،وقالوا" :ليس هذا ملكا" ! وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم من حقيقة
أمرك ،وصحة برهانك وشاهدك على نبوتك.
يقال منه" :لبست عليهم األمر ألبسه لبسا" إذا خلطته عليهم "ولبست الثوب ألبسه
لبسا" .و"اللبوس" اسم الثياب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
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 -13089حدثني املثنى قال :حدثنا عبد هللا بن صالح قال :حدثني معاوية بن صالح،
عن علي بن أبي طلحة ،عن ابن عباس قوله" :وللبسنا عليهم ما يلبسون" يقول :لشبهنا
عليهم.
 -13090حدثنا بشر قال :حدثنا يزيد قال :حدثنا سعيد ،عن قتادة" :وللبسنا عليهم
ما يلبسون" يقول :ما لبس قوم على أنفسهم إال لبس هللا عليهم .واللبس إنما هو من
الناس.
 -13091حدثنا محمد بن الحسين قال :حدثنا أحمد بن املفضل قال :حدثنا أسباط،
عن السدي" :وللبسنا عليهم ما يلبسون" يقول :شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم) (.)1
* تفسير الطبري( :القول في تأويل قوله "أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس
بعض" ،قال أبو جعفر :يقول  -تعالى ذكره  :-أو يخلطكم "شيعا" فرقا ،واحدتها "شيعة".
وأما قوله" :يلبسكم" فهو من قولك" :لبست عليه األمر" إذا خلطت" ،فأنا ألبسه".
وإنما قلت إن ذلك كذلك ،ألنه ال خالف بين القراءة في ذلك بكسر "الباء" ففي ذلك دليل
بين على أنه من" :لبس يلبس" وذلك هو معنى الخلط .وإنما عنى بذلك :أو يخلطكم أهواء
مختلفة وأحزابا مفترقة) (.)2
ومن مصادر الشيعة:
* (العياش ي :عن عبد هللا بن أبي يعفور ،قال :قال أبوعبد هللا (عليه السالم)" :لبسوا
عليهم ،لبس هللا عليهم .فإن هللا يقول وللبسنا عليهم ما يلبسون") (.)3
وبهذا نكون انتهينا من جواب هذه الشبهة املطروحة حول مسألة اللبس في املعجزة.

 -1الطبري ـ تفسير الطبري ـ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ـ الطبعة األولى ـ  1422هـ  2001 -م.
 -2الطبري ـ تفسير جامع البيان ـ ج.07
 -3العياش ي ـ تفسير العياش ي  1ـ مؤسسة االعلمي للمطبوعات ـ الطبعة األولى ـ  1991م 10 /355 :
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علة حصول اآليات أو تأخرـها
يعلم الجميع أن املعجزات ال تحصل لكل من يطلبها ،وأيضا ال تحصل دائما ،والسؤال
الذي يطرح هو :لم تحصل املعجزات في تلك الظروف املعينة ؟ وما العلة من حصولها في
وقت وتأخرها في وقت آخر ؟
يبين اإلمام احمد الحسن كيف أن األمر مرتبط باستفادة الناس من هذه املعاجز
واهتداؤهم بها أو غفلتهم وانتكاسهم وركونهم للمادة ،وأنقل موضع الشاهد من كالمه
(عليه السالم) عن سبب عدم حماية هللا سبحانه وتعالى لبيت هللا من االعتداء ملا أراد
األمويون هدمه حتى سقط املنجنيق في الكعبة في حين أنه سبحانه أرسل على جيش
أبرهة الحبش ي طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ومنعهم من تهديم بيت هللا الحرام:
يقول ...[ :هذه الحماية املعجزة ال تحصل دائما إنما تحصل إذا كان الناس يستفيدون
من هذه املعجزة ويتعظون بها ويهتدون إلى الصراط املستقيم بسببها .أما إذا كان الناس
قساة القلوب ال يتعظون بالزواجر واملثالت والعقوبات اإللهية أو اآليات اإللهية البينة ،فال
معنى ملنعهم عن العصيان والطغيان والتجبر ودفعهم عن صراط الجحيم بالقوة ،مما
ينافي حالة االمتحان واالختبار لإلنسان في هذه األرض .وفي زمن عبد املطلب (عليه السالم)
 جد النبي محمد (صلى هللا عليه وآله)  -كان الناس يستفيدون من هذه اآلية ،ويتعظونبها .كما أنها كانت تشير إلى حرمة عبد املطلب وأهل بيته ،واتصالهم بالسماء ،وهو وص ي
من أوصياء إبراهيم (عليه السالم) .أما في زمن يزيد (عليه لعنة هللا) فقد كان الناس قساة
القلوب ال يتعظون ،بل إنهم انتهكوا حرمة أعظم من حرمة الكعبة وهي حرمة الحسين ،ملا
قتلوه ومثلوا بجسده الطاهر املقدس ،وقد وضح الحسين في خطابه لهم أنهم بعد قتله ال
يدعون حرمة ال ينتهكونها أو يهابون انتهاكها .ومع ذلك فلما تقدم جيش يزيد (لعنه هللا) إلى
الكعبة قادما من املدينة مات امللعون (مسلم بن عقبة) قائد الجيش األموي فلم يرتدع
الناس ،بل تقدموا بقيادة الحصين بن نمير السكوني حتى وصل األمر إلى رجم الكعبة
باملنجنيق وقتل ابن الزبير في الحرم .أما في نهاية املطاف أي في زمن اإلمام املهدي (عليه
السالم) ،ملا يعود الناس إلى ش يء من الفطرة ويتعظون باملثالت واآليات ،فإن هذه اآلية
تعود للظهور من جديد وهذه املرة عندما يخسف بجيش السفياني بين املدينة ومكة بعد
خروج اإلمام املهدي (عليه السالم) من املدينة والتجائه إلى مكة حرم هللا سبحانه وتعالى
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كما ورد عنهم (عليهم السالم) .فأهم علة لحصول هذه اآلية أو تأخرها هو استفادة الناس
منها واهتداؤهم بسببها واتعاظهم بها ،أو غفلتهم عنها وركونهم إلى املادة وإرجاع كل األسباب
واملسببات إليها] (.)1
ثم إن استفادة الناس من املعجزة ليست هي العلة الوحيدة في حصولها ،بل هناك
أيضا أمور مهمة وهي زيادة يقين املؤمنين الذين يرون ويعاينون تأييد هللا لهم مما يزيد
يقينهم به سبحانه.
يقول اإلمام أحمد الحسن اليماني (عليه السالم) في كتاب الجواب املنير ...[ :فعيس ى
(عليه السالم) شافى وأحيى بعض من آمن به ،لتكون آية يزداد بها املؤمنون يقينا ،ولم تزد
الكافرين إال كفرا وتعنتا وتكذيبا له ،وملن حصلت معه تلك اآليات] (.)2
فإن أردنا أن نلخص علة حصول املعجزات في ظروف معينة وعدم حصولها في
ظروف أخرى في نقطتين فنقول:
 .1استفادة الناس من املعجزة واهتداؤهم بسببها أو عدم استفادتهم منها
وركونهم إلى املادة وإرجاع كل األسباب واملسببات إليها.
 .2زيادة يقين املؤمنين وزيادة تعنت الكافرين.
القهر يف املعجزة نسيب
القهر أو اإللجاء في املعجزة هو أمر نسبي ،بمعنى أنه ممكن أن تكون معجزة قاهرة
للبعض لكنها غير قاهرة للبعض اآلخر .وهذا يعتمد على املعرفة املسبقة التي يمتلكها
الناس املواجهين للمعجزة [ عند نزول آيات قاهرة على جماعة معينة فقط فإن التوبة

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب املتشابهات الجزء الثاني ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ 1431
هـ ـ  2010م ـ ص.28 :
 -2اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير الجزء األول ـ ص.79 :
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ترفع عنهم فقط ،وكذا اآليات العامة ممكن أن تكون قاهرة بالنسبة لقوم وليس كذلك
بالنسبة آلخرين بحسب ما لديهم من معلومات ومعرفة مسبقة قد وصلتهم من هللا كحجة
عليهم] (.)1

 -1اإلمام أحمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير ـ الجزء الخامس ـ سؤال .414

الفصل الثاني
املعجزة ومعرفة اهلل أو املتصلني به
يحدد هذا الفصل مكانة املعجزة في دين هللا سبحانه وتعالى سواء في معرفة وجوده أو
معرفة صدق املتصلين به .ويجيب أساسا عن األسئلة التالية:
ما هو مقدار املعرفة التي تمنحها لنا املعجزة املادية ؟
هل املعجزة تمكن من معرفة هللا سبحانه وتعالى ؟
هل املعجزة تعرفنا وجود هللا ؟
هل املعجزة تمنحنا اليقين باهلل ؟
هل املعجزة تثبت لنا صدق مدعي االتصال باهلل ؟
هل هي واجبة وهل هي دليل مستقل على أحقيته ؟
املعجزة املادية والااللة على اهلل
املعجزة املادية ال تمنحنا "معرفة" باهلل سبحانه وتعالى ،فكيف باملادة أن تعرفنا
الغيب ،وال مركزية لها حتى في إثبات "وجود" هللا سبحانه وتعالى ،وال في إثبات اتصاله
ببعض خلقه كما سيتبين.
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من يؤمن عبر املعجزة  -والتي بحسب ما بيناه تكون غير قاهرة وفيها لبس أو شبهة
بحيث تبقي مجاال لإليمان بالغيب  -ال يكون إيمانه عبر املعجزة  %100واال لم يكن إيمانا
بالغيب وال يقبل هللا سبحانه وتعالى هكذا إيمان [ وسبب قبول إيمانهم هو أنهم لم
يحصلوا على اإلجابة الكاملة ،وإنما حصلوا على بعض اإلجابة ،أي كمن تعطيه إشارات
وعالمات تساعده على جواب أسئلة االمتحان ،فهو وإن كان بمستوى أقل من اآلخر الذي
أجاب بدون مساعدة ،ولكن بالنتيجة هذا أيضا يقبل منه الجواب؛ ألنه أثبت أن لديه
معرفة بقدر ما ،مكنته من الوصول للجواب وإن كانت بمساعدة معينة ،أي أن هؤالء لم
يلغ امتحانهم ولم توضع أمامهم أجوبة أسئلة االمتحان حتى يكون جوابهم بال قيمة،
وهكذا فهم لم يخرجوا من االمتحان] (.)1
ومن يمنح مساعدة في اإلجابة عن السؤال هو بالتأكيد أدنى مستوى ممن أجاب دون
مساعدة وإن لم ينم إيمانه بالغيب ويرتقي درجات املعرفة فسيكون من السهولة عليه أن
يرجع إلى الوراء وممكن أن ينخدع بالباطل بنفس السهولة .وبين أيدينا الكثير من
القصص مثل قصص بني إسرائيل فاملعاجز لم تجعلهم يكونون حتى فكرة عن هللا
سبحانه وتعالى وان هللا سبحانه وتعالى ليس جسما وحاشاه وليس في مكان بل هو خالق
املكان .فبنو إسرائيل ما إن عبروا البحر حتى طلبوا من نبي هللا موس ى أن يجعل لهم إلها
مرئيا﴿ :يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موس ى أكبر من
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موس ى سلطانا مبينا﴾ (.)2
وعندما غاب موس ى (عليه السالم) ارتدوا عن هارون (عليه السالم) وجعلوا لهم إلها
عجال! ﴿وإذ واعدنا موس ى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظاملون﴾ (.)3

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ـ ص.102-101 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة النساء ـ اآلية.153 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ اآلية.51 :
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وقد تكلم سبينوزا عن هذا في كتاب الالهوت والسياسة( :وان الناس  -إن لم
تعصمهم معرفة هللا الصحيحة وحب هللا  -يمكنهم عن طريق املعجزات أن يعبدوا آلهة
باطلة بنفس السهولة التي يعبدون بها اآللهة الحق… ومن ناحية أخرى لم يستطع
اإلسرائيليون ،بالرغم من كل معجزاتهم أن يكونوا عن هللا فكرة صحيحة ،كما تشهد
بذلك التجربة .فعندما اعتقدوا أن موس ى قد رحل طلبوا من هارون آلهة مرئية ،وكانت
فكرة التي كونوها عن طريق كل هذه املعجزات الكثيرة تتمثل "ويا للعار" في عجل!) (.)1
سبينوزا يعتقد بأن املعجزة ال يمكن أن تعطينا أي معرفة باهلل بل إن املعرفة به
تعطيها لنا القوانين والنظم وهذه بعض االقتباسات من كتاب الالهوت والسياسة
لسبينوزا توضح اعتقاده:
(ال نستطيع ،عن طريق املعجزة ،أي عن طريق عمل يتجاوز حدود فهمنا ،معرفة
ماهية هللا أو وجوده أو أي ش يء آخر يتعلق باهلل وبالطبيعة ،وعلى العكس من ذلك فإننا
عندما نعلم أن هللا قد حدد كل ش يء ونظمه ،وان العمليات التي تتم في الطبيعة هي نتائج
ملاهية هللا ،وان قوانين الطبيعة أوامر أزلية وإرادات إلهية .فعندئذ حتما يجب أن نستنتج
انه كلما ازدادت معرفتنا باألشياء الطبيعية وازداد تصورنا وضوحا لكيفية اعتمادها على
العلة األولى وكيفية حدوثها طبقا لقوانين الطبيعة األزلية ازددنا معرفة باهلل وبإرادته) (.)2
)بالنسبة إلى ذهننا تكون األعمال التي نعرفها بوضوح وتميز اجدر كثيرا من األعمال
التي نجهلها كل الجهل ،بان تسمى أعماال إلهية ،وبان ترد إلى إرادة هللا ،على الرغم من أن
هذه األخيرة تثير الخيال وتخلب ألباب الناس ،ما دامت أعمال الطبيعة التي نعرفها
بوضوح وتميز هي وحدها التي تعطينا عن هللا معرفة اكمل وتكشف لنا عن إرادته وأوامره
بوضوح تام) (.)3

 -1سبينوزا ـ الالهوت والسياسة ـ الفصل السادس ـ دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ الطبعة األولى ـ  2015م ـ ص
.210
 -2سبينوزا ـ الالهوت والسياسة ـ الفصل السادس ـ ص.218
 -3املصدر السابق ـ ص.218
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)وفضال عن ذلك ،فحتى لو كنا نستطيع أن نستنتج من املعجزات شيئا فإننا ال
نستطيع على اإلطالق أن نستنتج منها وجود هللا الن املعجزة عمل محدود ،ال يدل إال على
قوة محدودة؛… وانا ال اعترف هنا باي فرق بين عمل مناقض للطبيعة وعمل خارق
للطبيعة ...وبالتالي فان التصديق باملعجزة يجعلنا نشك في كل ش يء ويؤدي بنا إلى
اإللحاد)(.)1
سبينوزا يعتقد بأزلية القوانين الطبيعة بل انه يدمج بين "ماهية هللا" وماهية
الطبيعة حسب تعبيره وبالتالي فبالنسبة له معرفة الطبيعة هي نفسها معرفة هللا سبحانه
وتعالى .وهذا األمر خاطئ طبعا ،فهل فعال القوانين هي األجدر أن تعلمنا "ماهية" هللا
سبحانه وتعالى فضال على أن تكون هي نفسها حقيقة هللا ،ال اعتقد أن األمر صحيح.
فعلينا التمييز بين معرفة هللا ومعرفة وجود هللا سبحانه.
طبعا ،التدبر في القوانين التي تسير الكون الذي ندركه والنظام املوجود يدل على
وجود مقنن ومنظم هادف وحكيم .والتدبر بها بـ "تجرد" يجعلنا نصل إلى معرفة "وجود
هللا" أي وجود مقنن ومنظم هادف وحكيم .أما البحث بدون تجرد فليس بالضرورة أن
يؤدي إلى هذه النتيجة ،فكثير من علماء البيولوجيا والكوسمولوجيا وغيرها من العلوم
ملحدون منكرون لوجود هللا سبحانه وتعالى.
أما القول بأن هذه القوانين تجعلنا نعرف حقيقة هللا وإرادته فغير صحيح بتاتا .في
الفقرة التالية نعرف كيفية الوصول إلى املعرفة .وأما إنكاره املعجزة تماما أو كون املعجزة
ال تصلح أن تكون دليال على وجود هللا سبحانه وتعالى فسوف نبين إمكانية املعجزة وأنها
ليست أمرا مستحيال بعد أن فهمنا اآلن تعريفها.
املعجزة مقارنة باألحداث "العادية" تحمل تدخال غيبيا في سلسلة األسباب بشكل
هادف بحيث تدفع للتساؤل عن سبب تحقق هذا األمر "املعجز" و"غير العادي" وغير
 -1املصدر السابق ـ ص.219
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املستحيل لكن درجة احتمال وقوعه صغيرة ،فاملعجزة في حد ذاتها إن وقعت ممكن أن
تكون محفزا للبحث عن الغيب ووضع احتمالية وجوده أو وجود عوالم غيبية أو لنقل
وجود ش يء آخر غير املادة والعالم الجسماني بصفة عامة .فيمكن القول بتعبير آخر :إن
املعجزة ممكن أن تساعد في عملية البحث عن الغيب يعني هي مساعدة على الجواب إن
كان الشخص عنده قابلية غسل عينيه من الطين واملادة وال بد أن تكون بحيث ال تنقض
سنة هللا في اإليمان.
الاليل على وجود االله
بما أنه بينا كيف أن املعجزة ال تقدم لنا معرفة باهلل سبحانه وتعالى وال حتى معرفة
بوجوده بشكل مستقل كان لزاما أن نبين ما هو الدليل إذن على وجود هللا سبحانه وتعالى
إن لم تكن املعجزة دليال مستقال وتاما ؟
بين اإلمام احمد الحسن أن هناك طريقين للتصديق بوجود الحقيقة الغائبة
الشاهدة املوجدة لهذا العالم (هللا سبحانه وتعالى) [ األول :طريق الوحي ( )...يجب أن
يعي أي إنسان أنه من غير املنطقي أن يقوم هو بغلق أذنيه عن سماع ما وراء الجدار ،ثم
يقول  -عنادا وتعنتا  -ملن سمعوا :ال يوجد ش يء خلف الجدار .فاملفروض أوال أن أفتح
أذني وأحاول السماع ،وعندها إذا لم أسمع كما سمعوا ،يمكنني أن أحكم أنه ال يوجد
ش يء خلف الجدار .الحق ،إن طريق الوحي هو الطريق األصل واألشرف ،وأوله التصديق
بوجود الحقيقة (أو هللا سبحانه) ،ولكنه يمتد إلى ما بعد التصديق وهو املعرفة وهي علة
الخلق ،ويكون ابتداء باالستعداد للسماع من الحقيقة ،ومن ثم بالتجرد واإلخالص
للحقيقة املوجدة لهذا الكون ،حتى تسمع روح اإلنسان من الحقيقة الحكيمة ،ويثبت له
الوجود والحكمة ،ومن ثم تبدأ رحلته إلى املعرفة ( )...ولكن لألسف أكثر الناس يركنون إلى
ظلمة هذا العالم الجسماني ويغفلون عن ربهم .فال يسلك هذا الطريق وهو طريق الوحي
إال قليل ،كأنبياء هللا ورسله وأوليائه سبحانه .ففتح هللا لبقية بني آدم طريق الواسطة أو
الخليفة الذي يوصلهم ويعرفهم ،وهكذا ظهر مع فتح طريق الواسطة أصالن آخران
مرتبطان باملستخلف الواجب معرفته سبحانه ،وهما الخليفة والرسالة التي يحملها
للتعريف.
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الثاني :الطريق العقلي وهو طريق يتحرى إثبات وجود هللا أو الحقيقة وإثبات
الصفات ،ولكنه ال يحقق املعرفة الحقيقية التي هي علة الخلق .وهو طريق يتحرى إثبات
وجود هللا أو الحقيقة وإثبات الصفات ،ولكنه ال يحقق املعرفة الحقيقية التي هي علة
الخلق .تعرض القرآن لبعض األدلة العقلية ،كدليل النظام والحكمة التي يراها اإلنسان
في الكون ،ودليل أن العدم غير منتج.)1( ]....
إذن ،الطريق األصل ملعرفة وجود الغيب هو طريق الوحي .وبما أن الناس مقصرون
وركنوا للمادة إال قليل منهم فان هللا سبحانه وتعالى فتح لهم طريق الواسطة من خلفاء
هللا (هؤالء الناجحين في املعرفة) ،وبهم يعرف هللا سبحانه وتعالى.
والطريق الثاني هو الطريق العقلي بتدبر األحداث العادية من خالل استنباط القوانين
التي تحكم هذه األحداث ومالحظة النظام والحكمة .وهذا الطريق العقلي أيضا يعطينا
معرفة محدودة ،فهي معرفة وجود أو تصديق وليست معرفة حقيقة التي هي العلة من
الخلق .فيمكننا عبر هذا الطريق مستقال معرفة "وجود هللا" سبحانه وتعالى.
والروايات في مدح التدبر والتفكر كثيرة جدا نذكر منها:
عن أبي عبدهللا األشعري ،عن بعض أصحابنا  ،رفعه ،عن هشام بن الحكم ،قال:
قال لي أبو الحسن موس ى بن جعفر (عليهما السالم)( :يا هشام ،إن هللا تبارك وتعالى بشر
أهل العقل والفهم في كتابه ،فقال" :فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا األلباب".
يا هشام ،إن هللا تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ،ونصر النبيين بالبيان،
ودلهم على ربوبيته باألدلة ،فقال" :إلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم إن في
خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ـ ص.14 - 9 :
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وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب املسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون".
يا هشام ،قد جعل هللا ذلك دليال على معرفته بأن لهم مدبرا ،فقال" :وسخر لكم
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك آليات لقوم يعقلون".
وقال" :هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفال ثم
لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم
تعقلون".
وقال" :إن في اختالف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به األرض
بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب املسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون") (.)1
إذن ،هللا سبحانه وتعالى يدعونا للمعرفة وتبين األدلة والتدبر والتفكر والبحث عن
األجوبة الصحيحة.
أنبه إلى أن التفسير بالقوانين ال يعني أننا استغنينا عن اإلله ألن وجود النظام
والقانون والهدف يدل على وجود مقنن هادف .كما أن وجود بدايات مفتوحة لم يسدها
العلم تترك املجال مفتوحا لنا ولغيرنا وال تنهي الحاجة لوجود إله يبدأ كل ش يء [ استقراء
واستنباط القوانين التي ينطوي عليها العالم أو تفسير العالم الذي نعيش فيه وفق قوانين
علمية ال يعني بحال أننا نستغني عن البحث عن البدايات واألهداف؛ فوجود بدايات
مفتوحة يدفعنا للبحث عما ورائها ،ووجود أهداف تدفعنا للبحث عما ورائها وهي
بالنتيجة توصلنا لألدلة على وجود اإلله .وهذا هو ما بحثته في كتاب "وهم اإللحاد"،
فأثبتت بحدود الحياة أن التطور هادف وهذا دليل واضح على ضرورة وجود إله وراء
الهدف ،وأيضا أثبتت فيما يخص الكون ككل أن األمر بالنهاية يصل إلى اإلله .وقد بينت
بوضوح وباألدلة العلمية أن النتائج التي توصل لها املنظرون لإللحاد العلمي غير صحيحة.
 -1الكليني ـ الكافي ـ ج 1ـ دار الكتب اإلسالمية ـ الطبعة الثالثة ـ  1388هـ .ق.12 /10 :
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قد جاهد ريتشارد دوكنز في أكثر من كتاب لبيان عدم وجود هدف وراء التطور ولكن في
كتاب "وهم اإللحاد" أثبتت بصورة دقيقة وجود الهدف من التطور وبالتالي يثبت وجود
اإلله تبعا إلثبات الهدف] (.)1
وهذا يجعل من القوانين وهدفيتها دليال واضحا على "وجود هللا" سبحانه وتعالى .فعلى
مستوى الحياة األرضية قانونية التطور وهدفيته تجعل من وراءه هادفا حكيما [إذا كان
هناك شخص يريد أن يعرف الدليل الذي طرحته إلثبات وجود إله في كتاب "وهم
اإللحاد" فيما يخص الحياة األرضية ،فالدليل هو أن التطور هادف ،وقد فصلت هذا
الدليل في كتاب "وهم اإللحاد" وبينت كيف أن التطور يهدف صنع آلة ذكاء فائق ،ألن
الذكاء هو أفضل آالت البقاء وهو متفوق على كل األسلحة ،أسلحة البقاء البيولوجية
األخرى] (.)2
فالبحث في التقنين والتنظيم والهدفية وما وراءها والبحث في البدايات يوصلنا لألدلة
على وجود االله ،وليس البحث عما هو خارق للعادة أو خارق للقوانين وال ما لم يستطع
الناس تفسيره فاعتبروه بعبثية معجزة تثبت وجود االله .فنحن ال نعتقد بإله الثغرات،
ولسنا بحاجة ملا ال تفسير له فنقول انه معجزة إلثبات وجود هللا سبحانه وتعالى [نحن
لسنا بحاجة إلثبات أن هناك أمورا غير مفسرة أو لم يتمكن العلم من تفسيرها إلى اليوم
أو ثغرات أو ثغرة لم يسدها العلم ،وبالتالي نقول ـ بصورة اعتباطية ـ أنه بما أن هناك
ثغرة لم يسدها العلم اليوم إذن فنحن بحاجة لفرض إله لسدها! كما أن هذا الطريق لن
يوصل إلثبات قطعي لوجود اإلله] (.)3

 -1اللقاء األول حول اإللحاد مع السيد احمد الحسن على قناة املنقذ العالمي بتاريخ 2015/12/18ـ
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=34816

 -2اللقاء األول حول اإللحاد مع السيد احمد الحسن على قناة املنقذ العالمي بتاريخ 2015/12/18ـ
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=34816

 -3اللقاء األول حول اإللحاد مع السيد احمد الحسن على قناة املنقذ العالمي بتاريخ 2015/12/18ـ
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=34816
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املعجزة املادية وداللتها على صاق املاعي
غالبا ما يسال من يبحث في دعوة نبي أو وص ي أو حجة من حجج هللا بصفة عامة عن
معجزاته وكراماته لكي يصدق انه فعال متصل باهلل سبحانه وتعالى.
وأكيد أن هذا الطلب يأتي عن خلفيات خاطئة:
 /1يعتقدون أن من حقهم طلب معجزة بل وحتى اقتراحها ،وهذا ما سنرد عليه في
فصل املعجزة االقتراحية.
 /2يعتقدون أن املعجزة دليل واجب أي أن املدعي الصادق ال بد وأن يأتي بالعجزة.
 /3ينتظرون أن تكون هذه املعجزة واضحة بينة قاهرة بحيث ال يمكن تصور أي
تفسير أو تأويل لها .مع أن القهر على اإليمان ليس هو الغرض من الخلق فنحن في دنيا
امتحان وبالتالي فال يمكن إلغاء االمتحان وإعطاء املكلف كل األجوبة! بل ال بد أن يبقى -
حتى في املعاجز  -مساحة للغيب ومساحة لالمتحان والتكليف.
فهل أن املعجزة واجبة فعال أي هل هي ضمن سنة هللا أو قانون هللا الثابت في تعريف
املدعين الصادقين وتمييزهم عن املدعين الكاذبين ؟ وان أتت هل تعتبر دليال مستقال أي
كافيا وحده لإليمان ؟
لإلجابة عن السؤال املطروح علينا أوال تعريف معنى القانون الذي يعرف من خالله
الحجة؟ فلكي يكون ش يء ضمن هذا القانون ال بد:
أوال :أن ال يتخلف وال يختلف في كل وقت وفي كل ظرف وابتداء من أول لحظة من
االدعاء وفي متناول كل مكلف.
وثانيا :أن يكون ممتنعا عن غير مدعي الحق أي ال يستطيع أن يأتي به غير مدعي
الحق.
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فسنة هللا في تعريف املدعين قانون ثابت ال بد أن يأتي به كل مدعي ومن أول لحظة
من ادعاءه وال يمكن أن يأتي به أي مدع باطل.
وقبل أن أعرض أقوال فقهاء العقائد ملختلف الطوائف في وجوب أو عدم وجوب
املعجزة وفي كونها دليال مستقال أو ال ،اطرح القول الفصل في موضع املعجزة في دين هللا
باالعتماد على األدلة التي قدمها اإلمام احمد الحسن.
فصل اخلطاب موضع املعجزة يف الاين اإلهلي
بعد أن ناقش العقائد املتعلقة باملعجزة ،لخص اإلمام احمد الحسن في كتاب عقائد
اإلسالم موضع املعجزة في دين هللا سبحانه وتعالى[ :موضع املعاجز في دين هللا هو أنها
مؤيد ودليل غير مستقل بذاته ،بل بانضمامه إلى غيره ،أي أنها لو أتت مع الدليل القائم
بذاته ،فستكون زائدة عن الحاجة ،وموضعها في دين هللا سيكون لزيادة اليقين ،وحث
الناس على اإليمان بخليفة هللا في أرضه الذي أتى بالدليل "النص"] (.)1
وألخص هنا بعض نقاط النقض على من يعتبرون املعجزة قانونا واجبا أو كافيا في
الداللة على صدق املرسل:
 /1إن كانت املعجزة قانونا لذكر هللا في كتبه تأييده باملعجزة لكل األنبياء واملرسلين
واألوصياء أو ذكره كقانون عام أو ذكره من أول يوم كان فيه خليفة وهو آدم (عليه
السالم) .وهذا غير صحيح فكثير من األنبياء كلوط وشعيب لم يذكر هللا سبحانه لهم أية
معاجز مطلقا أو ذكر معاجز لم تكن في موضع الحجية أو بغرض الهداية كمعاجز العذاب
كطوفان نوح (عليه السالم) ،والتي تأتي بعد التكذيب واستحقاق العذاب ،بل ذكر سيرتهم
العطرة ودعوتهم للحق وللعودة لفطرة هللا.
يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب "إضاءات من دعوات املرسلين":
 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ـ ص.109 :
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[لم يتحدث القرآن عن معجزة جاء بها نوح أو إبراهيم (عليهما السالم) إلثبات
صدقهما ،ألن املعجزة تأييد لدعوة األنبياء ،وليست إثباتا لصحة الدعوة .فدعوتهم (عليهم
السالم) للعودة إلى الفطرة ،فطرة هللا ال تحتاج إلى دليل ،ألنها الفطرة التي فطر الناس
عليها ،وهي الحق وعبادة هللا وحده وتسبيحه وتقديسه والتحلي باألخالق الكريمة التي فطر
اإلنسان على حبها ،صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة] (.)1
 /2إن كانت املعجزة قانونا لوجب اإلتيان بها من أول لحظة من االدعاء؛ ألنها لن
تتخلف ولن تختلف بالنسبة لكل مكلف في أي ظرف أيا كان .واال لكان كل املكذبين
معذورين في عدم اإليمان به حتى يأتي باملعجزة وان توفي منهم شخص قبل أن يدرك
املعجزة لكان معذورا أمام هللا سبحانه وتعالى .وهذا األمر خاطئ قطعا حيث إن هللا
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول﴿ :وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية
ليؤمنن بها قل إنما اآليات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون﴾(.)2
 /3إن كانت املعجزة قانونا ملاذا رد هللا سبحانه وتعالى على من يطلبها في القرآن
الكريم ،قال تعالى﴿ :وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إنما اآليات عند الله وإنما أنا
نذير مبين﴾(.)3
وهؤالء الذين رد عليهم هللا سبحانه وتعالى بين حالهم وبين ما يطلبون فهم يفرضون
حصول اآلية ويشترطونها ،وهللا سبحانه وتعالى رد عليهم بكل وضوح ...﴿ :قل إنما اآليات
عند الله وإنما أنا نذير مبين﴾ ،فاملرسل (النذير املبين) ال يشترط في تصديقه أن يأتي
باآلية وليس هو ،أي املرسل ،من يقرر أن يأتي بها بل هي بيد هللا سبحانه وتعالى ﴿إنما
اآليات عند الله﴾ إن شاء أجراها وان لم يشأ لم يجرها .إذن اآليات ليست شرطا في
معرفة صاحب الحق واال فما معنى قوله ﴿وإنما أنا نذير مبين﴾؟

 -1اإلمام احمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ الجزء األول ـ ص.13 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة األنعام ـ اآلية.109 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة العنكبوت ـ اآلية.50 :

 64ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

فاهلل سبحانه وتعالى رد املطالبين باملعاجز في القران ،ألن األنبياء واملرسلين ليس من
واجبهم أن يقدموا دليال ماديا على دعوتهم للغيب ،ألنه في الحقيقة [أعظم دليل على
صدق األنبياء هو سيرتهم املباركة وأخالقهم الطيبة وكل إناء بالذي فيه ينضح] (.)1
 /4هؤالء الذين تكلم عنهم هللا سبحانه يدعون انهم إن حصلت اآلية سيؤمنون بها
قطعا ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها﴾ أي إنهم ليس فقط
يطلبون اآلية بل يصورون اآلية التي يجب أن يأتي بها املرسل قاهرة على اإليمان أو
يحددون نوعها ،لذلك هم قاطعون بزعمهم انهم يؤمنون بها.
وهللا سبحانه وتعالى رد عليهم وبين لهم أن اآلية حتى إن حصلت  -مع أنها ليست
شرطا للتبين من أحقية الدعوة  -فهي لن تكون كما هم يفرضونها ويشترطونها أي لن
تكون قاهرة على اإليمان ﴿وما يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون﴾ ،وبين سبحانه وتعالى
أن اآلية يكون فيها لبس وهذا األمر هو املوافق للقرآن والحكمة ﴿ولو نزلنا عليك كتابا في
قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبين * وقالوا لوال أنزل عليه
ملك ولو أنزلنا ملكا لقض ي األمر ثم ال ينظرون * ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال وللبسنا
عليهم ما يلبسون﴾( ،)2واال فاملعجزة القاهرة والتي ال تبقي مساحة للغيب ولالمتحان إن
حصلت فلن يقبل معها اإليمان مثل املعجزة التي عاينها فرعون وآمن بعد أن رأى وملس
بيده ماء البحر الذي كان كالطود العظيم !! ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون
وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل
وأنا من املسلمين﴾(.)3
فهم في الحقيقة يطلبون آية على هواهم أو بالتوقيت الذي يريدون أي إنهم
يشخصون اآلية وكيفيتها ووقتها وتفاصيلها ولذلك هم جازمون أنه إذا أتى بها املرسل
سيؤمنون بل هم يقسمون على ذلك ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن
 -1إضاءات من دعوات املرسلين ـ الجزء األول ـ اإلمام احمد الحسن ـ ص.13 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة األنعام ـ اآليات.9 - 7 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة يونس ـ اآلية.90 :
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بها﴾ .فرد قولهم سبحانه وتعالى أن اآليات بيد هللا وهو يأتي بها كيفما يشاء وان األمر يبقى
معه مساحة لإليمان أو الكفر ،وأما غير ذلك فيكون مجانبا للحكمة وللقرآن ولالمتحان
على هذه األرض.
 /5املعجزة املادية ال يمكن أن تكون وحدها طريقا إليمان الناس؛ ألن هذا هو
التناقض بعينه ،فاهلل سبحانه وتعالى يريد أن نؤمن بالغيب فكيف يمكن التعرف على
الغيب من خالل املادة ؟! بل ومن خالل الدليل املادي القهري !
يقول اإلمام احمد الحسن اليماني (عليه السالم) [ :أما املعجزة املادية فهي ال يمكن
أن تكون وحدها طريقا إليمان الناس ،بل هللا ال يرض ى بهكذا إيمان مادي محض ،ولو كان
يقبل لقبل إيمان فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة ال تؤول ،وهي انشقاق البحر،
ورأى كل شق كالطود العظيم ،وملسه بيده فقال﴿ :آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو
إسرائيل وأنا من املسلمين﴾ .ولكن هللا ال يرض ى هذا اإليمان﴿ :آآلن وقد عصيت قبل
وكنت من املفسدين﴾.
وقد ترك هللا بدن فرعون آية للناس ليتفكروا﴿ :فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن
خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون﴾ ،ولكن قليل من انتفعوا بهذه اآلية
و﴿كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون﴾] (.)1
فال بد اذا أن تبقى مساحة للغيب ألنه هو وهو فقط ما يتعلق به اإليمان .يقول هللا
سبحانه وتعالى﴿ :الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون﴾(،)2
ويقول أيضا﴿ :إنما تنذر من اتبع الذكر وخش ي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر
كريم﴾(.)3

 -1اإلمام أحمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ ج 3ق 2ـ ص.21 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ اآلية.3 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة يس ـ اآلية.11 :
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 /6إجراء معاجز واضحة بينة قاهرة أمام بعض الناس وقبول إيمانهم بها إشكال على
عدل هللا تعالى هللا علوا كبيرا .فكيف ممكن لشخص أعطاه هللا كل الجواب والغى
امتحانه أن ينجحه في االمتحان وينال الجنة ورضا هللا ومن لم تجرى أمامه هذه املعجزة
يمتحن ويدخل للنار إن فشل ؟ اإلشكال مطروح فقط في حال املعجزة القاهرة أما
بالنسبة للمعجزة غير القاهرة فهي ال تلغي االمتحان مطلقا ألنها أبقت على مجال
لالمتحان .وطبعا هؤالء الذين نالوا هذه املساعدة هم اقل حظا ممن لم ينالوها مع بقاء
إمكانية ارتقائهم بالعلم والعمل واإلخالص ما داموا في دنيا االمتحان.
وقد يقال أيضا :ملاذا هناك من لم تقدم لهم أصال هذه املساعدة ولم تجرى لهم أي
معجزة تساعدهم على الجواب ،أقول:
أوال :رواية املعجزة التي وصلت ملن لم تحصل أمامهم أيضا حجة وال بد أن تدفعهم
للبحث والتدقيق لدفع الضرر املحتمل واال يكون موقفهم والحال هذه جحود وإنكار
ومكابرة.
ثانيا :لو علم هللا فيهم ولو خيرا قليال يمكن أن يؤهلهم لإليمان بالغيب بمساعدة
معجزة غير قاهرة لساعدهم ،ولو قدم لهم معجزة لقالوا ساحر ،كذاب ،أوهام ،مجرد
حدث طبيعي ..الخ﴿ .إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى
يروا العذاب األليم﴾(﴿ ،)1ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي
آذانهم وقرا وإن يروا كل آية ال يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا
إن هذا إال أساطير األولين﴾(.)2
وقد يقال :وملاذا لم يساووا أيضا مع باقي من وقعت أمامهم معجزة وانكروها ؟

 -1القرآن الكريم ـ سورة يونس ـ اآليات.97 - 96 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة األنعام ـ اآلية.25 :
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أقول :هذا فضل على من ال يقبل الفضل فعرضه عليه هو تحصيل حاصل ،وبالتالي
فال يضر أن تحصل معجزة لبعضهم لبيان أن الباقي كهؤالء الذين وقعت معجزة
وفسروها وأولوها وبحثوا لها عن أي تفسير آخر ،فالعرض على بعضهم إلتمام الحجة.
لكن [مع األسف فإن خيار أكثر الناس الذي ال يكاد يتبدل هو هذا العالم الجسماني
وما فيه ،وحتى إن أرادوا اختيار اإليمان بالغيب فهم يعمدون إلى أن يكون هذا اإليمان من
خالل هذا العالم الجسماني فيقعون في تناقض كبير عندما يطلبون وبإصرار أن يكون
املعرف بالغيب هو حدث جسماني معجز ،بل ويصرون في كثير من األحيان أن يكون قاهرا
وغير قابل للتأويل أو الشك ،فهم يريدون أن يتحول الغيب إلى جسماني محض فيكون
اإليمان بالغيب صفر في ساحة إيمانهم املدعاة ،ومع هذا فهم يعتبرون طلبهم صحيحا
ومشروعا ليؤمنوا بالغيب ،هل ترى كم هو في تناقض صارخ هذا الذي يطلبون هم مع ما
يطلبه هللا منهم وهو اإليمان بالغيب ؟ فإذا عرفنا أن هللا سبحانه وتعالى هو الغيب
الحقيقي وتدبرنا حال هؤالء لوجدناهم تماما عبدة أصنام مئة باملئة ،فهم قد عبدوا
أنفسهم لهذا الصنم األكبر أو العالم الجسماني] (.)1
بقي أن أشير إلى أن حدوث املعاجز والكرامات قد ال تكون دافعا لكثير من األشخاص
حتى للبحث ألنهم ينكرونها ببساطة ويعللونها باي ش يء آخر؛ وذلك ألنه كما أكدنا عليه
البد أن يكون في املعجزة مجال للغيب (أو لنقل مجال للتأويل) لكي يبقى االمتحان
امتحانا.
يقول اإلمام احمد الحسن[ :والحقيقة أن املتوقع هو اإلعراض عن اآلية املادية ،كما
حصل اإلعراض عن اآليات األنفسية واآلفاقية امللكوتية ،ألن املكذبين بملكوت السماوات
وبغيب هللا سبحانه وتعالى وبكلمات هللا في الرؤيا الصادقة حتما هم أناس منكوسون ،قال
تعالى﴿ :سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في األرض بغير الحق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا
بها وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك بأنهم
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾.
 -1اإلمام احمد الحسن ـ الجواب املنير عبر األثير ـ الجزء الرابع ـ ص.29 :
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وهؤالء حقت عليهم كلمة العذاب ألنهم كذبوا كلمات هللا وردوا أيدي املرسلين إلى
أفواههم ولم يستمعوا كلماتهم وحكمتهم﴿ ،وال تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون
من الخاسرين * إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى
يروا العذاب األليم﴾.)1( ].... ،
وأيضا كثيرون ممن شاهدوا معجزات وآمنوا عن طريقها لم تعصمهم تلك املعاجز من
االنحراف عن الصراط املستقيم وهذا كان في األمم السابقة ومستمر لحد اليوم.
موضع املعجزة يف عقائا الشيعة
أغلب كتب عقائد الشيعة تبين أن املعجزة ممكنة ولكنها ليست بواجبة ،فاألصل
العقائدي للشيعة أن الحجة يعرف بالنص ،وأما "إمكانية" (وليس وجوب) معرفته
باملعجزة وحدها فهو أمر مختلف فيه.
 فالشيخ الطوس ي يقول ...( :فعلى هذا ال يلزم أن يظهر هللا على يد كل إمام معجزا،
ألنه يجوز أن يعلم إمامته بنص أو طريق آخر ،ومتى فرضنا أنه ال طريق إلى معرفة إمامته
إال املعجز وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء ،ألنه ال بد لنا من معرفته كما
ال بد لنا من معرفة النبي املتحمل ملصالحنا.
ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته باملعجز أنه نص على نبي آخر ألغنى ذلك عن ظهور
املعجز على يد النبي الثاني ،بأن نقول :النبي األول أعلمنا أنه نبي كما يعلم بنص إمام على
إمامته وال يحتاج إلى معجز) (.)2

 -1اإلمام احمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ الجزء الثاني ـ ص.18 :
 -2الشيخ الطوس ي ـ االقتصاد ـ ص.155 :

موضع املعجزة املادية يف الدين االهلي ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 69

وهنا يبين الشيخ الطوس ي بأن وجود النص على النبي هو دليل كاف وال يلزم معه
وجود املعجزة ،وهذا ببساطة يعني بانها ليست بواجبة لكنه مع ذلك يفترض أن املعجزة
دليل مستقل على الحجية وهذا كالم خاطئ كما تبين.
 العالمة الحلي يقول( :إن املعجزة مع الدعوى مختص بالنبي (صلى هللا عليه وآله)
فإذا ظهرت املعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو ال ،فإن ادعاها علمنا صدقه إذ
إظهار املعجزة على يد الكاذب قبيح عقال ،وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته ،فالحاصل
أن املعجزة ال تدل على النبوة ابتداء ،بل تدل على صدق الدعوى فإن تضمنت الدعوى
النبوة دلت املعجزة على تصديق املدعي في دعواه وال يلزم إظهار املعجزة على كل صادق إذ
نحن إنما نجوز إظهارها على مدعي النبوة أو الصالح إكراما لهما وتعظيما وذلك ال يحصل
لكل مخبر بصدق وإن امتياز النبي (صلى هللا عليه وآله) يحصل باملعجزة واقتران دعوى
النبوة ،وهذا ش يء يختص به دون غيره وال يلزم مشاركة غيره له في املعجز مشاركته له في
كل ش يء ،وكما ال يلزم اإلهانة وانحطاط مرتبة اإلعجاز مع ظهور املعجز على جماعة من
األنبياء كذا ال يلزم اإلهانة مع ظهوره على الصالحين) (.)1
وهنا العالمة الحلي يبين بانه متى ما ظهرت معجزة على يد شخص وجب ان يكون
صادقا فان ادعى النبوة فهو صادق بذلك .لكن ال يلزم أن يأتي كل مدع صادق للنبوة
باملعجز .وهذا يعني أنها ليست بواجبة بل جائزة أو ممكنة .لكن الخلل الذي وقع فيه هو
اعتبارها دليال مستقال وانه يمكن بها إثبات صدق مدعي ودليله في ذلك أن إظهار املعجز
على يد الكاذب قبيح عقال.
 الشيخ السبحاني يقول( :مفاد اآليات النافية للمعجزة
ال شك أن املعجزة إحدى الطرق إلثبات دعوى النبي ،نعم اإلعجاز أحد الطرق ال
الطريق الوحيد ،وقد قرر في األبحاث الكالمية بأن هناك طريقين آخرين إلثبات دعوى
النبوة:
 -1الحلي ـ شرح تجريد االعتقاد ـ ص.351
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األول :تصريح النبي السابق بنبوة النبي الالحق ،كما ورد التصريح في التوراة واإلنجيل
بنبوة النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم)...
الثاني :مالحظة القرائن والشواهد ،من حياة مدعي النبوة وشريعته ومحتوى كتابه
وأصحابه وأخالقه وسوابقه وممارساته ...وعلى ذلك فاإلعجاز أحد الطرق ،ال الطريق
الوحيد.)1( )...
الشيخ السبحاني يوضح أن اإلتيان باملعجزة ليس الطريق الوحيد للتعرف على صدق
الدعوة بل هناك العديد من األدلة وأولها هو النص عليه من األنبياء السابقين .فإن كان
املعجز ليس هو الطريق الوحيد فهذا يعني أنه ممكن وليس بواجب على الحجج اإلتيان
به .لكنه أيضا افترض أنه دليل مستقل على صدق املدعي كما السابقين.
ومن هنا نعرف أن كتب عقائد الشيعة بينت أن:
 املعجزة ممكنة وليست بواجبة على الحجج ،وهذا أمر صحيح وموافق للعقلوللنصوص املحكمة كما تبين.
 إن املعجزة لوحدها دليل مستقل ودليلهم على ذلك أن إجراء املعجز على يد الكاذبامر قبيح عقال ألن املعجزة لو أجريت على يد الكاذب لكانت إضالال للناس.
وهذا الكالم خاطئ .نعم ،إجراء املعجزة املادية على يد الكاذب قبيح لكن املشكلة هي
في تشخيص املعجزة حيث يجب أن تظهر أنها معجزة بكل وضوح ملن يواجهون بها أي إنها
قاهرة .لكن املعجزة التي هي موضوع البحث هي املعجزة التي هي موضوع اإليمان والتي تأتي
لالحتجاج ،وهكذا معجزة ال بد وان تكون غير قاهرة أي فيها لبس أو شبهة لكي ال تنقض
سنة هللا في اإليمان بالغيب.

 -1جعفر السبحاني ـ مفاهيم القرآن ـ الجزء الرابع ـ ص.111
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[كالم الحلي والسيوري في املعجزة هنا فليس له وجه إال إن كان مبنيا على أن املعجزة
عند اإلتيان بها تأتي ظاهرة بشكل ال لبس فيه ،على أنها معجزة ملن يواجهون بها ،وهذا
أمر غير موجود في أرض الواقع بالنسبة للمعاجز التي يقبل إيمان من يؤمن عندما تظهر
أمامه ،حيث إنها تكون مشتبهة وفيها لبس لكي ال تلغي مساحة الغيب من اإليمان ()...
فالحقيقة إن املشكل الذي واجهه هؤالء الفقهاء وجعلهم يقعون في هذا الخطأ؛ هو أنهم
لم يتمكنوا من التمييز بين املعجزة القاهرة التي ال يقبل إيمان من يؤمن بسببها ،كما
حصل مع فرعون عندما فلق هللا البحر ملوس ى (عليه السالم) ،وغير القاهرة التي يقبل
إيمان من يؤمن بسببها ،كما حصل مع السحرة عندما تحولت عصا موس ى (عليه السالم)
إلى أفعى والتهمت عصيهم التي كان يراها الناس أفاعي تسعى ،فهذه األخيرة والتي هي
موضوع البحث مشتبهة وفيها لبس ،وهي ملن واجهها ليست معجزة ظاهرة مئة باملئة] (.)1
موضع املعجزة يف عقائا السنة
انقسم األشاعرة في وجوب املعجزة إلى قولين :القول األول هو وجوب املعجزة للنبي
وانه عمدة الدليل وانه امر ضروري لكل مدعي للنبوة وهو الطريق الذي يميز به الصادق
من الكاذب عندهم ،وممن ذهب إلى هذا القول الغزالي .والقول الثاني هو عدم حصر
طريق التعرف على حجية أو صدق النبي باملعجزات بل ممكن أن يكون بأمور أخرى
أضافوها ،وممن دان بهذا األمر الشهرستاني.
 يقول الشهرستاني في "نهاية االقدام في علم الكالم"( :ال ينحصر طريق التعريف في
املعجزات ،بل يجوز أن يخلق لهم علما ضروريا بصدق النبي ،فال يحتاج املذكر إلى املعجزة
ليعرف صدقه ،أو ينصب لهم أمارات أخر غير خارقة للعادة ،لكن يتبين لواحد بحكم
قرينة الحال واملقال صدقه ،والقرائن ال تنحصر في طريق واحد ورب قرينة أورثت علما
لشخص ولم تورث علما لغيره ،او يخبر من استأهله لسماع كالمه فيعلم صدقه كما أخبر
املالئكة "اني جاعل في األرض خليفة" ،واذا ثبت صدقه عندهم؛ إما بالخبر أو بتعليم
 -1اإلمام احمد الحسن ـ عقائد اإلسالم ـ ص.111 -110 :
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األسماء لزم تصديقه على كل من خلف بعدهم ،واذا أخبر من ثبت صدقه بدليل ما عن
صادق آخر يخلفه وجب تصديقه.
وكذلك الخبر عن كل صادق بشارة ملن بعده ...وأماراته في التوراة واإلنجيل أكثر من أن
تحص ي ... ،فلولم يظهر النبي معجزة قط كان ما مض ى من الدالئل كافيا له ،فلهذا
اقتصرت معجزاته على إظهار األمر لألميين من العرب دون أهل الكتاب من اليهود
والنصارى ،فانهم كانوا محجوجين بما ثبت عندهم من األخبار عن الصادقين) (.)1
 التفتازاني في "املقاصد" :النبوة تثبت (بخبر من ثبتت عصمته عن الكذب،
كنصوص التوراة واإلنجيل في نبوة نبينا  -عليه السالم  ، -وكإخبار موس ى  -عليه السالم -
بنبوة هارون ،وكالب ويوشع عليهم السالم) ( .)2وبين أن امر املعجزة عنده (محمول على ما
يصلح دليال على اإلطالق ،وحجة على املنكرين بالنسبة إلى كل نبي ،حتى الذي ال نبي قبله
وال كتاب) (.)3
 اإليجي في كتاب "املواقف في علم الكالم"( :االستدالل بأحواله قبل النبوة ،وحال
الدعوة ،وبعد تمامها ،وأخالقه العظيمة ،وأحكامه الحكيمة ،وإقدامه حيث يحجم
األبطال) وذكر في املسلك الثالث( :إخبار األنبياء املتقدمين عليه عن نبوته  -عليه السالم -
في التوراة واإلنجيل) (.)4
لكنه أكد أن مسلك االستدالل باملعجزة على نبوة النبي  -صلى هللا عليه وسلم – (هو
العمدة) ،وقال بعدما ذكر املسلكين السابقين ،وذكر بعض ما قد يعترض على بعضها من
الشكوك( :املعتمد ظهور املعجزة على يده ،وهذه الوجوه األخر للتكملة وزيادة التقرير) (.)5

 -1الشهرستاني ـ نهاية االقدام في علم الكالم ـ ص.436 - 437 :
 -2التفتزاني ـ شرح املقاصد ـ دار املعارف النعمانية ـ 1401هـ 1981 -م.
 -3نفس املصدر.
 -4االيجي ـ املواقف في علم الكالم ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ  1997م.
 -5نفس املصدر.
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ثم هناك من السنة األشاعرة الذين حصروا التعرف على الحجة باملعجزة وجعلوها
عمدة الدليل فاإلشكال عليهم أكبر؛ حيث انهم يخالفون النصوص املحكمة وجعلوا من
نصوص األنبياء والعلم اإللهي أمورا ال تسمن وال تغني من جوع.
 الباقالني( :فأما ما يختص به الرسول صلى هللا عليه مما يوجب إظهار املعجزات
على يده فهو ادعاؤه الرسالة على هللا تعالى ( )..فمتى أهله هللا لهذا املنزلة ( )...لم يكن له
بد من آية تظهر على يده ما يفصل بها املكلفون لصدقه بينه وبين الكاذب املتنبئ)...( .
وقد اتفق على انه ال دليل يفصل بين الصادق والكاذب في ادعاء الرسالة إال اآليات
املعجزة) (.)1
 الجويني( :فصل :ال دليل على صدق النبي غير املعجزة.
فإن قيل :هل في املقدور نصب دليل على صدق النبي غير املعجزة ؟
قلنا :ذلك غير ممكن ،فإن ما يقدر دليال على الصدق ال يخلو إما أن يكون معتادا،
وإما أن يكون خارقا للعادة ،فإن كان معتادا ،يستوي فيه البر والفاجر ،فيستحيل كونه
دليال ،وإن كان خارقا للعادة ،يستحيل كونه دليال دون أن يتعلق به دعوى النبي ،إذ كل
خارق للعادة يجوز تقدير وجوده ابتداء من فعل هللا تعالى ،فإذا لم يكن بد من تعلقه
بالدعوى ،فهو املعجزة بعينها) (.)2
ويوضح السنوس ي في شرحه الم البراهين السنوسية طريق التعرف على صدق النبي:
 يقول السنوس ي( :أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصالة والسالم :فألنهم لو لم
يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم باملعجزة النازلة منزلة قوله تعالى:
صدق عبدي في كل ما يبلغ عني.
 -1الباقالني ـ البيان عن الفرق بين املعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات ـ املكتبة الشرقية ـ 1958م ـ
ص.37
 -2الجويني ـ اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول الدين ـ ص.331
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هذا برهان صدق الرسل عليهم الصالة والسالم في دعواهم الرسالة وفيما يبلغون
بعد ذلك إلى الخلق وحاصل هذا البرهان أن املعجزة التي خلقها هللا تعالى على أيدي
الرسل وهي امر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم املعارضة يتنزل من موالنا جل وعز
منزلة قوله جل وعز صدق عبدي في كل ما يبلغ عني فلو جاز الكذب على الرسل لجاز
الكذب عليه تعالى إذ تصديق الكاذب كذب والكذب على هللا تعالى محال إذ خبره تعالى
على وفق علمه والخبر على وفق العلم ال يكون إال صدقا فخبره تعالى ال يكون إال صدقا
وقولنا في تعريف املعجزة أمر أحسن من قول بعضهم الن األمر يتناول الفعل كانفجار املاء
مثال من بين األصابع وعدم الفعل كعدم إحراق النار إلبراهيم عليه الصالة والسالم
واحترز بقيد املقارنة للتحدي عن كرامات األولياء والعالمات االرهاصية التي تتقدم بعثة
األنبياء تأسيسا لها وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مض ى حجة لنفسه واحترز بقيد
عدم املعارضة عن السحر والشعبذة ومعنى تحدي دعوى الخارق دليال على الصدق إما
بلسان الحال أو بلسان املقال وقد ضرب العلماء لدعوى الرسول الرسالة وطلبه املعجزة
من هللا تعالى دليال على صدقه مثاال لتتضح داللتها على صدق الرسل ويعلم ذلك على
الضرورة فقالوا مثال ذلك ما اذا قام رجل في مجلس ملك بمرأى منه ومسمع بحضور
جماعة وادعى انه رسول هذا امللك اليهم فطالبوه بالحجة فقال هي أن يخالف امللك
عادته ويقوم عن سريره ويقعد ثالث مرات مثال ففعل فال شك أن هذا الفعل من امللك
على سبيل اإلجابة للرسول تصديق له ومفيد للعلم الضروري بصدق ذلك الرسول بين
من شاهد ذلك الفعل من امللك أو لم يشاهد إال انه بلغه بالتواتر ذلك الفعل وال شك في
مطابقة هذا املثال ألحوال الرسل عليهم الصالة والسالم فال يرتاب في صدقهم إال من طبع
هللا على قلبه) (.)1
إذن ،كتب عقائد األشاعرة :
 اختلفت في وجوب وجواز املعجزة والقول الصحيح هو أنها جائزة وليست واجبةوالذي يقول بوجوبها يخالف العقل والنصوص الثابتة كما تبين .فالسنوس ي يضرب

 -1السنوس ي ـ شرح أم البراهين السنوسية.
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استدالال منطقيا على صدق النبي .وهو قياس من النوع األول ويضع مقدمته الصغرى هي
أن (الرسل أجرى هللا املعجزة على أيديهم) ومقدمة كبرى (وكل من أجرى هللا املعجزة على
يديه فهو صادق) فتكون آنذاك النتيجة بالنسبة له هي (الرسل صادقون) .لكن ما قام به
هنا هو مغالطة؛ إذ إن مادة قياسه (املقدمة الصغرى) هي قضية كاذبة واملفروض به أن
يثبتها أوال بدليل قطعي ال يقبل الرد فليس كل الرسل أتوا بمعجزات ،وبالتالي عليه أن
يبحث عن أدلة صدق أخرى فضال انه على فرض انهم أتوا بها فال بد  -ليصلح القياس -
أن تكون املعاجز قاهرة غير قابلة للتأويل ويشخصها املقابل على أنها معاجز بكل وضوح،
وهذه املعاجز كما بينا سابقا ليست موضوعا لإليمان وال يقبل هللا إيمان من يؤمن من
خاللها.
 اتفقت في اعتبارها دليال صحيحا ومستقال على صدق املرسل ،واستدلوا على ذلكبنفس القاعدة العقلية التي احتج بها املسلمون الشيعة ،وينقض عليهم بنفس النقض
املتقدم.
 لم تقدم أي قانون جامع مانع للتعرف على املدعي الصادق وتمييزه عن الكاذبفـ"يجوز" الشهرستاني أن يعرف النبي بـ"العلم" وبـ "البشارات من صادق" أي النصوص من
األنبياء السابقين على الالحقين ،وهذا يلزم املعتقدين بأولئك األنبياء وهذا بحسبه كاف
لهم ولذلك اقتصرت معجزات النبي على (إظهار األمر لألميين من العرب دون أهل الكتاب
من اليهود والنصارى) ( )1لعدم وجود نص يحتج به عليهم ،وهذا امر خاطئ ( )2وتخبط
كبير حصل للسنة األشاعرة (وليسوا الوحيدين) حيث ليس هناك بحسبهم "قانون"
للتعرف على النبي أي قانون جامع مانع ال يتغير يمكن الركون إليه في معرفة الحجة (أو
النبي عندهم) ،بل أصبح األمر فضفاضا وعبارة عن "إمكانيات" ،بل إن الشهرستاني نفسه
يعترف أن طريق التعرف على الحجة "نسبي" وممكن أن يكون لكل واحد دليل أو قانون
 -1الشهرستاني ـ نهاية االقدام في علم الكالم ـ ص.436 - 437 :
 -2النص التشخيص ي كما سيتبين هو الدليل .وله عدة صور فممكن أن يكون نص من حجة سابق مباشر أو غير مباشر،
وممكن أن يكون نصا من هللا سبحانه وتعالى بالرؤى الصادقة والتي يمكن أن يكلم بها هللا أي إنسان سواء كان مؤمنا بالكتب
السابقة أو ال.
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خاص به فيقول (ورب قرينة أورثت علما لشخص ولم تورث علما لغيره) وهذا األمر يمثل
إشكاال كبيرا حول حكمة هللا سبحانه وتعالى ،فكيف يكلفنا هللا سبحانه وتعالى باتباع
شخص ويحاسبنا على عدم اتباعه ولم يبين لنا طريقة للتعرف عليه؟ هل ممكن أن هللا
سبحانه وتعالى ترك الحبل على الغارب بالطريقة التي يصورها السنة وحاشاه؟ وهل
يمكن أن يكون القانون يتغير هكذا بحسب املكلفين والزمان واملكان؟ فالنتيجة إن حكمة
هللا سبحانه تقتض ي أن يكون هناك قانون من هللا سبحانه وتعالى يعرف به مدعي الحق
ويميز به عن مدعي الباطل وان يكون هذا القانون في أساسياته ثابتا ال يتغير بتغير املكلفين
أو الزمان أو املكان ،وان يكون موجودا من أول وقت كان فيه مكلفون ،وال يمكن أن يكون
هذا القانون نسبيا مبنيا على احتماالت وإمكانيات ال توجب علما.
موضع املعجزة يف العقياة السلفية الوـهابية
قبل أن أمر إلى عقائد املسيحيين أورد هنا بعض أقوال السلفية (الوهابية) الذين هم
مفترقون عن باقي املسلمين في الخطوة األولى وهي أن ما يعبدون غير من نعبد .الوهابيون
يعتقدون عدم حصر معرفة النبي الصادق باملعجزة ،وهذا يعني أنها ليست واجبة
عندهم ،مع أنهم لم يقدموا أي قانون جامع مانع ألن كل همهم كان نقد كالم باقي
الطوائف لينفردوا بالكالم باسم أهل السنة باطال .كما أنهم يعتقدون أن املعجزة دليل
صحيح ومستقل على صدق املدعي وينطبق عليهم نفس الردود املتقدمة ،فاملعجزة تأييد
للدليل وليست دليال مستقال على صدق املرسل.
 شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز( :الطريقة املشهورة عند أهل الكالم والنظر
تقرير نبوة األنبياء باملعجزات ،لكن كثيرا منهم ال يعرف نبوة األنبياء إال باملعجزات ،وقرروا
ذلك بطرق مضطربة … وال ريب أن املعجزات دليل صحيح ،لكن الدليل غير محصور في
املعجزات ،فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين ،أو أكذب الكاذبين ،وال يلتبس هذا

موضع املعجزة املادية يف الدين االهلي ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 77

بهذا إال على أجهل الجاهلين ،بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما ،وتعرف بهما ،والتمييز بين
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة ،فكيف بدعوى النبوة) (.)1
الوهابية لم يقدموا طرحا رصينا عما يعتبر دليال على صدق النبي أو الرسول ،فان كان
لتبين صدق الصادقين طرق كثيرة عند الناس فوقوعهم في تصديق الكاذب أو تكذيب
الصادق أيضا كان سنة اغلبهم مع األنبياء واملرسلين ،بل ووارد جدا في حياتهم العادية،
فكيف ممكن أن يكون هللا سبحانه وتعالى جعل قانون التعرف على الصادق تابعا
ألهوائهم واعتباراتهم التي تصيب وتخطئ في امر خطير هو خالصة امتحانهم في هذه الحياة
الدنيا ؟
 ويقول أيضا( :ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال األنبياء وأوليائهم
وأعدائهم ،علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعددة:
منها :أنهم أخبروا األمم بما سيكون من انتصارهم ،وخذالن أولئك ،وبقاء العاقبة لهم.
ومنها :ما أحدثه هللا لهم من نصرهم ،وإهالك عدوهم ،إذا عرف الوجه الذي حصل
عليه ،كغرق فرعون ،وغرق قوم نوح ،وبقية أحوالهم ،عرف صدق الرسل.
ومنها :أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها ،تبين له أنهم
أعلم الخلق ،وأنه ال يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل ،وأن فيما جاؤوا به من الرحمة
واملصلحة والهدى والخير ،وداللة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ،ما يبين أنه ال
يصدر إال عن راحم بر يقصد غاية الخير واملنفعة للخلق) (.)2
وال أعرف ملن سيكون غرق فرعون أو إهالك قوم نوح املكذبين "معجزة إثبات صدق"
وهم هلكوا ؟ فالذين مع األنبياء كانوا مؤمنين أصال والذين كذبوا هلكوا بما أسماه
 -1ابن أبي العز ـ شرح العقيدة الطحاوية ـ دار السالم للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة املكتب اإلسالمي) ـ
الطبعة املصرية األولى ـ  1426هـ  2005 -م.140/1 :
 -2ابن أبي العز ـ شرح العقيدة الطحاوية ـ .153 -152 /1
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الوهابية "دليال" معجزا على أحقية موس ى (عليه السالم)! فهذه املعاجز لم تكن أصال
معاجز ألجل إيمانهم .فهم يخلطون تماما بين معاجز العذاب التي يعذب بها الكافرون
وليس تحصل لهدايتهم ومعاجز املؤمنين التي تحصل لزيادة يقينهم وليس ألجل هدايتهم
فهم مؤمنون أصال ،وبين املعجزة املادية التي تكون موضوعا لإليمان والتي تكون غير قاهرة
وفيها لبس وشبهة واملعجزة القاهرة التي ال يقبل إيمان صاحبها ألنها تلغي االمتحان.
وأكتفي بهذا القدر إذ انهم مع قولهم بعدم حصر الدليل في املعجزة كان فقط لكي
يردوا على السنة (األشاعرة) ،ولكنهم لم يقدموا أي طرح رصين لقانون جامع مانع يعرف
به الصادق من الكاذب يستحق اإلطالة.
موضع املعجزة يف عقائا املسيحيني
تحتل املعجزة موضعا مركزيا في العقيدة الكنسية:
يقول هربرت لوكير( :التشويش دخل العالم بالخطية ملا تشهد بذلك الطبيعة بوضوح
وهللا ال بد أن يتدخل تدخال معجزيا للقضاء على هذا التشويش  ...من السمات الهامة
ملعجزات الكتاب املقدس حقيقة أنها أدلة صحيحة على اإلعالن اإللهي .فمن املشكوك
فيه أن يكون هناك إعالن حقيقي بال معجزات .فهي ليست فقط أدلة على اإلعالن ولكنها
تعد إعالنا في حد ذاتها ...واملعجزات كجزء ال يتجزأ من الكتاب املقدس تقدم الدليل على
انه كلمة هللا املوحى بها ولوال ما تضمنه من معجزات فنحن ال نستطيع تقبله ككتاب غير
عادي فعدم وجود معجزات يعني انه ال دليل قاطع على أنه من عند هللا) (.)1
ويعتبرون أنها تعرض صفته وتبرهن على "حقيقته" -...( :وهي عالمات ورموز على قدرة
هللا وجالله  -أنها تعرض صفة هللا وتبرهن على حقيقته ،وتنسجم مع حقائق الدين (وإال

 -1هربرت لوكير ـ كل املعجزات في الكتاب املقدس ـ ص.12
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كانت عجيبة مزورة) وتأتي في فرصة مناسبة فاهلل ال يصنع عجائبه إال ألسباب مهمة،
وغايات مقدسة) (.)1
ويعتبرونها دليال مستقال على صدق املرسل ففي تعريف لوكير للمعجزة يقول( :هي
حادثة تحدث بقوة إلهية تخرق مجرى الطبيعة العادي وتثبت إرسالية من كان سبب
الحادثة أو من جرت على يديه) (.)2
بل ويذهبون إلى اعتبار معجزات عيس ى (عليه السالم) (يسوع) بصفة خاصة دليال على
ألوهيته( :وكثير من معجزات يسوع كان من الواضح أنها فريدة وكانت دليال على ربوبيته
وعالمة مميزة انه هو هللا اإلنسان) (.)3
وفي نفس الوقت يعتبرون أن الشيطان أيضا يتمكن من فعل معجزات( :بطريقة
غامضة استطاع الشيطان ومن يعملون تحت سلطانه تزييف الحق اإللهي أي استعراض
القوة لعمل املعجزات) (.)4
إذن ،في عقيدة الكنسية تحمل الكثير من التناقض والباطل ،وأدناه بعض نقاط
النقض:
 تعتقد الكنيسة أن املعجزة دليل مستقل على املرسل ،وهذا خطا كما تقدم بل إن
املعجزة إن أتت فهي تكون تأييد إضافي على الدليل (النص أو البشارة) .فال يمكن أن تكون
املعجزة دليال مستقال إال اذا كانت معجزة قاهرة ال تقبل اللبس أو الشك وهكذا معجزات
مستحيل أن يجريها هللا بغرض اإليمان؛ ألنها ببساطة تلغي االمتحان في دنيا االمتحان .فال
بد أن يكون في املعجزات لبس وشبهة يجعل فيها مجاال لإليمان بالغيب .وهذا ما هو
حاصل في معاجز الكتاب املقدس( :في أحد فصول كتابه الذي عنوانه "قيمة املعجزات
 -1نفس املصدر ـ ص.11
 -2نفس املصدر ـ ص.11
 -3نفس املصدر ـ ص.12
 -4نفس املصدر ـ ص.16
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كدفاع عن العقيدة" يقتبس ترنش عبارة اوغسطينوس املؤثرة أن "املعجزات تقودنا
لإليمان وهي تجري أساسا ألجل غير املؤمنين" ولكن كما يريد ترنش أن يثبت فمعجزة من
املعجزات التي أجراها يسوع مثال كان لها ردود فعل مختلفة لقد أقام رجال من األموات
هنا نجد نفس الحقيقة الخارجية أمام الجميع ولكن كم كان التأثير متباينا فالبعض آمن
والبعض اآلخر ذهب واخبر الفريسيين (يو )11:45,46سمعت أصواتا من السماء البعض
قال إنها أصوات رعد فقد كان الصوت بالنسبة لهم ممال وغير واضح بينما عرف اآلخرون
أنها أصوات يشهد بها اآلب البنه) ( .)1وهذه الردود املختلفة ألجل وجود مساحة للبس
والشبهة الضرورية في املعجزة التي هي موضوع لإليمان.
 يظهر من كالمهم العقائدي أن الش يء األساس ي الذي يدل على هللا هو املعجزة
وعمل الخوارق أي إنها واجبة ،وهذا يخالف الكتاب املقدس فقد أتى أنبياء ولم يأتوا
باملعجزة ومنهم نبي هللا يوحنا (عليه السالم) (يحيى)( :إن يوحنا لم يفعل آية واحدة) (.)2
مع أنه نبي (ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم ،وأفضل من نبي .فإن هذا هو
الذي كتب عنه :ها أنا أرسل أمام وجهك مالكي الذي ييهئ طريقك قدامك) (.)3
 يعتقد املسيحيون أن معاجز السيد املسيح (عليه السالم) هي إعالن لالهوته
املطلق ،وهذا األمر باطل قطعا فالسيد املسيح أيضا أتى بمعاجز ال تنقض قانون هللا
سبحانه وتعالى في اإليمان بالغيب كما األنبياء واملرسلين .وهو عبد مخلوق هلل سبحانه
وتعالى نور وظلمة وليس نورا ال ظلمة فيه ،وتفصيل الرد على عقيدتهم في األلوهية
املطلقة للسيد املسيح في كتاب التوحيد لإلمام احمد الحسن.
 تعتقد الكنيسة بقوة الشياطين واألنبياء الكذبة على صنع املعجزات وهناك أدلة
على هذا في الكتاب املقدس ففي العهد القديم«( :إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما،
وأعطاك آية أو أعجوبة 2 ،ولو حدثت اآلية أو األعجوبة التي كلمك عنها قائال :لنذهب

 -1هربرت لوكير ـ كل املعجزات في الكتاب املقدس ص .13
 -2إنجيل يوحنا ـ االصحاح متى  .10،9:11متى .10،9:11.41:10
 -3إنجيل متى ـ االصحاح .10،9:11
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وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها 3 ،فال تسمع لكالم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم،
ألن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل
أنفسكم 4 .وراء الرب إلهكم تسيرون ،وإياه تتقون ،ووصاياه تحفظون ،وصوته
تسمعون ،وإياه تعبدون ،وبه تلتصقون 5 .وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل ،ألنه
تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ،وفداكم من بيت
العبودية ،لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها .فتنزعون
الشر من بينكم) (.)1
وفي العهد الجديد ( .........ولكن ألجل املختارين تقصر تلك األيام  23 :24حينئذ إن
قال لكم احد هو ذا املسيح هنا أو هناك فال تصدقوا  24 :24ألنه سيقوم مسحاء كذبة
وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن املختارين أيضا) (.)2
هذا يجعلهم أمام إشكال تشخيص معجزة الشيطان وتمييزها عن معجزة هللا بشكل
قطعي غير قابل للبس .وهم يعطونا ضوابط أخرى ويجعلونها هي املائز بين املعجزة
اإللهية واملعجزة الشيطانية مع اعتبارهم لها دليال صحيحا مستقال على إرسال املرسل بل
على الالهوت املطلق للمسيح (عليه السالم) ،وهذا ببساطة يعني أنها ليست دليال مستقال.
يقول البابا شنودة في جواب سؤال( :فقال لهم ليس املهم مجرد اإليمان والعبادة،
"ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات ،بل الذي يفعل إرادة أبي
الذي في السموات" (متى  .)21:7ثم أكمل بعدها حديثه عن النبوة وإخراج الشياطين
وصنع املعجزات .وكأنه يقول :ليس مجرد اإليمان والصالة ،وال حتى بالنبوة ( )3وصنع
املعجزات ،بل بصنع مشيئة اآلب .وهكذا قال" :كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم :يا رب
يا رب :أليس باسمك تنبأنا ،وباسمك أخرجنا شياطين ،وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟..
فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط .اذهبوا عنى يا فاعلي اإلثم" (اإلنجيل بحسب متى
 -1العهد القديم ـ سفر التثنية ـ االصحاح .13
 -2العهد الجديد ـ إنجيل متى ـ االصحاح .24
 -3النبوة هنا من التنبؤ أي اإلخبار الغيبي.
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 .)23،22:7إذن التركيز في كل هذا على من يسمع الوصية ويعمل بها ،على كل شجرة
تصنع أثمارا جيدة (متى  ..)17:7على من يفعل إرادة اآلب الذي في السماوات .ومن الناحية
املضادة هالك فاعلي اإلثم ،ومن يسمع وال يعمل .وكذلك "كل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا،
تقطع وتلقى في النار" (متى " .)19:7فمن ثمارهم تعرفونهم" (متى  .)1( ))20:7فصنع
املعجزات وصنع قوات كثيرة ال يظهر حتى من يدخل للملكوت حسب هذه النصوص،
فكيف به أن يدل على نبي أو رسول أو إله بشكل مستقل.
 قد امتنع السيد املسيح (عليه السالم) عن اإلتيان باملعجز أو فعل آيات ملن
اشترطها أو أراد امتحانه بها ،وهذا يدل أنها ليست واجبة وأيضا تبين عدم جواز املعجزة
االقتراحية 38( :حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين« :يا معلم ،نريد أن نرى
منك آية» 39 .فأجاب وقال لهم«:جيل شرير وفاسق يطلب آية ،وال تعطى له آية إال آية
يونان النبي 40 .ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال ،هكذا يكون
ابن اإلنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال) ( 11( .)2فخرج الفريسيون وابتدأوا
يحاورونه طالبين منه آية من السماء ،لكي يجربوه 12 .فتنهد بروحه وقال« :ملاذا يطلب
هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم :لن يعطى هذا الجيل آية!) ( .)3وسبب امتناعه عن
اإلتيان بهذه املعاجز هو انهم يطلبون معاجز قاهرة ليس مثل التي رأوه يقوم بها والتي فيها
مساحة لبس تبقي على مساحة الغيب في اإليمان.

 -1البابا شنودة ـ في جواب سؤال http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy- :
Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/046-Sinners-Making-Miracles.html

 -2العهد الجديد ـ إنجيل متى ـ االصحاح  12اآليات  38و.39
 -3العهد الجديد ـ إنجيل مرقس ـ االصحاح  8اآليات  11و.12
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القول احلق :قانون متييز املاعي الصادق
بين اإلمام احمد الحسن في أكثر من موضع القانون اإللهي ملعرفة خلفاء هللا من
األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) (.)1
فبمقتض ى الحكمة اإللهية البد هلل سبحانه وتعالى  -وهو الذي كلف عباده باتباع
خلفائه وامتحنهم بهم  -أن يبين طريق التعرف عليهم وتمييزهم فالبد أن يضع قانونا
ملعرفته في كل زمان ،وال بد أن يكون هذا القانون موجودا منذ اليوم األول الذي كان فيه
مكلفون واال سيحتج الناس ويعتذرون بأن لم يكن عندهم قدرة للتمييز بين الصادق
والكاذب .والقدر املتقين أن إبليس مكلف عندما جعل هللا سبحانه وتعالى آدم خليفة .وإن
رجعنا للقرآن الكريم وما حصل في هذا اليوم نجد أن هناك ثالث أمور تشكل حلقات
القانون اإللهي ملعرفة الحجة:
 -1النص أو الوصية :هللا نص على ادم (عليه السالم).
 -2العلم والحكمة :علم هللا سبحانه وتعالى ادم األسماء كلها وهذا العلم أعجز
املالئكة وإبليس (لعنه هللا).
 -3راية البيعة هلل وحاكمية هللا سبحانه وتعالى :أمر املالئكة بالسجود له وهو سجود
طاعة وامتثال للمسجود له بأمر هللا سبحانه وتعالى.
وهذا القانون هو نفسه وال يطرأ على أساسياته أي تغيير ،فأول بند منه وهو النص
الذي كان على آدم بشكل مباشرة تحول إلى وصية أو بشارات من خليفة هلل إلى خليفة
بعده سواء بشكل مباشر وبحضوره أو بشكل غير مباشر ،وفي الحالة الثانية ال بد وأن
يكون هناك ضمانة إلهية تمنع ادعاء هذا النص من طرف املبطلين .وهذا أيضا ال يمنع
وجود النص "املباشر من هللا" على خلفائه وهو حجة كاملة لكل الناس ويلزم حتى غير
املؤمنين ببشارات األنبياء (عليهم السالم) السابقة ،أما كيف يكلم هللا سبحانه وتعالى كل

 -1انظر :إضاءات من دعوات املرسلين ـ الجزء الثالث ـ ص 16 – 10؛ عقائد اإلسالم ـ ص.100 - 67
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البشر وينص على خليفته فعن طريق الغيب برؤى الشهادة الصادقة والكشوفات وغير
ذلك من الطرق الغيبية.
وثاني بند منه وهو العلم اإللهي الذي يعجز اآلخرون على اإلتيان بمثله ،واملقصود
العلم املتعلق بالدين وليس مطلق العلوم ( )1التي ممكن طبعا أن يعلمها لكن على سبيل
املعجزة املمكنة وليس على سبيل العلم الواجب االتصاف به لخليفة هللا.
والبند الثالث وهو رفع خليفة هللا لراية البيعة هلل خالفا لكل الناس التي ترفع راية
اختيار األنا أو اختيار الـ "نحن" أو الجماعة أو الديموقراطية أو الديكتاتورية أو أي مظهر
من مظاهر سلطة الناس من غير شرعية إلهية وهي النص (.)2
وبهذا تبين قانون معرفة الحجة وتبينت النتيجة الواضحة بالدليل من أن املعجزة
ليست واجبة وال شرطا في اإليمان وليست ضمن هذا القانون اإللهي الذي ال يختلف وال
يتخلف .وألفت االنتباه مرة أخرى أن املقصود هنا املعجزة املادية ،وإال فمطلق قول معجز
الذي يعني ما يعجز اآلخرين على اإلتيان بمثله والذي يشمل اآليات العلمية واآليات
امللكوتية فهي بالتأكيد ضمن قانون معرفة الحجة كما تبين.

 -1هناك سؤال وجواب منقول من الدكتور عالء السالم للسيد احمد الحسن في دروس الحوزة املهدوية درس عقائد
االمامية املرحلة األولى النصف الثاني انقله لعالقته املباشرة باملوضوع.
[س /هناك مسألة بخصوص علم املعصوم ربما هي موضع شبهة على كثير من األنصار يعني مثال :هل املعصوم يعلم بكل
ش يء ،أو هو مقتصر على جهة معينة من العلم ؟
ج /كل العلوم ..من أعقد علم دنيوي إلى أبسط علم دنيوي ،ولكن هذه معجزة وال تكون دون سبب وبسفاهة ..طبعا إضافة
إلى العلم الواجب وهو علم األديان البد أن تكون كل العلوم ،وإال فكيف يقود وكيف يرد عندما يحتاج الرد اإلحاطة بالعلوم.
عند الضرورة البد أن يعلم ،مثال :لو حكم البد أن يعلم باالقتصاد وأمور أخرى ...الخ  ،ولكن هذه أمور معجزة يعني ليس هو
يعلم منذ ولد في هذا العالم الجسماني بل يعلمه هللا عند الضرورة تماما كالعص ى التي أصبحت أفعى] اإلمام احمد الحسن.
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=13150

 -2للتفصيل يمكنكم مراجعة كتاب عقائد اإلسالم للسيد أحمد الحسن :ص.100 - 67
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اإلمام املهاي (عليه السالم) واملعجزة
اإلمام املهدي محمد بن الحسن غائب منذ أكثر من ألف عام ( )1والذي يعتقد كل
الشيعة بظهوره مرة أخرى ،ويتصور الكثيرون أيضا أنه يأتي باملعاجز القاهرة التي تقهر
العالم أمامها ،تبين اآلن أن هذا باطل قطعا لكل األسباب التي ذكرناها في هذا البحث.
فاملعجزة ليست واجبة بل ممكنة ،أما املعجزة املادية القاهرة فمستحيل قطعا أن يأتي بها
هللا سبحانه وتعالى إليمان الناس فهي ببساطة إلغاء لالمتحان .فأصبح إذن طريق التعرف
على اإلمام املهدي (عليه السالم) مسدودا عند من ينتظرون أن يأتيهم باملعجزة القاهرة
فهي لن تأتي أبدا.
فاإلمام املهدي يعرف بتعريف من الحجة الذي يظهر قبله والذي يستدل بالنص وهو
املهدي األول من املهديين االثني عشر املوصوف في الروايات أنه اليماني .ورد في الرواية
عن الباقر (عليه السالم)( :وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ،هي راية هدى،
ألنه يدعو إلى صاحبكم ،فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا
خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ،وال يحل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل
ذلك فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) (.)2
وعن الباقر (عليه السالم)( :يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه الشعاب -
وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوى  -حتى إذا كان قبل خروجه أتى املولى الذي كان معه حتى
يلقى بعض أصحابه ،فيقول :كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون :نحو من أربعين رجال ،فيقول:
كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون :وهللا لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ،ثم يأتيهم
من القابلة ويقول :أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة ،فيشيرون له إليهم ،فينطلق
بهم حتى يلقوا صاحبهم ،ويعدهم الليلة التي تليها) (.)3

 -1أي إنه مرفوع رفع تجلي وليس رفعا مكانيا.
 -2محمد بن إبراهيم النعماني ـ كتاب الغيبة ـ ص.264
 -3غيبة النعماني :ص ،187تفسير العياش ي :ج 2ص ،56عنه بحار األنوار  .دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة األولى ـ  1983م:
ج 52ص ،341معجم أحاديث اإلمام املهدي :ج 5ص.2

الفصل الثالث
املعجزة االقرتاحية
املعجزة ال يمكن أن تكون لكل من يطلبها وال تكون بتحديد من الناس ،فهي بيد هللا
سبحانه وتعالى يجريها وقتما شاء ولحكمة بالغة وال تكون ال باقتراح من الرسول وال من
الناس ،فعدم تحقيق الرسول لطلبات املعجز ال يعني أنه ليس من هللا.
واملعجزة االقتراحية مسألة عقائدية مرفوضة عند علماء الشيعة والسنة بل
واملسيحيين أيضا .فال يشترط علماء العقائد أن يكون املعجز بطلب واقتراح الناس بل كل
ما يشترطونه في املعجزة أن تكون خارقة للعادة واقترانها بدعوى النبوة أو الحجية
والتحدي كما تبين من تعاريف املعجزة عندهم وال يوجد شرط أن تكون املعجزة اقتراحية
أو بتحديد من املكلفين.
فاملعجزات واآليات إن حصلت في دعوة إلهية فلحكمة ولغاية كأن يترتب عليها هداية
الخلق وليس إلرضاء أهواء الناس أو تمنياتهم .يقول اإلمام احمد الحسن:
(كما أن املعجزة ال يمكن أن تكون لكل من يطلبها ،وإال آلمن الناس جميعا إيمانا قهريا
اجبروا عليه بما يرون من قدرة قاهرة ال طاقة لهم على مواجهتها ،ولن يكون هذا إال
استسالما لألمر الواقع وليس إسالما وتسليما للغيب ،وهللا سبحانه هو الغيب.)1( )....،

 -1اإلمام احمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ج 3ق 2ـ ص.21 :
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املعجزة االقرتاحية يف النصوص الاينية
القرآن الكريم والكتب السماوية والروايات تذم من يقترح معاجز على هللا سبحانه
وتعالى أو على خلفاء هللا ،واستشهد في هذه الفقرة بمجموعة من النصوص .وهناك نوعين
من االقتراحات للمعاجز:
 /1إما أنهم يحددون اآلية بالضبط ما هي مثل :أن ينزل معه ملك أو ينزل عليهم كسفا
من السماء ،يقول هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل
وعنب فتفجر األنهار خاللها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي
بالله واملالئكة قبيال * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إال بشرا رسوال * وما منع الناس أن
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إال أن قالوا أبعث الله بشرا رسوال * قل لو كان في األرض مالئكة
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال * قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا﴾(.)1
﴿ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر
مبين * وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقض ي األمر ثم ال ينظرون * ولو جعلناه
ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾(.)2
﴿فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوال أنزل عليه كنز أو
جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل ش يء وكيل﴾(.)3

 -1القرآن الكريم ـ سورة اإلسراء ـ اآليات.96 - 90 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة األنعام ـ اآليات.9 - 7 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة هود ـ اآلية .12
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﴿وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا﴾(.)1
﴿وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمش ي في األسواق لوال أنزل إليه ملك فيكون
معه نذيرا * أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظاملون إن تتبعون إال رجال
مسحورا﴾(.)2
 /2أو انهم يقترحون أن تأتي آية أي املعجزة املادية لكي يؤمنوا وهم ينتظرونها أن
تكون قاهرة لهم  -كما سبق وبينا  -أي ال يمكن لهم أن يؤولها ،يقول هللا سبحانه وتعالى:
﴿وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إنما اآليات عند الله وإنما أنا نذير مبين﴾(.)3
﴿ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾(.)4
﴿ويقولون لوال أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من
املنتظرين﴾(.)5
﴿ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي
إليه من أناب﴾(.)6
﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما اآليات عند الله وما
يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون﴾(.)7

 -1القرآن الكريم ـ سورة الفرقان ـ اآلية.21 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة الفرقان ـ اآليات.7 - 8 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة العنكبوت ـ اآلية.50 :
 -4القرآن الكريم ـ سورة الرعد ـ اآلية.7 :
 -5القرآن الكريم ـ سورة يونس ـ اآلية.20 :
 -6القرآن الكريم ـ سورة الرعد ـ اآلية.27 :
 -7القرآن الكريم ـ سورة األنعام ـ اآلية.109 :
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﴿وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إنما اآليات عند الله وإنما أنا نذير مبين﴾(.)1
ويرد القرآن الكريم على هذه االقتراحات ويأمر نبيه أن يقول "إنما اآليات عند الله"،
"إنما الغيب لله"" ،سبحان ربي هل كنت إال بشرا رسوال" .وهذا يعني أن اآلية تتوقف على
إذن هللا وليست ال باقتراح الرسول وال باقتراح الناس .وهللا سبحانه وتعالى يأتي بها وقتما
شاء ولحكمة إلهية بحيث توافق سنة هللا في اإليمان بالغيب .لكن هم ينتظرون من اآلية
أن تكون قاهرة لذلك هم يقسمون انهم سيؤمنون "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن
جاءتهم آية ليؤمنن" ،لكن هللا سبحانه وتعالى يبين أن ممكن أن ال يؤمنوا إن جاءت اآلية
"وما يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون" وذلك ألنها ال تكون قاهرة وتبقي مساحة لإليمان
بالغيب ويكون فيها شبهة أو لبس "ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم ما
يلبسون".
وهذا حديث مهم جدا عن رسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله) أنقله كامال ألنه قد
جمع بين الدليل العقلي والقرآني والروائي:
(قال اإلمام (عليه السالم) قال رسول الله صلي الله عليه وآله لرؤساء قريش:
وأما قولك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا إلى آخر ما قلته فانك
اقترحت على محمد رسول الله (صلى هللا عليه وآله) أشياء منها ما لو جاءك به لم يكن
برهانا لنبوته ورسول الله (صلى هللا عليه وآله) يرتفع عن أن يغتنم جهل الجاهلين ويحتج
عليهم بما ال حجة فيه ومنها ما لو جاءك به لكان معه هالكك وإنما يؤتي بالحجج
والبراهين ليلزم عباد الله اإليمان بها ال ليهلكوا بها فإنما اقترحت هالكك ورب العاملين
ارحم بعباده واعلم بمصالحهم من أن يهلكهم كما يقترحون.
إلى أن قال :فأما قولك يا عبدالله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا بمكة
هذه فإنها ذات أحجار وصخور وجبال تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون فإننا إلى
 -1القرآن الكريم ـ سورة العنكبوت ـ اآلية.50 :
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ذلك محتاجون فانك سألت هذا وأنت جاهل بداليل الله تعالى يا عبدالله أرأيت لو فعلت
هذا كنت من اجل هذا نبيا أرأيت الطايف التي لك فيها بساتين أما كان هناك مواضع
فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيونا استنبطتها قال بلى قال وهل
لك في هذا نظراء قال بلى قال أفصرت أنت وهم بذلك أنبياء قال ال قال فكذلك ال يصير
هذا حجة ملحمد لو فعله علي نبوته فما هو إال كقولك لن نؤمن لك حتي تقوم وتمش ي
على األرض أو حتى تأكل الطعام كما يأكل الناس.
وأما قولك يا عبدالله أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجر
األنهار خاللها تفجيرا أوليس ألصحابك ولك جنات من نخيل وعنب بالطايف تأكلون
وتطعمون منها وتفجرون األنهار خاللها تفجيرا أفصرتم أنبياء بهذا قال ال قال فما بال
اقتراحكم على رسول الله أشياء لو كانت كما تقترحون ملا دلت على صدقه بل لو تعاطاها
لدل تعاطيها إياها على كذبه ألنه حينئذ يحتج بما ال حجة فيه ويختدع الضعفاء عن
عقولهم وأديانهم ورسول رب العاملين يجل ويرتفع عن هذا.
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :وأما قولك أو تسقط السماء كما زعمت
علينا كسفا فانك قلت وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فان في
سقوط السماء عليكم هالككم وموتكم فإنما تريد بهذا من رسول الله (صلى هللا عليه
وآله) أن يهلكك ورسول رب العاملين ارحم بك من ذلك وال يهلكك ولكنه يقيم عليك حجج
الله وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب اقتراح عباده الن العباد جهال بما يجوز من
الصالح وبما ال يجوز منه وبالفساد وقد يختلف اقتراحهم ويتضاد حتى يستحيل وقوعه
إذ لو كانت اقتراحاتهم واقعة لجاز أن تقترح أنت أن تسقط السماء عليكم ويقترح غيرك
أن ال تسقط عليكم السماء بل ترتفع األرض إلى السماء ويقع السماء عليها فكان ذلك
يتضاد ويتنافى ويستحيل وقوعه والله ال يجري تدبيره على ما يلزم به املحال.
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :وهل رأيت يا عبدالله طبيبا كان دواؤه
للمرض ى على حسب اقتراحاتهم وإنما يفعل بهم ما يعلم صالحهم فيه أحبه العليل أو
كرهه فانتم املرض ى والله طبيبكم فان أنقذتم (انفذتم خل) لدوائه أشفاكم وان تمردتم
عليه أشفاكم وبعد فمتى رأيت يا عبدالله مدعي حق أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما
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مض ى بينة على دعواه على حسب اقتراح املدعى عليه اذا ما كان يثبت الحد على احد
دعوى وال حق وال كان بين ظالم وال مظلوم وال صادق وال كاذب فرق.
ثم قال :يا عبدالله وأما قولك أو تأتي بالله واملالئكة قبيال يقابلوننا ونعاينهم فان هذا
من املحال الذي ال خفاء به أن ربي عز وجل ليس كاملخلوقين يجيئ ويذهب ويتحرك
ويقابل شيئا حتى يؤتى به فقد سألتم بهذا املحال وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة
أصنامكم الضعيفة املنقوصة التي ال تسمع وال تبصر وال تعلم وال تغني عنكم شيئا وال
عن احد يا عبدالله أوليس لك ضياع وجنان بالطايف وعقار بمكة وقوام عليها قال بلى
قال أفتشاهد جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك ؟ قال :بسفراء.
قال :أرأيت لو قال معاملوك واكرتك وخدمك لسفرائك ال نصدقكم في هذا السفارة
إال أن تأتونا بعبدالله ابن أبي أمية لنشاهده ونسمع ما تقولون عنه شفاها أكنت
تسوغهم هذا أو كان يجوز لهم عندك ذلك ؟ قال :ال.
قال :فما الذي يجب على سفرائك أليس أن يأتوهم عنك بعالمة صحيحة تدلهم على
صدقهم فيجب عليهم أن يصدقوهم ؟ قال :بلى.
قال :يا عبدالله أرأيت سفيرك لو انه ملا سمع منهم هذا عاد إليك وقال قم معي فانهم
قد اقترحوا علي مجيئك أليس يكون هذا لك مخالفا وتقول له إنما أنت رسول ال مشير وال
آمر؟ قال :بلى.
قال :فكيف صرت تقترح على رسول رب العاملين ما ال تسوغ ألكرتك ومعامليك أن
يقترحوا على رسولك اليهم وكيف أردت من رسول الله أن يتقدم إلى ربه بان يأمر عليه
وينهى وأنت ال تسوغ مثل هذا لرسولك إلى أكرتك وقوامك هذه حجة قاطعة إلبطال
جميع ما ذكرته في كل ما اقترحته يا عبدالله.
وأما قولك يا عبدالله أو يكون لك بيت من زخرف وهو الذهب أما بلغك أن لعزيز
مصر بيوتا من زخرف قال :بلى قال أفصار بذلك نبيا؟ قال ال .قال :فكذلك ال يوجب ذلك
ملحمد لو كان له نبوة ومحمد ال يغتنم جهلك بحجج الله.
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وأما قولك يا عبدالله أو ترقي في السماء ثم قلت و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا
كتابا نقرؤه يا عبدالله الصعود إلى السماء اصعب من النزول عنها واذا اعترفت على
نفسك بانك ال تؤمن اذا صعدت فكذلك حكم النزول ثم قلت حتى تنزل علينا كتابا
نقرؤه ومن بعد ذلك ال ادري اؤمن بك أو ال اؤمن فانت يا عبدالله مقر بانك تعاند حجة
الله عليك فال دواء لك إال تأديبه لك على يد أوليائه من البشر أو مالئكته الزبانية وقد
انزل الله على حكمة جامعة لبطالن كل ما اقترحته فقال قل يا محمد سبحان ربي هل
كنت إال بشرا رسوال ما ابعد ربي عن أن يفعل األشياء على قدر ما تقترحه الجهال بما
يجوز وما ال يجوز وهل كنت إال بشرا رسوال ال يلزمني إال إقامة حجة الله التي أعطاني
وليس لي أن آمر على ربي وال انهى وال أشير فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إلى قوم من
مخالفيه فرجع إليه فأمره أن يفعل بهم ما اقترحوا) (.)1
وينقل العهد الجديد قصة السيد املسيح (عليه السالم) مع الفريسيين وهم يطلبون
املعاجز ( 11فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء ،لكي يجربوه.
 12فتنهد بروحه وقال«:ملاذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم :لن يعطى هذا الجيل
آية!) (.)2
( 38حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين«:يا معلم ،نريد أن نرى منك
آية» 39 .فأجاب وقال لهم« :جيل شرير وفاسق يطلب آية ،وال تعطى له آية إال آية يونان
النبي 40 .ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال ،هكذا يكون ابن
اإلنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال) (.)3
بقي أن أشير إلى ش يء آخر بخصوص طلب اآلية :ممكن أن يطلب املؤمن بوجود هللا
سبحانه وتعالى آية منه سبحانه تدله على أحقية مرسل ،وهذا امر بينه وبين هللا سبحانه

 -1الشيخ الطبرس ي ـ االحتجاج ـ ج 1ـ منشورات الشريف الرض ي ـ الطبعة األولى ـ  1380هـ .ق ـ ص.35-32
 -2العهد الجديد ـ مرقس ـ االصحاح  11: 8و.12
 -3العهد الجديد ـ إنجيل متى ـ االصحاح  38: 12و39
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وتعالى وليس تجربة وال تحديا هلل وال للمرسل وهو مختلف عن املعجزة االقتراحية التي
نحن بصدد الكالم عنها في هذا الفصل.
تعارض بني قبول ورفض األنبيا اإلتيان باملعجزة
هناك إشكال ممكن أن يطرح سواء على من يطعنون بالنبي محمد (صلى هللا عليه
آله) أو من يطعنون في عيس ى (عليه السالم) أو في الدين اإللهي بصفة عامة ،وهو :كيف
نوفق بين النصوص التي تقول انهم قاموا بمعاجز أمام البعض وبين رفضهم القيام
باملعجزة أمام البعض اآلخر؟
وهذا اإلشكال يطرحه من يطعنون باإلسالم وبنبوة النبي محمد (صلى هللا عليه آله)
على آيات القرآن التي تبين أن الرسول محمد (صلى هللا عليه آله) يرفض طلباتهم لآليات
بالقول إن اآليات واملعاجز عند هللا ويصورون أنها تتعارض مع ما روي من حدوث معاجز
له في التاريخ.
والجواب الذي بينه اإلمام احمد الحسن في كتاب عقائد اإلسالم هو أنه ال يوجد
تعارض ،فاملعاجز املقدمة هي معاجز تقع ضمن قانون هللا في ضرورة إبقاء مساحة الغيب
في اإليمان ،أما املعاجز التي يطلبونها فإنها معاجز واضحة وقاهرة وتلغي االمتحان:
[...الحقيقة إن هذا األمر بالنسبة لبعض من يطعنون باإلسالم وصحة نبوة الرسول (صلى
هللا عليه وآله) يمثل تعارضا واضحا ،فهو على األقل تعارض بين النص القرآني واملنقول
في ادعاء حصول معجزات للرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) ،ولكن الحقيقة إنه ال
يوجد أي تعارض؛ ألن املعجزات تقع ضمن القانون العام والسنة اإللهية لإليمان بالغيب،
أي كون اإليمان املقبول هو اإليمان بالغيب ،وبالتالي فاملعجزات التي يطرحها املرسلون
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ومنهم محمد (صلى هللا عليه وآله) أمام املخالفين املدعوين لإليمان ال تكون قاهرة ،بينما
يطلب املنكرون معجزات قاهرة ال لبس فيها] (.)1
وهذا مشابه ملا حصل مع عيس ى (عليه السالم) ،ففي نفس الوقت الذي ينقل
اإلنجيل املعاجز التي قام به عيس ى (عليه السالم) يرفض أن يقدم للفريسيين آية كما
نقلنا من اإلنجيل ألنهم يطلبون معجزة قاهرة وهي لن تأتي ففي هذه النصوص [هناك
تأكيد على أن اآلية (املعجزة) التي يطلبونها لن تأتي ،ومعنى هذا أنهم يطلبون معجزة من
نوع آخر (قاهرة) غير نوع املعجزات التي أتت ،وإال لتناقضت أقوال عيس ى في اإلنجيل،
فهناك نصوص في اإلنجيل تقول إن هناك آيات (معجزات) حدثت] (.)2
ـهل املعجزة إن حصلت جيب أن يراـها كل الناس ؟
املعجزة حجة على من تروى له أيضا ،واملفروض أن تدفعه لالقتراب وللبحث في دعوة
الحق .لكن في كل مرة يقدم فيها املؤمنون أو غيرهم شهادة بمعجزة حصلت نجد الكثير
منهم يجيب بجواب يظن انه كاف لإلنكار :أنا لم أرى هذه املعجزة وبالتالي ال يمكنني
التصديق بها ،الناقلون يكذبون ألجل الترويج لعقيدتهم ،أوهام ...الخ.
لكن املعجزة إن حصلت طلبا لهداية أشخاص فهي تكون غير قاهرة وال يجب أن يراها
كل الناس ،فمعاجز رسول هللا محمد (صلى هللا عليه آله) أو نبي هللا عيس ى (عليه السالم)
أو غيره من األنبياء لم يراها إال عدد قليل من الناس ،يقول اإلمام احمد الحسن اليماني
(عليه السالم) ..[ :فلم ير تسبيح الحص ى في يد رسول هللا (صلى هللا عليه آله) إال حذيفة،
ولم يكلم الذئب إال اليهودي ،ولم يسمع حنين الجذع على رسول هللا إال أصحابه وأنصاره،

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ـ ص.103 :
 -2اإلمام احمد الحسن ـ كتاب عقائد اإلسالم ـ ص.106 :
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ولم ير تحرك الشجرة إال القليل من كفرة قريش ،وكذلك در شاة أم معبد وغيرها من
معاجزه (صلى هللا عليه آله) ،وشبيه بهذه األمور حصلت في هذه الدعوة] (.)1
(عن أنس أنه (صلى هللا عليه وآله) أخذ كفا من الحص ى فسبحن في يده ،ثم صبهن
في يد علي فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح في أيديهما ،ثم صبهن في أيدينا فما سبحت
في أيدينا) (.)2
(قال جابر األنصاري :وكنا يوما جلوسا حوله (صلى هللا عليه وآله) في مسجده ،فأخذ
كفا من حص ى املسجد ،فنطقت الحصيات كلها في يده بالتسبيح ،ثم قذف بها إلى
موضعها في املسجد) (.)3
(حدثنا يزيد ،ثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد الخدري
قال :عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه ،فأقعى الذئب على ذنبه
فقال :أال تتقي هللا؟ تنزع مني رزقا ساقه هللا إلي ؟ فقال :يا عجبي ذئب يكلمني كالم
اإلنس! فقال الذئب :أال أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد صلى هللا عليه وسلم بيثرب
يخبر الناس بأنباء ما قد سبق ،قال :فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل املدينة فزواها
إلى زاوية من زواياها ،ثم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبره ،فأمر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فنودي الصالة جامعة ،ثم خرج فقال للراعي :أخبرهم فأخبرهم ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :صدق ،والذي نفس محمد بيده ال تقوم الساعة حتى
يكلم السباع اإلنس ،ويكلم الرجل عذبة سوطه ،وشراك نعله ،ويخبره فخذه بما أحدث
أهله بعده) (.)4

 -1اإلمام أحمد الحسن ـ الجواب املنير ـ ج 1ـ ص.85 :
 -2قطب الدين الراوندي ـ الخرائج والجرائح ـ  / 47:1ح61؛ـ عنه :املجلس ي ـ بحار األنوار  / 377:17ح 42و  / 252:41ح.10
ورواه البيهقي في دالئل النبوة  ،65 - 64:6وأخرجه عنه ابن كثير في البداية والنهاية  .132:6وأورده :السيوطي في الخصائص
الكبرى  304:2عن البزار والطبراني في املعجم األوسط وأبي نعيم والبيهقي.
 -3قطب الدين الراوندي ـ الخرائج والجرائح ـ  / 159:1ح248؛ عنه :املجلس ي ـ بحار األنوار  / 411:17ح.40
 -4رواه أحمد في مسنده  ،84 - 83 / 3وبعضه في الترمذي في الفتن  476 / 4ورواه البيهقي وصححه في الدالئل وقال :هذا
إسناد صحيح وله شاهد ومن وجه آخر عن أبي سعيد .42 / 6
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(عن أبي هريرة وجابر األنصاري وابن عباس وأبي بن كعب وزين العابدين (عليه
السالم) ،أن النبي (صلى هللا عليه وآله) كان يخطب باملدينة إلى بعض األجذاع ،فلما كثر
الناس واتخذوا له منبرا وتحول إليه ،حن الجذع إليه كما تحن الناقة ،فلما جاء إليه
والتزمه كان يئن أنين الصبي الذي ال يسكت.
وفي رواية :فاحتضنه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فقال :لو لم أحتضنه لحن إلى
يوم القيامة.
وفي رواية :فدعاه النبي (صلى هللا عليه وآله) فأقبل يخد األرض والتزمه!) (.)1
(وفي رواية الشيخ الصدوق ..:فلما وضعت الشاة بين يديه ،تكلم كتفها فقالت :مه يا
محمد "أي توقف وامتنع" ال تأكلني؛ فإني مسمومة .فدعا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
عبدة فقال لها :ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت :قلت إن كان نبيا لم يضره ،وإن كان
كاذبا أو ساحرا أرحت قومي منه) (.)2
فهذه املعاجز نقلها جمع من الناس وهي حجة على من تروى له واملفروض أن تدفعه
وتساعده على التذكر والتعرف على املرسل.
املعجزة االقرتاحية يف كتب عقائا الشيعة
كتب عقائد الشيعة تذم أيضا كل من يطلب معجزة اقتراحية:
يقول املحقق السبحاني( :هل يجب على النبي القيام بكل ما يقترحه الناس عليه من
معاجز أو أنه يجب أن يتمتع بالدالئل املثبتة لصدق دعواه وباملعجزات الساطعة التي

 -1ابن شهرآشوب ـ مناقب آل أبي طالب  80:1ـ  81طبعة النجف األشرف؛ وعنه :املجلس ي ـ بحار األنوار  / 380:17ح.49
 -2أمالي الصدوق ـ ص 135ـ مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ـ الطبعة األولى ـ  1417هـ .ق .باإلسناد عن األصبغ بن
نباتة عن اإلمام علي (عليه السالم)؛ وعن األمالي :املجلس ي ـ بحار األنوار  395:17ـ  / 396ح .7
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تفيد القطع لكل من يريد الحقيقة ويتحراها دون غرض أو مرض ،سواء أطابقت تلك
املعاجز مقترحات من بعث إليهم أم خالفتها ؟
وبعبارة أخرى :يجب أن تبلغ معجزات النبي حدا يوجب طمأنينة النفس ( )1واستيقانها
برسالته لكل من يطلب الحقيقة ويتوخاها ،وال يجب على النبي حتما أن يقوم باإلتيان
بكل ما يطلب منه.
إن العقل ال يوجب أكثر من أن تكون دعوى النبوة مقترنة بالدالئل والشواهد التي
تثبت صلة النبي بالله سبحانه ،وتكون كافية في إفادة اإلذعان بصدقه ،وأما قيامه بكل ما
يطلب منه ،فال دليل على وجوبه ال من العقل وال من الشرع .ومن هنا يتبين أن الالزم على
النبي هو القيام بإقناع الناس من حيث املجموع ،وأما قيامه بإقناع كل فرد فرد على حدة
وتنفيذ طلبات آحاد الناس فال دليل عليه ،وتشهد على ذلك حياة األنبياء ،فقد أعطى
سبحانه ملوس ى الكليم تسع آيات بينات ،وللمسيح ما آتاه من املعجزات الواردة في قوله
سبحانه" :أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرى
االكمه واالبرص وأحيي املوتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في
ذلك آلية لكم إن كنتم مومنين".)2( )....
ويقول الشيخ مكارم الشيرازي - 3...( :املعجزات اإلقتراحية:
كانت أساليب املخالفين لألنبياء دائما هي اقتراحهم املعجزات التي يرتأونها ،وكانوا
بعملهم هذا يحاولون أن يحطوا من قيمة املعجزات وعظمتها ويجروها إلى االبتذال من
جهة ،وأن تكون في أيديهم ذريعة إلى عدم قبول دعوة األنبياء من جهة أخرى ،لكن األنبياء
لم يستسلموا لهذه املؤامرات أبدا ..وكما رأينا في إجابتهم آنفا ،فإن املعجزة ليست

 -1قد تقدم الرد على القول بوجوب املعجزة وعلى كونها تكون غير قاهرة لكي تكون موضوعا لإليمان.
 -2جعفر السبحاني ـ مفاهيم القرآن ـ ج 4ـ مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم) ـ املطبعة :االعتماد ـ نسخة مقروءة على
النسخة املطبوعة.
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باختيارهم لتكون مطابقة "مليلكم وهوسكم" كل يوم وكل ساعة نأتي بمعجزة كما
تريدون ...بل املعاجز هي بأمر هللا فحسب ،وهي خارجة عن أمرنا.)1( )....
املحقق الخوئي( :وحاصل جميع ما ذكرناه في هذا املبحث أمور:
 -1إنه ال داللة لش ئ من آيات القرآن على نفي املعجزات األخرى سوى القرآن ،بل وفي
جملة من اآليات داللة على وجود هذه املعجزات التي يدعي الخصم نفيها.
 -2إن إقامة املعجزة ليست أمرا اختياريا للرسول (صلى هللا عليه وآله) وإن ذلك بيد
هللا سبحانه .)2( )...
إذن ،نخرج بنتيجتين:
 املعجزات االقتراحية هي أمر مرفوض تماما في كتب العقائد ،فاملعاجز ال تأتي الباقتراح الرسول وال باقتراح املكلفين.
 متى ما ظهرت املعجزة مع ادعاء الحجية وجب النظر فيها دون اقتراح.املعجزة االقرتاحية يف كتب عقائا السنة
يرى الشهرستاني أنه (ال يجب على النبي (عليه السالم) تتبع آحاد الناس وأفراد كل
واحد منهم بمعجزة خاصة ،وإذا تقرر صدقه فنسبة قوله إلى من صح عنه كنسبته إلى
غيره إما في زمانه وهو في قطر آخر باستفاضة الخبر إليه واملواترة عليه ،وإما في غير زمانه
بالنقل واالستفاضة والشيوع) (.)3

 -1ناصر مكارم الشيرازي ـ األمثل في تفسير كتاب هللا املنزل ـ ج 12ـ ص.436
 -2الخوئي ـ البيان في تفسير القرآن ـ ص.101
 -3الشهرستاني ـ نهاية االقدام في علم الكالم ـ ص.434
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وهذا يعني أنه ال يجب عليه أن يحقق اقتراحات كل واحد من الناس وينجز معجزة
على حسب اقتراحاتهم ،فيكفي بالنسبة للمعجزة نقلها عنه متواترا سواء في زمانه أو عبر
األزمنة بحسب راي الشهرستاني.
املعجزة االقرتاحية يف كتب عقائا املسيحيني
يقول القس انطونيوس فكري( :واملسيح ما كان عنده مانع من عمل معجزة ولكن ملن
يعمل املعجزة ؟ هو يعملها ملن تجعله يؤمن .ولكن هؤالء عقدوا العزم على عدم اإليمان،
بل هم قد أتوا ليتحدوا املسيح في عناد ومقاومة ،ولو كان قد فعل آية لكانوا قد اخترعوا
أي ش يء ليقاوموه .لذلك هو رفض عمل آية لهم… .واملسيح يفضل أن يؤسس ملكوته
بالتعليم وليس بعمل اآليات "طوبى للذين آمنوا ولم يروا") (.)1
وينقل القمص تادرس يعقوب ملطي في شرح الكتاب املقدس  -العهد الجديد  -قول
يوحنا الذهبي الفم( :لم يطلبوا آية لكي يؤمنوا وإنما لكي يمسكوه ،فلو كان املقاومون
مستعدين لقبول اإليمان لصنع لهم آية) (.)2
إذن ،فاملعجزة االقتراحية مرفوضة في عقائد أصحاب الديانات السماوية وما هذا إال
لكثرة النصوص املحكمة التي ترفضها .لكن لألسف الشديد هذا لم يمنع الناس من أن
يطلبوا املعاجز من األنبياء واملرسلين وأوصيائهم كما يطلبونها اليوم من اإلمام احمد
الحسن.

 -1شرح الكتاب املقدس  -العهد الجديد  -القس أنطونيوس فكري http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-
Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-16.html
 -2شرح الكتاب املقدس  -العهد الجديد  -القمص تادرس يعقوب ملطي http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-
Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-Markos__01-Chapter08.html
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سنة اهلل أن يرافق العذاب املعجزة املادية
النبي أو املرسل أو حجة هللا بصفة عامة يأتي داعيا إلى هللا سبحانه وتعالى لألخالق
الكريمة ونبذ الرذائل ويقدم املثال على ذلك وتؤيده آيات علمية وملكوتية واضحة لكل
من نزع الطين عن عينيه .لكن الناس يعتذرون بأعذار كثيرة لعدم التصديق ،فيلحون
على اإلتيان باملعجزة أو اآلية املادية .والتكذيب بهذه املعجزة يستبطن العذاب ،يقول
اإلمام احمد الحسن اليماني (عليه السالم) في كتاب "إضاءات من دعوات املرسلين"...[ :
اآلية الجسمانية (املادية):
وهي آخر العالج وآخر العالج الكي ،مع إن الكي للحيوان ال لإلنسان .وعادة تكون
بطلب وإلحاح من الناس ،بعد أن اعتذروا بأعذار واهية عن عدم التصديق باملرسلين
واألدلة الدامغة التي واجهوهم بها ،واآليات األنفسية واآلفاقية العظيمة التي أظهرها هللا
سبحانه وتعالى في خلقه ،لتصديق دعوة أوليائه ورسله الذين أرسلهم إلصالح الفساد،
﴿وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل
قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا اآليات لقوم يوقنون﴾.)1( ]...
وهذا التكذيب باملعجزة املادية يستلزم نزول العذاب حسب قانون هللا سبحانه
وتعالى ،فما أن يقوم الناس بتكذيب املعجزة املادية التي طلبوها بأنفسهم حتى ينزل
العذاب عليهم .يقول اإلمام احمد الحسن اليماني (عليه السالم) في كتاب "إضاءات من
دعوات املرسلين" ...[ :وفي هذه املرحلة األخيرة من اآليات ،أي مرحلة اآلية املادية ،يكون
العذاب مرافقا لآلية ،قال تعالى﴿ :هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله وال
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم﴾ .فبمجرد التكذيب بهذه اآلية واتخاذ موقف مضاد
ينـزل العذاب﴿ ،هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله وال تمسوها بسوء
فيأخذكم عذاب قريب﴾.)2( ]....

 -1اإلمام احمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ ج 2ـ ص.17 :
 -2نفس املصدر.
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ويقول في كتاب "املتشابهات"[ :سنة هللا سبحانه وتعالى أن تستبطن املعجزة املادية
العذاب ،فبمجرد التكذيب بها ينزل العذاب ،بل إن سنة هللا سبحانه وتعالى أن ينزل
العذاب باألمم التي تكذب الرسل ،بعد أن يستفرغ الرسول كل وسائل التبليغ والهداية
معهم ،كما هو حال نوح وهود (عليهما السالم) ،فلم تكن معجزتهم إال العذاب الذي أهلك
األمم التي كذبتهم] (.)1
ويبين اإلمام احمد الحسن أن هناك سبيلين لوقف نزول هذا العذاب حسب قانون
هللا سبحانه وتعالى ،أنقل هنا موضع الشاهد منها ..[ :األول :وهو دعاء الرسول وطلبه من
هللا سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب ( )......أما األمر الثاني الذي يرفع العذاب فهو :التوبة
واالستغفار.)2( ]....
نسأل هللا سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا وأن يعيذنا من غضبه.

 -1اإلمام احمد الحسن ـ املتشابهات ـ ج 3ـ ص.45 :
 -2نفس املصدر.

الفصل الرابع
املعجزة والسببية
إشكال املعجزة والسببية
هناك إشكال عقلي يرتبط باملعجزة وعالقتها بالسببية :إن كانت املعجزة هي ما ال
سبب له أي إنها خرق لقانون السببية وكانت السببية واجبة وال يمكن خرقها فتكون
املعجزة بذلك مستحيلة ،فإن كانت املعجزة هي خرق للسببية التي يحكم عقال بوجوبها
فهي إذا لن تحدث أبدا.
وقد استمر اإلشكال على إمكانية املعجزة من قبل الفالسفة خالل القرون املاضية
والى اليوم وسوف نتعرض في الفصل الالحق لحجج إنكار املعاجز ومناقشتها على أن
نخصص هذا الفصل للعالقة بين املعجزة والسببية وأهم النقاشات العقائدية التي كانت
في هذا السياق.
حل إشكال استحالة املعجزة عنا األشاعرة
املسلمون األشاعرة الذين عرفوا املعجزة بانها خرق للعادة عرفوا العادة على أنها تكرر
االقتران املشاهد بالحس ،وبذلك حكموا على العالقة املشاهدة بين السبب واملسبب
املشاهد على انه عادي وبالتالي يمكن خرقها .والخرق ممكن أن يكون مثال بان يوجد
املسبب دون السبب أو أن يوجد السبب وال يوجد املسبب فالعالقة بينهما هي عالقة
عادية يجوز عقال خرقها.
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يقول الغزالي في كتابه تهافت الفالسفة( :االقتران بين ما يعتقد في العادة سببا ،وبين
ما يعتقد مسببا ،ليس ضروريا عندنا ،بل كل شيئين ليس هذا ذاك ،وال ذاك هذا ،وال
إثبات أحدهما متضمنا إلثبات اآلخر ،وال نفيه متضمنا لنفي اآلخر ،فليس من ضرورة
وجود أحدهما وجود اآلخر ،وال من ضرورة عدم أحدهما عدم اآلخر ،مثل الري والشرب،
والشبع واألكل ،واالحتراق ولقاء النار ،والنور وطلوع الشمس ،واملوت وجز الرقبة،
والشفاء وشرب الدواء ،وإسهال البطن واستعمال املسهل ،وهلم جرا إلى كل املشاهدات،
من املقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف.
فإن اقترانها ملا سبق من تقدير هللا سبحانه بخلقها على التساوق ،ال لكونه ضروريا في
نفسه ،غير قابل للفوت ،بل في املقدور خلق الشبع دون األكل ،وخلق املوت دون جز
الرقبة ،وإدامة الحياة مع جز الرقبة وهلم جرا إلى جميع املقترنات) (.)1
ويقول الغزالي أيضا في نفس الكتاب( :أما امللقبة بالطبيعيات فهي علوم كثيرة ()....
وليس يلزم مخالفتهم شرعا في ش يء من هذه العلوم ،وإنما نخالفهم من جملة هذه العلوم
في أربع مسائل:
األولى :حكمهم بأن هذا االقتران املشاهد في الوجود بين األسباب واملسببات اقتران
تالزم بالضرورة ،فليس في املقدور وال في اإلمكان إيجاد السبب دون املسبب وال وجود
املسبب دون السبب) (.)2
ويبين سبب النزاع في مسالة السببية إذ إن الحكم عليها بانها عالقة عقلية واجبة
وضرورية يجعل املعجزة مستحيلة (وإنما يلزم النزاع في األولى من حيث إنه ينبني عليها
إثبات املعجزات الخارقة للعادة من قلب العصا ثعبانا ،وإحياء املوتى ،وشق القمر ،ومن
جعل مجاري العادات الزمة لزوما ضروريا أحال جميع ذلك) (.)3

 -1الغزالي ـ تهافت الفالسفة ـ دار املعارف ،القاهرة  -مصر ـ الطبعة الرابعة ـ ص.239
 -2الغزالي ـ تهافت الفالسفة ـ ص.236 -235
 -3الغزالي ـ تهافت الفالسفة ـ ص.236
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وسبق أيضا نقل قول السنوس ي في أم البراهين السنوسية حول الحكم العادي
وإنكارهم للعالقة الضرورية بين السبب واملسبب وهو مذهب األشاعرة جميعهم.
هذا التعريف للمعجزة الذي جعل منها ممكنة عقال من ناحية كونها غير مخالفة
لحكم ضروري واجب ،جعلها في مأزق آخر :أصبح من املمكن أن يوجد مسبب بدون
سبب وهذا مستحيل مطلقا .فالسببية كتعريف هي[ :أن يكون لكل حدث أو تغير سبب أو
علة أدت إلى حدوثه أو تغيره ،والسببية حتمية ألن إلغائها يلزم منه أن العدم املطلق منتج
وهذا محال ،أما مسألة أن العدم املطلق غير منتج فهذه بديهية وال تحتاج إلى نظر وإثبات،
فالعقل يحكم بداهة أن العدم املطلق بحد ذاته غير منتج للوجود؛ ألن العدم املطلق ال
شيئية فيه مطلقا وبالتالي فال يمكن تصور أن يصدر منه ش يء] (.)1
فقول األشاعرة يلزم منه أن هللا سبحانه وتعالى ممكن أن يخلق املسبب دون سببه
ويفهم من قولهم هذا:
 .1إما أن يقصدوا أن هللا يخلق املسبب من العدم دون أي سبب وهذا معناه أن
العدم املطلق منتج ،وهذا باطل.
 .2أو أن يقصدوا أن سببه هم املالئكة (أو مخلوقات أخرى) فإن قالوا إن االقتران
بينها وبين املسبب اقتران ضروري فقد ناقضوا قولهم األول .وان قالوا انه اقتران
عادي ممكن فهذا يرجع بنا إلى النقطة األولى هذا فضال عن أن املالئكة (أو قوى
أخرى) ليست من األسباب التي نشاهدها بالعادة أو تحكم العادة باقترانها.
 .3أو أن يقصدوا أن السبب املباشر ملا يحدث في العالم الجسماني هو هللا سبحانه
وتعالى ،وهذا القول أيضا باطل وهو قول خطير له عالقة بالتوحيد وسوف
نفصله في فقرة الحقة.

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب وهم اإللحاد ـ نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة األولى ـ  1434ه ـ ـ  2013م ـ
ص.581
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وبالتالي قول األشاعرة في السببية ومن حذا حذوهم يؤدي بهم ألحد القولين الباطلين:
إن العدم املطلق منتج ،أو هللا هو الفاعل املباشر .وكالهما قول باطل .وهذا ألن رجال
الدين املدافعين عن املعجزة اإللهية وجدوا أنفسهم بين أمرين:
إما القول إن السببية ضرورية عقال وإن املعجزة خرق للسببية وبالتالي فهي
مستحيلة.
أو القول إن املعجزة تخرق العادة وإن االقتران بين السبب واملسبب غير ضروري
وبالتالي أصبح العدم املطلق منتج وهذا مستحيل.
فما هو الحل إذن ؟
حاول بعض من الفالسفة املسلمين الرد على األشاعرة وإنكارهم للسببية ومنهم ابن
رشد حيث ألف كتابا أسماه "تهافت التهافت" ،والواضح من عنوانه أنه كتبه للرد على
كتاب الغزالي "تهافت الفالسفة".
يقول ابن رشد :إن (القول بإنكار األسباب جملة هو قول غريب جدا عن طباع
الناس)( ،)1إلى أن يقول أيضا( :صناعة املنطق تضع وضعا أن ههنا أسبابا ومسببات وان
املعرفة بتلك املسببات ال تكون على التمام إال بمعرفة أسبابها فرفع هذه األشياء هو
مبطل للعلم ورفع له فانه يلزم منه أال يكون هاهنا ش يء معلوم أصال علما حقيقيا بل إن
كان فمظنون وال يكون هاهنا برهان وال حد أصال وترتفع أصناف املحموالت الذاتية التي
منها تأتلف البراهين) ( .)2ويبين كيف أن االستدالل على وجود هللا سبحانه وتعالى يصبح
صعبا بإنكار السببية( :إذا لم يكن هناك نظام وال ترتيب لم يكن ها هنا داللة على أن
لهذه املوجودات فاعال مريدا عاملا الن الترتيب والنظام وبناء املسببات على األسباب هو
الذي يدل على أنها صدرت عن علم وحكمة .وأما وجود الجائز على أحد الجائزين فيمكن

 -1ابن رشد ـ مناهج األدلة ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ  2001م ـ ص.112
 -2ابن رشد ـ تهافت التهافت ـ دار الكتب العلمية ـ  2001م ـ ص.290
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أن يكون عن فاعل غير حكيم باالتفاق عنه) ( .)1ويقول أيضا( :خافوا أن يدخل عليهم من
القول باألسباب الطبيعية أن يكون العالم صادرا عن سبب طبيعي ولو علموا أن الطبيعة
مصنوعة وانه ال ش يء ادل على الصانع من موجود موجود بهذه الصفة في األحكام لعلموا
أن القائم بنفي الطبيعة قد أسقط جزءا عظيما من موجودات االستدالل على وجود
الصانع العالم) (.)2
كالم ابن رشد في الرد على الغزالي يوضح اعتقاده بالسببية وعلى أنها قانون عقلي
ضروري وواجب ،وهذا يعني ببساطة أنها غير قابلة للخرق .لكن هل يقدم لنا جوابا على
النتيجة التي نصل إليها وهي أن املعجزة بحسب هذا الفهم مستحيلة عقال أي إذا اعتبرنا
أن املعجزة خرق للسببية ؟
أعتقد أنه ببساطة تهرب من الجواب إذ جعل األمور اإللهية (ومنها عمل املعجزة)
أمورا تفوق العقل اإلنساني وال مدخلية لها في نقاش السببية (فالذي يجب أن يقال فيها
إن مبادئها هي أمور إلهية تفوق العقول اإلنسانية فال بد أن يعترف بها من جهل
أسبابها)( .)3قد يفهم من كالمه أيضا أن األمور املعجزة هي ما يجهل سببه مع عدم بيان
نوع هذا السبب وهل تبقى معجزة بعد التعرف عليه أو ال .أي انه ببساطة لم يحل
اإلشكال.
فإن كانت السببية ضرورية فال بد أن تكون املعجزة خاضعة أيضا لهذا القانون.
فاملعجزة ليست ما ال سبب له بل ال بد أن يكون لها سبب ألنها ـ أي السببية ـ قانون عقلي
وإنكارها يعني أن العدم املطلق منتج وهذا باطل عقال ،كما أن القول بان هللا هو الفاعل
املباشر قول باطل أيضا.

 -1ابن رشد ـ مناهج األدلة ـ ص.88
 -2املصدر السابق ـ ص.89
 -3ابن رشد ـ تهافت التهافت ـ ص.294
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حل إشكال استحالة املعجزة عنا الشيعة
املعجزة عند الشيعة هي خرق للعادة وليس للعقل ،وهي إذن غير ممتنعة ويخالف
الشيعة السنة في قضية السببية فهم يقولون بان السببية قانون عقلي فمحال أن يوجد
معلول دون علة.
يقول الشيخ جعفر السبحاني( :إن هناك أمورا تعد خارقة (مضادة) للعقل ،كاجتماع
النقيضين وارتفاعهما ،ووجود املعلول بال علة ونحو ذلك ،وأمورا أخرى تخالف القواعد
العادية ،بمعنى أنها تعد محاالت حسب األدوات واألجهزة العادية ،واملجاري الطبيعية،
ولكنها ليست محاال عقال لو كان هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة ،وهي املسماة
باملعاجز ،وذلك كحركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عنه ،في فترة زمانية ال
تزيد على طرفة العين بال تلك الوسائط العادية ،فإنه غير ممتنع عقال ولكنه محال عادة،
ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما من الكتاب بإحضار عرش
بلقيس ملكة سبأ ،من بالد اليمن إلى بالد الشام في طرفة عين بال توسط ش ئ من تلك
األجهزة املادية املتعارفة ،فتحصل أن اإلعجاز أمر خارق للعادة ال للعقل( (.)1
املعجزة والقوانني والواقع العلمي
كيف ممكن أن يكون للمعجزة سبب ضرورة ؟ وما عالقة السببية بالقوانين بصفة
عامة والقوانين الطبيعية بصفة خاصة ؟
أقصد بالقانون هنا النظام الكوني .ونحن ندرك هذا النظام من خالل املشاهدات
املتكررة أو األصح أن أقول إننا ندرك شيئا من هذا النظام من خالل ما نشاهده .ونحاول
بعد ذلك أن نصيغ له نموذج أو قوانين أو معادالت رياضية تفسر املشاهدات وتكون قادرة

 -1جعفر السبحاني ـ محاضرات في اإللهيات ـ مؤسسة النشر اإلسالمي ـ الطبعة الثامنة ـ  1421هـ .ق ـ ص.259 – 258
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على التنبؤ .ويمكن أيضا صياغة قوانين عقلية رياضية لكن لكي تكون قانونا فيزيائيا أو
طبيعيا في العلم الحديث ال بد من إثباتها تجريبيا وأن تكون قادرة على التنبؤ ولو جزئيا.
نعم ،كثير من األمور املتصورة ممكن اعتبارها خارقة للقانون ولكن هل نحن نعرف
القانون أو أننا نعرف النموذج الذي يحاكي القانون؟ وهل نحن نعرف كل القوانين
الكونية ونحن نكتشف كل يوم مشاهدات جديدة؟ ويمكن أن نضرب هنا مثال مسألة
وجود أكوان أخرى وبالتالي قوانين أخرى يمكن أن تتفاعل مع كوننا.
نحن ال نعرف النظام الكوني أو القانون إال من خالل تجليه لنا في املشاهدات املتكررة
التي ندركها بقياساتنا .وبالتالي فألن التصور أو النموذج الذي نبنيه عن القانون أو النظام
هو استقراء ناقص مبني على مجموعة مشاهداتنا .وعلى أساسه نبني هذا النموذج القادر
على التفسير والتنبؤ .وقد حصل في كثير من املرات أن كانت النماذج غير قادرة على تفسير
كل ش يء فتستبدل بنموذج اعم يستطيع تفسير ما استجد من مشاهدات مثل ما حدث
مع قانون جاذبية نيوتن والنسبية العامة النشتاين.
أحببت أن أبين هذه النقطة للتمييز بين حدوث امر يخالف القوانين أو النظام الكوني
وبين حدوث امر يخالف النموذج .فاملعجزة ممكن أن تخالف الواقع العلمي الذي بنته
النماذج املشاهداتية لكنها دائما لها سلسلة أسباب قانونية .علما انه ال يمكن حصر
األسباب فقط باألسباب املادية.
وأضرب هنا مثاال لتوضيح الصورة :املادة ال يمكن بحسب (القانون الكالسيكي أو
العادة) أن تمر عبر جدار مثال ،بينما هذا األمر ممكن جدا على مستوى الجسيمات وهذا
ما يسمى النفق الكمومي ،بل وحتى احتمال أن تحصل لجسم كبير ليس احتماال منعدما
بل يوجد احتمال وإمكانية على الرغم من كون هذا االحتمال صغيرا جدا ولكنه ليس
صفرا.
وللتوضيح أكثر وبيان معنى الواقع املبني أو التابع للنموذج العلمي أنقل ما بينه
البروفيسور ستيفن هوكنج في كتابه "التصميم العظيم" .فتطرق ستيفين هوكنج في
الفصل الثالث من كتابه تحت عنوان "ما هو الواقع" إلى املسائل الخالفية بين الفالسفة
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واملفكرين حول مفهوم الواقع والوجود ومفهوم الحقيقة والوجود الخارجي املستقل عن
الراصد .فبعد أن أعطى أمثلة لبعض التصورات املختلفة ـ واملقبولة ـ للواقع انتهى إلى أن:
"الحقيقة ال وجود لها كمفهوم مستقل عن صورتها أو النموذج الذي يمثلها".
ثم اقترح وتبنى وجهة نظر سماها ب ــ:
[الواقع التابع للنموذج] [.)1( "]Model-Dependent Realism
في هذا اإلطار تكون كل نظرية فيزيائية أو تصور للعالم عبارة عن نموذج (عادة
مكتوب أو مصاغ بلغة الرياضيات) ومجموعة من القوانين تربط بين أجزاء النموذج
واملشاهدات.
يتناول هوكنغ في نفس الفصل الجدل الفلسفي (منذ أفالطون) حول طبيعة الحقيقة
والواقع فطرح املوقفين الفلسفيين املتعارضين وهما املذهب الواقعي  realismمن جهة
واملذهب الالواقعي  antirealismمن جهة أخرى .ثم بين كيف أن تبني فكرة [الواقع التابع
للنموذج] يتفادى هذا الجدل والخالف من أساسه وذلك ألنه في إطار [الواقع التابع
للنموذج] ال تطرح مسألة حقيقة نموذج ما ولكن الذي يهم هو فقط موافقته للمشاهدة.
إذا كان هناك نموذجان مختلفان ويلتقيان في كل النقاط مع املشاهدة فيستحيل إذن
الحكم أيهما أكثر واقعية أو حقيقي أكثر من اآلخر .وبحسب هوكنج يمكن اللجوء إلى أي
واحد منهما يكون عمليا بحسب ما تقتضيه الحالة فـ [الواقع التابع للنموذج] هو إطار
علمي يوافق طريقة تصور األشياء وتمثيلها ( )2وهذه الصور أو التمثيالتـ بالنسبة لستيفن
هوكنغ هي الحقائق الوحيدة التي يمكن معرفتها (.)3

 -1انظر :ستيفن هوكنج ـ التصميم العظيمHawking, Stephen. The grand design. Random House Digital, Inc., 2011 .
ص.55 – 54
 -2انظر :املصدر السابق ـ ص.58 :
 -3انظر :املصدر السابق ـ ص.208 :

موضع املعجزة املادية يف الدين االهلي ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 111

ثم تطرق إلى مسألتين وهما تعريف النموذج املقبول وتعريف الوجود أو املوجود
بحسبه .فيعتبر هوكنج أن النموذج الحاكي للواقع يعتبر جيدا ( )1إذا توفرت فيه الشروط
التالية:
 .1أن يكون أنيقا.
 .2أن ال يحتوي إال على القليل من العناصر االعتباطية أو القابلة للتعديل والتحديد.
 .3أن يوافق ويفسر كل املشاهدات املوجودة.
 .4أن يكون قادرا على التنبؤ بصورة مفصلة ،بمشاهدات مستقبلية والتي يمكن
بدورها أن تلغي أو تقص ي النموذج إذا تحققت بشكل مخالف لتنبؤات النموذج.
أما بخصوص تعريفه للوجود فهو يقول إن كل ش يء معروف في "نموذج مقبول" هو
موجود .وكل ما ال يوجد في واحد من "النماذج املقبولة" فال حاجة إليه إذ إنه ال حقيقة
له! وهذا الن "الحقيقة غير موجودة باستقالل عن النموذج" بحسب البروفسور هوكنج
كما تقدم.
إذن ،فاملوجود بحسبه البد أن يكون موجودا في نموذج معين وال بد أن يكون ذلك
النموذج مقبوال ويفسر املشاهدات والتجارب وقادر على تنبؤات يمكن تجربتها وإخضاعها
ملنهج التشكيك والتكذيب.
(الواقعية التابعة للنموذج تحل أيضا ،أو ال اقل تتفادى ،مشكال آخر وهو معنى
الوجود .كيف اعرف أن طاولة ال تزال موجودة في البيت حين اخرج منه وال أكون أراها؟
ما معنى فعل "يوجد" نسبة ألشياء ال يمكن رؤيتها كاإللكترونات والكوارك مكونات
البروتون والنوترون ؟ يمكن أن نتصور نموذجا تختفي فيه الطاولة ملا اخرج من البيت
وتظهر في نفس املكان ملا ارجع إلى البيت ولكن من جهة سيكون ذلك مستغربا ،ومن جهة
 -1انظر :املصدر السابق ـ ص.64 :
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أخرى ما الذي يمكن قوله ان تحطم السقف وانا خارج البيت؟ كيف أن هذا النموذج:
"الطاولة ـ تختفي ـ عندما اخرج ـ " يمكن أن يفسر أن الطاولة تحطمت تحت أنقاض
السقف ملا أعود؟ النموذج الذي يقول إن الطاولة باقية في مكانها هو ابسط بكثير ويوافق
املشاهدة .ال يمكن أن نطلب أكثر من هذا.
بالنسبة لحالة الجزيئات ما تحت الذرية الالمرئية ،االلكترونات تكون نموذجا مفيد
ويمكن من تفسير اآلثار في أجهزة غرف الفقاقيع ( )Bubble Chamberوكذلك النقاط
الضوئية في صمام الشعاع الكاثودي ( )Cathode Ray Tubeإضافة إلى ظواهر
أخرى ...........نموذج الكواركات والتي ال يمكن أن ترى أيضا يفسر خاصيات البروتونات
والنوترونات داخل نواة الذرة .ومع ان البروتونات والنترونات هي تجمعات لكواركات إال
إننا لم نشاهد أبدا كواركا منعزال وذلك أن القوى التي تجمعهم تزداد مع املسافة التي
تفصل بينهم .وبالتالي فال يوجد في الطبيعة كواركا معزوال .................الواقعية التابعة
للنموذج تمكننا ببساطة أن نقول إن الكواركات "موجودة" في نموذج يتوافق مع تجربتنا
بخصوص سلوكية الجزيئات ما تحت الذرية) (.)1
طبعا ،ال أوافق هوكنج على تعريف الحقيقة بكونها النموذج املقبول ولست بصدد
نقاشه اآلن فهو بعيد عن نقطة البحث .لكن ما يهمني من الفكرة التي طرحها هوكنج هو
تعريفه للنموذج ،وأقول :إن املعجزة ممكن أن تخالف النموذج لكنها تبقى قانونية .وهنا
علينا التفريق بين املشاهدة التي تخالف النموذج ـ والتي تؤدي بنا بعد ذلك إلى بناء نموذج
آخر يستطيع تفسير هذه املشاهدة مع باقي املشاهدات ـ وبين املعجزة.
فاملشاهدة التي تخالف نموذج ما ممكن أن تتكرر سواء بتدخل اإلنسان أو ال،
ويسمح لنا هذا األمر بإعطاء فرضيات يمكن التحقق منها وإخضاعها للتكذيب .فالعلم
موضوعه هو املشاهدات القابلة للتكرار واألكمل أن تكون قابلة للتكرار بتدخل أو إشراف
اإلنسان وهي التجربة ،ولكنها تشمل أيضا املشاهدات التي ال يتدخل اإلنسان في تكرارها
مثل مشاهدة الفضاء في علم الكوسمولوجيا .والعلم يحاول استخراج قوانين وأسس
 -1ستيفن هوكنغ ـ التصميم العظيم ـ ص.62 - 60
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انطالقا من املشاهدات املتكررة او القابلة للتكرار ،وتكون هذه القوانين أو األسس
صحيحة ما دام لم تثبت مشاهدة أخرى كذبها.
ولكن املعجزة غير قابلة للتكرار ببروتوكول تجريبي أو مشاهداتي بتكرار نفس الظروف
الطبيعية ( .)1فهي تكون بتدخل غيبي هادف وبحكمة بحيث ال تنقض سنة هللا في إبقاء
مساحة للغيب في اإليمان ألننا في دنيا امتحان .كما انه ليس مستحيال أن يتم تحقيق
نفس نتيجة املعجزة بسلسلة أسباب أخرى طبيعية بتدخل اإلنسان (الذكاء) أو بتغيير
الظروف الطبيعية مثل إعادة إنتاج خلية حية في املختبر اآلن.
أضيف أمرا مهما متعلقا بوجود عدة قوانين في دستور متكامل وهادف وهو ممكن في
حاالت معينة أن تتعارض قوانين فيمرر أحدها ويعطل اآلخر ،أو يمرر االثنان بطريقة
جزئية أو يعطالن معا ويعمل قانون ثالث .وهذا ال يتناقض مع قانونية وهدفية هذا
الدستور .يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب وهم اإللحاد:
[كل دستور قانوني سواء كان دستورا لحكم دولة أو دستور عمل معين تكون فيه
عدة قوانين وبعض األحيان وفي نقاط معينة تتعارض هذه القوانين ،ولهذا يمرر أحدها
ويعطل اآلخر في هذه الجزئية أو يمرر االثنان بصورة جزئية أو يعطل االثنان ويصار إلى
قانون ثالث في هذا الدستور لحل هذه اإلشكالية الدستورية وهكذا ،فالدستور مجموعة
قوانين لتسيير عمل ما ولهذا ال يمكن انتقاد الدستور واعتباره غير هادف بناء على تعامله
مع جزئية معينة استثنائية تسبب بها نقص القابل وليس لوجود إشكال في الواهب أو
الصانع األصيل] (.)2

 -1طبعا ،يمكن إعادة تكرارها بتدخل غيبي في حال وجود املرسل وهذه ليست ظروف طبيعية.
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ هامش الصفحة .208
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السببية قانون حتمي
مسألة السببية تم نقاشها باستفاضة من قبل الفالسفة قديما وحديثا ( )1ورجال
الدين وصوال إلى علماء الفيزياء ( ،)2وهناك اختالفات كثيرة في صيغة السببية والعالقة
بين السبب واملسبب بل وفي إثبات السببية نفسها.
ومن الواضح أننا في هذا البحث نتبنى مبدأ السببية بمعنى أن لكل حدث أو تغير
سببا ،ونفرق أيضا بين السببية والحتمية كما سيأتي .وقانون السببية يشمل كل مسبوق
بعدم وينطبق أيضا على املعجزة التي ال تخرج عن هذا القانون كما تبين .فقانون السببية
أو العلية حتمي وال يمكن إلغاؤه سواء من قبل رجال الدين عند الكالم عن املعجزات أو
امللحدين املحاربين للديانات عبر طريق املعجزة أو حتى من قبل بعض علماء الفيزياء الذين
يلغونه عند الوصول إلى ميكانيكا الكم أو عند الوصول للتفاوتات الكمومية التي أدت إلى
االنفجار العظيم.
والدليل على حتمية قانون "السببية" ليس فقط تجريبي بل هو عقلي؛ الن إلغاء
السببية يؤدي ببساطة إلى نتيجة مستحيلة :انه ممكن لحدث أو لتغير أن يقع بعد أن كان
عدما مطلقا بدون سبب وهذا يعني أن العدم املطلق منتج .وهذا مخالف للبديهيات،
فالعدم املطلق بحد ذاته ال يمكن أن ينتج عنه وجود ألنه ال شيئية فيه.
يقول اإلمام احمد الحسن[ :السببية :وهي أن يكون لكل حدث أو تغير سبب أو علة
أدت إلى حدوثه أو تغيره ،والسببية حتمية ألن إلغائها يلزم منه أن العدم املطلق منتج
وهذا محال ،أما مسألة أن العدم املطلق غير منتج فهذه بديهية وال تحتاج إلى نظر وإثبات،

 -1مثل هيوم الذي أنكر السببية كقانون عقلي.
 -2حيث تم إلغاء السببية في ميكانيكا الكم حيث قال بور( :إن ميكانيكا الكم تطلب تخليا نهائيا عن فكرة السببية
الكالسيكية) ،وذهب آخرون إلى تفسير سببي بنظرية األكوان املتعددة التي نظر لها رياضيا هيو افرت.
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فالعقل يحكم بداهة أن العدم املطلق بحد ذاته غير منتج للوجود؛ ألن العدم املطلق ال
شيئية فيه مطلقا وبالتالي فال يمكن تصور أن يصدر منه ش يء] (.)1
ومن املهم اإلشارة إلى أن كوننا نجهل سبب حدوث ش يء معين ال يعني أبدا انعدام هذا
السبب أو عدم وجوده ،فكما بين اإلمام احمد الحسن فإن السببية حتمية لعلتين:
األولى :الدليل العقلي وهو أن العدم غير منتج وان فاقد الش يء ال يعطيه.
والثانية :الدليل العلمي الذي يعتمد على املشاهدة التي هي أساس العلوم الحديثة،
فكل الظواهر املرصودة واملشاهدة خاضعة لقانون السببية ولم يسبق أبدا أن شوهدت
أي ظاهرة على مستوى أعلى من األحداث الكمومية غير خاضعة لقانون السببية ،فال
يمكن التغافل عن نتيجة هذه املشاهدات.
يقول اإلمام احمد الحسن ...[ :أما إلغاء السببية فهو هروب من الحل وليس حال ،بل
إن إلغاء السببية يمثل خلال عقليا وفلسفيا كبيرا فيما يطرحه ميكانيك الكم ،فقانون
السببية يكاد يكون بديهيا ،فعقال ال يمكن أن تلغى العلية؛ ألن العدم غير منتج فال شيئية
في العدم لينتج ،أو يمكن أن نقول :فاقد الش يء ال يعطيه.
غاية ما يمكن قوله هنا هو إن السبب لهذه األحداث الكمومية مجهول في حدود هذا
الكون الذي نعيش فيه ،وليس القول إنه ال يوجد سبب مطلقا ،فال يمكن أن يحدث ش يء
بدون سبب ،إن هذا ال يناقض الدليل العقلي فقط بل يناقض كل الظواهر املرصودة أو
املشاهدات في هذا الكون على مستوى أكبر من األحداث الكمومية ،والعلم يعتمد
املشاهدات ولها أثر كبير في إثبات كثير من النظريات العلمية ،فال يمكن إذن التغافل عن
نتيجة املشاهدات في هذا الكون الذي نعيش فيه والتي تطبق على أن لكل حدث سبب،

 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.574

 116ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

اللهم إال أن تكون املسألة ال عالقة لها بالعلم عند بعضهم وإنما هي عملية تسويق
لإللحاد كيفما اتفق] (.)1
ويقول أيضا في نفس الكتاب:
[ال يمكن أن يقال :إن السبب غير موجود قطعا لهذه األحداث الكمومية ،فهذا حكم
معارض لحقيقة السببية التي يحكم بها العقل أو على األقل نحن نراها في كل ش يء حولنا،
وبالتالي فهو حكم يحتاج لدليل إثبات قطعي وهذا الدليل مفقود طاملا أنه ال يوجد يقين
أن كل الوجود هو كوننا الذي نعيش فيه فقط ،بل إن كثيرا من علماء الفيزياء النظرية
والفلك اليوم يطرحون نظريات األكوان املتعددة مع احتمالية تأثير بعضها ببعض] (.)2
واملعجزة أيضا خاضعة لهذا القانون ،فكل معجزة لها سبب لكن هذه األسباب ليست
كلها ضمن املادة فال يمكن حصر كل األسباب واملسببات فقط في املادة ،وليس أيضا هللا
هو سببها املباشر ألنه ال يمكن لكائن علوي أيا كان أن يصل إلى االتصال بعاملنا
الجسماني دون تجليه في كل العوالم التي دونه (.)3
هنا أطرح قولين متطرفين مخالفين ملا أوردته اآلن وأرد عليها في فقرتين:
 كل األسباب واملسببات ال بد وأن تكون مادية ،وهذا ما يطرحه امللحدون عادة. ممكن أن يكون هللا هو السبب املباشر في عمل املعجزة من دون واسطة ،وهذا مايطرحه بعض املتدينين.
 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.477
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.478
 -3قد يفهم البعض من هذا الكالم أننا ننسب هلل سبحانه العجز عن أن يصل إلى االتصال بعاملنا الجسماني دون تجليه في
كل العوالم التي دونه .أقول :األمر ال عالقة له باستطاعة وقدرة هللا تعالى علوا كبيرا ،بل بقدرة واستطاعة القابل .فمباشرة
هللا سبحانه وتعالى وهو نور ال ظلمة فيه لعوالم الخلق التي هي نور وظلمة يعني فناء عوالم الخلق وبقاءه هو سبحانه فقط.

موضع املعجزة املادية يف الدين االهلي ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 117

وسوف أناقش في هذه الفقرة النقطة األولى على أن أناقش الثانية في الفقرة الالحقة.
ـهل "السبب" ال با وأن يكون ماديا ؟
يرجع امللحدون كل األسباب واملسببات إلى املادة ،واألمر غير خاص فقط بامللحدين بل
إن كثيرا من الناس مصدقين بوجود هللا سبحانه وفي نفس الوقت ماديون قد غطى
الطين أعينهم ولوثوا فطرتهم بحيث ال يرون الغيب بل يرون فقط املادة ويرجعون كل
األسباب واملسببات إليها ،وإن حصل حدث مثال يخالف اعتقاداتهم الراسخة تجدهم
يؤولون ويبررون أي ش يء بأي ش يء.
وهنا أقول :إن الحدث أو التغير املوجود على املستوى املادي ال بد وأن يؤدي بسلسلة
أسبابه إلى بداية هذا الكون الذي نعيش به وفق قوى وقوانين دقيقة تنظمه .وبداية هذا
الكون كانت باالنفجار العظيم أو بالتفاوتات الكمومية التي أدت إلى االنفجار العظيم،
وهذه األحداث الكمومية ال بد وان يكون لها سبب فهي لم تأت من فراغ بل من فضاء
كمومي ممتلئ بالوجود:
[األمر البد أن يدور حول وجود السبب األصيل أو العلة األصيلة التي ال تحتاج إلى علة
ففرض وجود قانون الجاذبية في البداية مثال يحتم وجود علة قبله أوجدته حيث البد
للجاذبية من جسيمات الكرافيتون أو أوتار الكرافتون حسب نظرية  Mوهذه الجسيمات
أو األوتار أو األغشية البد من سبب لوجودها وهكذا تستمر السلسلة ،فإن وجدوا أن
سبب نشوء الكون عند الزمن صفر هو قانون الجاذبية فهذا ال يعني نفي وجود اإلله بل
هو يؤكد وجوده؛ حيث إنهم أثبتوا حدوث العالم املادي وأن له بداية عند االنفجار الكبير
وبدايته معتمدة على قوانين وهذه القوانين معتمدة على وجود يقننها ،وهكذا فهم قد
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أثبتوا أن السلسلة مستمرة إلى ما قبل االنفجار العظيم حتى تنتهي إلى العلة األزلية
وتتوقف ،ونحن نقول :إن هذه العلة األزلية هي هللا سبحانه] (.)1
فسلسلة األسباب في هذا العالم الجسماني تؤدي بنا حتما إلى سبب غيبي ،أو لنكون
أكثر دقة ،سلسلة أسباب غيبية أخرى إلى أن نصل إلى السبب األصيل األزلي .ونقصد
بالغيبي عوالم أخرى أو أكوان أخرى غير كوننا املادي الجسماني بحسب نظريات األكوان
املتعددة .وهذا ليس ضربا من الخيال وامليتافيزيقا كما يمكن أن يتهمنا البعض .فال يوجد
لحد اآلن يقين أن الوجود كله هو املادة أو هو كوننا املادي الذي نعيش فيه [ال يوجد يقين
أن كل الوجود هو كوننا الذي نعيش فيه فقط ،بل إن كثيرا من علماء الفيزياء النظرية
والفلك اليوم يطرحون نظريات األكوان املتعددة مع احتمالية تأثير بعضها ببعض] (.)2
فلكل حدث أو تغير سبب ،وهو يشمل املعجزة أيضا فال يمكن للمعجزة أن تخرج عن
قانون السببية الحتمي ،غير إن املعجزة تبين تدخال غيبيا وسط سلسلة األسباب املادية.
أما كيف يمكن أن يكون هذا التدخل الغيبي ،فيمكن تمثيله بتدخل قوى عابرة
لألكوان أو تأثيرات أكوان أخرى مالصقة لكوننا مثال ،وطبعا ال نقصد مالصقا باألبعاد
الزمكانية التي هي ضمن هذا الكون .ويمكن أيضا بنفس الطريقة معرفة إمكانية تأثير
النفس مثال على الجسم مع أنها في عالم آخر غير العالم الجسماني املادي الذي نعيش
فيه ،يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب وهم اإللحاد[ :أما ملاذا ال نرى النفس بأعيننا
فلسبب بسيط وهو أنها في عالم آخر غير العالم الجسماني املادي الذي نعيش فيه ،أما
كيف تؤثر فينا ماديا فيمكن تفسير هذا األمر علميا على األقل من خالل قوى عابرة
لألكوان وسيأتي بيان هذا األمر في الفصل السادس ،فهناك إمكانية تأثير كون على كون
وموجودات في كون على موجودات في كون آخر دون حتى أن يحصل تماس حس ي مادي

 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.564
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.478
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مباشر بينهما ،وبنفس الطريقة يمكن أن نفهم تأثير عالم األنفس في هذا الكون املادي
الذي نعيش فيه] (.)1
ويقول أيضا[ :أعتقد أن إلغاء السببية يمثل هروبا من الحل وليس حال ،ونحن
ببساطة يمكننا املحاججة بما طرحه هيو افرت وهو وجود أكوان أخرى يمكن أن يؤثر
بعضها ببعض ،وبهذا تكون التفاوتات الكمومية عبارة عن آثار من كون مجاور لكوننا أو
عابرة لألكوان] (.)2
وقد يحاججني أحدهم بالقول :ما الفرق إذن بين املعجزة وبين أي حدث آخر إن كان
كالهما له سلسلة أسباب وكالهما يؤدي بنا إلى السبب األصيل األزلي ؟ وأجد هذا السؤال
من األهمية بحيث سأفصل له عنوانا الحقا من هذا البحث.
ـهل ممكن أن يكون اهلل ـهو السبب املباشر للمعجزة ؟
هناك من املتدينين من يتصور أن سبب املعجزة هو هللا سبحانه وتعالى مباشرة ،أي
إن هللا سبحانه وتعالى هو من تدخل بشكل مباشر وجعل أمرا ما يحدث ليدل على نفسه
أو يدل على اتصاله بأحد خلقه ،وال يتصور وجود وساطة ألي أسباب أخرى.
ونحن نقول :إن هذا أيضا امر خاطئ.
والحقيقة إنه هناك سلسلة من األسباب تؤدي إلى العلة األزلية الحكيمة وهو هللا
سبحانه وتعالى.
وهذا األمر ينطبق أيضا على أي حدث أو تغير في هذا العالم املادي حيث إن سلسلة
األسباب على املستوى املادي ستؤدي بنا إلى "االنفجار العظيم" أو لنقل إلى قانون

 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.294
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.558
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الجاذبية بحسب نظرية  .Mلكن الجاذبية بدورها تحتاج إلى علة وسبب فال بد لها بحسب
نظرية  Mمن جسيمات الكرافيتون أو أوتار الكرافيتون والتي بدورها ال بد لها من سبب
لوجودها ،وهكذا تستمر سلسلة السببية إلى السبب األصيل أو العلة األصيلة األزلية كما
تبين من كالم اإلمام احمد الحسن السابق.
وهذا يعني أن السبب األصيل لكل حدث أو تغير هو هللا سبحانه وتعالى ،والسبب
األصيل للمعجزة كما هو سبب كل حدث في كل العوالم هو هللا سبحانه وتعالى ولكن ليس
بشكل مباشر بل عبر سلسلة أسباب هي خلق هلل سبحانه وتعالى ،وهي عبارة عن [مواد
وقوى وطاقات أوجدتها سلسلة أسباب تنتهي إلى السبب األصيل وهو هللا سبحانه] (.)1
فكل ما هو موجود يستمد نور وجوده باستمرار من هللا سبحانه وتعالى ويستمد
استمراره بالوجود من هللا سبحانه وتعالى ولكن ليس بشكل مباشر ،فاهلل سبحانه وتعالى
ال يباشر الخلق أو التقوم بنفسه[ :الكون خلقه هللا وهو مستمر التقوم باهلل ،وليس
املقصود أنه يباشر الخلق أو التقوم بنفسه سبحانه ،بل هو كما قال في القرآن ﴿والسماء
بنيناها بأيد وإنا ملوسعون﴾ ،وهو منزه عن اليد الحقيقية ،فاملقصود باأليد أي بأسباب أو
كيانات سببها هو سبحانه] (.)2
[﴿والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون﴾ أي :أن السماء بنيت (بايد) واملعنى :إن هناك
علال وأسبابا سببها هللا هي التي بنت السماء] (.)3
وقد يطرح أحدهم سؤاال :ملاذا ال يمكن أن يباشر هللا سبحانه وتعالى الخلق وأن يكون
سببا مباشرا للمعجزة ،أليست املعجزة دالة على هللا سبحانه وتعالى ،أال يعني هذا أنه هو
من تدخل فيها بشكل مباشر بحيث تدل عليه؟ أليس هللا سبحانه يستطيع أن يقوم بأي

 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.158
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.565
 -3اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.567
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ش يء لم “ال يستطيع” أن يفعل ذلك؟ لم “يحتاج” إلى سلسلة أسباب لكي يوصل أمره
بالخلق أو بأي حدث أو تغير ؟
أذكر أوال :إن األمر ال عالقة له باستطاعة وقدرة هللا تعالى علوا كبيرا بل بقدرة
واستطاعة القابل ،فمباشرة هللا سبحانه وتعالى  -وهو نور ال ظلمة فيه  -لعوالم الخلق
التي هي نور وظلمة مستحيل ؛ألن معناه فناء عوالم الخلق وبقاءه هو سبحانه فقط.
فال يمكن لكائن متعال أن يصل لالتصال مباشرة بالعالم الجسماني دون أن يتجلى
في كل العوالم التي هي دونه ،فيكون املحرك للش يء في العالم الجسماني نورا وظلمة وليس
نورا ال ظلمة فيه ،ويكون أيضا أقرب ما يمكن له.
[الصادر من الحقيقة املطلقة أو املخلوق األقرب للحقيقة املطلقة ال يمكن تكراره وإال
لكان هو نفسه األول ال غير ،ولهذا فاملخلوق الذي بعده يكون أبعد عن الحقيقة املطلقة
من األول أي دونه مقاما ،وبالتالي يتوسط املخلوق األول في خلق الثاني ،أي كما قال تعالى
(بيدي)﴿ :قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من
العالين﴾ ،وهكذا يكون املخلوق األول بالنسبة للثاني يد هللا ،وأيضا املخلوق الثاني
بالنسبة للثالث يكون يد هللا ،أي أنها ليست يد واحدة وال اثنتين بل أيد كثيرة كما قال
تعالى﴿ :والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون﴾] (.)1
ويقول اإلمام احمد الحسن أيضا[ :ال يمكن لروح متعال أن يصل لالتصال مباشرة
بالعالم الجسماني دون تجليه في كل عوالم الخلق أسفل منه حتى يصل إلى عالم األجسام
ليتصل به ،وبالتالي فال يمكن أن يكون محرك الجسد غير نور وظلمة ،بل وأقرب ما يكون
للعالم الجسماني ،وهو حتما مخلوق فال يمكن أن يكون نورا محضا (نورا ال ظلمة فيه)؛
ألنه تجلى في الظلمة ،فال يمكن إذن اعتبار أن هللا (وهو نور ال ظلمة فيه) يحرك جسدا
في هذا العالم السفلي مباشرا له ماسا له ،تعالى هللا عما يشركون.
 -1اإلمام احمد الحسن ـ الحواري الثالث عشر ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة األولى ـ  1433هـ ـ
 2012م  -ص.169 :
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بل ويتضح أن وجوده سبحانه في عوالم الخلق هو وجود نوره الذي به ظهرت
املوجودات في عوالم الظلمة ،ال أنه هو سبحانه وتعالى  -وهو نور ال ظلمة فيه  -موجود في
عوالم الخلق وهي نور مختلط بالظلمة ،فإن هذا مستحيل وغير ممكن؛ ألن معناه فناء
عوالم الخلق وبقاءه هو سبحانه دون غيره من خلقه.
وفهم هذا املعنى وهذه الحقيقة مهم جدا في العقيدة والتوحيد؛ ألنه يوضح أن معنى
قولك" :إن هللا موجود في كل مكان" ليس معناه وجود الالهوت املطلق في كل مكان ،وإال
ألصبح معنى قولك هذا حلول الالهوت املطلق في املخلوقات واملوجودات وهو محال كما
تبين مما سبق ،بل الحقيقة أن وجوده في عوالم الخلق هو تجليه في املوجودات ملا أظهرها
بنوره] (.)1
ـهل تبقى املعجزة معجزة بعا معرفة سببها ؟
اعترافنا أن املعجزة خاضعة أيضا لقانون السببية وأنه ال بد أن يكون هناك سلسلة
أسباب أدت إلى وقوعها يطرح هنا اإلشكال التالي :ما معنى أن تكون هناك معجزة بعد
معرفة السبب وراءها ؟
هذا اإلشكال يرد على من يرجع كل األسباب واملسببات إلى العالم الجسماني أو املادي
أو لنقل الطبيعي .وهذا ليس حالنا ،ألننا نقول :إن الوجود ليس فقط هو العالم
الجسماني بل هناك أكوان متعددة أو عوالم متعددة وان هناك قوى عابرة لألكوان وهذا
يسمح بالتدخل الغيبي بشكل قانوني ومنظم وهادف.
وعموما قد بينا أن السببية ضرورية وهي قانون عقلي وان املعجزة ال بد وأن يكون لها
سبب ،بيد أننا ال نحصر األسباب واملسببات بالعالم املادي فقط ألن الوجود أكبر بكثير
من العالم الجسماني الذي نعيش فيه .وسلسلة أسباب املعجزة فيها تدخل غيبي أي
 -1اإلمام احمد الحسن ـ مع العبد الصالح ـ الجزء األول ـ ص.54 :
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سلسلة أسباب من عوالم الغيب أو من أكوان أخرى بحسب نظرية األكوان املتعددة،
وهذا التدخل هو قانوني ومنظم وهادف .وال نقبل بالقول إن السبب املباشر ملا يحدث في
العالم الجسماني هو هللا سبحانه وتعالى سواء في الحدث العادي أو الحدث املعجز تعالى
هللا علوا كبيرا؛ ألن معناه فناء عوالم الخلق وبقاء هللا سبحانه ال غير كما تبين.
ما الفرق بني املعجزة وبني أي حاث آخر ؟
إن كان ال بد وأن يكون للمعجزة سبب ،فما الفرق إذن بينها وبين أي حدث آخر ؟
الحقيقة إن كل ما في الكون وكل ما يحدث ويتغير قائم باهلل سبحانه وتعالى واملفروض
به أن يعرفنا وجود هللا سبحانه وتعالى من خالل الدليل العقلي ،يقول اإلمام احمد
الحسن[ :ليرى أحدكم هللا في كل ش يء ،ومع كل ش يء ،وبعد كل ش يء ،وقبل كل ش يء،
حتى يعرف هللا ،وينكشف عنه الغطاء ،فيرى األشياء كلها باهلل ،فال تعد عندكم اآلثار هي
الدالة على املؤثر سبحانه ،بل هو الدال على اآلثار.
قال اإلمام الحسين (عليه السالم)" :كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر
إليك ،أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو املظهر لك ،متى غبت حتى
تحتاج إلى دليل يدل عليك ،ومتى بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك ،عميت عين
ال تراك عليها رقيبا ،وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا…"] (.)1
واألمر يحتاج إلى بذل مجهود ألننا محجوبون بالجسد واملادة في دنيا امتحان ،لكن
املعجزة تمثل إعانة ومساعدة كبيرة في هذا االمتحان لتقديم األجوبة الصحيحة وكلما
كانت اقوى كانت هناك مساحة غيب اقل إلى أن تكون قاهرة دالة على وجود قوة غيبية
مدركة وهادفة وآنذاك تكون هذه املعجزة قاهرة تلغي االمتحان .فحتى على مستوى

 -1اإلمام احمد الحسن ـ رسالة الهداية ـ ص.9 :
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األحداث املعجزة التي هي موضوع لإليمان ال بد وان يبقى هناك إمكانية للتفسير أو التأويل
لكيال تكون قهرا على اإليمان.
عندما ينظر (س) من الناس إلى سقوط حجر عند رميه إلى األرض وفق مسار محدد
مثال فهذا األمر قد اعتاد رؤيته ويمكنه أن يعيد مشاهدته ببروتوكول تجريبي كما يمكن له
أن يفسر حركته وسرعته باستعمال قوانين فيزيائية تتنبأ باملكان الذي سيسقط فيه
الحجر بالضبط كما تتنبأ بسرعته في كل لحظة واملسار الذي سيتتبعه ،وربما هذا التفسير
قد يكفي البعض .لكن ،لحسن الحظ ،إن البعض اآلخر لم يكتف به وذهب يسال عن
سبب وجود هذه القوانين وما الذي يعنيه قانون الجاذبية بالضبط ،مما دفع بالعلم
بعيدا للبحث عن علل األمور .ربما توصلنا سلسلة األسباب املادية مثال إلى نشأة الحياة
على هذه األرض أو نشأة أول متضاعف على هذه األرض والذي هو حدث احتمال حدوثه
وفق القوانين الطبيعية ضعيف جدا لحد التالش ي ال يكفي حتى عمر الكون لتحقيقه
طبيعيا ،كما وممكن أن تدفعنا ابعد من ذلك إلى نشأة الكون أي إلى االنفجار العظيم أو
التفاوتات الكمومية التي أعطت االنفجار العظيم .والذي ليس هو البداية بل هو بداية
كوننا املادي الذي يحتاج إلى سبب غيبي أي من عالم آخر وتستمر سلسلة األسباب  -كما
بين اإلمام احمد الحسن في كتاب وهم اإللحاد  -إلى الوصول إلى السبب األصيل األزلي.
لنتصور اآلن من جهة أخرى :أن شخصا ادعى أنه مرسل من هللا سبحانه وتعالى ثم
أتى فالن من رجال الدين املوجودين في زمانه وكذبه وسبه بل وطلب شهادة من هللا على
ما يقول ،وفي نفس الوقت سقط حجر على راسه وقتله .الحدث في حد ذاته ليس
مستحيال بحسب القوانين الطبيعية لكن احتمال حدوثه وتزامنه مع دعوة هذا املرسل
ضعيف جدا بحيث يمكن ـ بعد إثبات وجود اله ـ ترجيح التدخل الغيبي الذي أجرى األمور
هكذا بدل القول بأنه حدث عشوائي .فهذا الحدث املعجز فيه تدخل غيبي قريب بحيث
إن االلتفات له يستلزم مجهود اقل بكثير من األحداث العادية أو املعتادة ويسهل
االمتحان .واملعجزة تدل على تدخل غيبي وهذا التدخل الغيبي نادر ،الن هللا سبحانه
وتعالى ال يتدخل بغير األسباب الطبيعية إال لحكمة بالغة وفي حاالت نادرة .لذلك املعجزة
نادرة الحصول مقارنة باألحداث العادية .وهو نتيجة وليس تعريفا ذاتيا للمعجزة.
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لكن تشخيص املعجزة على أنها معجزة وتمييزها يقينا وقطعا عن الحدث العادي ،أو
عن تزامن ممكن ألحداث عادية ،غير ممكن باستقالل في حال املعجزة التي هي موضوع
لإليمان ألن هكذا معجزة تبقي دائما مجاال للبس والشبهة.

الفصل اخلامس
إنكار املعجزات
إنكار املعجزات
النقاشات الفلسفية للمعجزة اهتمت أساسا بمصداقية بعض النصوص اليهودية
واملسيحية الدالة على املعجزة في العهدين القديم والجديد ،وكانت هناك الكثير من
التيارات الفكرية التي أنكرت املعاجز املذكورة وإمكانية حصول املعجزة بصفة عامة ،منهم
ملحدون ومنهم مؤمنون باهلل سبحانه وتعالى .وقد تفاوت إنكارهم للمعجزة بين من أنكرها
مطلقا وقال إنها مستحيلة ،ومن قال إن النصوص التي وصفت املعجزات هي تأويالت
وليست على الظاهر أو إنها محرفة ،أو إنها يمكن تعليلها جيدا بشكل طبيعي ،أو إنه ال
يمكن الوثوق بمصداقيتها ألنها وصلتنا عبر شهادات.
سبينوزا واملعجزة
ناقش باروخ سبينوزا
والسياسة".

()1

قضية املعجزة في الفصل السادس من كتابه "الالهوت

 -1باروخ سبينوزا  1632( Baruch Spinozaـ  )1677هو فيلسوف هولندي من أهم فالسفة القرن السابع عشر ،وهو من بين
أشهر من قام بنقد العهد القديم ،من أهم كتبه "الالهوت والسياسة".
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يمكن أن نلخص استدالل سبينوزا في إنكار املعجزة كالتالي :قوانين الطبيعة هي
قوانين أزلية وتمثل إرادة هللا كما أن ماهية الطبيعة هي نفسها "ماهية هللا" ،وبما أن
املعجزة هي خرق لقوانين الطبيعة وبما أن إرادة هللا غير قابلة للخرق ،إذن :ال يمكن
للمعجزة أن تحدث.
وقد اعتمد في استدالله أساسا على الدمج بين قوانين الطبيعة وإرادة هللا سبحانه
وتعالى.
يقول باروخ سبينوزا( :عندما يقول الكتاب :إن هذا الش يء أو ذلك حدث بالفعل
طبقا لقوانين الطبيعة ونظامها ،ال بان الطبيعة قد توقفت عن الفعل بعض الوقت أو
أنها خرجت على نظامها ،كما يعتقد العامة) (.)1
ويصف اعتقادات عامة الناس باملعاجز فيقول( :يظن العامة أن هللا ال يفعل في
الطبيعة ما دامت تسير على نظامها املعتاد ،وبالعكس تبطل فاعلية الطبيعة وعللها
الطبيعية عندما يفعل هللا .وعلى ذلك فهم يتخيلون قدرتين متميزتين كل من األخرى من
حيث العدد :قدرة هللا وقدرة األشياء الطبيعية ،وان كانت هذه األخيرة مع ذلك تخضع
على نحو ما لتحكم هللا أو مخلوقة بواسطته (كما يفضل اكثر الناس االعتقاد اآلن) .أما
املقصود بهذه القدرة أو تلك ،واملقصود باهلل فال يعرفون شيئا سوى انهم يتخيلون قدرة
كقدرة امللك املعظم ،وقدرة الطبيعة كقوة غاشمة .يسمي العامة إذن حوادث الطبيعة
الخارقة للعادة معجزات أو أعمال هللا ،وهم يفضلون أن يجهلوا العلل الطبيعية لألشياء،
وال يودون الحديث إال عما يجهلونه تمام الجهل.)2( )...،
وشبيه بهذا االستدالل ما يقوله فولتير في القاموس الفلسفي( :املعجزة هي انتهاك
للقوانين الرياضية ،اإللهية ،غير القابل للتغيير ،األبدية .بهذا العرض ،املعجزة تمثل

 -1سبينوزا ـ الالهوت والسياسة ـ الفصل السادس ـ ص.210
 -2نفس املصدر ـ ص.213
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تناقضا من حيث انه ال يمكن للقانون أن يكون في نفس الوقت غير قابل للتغيير
ومنتهك)(.)1
افتراضه أن القانون الطبيعي غير قابل للخرق وتعريفه للمعجزة بأنها خرق ملا يستحيل
خرقه يجعلها مستحيلة بداهة.
ويقول أيضا( :من املستحيل أن يقوم كائن حكيم مطلق بوضع قوانين ثم يخرقها ()...
لكن بديهي أن هللا ـ الحكيم والقادر ـ جعل من البدء هذه اآللة العظيمة ـ الكون ـ جيدا
وكامال كما هو .فلو انه وجد أن هناك عيوبا من الطبيعة واملادة فانه قد خطط لهذا منذ
البداية وال داعي الن يغير أي ش يء فيها) (.)2
ويمكن تلخيص إشكاالته كالتالي :االله الحكيم املطلق إن كان باستطاعته خرق
قوانينه التي وضعها أليس باستطاعته خلق قوانين أكمل تشمل كل ما يريد عمله .إن كان
خرق القوانين وإبطالها داال على وجود هللا سبحانه وتعالى أال يصبح وجود القانون غير
دال على وجود هللا سبحانه وتعالى؟ أليس من املفروض أن تدلنا القوانين والتنظيم
والتفكير إلى وجود هللا سبحانه وتعالى فكيف يصبح خرقها هو الدال على وجود هللا
سبحانه وتعالى ؟
كالم سبينوزا يبين اعتقاده أن هللا يعمل باألسباب "الطبيعية" وأن أعمال الطبيعة
هي أعمال هللا وأعمال هللا هي أعمال الطبيعة ،فاألسباب ال بد أن تكون بحسبه مادية
وفق القوانين التي يجري بها هذا الكون .لكن كالمه ليس صحيحا من حيث اعتقاده أن
األسباب هي فقط مادية وطبيعية وحصر الوجود في العالم الجسماني املادي الذي نعيش
فيه وإرجاع كل األسباب واملسببات إلى املادة والى الطبيعة.

 -1فولتير ـ املوسوعة الفلسفية ـ ج 20ـ الفصل األول املعجزة (ترجمة شخصية).
https://books.google.com/books?id=esDz0rPJhfsC

 -2نفس املصدر السابق.

 130ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

فالرد عليهم ببساطة هو انه ال يمكن افتراض أنه ال يوجد غير الطبيعة وأنه ال بد من
تفسير كل األسباب واملسببات عبرها ،بل نحن نعتقد أن هناك عدة عوالم وأكوان مع
إمكانية تأثير بعضها على بعض ،وعدة قوانين تشكل دستورا متكامال وهادفا .فممكن في
حاالت معينة أن تتعارض قوانين فيمرر أحدها ويعطل اآلخر ،أو يمرر االثنان بطريقة
جزئية أو يعطالن معا ويعمل قانون ثالث .وهذا ال يتناقض مع قانونية وهدفية هذا
الدستور ،يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب وهم اإللحاد:
[كل دستور قانوني سواء كان دستورا لحكم دولة أو دستور عمل معين تكون فيه
عدة قوانين وبعض األحيان وفي نقاط معينة تتعارض هذه القوانين ،ولهذا يمرر أحدها
ويعطل اآلخر في هذه الجزئية أو يمرر االثنان بصورة جزئية أو يعطل االثنان ويصار إلى
قانون ثالث في هذا الدستور لحل هذه اإلشكالية الدستورية وهكذا ،فالدستور مجموعة
قوانين لتسيير عمل ما ولهذا ال يمكن انتقاد الدستور واعتباره غير هادف بناء على تعامله
مع جزئية معينة استثنائية تسبب بها نقص القابل وليس لوجود إشكال في الواهب أو
الصانع األصيل] (.)1
واملعجزة ال يمكن أن تعارض هذ الدستور اإللهي وال أن تخرقه.
هناك نوع آخر من النقد يقدمه سبينوزا لقراءة النص الديني الذي يفهم منه البعض
حدوث معجزة ،يقول) :قد نقلت أشياء كثيرة في الكتاب على أنها وقعت بالفعل ،وظنها
الناس كذلك ولكنها لم تكن إال رؤى وأمورا خيالية مثل نزول هللا (وهو املوجود األعظم)
من السماء… وتصاعد الدخان من جبل سيناء الن هللا قد نزل محاطا بالنار ،وصعود
إلياس إلى السماء في عربة من نار وعلى خيول من نار ....والحقيقة إن كل من لديهم معرفة
تفوق بقليل معارف العامة يعلمون أن هللا ليس له يمين أو يسار .وانه ال يتحرك وال
يسكن ،وال يوجد في مكان ،بل هو ال متناه على نحو مطلق ،يحتوي في ذاته على جميع
الكماالت .أقول إن العلم بذلك يتوفر لدى من يحكمون على األشياء بإدراكات الذهن
الخالصة ال تبعا لالنطباع الذي تعطيه الحواس الخارجية للخيال كما يفعل العامة عندما
 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ هامش الصفحة .208
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يصطنعون إلها مجسما ،يتمتع بسلطة ملكية ويرتكز عرشه على قبة السماء فوق
النجوم ،التي ال يعتقد الجاهل أنها على بعد شاسع من األرض) (.)1
أقول تعقيبا على قول سبينوزا:
نعم ممكن أن تكون بعض املعاجز موضوعة ومكذوبة "مثل التي تنص على وقوع
معاجز قاهرة ألجل اإليمان فهي معارضة بالدليل العقلي والنص ي" ،وممكن أن تكون
نصوصا محرفة خصوصا لألحداث التاريخية التي تجد لها روايتين مختلفتين ،أو أنها تمت
باألسباب الطبيعية وهي أيضا دون شك أعمال هلل "مثل خلق جسد اإلنسان األول آدم
(عليه السالم)" ،أو أن تكون هذه النصوص تشير إلى أمور صعبة الفهم بشكل رمزي.
فمثال :نزول هللا أو إتيان هللا هو نص موجود في القرآن الكريم وتعالى هللا علوا كبيرا
عن اإلتيان واملجيئ بل املقصود به  -كما بين اإلمام احمد الحسن " -هللا في الخلق" وهو
النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) وهو خلق هلل سبحانه وتعالى اخلص هلل سبحانه وتعالى
بحيث مثل هللا في الخلق.
[قال تعالى﴿ :هل ينظرون إال أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام واملالئكة وقض ي األمر
وإلى الله ترجع األمور﴾.
والذي يأتي في ظل من الغمام هو محمد (صلى هللا عليه وآله) (هللا في الخلق) في
الرجعة وبيده حربة من نور فيقتل إبليس (لعنه هللا) ،فتعالى سبحانه عن اإلتيان واملجيء
والذهاب أو الحركة وهي من صفات الخلق.
عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ،قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول:
(إن إبليس قال :أنظرني إلى يوم يبعثون ،فأبى هللا ذلك عليه ،قال :فإنك من املنظرين إلى
يوم الوقت املعلوم ،فإذا كان يوم الوقت املعلوم ظهر إبليس لعنه هللا في جميع أشياعه

 -1سبينوزا ـ الالهوت والسياسة ـ الفصل السادس ـ ص.223
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منذ خلق هللا آدم إلى يوم الوقت املعلوم ،وهي آخر كرة يكرها أمير املؤمنين (عليه السالم).
فقلت :وإنها لكرات؟ قال :نعم إنها لكرات وكرات ،ما من إمام في قرن إال ويكر معه البر
والفاجر في دهره حتى يديل هللا املؤمن من الكافر ،فإذا كان يوم الوقت املعلوم كر أمير
املؤمنين (عليه السالم) في أصحابه و جاء إبليس في أصحابه ،ويكون ميقاتهم في أرض من
أراض ي الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم ،فيقتتلون قتاال لم يقتتل مثله منذ
خلق هللا عز وجل العاملين ،فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير املؤمنين (عليه السالم) قد
رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم ،وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في
الفرات ،فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل ﴿في ظلل من الغمام واملالئكة وقض ي األمر﴾
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بيده حربة من نور ،فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى
ناكصا على عقبيه ،فيقولون له أصحابه :أين تريد وقد ظفرت ؟ فيقول :إني أرى ما ال
ترون إني أخاف الله رب العاملين ،فيلحقه النبي (صلى هللا عليه وآله) فيطعنه طعنة بين
كتفيه فيكون هالكه وهالك جميع أشياعه ،فعند ذلك يعبد هللا عز وجل وال يشرك به
شيئا ،ويملك أمير املؤمنين (عليه السالم) أربعا وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من
شيعة علي (عليه السالم) ألف ولد من صلبه ذكرا ،وعند ذلك تظهر الجنتان املدهامتان
عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء هللا).
أي إن الرواية تبين بوضوح أن هبوط ونزول وإتيان محمد (صلى هللا عليه وآله) هو
هبوط هللا سبحانه وتعالى عن اإلتيان والهبوط فاملراد من قوله تعالى﴿ :هل ينظرون إال
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام واملالئكة وقض ي األمر وإلى الله ترجع األمور﴾ ،أي هل
ينظرون إال أن يأتيهم محمد (صلى هللا عليه وآله) املظلل بالغمام ،فاآلية في محمد (صلى
هللا عليه وآله) وآل محمد (عليهم السالم) ،ومنهم أمير املؤمنين علي (عليه السالم) والقائم
(عليه السالم)] (.)1

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب التوحيد ـ ص.42 :
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أما مسألة صعود إلياس إلى السماء فتتضح بما بينه اإلمام احمد الحسن أن الصعود
ليس مكانيا بل هو صعود تجلي وال عالقة له بالحركة في أبعاد الزمكان التي في هذا الكون،
والنصوص هي للتعبير عن هذا الصعود باأللفاظ التي يمكنها أن تمثل لذهننا املعنى.
والرفع بين اإلمام احمد الحسن معناه في كتاب "مع العبد الصالح  /الجزء األول"،
وبين معناه علميا في كتاب وهم اإللحاد ،فقد بين أن [كل روح متصل بجسد هو متجلي في
العوالم السفلية أي التي هي دونه وأكثر ظلمة] ([ .)1الرفع هو أن ال يكون له جسم مادي
كهذا الجسم ،ولكنه يبقى له تجل وجسم في مرتبة فوق وجود هذا الجسم املادي ،يعني
اآلن إذا مسكت ورقة بيدك لها أعلى ولها أسفل ،افرض أن أعلى نقطة في الورقة هي
نفس اإلنسان وأسفل نقطة في الورقة هي جسم اإلنسان املرئي في هذا العالم الجسماني،
وهذه الورقة هي وجود اإلنسان ،وتخيل أن هناك شرائح متوازية صغيرة جدا وعددا هائال
تتكون منها هذه الورقة ،هذه الشرائح هي تجليات اإلنسان األخرى غير (املرئية) وغير
(النفس) في نهاية السماء األولى.
اآلن ،الرفع هو عبارة عن إلغاء وجود اإلنسان في أسفل الصفحة يعني تجعله متجليا
إلى فوق األسفل بسنتمتر مثال ،ومن هذا السنتمتر إلى أسفل الصفحة ال وجود له ،تلغي
وجوده في هذه املرتبة ،هذا مثال ضربته لك لتتوضح لك الصورة أكثر] (.)2
وبينت هنا فقط موضع الشاهد وملن أراد أن يفهم بالضبط معنى الرفع فيمكنه
الرجوع إلى كتاب "مع العبد الصالح  /الجزء األول" وأيضا إلى الفصل السادس من كتاب
"وهم اإللحاد" الذي أشار فيه إلى املعنى العلمي للرفع باستعمال نظرية األكوان املتعددة.

 -1اإلمام احمد الحسن ـ مع العبد الصالح ـ ج 1ـ ص.53 :
 -2نفس املصدر ـ ص.57 :
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ـهيوم واملعجزة
الفيلسوف االسكتلندي امللحد ديفيد هيوم ( )1أنكر املعجزات باعتبارها خارقة لقوانين
ونواميس الطبيعة التي بالنسبة له قوانين عادية محكومة بتكرر املشاهدة ،السبب وراء
ذلك بالنسبة له هو انه يقبل األرجح ويطرح األكثر إعجازا واألقل احتماال.
يقول هيوم في كتابه تحقيق في الذهن البشري( :إن املعجزة اختراق لنواميس
الطبيعة .وملا كانت إنما وضعت هذه القوانين تجربة متينة غير متبدلة ،فان الدليل ضد
معجزة من املعجزات هو ،بفعل طبيعة األمور ،من الكفاية على قدر ما نتخيل ألي حجة
مستمدة من التجربة )...( .فليس ش يء يقدر معجزة اذا كان يحصل ضمن مجرى الطبيعة
واملعتاد )...( .لذلك ال بد من تجربة متواترة مقابل كل حدث معجزة واال ملا استحق
الحدث تسميته .وملا كانت التجربة املتواترة إنما تضاهي دليال فثمة هاهنا دليل تام
ومباشر مستمد من طبيعة الوقائع ضد وجود أي معجزة من املعجزات .ال يمكن إبطال
الدليل وتصديق املعجزة ،إال بدليل مضاد يفوقه .والنتيجة الواضحة اذا (وهذه قاعدة
عامة تستحق انتباهنا) هي" :انه ال كفاية لشهادة في أن تقيم الدليل على معجزة حتى
تكون بحيث يكون كذبها اكثر إعجازا من الواقعة التي تجد في إقامة الدليل عليها .وحتى في
هذه الحال فثمة تدافع للحجج ،فال تعطينا الحجة األقوى إال تأكيدا يتناسب مع درجة
القوة الباقية عند طرح القوة األضعف" .عندما يخبرني أي كان بانه شاهد ميتا يعود إلى
الحياة ،فاني اروي في األمر راسا  :أيها اكثر احتماال ،إن هذا الشخص يغالطني أو انهم قد
غالطوه ،أو أن الواقعة التي يخبر عنها قد تكون وقعت فعال؛ وأوازن بين املعجزة واألخرى،
وبحسب ما اكتشف من تفوق هذه أو تلك ،احكم بقراري ،وانكر دائما اكبر املعجزتين .أما
اذا كان كذب شهادته اكثر إعجازا من الواقعة التي يخبر عنها ،فساعتها وساعتها فقط
يمكنه أن يقول انه ملك اعتقادي وظني بيده) (.)2

 -1ديفيد هيوم  )1776 - 1711( David Humeفيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي.
 -2ديفيد هيوم ـ تحقيق في الذهن البشري ـ املنظمة العربية للترجمة ـ الطبعة األولى ـ  2008م ـ الفصل العاشر ـ ص- 151 :
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حاول أن يثبت أن احتمال كذب الشهادة باملعجزة أكبر من احتمال تحقق املعجزة
نفسها.
يمكن أن نلخص استدالل هيوم كما يلي :املعجزة هي خرق لقوانين الطبيعة ،وقانون
الطبيعة هو انتظام ليس له استثناء بدليل التجربة والخبرة والعادة .ودليل الخبرة
والتجربة على عدم كذب الشهادة ال يمكن أن يكون أكثر قوة (كيفما كانت هذه الشهادة).
أي إن (احتمال صدق دليل التجربة على صدق الشهادة) أصغر أو يساوي (احتمال صدق
دليل التجربة على عدم وجود استثناء في قوانين الطبيعة) ،وبما أنه ليس هناك دليل آخر
على املعجزة غير الشهادة فاحتمال "زيف الشهادة" باملعجزة هو دائما مساو أو أكبر من
احتمال حدوث املعجزة .والتصديق ال بد أن يكون لألكثر احتماال .فإذن ال يمكن أبدا
تصديق أي معجزة بالشهادة الن ال يوجد ما يبرر ذلك.
أقول:
 /1هيوم نفسه ذو املنهج التجريبي ال يناقش في استحالة املعجزة أو إمكانيتها بل في
منهج تصديقه الذي يعتمد تصديق األقوى احتماال ،وبما أن املعجزة احتمالها ضعيف إلى
درجة كبيرة أمام قوة احتمال أنها لم تتحقق بحيث انه يختار األقوى احتماال ،وهذا
يكفينا كوننا نريد إثبات أن املعجزة كما عرفناها ليست مستحيلة ،فحتى مع ضعف
االحتمال فهو ممكن أن يحدث وليس مستحيال .وهذا ال عالقة له بمنهج تصديق املتلقي
لحدوث املعجزة ،والسبب في ذلك أننا أصال ال نضع املعجزة املادية في مركزية االستدالل
على وجود االله وال على أحقية خلفائه أو املتصلين به كما يفعل ذلك الكثير من رجال
الدين أو عوام الناس بصفة عامة بشكل خاطئ وليس لها داللة باستقالل على اتصال
شخص باهلل سبحانه .فاملعجزة ال يجريها هللا سبحانه وتعالى إال نادرا وفي حاالت خاصة
ولحكمة بالغة بشكل ال يناقض سنة هللا سبحانه وتعالى في اإليمان بالغيب .فالدليل على
وجود هللا سبحانه وتعالى قائم بغض النظر عن وجود املعجزة أو ال ،والدليل املستقل على
املتصلين باهلل سبحانه وتعالى هو النص ،وإن حصلت املعجزة فهي تأييد للدليل وليست
هي الدليل.
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 /2ال أرى إشكاال في التحقق من أن أمرا ما وقع بوضع احتماليات مقابلة (سواء تعلق
األمر باملعجزة أو ال) كأن يكون الذي يوصل لك تحقق معجزة يريد خداعك أو أنه نفسه
مخدوع .فاألمر لكي تصدقه املفروض أن يصلك على األقل ممن تثق به وفي حكمه على
األمور بحيث يمتنع عندك عادة أن يكذب هو أو أن يخدعه غيره .ومثال لهذا أن يصلك
متواترا بحيث يمتنع عادة أن يتفق كل هؤالء على الكذب لعدم وجود هدف يوجههم
جميعا مثل أن يكونوا من بلدان مختلفة ولغات مختلفة وخلفيات وحاالت مختلفة ولم
يسبق أن التقوا.
 /3من الخطأ التكذيب بشكل قطعي ،فهذا يحتاج إلى دليل وعلى هيوم أن يحتفظ
باحتمال املعجزة أو التدخل الغيبي ويترك الباب مفتوحا ما دام احتمال إمكانيته ليست
صفرا ويبحث في األدلة املطروحة على وجود الغيب واتصاله بالناس.
 /4نشأة الحياة على األرض هو ش يء نادر جدا ولم يتحقق على كوكب األرض إال مرة
واحدة فقط ،وكل خبراتنا وتجربتنا تعلمنا انه لم يسبق أن نشأت حياة على األرض بشكل
طبيعي أبدا واحتمال نشأة متضاعف قادر على نسخ نفسه بشكل طبيعي  %100هي
بدرجة كبيرة جدا من قلة االحتمال بحيث يمكن ترجيح تدخل غيبي (بعد فرض وجود
االله) لتفسيره بدل سلسلة فروض خيالية غير قابلة للتحقيق متسلسلة في ظروف
طبيعية ال يكفي حتى عمر الكون لتحقيقها .فنشأة الحياة على األرض ال يمكن أن تتم
بشكل طبيعي  %100فال بد من تدخل غيبي .وهذه املعجزة معاينة وال تحتاج إلى شهادة
ملعرفة حدوثها من عدمه .فإذن هذا املنهاج يفرض على صاحبه عدم تصديق إمكانية
نشأة الحياة على األرض طبيعيا ،فهذه معجزة أكبر بكثير جدا مما يمكن أن تقوم به
الطبيعة عشوائيا فاألمر دال على تدخل غيبي.
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دوكنز واملعجزة
البروفيسور ريتشارد دوكنز ( )1يعتبر أن هيوم رغم إلحاده لم يكن عنده ما يكفي من
األدلة لبيان ملاذا تبدو كل األمور وكأنه تم تصميمها (معجزة خلق) من إله ،بيد انه اليوم
بفضل التطور صار هو يمتلك هذا الدليل الكافي .وبخصوص املعجزة يقول في مقاطع من
كتابه "صانع الساعات األعمى"( :فصل :بدايات ومعجزات
( )...األحداث التي نسميها عادة معجزات ليست أمورا خارقة للطبيعة ،ولكنها جزء من
منظور من األحداث الطبيعية التي هي بدرجة أو أخرى قليلة االحتمال .فاملعجزة بكلمات
أخرى ،إن كانت تقع على اإلطالق ،هي ضربة حظ هائلة )...( .إننا نستطيع تقبل قدرا
معينا من الحظ في تفسيراتنا ،ولكن ليس قدرا اكبر من الالزم ( )...إن املعجزة هي ش يء
يحدث ،ولكنه مذهل ألقص ى حد .وإذا حدث أن تمثاال من املرمر للعذراء مريم لوح لنا
بيده فجأة فينبغي أن نتناول ذلك على انه معجزة الن كل خبراتنا ومعرفتنا تخبرنا أن
املرمر ال يسلك هذا .لقد لفظت توا الكلمات "ليصعقني البرق في هذه الدقيقة" ولو
صعقني البرق فعال في الدقيقة نفسها ،فسينظر لذلك على انه معجزة ( )...على أن العلم
في الواقع ال يصنف أيا من هذين الحدثين على انهما يستحيالن بالكلية .إنهما مما يحكم
عليه ببساطة بأنه قليل االحتمال جدا) (.)2
دوكنز يجعل من املعجزة أمرا نسبيا فمرات كثيرة نحكم على أمور حدثت "اتفاقا" أو بـ
"ضربة حظ" على أنها معجزة الن دماغنا صمم على أن ال يدرك االحتماالت أو املخاطر
عندما يتعلق األمر بمدد زمنية طويلة جدا أكبر بكثير مما اعتاد الناس أن يعيشوه (تماما
مثل أن عيوننا صممت لكي ترى حدودا معينة من املوجات الكهرومغناطيسية والتي نطلق
عليها اسم األلوان) ،لكن هذا ال يعني أنها أحداث غير ممكنة لكنها بدرجة من قلة
االحتمال بحيث ال يمكن أن تتحقق طبيعيا .كلماته التي نقلتها من فصل البدايات

 -1ريتشارد دوكنز  )1941( Richard Dawkinsعالم بيولوجيا تطورية وهو من اهم العلماء املعاصرين املنظرين لإللحاد .من
اهم كتبه كتاب الجينة األنانية .The Selfish Gene
 -2دوكنز ـ صانع الساعات األعمى ـ ترجمة د .مصطفى إبراهيم فهمي ـ الهيئة املصرية العامة للكتاب ـ  2002ـ ص.194 :
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واملعجزات كانت كتقديم لكي يناقش مسألة نشأة الحياة على األرض حيث إنه يقول إنها
نعم معجزة لكنها معجزة نسبية وهي ممكنة ضمن حدود األرقام الفلكية لنشأة الكون
وكوكب األرض.
وأعتقد أن حساب االحتماالت بشكل رياض ي (عقلي) يمنعنا من االعتماد على
انطباعات عاطفية لتقييم االحتماالت ،وهذا ما يفعله دوكنز أيضا .فنحن إذن لن نحتكم
ملجرد إحساس بأن األمر ممكن أو غير ممكن بحساب االحتماالت بل سنحتكم لألرقام.
والنقاش مع دوكنز هنا هو حول (نشأة الحياة على األرض) والتي نعتقد أنها قليلة االحتمال
إلى حد التالش ي ،فاحتمالية مجيء كائن ناسخ لنفسه هي شبه معدومة ضمن الحدود
الزمنية التي نعرفها بحيث تصنف حسب منهاج دوكنز معجزة كبرى وبجدارة بحيث تدل
على تدخل غيبي ،وهذا ما بينه اإلمام احمد الحسن باألرقام ( )1والتي يبين فيها كيف حاول
دوكنز محاوالت غير علمية لتقليل عدد األصفار بصورة عشوائية وبفروض خيالية لعله
يصل في األخير إلى رقم ممكن اعتباره مقبوال ألنه كما قال دوكنز( :إننا نستطيع تقبل قدرا
معينا من الحظ في تفسيراتنا ،ولكن ليس قدرا أكبر من الالزم) ألن القدر األكثر من الالزم -
والحاصل أنه أكثر بكثير من الالزم  -يدل على تدخل غيبي وهو فعال معجزة( )2وأنه هناك
من أجرى األمور بهذه الطريقة.
والدة عيسى من غري أب ليست مستحيلة علميا
معجزة والدة عيس ى (عليه السالم) من غير أب هي مسألة مثيرة للجدل ،وامللحدون
يشكلون عليها بصفة خاصة .فريتشارد دوكنز مثال في كتاب "وهم اإلله" ينفي مطلقا
إمكانية حدوث هذه الوالدة ،بل وينفي كل معجزة بدعوى أنها ش يء ال يمكن حدوثه
ببساطة.

 -1انظر :فقرة "بحث في نظريات النشوء" من كتاب وهم اإللحاد ابتداء من الصفحة .67
 -2ال أقول إن املعجزة هي عبارة عن تدخل غيبي "مباشر" ال يمر عبر طريق األسباب أو القوانين.
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وقد ناقش اإلمام احمد الحسن في كتاب "وهم اإللحاد" مجموعة من اإلشكاالت التي
يطرحها امللحدون حول مسألة والدة عيس ى (عليه السالم) من غير أب .وإشكالهم باختصار
أن هذا األمر مستحيل علميا؛ ألنه يحتاج إلى:
 .1أن توجد بويضة كاملة أي فيها عدد كامل من الكروموسومات والطبيعي أنها يكون
فيها نصف عدد الكروموسومات.
 .2أن تحفز البويضة لكي تبدأ باالنقسام ألنها ال تبدأ باالنقسام من نفسها بل تحتاج
إلى تحفيز.
 .3حتى وان كانت هناك بويضة كاملة ناتجة عن أنثى فستولد أنثى وليس ذكرا ألنها ال
يوجد فيها الكروموزوم  xyالذي ال بد أن يكون في خاليا الذكر.
كل شخص مؤمن باهلل ومؤمن بقصة والدة عيس ى (عليه السالم) سيجيب أن هللا هو
من خلقه وهو قادر على صنع املعجزات وقادر على أن يجعل املستحيل ممكنا ،وهذا ليس
جوابا علميا ،لكن اإلمام احمد الحسن لم يجب هكذا.
بل إن اإلمام احمد الحسن أعطى إمكانية علمية ألن يوجد مولود ذكر من غير أب،
وسأكتفي هنا باختصار بعض نقاطه.
مسألة إنتاج ذكر من خاليا أنثى ممكن تعليلها مثال بمتالزمة هرمون التذكير
( )Androgen insensitivity syndromeالذي يكون فيها املصاب ذكرا جينيا لكن فيه
مظاهر أنثوية ،وهذه املتالزمة تبين تماما إمكانية وجود جنين ذكر جينيا  yxلكن أنثى من
الخارج ،وممكن أن تحدث حالة متطرفة يكون فيه املصاب أنثى مكتملة األعضاء
التناسلية [وبهذا فإن مسألة انتاج ذكر من خاليا هذه األنثى دون تدخل ذكر يكون أمر
طبيعي ومتوافق مع العلم] .وبين اإلمام احمد الحسن أنه [ال نقول :إنها مسألة طبيعية
تماما ،ولكن كل اإلشكاالت املتقدمة ليست من املستحيالت العقلية أو العلمية ويمكن
تفسير بعضها علميا بسهولة].
أما بخصوص أن تنتج بويضة مكتملة الكروموسومات مع أنه عادة يكون هناك
انقسام [فهذه مسألة يمكن أن تحصل نظريا ويذهب عدد كروموسومات كامل لبويضة
معينة خصوصا بالنسبة لحالة شاذة هي أنثى بمجموعة كروموسومات (.] )46xy
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وأما مسألة تحفيز البويضة لالنقسام فممكن أن يحدث عبر اإلشعاعات املحيطة بنا
والتي تقصف أجسامنا باستمرار ،وهذا األمر يستعمل في مختبرات االستنساخ لتحفيز
الخاليا على االنقسام بمحفز خارجي.
إذن ،اإلمام احمد الحسن لم يقل ببساطة إن هللا قادر على أن يخلق من األنثى ذكرا
وإن هللا قادر على عمل املعجزات وإن هللا قادر على وضع القوانين في أي وقت ،وإلى غير
ذلك مما يقول رجال الدين عادة بل بين أن [هذه اإلشكاالت كلها مردودة ،ويمكن أن
تعلل علميا وبصورة جيدة جدا… ،)1( ].وملن يريد االطالع على الجواب كامال فليراجع كتاب
"وهم اإللحاد" (.)2
احتجاجات أخرى إلنكار املعجزة
يقدم البعض احتجاجا آخر عن عدم إمكانية املعجزة بالقول بأن املعجزات أكثر
وجودا في املجتمعات املتخلفة ،ومنهم هيوم وجون توالند ( )3الذي يصرح أنه (من الالفت
جدا انه كلما كانت الشعوب جاهلة وبربرية كلما كانت الحكايات من هذا النوع اكثر
وفرة)(.)4
هناك خلط كبير بين املعاجز املقدمة في الدين اإللهي والتي هي موضوع هذا البحث
وبين األمور املكذوبة التي ترويها الخرافات واألساطير ألجل إثبات عقائد باطلة أو إثارة
اإلحساس بالدهشة ملن يسمعونها .فالدين اإللهي ثابت ليس باملعجزات بل بدليل الوحي
والدليل العقلي وقد تقدم بيان هذا األمر .وبما أن الناس أغلقوا أعينهم عن رؤية هذه
األدلة ،وطالبوا قديما ويطالبون اليوم باملعجزات إلثبات ما هو غيبي ،فإن األنبياء

 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ اقتباسات متفرقة من الصفحات .191 -189
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.192 -189
 -3جون توالند  30( Toland Johnنوفمبر  11 - 1670مارس  )1722فيلسوف عقالني ولد في إيرلندا .كتب العديد من الكتب
والنشرات حول الفلسفة السياسية وفلسفة الدين.
 .Toland, John, 1702, Christianity Not Mysterious, p:148 -4ترجمة شخصية.
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واملرسلين الذين اخرجوا الناس من التخلف والجهل وأتوا بالحضارة (من أول حضارة
عرفتها األرض وهي الحضارة السومرية في بالد ما بين النهرين وهي العراق حاليا) طاملا بينوا
لهم الخلل املوجود في طلبهم هذا ورفضوا دائما أن يقدموا لهم معاجز قاهرة تقهرهم على
اإليمان .لذلك نجد الكثير من النصوص الدينية تبين أن األنبياء واملرسلين لم يحتجوا
باملعجزة ولم يأتوا بها بل وتنتقد من يطلبها وكل نص يخالف سنة هللا في اإليمان بالغيب
هو مكذوب .فالقرآن الكريم نزل على النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) وكان يعيش وسط
مجتمع كثير منهم جاهلون ومتخلفون وهو  -أي النبي محمد (صلى هللا عليه وآله)  -من أتى
يعلمهم العلم والحكمةـ وطاملا طالبوه باملعاجز لكنه لم يقدم لهم أي معاجز قاهرة كما
دلت على ذلك النصوص في القرآن الكريم ،لكن قدم معجزات غير قاهرة رواها الكثيرون
تساعدهم في االمتحان لتكون تأييدا لدعوته الثابتة بالنص ،دون أن تنقض سنة هللا
سبحانه وتعالى في اإليمان بالغيب.
كما أننا من جهة أخرى نجد بعض العلماء الكبار مثل إسحاق نيوتن والذي وضع
قانون الجاذبية مأل كتبه باألمور الغيبية (.)1
معاجز وـهمية
ليس كل ما فهم منه الناس انه معجزة هو فعال كذلك ،فهناك نصوص منقولة
مكذوبة أو محرفة أو متشابهة وسنناقش بعضها في الفاصل السادس .كما أن بعض
أصحاب العقائد الباطلة يخترعون "معاجز" ألجل إعطاء مصداقية لعقائدهم ويجعلون
املعجزة أو الخارق هو الدليل على صحتها سواء من الديانات السماوية التي طالها
االنحراف أو ديانات أخرى .وقد بينا بالدليل أن املعجزة ال يمكن مستقلة أن تعطينا
Newton's manuscripts provide evidence that he gave considerable thought to alchemy as emblematic of a " -1
purely scientific explanation of nature and was in fact deeply involved in conceiving alchemy as spiritual." F.
Calian, "Some Modern Controversies on the Historiography of Alchemy" in Annual of Medieval Studies at CEU
" .(2010), 186مخطوطات نيوتن تقدم دليال على أنه أعطى اهتماما كبيرا للخيمياء على أنها تمثل تفسيرا علميا رمزيا
للطبيعة وكان في الواقع متورطا بعمق في تصور الخيمياء على كونها روحية".
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اليقين بصدق شخص أو عقيدة وهي إن أتت تأتي مؤيدة للدليل .فاملعاجز ليست عبثية،
ففرق كبير بين عقيدة ثابتة باألدلة وتأتي املعاجز  -إن أتت  -كتأييد لها ،وبين معاجز
وهمية يراد منها اختراع عقيدة ليس لها أي دليل.
وهذه أمثلة لبعض هذه املعاجز املكذوبة التي ال تصمد أمام التحقيق التاريخي
كشهادة معتد بها:
 (أخبرنا عبد الوهاب بن علي ،أنا عمر بن أحمد ،قال :ثنا عبد هللا بن سليمان ،قال:ثنا أيوب بن محمد الوزان ،قال :ثنا خطاب بن سلمة املوصلي ،قال  :ثنا عمرو بن أزهر،
عن مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر :أن عمر  -رض ي هللا عنه  -خطب يوما باملدينة فقال :يا
سارية بن زنيم الجبل ،من استرعى الذئب فقد ظلم ،قال :فقيل له :تذكر سارية وسارية
بالعراق؟! فقال الناس لعلي :أما سمعت عمر يقول :يا سارية وهو يخطب على املنبر ؟!
فقال :ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في ش يء إال خرج منه ،فلم يلبث إال يسيرا حتى قدم
سارية فقال :سمعت صوت عمر فصعدت الجبل) (.)1
 (محمد بن أبي بكر ،قال :ثنا محمد بن مخلد ،قال :ثنا محمد بن إسحاق ،قال :ثناعبد هللا بن صالح ،حدثني ابن لهيعة ،عن قيس بن حجاج ،عمن حدثه قال :ملا فتحت
مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بئونة من أشهر العجم فقالوا :أيها األمير،
إن لنيلنا هذا سنة ال يجري إال بها ،فقال :وما ذاك ؟ قالوا :إذا كان ثنتا عشرة ليلة خلون
من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي
والثياب أفضل ما يكون ،ثم ألقيناها في هذا النيل ،فقال له عمرو :إن هذا مما ال يكون في
اإلسالم  ،إن اإلسالم يهدم ما قبله ،قال :فأقاموا بئونة وأبيب ومسرى ،والنيل ال يجري
قليال وال كثيرا حتى هموا بالجالء ،فلما رأى ذلك عمرو كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب،
فكتب :إنك قد أصبت بالذي فعلت ،وإن اإلسالم يهدم ما قبله ،وإني قد بعثت إليك
ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل ،فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو أخذ البطاقة
ففتحها فإذا فيها" :من عبد هللا عمر أمير املؤمنين إلى نيل مصر ،أما بعد :فإن كنت إنما
 -1أبو القاسم هبة هللا ابن الحسن بن منصور الطبري ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ـ ج 9ـ ح.67
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تجري من قبلك فال تجر ،وإن كان هللا الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل هللا الواحد
القهار أن يجريك") (.)1
 (نقل جبل املقطم في عهد املعز لدين هللا الفاطمي..قال الرب يسوع في اإلنجيل " الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فاألعمال التي أنا
أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها" (يو  )12:14وحدث هذا فعال ،فالرب يسوع
أثناء فترة تجسده على األرض لم ينقل جبال بينما املؤمنون باسمه نقلوا جبل املقطم،
فعندما عرض املعز لدين هللا على الكنيسة إثبات صحة اإلنجيل الذي يقول "الحق أقول
لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك
فينتقل وال يكون ش يء غير ممكن لديكم" (مت )20:17وإال فاإلنجيل محرف ويجب التخلي
عنه ولو بالسيف ،وفعال حقق اإلنجيل قوله وانتقل الجبل بصلوات سمعان الخراز في
وجود البابا إبرآم واألساقفة والكهنة والشمامسة ،وكلما كان الشعب يصرخ "كيرياليسون"
ويسجدون يرتفع الجبل ويتحرك أمامهم ،ومن هذا التاريخ دعي باسم املقطم ألنه في نقله
تعرض للتشققات ،ومازالت كنيستنا القبطية تذكر هذه املعجزة فكل عام نصوم ثالثة
أيام قبل صوم امليالد تذكارا لهذه املعجزة العظيمة) (.)2
بني العشوائية واحلتمية واملعجزة
بما أن املعجزة التي هي موضوع لإليمان تكون غير قاهرة أي ممكن أن يجد لها البعض
تفسيرا أو تأويال فهي ليست مستحيلة بل ممكنة ،فيرجع البعض ( )3تحقق "معجزة" –
بمعنى ما هو ضعيف االحتمال إلى درجة كبيرة – إلى مجرد تحقق هذا االحتمال من

 -1املصدر السابق ـ ح.66
 -2حلمي القمص يعقوب ـ كتاب أسئلة حول صحة الكتاب املقدس  -خرافة إنجيل برنابا  -هل هناك دليل مادي ملموس
على قوة وصحة الكتاب املقدس؟
 -3كما يفعل الفيلسوف هيوم والبروفسور ريتشارد دوكنز.
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االحتماالت املمكنة ،أي إن األمر ال يخضع ألي قانون بل هو تحقق عشوائي الحتمال
ممكن.
يقول البروفيسور ريتشارد دوكنز في كتاب "صانع الساعات األعمى":
(فصل :بدايات ومعجزات
( )...األحداث التي نسميها عادة معجزات ليست أمورا خارقة للطبيعة ،ولكنها جزء من
منظور من األحداث الطبيعية التي هي بدرجة أو أخرى قليلة االحتمال .فاملعجزة بكلمات
أخرى ،إن كانت تقع على اإلطالق ،هي ضربة حظ هائلة )...( .إننا نستطيع تقبل قدرا
معينا من الحظ في تفسيراتنا ،ولكن ليس قدرا أكبر من الالزم ( )...إن املعجزة هي ش يء
يحدث ،ولكنه مذهل ألقص ى حد .وإذا حدث أن تمثاال من املرمر للعذراء مريم لوح لنا
بيده فجأة فينبغي أن نتناول ذلك على انه معجزة الن كل خبراتنا ومعرفتنا تخبرنا أن
املرمر ال يسلك هذا .لقد لفظت توا الكلمات "ليصعقني البرق في هذه الدقيقة" ولو
صعقني البرق فعال في الدقيقة نفسها ،فسينظر لذلك على انه معجزة ( )...على أن العلم
في الواقع ال يصنف أيا من هذين الحدثين على انهما يستحيالن بالكلية .انهما مما يحكم
عليه ببساطة بانه قليل االحتمال جدا) (.)1
وسوف نحاول اآلن أن نجد حدودا بين تحقق حدث عشوائيا وبين تحقق املعجزة
الدالة على وجود سبب غيبي.
يعرف البعض العشوائية باستحالة التنبؤ بشكل قطعي بحدث معين وهذا خلط بين
العشوائية والالحتمية ،فمرات تستعمل العشوائية للتعبير عما ال يمكن توقع حدوثه
بشكل قاطع .وكلمة "بشكل قطعي" مهمة في التعريف ألنه يمكن في القوانين العشوائية
التنبؤ بمجموعة من اإلمكانيات أو االحتماالت وحتى حسابها رياضيا ولكننا ال نستطيع أن
نعرف بالضبط أي منها سيحدث .ومثال كالسيكي على ذلك رمي قطعة نقود أو رمي النرد
 -1دوكنز ـ صانع الساعات األعمى ـ ص.194 :
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املكون من ستة وجوه وقراءة النتيجة التي نحصل عليها .فنحن نعلم انه هناك ستة
إمكانيات وان لم يكن النرد مغشوشا فعندنا إذن احتمال  1من  6للحصول على أي رقم
من األرقام .وهذا االحتمال يعني أننا إن استمرينا برمي النرد إلى ما ال نهاية أو لنقل إلى
عدد كبير كفاية فإننا سنحصل على توزيع متساوي لعدد املرات التي ظهر فيها كل عدد من
األعداد .لكن هل فعال ال يمكن التنبؤ بحركة النرد في الهواء وبالنتيجة التي نحصل عليها
بعد سقوطه ؟
الحقيقة إن حركة الجسم خاضعة إلى قوانين فيزيائية دقيقة وتعتمد النتيجة التي
نحصل عليها على هذه القوانين إضافة إلى الظروف أو الشروط البدئية أو الحدية بصفة
عامة .ويمكننا نظريا التنبؤ بالنتيجة الحاصلة إذا ما كان عندنا أجهزة استشعار
وكمبيوترات فائقة القدرة .وكوننا نعمد لوصف هذه الحركة بالعشوائية أو لنقل نعمد
لنمذجتها بقوانين احتمالية راجع إما لجهلنا بقانون وعوامل التنبؤ أو لضعف الدقة في
التقنيات املستعملة .لكن في ميكانيكا الكم يختلف األمر فليس هناك حتمية واألمر غير
متعلق بجهلنا بالقانون أو وسائل القياس بل هي نتيجة رياضية وتؤكدها التجربة تحكم
بالالحتمية بحسب مبدأ الريبة لهايزنبرغ.
فإن جعلنا إذن العشوائية في مقابل الحتمية فأقول نعم العالم ال حتمي بحسب
ميكانيكا الكم وهذا يفتح املجال أمام تدخل الغيب وأيضا أمام حرية اإلرادة ،وبالتالي هذا
يفتح املجال إلمكانية تحقق املعجزة وأنها غير مستحيلة وفق قوانين هذا العالم.
لكن أعتقد أن كلمة "العشوائية" تفهم عند الكثيرين أنها بمقابل القانونية فنقول عن
ش يء إنه عشوائي إن كان غير خاضع ألي قانون ولو قانون احتمالي.
لكن هل ممكن أن توجد عشوائية بهذا املفهوم في هذا العالم ؟ ال يمكن طبعا القطع
بالعشوائية اذا لم نستطع أن نجد القانون .فال يحق ملن ال يجد قانون لش يء معين أن
يحكم عليه أنه ال قانوني؛ الن هذا األمر أيضا يحتاج إثبات بل يبقى األمر مشكك بين
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العشوائية والالعشوائية .لكن أعتقد أنه على األقل موجود قانون السببية العقلي وهو
كافي لبيان أن كل ش يء قانوني محكوم على األقل بقانون السببية.
يقول إيميل بورل (( :)1العشوائية هي القوانين التي ال نعرفها) (.)2
« Le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas. » Émile Borel

لذلك سيكون من املنطقي  -بعد إثبات وجود إله  -فرض التدخل الغيبي في تحقق ما
هو ضعيف االحتمال جدا خصوصا في موضع الشهادة كما هو الحال في مثالنا السابق
وعدم إرجاع األمر إلى عشوائية تحتاج أيضا إلثبات .أما لغير املؤمن بوجود هللا سبحانه
وتعالى أصال فأحيله إلى كتاب "وهم اإللحاد" لإلمام احمد الحسن ليقرأه كامال ويعرف
الدليل على وجود اإلله سواء على املستوى األرض ي أو مستوى بداية كوننا الذي نعيش
فيه.
الالحتمية تفتح اجملال لتاخل الغيب وحلرية اإلرادة
الحتمية يعني أنه يمكننا نظريا معرفة املاض ي واملستقبل بشكل حتمي ،أي إنه إن
عرفنا سرعة وموضع كل جسيمة في الكون فيمكننا معرفة املاض ي واملستقبل قطعا .وهذا
يعني أنه لم يعد هناك مكان للغيب ولتدخل الغيب ولم يعد أيضا مكان للمعجزة ،وهذا
ما تقوله الفيزياء الكالسيكية:
[في فيزياء نيوتن أو الفيزياء الكالسيكية األمور تحدد بدقة وال توجد احتمالية أو ريبة
أو ال يقين ،ولذا يمكننا أن نحدد بدقة سرعة ومواضع األجسام وهذا جعل البالس يذهب
بميكانيك نيوتن إلى أبعد حد ممكن ،فقد وضع البالس قاعدته الحتمية والتي بحسبها

 -1ايميل بورل  1871( Émile Borelـ  )1956عالم رياضيات فرنس ي وأستاذ في جامعة العلوم في باريس متخصص في نظرية
الدوال واالحتماالت.
.Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1972 .Œuvres de Émile Borel -2
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فإننا لو عرفنا سرعة أو كمية حركة ومواضع كل جسيمة في الكون في زمن معين نستطيع
أن نحدد سرعتها ومواضعها في كل زمن في املاض ي واملستقبل ،أي أننا نستطيع أن نعرف
املستقبل وهذا يسمى مبدأ الحتمية ،وواضح أنه لم يبق مساحة للغيب أو اإلله ليتدخل
ويغير األمور فهي حتمية وليس ألحد مدخلية فيها ،ولم يبق حتى مساحة إلرادة اإلنسان
فاألمور تسير نحو نهايات حتمية ومحددة مسبقا.
«أدى نجاح قوانين نيوتن وغيرها من النظريات الفيزيائية إلى فكرة الحتمية العلمية
وقد عبر عنها ألول مرة العالم الفرنس ي املركيز دي البالس عند بداية القرن التاسع عشر.
وطرح البالس أننا لو عرفنا مواقع وسرعات كل جسيمات الكون في أحد األوقات ،ينبغي
عندها أن تتيح لنا قوانين الفيزياء أن نتنبأ بما ستكون عليه حالة الكون في أي وقت آخر
في املاض ي أو املستقبل .وبكلمات أخرى إذا كانت الحتمية العلمية صحيحة ،فينبغي من
حيث املبدأ أن نكون قادرين على التنبؤ باملستقبل» (.)2( ])1
فالقول بالحتمية يلغي إمكانية تدخل اإلله فيها أو تدخل الغيب ،فاألمور حتمية وال
أحد يمكن له أن يغيرها وال حتى اإلنسان ،حيث إن الحتمية تلغي أيضا اإلرادة الحرة
لإلنسان .فالقول بالحتمية ينهي تماما إمكانية املعجزة بوصفها تدخال غيبيا سببها آت من
عالم آخر .لكن العالم الذين نعيش فيه ليس حتميا بحسب ما أثبتته ميكانيكا الكم،
فاليوم اثبت العلم بانه ال توجد حتمية وهي مسالة مبرهن عليها رياضيا وتوافقها التجربة
وهذا بالتالي يفتح الباب أمام تدخل هللا سبحانه وتعالى أو التدخل الغيبي:
[ أما في ميكانيك الكم الذي يهيمن اليوم على الفيزياء فنحن ال نستطيع معرفة سرعة
وموضع جسيم واحد بدقة فضال عن كل الجسيمات فاألمور أصبحت مختلفة تماما،
والجسيم يمكن أن يكون في أي موضع محتمل أن يكون فيه وسرعته يمكن أن تكون أي
سرعة محتملة له ،فلم تعد هناك حتمية كاملة في ميكانيك الكم أي لم تعد هناك أي

 -1املصدر (هوكنج  -الكون في قشرة جوز) :ص.98
 -2اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.461 - 460
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إمكانية ملعرفة املستقبل بدقة؛ ألن هناك أكثر من احتمال ،ما تبقى من الحتمية في
ميكانيك الكم هو ما يوفره تطور دالة املوجة..... .
املؤكد أن الحتمية كما في فيزياء نيوتن لم يعد لها وجود بعد ميكانيك الكم وإن كان
معظم الناس ال يعرفون في حياتهم اليومية غير فيزياء نيوتن وحتميتها ،ولكن هل بعد
ميكانيك الكم يمكن القول بأن ما يعرفه الناس هو الواقع ؟!] (.)1
إذن ،ليس هناك اآلن بحسب ميكانيكا الكم حتمية وهذا يفتح املجال القانوني
لتدخل الغيب ويفتح املجال أيضا لتحقق املعجزة.

 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص 460و .461

الفصل السادس
املعجزة بني الواقع وفهم النصوص
كثير من القراءات التقليدية للنصوص الدينية تجعل منها معاجزا وهي ليست كذلك
دائما ،فممكن أن تكون النصوص التي يفهم منها املعجزة:
 /1نصوصا موضوعة ومكذوبة أو محرفة مثل النصوص التي تنص على وقوع معاجز
قاهرة لغرض اإليمان فهي معارضة بالدليل العقلي والنص ي .ومعنى قاهرة كما تقدم أنه ال
يمكن أن يجد لها املخالف تفسيرا أو تأويال ،وهكذا معاجز إن حصلت ال تكون موضوعا
لإليمان بل تتم إما أمام من هم مؤمنين أصال ويزيد يقينهم أو تكون أمام الكافرين وال
يقبل إيمان من آمن عبرها كما حصل لفرعون لعنه هللا في معجزة شق البحر .وإن كان
النص يقدم نص معجزة قاهرة وهي موضوع لإليمان فالنص مكذوب أو محرف كما الكثير
من النصوص في العهد القديم مثال.
 /2نصوصا متشابهة وممكن أن تفهم بوجه آخر ،أو ليست على الظاهر مثل نزول هللا
تعالى علوا كبيرا ،ورفع إيليا (عليه السالم) أو عيس ى (عليه السالم) أو اإلمام املهدي (عليه
السالم).
 /3أمورا صعبة الفهم على الراصد من داخل هذه املنظومة الكونية أو العالم
الجسماني مثل العمر الطويل لنوح (عليه السالم).
 /4أعماال قام بها هللا سبحانه وتعالى باألسباب الطبيعية مثل خلق جسد اإلنسان
األول آدم (عليه السالم) ،فيكون النص ال يدل على معجزة أصال بل هو عمل هلل تم
بالقوانين املادية املفسرة .فأفعال هللا سبحانه وتعالى أو قوله في القران انه يقول للش يء
كن ،ال يمكن أن يفهم منها أنها معجزة ،وال أنها تمت فجأة ،وال أنها مخالفة للقوانين.
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 /5دالة فعال على معجزة هي موضوع لإليمان وآنذاك ال بد وأن يكون فيها لبس وشهبة
لكي تبقى هناك مساحة لإليمان.
في هذا الفصل سوف نتعرض ألمثلة من هذه النصوص بعد توضيح الطريقة التي
يجب أن نفهم بها النص الديني.
كيف نفهم النصوص الاينية ؟
هناك سؤال في غاية األهمية يطرح نفسه :إن كان فهم رجال الدين خاطئا للقرآن
الكريم وللنصوص الدينية ،ويفهمون بعض النصوص على أنها معجزة وهي ليست كذلك،
فيفهمون أن خلق آدم هو معجزة تمت بقدرة هللا حيث صنع صنما طينيا وجعله يتحرك
وهذا مخالف قطعا ملا وصل له العلم حاليا وكذلك أيضا بالنسبة لكثير من النصوص
األخرى ،فكيف يمكننا إذن فهم النصوص ؟ ومن يحق له أن يؤول النصوص؟ فاليوم قد
يجتهد شخص بتأويل نص ديني اعتبر أنه معجزة أو أنه فعل هللا حتى يتوافق مع العلم
الذي وصلنا له لكن قد يأتي زمان يصبح تأويل رجل الدين هذا مدعاة للضحك أو
تكتشف أمور أخرى تسقط ما أوله تماما .فهل جعل هللا سبحانه وتعالى هذه النصوص
حتى ال يفهمها أحد ؟ أو حتى تكون بيد أي أحد يفسرها كيفما يشاء ويبني عليها عقائد
باطلة؟ بل قد يذهب إلى حد تكفير كل من يخالفها كما حدث في أوروبا في العصور
الوسطى مع دوران األرض حول الشمس ؟
وهذا ما تساءله ريتشارد دوكنز( :ولكن كيف يقررون أي جزء يطبق حرفيا واي جزء
يعتبر تشبيهيا؟) ( ،)1ثم يتابع حواره مع مسيحي في الجناح الليبرالي في الكنيسة
االنجيليكانية:

 -1وثائقي أصل الشرور ـ الجزء الثاني :فايروس اإليمان ـ الدقيقة .38
https://www.youtube.com/watch?v=xbqkO7dtEZY
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(ريتشارد دوكنز :افترض انك كقس انجليكاني ال تنكر املعجزات واعتقد أنه يلزم عليك
ذلك حتى ال تناقض ما كنت تقوله للتو.
املسيحي :اعتقد لو كان هللا يفعل املعجزات طوال الوقت لصرنا نعيش في عالم (أليس
في بالد العجائب) سيكون األمر غير قابل للتنبؤ ولم يكن لي ولك القدرة على مناقشة
عقالنية...
ريتشارد دوكنز :وكأنك تعتقد أن هناك حدا أقص ى للمعجزات ال يمكن تجاوزه وإال
عشنا في عالم مبعثر.
املسيحي :ال يمكننا تحديد هذا الحد األقص ى ،فلو كانت املعجزات تحصل طوال
الوقت ومتى ما أردناها فستكون الحياة البشرية مستحيلة.
ريتشارد دوكنز :ماذا عن املعجزات الكبرى مثل والدة العذراء ؟ ما رأيك بهذه ؟
املسيحي :ال أعتقد أن هذه متساوية مع صعود جسد يسوع مثال ،أعني أنني بالواقع
أؤمن بان صعود جسد يسوع من املوت هو امر جوهري في املسيحية بمستوى أعتقده
يفوق أهمية والدة العذراء.
ثم يكمل ريتشارد دوكنز :تبدو لي فكرة غريبة أن نتبع بعض قصص الكتاب املقدس
وان نترك بعضها .ولكن ما املقاييس التي ننتقي بها ما نريد؟ ملاذا نتعب أنفسنا مع الكتاب
املقدس إن كان لنا أن نختار منه كما نشاء الصواب أو الخطأ في مجتمعات اليوم؟) (.)1
وسؤال دوكنز املهم ،له عالقة مباشرة بفهم النصوص التي يعتبرها الكثيرون
"معجزة" ،فان كان نص خلق آدم (عليه السالم) ،أو املسخ لقردة وخنازير ،وغيرها الكثير

 -1وثائقي أصل الشرور ـ الجزء الثاني :فايروس اإليمان ـ الدقيقة.39:30 - 38 :
https://www.youtube.com/watch?v=xbqkO7dtEZY
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مما يفهم منه بعض رجال الدين وعوام الناس انه إظهار ملعجزة تمت بخرق القوانين ،وهي
ليست كذلك ،فكيف يمكننا أن نفهم هذه النصوص ؟
لإلجابة أحتاج أن أوضح أمورا أساسية لفهم الجواب :هللا سبحانه وتعالى خلقنا ألجل
املعرفة "وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون" وفي التفسير عن آل محمد (عليهم السالم)
أي ليعرفون .ونحن مفطورون الن نصل لهذه املعرفة [يجب أن يعي أي إنسان أنه من غير
املنطقي أن يقوم هو بغلق أذنيه عن سماع ما وراء الجدار ،ثم يقول  -عنادا وتعنتا  -ملن
سمعوا :ال يوجد ش يء خلف الجدار .فاملفروض أوال أن أفتح أذني وأحاول السماع،
وعندها إذا لم أسمع كما سمعوا ،يمكنني أن أحكم أنه ال يوجد ش يء خلف الجدار.
الحق ،إن طريق الوحي هو الطريق األصل واألشرف ،وأوله التصديق بوجود الحقيقة (أو
هللا سبحانه) ،ولكنه يمتد إلى ما بعد التصديق وهو املعرفة وهي علة الخلق ،ويكون ابتداء
باالستعداد للسماع من الحقيقة ،ومن ثم بالتجرد واإلخالص للحقيقة املوجدة لهذا
الكون ،حتى تسمع روح اإلنسان من الحقيقة الحكيمة ،ويثبت له الوجود والحكمة ،ومن
ثم تبدأ رحلته إلى املعرفة ( )...ولكن لألسف أكثر الناس يركنون إلى ظلمة هذا العالم
الجسماني ويغفلون عن ربهم .فال يسلك هذا الطريق وهو طريق الوحي إال قليل ،كأنبياء
هللا ورسله وأوليائه سبحانه .ففتح هللا لبقية بني آدم طريق الواسطة أو الخليفة الذي
يوصلهم ويعرفهم ،وهكذا ظهر مع فتح طريق الواسطة أصالن آخران مرتبطان
باملستخلف الواجب معرفته سبحانه ،وهما الخليفة والرسالة التي يحملها للتعريف.)1( ]....
هذا الواسطة أرسله هللا سبحانه وتعالى لنا برسائل ولم يرسلها لنا جميعا بل اختار
من بيننا أشخاصا معينين لكي يوصلوها؛ الن هؤالء األشخاص وصلوا إلى درجة عالية من
اإلخالص أهلتهم لنزول التوفيق عليهم من هللا سبحانه وتعالى وان يصلوا إلى درجات عالية
من املعرفة والتحلي باألخالق اإللهية ،فكانوا حملة الرسالة اإللهية واملثل األعلى
لإلنسانية .وهذه الرسالة ليست مجرد كلمات وال حتى معاني .هم حملة الرسالة بان
صاروا هم صورة هللا في الخلق .والكلمات املقدسة التي تأتي معهم هي وسيلة لتوصيل

 -1اإلمام احمد الحسن ـ عقائد اإلسالم ـ ص.14 - 9 :
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رسالة هللا لآلخرين ،وهي غير منفكة عن هؤالء األشخاص اإللهيين فهي بدونهم ال تعدو أن
تكون مجموعة ألفاظ ال يعرف أحد حقيقتها وال حتى معناها بل قد يستعملونها لغرض
بعيد تماما عن الرسالة .فالنص يبينه ويحكمه هؤالء األشخاص اإللهيون؛ ألنهم هم من
خوطبوا بالرسالة وهم من كلفوا حملها وهم من يعرفون سرها فالنصوص املقدسة تدل
عليهم وهم يدلون عليها ويبينونها ويحكمونها وفق منظومة مستمرة في الزمان بشرط وجود
القابل.
بعد هذا التوضيح الذي أراه بمنتهى األهمية أقول :إن من يفسر النصوص هم هؤالء
األشخاص اإللهيون الذين اختارهم هللا سبحانه وتعالى لحمل رسالته للخلق ،وليس ألحد
واجب وال حق التجرؤ عليها .واليوم هذا الشخص الظاهر هو املهدي األول احمد الذي
جاء باألدلة وهو اليوم يبين لنا النصوص ويحكمها وينشر املعرفة بين الناس .عن أبي عبد
هللا (عليه السالم) ،قال( :العلم سبعة وعشرون حرفا ،فجميع ما جاءت به الرسل
حرفان ،فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين ،فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة
والعشرين حرفا ،فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا) (.)1
وقال عيس ى (عليه السالم)( :إن لي أمورا كثيرة أيضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون
أن تحملوا اآلن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور كثيرة ذلك يمجدني ألنه يأخذ مما لي
ويخبركم) (.)2
ـهل تفسري عمل هلل طبيعيا يلغي وجوده سبحانه ؟
من الخطأ التفكير بأن محاولة إيجاد سبب ممكن لحادثة يتصورها البعض "معجزة
إلهية" هو إلغاء لوجود هللا أو إلغاء قدرته أو استغناء عن وجوده ،فاهلل موجود وقادر في

 -1املجلس ي ـ بحار األنوار ـ ج 52ـ ص.336
 -2العهد القديم ـ إنجيل يوحنا ـ اإلصحاح السادس عشر.
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املعاجز بقدر ما هو موجود وقادر عندما تسير األمور وفق القوانين الطبيعية املعتادة.
وباستطاعتنا عبر التأمل والتفكر والدليل العقلي الوصول إلى هذه الحقيقة في كل
الظروف وليس في ظروف استثنائية تخرق فيها القوانين لنعلم أن هناك من هو أقوى منها!
وكالم هللا سبحانه وتعالى في القرآن كله دعوة للتدبر في القوانين ملعرفة وجوده وليس
دعوة لتدبر فقط ما يجهل سببه.
وهذا ال يعني أبدا أننا ننفي املعاجز ،وال أننا نرجع كل األسباب واملسببات إلى املادة
فقط ،ولكننا نناقش الفهم السطحي الذي يتشارك فيه الكثير من الناس ملعنى املعجزة
ومصاديقها في بعض النصوص الدينية فليست كل النصوص التي يفهم منها املؤمنون
بالغيب أنها معاجز هي كذلك.
كن فيكون واملعجزة
هناك الكثير من النصوص الدينية في القرآن الكريم أو الروايات أو من العهدين
القديم والجديد التي يفهمها الناس على أنها معاجز ،أي إن هللا نفذها بشكل خارق دون
سلسلة أسباب طبيعية مثل نصوص خلق الكون وخلق اإلنسان والحيوانات .وربما
يحاجج الكثيرون بكون هللا سبحانه وتعالى إن أراد شيئا يقول له كن فيكون﴿ :وهو الذي
خلق السماوات واألرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله امللك يوم ينفخ في
الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير﴾(.)1
﴿إنما قولنا لش يء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾(.)2
﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾(.)3

 -1القرآن الكريم ـ سورة األنعام ـ اآلية.73 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة النحل ـ اآلية.40 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة يس ـ اآلية. 82 :
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﴿بديع السماوات واألرض وإذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾(.)1
﴿هو الذي يحيي ويميت فإذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾(.)2
﴿إن مثل عيس ى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾(.)3
﴿ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾(.)4
﴿قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا
قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾(.)5
أقول :نعم كل ش يء يجري في الكون هو بكلمة هللا "كن فيكون" ،وكل ش يء في العوالم
قائم به سبحانه وتعالى ،لكن هذا ليس معناه أن هللا سبحانه وتعالى هو السبب املباشر
لها أو أنه يتدخل مباشرة إلنجازها دون سلسلة أسباب .فهذه الكلمة ال تنفي كون األمور
تمت باألسباب وال تظهر كون األمر معجزة تمت فجأة .فاهلل سبحانه وتعالى ينسب لنفسه
مجموعة من األعمال ونعرف يقينا أنها ال تتم بشكل معجز أو بدون أن نعرف سببها
املباشر .فلنتدبر هذه الكلمات من القرآن الكريم:
﴿أفرأيتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون * ...أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم
تزرعونه أم نحن الزارعون * * ......أفرأيتم املاء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من املزن أم
نحن املنزلون * … *.أفرأيتم النار التي تورون * أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن املنشؤون﴾(.)6

 -1القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ اآلية.117 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة غافر ـ اآلية.68 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة آل عمران ـ اآلية.59 :
 -4القرآن الكريم ـ سورة مريم ـ اآلية.39 :
 -5القرآن الكريم ـ سورة آل عمران ـ اآلية.47 :
 -6القرآن الكريم ـ سورة الواقعة.
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هللا سبحانه وتعالى يبين أنه هو من يخلق وانه هو من يزرع وانه هو من ينزل املاء من
السحاب وانه هو من ينش ئ الشجر و ..الخ .والسؤال :هل هذا يعني أن كل هذه األمور
تمت بدون أسباب؟ وأنها تمت مباشرة من هللا سبحانه وتعالى بشكل معجز؟ أكيد ال.
نحن نعلم اآلن مراحل نشأة الطفل ومراحل نشأة النبات والشجر ونعلم دورة املياه
وكيف تنزل من السحاب أي باختصار نعرف مجموعة من تسلسالت ألسباب حدوث هذه
األمور وفق قوانين كونية .فاهلل سبحانه وتعالى يدعونا ببساطة للتدبر في هذه القوانين
وأنها تؤدي بنا إلى معرفة خالقها وواضعها وليس أن هللا سبحانه وتعالى يريدنا أن نجهل
أسبابها وننسبها إلى هللا سبحانه وتعالى مباشرة .إذن فال يصح اعتماد أحد على كلمة "كن
فيكون" في القرآن الكريم إلثبات أن األمر املذكور هو معجزة ،أو أنه تم بتدخل هللا
سبحانه وتعالى مباشرة.
فنحن عندما نقول هللا سبحانه وتعالى يرزقنا املأكل وامللبس فنحن أكيدا ال نقصد
بذلك أن هذا الرزق ظهر أمامنا فجأة من هللا سبحانه وتعالى دون سلسلة أسباب أدت إلى
وصوله .وعندما ندعو هللا سبحانه وتعالى أن يرزقنا فنحن ال نتوقع أيضا أن يظهر الرزق
أمامنا من ال ش يء .فالخبز الذي نأكل قد عملنا ألجل توفير ثمنه وهو نفسه قد تم عجنه
من طحين وطبخه بالنار ،والطحين تم طحنه من حبوب القمح التي تم حصادها والتي
بقيت شهورا تنبت ونزل مطر يرويها… الخ ،واآلن والخبز أمامي في الطاولة نحمد هللا
سبحانه وتعالى ونقر ونعتقد بان هللا سبحانه وتعالى هو من رزقناه دون أن نعتقد بأن
األمر تم فجأة بل عبر سلسلة من األسباب ،فهو سبحانه وتعالى قد أعطانا الحول والقوة،
وكل ش يء من هذه السلسلة التي أوصلت لنا الرزق قائم بحول هللا وقوته.
نحن هنا ال نتحدث عن املعجزة بصفة خاصة بل عن أعمال هللا ،فاألمور التي تتم
عبر سلسلة أسباب ننسبها إلى هللا سبحانه وتعالى دون أن يعني هذا أنه يتدخل مباشرة
إلنجازها ،وكلمة هللا (كن فيكون) هي أعمال هللا بشكل عام وال تعني ضرورة ما هو خارق
للعادة كما فهم بعض الفقهاء .فاهلل يجري األمور بأسبابها وهو سبحانه وتعالى [ال يتدخل
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ويغير القانون الطبيعي إال عند الضرورة ولحكمة بالغة فيمكن أن يتدخل ويأتي باملعجزة
لحفظ عرض أوليائه وفي هذا حكمة وخصوصا إذا كان سببا لهداية من يطلبون
الهدى]( .)1وكلمة "كن فيكون" ال تعني أن قوة هللا الخارقة تدخلت لتجري األمور بشكل
خارق بكلمة كن فيكون ،بيد اني أؤكد أن كل ما يجري حولنا هو خارق بهذا املعنى وأن
األعمى فقط هو من ال يرى هللا سبحانه وتعالى قبل كل ش يء وفي كل ش يء وبعد كل ش يء
وليس فقط عندما تتوقف األمور على أن تجري وفق ما تعودنا عليه.
يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب "ش يء من تفسير سورة الفاتحة"[ :فإذا عرف
العبد أن الشافي الحقيقي هو هللا سبحانه وتعالى ،وإنه ال دواء وال طبيب إال باهلل ،كما أنه
ال تأثير لهما إال إذا شاء هللا ،فليذهب إلى الطبيب وليستعمل الدواء ،فإن استعانته بهما في
هذه الحال ستكون استعانة باهلل؛ ألن هذا العبد ال يرى إال هللا كما ورد عنهم (عليهم
السالم)" :ما رأيت شيئا إال رأيت هللا قبله وبعده ومعه"] (.)2
خلق آدم واملعجزة
يتصور عامة الناس أن خلق آدم كان من تراب بان عمل هللا سبحانه وتعالى تمثاال
من الطين على شكل إنسان ثم نفخ فيه وتحرك هذا اإلنسان فكان آدم (عليه السالم)،
وأن عيس ى (عليه السالم) أيضا خلق في رحم مريم بشكل خارق فجأة دون أسباب بان
قال له كن فيكون .وهذه العقيدة ليست حكرا على عامة الناس بل هو ما يعتقده بعض
علماء األديان من كل الطوائف مثل كمال الحيدري الذي يقول( :أن آدم خلق بكن فيكون
يعني ال توجد مراحل مر بها  .)3( )........وأيضا في موقع سؤال وجواب السني (واملعنى في هذه

 -1من جواب لإلمام احمد الحسن عن أحد األسئلة العقائدية:
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=19250

 -2اإلمام احمد الحسن ـ كتاب ش يء من تفسير سورة الفاتحة ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ
 1431هـ ـ  2010م ـ ص.42 :
 -3الجواب منقول من املوقع الرسمي لكمال الحيدري ( .) 2011موقف علماء أهل السنة والجماعة من حديث خلق هللا آدم
على صورته ق ( .)1متاح علىhttp://alhaydari.com/ar/2011/10/14057 :
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اآليات ونحوها :أن هللا تعالى ال يتعاظم على قدرته ش يء ،فإذا ما أراد فعل ش يء ،فإنما
يفعله ويخلقه بأمره الكوني له :كن ،فال يتأخر ذلك الش يء الذي أراده ،بل يكون من
فوره)(.)1
ويقول املسيحي هربرت لوكير( :هاجم هكسلي أول معجزة في الكتاب املقدس أال وهي
خلق الكون واإلنسان .وإليك بيانه املسجل "إن األرض لم تخلق لقد تطورت وهكذا حدث
بالنسبة لجميع الحيوانات والنباتات التي تسكنها بما فيها ذواتنا البشرية وعقولنا ونفوسنا
وكذلك أمخاخنا وأجسامنا" ثم يمض ي هذا العالم املتشكك ويقول متهكما "إن إنسان
التطور لم يعد يلجأ زاحفا هاربا من وحدته للبحث عن مأوى بين ذراعي أب إلهي قد خلقه
بنفسه" .هنا نرى رفض هكسلي إلعالن الكتاب املقدس عن هللا) (.)2
يقول هللا سبحانه وتعالى﴿ :إن مثل عيس ى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال
له كن فيكون﴾( ،)3فكلمة كن فيكون سواء في خلق آدم (عليه السالم) أو في خلق عيس ى
(عليه السالم) ليس بالضرورة أن تعني أن األمر تم فجأة بشكل خارق مطلقا بان جعل هللا
سبحانه وتعالى أمرا مستحيال ممكنا .أما املراد باملماثلة فهو أكيد ليس املطابقة ،فآدم
يختلف عن عيس ى ،فنبي هللا عيس ى (عليه السالم) خلق من أم فقط ولم يخلق آدم (عليه
السالم) من أم فقط ،إذن التماثل إجمالي وهذا يعني أن املراد باآلية أن خلق عيس ى فيه
تدخل إلهي كما أن آدم في خلقه تدخل إلهي.
فاليوم بعد أن أثبت العلم بالكثير من األدلة ،وخصوصا األدلة الجينية ،بأن أصل كل
األحياء على األرض هي بذرة حياة واحدة اتخذت عدة مناحي تطورية وأعطت التنوع الرائع
في األحياء الذي نشاهده اليوم على األرض ،فقد أصبح من الصعب البقاء على هذا الفهم
الخاطئ والتأويل السطحي للنصوص.

 -1موقع سؤال وجواب السني http://islamqa.info/ar/223959
 -2هربرت لوكير ـ كل املعجزات في الكتاب املقدس ـ ص.19 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة آل عمران ـ اآلية .59 :
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فخلق آدم مر من عدة مراحل تطورية حتى كان هناك جسد مؤهل أن تتصل به
النفس اإلنسانية فاتصلت به نفس آدم (عليه السالم) ،وملن أراد املزيد فليطلع على كتاب
"وهم اإللحاد" لإلمام احمد الحسن (عليه السالم) ( .)1فال يوجد أي نص ديني ثابت يمكن
أن يعارض نظرية التطور ،وبالتالي خلق جسد اإلنسان لم يكن معجزة خلق ولم يتم
بتدخل مباشر من هللا سبحانه وتعالى بالطريقة السطحية التي يفهمون بها النص الديني.
كونوا قردة خاسئني
يقول هللا سبحانه وتعالى﴿ :فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة
خاسئين﴾(.)2
﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾(.)3
األغلبية يتصورون بسطحية أن هللا سبحانه وتعالى مسخ بشرا وحوله فجأة إلى قرد
من فصيلة الشامبانزي أو غيرها ،وربما يتصور الكثير منهم أن هذه الفصيلة كلها لم يكن
لها وجود وانهم مجرد كفار ممسوخين .لكن نعرف اآلن علميا بشكل قطعي أنه ال يوجد
قرد كان أصله إنسانا ،فالشامبانزي واإلنسان الحديث فرعين تطوريين مختلفين افترقا
من ماليين السنوات وينطبق نفس األمر على باقي أنواع فصيلة القردة العليا.
فهل يمكن فهم النص أن هناك "معجزة" حصلت بأن حول هللا سبحانه وتعالى
"فجأة" مجموعة من الكفار إلى قردة؟ أو أن النص اإللهي يعني شيئا أعمق من هذا ،وهو
ما بينه اإلمام احمد الحسن في كتاب "وهم اإللحاد":
[هللا عادل في كل ش يء ،بل هو محسن وكريم إلى درجة ال يمكننا أن نفهمها وليس
عادال فقط ،لهذا فهو ال يؤذي أحدا بل أشد عقوبته هي أن يعطي اإلنسان اختياره الذي
 -1اإلمام احمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ الفصل الثالث.
 -2القرآن الكريم ـ سورة األعراف ـ اآلية.166 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ اآلية 65 :
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عادة يكون فيه هالكه األبدي لهذا ،فمعنى قوله تعالى﴿ :ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم
في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾( ،)1وقوله تعالى﴿ :قل هل أنبئكم بشر من ذلك
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
أولـئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل﴾( ،)2وقوله تعالى﴿ :فلما عتوا عن ما نهوا عنه
قلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾( ،)3أي أنهم ألقوا املفاتيح من أيديهم وخسروا الروح
اإلنسانية التي بثها هللا في أبيهم آدم (عليه السالم) وحثهم على تحصيلها ،ولم تبق لهم إال
الروح الحيوانية ،فعادوا إلى أصولهم حيوانات وبهائم ال يكادون يفقهون قوال.
وعن جابر عن أبي جعفر (عليه السالم) قال" :سألته عن علم العالم ،فقال لي :يا
جابر إن في األنبياء واألوصياء خمسة أرواح :روح القدس ،وروح اإليمان ،وروح الحياة،
وروح القوة ،وروح الشهوة ،فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت
الثرى ،ثم قال :يا جابر إن هذه األربعة أرواح يصيبها الحدثان إال روح القدس فإنها ال تلهو
وال تلعب" (.)4
فمن ليس فيه روح اإليمان أو من تسلب منه روح اإليمان تبقى له ثالثة أرواح أو
ثالثة جهات للروح ،وهذه هي نفس جهات أنفس الحيوانات فال تكون له ميزة على القردة
والخنازير ،والحقيقة إن مسخهم هو عبارة عن عودتهم إلى أصولهم وحقائقهم التي لم
يرغبوا االنتقال عنها واختاروا البقاء فيها بإرادتهم ،فخاطبهم هللا في القرآن ابقوا كما أنتم
قردة:
﴿فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾.
﴿وجعل منهم القردة والخنازير﴾.

 -1القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ اآلية.65 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة املائدة ـ اآلية.60 :
 -3القرآن الكريم ـ سورة األعراف ـ اآلية.166 :
 -4املصدر (الكليني  -الكافي) :ج 1ص.272
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وقال تعالى﴿ :أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم
أضل سبيال﴾(.)1
هذه اآليات يمكنك أن تفهم منها أن بعضا من الذين لهم جسم إنسان يقول هللا عنهم
إنهم قردة وخنازير وأنعام بل أضل سبيال ،وإن أردت تفسيرا ملعنى (أضل سبيال) بمصاديق
حيوانية يمكن أن أقول لك مثال ديدان بدائية وصراصر وخنافس وعقارب ،فهناك إذن
تطور روحي أو نفس ي فهذا الكائن الذي له جسم إنسان ممكن أن يرتقي ويتطور روحيا
حتى يكون إنسانا وتكون له روح اإليمان وروح القدس ،وممكن أن يتردى حتى تكون له
فقط أرواح حيوانية كالقرد بل وربما في أدنى مستوياتها كالديدان التي ربما ال تتعدى
إدراكاتها الفتحات املوجودة في أجسامها؛ فتحة للطعام ،وفتحة للخروج ،وفتحة للجنس،
وهكذا يمكن أن يكون اإلنسان في بعض األحيان ولألسف] (.)2
إذن تبين أن معنى املسخ إلى القردة والخنازير ليس هو تحويلهم إلى شكل قردة وخنازير
كما نراها اآلن بل يعني ببساطة انهم يعودون إلى أصولهم الجسمانية الحيوانية فيصيرون
ال ش يء يميزهم حقيقة عن باقي الحيوانات وعن القردة والخنازير واألنعام ،بل ربما
يصيرون أدنى من األنعام .فكما أن هناك تطورا لألجسام أركانه التمايز واالنتقاء
والوراثة ،فهناك أيضا تطور "روحي" أو "نفس ي" للكائن الذي له جسم إنسان بحيث انه
بإمكانه أن يتطور ويصير "إنسانا" ويكون عنده "روح اإليمان" و "روح القدس" من جهة
ويمكن أن يتردى ويكتفي باألرواح الحيوانية من جهة أخرى .وهذا املعنى الراقي واملوافق
للنص الديني واملوافق للعلم بينه اإلمام احمد الحسن في كتاب "وهم اإللحاد" وليس بتاتا
معجزة مسخ للكافرين إلى أجسام قردة.

 -1القرآن الكريم ـ سورة الفرقان ـ اآلية.44 :
 -2اإلمام أحمد الحسن ـ وهم اإللحاد ـ ص.142 – 141
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حياة نوح الطويلة
يذكر القرآن الكريم أن نبي هللا نوح (عليه السالم) لبث في قومه  1000سنة إال
خمسين عاما ﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما
فأخذهم الطوفان وهم ظاملون﴾(.)1
فهل حياة إنسان كل هذه املدة ممكنة علميا ؟ وان كانت ممكنة هل تحققت فعال؟
وهل كانت معجزة احتج بها نوح (عليه السالم) وقال انظروا كم عشت من السنين فإذن
أنا نبي مرسل من هللا سبحانه وتعالى ؟
الحقيقة إننا ال نجد هذا في النصوص الثابتة ،فنوح (عليه السالم) لم يحتج بطول
عمره وال أن من عاشوا حوله ناقشوا هذا األمر معه .فلماذا يا ترى ؟ هل كان جميع من
يعيشون حوله لهم أعمار بهذه الدرجة من الطول؟ فان كان كذلك فاملفروض أن هذا
األمر يكون ثابتا علميا ويعرف اليوم وجود طفرة جعلت الناس يعيشون اآلن مدة أقصر
بكثير مما عاشوه منذ آالف السنين.
لكن هذا غير ثابت علميا ،فالعلم اآلن يعرف بصورة قطعية أن اإلنسان في زمن نوح
وقبله لم يكن يعيش ألف سنة وال أي رقم قريب منه.

 -1القرآن الكريم ـ سورة العنكبوت ـ اآلية.14 :
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[ ....أما عمر اإلنسان في املاض ي فمعروف علميا وبدقة حيث إن جينات اإلنسان
معروفة اليوم بتفصيل ال بأس به والعلماء يعرفون السبب الجيني وملاذا ومتى تهرم الخاليا
وينهار جسم اإلنسان وهم يجرون بحوثا في محاولة إلحداث طفر جيني إلطالة عمر
اإلنسان وهو أمر ممكن أن يصلوا له يوما ما وبالتالي فهم أيضا يعرفون بصورة قطعية
أن اإلنسان في زمن نوح وقبله لم يكن يعيش ألف عام وال حتى أي رقم قريب من هذا
الرقم تماما كما تعرف أنت طول املسطرة التي في يدك …] (.)1
أن يعيش شخص مدة طويلة من الزمن ليس بش يء مستحيل علميا ،فالعلماء اليوم
يعرفون السبب الجيني لهرم الخاليا ويمكن أن يصلوا يوما إلى إنتاج الطفر الجيني الذي
يمكن من إطالة العمر فهو ليس شيئا مستحيال علميا ،فممكن أن يجري هللا سبحانه
وتعالى هذه املعجزة بان يكون هناك طفر جيني يمكن من ذلك كما تقدم في املستقبل.
لكن التاريخ الجيني لإلنسان يبين أنه لم يكن أبدا يعيش من قبل كل هذه السنين وال
حتى رقما مقاربا لها ،وهذا األمر ثابت علميا .نعم ،ممكن أن يحدث طفر جيني عند فرد
من األفراد بحيث يطول عمره وهذا األمر ليس مستحيال علميا كما تبين ويمكن أن يحدث
في املستقبل ،لكنها لم تكن حالة عامة لكل البشر واال لكنا علمنا بها مع التقدم الكبير
اليوم في علم الجينات.
فما الذي حصل إذن ؟ هل كانت هذه معجزة خاصة بنوح (عليه السالم) ؟
من حيث اإلمكانية :فممكن أن يجري هللا سبحانه وتعالى هكذا معجزة في حاالت
فردية هدفها وضع اإلنسانية في بدايتها على طريق اإليمان ،وهذا ما بينه اإلمام احمد
الحسن:

 -1اإلمام احمد الحسن في جواب على صفحته على الفايسبوك ـ
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/817283571652641
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[ ...لكن مسألة عمر نوح أو غيرها من املسائل التي تخالف الواقع العلمي ال تصلح
لإلشكال على ما أثبتناه وهو وجود اله ألننا نستطيع أن نقول باختصار شديد :ال إشكال
أن يجري هللا املعجزات وإن كان بعضها يخالف الواقع العلمي ألنها حاالت فردية هدفها
وضع اإلنسانية اآلدمية في بدايتها على طريق اإليمان بإله خالق للكون .)1( ]...
لكن ليس هذا ما حصل مع نبي هللا نوح (عليه السالم) ( ،)2فلو كان نوح (عليه
السالم) عاش حوالي  1000سنة والحظه من كانوا موجودين معه عبر األجيال لكانت هذه
معجزة كبرى بالنسبة لهم فقد يكون مر  30جيال على األقل وهو ال يزال حيا وهذه معجزة
كبرى بالنسبة لهم خصوصا أن ال علم لهم بوجود طفرات جينية وغيرها من األمور التي
ممكن أن تنفعهم في تعليلها .وإن كان فعال عاش هذا العمر الطويل املعجز لكان نوح
(عليه السالم) احتج عليهم به وأثبت نبوته من خالله وملا تلقى ذلك االستهزاء والتقريع
الذي القاه.
لكننا إن بحثنا في النصوص الدينية ال نجد أبدا نقاش قوم نوح (عليه السالم) له
حول مسألة طول عمره ،وهذا يعني أنهم أنفسهم لم يكونوا يالحظون أي فرق في سير
الزمان .فاليوم هو اليوم والسنة هي السنة والجميع يعيش تقريبا نفس القدر من
السنوات التي هي مقاربة ملا نعيشه حاليا .وهنا أترك املجال ملا كتبه اإلمام احمد الحسن:
[ ...هذا طبعا مع أن بعضها ليست معجزات وإنما قضايا صعبة الفهم على من ال
يعرف لغة املتكلم بها فلغة القرآن ال يفهمها من ال يعرف العوالم العلوية التي نزل منها
القرآن.
ولتوضيح املسألة علميا أقول باختصار :إن ما يراه املراقب الخارجي للمنظومة
الفيزيائية يختلف عما يراه املراقب الداخلي ،وبالتالي عند حصول تمدد أو تقلص مثال في
 -1اإلمام احمد الحسن ـ نفس املصدر السابق.
 -2أشير هنا إلى مسالة مهمة في نقاشنا وهي :مسألة مخالفة الواقع العلمي ليست هي مخالفة القوانين الكونية ،فالواقع
العلمي هو الحد الذي وصل له العلم في وقت معين .وقد تكون الكثير من األمور مخالفة للواقع العلمي في زمن ثم يتطور العلم
وتصبح موافقة له ،مثل ما يحدث مثال في املقاييس ما دون الذرية حيث تبدو األمور كلها مخالفة ملا اعتدنا رؤيته.
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املنظومة الفيزيائية ستكون قياسات املراقب املوجود داخل املنظومة مختلفة تماما عن
قياسات املراقب الخارجي ،والسبب أن املراقب الداخلي هو جزء من املنظومة وبالتالي فهو
مشمول بتمدد وتقلص املنظومة وكذا معدات قياسه مشمولة بتمدد وتقلص املنظومة،
وهذا يجعله عاجزا عن معرفة أو قياس أي تغير شامل لكل املنظومة.
وهذا ال يمنع إن كان لديه حياة نفسية كما هو حالنا أن يحس إحساسا نفسيا أن
هناك تغير في املنظومة أو هناك تسارع أو تباطؤ كإحساس كثير من الناس اليوم بتسارع
الزمن مع أنهم عندما يقيسونه ال يجدونه قد تغير شيئا.
وكمثال لتوضيح هذا الكالم :لنفترض أن إنسانا يعيش في غرفة ولديه أداة قياس
طول (مسطرة مثال) وطلبنا منه قياس طول طاولة في الغرفة ومقارنة طوله مع طول
وارتفاع الطاولة ،ثم بعد ذلك لو فرضنا أن الغرفة وما فيها حصل لها تمدد منتظم شمل
الجميع بنفس النسبة فاآلن لو طلبنا منه قياس طول الطاولة فسيجد أن الطول لم
يتغير ،واذا طلبنا منه أن يقارن طوله مع طول وارتفاع الطاولة فلن يلحظ أي تغير،
والسبب انه تمدد وكذا مسطرة القياس بنفس نسبة تمدد الطاولة.
اذا توضح هذا فيمكن فهم أن أي مراقب يمكنه أن يقوم باملراقبة من خارج املنظومة
الكونية التي نعيش فيها ستكون قياساته مختلفة عن قياساتنا نحن الذين نعيش داخل
املنظومة ،فلو أن سلوك الكون املادي ككل تغير بصورة ما بحيث إن الزمن كبعد كوني
رابع تمدد أو تقلص أو بلغة بسيطة تباطأ أو تعجل في املنظومة ككل فلن نستطيع نحن
قياسه وال معرفة هذا التغير ،لكن مراقبا يمكنه أن يراقب من خارج املنظومة الكونية
التي نعيش فيها سيمكنه قياس هذا التغير وعندما يتكلم سيعطينا أرقاما تختلف عما
قسناه نحن ،وهذا باختصار يفسر لك أن مراقبا من خارج املنظومة (هللا سبحانه وتعالى
أو املالئكة مثال) عندما تسأله أو يتكلم عن عمر نوح وقومه فسيعطيك رقما يختلف عما
تقيسه أنت الذي تعيش في داخل املنظومة وعندما تطلب منه مقارنة عمر اإلنسان اليوم
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وعمره قبل خمسة عشر ألف عام فسيعطيك أرقاما مختلفة مع أنك ال تجد أي اختالف
ملموس يمكن قياسه في الحدود املادية التي تعيش فيها] (.)1
إذن ،أعطى اإلمام احمد الحسن هنا تفسيرا متوافقا مع النص ومتوافقا مع العلم أو
القوانين مع انه ال إشكال أن يجري هللا معجزات تخالف الواقع العلمي كحاالت فردية
يراد منها وضع البشرية اآلدمية على خطى اإليمان باهلل سبحانه وتعالى دون أن يخالف
سنة هللا في اإليمان بالغيب.
وانشق القمر
يقول هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم﴿ :اقتربت الساعة وانشق القمر﴾(.)2
يعتقد الكثيرون أن اآلية تدل على معجزة لرسول هللا محمد (صلى هللا عليه وآله)
نظرا ملا ورد في بعض اآلثار .وقبل أن نأتي على بيان أن هذا األمر ال عالقة له بمعجزة
مادية حدثت في املاض ي وأنه لم يسبق أبدا للقمر بأن انشق كما يزعم بعضهم من هذه
اآلثار املوضوعة ننقل ما ورد في كتب التفاسير والعقائد لدى الفريقين:
من مصادر السنة في تفسير الطبري:
)وقوله "وانشق القمر" يقول جل ثناؤه :وانفلق القمر ،وكان ذلك فيما ذكر على عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بمكة ،قبل هجرته إلى املدينة ،وذلك أن كفار أهل
مكة سألوه آية ،فآراهم صلى هللا عليه وسلم انشقاق القمر ،آية حجة على صدق قوله،
وحقيقة نبوته ،فلما أراهم أعرضوا وكذبوا ،وقالوا :هذا سحر مستمر ،سحرنا محمد،
فقال هللا جل ثناؤه "وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر".

 -1اإلمام احمد الحسن ـ نفس املصدر السابق.
 -2القرآن الكريم ـ سورة القمر ـ اآلية .1 :
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وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت اآلثار ،وقال به أهل التأويل.
ذكر اآلثار املروية بذلك ،واألخيار عمن قاله من أهل التأويل:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة "أن أنس بن مالك حدثهم أن
أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يريهم آية ،فأراهم انشقاق القمر
مرتين"... .
حدثني محمد بن عبد هللا بن بزيع ،قال :ثنا بشر بن املفضل ،قال :ثنا سعيد بن أبي
عروبة ،عن قتادة ،عن أنس بن مالك " أن أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أن يريهم آية ،فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما ".
حدثني أبو السائب ،قال :ثنا معاوية ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،عن أبى معمر ،عن
عبد هللا ،قال" :انشق القمر ونحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمنى حتى ذهبت
منه فرقة خلف الجبل ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اشهدوا"... .
حدثني محمد بن عمارة ،قال :ثنا عمرو بن حماد ،قال :ثنا أسباط ،عن سماك ،عن
إبراهيم ،عن األسود ،عن عبد هللا ،قال " :رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق"... .
حدثنا نصر بن علي ،قال :ثنا عبد األعلى ،قال :ثنا داود بن أبي هند ،عن علي بن أبي
طلحة ،عن ابن عباس ،قال " :انشق القمر قبل الهجرة ،أو قال :قد مض ى ذاك "... .
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا مهران ،عن أبي سنان ،عن ليث ،عن مجاهد " انشق
القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فصار فرقتين ،فقال النبي صلى هللا عليه
وسلم ألبى بكر :اشهد يا أبا بكر فقال املشركون :سحر القمر حتى انشق") (.)1

 -1الطبري ـ تفسير الطبري ـ وقد نقلت مواضع الحاجة لالختصار.
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كما ووردت منسوبة ألهل البيت (عليهم السالم) أيضا روايات حول مسألة انشقاق
القمر:
)قوله تعالى" :بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" ثم قال علي بن إبراهيم :حدثنا حبيب بن الحسن بن أبان
اآلجري ،قال :حدثنا محمد بن هشام ،عن محمد ،قال :حدثنا يونس ،قال :قال [لي] أبو
عبد هللا (عليه السالم) :اجتمع أربعة عشر رجال أصحاب العقبة ليلة أربع عشرة من ذي
الحجة ،فقالوا للنبي (صلى هللا عليه وآله) :ما من نبي إال وله آية ،فما آيتك في ليلتك
هذه؟ فقال [النبي (صلى هللا عليه وآله)] :ما الذي تريدون؟ فقالوا :إن يكن لك عند ربك
قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتين .فهبط جبرئيل (عليه السالم) ،وقال :يا محمد ،إن هللا
يقرئك السالم ويقول لك :إني قد أمرت كل ش يء بطاعتك ،فرفع رأسه فأمر القمر أن
ينقطع قطعتين ،فانقطع قطعتين ،فسجد النبي (صلى هللا عليه وآله) شكرا [هلل] ،وسجد
شيعتنا ،ثم رفع النبي (صلى هللا عليه وآله) رأسه ورفعوا رؤسهم ،ثم قالوا :يعود كما كان.
فعاد كما كان ،ثم قالوا :ينشق رأسه! فأمره فانشق ،فسجد النبي (صلى هللا عليه وآله)
شكرا هلل ،وسجد شيعتنا ،فقالوا :يا محمد ،حين تقدم سفارنا من الشام واليمن نسألهم
ما رأوا في هذه الليلة ،فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا ،علمنا أنه من ربك ،وإن لم يروا مثل
ما رأينا ،علمنا أنه سحر سحرتنا به فأنزل هللا" :اقتربت الساعة" إلى آخر السورة) (.)1
وأكتفي بهذه الروايات لالختصار.
ورغم أن اآلية غير ظاهرة في أن الكالم في زمن الرسالة ،وال حتى في كونها في العالم
الجسماني ،كما أنه ليس فيها أي احتجاج على نبوة محمد (صلى هللا عليه وآله) بكونها
معجزة دالة على صدقه ،ورغم أن الروايات الواردة تحتمل الوضع وليست يقينية فان
الكثيرين ذهبوا إلى اعتبارها معجزة كبرى تدل على نبوة النبي محمد (صلى هللا عليه وآله).
لكن املصيبة األعظم أن البعض يقول  -وسأنقل لكم أقوالهم موثقة  -ويدعي كالما

 -1علي بن إبراهيم ـ تفسير القمي  341 :1ـ مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ الطبعة الثالثة ـ  1404م.
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خرافيا من أن موقع "ناسا" أو أن العلم الحديث أثبت هذه املعجزة وذلك باسم اإلعجاز
العلمي للقرآن الكريم.
هذه الكلمات الخرافية تعرضها مواقع تدعي إثبات اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم! وهي
لألسف تس يء للدين اإللهي بدل أن تدافع .والحقيقة إن هللا سبحانه وتعالى ليس بحاجة
ألكاذيبهم حول ما يسمونه إعجازا أو معجزات إلثبات وجوده وال النبي محمد (صلى هللا
عليه وآله) بحاجة لها إلثبات نبوته.
إليكم بعض املقاطع من موسوعة محمد راتب النابلس ي رئيس هيئة اإلعجاز القرآني:
(فأجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني ،اآلن في حوار بث في التلفاز البريطاني ال عالقة له
بالدين إطالقا الحوار بين مذيع بريطاني وثالث علماء فضاء أمريكان .…،كنا ندرس الترتيب
الداخلي للقمر ،فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا املال إلقناع الناس بها ما صدقنا
أحد فقال لهم ما هذه الحقيقة؟ قال هذا القمر انشق في يوم من األيام ثم التحم...،
يقول الرجل املسلم رئيس الحزب اإلسالمي البريطاني فقفزت من الكرس ي الذي أجلس
عليه وقلت معجزة تحدث ملحمد صلى هللا عليه وسلم قبل  1400عام.… ،
أيها اإلخوة الكرام:
النبي عليه الصالة والسالم معه معجزات علمية ،تدور مع الزمن ،وله معجزات
حسية كبقية األنبياء ،هذه ملن شاهدها ،وقد وردت في القرآن ،لكن الش يء الذي يلفت
النظر أن هذه املعجزات الحسية ،أثبتها العلم الحديث عبر رواد الفضاء الذين رأوا
الصخور امللتحمة بعد انشقاقها) (.)2( ،)1

 -1متاح علىhttp://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=10084&id=104&sid=&ssid=1372&sssid=1373 :
 -2موسوعة النابلس ي.
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علميا اآلن امللحدون يستهزؤون بالقرآن بسبب هذه املسألة وهي أن القرآن يقول إن
 وهذا،القمر انشق على الحقيقة حيث إن العلم يقطع مئة باملئة أن القمر لم ينشق
:جواب "ناسا" على موقعها الرسمي حول املوضوع
((Evidence of the moon having been split in two
You’ve already answered this question in August 2009 but I’d like to go into more detail.
This website:
http://www.mastikorner.com/forum/islamic-picx/6843-miracle-prophet-muhammad-pb-u-h.html claims that Allah split the Moon in two at the request of the Prophet Mohammed
and that there is a split on the Moon documented by American scientists that goes right
around it which is evidence of the miracle. Is there any truth to any of these claims?
)) My

recommendation is to not believe everything you read on the internet. Peerreviewed papers are the only scientifically valid sources of information out there. No current
scientific evidence reports that the Moon was split into two (or more) parts and then
reassembled at any point in the past.
Brad Bailey
NLSI Staff Scientist
June 21، 2010)))1( .

:وهذه ترجمة النص
(األدلة أن القمر انشق إلى نصفين

http://lunarscience.nasa.gov/?question=evidence-moon-having-been-split-two -1
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(السؤال) قد أجبتم عن هذا السؤال في غشت  2009لكني أود الحصول على املزيد
من التفصيل.
يدعي املوقع:
http://www.mastikorner.com/forum/islamic-picx/6843-miracle-prophet-muhammad-pb-u-h.html

أن هللا قد قام بشق القمر إلى نصفين استجابة لطلب النبي محمد موثقين ادعاءهم
بأقوال علماء أمريكيين مختصين الذين قالوا بصحة املسالة وهذا دليل على املعجزة .هل
هناك أي حقيقة في هذه االدعاءات ؟
(الجواب)
نصيحتي هي أن ال تصدق أي ش يء تقرؤه على االنترنت .املقاالت العلمية املراجعة هي
املصدر العلمي املوثوق الوحيد ألي معلومة هناك ،ال توجد أية تقارير أو دراسات علمية
حالية تنقل أن القمر قد انشق إلى جزئين (أو أكثر) ومن ثم اجتمعت في أي زمن ماض.
براد بيلي
عالم تابع لـ The NASA Lunar Science Institute

 21يونيو .)1( )2010
وبهذا ينتهي خداعهم للناس وتنتهي ادعاءاتهم الزائفة بأن علماء "ناسا" فضال عن
غيرهم قد أثبتوا أن القمر انشق إلى نصفين ثم عاد ليلتئم.

 -1ترجمة ما موجود في املصدر السابق.
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اآلن لنرى علميا هل يمكن أن ينشق القمر إلى نصفين ثم يرجع لكي يلتئم .تصوروا
معي أن هذا االنشقاق فعال حدث ،حسب النسبية العامة فإنه إذا انشق القمر فاألرض
البد أن تنزاح عن موضعها وأيا كان اتجاه االنزياح فإن هذا سيكون سببا لفناء الحياة
على األرض ،فهل كان هناك معجزة أخرى تمنع أي تغير لنسيج الزمكان لكيال يكون لها أثر
على األرض؟ ثم لو حدث فعال هذا االنشقاق لدونته األمم املوجودة في العالم في ذلك
الوقت مثل الصين والهند والرومان وغيرها من األمم .فالعراقيون واملصريون والصينيون
كانوا يدونون علم الفلك قبل آالف السنين وموجودة اآلثار العراقية واملصرية والصينية
بل توجد املجموعة الشمسية كاملة رسمها السومريون قبل آالف السنيين ،حيث توجد في
متحف  Vorderasiatischesفي مدينة برلين األملانية هذه القطعة التاريخية التي تعود
للحضارة السومرية وبالضبط إلى  2500سنة قبل امليالد ،وتظهر فيها املجموعة الشمسية
كاملة وواضحة .وفي زمن الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) كانت الكثير من الحضارات
مستمرة في تدوين علم الفلك كالحضارة الفارسية واليونانية ،ولم يصلنا أي أثر عن كون
القمر انشق إلى نصفين ورجع ليلتئم مع أهمية هكذا حدث في علم الفلك.
إذن ،في هذا الزمن ليست بمعجزة ،ألنه لم يبق أي أثر يثبت واقعا حدوثها فال أثر
علمي وال حتى تاريخي لهذا االنشقاق .أما الذين كانوا في زمن الرسول محمد (صلى هللا
عليه وآله) فلم يكن لديهم آلية ملعرفة هل أن هذا االنشقاق هو حقيقي ام انه سحر
أعينهم وبالتالي فهي ليست معجزة قاهرة لهم .ولم يبق إال أن يقال إنها على التأويل وهذا
ينهي كونها معجزة مادية تثبت صدق النبي محمد (صلى هللا عليه وآله).
إذن ،النص له معنى آخر مغاير للفهم السطحي الذي يعتقد به املتدينون بالنظر إلى
تفاسير أغلب رجال الدين ،وال أحد له واجب وال حق تفسير وتأويل النص الديني إال
أشخاص إلهيون (خلفاء هلل) .وهكذا األمر أيضا بالنسبة لكثير من النصوص املتشابهة
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التي تفهم بشكل خاطئ ،فاإلصرار على تفسير النصوص بشكل حرفي دون الرجوع إلى
خلفاء هللا في كل زمان هو خطأ يؤدي إلى انحرافات عقائدية وتشريعية كبيرة (.)1
صعود إيليا
(وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء …… واخذ إيليا رداءه ولفه
وضرب املاء فانفلق إلى هنا وهناك ،فعبر كالهما في اليبس وملا عبرا قال إيليا لليشع :اطلب
ماذا افعل لك قبل أن أوخذ منك .فقال اليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي فقال:
صعبت السؤال فان رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك وإال فال يكون وفيما هما يسيران
ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل نزلت ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى
السماء وكان اليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائـيل وفرسانها ولم يره
بعد.)2()...
ومثاله رفع اإلمام املهدي محمد بن الحسن (عليه السالم) املذكور في الروايات ورفع
السيد املسيح (عليه السالم) املذكور في القرآن﴿ :إذ قال الله يا عيس ى إني متوفيك
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم
القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون﴾(.)3
والرفع كما تقدم ليس رفعا مكانيا بمعنى أن جسده تحرك إلى األعلى ضد قوة
الجاذبية وذهب إلى الغالف الجوي أو خارجه بشكل معجز ،بل انه رفع تجلي إلى عوالم
أخرى أو أكوان أخرى وال عالقة له بالتحرك في املكان الذي هو من أبعاد هذا العالم.

 -1سرد كل هذه األمثلة هو إلعادة القراءة في التراث الديني الذي كان يفهم كتدخل مباشر من هللا سبحانه وتعالى إلنجاز أمر
ما دون سلسلة أسباب ،أو ما كان يفهم كمعاجز وهي إما تأويل وليست على الظاهر أو أمور صعبة الفهم ـ معتمدين على ما
وصلنا من خليفة هللا.
 -2الكتاب املقدس ـ العهد القديم ـ سفر امللوك الثاني.
 -3القرآن الكريم ـ سورة آل عمران ـ اآلية.55 :
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جمي ونزول الرب
قال تعالى﴿ :هل ينظرون إال أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام واملالئكة وقض ي األمر
وإلى الله ترجع األمور﴾(.)1
( 1وهذه هي البركة التي بارك بها موس ى رجل هللا بني إسرائيل قبل موته  2فقال .جاء
الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتالال من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن
يمينه نار شريعة لهم 3 .فأحب الشعب .جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك
يتقبلون من أقوالك) (.)2
تعالى هللا علوا كبيرا عن اإلتيان واملجيء ،بل املقصود هو "هللا في الخلق" ،وفي نص
القرآن الكريم املتقدم هو النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) ،وهو خلق هلل سبحانه وتعالى
أخلص هلل سبحانه وتعالى بحيث مثل هللا في الخلق ،فتعالى سبحانه عن اإلتيان واملجيء
والذهاب أو الحركة وهي من صفات الخلق .وفي نص التوراة هم موس ى وعيس ى ومحمدا
وقد شرحه اإلمام احمد الحسن في تفسير نص دعاء السمات (.)3
إبراـهيم ومعجزة النار
كلمة ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسالما على إبراهيم﴾( )4في القرآن الكريم يفهمها الكثيرون
بأنه أمر مباشر من هللا سبحانه وتعالى للنار بأن تصبح غير محرقة وأن يتم خرق قانون
كوني ،أي إن األمر يتم بأن تتوقف النار عن أن تكون محرقة وال يحترق جسم إبراهيم
(عليه السالم) بكلمة هللا "كن".

 -1القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ اآلية.20 :
 -2العهد القديم ـ سفر التثنية ـ األصحاح .33
 -3اإلمام احمد الحسن ـ املتشابهات ج 3ـ السؤال .69
 -4القرآن الكريم ـ سورة األنبياء ـ اآلية.69 :
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يقول هللا سبحانه وتعالى﴿ :لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملين * إذ قال
ألبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين * قال
لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبين * قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبين * قال بل
ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين * وتالله ألكيدن
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذا إال كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون * قالوا
من فعل هذا بآلهتنا إنه ملن الظاملين * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم * قالوا
فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون * قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم * قال
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون * فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم
الظاملون * ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤالء ينطقون * قال أفتعبدون من
دون الله ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم * أف لكم وملا تعبدون من دون الله أفال تعقلون
* قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين * قلنا يا نار كوني بردا وسالما على
إبراهيم * وأرادوا به كيدا فجعلناهم األخسرين * ونجيناه ولوطا إلى األرض التي باركنا فيها
للعاملين * ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صالحين * وجعلناهم أئمة يهدون
بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾(.)1
هذه واحدة من كثير من قصص األنبياء واملرسلين التي تروي معجزة حصلت ،ربما
تصور ويتصور الكثير من املؤمنين بهذه الحادثة أن أمر هللا للنار هنا بعدم إحراق إبراهيم
(عليه السالم) هو أمر للنار بخرق القوانين الكونية كي تصير النار بذلك غير محرقة وال
تعمل القوانين الكونية وبالتالي يتمكن نبي هللا إبراهيم من النجاة من كيد من أرادوا
()2
إحراقه .إن تعمقنا أكثر في الحادثة ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسالما على إبراهيم﴾
ونتساءل :هل كان فعال خرق لقانون كوني ؟ هل أصبحت النار غير محرقة ؟ أو هل أصبح

 -1القرآن الكريم ـ سورة األنبياء ـ اآليات.73 - 51 :
نقلت اآليات كلها ألنها تبين الظروف التي نجا فيها هللا سبحانه وتعالى نبي هللا إبراهيم (عليه السالم) من النار ،فهو (عليه
السالم) كان قد حاججهم بالعلم والحكمة قبل أن يقوموا برميه في النار ،ولم تكن نجاته منها في إطار االحتجاج بكونها معجزة
أو كونها تثبت نبوته ،فاآليات كلها هي موضع حاجة.
 -2القرآن الكريم ـ سورة األنبياء ـ اآلية.69 :
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بدن إبراهيم غير قابل للحرق؟ أم ممكن أن نتصور نجاة إبراهيم من النار دون خرق
لقانون كوني كأن يكون عزل عنها بعازل مثال ؟
أعتقد أن العاقل يفهم أن قول هللا أو أمره ال يعني توقيف القوانين وخرقها ،بل
سريان األمر وفق القوانين الكونية املسنونة والتي ال زلنا بعيدين عن فهمها كلها خصوصا
وأن الوجود ليس فقط كوننا املادي الذي نعيش فيه.
يقول اإلمام احمد الحسن في كتاب "ش يء من تفسير سورة الفاتحة"[ :بل إن اآلية
تنفي شفاعة من له شفاعة في هذا اليوم ،وهو يوم املوت ..……… ،وهذه الحالة إذا
تدبرناها جيدا علمنا أنه أصال ال تتصور الشفاعة فيها؛ ألنها تتطلب خرق للنظم الكونية
والقوانين اإللهية والتي لم نر إنها خرقت على طول املسيرة اإلنسانية في هذه األرض ،إال في
حاالت نادرة؛ إلثبات وجود هللا ،كعدم إحراق النار إلبراهيم (عليه السالم) ،مع أن هذه
الحالة نفسها لو تعمقنا فيها لم نجدها خرقا لقانون كوني ،فربما كانت نار إبراهيم
محرقة ،وبدن إبراهيم قابل لالحتراق ،ولكنه عزل عنها بعازل ،وفصل منها بفاصل] (.)1
حادثة نجاة إبراهيم (عليه السالم) من نار نمرود لم تكن في مقام االحتجاج وإقامة
الدليل فنبي هللا (عليه السالم) سبق وان كسر األصنام وحاجج قومه وناظرهم﴿ :إذ قال
ألبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين * قال
لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبين * قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الالعبين * قال بل
ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين * وتالله ألكيدن
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * *.......قال أفتعبدون من دون الله ما ال ينفعكم شيئا وال
يضركم * أف لكم وملا تعبدون من دون الله أفال تعقلون﴾( .)2وكان قرارهم رميه في النار
كعقاب له على فعلته وبعد محاججته وإقامة الدليل وبعد أن لم يجدوا ما يردون به عليه
سوى إسكاته بحرقه حيا في النار ،فنجاه هللا سبحانه وتعالى باألسباب ،ولم يقل لهم
إبراهيم (عليه السالم) ارموني في النار فاذا نجوت منها فأنا إذن نبي! ولم يطالبه قومه
 -1اإلمام احمد الحسن ـ ش يء من تفسير سورة الفاتحة ـ ص.45 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة األنبياء ـ اآليات.67 - 52 :
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بالدخول في النار فان هو نجى منها تثبت نبوته وصدقه ثم وافق إبراهيم (عليه السالم)
ودخل لها لكي يثبت لهم انه نبي !
إذن ،واضح جدا أن الحادثة لم تكن في مقام إثبات أحقية دعوة إبراهيم (عليه
السالم) ،وهذا يعني أن من يريد أن يجعلها معجزة تثبت أحقية النبي إبراهيم (عليه
السالم) يحتاج إلى دليل بأنها كانت في موضع احتجاج .لكن هي على أي حال معجزة لنجاة
نبي هللا إبراهيم (عليه السالم) .وليس بالضرورة أن يكون ما حدث فيها هو إيقاف لقانون
كوني بل ممكن أن يكون إبراهيم (عليه السالم) عزل عن النار بعازل أي إنه حفظ من
النار بسبب ،وهذا األمر ممكن وليس مستحيال علميا.
معاجز غري قاـهرة
في العهد القديم هناك أيضا آيات تبين كيف أن مجموعة من معاجز تمت لبني
إسرائيل وفي مصر وبينت وجود لبس وشبهة في املعجزة بحيث كانت غير قاهرة لهم.

اجلراد والريح الشرقية
(ثم قال الرب ملوس ى مد يدك على ارض مصر ألجل الجراد ليصعد على ارض مصر ويأكل
كل عشب األرض كل ما تركه البرد .فمد موس ى عصاه على ارض مصر فجلب الرب على
األرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل وملا كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد.
فصعد الجراد على كل ارض مصر وحل في جميع تخوم مصر ش يء ثقيل جدا لم يكن قبله
جراد هكذا مثله وال يكون بعده كذلك .وغطى وجه كل األرض حتى أظلمت األرض وآكل جميع
عشب األرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبق ش يء اخضر في الشجر وال في
عشب الحقل في كل ارض مصر .فدعا فرعون موس ى وهرون مسرعا وقال أخطأت إلى الرب
إلهكما وإليكما .واآلن اصفحا عن خطيتي هذه املرة فقط وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني
هذا املوت فقط .فخرج موس ى من لدن فرعون وصلى إلى الرب.فرد الرب ريحا غربية شديدة
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جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف لم تبق جرادة واحدة في كل تخوم مصر.ولكن
شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل) (.)1
فالجراد الذي كان من اآليات التي حلت ببني إسرائيل لم يأت فجأة من السماء بدون
أسباب بل إن ريحا شرقية قوية هبت وأدى هذا إلى أن الجراد وصل إلى مصر ،وهذا يمثل
لبس وشبهة أن يقولوا إنها أتت بشكل طبيعي .وكذلك الريح التي أبعدت الجراد عن أرض
مصر إلى البحر ﴿فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا ،فحملت الجراد وطرحته إلى بحر
سوف .لم تبق جرادة واحدة في كل تخوم مصر﴾(.)2

البتور ورماد األتون
معجزة الدمامل والبثور التي أصابت الناس والبهائم في مصر (فأخذا رماد األتون
ووقفا أمام فرعون ،وذراه موس ى نحو السماء ،فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي
البهائم) ( .)3وهنا نالحظ كيف أن هذه املعجزة غير قاهرة فلم تأت البثور والدمامل "فجأة"
بحيث لم يجدوا لها أي تفسير بل حسب العهد القديم فقد قام موس ى وهارون (عليهما
السالم) برمي رماد اآلتون نحو السماء .وهذا يحمل شبهة ولبس أن يكون رماد األتون (أي
التنور) كان يحمل ما سبب البثور والدمامل لهم.

إحياء املوتى
نبي هللا عيس ى (عليه السالم) احيى موتى وكانت هذه آيات ومعاجز أتى بها ولكنها لم
تكن قاهرة وكانت تحمل مساحة من اللبس .إن راجعنا نصوص العهد الجديد والتي
ذكرت قصة إحياء املوتى فقد نصت على أنها كانت بعد قليل من موتهم وليس انهم ماتوا
ودفنوا وتحللوا ثم أحياهم.
 -1العهد القديم ـ سفر الخروج  12 :10ـ .15
 -2العهد القديم ـ سفر الخروج .19 :10
 -3العهد القديم ـ الخروج .10: 9
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)وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس املجمع قائلين ابنتك ماتت .ملاذا تتعب املعلم
بعد .فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس املجمع ال تخف .آمن فقط .ولم
يدع احد يتبعه إال بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب .فجاء إلى بيت رئيس املجمع ورأى
ضجيجا .يبكون ويولولون كثيرا .فدخل وقال لهم ملاذا تضجون وتبكون .لم تمت الصبية
لكنها نائمة .فضحكوا عليه .أما هو فاخرج الجميع واخذ أبا الصبية وأمها والذين معه
ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة .وامسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي .الذي
تفسيره يا صبية لك أقول قومي .وللوقت قامت الصبية ومشت .ألنها كانت ابنة اثنتي
عشر سنة .فبهتوا بهتا عظيما .فأوصاهم كثيرا أن ال يعلم احد بذلك .وقال ان تعطى
لتأكل) (.)1
(وفيما هو يكلمهم بهذا اذا رئيس قد جاء فسجد له قائال إن ابنتي اآلن ماتت .لكن
تعال وضع يدك عليها فتحيا .فقام يسوع وتبعه هو وتالميذه .واذا امرأة نازفة دم منذ
اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه .ألنها قالت في نفسها إن مسست
ثوبه فقط شفيت .فالتفت يسوع وابصرها فقال ثقي يا ابنة .إيمانك قد شفاك فشفيت
املرأة من تلك الساعة) (.)2
(وملا اكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفرناحوم .وكان عبد لقائد مئة مريضا
مشرفا على املوت وكان عزيزا عنده .فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله
أن يأتي ويشفي عبده .فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين انه مستحق أن
يفعل له هذا .ألنه يحب امتنا وهو بنى لنا املجمع .فذهب يسوع معهم .وإذ كان غير بعيد
عن البيت أرسل إليه قائد املئة أصدقاء يقول له يا سيد ال تتعب .ألني لست مستحقا أن
تدخل تحت سقفي .لذلك لم احسب نفس ي أهال أن آتي إليك .لكن قل كلمة فيبرأ غالمي.
ألني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان .لي جند تحت يدي .وأقول لهذا اذهب فيذهب
وآلخر ائت فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل .وملا سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى
الجمع الذي يتبعه وقال أقول لكم لم أجد وال في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا .ورجع
 -1العهد الجديد ـ إنجيل مرقس ـ .43:35:5
 -2العهد الجديد ـ إنجيل متى .22:18:9
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املرسلون إلى البيت فوجدوا العبد املريض قد صح .وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى
نايين وذهب معه كثيرون من تالميذه وجمع كثير .فلما اقترب إلى باب املدينة إذا ميت
محمول ابن وحيد المه وهي أرملة ومعها جمع كثير من املدينة .فلما رآها الرب تحنن عليها
وقال لها ال تبكي .ثم تقدم وملس النعش فوقف الحاملون .فقال أيها الشاب لك أقول قم.
فجلس امليت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى امه .فاخذ الجميع خوف ومجدوا هللا قائلين قد قام
فينا نبي عظيم وافتقد هللا شعبه .وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة
املحيطة .فاخبر يوحنا تالميذه بهذا كله) (.)1
(كما نالحظ أن الجامع املشترك إلحياء املوتى في النصوص أعاله هو أنهم ماتوا خالل
فترة قريبة ساعات مثال (ابنتي اآلن ماتت) ولم يقبروا ،ولهذا ببساطة يمكن أن يحاجج من
يتخذ اللبس مركبا أن هؤالء كان مغمى عليهم ،أو أي عذر للطعن باملعجزة التي حدثت) (.)2
أما النصوص التي تروي املعجزة على أنها قاهرة في اإلنجيل أو التوراة ،فنحن ال نعتقد
بصحتها ،وحتى املسيحيين أنفسهم يلزمهم عدم االعتقاد بصحة كل النصوص حرفيا؛
حيث لديهم أكثر من نص تأريخي للحوادث أو املعجزات ،فأكيد أن بعضها  -على األقل -
غير دقيق ،فال يمكن اعتماد صحة كال نص ي إنجيلي متى ويوحنا إن تعارضا مثال.

أصوات من السماء
كثيرا ما يروي العهد الجديد سماع أصوات من السماء ،لكن هذه األصوات املسموعة
لم تكن واضحة للجميع فالبعض يسمعها على أنها مجرد رعد 28( :أيها اآلب مجد
اسمك!» .فجاء صوت من السماء« :مجدت ،وأمجد أيضا!» 29 .فالجمع الذي كان واقفا
وسمع ،قال« :قد حدث رعد!» .وآخرون قالوا« :قد كلمه مالك!» 30 .أجاب يسوع وقال:

 -1العهد الجديد ـ إنجيل لوقا .18:1:7
 -2اإلمام احمد الحسن ـ عقائد اإلسالم ـ ص.108 :
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«ليس من أجلي صار هذا الصوت ،بل من أجلكم 31 .اآلن دينونة هذا العالم .اآلن يطرح
رئيس هذا العالم خارجا 32 .وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب إلي الجميع») (.)1
وهذا يعني أيضا أنها لم تكن معجزة قاهرة.
املعجزات آيات ظرفية وليست صفات للمعصوم
على مر تاريخ الرساالت السماوية ،كان الكثير من الناس يطالبون بصفات خارقة
ويشترط أن تكون في املعصوم لكي يؤمن انه كذلك .ونجد هذه العقيدة أيضا عند أتباع
الدين املرجعي ،والبعض منهم يذهب إلى االستدالل بروايات يعتبرها مبررة لطلب وجود
هذه الصفات في كل من ادعى العصمة أو الحجية .فتجد بعضهم يقول مثال :إن اإلمام إن
رميناه للسباع ال تأكله ويحتجون على ذلك برواية زينب الكذابة مع اإلمام الرضا (عليه
السالم) .وقد يطالبون أيضا بأن ال يكون له ظل وأن يترك أثرا في األرض وعلى الحجر كلما
مش ى عليه ،وأن يتكلم بكل لسان أي بكل لغات العالم وغيرها من األمور املعجزة الخارقة
للعادة التي يريدونها كصفات مالزمة ومرافقة للمعصوم ال تنفك عنه وليس مجرد
معجزات وقتية قد تحصل أو ال تحصل ،وقد تحصل مع حجة وال تحصل مع آخر.
[أولئك باألمس مع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وهؤالء اليوم كما ترونهم منهجهم
نفس منهج إبليس لنقد وتقييم األنبياء واألوصياء (عليهم السالم) انه املنهج اإلبليس ي
القديم الذي يقول وبوضوح أن املعصوم أو حجة هللا على الخلق البد أن يكون خيرا من
غيره بحسب الظاهر أي أن يكون لديه قدرة خارقة للعادة معجزة لكل من يطلب مثال
وقادر على فعل كل ما يعجزون عنه] (.)2
علينا أن نفهم كمقدمة ضرورية بأن العقائد ال تؤخذ هكذا من رواية وإن عارضت
الواقع ،فليس كل رواية تؤخذ منها عقيدة بل ال بد من القطع واليقين ،وال أحد من علماء
 -1العهد الجديد ـ إنجيل يوحنا ـ االصحاح .12
 -2اإلمام احمد الحسن ـ خطاب محرم الحرام.
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عقائد الشيعة يعتقد بهذه الروايات التي يأتون بها ،فكيف اعتقدوا بها وعلى أي أساس تم
ذلك في أمر عقائدي بهذه الخطورة ،بل إن علماءهم يردون هذه الروايات وهي مخالفة
لروايات أخرى ومخالفة للواقع .فما حاجة األنبياء إلى معاجز أخرى إن كانت هناك معاجز
ترافقهم طول الوقت ،ما حاجة موس ى (عليه السالم) إلى عصا إن كانت قدمه أثرت في
الحجر في قصر فرعون ،هل كان من سيرة األنبياء واملرسلين واألوصياء (عليهم السالم) أن
أقدامهم تؤثر بالحجر وملا يدخلون منازل الناس يحطمون أرضياتها ،وهل كان من صفاتهم
انهم ال ظل لهم وهل مالبسهم أيضا ال ظل لها ،أو كلما يغير مالبسه تصبح أيضا ال ظل
لها.
اإلمام احمد الحسن فصل الكالم عن هذه العقيدة في كتاب "عقائد اإلسالم" (،)1
والكالم فيه مفصل ألخصه هنا في نقاط:
أوال :هذه العقيدة مخالفة للقرآن الكريم﴿ :قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه
أحدا﴾(.)2
ثانيا :هذه العقيدة تخالف عدل هللا سبحانه وتعالى فكيف يفضل بعض املكلفين
ويعطيهم معجزة قاهرة دائمة مرافقة للمعصوم املمتحنين به ويترك آخرين.
ثالثا :هذه العقيدة تخالف حكمة هللا سبحانه وتعالى .فما الحاجة أن يعطى هللا
معجزات لألنبياء واألوصياء هي دون هذه املعاجز الوقتية بكثير.
رابعا :هذه العقيدة تبرر فعل قتلة الحسين (عليه السالم) ألنها تثبت أنه ليس إماما.

 -1اإلمام احمد الحسن ـ عقائد اإلسالم ـ ص 188 :ـ .204
 -2القرآن الكريم ـ سورة الكهف ـ اآلية.110 :
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معجزة القران
ربما تم التركيز في هذا البحث على املعجزة املادية عندما نتكلم عن املعجز أو الخارق
للعادة وذلك إلزالة الكثير من التوهمات املوجودة حولها ،وقد تكلمنا من قبل عن املعجزة
امللكوتية أو اآليات امللكوتية وعن اآليات أو املعجزات العلمية وهي كما تبين دليل على
أحقية الدعوة بل هي ضمن أركان قانون معرفة صاحب الحق .وعن اآلية العلمية يقول
اإلمام احمد الحسن اليماني (عليه السالم) في كتاب "إضاءات من دعوات املرسلين":
[اآلية العلمية﴿ :ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾.
ولعل أهم مائز لدعوات املرسلين هو العلم والحكمة وحسن التدبير ،ولكن أكثر الناس
ال يميزون بين الحكمة اإللهية التي ينطق بها املرسلون وبين السفسطة التي يعارضهم بها
علماء الضاللة قطاع طريق هللا سبحانه وتعالى ،وعدم التمييز ليس بسبب صعوبة تمييز
الحكمة كما يدعي أو يتوهم بعض الناس ،بل إن أهم أسباب هذا الخلط هو أن الناس
لوثوا فطرتهم وأصبحوا كاألعمى ال يميزون بين الخمر واللبن أو بين سفه الشيطان وحكمة
هللا سبحانه وتعالى ،ويا لألسف فهذا حال معظم الناس في كل زمان] (.)1
وهذا ما يقدمه كل األنبياء واملرسلين (عليهم السالم) :علم وحكمة وحسن تدبير ،وهذا
ما قدمه أيضا اإلمام احمد الحسن وقد نشر الكثير منها في كتبه ولم يستطع وال يستطيع
أحد أن يردها .ولألسف إن الكثير من الناس غير قادرين على التمييز بين الحكمة والسفه
وال يعطون أنفسهم فرصة لرفع الطين عن أعينهم لتكون عندهم هذه القدرة ،وهذا ال
ينقص طبعا من علم خليفة هللا ش يء ،فعلمه وحكمته ثابتة وعدم قدرة أي أحد منهم
على ردها أو إيجاد تناقض واختالف حقيقي بينها تدل على ذلك.
وهذا ما حصل أيضا مع النبي األعظم محمد (صلى هللا عليه وآله) فحتى بالنسبة ملن
يؤمنون به أي املسلمين فهم غير قادرين على تمييز حكمة القرآن والعلم املوجود فيه؟ هل
 -1اإلمام احمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ ج 2ـ ص.14 :
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أن إيمانهم بأن القران معجزة علمية هو ارث أو قناعة ؟ هل يعتقدون فعال انه معجزة
علمية تثبت انه من هللا سبحانه وتعالى أم انهم فقط اعتقدوا بذلك ألنهم وجدوا آباءهم
كذلك يفعلون ؟
يقول اإلمام احمد الحسن ...[ :وكمثال لتوضيح الحال التي وصل إليها املسلمون :إن
محمدا (صلى هللا عليه وآله) جاء بالقران كمعجزة ،واملسلمون جميعا على هذا القول،
ولكن من الذي يميز أن القرآن آية معجزة؟ فلو جاء اليوم محمد بن عبد هللا (صلى هللا
عليه وآله) ونزل إلى األرض ومعه سورة قرآنية جديدة ،جاء بها من هللا سبحانه وتعالى،
فهل يستطيع املسلمون أن يميزوا هذه السورة ويقطعون أنها من هللا سبحانه وتعالى؟
وبالتالي يثبت عندهم أن هذا الشخص الذي جاء بها هو محمد (صلى هللا عليه وآله)،
أقول وبال تردد :إن معظم املسلمين غير قادرين على التمييز وسواء منهم العلماء أم
الجهالء ،إال إذا كان هناك مسلمون لم يلوثوا فطرتهم ،يستطيعون أن يميزوا هذه
السورة ويعرفون أنها آية من هللا سبحانه ،وبالتالي فإن الذي جاء بها ليس شخصا
اعتياديا.
إذن ،فالنتيجة املتحصلة أن محمد بن عبد هللا (صلى هللا عليه وآله) لو جاء بالقرآن
اليوم لكفر به معظم املسلمين ولم يؤمنوا به ،ولقالوا ساحر وكذاب] (.)1
وكذلك اليوم أغلب الناس غير قادرين على تمييز علم اإلمام احمد الحسن وعلم
األئمة السابقين ،فخلفاء النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) أتوا بعده وعندهم علم القران
وكانت الناس دائما تدير ظهورها لهم ،حتى إذا ماتوا مقتولين أو مسمومين سكبوا الدموع
عليهم ثم أعادوا الكرة مع من بعدهم إال قلة قليلة لم يلوثوا فطرتهم وملست كلمات هللا
قلوبهم ورأوا الحقائق وراء األلفاظ وفاضت أعينهم من الدمع.
يقول اإلمام احمد الحسن ...[ :قال تعالى﴿ :ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون * وإذا سمعوا ما
 -1اإلمام احمد الحسن ـ إضاءات من دعوات املرسلين ـ ج 2ـ ص.14 :
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أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا
فاكتبنا مع الشاهدين﴾ .فال تتوهم أن سبب إيمان هؤالء العلماء الربانيين القسيسين
والرهبان هو :البالغة أو األسلوب ،بل الحقائق التي وراء تلك األلفاظ ،والتي جعلت
أعينهم تفيض من الدمع .وهؤالء وأمثالهم هم الحجة في كشف إعجاز القرآن لبني آدم ،ال
من أقتصر علمه على القشور واأللفاظ فقط.
قال تعالى﴿ :وما يستوي األحياء وال األموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع
من في القبور﴾.
فمن كشف معجزة موس ى (عليه السالم) لبني آدم؟! إنهم السحرة عندما عرفوا أنها
ليست بوهم ،بل حقيقة من رب العاملين فلم يستكبروا وخروا ساجدين] (.)1
فمعجزة القرآن ليست ألفاظا وبالغة كما يحاول السطحيون تصوير األمر وليست
مجرد تالعب بأرقام وأعداد فيه ،بل األمر أعمق من ذلك .يقول هللا سبحانه وتعالى﴿ :ولو
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل لله األمر جميعا أفلم
ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وال يزال الذين كفروا تصيبهم بما
صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله ال يخلف امليعاد﴾(،)2
فإعجازه نفس ي باطني ويؤيده طمأنينة نفس املؤمن عند قراءته ،ويؤيده أنه شفاء
للصدور ،ويؤيده إن بعض آياته إذا قرأت لها تأثير على املوجودات امللكوتية ،بل املادية
كجسم اإلنسان.

 -1اإلمام احمد الحسن ـ كتاب العجل ـ الجزء الثاني ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثالثة ـ  1431هـ
ـ  2010م ـ ص.30 :
 -2القرآن الكريم ـ سورة الرعد ـ اآلية.31 :

خامتة البحث
كان موضوع هذا البحث مناقشة املعجزة املادية علميا ودينيا وبيان األخطاء التي يقع
فيها بعض عوام الناس أو رجال الدين أو امللحدون في فهم مكانتها في الدين اإللهي.
فقد فهمنا أن املعجزة هي التدخل الغيبي أي تدخل خارج القوانين الطبيعية لهذا
العالم الجسماني أي إن سببها هو من عوالم غيبية أخرى .واملعجزة املادية هي املعجزة
التي يمكن ملس أثرها ماديا عبر الحواس املادية الجسمانية .واملعجزة ال يجريها هللا سبحانه
وتعالى إال عند الضرورة ولحكمة بالغة كوضع اإلنسانية اآلدمية في بدايتها على طريق
اإليمان بإله ،أو لهداية من يطلبون الهدى ،أو لحفظ حياة أو عرض أوليائه ،أو لزيادة
يقين املؤمنين ،أو لزيادة تعنت الجاحدين ...وبطريقة ال تنقض سنة هللا في اإليمان
بالغيب .وتنقسم إلى قسمين :املعجزة غير القاهرة وهي التي تكون موضوعا لإليمان فهي
تبقي مساحة للغيب أي انه يكون فيها لبس أو شبهة لكي يبقى االمتحان امتحانا .ومعنى
اللبس والشبهة انه يمكن أن يجد لها املقابل طريقا للتفسير ككذب الناقل أو األوهام أو
السحر أو سلسلة أسباب تابعة للقوانين الطبيعية ...حسب املستوى املعرفي الذي وصلوا
له .واملعجزة القاهرة وهي ليست موضوعا لإليمان وال يقبل إيمان من يؤمن من خاللها
ألنها ببساطة إلغاء لالمتحان .ومعنى كونها قاهرة أنها ال يمكن أن يجد لها املقابل تفسيرا
محتمال أو تأويال أو سلسلة أسباب ممكنة وبالتالي ال يجد أي مجال كي ينكرها ،وهكذا
معجزة يستحيل أن يجريها هللا ألجل إيمان شخص أو أشخاص ألنها تنقض سنة هللا في
اإليمان بالغيب .واملعجزة االقتراحية مرفوضة في عقائد أصحاب الديانات السماوية وما
هذا إال لكثرة النصوص املحكمة التي ترفضها.
كذلك علمنا أن املعجزة نفسها ال تمنحنا معرفة باهلل سبحانه وتعالى ،بل حتى
القوانين الكونية يمكن  -إن نظرنا فيها بتجرد وبحثنا في البدايات واألهداف  -أن تعرفنا
فقط "وجوده" .أما "معرفته" فتكون عن طريق القدوة والحامل لرسالته أي خليفته في كل
زمان.
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كما عرفنا أيضا أن املعجزة املادية عموما ليست لها مركزية في التعرف على صدق
مدعي االتصال باهلل ،فهناك قانون إلهي وآيات يأتي بها صاحب الحق تميزه عن غيره من
دعاة الباطل .وهذا القانون ال يختلف وال يتخلف ،وليست املعجزة من بنوده .فاملعجزة
ممكنة ،وممكن أن يجريها هللا سبحانه وتعالى في حاالت لهدف حكيم ولكن أبدا ال تكون
لقهر الناس على اإليمان ،وال تكون دليال مستقال على صدق املرسل .فموضع املعاجز في
دين هللا هو أنها مؤيد للدليل (الذي هو النص) ،فهي لزيادة اليقين وحث الناس لإليمان
بخلفاء هللا الذين أتوا بالدليل.
توصلنا في هذا البحث أيضا إلى أن املعجزة ليست "ما ال سبب له" الن قانون السببية
قانون عقلي حتمي ال يمكن مخالفته ،وليست "ما نجهل سببه" الن هللا سبحانه ال يدعونا
للجهل بل للمعرفة والتدبر وليست "ما سببه املباشر هللا" سبحانه وتعالى فال يمكن لكائن
متعال أن يصل لالتصال مباشرة بالعالم الجسماني دون أن يتجلى في كل العوالم التي هي
دونه ،فيكون املحرك للش يء في العالم الجسماني نور وظلمة وليس نورا ال ظلمة فيه .وال
نعني بذلك أن املعجزة لها سبب أو سلسلة أسباب بالضرورة مادية ،فال يمكن حصر كل
األسباب واملسببات في املادة ،فال يوجد دليل علمي على أن الوجود منحصر فقط في هذا
الكون املادي الذي نعيش فيه .والوجود غير املادي يفتح املجال للسبب الغيبي ،ويمكن
تمثيله بتدخل قوى عابرة لألكوان أو تأثيرات أكوان أخرى مالصقة لكوننا مثال ،بحسب
نظرية األكوان املتعددة.
رددنا أيضا على بعض املنكرين قطعا للمعاجز وللتدخل الغيبي كسبينوزا وهيوم
ودوكنز وبينا أن املعجزة ممكنة عقال وليست مستحيلة بل ويمكن تعليل بعضها علميا
أيضا ،خصوصا مع الالحتمية التي تفتح املجال لتدخل الغيب في العالم الجسماني.
عرضنا أخيرا قراءات مختلفة لنصوص دينية بعضها مكذوب أو موضوع أو محرف،
وبعضها اآلخر متشابه ممكن أن يفهم بطريقة أخرى غير املعجزة املادية .ثم عرضنا معاجز
لألنبياء واملرسلين التي كانت موضوعا لإليمان وكيف أنها كلها غير قاهرة وتحمل لبسا
وشبهة ضرورية في املعجزة التي هي موضوع لإليمان.
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أنوه أخيرا أني جمعت في امللحق ( )2بعض اآليات الغيبية لإلمام احمد الحسن (عليه
السالم) مما هو موثق ومشابه ملا حصل مع حجج هللا واألنبياء واملرسلين السابقين (عليهم
السالم) بحيث ال يمكن ملعتقد بهم وبمعاجزهم أن يكذبها أو يكذب داللتها على أحقيته إال
بأن يقر أنه يكيل بمكيالين وان مقياسه هواه ،ولعلها على األقل تكون حافزا للبعض
للبحث في دعوته وإعجازه العلمي وباقي أدلته (عليه السالم).
[مع األسف فإن خيار أكثر الناس الذي ال يكاد يتبدل هو هذا العالم الجسماني وما
فيه ،وحتى إن أرادوا اختيار اإليمان بالغيب فهم يعمدون إلى أن يكون هذا اإليمان من
خالل هذا العالم الجسماني فيقعون في تناقض كبير عندما يطلبون وبإصرار أن يكون
املعرف بالغيب هو حدث جسماني معجز ،بل ويصرون في كثير من األحيان أن يكون قاهرا
وغير قابل للتأويل أو الشك ،فهم يريدون أن يتحول الغيب إلى جسماني محض فيكون
اإليمان بالغيب صفر في ساحة إيمانهم املدعاة ،ومع هذا فهم يعتبرون طلبهم صحيحا
ومشروعا ليؤمنوا بالغيب ،هل ترى كم هو في تناقض صارخ هذا الذي يطلبون هم مع ما
يطلبه هللا منهم وهو اإليمان بالغيب ؟ فإذا عرفنا أن هللا سبحانه وتعالى هو الغيب
الحقيقي وتدبرنا حال هؤالء لوجدناهم تماما عبدة أصنام مئة باملئة ،فهم قد عبدوا
أنفسهم لهذا الصنم األكبر أو العالم الجسماني] (.)1
والحمد هلل وحده.

 -1اإلمام أحمد الحسن ـ الجواب املنير ـ ج 4ـ ص.29 :

ملحق ()1
الرد على طلب الكوراني املعجزة
لألسف الشديد مع هذا التصريح الواضح في كتب عقائد الشيعة بأن املعجزة ليس
بواجبة وبأن النص دليل كاف يعرف به داعي الحق نجد رجال الدين ال يستحون من
تكذيب دعوة الحق دعوة اإلمام احمد الحسن املهدي األول املذكور في وصية رسول هللا
محمد (صلى هللا عليه وآله) في الليلة التي كانت فيها وفاته ويطالبونه باملعجزة ويجعلونها
الطريق الوحيد ملعرفة الحجة ،فنبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم وساروا بأهوائهم املمتلئة
حسدا لخلفاء هللا وال تقبل أن تطيع من فضله هللا بإخالصه بل تريد أن تقهر على الطاعة
بمعجزة قاهرة ال يملكون بعدها إال االستسالم ،وهذا ببساطة إلغاء سفيه لالمتحان في
دنيا االمتحان.
[نرى مطالبتهم على طول الخط بمعجزة قاهرة تقهرهم على اإليمان وتفرض عليهم
أفضلية املرسل فال يكون لهم خيار السجود له من عدمه كما كان للمالئكة وإبليس
"الهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم
تبصرون" هم باختصار بطلبهم السفيه هذا يطلبون إلغاء االمتحان في دنيا االمتحان وهذا
هو غاية السفه وضعف اإلدراك] (.)1
ومن هؤالء علي الكوراني الذي طالب اإلمام احمد الحسن بأن يقلب لحيته البيضاء
إلى سوداء ( ! )2فال أعرف ما هي فائدة كل ما كتبه وجمعه الكوراني من أحاديث اإلمام
 -1اإلمام احمد الحسن ـ خطاب محرم الحرام.
 -2سوف أنقل كالمه موثقا بعد أسطر.
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املهدي (عليه السالم) إن كان األمر يحل بسطرين :إن جاءكم مدعي فاطلبوا منه أن يقلب
لحيتكم إلى سوداء.
[فقط سؤال واحد يكفي كمثال من سنة ال تكاد تتبدل أو تتحول لتذكير من لهم
قلوب يفقهون بها وهو :ما الفرق بين الذي قال لعلي (عليه السالم) كم شعرة في لحيتي
وهو يطلب منه معجزة وبين من قال لوص ي ورسول اإلمام املهدي اقلب لحيتي إلى سوداء
وهو يطلب منه املعجزة؟ ما الفرق بين هذا وذاك !
"وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في
أنفسهم وعتو عتوا كبيرا".
"يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا * وقدمنا إلى ما
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا"] (.)1
ولم يكن هذا الطلب الوحيد للكوراني ،بل طالب بإهالك شارون ومنع حلقاته من
قناة الكوثر ( ،)2وهاتان اآليتان تحققتا بالتوثيق وباعترافه وسأتعرض لها في موضع آخر إن
شاء هللا .وكما تكون في الغالب النتيجة ،فان من يقترح املعجزة ال يؤمن حتى وان تحققت.
وهذا كالم العاملي نفسه من موقعه الرسمي يصف لقاء جمعه بحيدر مشتت (...( :)3
وختمت بقولي :يا شيخ حيدر أعد النظر فيما قلته ،وأنا أعتذر عن استالم رسالتك! فما
دمت التقيت باإلمام (عليه السالم) وكلفك بإيصال رسالة لي ،فقل له :إن فالنا رفض أن
يستلم الرسالة حتى يرى معجزة ،تكون دليال على صدقي وصدق الرسالة .فبادر حيدر
قائال :حسنا ،ماذا تريد معجزة ؟

 -1اإلمام احمد الحسن ـ خطاب محرم الحرام.
 -2توثيق املعجزة موجود في امللحق الثاني.
 -3الذي كان أحد اتباع اإلمام احمد الحسن وارتد عنه.
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قلت له :نفس املعجزة التي طلبها والد الصدوق (رحمه هللا) من الحالج :أن يعيد
لحيتي البيضاء بلونها عندما كنت شابا.)1( )...
والظاهر أن الكوراني يشير إلى ما روي تاريخيا حول مراسلة الحسين بن منصور
الحالج ( 244هـ  309 -هـ) مع أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي وهي كالتالي:
(أخبرنا الحسين بن إبراهيم ،عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح ،عن أبي نصر هبة
هللا بن محمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال :ملا أراد هللا تعالى أن
يكشف أمر الحالج ويظهر فضيحته ويخزيه ،وقع له أن أبا سهل إسماعيل بن علي
النوبختي (رض) ممن تجوز عليه مخرقته وتتم عليه حيلته ،فوجه إليه يستدعيه وظن أن
أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا األمر بفرط جهله ،وقدر أن يستجره إليه فيتمخرق
(به) ويتسوف بانقياده على غيره ،فيستتب له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على
الضعفة ،لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحله من العلم واألدب أيضا عندهم ،ويقول
له في مراسلته إياه:
إني وكيل صاحب الزمان (عليه السالم)  -وبهذا أوال كان يستجر الجهال ثم يعلو منه
إلى غيره  -وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفسك ،وال ترتاب
بهذا األمر.
فأرسل إليه أبو سهل رض ي هللا عنه يقول له :إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك
في جنب ما ظهر على يديك من الدالئل والبراهين ،وهو أني رجل أحب الجواري وأصبو
إليهن ،ولي منهن عدة أتحظاهن والشيب يبعدني عنهن [ويبغضني إليهن] وأحتاج أن
أخضبه في كل جمعة ،وأتحمل منه مشقة شديدة الستر عنهن ذلك ،وإال انكشف أمري
عندهن ،فصار القرب بعدا والوصال هجرا ،وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني
مؤنته ،وتجعل لحيتي سوداء ،فإني طوع يديك ،وصائر إليك ،وقائل بقولك ،وداع إلى
مذهبك ،مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من املعونة.
 -1الكوراني ـ دجال البصرة ـ الطبعة الثانية ـ ص.48
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فلما سمع ذلك الحالج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في
الخروج إليه بمذهبه ،وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابا ،ولم يرسل إليه رسوال ،وصيره أبو
سهل رض ي هللا عنه أحدوثة وضحكة ويطنز به عند كل أحد ،وشهر أمره عند الصغير
والكبير ،وكان هذا الفعل سببا لكشف أمره وتنفير الجماعة عنه) (.)1
وأما القصة التاريخية املروية للحالج مع والد الشيخ الصدوق فهي كالتالي:
(وأخبرني جماعة ،عن أبي عبد هللا الحسين بن علي بن الحسين بن موس ى بن بابويه
أن ابن الحالج صار إلى قم ،وكاتب قرابة أبي الحسن يستدعيه ويستدعي أبا الحسن
أيضا ويقول :أنا رسول اإلمام ووكيله ،قال :فلما وقعت املكاتبة في يد أبي رض ي هللا عنه
خرقها وقال ملوصلها إليه :ما أفرغك جهاالت؟ فقال له الرجل  -وأظن أنه قال :أنه ابن
عمته أو ابن عمه  -فإن الرجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته وضحكوا منه وهزؤا به،
ثم نهض إلى دكانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه.
()2

قال :فلما دخل إلى الدار التي كان فيها دكانه نهض له من كان هناك جالسا غير رجل
رآه جالسا في املوضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي فلما جلس وأخرج حسابه ودواته كما
يكون التجار أقبل على بعض من كان حاضرا ،فسأله عنه فأخبره فسمعه الرجل يسأل
عنه ،فأقبل عليه وقال له :تسأل عني وأنا حاضر ؟ فقال له أبي :أكبرتك أيها الرجل
وأعظمت قدرك أن أسألك ،فقال له :تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها ؟ فقال له أبي:
فأنت الرجل إذا.
ثم قال :يا غالم برجله وبقفاه ،فخرج من الدار العدو هلل ولرسوله ،ثم قال له :أتدعي
املعجزات عليك لعنة هللا؟ أو كما قال فأخرج بقفاه فما رأيناه بعدها بقم) (.)3
والرد على الكوراني من عدة وجوه:
 -1الشيخ الطوس ي ـ الغيبة ـ منشورات الفجر للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة األولى ـ  1423هـ .ق ـ ص.402
 -2هو علي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق.
 -3الشيخ الطوس ي ـ الغيبة ـ ص.403
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 -1الخبر إن صح وكان فعال النوبختي طالبا هذا الطلب فهو مخطئ جدا (بغض النظر
عن صدق أو كذب دعوى الحالج) ،وال يجوز لك وال لغيرك أخذ منهاج التعرف على سفير
أو على حجة من حجج هللا من غير املعصومين ألنه إن أخطأ هوى بك في نار جهنم كما
أنت اآلن تفعل بالكثيرين ممن يقبلون ويأخذون كالمك.
 -2الحالج كان موجودا في زمن السفير الثاني والثالث واملفروض من أي شخص يريد
أن يعرف هل هو وكيل لإلمام املهدي (عليه السالم) أو ال أن يسأل السفير املوجود وليس
أن يخترع مناهج سفيهة ما أنزل هللا بها من سلطان.
 -3اإلمام احمد الحسن ليس مجرد وكيل لإلمام املهدي محمد بن الحسن (عليه
السالم) ،بل هو حجة من حجج هللا ،املهدي األول املذكور في وصية رسول هللا محمد
(صلى هللا عليه وآله) والتعرف عليه يكون من خالل القانون اإللهي الذي وضعه هللا
سبحانه وتعالى للتعرف على الحجج وأكده أهل البيت (عليهم السالم) في عدة مناسبات.
 -4ال أعتقد أن شخصا يمكنه أن يخفي اشمئزازه من الطلب املذكور في هذا الخبر
(الذي يحتمل فيه التلفيق على أي حال) والذي يكرره الكوراني بدون استحياء حيث
يظهر صاحب الطلب غرضه من صبغ اللحية (إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك في
جنب ما ظهر على يديك من الدالئل والبراهين ،وهو أني رجل أحب الجواري وأصبو إليهن،
ولي منهن عدة أتحظاهن والشيب يبعدني عنهن [ويبغضني إليهن] وأحتاج أن أخضبه في كل
جمعة ،وأتحمل منه مشقة شديدة الستر عنهن ذلك ،وإال انكشف أمري عندهن ،فصار
القرب بعدا والوصال هجرا ،وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته ،وتجعل لحيتي
سوداء ،).…،فهل يمكن أن يكون التعرف على الحجج بهذه الطريقة؟ إنا هلل وإنا إليه
راجعون.
وأكتفي بنصيحة اإلمام احمد الحسن للناس لعلها تنبه الغافلين منهم:
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[ ...أيها الناس ال يخدعكم فقهاء الضالل وأعوانهم إقرؤوا إبحثوا دققوا تعلموا
واعرفوا الحقيقة بأنفسكم ال تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث ال
ينفعكم الندم "وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيال" .هذه نصيحتي لكم
ووهللا إنها نصيحة مشفق عليكم رحيم بكم فتدبروها وتبينوا الراعي من الذئاب …] (.)1

 -1اإلمام احمد الحسن ـ خطاب محرم الحرام.

ملحق ()2
املعجزة املادية يف دعوة اإلمام امحا احلسن
بعد أن أثبتنا كون املعجزة ممكنة وليست بواجبة ،ووضحنا على ضوء كالم هللا
سبحانه وتعالى وخلفائه الغاية والغرض منها ،سنعطي في هذا امللحق أمثلة من بعض
املعاجز املادية التي أيد هللا سبحانه وتعالى بها اإلمام احمد الحسن في دعوته ،وسنكتفي
هنا ببعضها فقط مع توثيقها .فباإلضافة لإلعجاز امللكوتي كالرؤى والكشوفات التي تشهد
له والتي هي نص عليه من موافقة للنص الظاهر الذي هو وصية رسول هللا محمد (صلى
هللا عليه وآله) العاصمة لالمة من الضالل ،وباإلضافة إلى اإلعجاز العلمي الذي هو البند
الثاني من قانون معرفة الحجج ،هناك أيضا آيات مادية التي هي تأييد لدعوته.
وهذه املعاجز املادية كثيرة جدا وتحصل باستمرار ومشابهة ملا حصل مع حجج هللا
األنبياء واملرسلين واألوصياء (عليهم السالم) .فال يمكن لشخص يعتقد بهم (عليهم السالم)
ويعتبر تلك معاجز لهم ودليال على أحقيتهم أن يكذب بهذه املعاجز أو أال يعتبرها أيضا دليال
مؤيدا ألحقية اإلمام احمد الحسن .وكما أسلفت فإنني هنا سأكتفي فقط ببعض املعاجز
مما هو موثق.
لكن قبل ذلك أريد أن أوضح أمرا مهما" :هل فعال عرض اإلمام أحمد الحسن املعجزة
على املراجع ؟".
ـهل عرض اإلمام امحا احلسن املعجزة على املراجع ؟
قد يتوهم البعض أن السيد أحمد الحسن (عليه السالم) عرض املعجزة ابتداء على
املراجع ،وترك أمر تحديدها إليهم ،وأما هو فدوره أنه ينفذ ما يقترحون ويطلبون .ولكن
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الحقيقة هي كما وضحها اإلمام احمد الحسن اليماني (عليه السالم) في كتاب مع العبد
الصالح الجزء الثاني:
[ ...بالنسبة لقضية املعجزة ،التي عرضنا على بعض املراجع أن يوثقوا طلبهم لها ،وأن
الحجة يعرف بها ،ببيان رسمي منهم يجب االنتباه أنهم هم من طلبها ابتداء ،واالستجابة
كانت لبيان أنهم إما كذابون وغير جادين وإنما يريدون تضليل الناس ،وهذا يتبين بعد أن
خاطبناهم رسميا وهم ال يستجيبون.
وإما إن استجابوا وكتبوا بيانا رسميا ووثقوا طلبهم ،فهم بهذا يبينون أنهم جهلة؛ ألنهم
حصروا طريق معرفة الحجة باملعجز ،بينما هو ليس الطريق الوحيد ،بل هو طريق
مختلف فيه .املراجع ووكالؤهم قالوا للناس :ال نؤمن إال أن يأتينا باملعجزة ،فكانت
االستجابة من أحمد الحسن لطلبهم وأن يوثقوا طلبهم لبيان أمرين:
أوال :إنهم كذابون ،ويتبين كذبهم إن لم يكتبوا طلبهم وينشروه بين الناس.
ثانيا :إنهم جهلة ويخالفون األصل العقائدي وهو أن الحجة يعرف بالنص ،وأما كونه
يمكن أن يعرف باملعجزة فهو مختلف فيه ،فكيف جعل املراجع الطريق الوحيد ملعرفة
الحجة هو إظهار املعجزة ؟!
هذا رد على بعض من يكذبون ويقولون إن أحمد الحسن جاء وعرض على املراجع
ابتداء طلب أي معجزة.)1( ]...
إذن ،بعض املراجع هم من طالبوا باملعجزة ابتداء ،وما طلبه اإلمام احمد الحسن هو
ببساطة أن يوثقوا طلبهم هذا ،ذلك لبيان باطلهم وكذبهم أيا كانت إجابتهم:

 -1اإلمام احمد الحسن ـ مع العبد الصالح ـ ج 2ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة األولى ـ  1431هـ ـ
 2010م ـ ص .44 - 43
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 فان هم أجابوا :تبين أنهم جهلة يعتقدون أن املعجزة هي طريق واجب ملعرفةالحجة.
 وأن لم يجيبوا كما فعلوا واقعا :تبين أنهم كذابون.وبذلك يكون مسألة كذبهم وجهلهم اليوم محسومة ،ويكون األمر منتهيا اآلن.
ـهالك خطيب بعا أيام من سبه اإلمام امحا احلسن
في ليلة التاسع من محرم الحرام بالبصرة صعد املعمم علي الشكري ملنبر الحسين
(عليه السالم) بأكبر مسجد باملدينة لكي يحارب ابن الحسين (عليه السالم) وقام بسب
وتكفير اإلمام احمد الحسن وحرض عليه الحكومة العراقية ،وبعدها بأقل من أسبوع
وقبل النصف من محرم الحرام املوافق لـ 2010/12/22هلك بحادثة سير مفجعة تهشم
فيها رأسه وهو الوحيد الذي لقى حتفه من بين من كانوا معه بالسيارة.
وهناك فيديو يوثق خطابه التحريض ي ضد اإلمام احمد الحسن وصور لخبر هالكه
منشورا بعد  6أيام في عدة مواقع ومنها موقع كمال الحيدري الذي نعاه بنفسه (.)1
يقول اإلمام احمد الحسن:
[أما املعجزة :فقد حصلت آيات ومعاجز في هذه الدعوة منها هالك الخطيب علي
الشكري وهذا الشخص بعد أن سب وتجاوز على احمد الحسن أشهد هللا على قوله
وفعله من على املنبر أمام آالف الناس ،فشاء هللا أن ال يمهله وأهلكه خالل أيام قليلة
جدا وجعله آية للعاملين ،فمن ال يتعظ به لن تنفعه معجزة أخرى فما الفرق بين إهالك
هذا الظالم وبين إهالك من سأل العذاب وتحدى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وما

 -1فيديو يوثق هالك الخطيب املشهور علي الشكري بعد أيام من سبه اإلمام احمد الحسن على منبر اإلمام الحسين (عليه
السالم)https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKs :
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الفرق بين إهالك هذا الظالم وبين إهالك من سب الحسين (عليه السالم) وتحداه بأن
مصيره للنار في يوم عاشوراء فشاء هللا أن ال يمهله ويجعله آية وكانت عاقبته أن سقط في
النار واحترق .أظن كلها آيات تبين أن هللا يدافع عن أوليائه ليقول بتلك اآليات إن هؤالء
أوليائي وانا هللا الواحد األحد اشهد لهم والحمد هلل فقد طلب الشيخ علي الشكري الذي
نعاه مراجعكم شهادة هللا وأشهد هللا من على املنبر فلم يمهله هللا وقد شهد هللا لي بآية
معجزة بينة ظاهرة رغم أنوف املنافقين وحصل معي كما حصل مع جدي رسول هللا ومع
جدي الحسين صلوات هللا عليهم وكفى باهلل شهيدا بيني وبينكم وهذه اآلية موثقة
ومصورة ويمكنك االطالع عليها.)1( ]...،
فانظروا لوقت الوفاة ووقت سب علي الشكري حيث إن هللا سبحانه وتعالى لم يمهله
إال أيام معدودة ،أليست آية واضحة؟ أليس نفس اآلية حصلت مع رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) وقد اهلك هللا أعداءه ثم حصلت أيضا مع الحسين (عليه السالم) وقد اهلك
هللا أعداءه مع أن أعداء الرسول (صلى هللا عليه وآله) وأعداء الحسين (عليه السالم) قد
هلكوا ربما بعد فترة ليست بقليلة ،ولكن اليوم هللا جعلها آية واضحة حيث هلك هذا
الشخص خالل فترة قصيرة جدا.
رجوع طفل إىل احلياة
الطفل علي سعدون من العراق سقط في النهر وتم العثور عليه بعد ساعات يطفو
على النهر ووجهه نحو األسفل ،تم نقله للمستشفى وأعلن األطباء وفاته .ووالد هذا الطفل
لم يكن مؤمنا باإلمام احمد الحسن .وطلب من هللا معجزة أن يحيي هللا له طفله ،فأحيى
هللا سبحانه الطفل بعد ساعات من موته وبعد أن تيقن األطباء من وفاته.

 -1جواب لإلمام احمد الحسن على صفحته على الفايسبوك.
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/495934523787549
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وفي الفيديو يوجد تفصيل القصة بالصوت والصورة وقد بثته القناة الفضائية
العراقية الديار ،وهذه املعجزة يتناقلها الناس في العراق وكثيرون آمنوا بسببها (.)1
وهذه املعجزة مشابهة ملعجزات حصلت مع األنبياء (عليه السالم) وأنقل هذه املعجزة
التي حصلت لنبي هللا عيس ى (عليه السالم)( :وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء
فسجد له قائال إن ابنتي اآلن ماتت .لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا .فقام يسوع وتبعه
هو وتالميذه .وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب
ثوبه .ألنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقط شفيت .فالتفت يسوع وابصرها فقال
ثقي يا ابنة .إيمانك قد شفاك فشفيت املرأة من تلك الساعة) (.)2
إحيا حيار الرضيع الذي مات باحلمى
أنقل أدناه املعجزة التي عرضتها قناة الديار الفضائية:
بتاريخ  ،2012/4/16عرضت قناة الديار الفضائية حلقتها الخاصة من برنامج (بين
الناس) حيث التقت بالسيد (صالح رحيم عسكر /أبو نبأ) الذي يعمل كممرض فني ،وهو
من املؤمنين بدعوة السيد أحمد الحسن (عليه السالم) تحدث عن معجزة وكرامة
عظيمة حصلت بعودة الحياة إلى طفله الرضيع (حيدر) بعد أن تم إعالن وفاته من قبل
الطبيب املختص في مستشفى املدينة.
كان عمر حيدر ( )11شهرا وذلك في بداية إيمان السيد صالح رحيم بالدعوة اليمانية.
أصيب حيدر إذ ذاك بحمى أدت إلى تصلب عضالته وأطرافه ونقلوه في حينها إلى
املستشفى .قام الطبيب املختص (د .أسامة العوادي) بفحص الطفل وأكد وفاته ثم أخبر

 -1صورة من فيديو قناة الديار الذي استقبلوا فيه والد وخال الطفل للشهادة برجوعه للحياة بعد وفاته بعد أن دعا والد
الطفل هللا بأن يرجعه بحق احمد الحسن (عليه السالم) ـ الدقيقة  26من الفيديو الذي كله يتحدث عن الكرامات:
https://www.youtube.com/watch?t=3308&v=1-bMcri0ums

 -2العهد الجديد ـ إنجيل متى .22:18:9
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األب بأن يأخذ رضيعه ألنه ميت ،إال أن األب أصر على فحص ابنه بنفسه وبحضور عدد
من املمرضين واملوظفين في املستشفى باإلضافة إلى وجود عدد من أهالي الطفل وأقرباءه،
وتأكد الجميع من وفاة الطفل.
توجه األب بدعائه إلى هللا وأقسم عليه بجاه (السيد أحمد الحسن) أن يعيد الحياة
إلى ابنه ،فما أن أتم الوالد دعاءه حتى عطس الطفل (خمس عطسات) ورجعت الحياة
مرة ثانية إلى الطفل ببركة الدعاء والتوجه إلى هللا بالسيد أحمد الحسن.
شفا من مرض السرطان
أصيب األستاذ بشار حطاب من محافظة ميسان تقريبا في سنة  2000م بمرض عجز
في بداية األمر كثير من األطباء في تشخيصه إلى أن راجع الدكتور محمد علي الشريفي في
كربالء وهو دكتور كبير ومشهور اهتم به اهتماما كبيرا وأجرى له تحاليل وفحوصات ملدة
عشر أيام عرفوا من خاللها انه مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية .وأكد هذه النتيجة
الدكتور حسان إبراهيم األخصائي في أمراض الدم في بغداد بعد إعادة كل الفحوصات.
بدأ األستاذ بشار حطاب العالج الكيمياوي وتحسنت حالته بعد العالج ملدة سنتين تقريبا
إلى أن تعرض النتكاسة قوية ساءت فيه حالته الصحية بشدة وكان يتابعه حينها الدكتور
عالء صادق الذي ادخله مستشفى بابل .يئس األطباء من شفائه ويئس معهم بشار بشكل
كبير جدا وكان تقريبا ينتظر املوت كما يشهد هو بذلك .في نفس األيام وقبل سقوط حكم
صدام بالعراق وصلت دعوة السيد احمد الحسن (عليه السالم) إلى بشار وآمن وبعدها
بمدة قصيرة راوده األمل انه ربما يمكن أن يشفى ببركة السيد احمد الحسن (عليه
السالم) وبالفعل جاءت املعجزة اإللهية بفضل إيمان بشار باملنقذ السيد احمد الحسن
(عليه السالم) وبعد ذلك أجرى بشار الفحص وتفاجئ هو واألطباء باختفاء كل أثر
للسرطان والحمد هلل رب العاملين.
شهادة بشار حطاب مسجلة بالصوت والصورة مع الوثائق اإلثباتية ويمكن االطالع
على توثيق املعجزة في موقع أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،ويمكن أيضا االتصال
باألستاذ بشار نفسه حيث أنه مستعد للشهادة لكل من يطلب منه ذلك.
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شفا مشلول
كان السيد احمد الحسن مع أحد األنصار في سامراء يقوم بزيارة اإلمامين العسكريين
(عليهما السالم) وبعد عودتهما إلى بغداد صعدا وجلسا في مؤخرة السيارة فجاء رجل كبير
السن ومعه شاب مريض مشلول األطراف وال يستطيع التكلم إال بصعوبة بالغة فجلس
على الكراس ي املتحركة وكانت وضعية املريض صعبة جدا لعدم االستقرار بالجلوس وكان
أبوه منحني عليه… فقام املرافق للسيد وانتقل إلى كرس ي آخر وجلس الشاب املشلول
مكانه وسأل والد الشاب عن املريض فقال األب انه تمرض قبل فترة ونحن ذاهبون لزيارة
أمير املؤمنين (عليه السالم) كي اطلب منه الشفاء لولدي فقال له ومن أي املحافظات
انتم قال الوالد نحن من محافظة املوصل… فقرأ السيد احمد الحسن بعض اآليات
القرآنية على الشاب املشلول حتى وصلوا إلى منتصف الطريق ووقفت السيارة في منطقة
االستراحة فقال السيد احمد الحسن لهذا الشاب حرك يدك ،فحركها… حرك قدميك
فحركها أيضا… ثم قال له انزل أيها الشاب ،فقال وبطالقة لسان ال أستطيع فقال له
السيد احمد مرة ثانية انزل انك تستطيع بإذن هللا فنـزل وتحرك مشيا ثم اخذ السيد
احمد الحسن ماء وقرأ عليه بعض سور القرآن الكريم وقال له اغسل رجلك باملاء وشفي
الشاب تماما ثم استمروا بالسفر إلى أمير املؤمنين ،ويشهد على هذه الحادثة مجموعة من
املؤمنين (.)1
الصرخي بعا سبه لليماني وطلبه نزول العذاب عليه
محمود الحسني الصرخي ( )2قام بشن حملة إعالمية على اإلمام احمد الحسن وحرض
اتباعه ضد أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،وقام بمباهلة من جانب واحد مع اإلمام
احمد الحسن وسبه ثم دعا على نفسه بنزول عذاب عليه من السماء إن كان كاذبا.

 -1الحادثة مدونة في كتاب كرامات وغيبيات ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم).
 -2مرجع دين عراقي.
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وبعد أسابيع فقط قامت القوات العراقية بالهجوم على بيت الصرخي وعلى أنصاره
ومكاتبه بالطيران في أحداث تناقلتها القنوات العاملية أدت إلى هالك  125من اتباعه وجرح
حوالي  400وحرق بيته ومكاتبه وتدميرها.
فاهلل شهد للحق سبحانه وتعالى وهناك مجموعة من الفيديوات توثق بالصوت
والصورة سبه لإلمام احمد الحسن وطلبه من هللا سبحانه وتعالى نزول العذاب عليه ثم
توثق ما حدث بعدها له والتباعه (.)1
وهي آية واضحة تنضم لكثير من اآليات والكرامات لإلمام احمد الحسن كما هي آيات
ملحمد (صلى هللا عليه وآله) والحسين (عليه السالم).
فبماذا سيواجه هللا سبحانه وتعالى هؤالء الذين يعتبرون تلك آيات للرسول محمد
(صلى هللا عليه وآله) وللحسين (عليه السالم) إن لم يعتبروا هذه اليوم آيات لصاحب
الحق اإلمام احمد الحسن وص ي ورسول اإلمام املهدي (عليه السالم) .هل هناك فرق بين
إهالك هللا ألعداء أوليائه فيما مض ى وإهالك أعداء وليه اليوم؟ ملاذا تلك كانت آيات على
أن محمد (صلى هللا عليه وآله) والحسين أولياء هللا؟ وال تكن هذه اليوم دليال على أن
اليماني هو ولي هلل ؟
اعرتاف الكوراني مبعجزتني طلبهما من اإلمام امحا احلسن
الكوراني اعترف صوتيا بمعجزتين لإلمام احمد الحسن (عليه السالم) طلبهما الكوراني
بنفسه في برنامج "املهدي املوعود" على قناة الكوثر على الهواء مباشرة.

 -1توثيق معجزة نزول العذاب على الصرخي:
https://www.youtube.com/watch?v=HqmqGgY2zIs
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وهذا التسجيل الصوتي يعترف الكوراني في غرفة البالتوك  -كان يحضر فيها بشكل
منتظم  -أمام أكثر من  600زائر في حينها باآليتين اللتين طلبهما بنفسه في برنامجه
التلفزيوني على الهواء.
الكوراني اعترف على برنامج البالتوك ( )1بمعجزتين لإلمام احمد الحسن (عليه
السالم) طلبهما الكوراني بنفسه ،فقد طلب الكوراني في برنامجه أنه إن كان اإلمام احمد
الحسن حق فليمنع عنه الظهور في قناة الكوثر وقد منع لعام بسبب حرق جماعة
الصرخي للقنصلية اإليرانية بسبب غضبهم من تصريحات أخرى له ضدهم وال عالقة
ألتباع اإلمام احمد الحسن بها .هذه الحادثة منعت ظهوره لعام كامل .ولم يسمح له بعد
طلبه للمعجزة هذه بان يظهر على القناة ولم يسجل اي حضور في برنامج املهدي املوعود
ملدة عام أو أكثر ،وهذا يعرفه كل متابع للبرنامج املذكور حيث كان يبث كل أسبوع تقريبا،
فهذه آية طلبها هو بنفسه وتحققت.
أما طلبه الثاني فقد كان هالك شارون ،وقد هلك شارون .حيث دخل بعدها بمدة
قصيرة في موت سريري كما يعلم الجميع وتحققت املعجزة الثانية .وقد كذب الكوراني في
األول وقال إنه طلب هالك "أوملرت" لكي يتهرب من قوله مع أن الذي في وقتها ارتكب املجاز
شارون .لكنه عاد بعد ذلك لالعتراف في برنامج تليفزيوني انه كان شارون .وكانت هذه
اآلية الثانية التي طلبها على الهواء مباشرة .والتسجيل الصوتي يوثق اعتراف الكوراني في
غرفة البالتوك املسماة علي مع الحق أمام أكثر من  600زائر للغرفة باآليتين اللتين طلبهما
بنفسه على الهواء والتسجيل الصوتي للقاء موجود يمكن للجميع االطالع عليه (.)2

 -1الذي هو برنامج للتواصل االجتماعي وفيه غرف دردشات جماعية صوتية بعضها يستقبل شخصيات سياسية أو دينية.
 -2الكوراني يعترف بنفسه بمعجزتين لإلمام احمد الحسن (عليه السالم) طلبهما بنفسه على الهواء مباشرة في برنامج املهدي
املوعود على قناة الكوثرhttps://www.youtube.com/watch?v=_-FbfbujawA :
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العرعور يفضحه اهلل بعا جتاوزه على املهاي امحا احلسن
خالل شهر رمضان سنة  1431هـ .ق كانت هناك مناظرات مصورة بين أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) والشيخ السلفي عدنان العرعور على قناة صفا الفضائية ذات
التوجه السلفي .في هذه املناظرة سب عدنان العرعور اإلمام احمد الحسن وتجاوز عليه
وطلب معجزة علنية منه هو ومقدم البرنامج املنحاز بشكل تام للسلفي العرعور .ولم تمر
سنة حتى فضحه هللا وأخزاه وجعله آية للعاملين.
فظهرت أخبار موثقة عن عدنان العرعور على الفضائيات بانه يمارس أفعال ال
أخالقية .وقد مارس هذه األفعال القبيحة منذ عشرات السنين وكان هناك من يعرف هذا
األمر أيضا منذ عشرات السنين ،لكن في ذلك التوقيت فقط فضحه هللا .وهذا ألنه تجاوز
على املهدي احمد الحسن (عليه السالم) وسبه في شهر رمضان السابق وتحدى وطلب
معجزة من اإلمام احمد الحسن؟! وهللا سبحانه وتعالى حكيم فيجعل آياته في أشخاص
معروفين وبعد أن يتحدون ويتجاوزون على اإلمام احمد الحسن.
واألمر اآلخر :إن قناة صفا نفسها أغلقت خالل أيام بعد هذا التجاوز ،وهذا فيديو
يوثق هذه املعجزة (.)1
اسم كافر على جبهة الوصابي
خالل مناظرات شهر رمضان  1432التي تمت بين املهندس شوقي احمد من انصار
اإلمام املهدي (عليه السالم) من اتباع اإلمام احمد الحسن ،وبين الشيخ السلفي خالد
الوصابي في برنامج كلمة سواء على قناة صفا تجاوز السلفي خالد الوصابي على اإلمام

 -1العرعور يفضحه هللا باللواط بعد أقل من سنة من تجاوزه على املهدي احمد الحسن (عليه السالم) وطلبه معجزة علنية
منهhttps://www.youtube.com/watch?v=Ec99gX7_esg :

موضع املعجزة املادية يف الدين االهلي ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــ 207

احمد الحسن ودلس عليه وسبه ،فاظهر هللا سبحانه وتعالى آية على جبهته حيث كتبت
خيوط الثوب الذي يضعه فوق راسه بشكل واضح كلمة كافر (.)1
"إن في ذلك آليات للمتوسمين" (.)2
مل ال يهلك اهلل كل من يسبون ويتعرضون حلجج اهلل
أوردت هذا السؤال بعد أن نقلت معجزتين لهالك بعض كبار رجال الدين في العراق -
بعد تعديهم السافر على اإلمام احمد الحسن  -ألنه قد يخطر في بال البعض.
يقول اإلمام احمد الحسن في إجابة هذا السؤال [ :ألن الحكمة من املعجزة هي إثبات
اتصالي باهلل وقد تحققت بهالك واحد ،فاهلل لم يهلك كل من قاتلوا الحسين في كربالء في
يوم عاشوراء باملعاجز بل أهلك من أهلك ليكون آية ،بل هللا لم يهلك الشمر أو حرملة
رغم أن وقع ما فعلوه كان أعظم على الحسين صلوات هللا عليه من سبه واتهامه بانه من
أهل النار.
أما طلبك آية خاصة بك أنت فأعلم وفقك هللا وسدد خطاك وزينك بزينة العقل أن
خلفاء هللا ليسوا مهرجين وال ممثلين في سيرك وال بهلوانيين يدورون على الناس في
الشوارع والطرقات ليعملوا لهم حركات وأعمال تبهرهم بل غاية ما في املعجزة أنها آية من
هللا تثبت أن من تحصل له ولي من أولياء هللا وان هللا يدافع عنه ويؤيده ،وقد تحقق هذا
األمر في هذه الدعوة الحقة في أكثر من موضع ومنها ما حصل لشيخ علي الشكري وهو
شخص معروف لدى حوزتي النجف وقم وقد نعاه بعض الفقهاء ملا أهلكه هللا.

 -1خيوط عمامة السلفي الوصابي تكتب في جبهته كلمة كافر خالل مناظراته مع انصار اإلمام املهدي (عليه السالم).
https://youtu.be/HDGlxUOdCZc

 -2القرآن الكريم ـ سورة الحجر ـ اآلية.75 :
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وفقك هللا وسدد خطاك انتبه أن هللا صرح في القرآن أنه يريد اإليمان بالغيب ولهذا
حتى عندما يقيم معاجز يترك مساحة فيها لإليمان بالغيب وال يجعلها معاجز قهرية ال
تترك مساحة للغيب ولو انه فعل آية قاهرة ال تترك مساحة للغيب فإنه ال يقبل إيمان
من يؤمن بسببها ،وقصة فرعون في القرآن معروفة وال يوجد سبب لعدم قبول هللا إيمان
فرعون غير كون اآلية قاهرة ولم تترك مساحة للغيب ،وهذا امر بينته بالتفصيل في تفسير
آية من سورة يونس فراجعه.
ولو كان هللا يريد إيمان الناس بمعجزات فردية قاهرة ال تترك لإليمان بالغيب مساحة
لجعل رسوله محمدا (صلى هللا عليه وآله) يرسل رسله إلى الحكام في زمانه بمعجزات
فردية ،فمثال كل رسول يقف بين يدي الحاكم ويتحول حصانه إلى قطعة ذهب أو حديد
ويطلب من الحاكم االحتفاظ بهذه املعجزة عنده ولو انه فعل هذا آلمنوا به وآمن بقية
الناس في ايران أو أوربا دفعة واحدة وانتهى األمر أو على األقل كان ارسل رسائله لهم
بلغاتهم ولم يرسلها بالعربية أو كان هللا أنزل القرآن بكل اللغات العاملية أو مئة لغة على
األقل أليس هذا أقوم للحجة على الناس ولو انه فعلها لكانت هذه آية معجزة ظاهرة
ملحمد (صلى هللا عليه وآله) وانه متصل باهلل أو على األقل لو انه (صلى هللا عليه وآله)
قام بترجمة القرآن لكل اللغات بدل أن يتركه هكذا لالجتهادات الشخصية فتكون لدينا
عدة ترجمات إنجليزية للقرآن وهي ترجمات مختلفة ومتضاربة ،وخصوصا أن بعض هؤالء
الكذابين يقولون لكم على املنابر إن محمدا واألئمة كانوا يتكلمون كل اللغات فلماذا لم
يترجم الرسول واألئمة (صلوات هللا عليهم) القرآن ،هل أن محمدا واألئمة (صلوات هللا
عليهم) بخالء مثال وحاشاهم؟! ،أم أن ترجمة القرآن التي كان غير العرب بأمس الحاجة
لها ال توافق الحكمة؟! ،أم أن ما يقارب مئتين وخمسين عاما لم تكفي الرسول واألئمة
للترجمة؟! ،أم أن إتقان شخص ملئات اللغات ليست معجزة ظاهرة وحجة تامة وقائمة
مدى الزمان ؟!!!
أنا أؤكد لك أن كثيرا من امللحدين صادقين في قولهم تماما عندما يقولون ملاذا ال
يعمل لنا هللا إن كان موجودا معجزة صغيرة يثبت بها وجوده كي نؤمن به ،وانا هنا أقدم
لك طلبا من البروفسور ريتشارد دوكنز للمعجزة نيابة عنه فهو يقول ملاذا ال يجعل هللا يد
إنسان متدين مقطوعة تنمو من جديد كالبرمائيات عندما تقطع بعض أطرافها لكي
نصدق بوجوده ؟! هل يمكنك أن تبين له ملاذا ال يستجيب هللا لطلبه باعتبارك مؤمنا
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بوجود هللا فطلبه موجه لجميع املؤمنين وخصوصا الذين يؤمنون باملعجزات املجانية
والتي تترامى يمينا وشماال ملجرد أن يؤمن الناس حتى وان كان إيمانا خاليا من أي مساحة
غيبية.
من يقولون إن على احمد الحسن أن يأتيهم بمعجزة عند الطلب وإال فهو ليس على
حق ملزمون بأن يأتوا بروفسور دوكنز بمعجزة من ربهم الذي يؤمنون به واعتقد أن الرب
أقدر من العبد وإذا لم يأتوه باملعجزة فبحسب قانونهم سيكون دوكنز محقا مئة باملئة
ويكون اإللحاد صحيحا بناءا على قاعدتهم التي أقروها بأنفسهم فهل يقبلون بهذه النتيجة
أم أن قانونهم الشيطاني هذا يعمل فقط في مواجهة أحمد الحسن] (.)1
وليست هذه املعجزات الوحيدة بل دائما وباستمرار هناك شهادات بمعاجز لإلمام
احمد الحسن (عليه السالم) بأشخاص من أماكن متعددة ولغات متعددة ولم يسبق لهم
أن التقوا بحيث ال يمكن اجتماعهم على الكذب ،فعلى اقل تقدير يجب أن تدفع هذه
املعاجز الناس للبحث في دعوة الحق.
أما الذي يريد أن يشفى كشرط ليؤمن باإلمام احمد الحسن فيقول له اإلمام احمد
الحسن:
[فاسأل نفسك ،وليسأل نفسه هذا الشخص ،هل هو يريد إتباع الحق ،أم أنه يريد
أن يشفى ؟! فإذا كان يريد اتباع الحق وهو واع  -كما تقول  -فيكفيه آخر بيان صدر وهو
بيان اليماني ،ويكفيه آالف الرؤى التي رآها عدد كبير من الناس ،ويكفيه شفاء املرض ى
من األنصار ،بعضهم مصاب بمرض السرطان وحاله ميؤوس منه ،وهو موجود اآلن
وتقاريره املرضية موجودة ،وهو يشهد أمام هللا أنه شفي بسبب إيمانه بهذه الدعوة
الحقة.

 -1جواب لإلمام احمد الحسن على صفحته على الفايسبوك:
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/495934523787549
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ويوجد أحد األنصار مصاب بشلل األطفال ،وهو معاق اآلن ومؤمن بالدعوة منذ عهد
الطاغية صدام ،ومتفان ومخلص ويجاهد في هذه الدعوة بماله وبجسده املعاق ،وبكل ما
يستطيع وهو على يقين كامل ،ولم أسمع منه في يوم أنه يريد الشفاء جزاء على أتعابه.
وأنتم تريدون الجزاء في هذه الحياة الدنيا وحتى قبل العمل وقبل اإليمان].
كان هذا امللحق مخصصا لبعض مصاديق املعجزة في دعوة اإلمام احمد الحسن.
واملعاجز املادية ،فضال عن غيرها ،كثيرة جدا في الدعوة اليمانية وتحصل باستمرار
ومشابهة ملا حصل مع حجج هللا واألنبياء واملرسلين السابقين (عليهم السالم) بحيث ال
يمكن ملعتقد بهم وبمعاجزهم أن يكذبها أو يكذب داللتها على أحقيته إال بأن يقر أنه يكيل
بمكيالين وأن عقيدته هي وراثته وليست قناعته .وقد اكتفينا فقط باملوثقة منها إتماما
للحجة ملن يطلب املعاجز ،أو لعلها على األقل تكون حافزا للبعض للبحث في دعوته
وإعجازه العلمي وباقي أدلته (عليه السالم).
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أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثالثة ـ  1431هـ ـ  2010م.

 .10اإلمام احمد الحسن ـ كتاب إضاءات من دعوات املرسلين الجزء الثالث القسم  2ـ
إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثالثة ـ  1431هـ ـ  2010م.
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 .11اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجهاد باب الجنة ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي
(عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .12اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير الجزء األول ـ إصدارات أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .13اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير الجزء الخامس ـ إصدارات أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .14اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الجواب املنير الجزء السادس ـ إصدارات أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .15اإلمام احمد الحسن ـ كتاب الحواري الثالث عشر ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي
(عليه السالم) ـ الطبعة األولى ـ  1433هـ ـ  2012م.
 .16اإلمام احمد الحسن ـ كتاب العجل الجزء الثاني ـ إصدارات أنصار اإلمام املهدي
(عليه السالم) ـ الطبعة الثالثة ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .17اإلمام احمد الحسن ـ كتاب املتشابهات الجزء الثالث ـ إصدارات أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .18اإلمام احمد الحسن ـ كتاب املتشابهات الجزء الثاني ـ إصدارات أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .19اإلمام احمد الحسن ـ كتاب ش يء من تفسير سورة الفاتحة ـ إصدارات أنصار
اإلمام املهدي (عليه السالم) ـ الطبعة الثانية ـ  1431هـ ـ  2010م.
 .20اإلمام احمد الحسن ـ خطاب محرم الحرام ـ محرم  1432هـ .ق
https://almahdyoon.org/arabic/documents/audio/saed/khetab-mo7arram.mp3

 .21اإلمام احمد الحسن ـ الصفحة الرسمية على الفايسبوك ـ
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313

 .22برنامج لقاء حول اإللحاد مع السيد احمد الحسن ـ قناة املنقذ العالمي ـ الحلقة
األولى .دجنبر  2015ـ https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE
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كتب أنصار اإلمام املهدي
 .23كتاب كرامات وغيبيات ـ جمعها بشار الفيصلي.
https://almahdyoon.org/arabic/documents/books-Ansar/Karamat-wa-ghaybiyat.pdf

كتب االمامية
 .24الحسن ابن مطهر الحلي (العالمة الحلي) ـ كشف املراد في شرح تجريد االعتقاد ـ
منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات  -بيروت لبنان ـ الطبعة األولى ـ  1988م.
 .25السيد أبو القاسم املوسوي الخوئي ـ البيان في تفسير القرآن ـ منشورات أنوار
الهدى ـ الطبعة الثامنة ـ  1981م.
 .26السيد محمد حسين الطباطبائي ـ امليزان في تفسير القرآن ـ منشورات مؤسسة
االعلمي للمطبوعات ـ الطبعة األولى ـ 1997م.
 .27الشيخ منصور احمد الطبرس ي – االحتجاج ـ منشورات الشريف الرض ي ـ الطبعة
األولى ـ  1380هـ .ق.
 .28الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوس ي ـ االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ـ دار
األضواء للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثانية ـ  1986م.
 .29الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوس ي ـ الغيبة ـ منشورات الفجر للطباعة
والنشر والتوزيع ـ الطبعة األولى ـ  1423هـ .ق.
 .30الشيخ محمد رضا املظفر ـ عقائد االمامية ـ الطبعة األولى ـ  1380هـ .ق.
 .31الشيخ جعفر السبحاني ـ محاضرات في اإللهيات .مؤسسة النشر اإلسالمي ـ الطبعة
الثامنة ـ  1421هـ .ق.
 .32الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  -األمثل في تفسير كتاب هللا املنزل ـ مدرسة اإلمام
علي بن أبي طالب (عليه السالم) ـ الطبعة األولى ـ التصحيح الثالث  1426هـ .ق.
 .33املرجع الحائري ـ تزكية النفس من منظور الثقلين ـ جمعية املعارف اإلسالمية
الثقافية ـ  2009ـ املوقع:
http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-indexes.php?p=lib&bid=53&pid=1
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 .34املرجع الحائري ـ كتاب أصول الدين في الفصل الثاني النبوة ـ البحث الثاني :أدلة
النبوةhttp://www.alhaeri.com/moalafat/osul/osol-09.html .
 .35أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي (الصدوق) ـ األمالي ـ مركز
الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ـ الطبعة األولى ـ  1417ه .ق.
 .36الشيخ أبو النصر محمد ابن مسعود العياش ي ـ تفسير العياش ي ـ مؤسسة االعلمي
للمطبوعات ـ الطبعة األولى ـ  1991م.
 .37الشيخ محمد ابن يعقوب الكليني ـ أصول الكافي ـ دار الكتب اإلسالمية ـ الطبعة
الثالثة ـ  1388هـ.
 .38العالمة محمد باقر املجلس ي ـ بحار األنوار .دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة األولى ـ
 1983م.
 .39املحقق جعفر السبحاني ـ مفاهيم القرآن الجزء الرابع .مؤسسة اإلمام الصادق
(عليه السالم) ـ املطبعة :االعتماد ـ نسخة مقروءة على النسخة املطبوعة.
 .40أبو عبد هللا الحسين ابن حمدان الخصيبي ـ الهداية الكبرى ـ مؤسسة البالغ
للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الرابعة ـ  1991م.
 .41أبو حسن علي ابن إبراهيم القمي ـ تفسير القمي ـ مؤسسة دار الكتاب للطباعة
والنشر ـ الطبعة :الثالثة ـ  1404م.
 .42السيد فضل هللا الراوندي ـ قصص األنبياء ـ مجمع البحوث اإلسالمية ـ الطبعة
األولى ـ  1409هـ.
 .43علي الكوراني العاملي – دجال البصرة ـ الطبعة الثانية.
http://www.alameli.net/file/869/download?token=7j0deM49

كتب السنة
 .44محمد ابن يوسف السنوس ي ـ الحقائق في تعريفات مصطلحات عــلماء الكالم ـ
مكتبة املسجد النبوى ـ  1846مhttp://www.achaari.ma/Article.aspx?C=5710 .
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 .45محمد ابن يوسف السنوس ي ـ أم البراهين السنوسية الصغرى بشرح السنوس ي .دار
الكتب العلمية بيروت ـ  2009م.
 .46عبد الكريم الشهرستاني ـ نهاية االقدام في علم الكالم ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ
الطبعة األولى ـ  2009م.
 .47سيف الدين اآلمدي ـ ابكار األفكار الجزء الثاني ـ دار الكتب والوثائق القومية مركز
تحقيق التراث ـ الطبعة الثانية القاهرة ـ  2004م.
 .48أبو بكر الباقالني ـ كتاب اإلنصاف ـ دار التوفيق النموذجية ـ الطبعة الثانية ـ
2000م.
 .49أبو بكر الباقالني ـ البيان عن الفرق بين املعجزات والكرامات والحيل والكهانة
والسحر والنارنجات .املكتبة الشرقية ـ 1958م.
 .50عبد امللك الجويني ـ ملع األدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ـ عالم الكتب
 لبنان الطبعة :الثانية1407 ،هـ 1987 -م. .51عبد امللك الجويني ـ كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول الدين ـ دار الكتب
العلمية ـ الطبعة األولى ـ  1995م.
 .52محمد ابن جرير الطبري ـ تفسير الطبري ـ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ـ الطبعة :األولى ـ  1422هـ  2001 -م.
 .53عضد الدين االيجي ـ املواقف في علم الكالم ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة األولى ـ
 1997م.
 .54سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني ـ شرح املقاصد ـ دار املعارف النعمانية ـ
1401هـ 1981 -م.
 .55أبو حامد محمد الغزالي ـ تهافت الفالسفة ـ دار املعارف ،القاهرة – مصر ـ الطبعة
الرابعة.
 .56أبو الوليد محمد ابن رشد ـ تهافت التهافت ـ دار الكتب العلمية ـ  2001م.
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 .57أبو الوليد محمد ابن رشد ـ مناهج األدلة ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ 2001
م.
 .58علي ابن علي ابن محمد بن أبي العز الدمشقي ـ شرح العقيدة الطحاوية ـ دار
السالم للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة املكتب اإلسالمي) ـ الطبعة
املصرية األولى 1426 ،هـ  2005 -م.
 .59محمد راتب النابلس ي ـ موسوعة النابلس ي ـ nabulsi.com
كتب املسيحيين
 .60دائرة املعارف الكتابية املسيحية ـ قاموس الكتاب املقدس
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-BibleDictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html

 .61البابا شنودة ـ في جواب سؤال:
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-HolyBible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/046-Sinners-Making-Miracles.html

 .62هربرت لوكير  Herbert Lockyerـ كل املعجزات في الكتاب املقدس ـ ترجمة ادوارد
وديع عبد املسيح ـ دار الثقافة ـ الطبعة األولى ـ  1999م.
 .63جوزيف كيني  Joseph Kennyـ مبادئ اإليمان املشتركة في املسيحية واإلسالم ـ
ملهم من كتاب  Summa Contra Gentilesتوما األكوينيChristian-Islamic .
Preambles of Faith: An Exercise in Philosophy of Religion Or Kalâm for
Our Day : Modeled After Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, 1 - 3
.Council for Research in Values and Philosophy, 1999 – page: 137
 .64شرح الكتاب املقدس ـ العهد الجديد ـ القس أنطونيوس فكري
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-NewTestament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01Chapter-16.html

 .65شرح الكتاب املقدس ـ العهد الجديد ـ القمص تادرس يعقوب ملطي
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كتب عامة
 .66ريتشارد دوكنز ـ صانع الساعات األعمى .ترجمة د .مصطفى إبراهيم فهمي ـ الهيئة
املصرية العامة للكتاب ـ .2002
 .67ستيفن هوكنج ـ التصميم العظيمHawking, Stephen. The grand design. .
Random House Digital, Inc., 2011.
 .68ديفيد هيوم ـ تحقيق في الذهن البشري ـ املنظمة العربية للترجمة ـ الطبعة األولى ـ
 2008م.
 .69باروخ سبينوزا ـ رسالة في الالهوت والسياسة ـ دار التنوير للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت ـ الطبعة األولى ـ  2015م.
.70

املوسوعة الفلسفية ـ فولتير.Dictionnaire philosophique portatif, Voltaire .
https://books.google.com/books?id=esDz0rPJhfsC

 .71جمال الدين ابن منظور األنصاري ـ لسان العرب ـ دار صادر  -بيروت ـ الطبعة
الثالثة  1414 -هـ.
 .72مروان عطية ـ املعجم الجامع ـ دار النوادر للنشر والتوزيع ـ  2012م.

والحمد هلل رب العاملين.

