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فلسفة اآليات اإللهية
سامح مصطفى

اآلايت واملعجزات واإلشكالية اللغوية
يعد اختالط املفاهيم أحد
األسباب املؤدية إىل اللبس ،إن مل
يكن أبرزها ،يف خمتلف اجملاالت،
السياسية والفلسفية واللغوية ،وبطبيعة
احلال املذاهب الدينية أيضا .ومن بني
تلك املفاهيم العديدة ،اليت وقع بينها
اخللط ،مفهوما اآلية واملعجزة ،واللذان
وإن كاان يف نظر الغالبية العظمى من
الناس يؤداين نفس الوظيفة ،إال أن
اثنيهما (املعجزة) قد اكتسب على مر
القرون قوة وحاز مرتبة األسبقية على
املفهوم األول (اآلية) ،حبيث ترسخت
يف العقل اجلمعي لألمة عادة السؤال
عن املعجزات كإثبات لصدق ادعاء
املبعوثني ،وإمهال النظر يف اآلايت اليت
هي نفسها دالئل أتييد هلم من عند
هللا تعاىل إثباات لصدقهم .إننا جند لفظة
التقوى

«اآلية» أوىل وأجدر ابلقبول ،ال سيما
وأهنا كانت األنسب يف التعبري القرآين
دون لفظة «معجزة» ،فقد يستغرب
املرء من حقيقة أن لفظة «معجزة» ليس
هلا وجود يف القرآن اجمليد ،بينما ترتاءى
لفظة «آية» و«آايت» بكثرة ملفتة
لألنظار .فقد وردت بصيغة اإلفراد
واجلمع واإلضافة والتجرد والتعريف
والتنكري إمجاال أربعمائة وأربع عشرة مرة
بني دفيت القرآن اجمليد ،وتشري أغلب
تلك املرات إىل معىن «العالمة الظاهرة
الدالة على أمر أو وجود خفي» ،وهلذا
مسيت ُج ُل وعبارات القرآن اجمليد بـ
«اآلايت» من منطلق كون كل مجلة
منها تشري إىل ذلك الذي ال تدركه
األبصار وهو اللطيف اخلبري سبحانه
وتعاىل  .
إننا إذ نعرض إىل التمييز بني مفهومي

اآلايت واملعجزات ال هندف إىل نفي
ما أجراه هللا تعاىل على أيدي أوليائه
أو ألجلهم من كرامات وأمور تبدو
خارقة للعادة ،ولكننا هندف من
وراء هذا التمييز إىل وضع كل أمر
يف نصابه الصحيح ،فإن اختزال كل
أفعال النبيني املؤيدة من هللا تعاىل يف
لفظ «معجزات» يبعد العقل تلقائيا
ومبرور الوقت عن فكرة أن لفت
األنظار إىل هللا كونه السبب األول،
وهلذا كان السؤال عن اآلية هو األجدر
واألكثر اتفاقا مع املنطق ،وما مصطلح
«معجزة» إال من مجلة املصطلحات
الدخيلة على فهم األمة الصحيح ،وهو
ماكان له جناايته اليت أدخلت ذلك
الفهم يف دهاليز اخلرافة.
جاء يف بعض املعاجم املتخصصة
عن معىن اآلية أهنا «العالمة الظاهرة،
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وحقيقته كل شيء ظاهر هو مالزم
لشيء ال يظهر ظهوره فمىت أدرك
مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك
اآلخر الذي مل يدركه بذاته إذ كان
حكمهما واحدا ،ذلك ظاهر يف
احملسوس واملعقول» (التوقيف على مهمات
التعاريف للمناوي)

كما قلنا ،لسنا بصدد تفضيل أحد
املفهومني على اآلخر ،ولكن إذا ما
وجدان أحدمها يستخدمه املصطلح
القرآين دون اآلخر ،فإن هذا يعين
ضمنا اشتمال اللفظ املستخدم على
معان وأبعاد ال يتضمنها اللفظ اآلخر  .
  
املعجزة يف القرآن اجمليد ،وجناية
املصطلح الدخيل  
إن موضوع حبثنا يف هذه األسطر القليلة
يتعدى فكرة املفاضلة بني األلفاظ،
وإمنا سنتوصل يف أثناء املطالعة إىل ما
جناه استخدام لفظ غري مناسب على
العقل اجلمعي لألمم .كذلك سنحاول
استكناه فلسفة اآلايت اإلهلية ودواعي
ظهورها  .
   لقد شاع استخدام لفظة «املعجزة»
طوال قرون بعد عصر النبوة ،فحىت
النيب اخلامت  مل يؤثر عنه التلفظ به،
على األقل فيما بني أيدينا من الصحاح
الستة .فلم يُذكر هذا املصطلح يف

واألكثـــر اتفاقا مـــع المنطق،
ومـــا مصطلـــح «معجزة»
إال مـــن جملـــة المصطلحات
الدخيلـــة علـــى فهـــم األمة
الصحيـــح ،وهو مـــاكان له
جناياتـــه التـــي أدخلت ذلك
الفهـــم في دهاليـــز الخرافة.

القرآن وال يف حديث النيب ،وال يف
كالم الصحابة والتابعني ،وكانت
تستعمل كلمة «آية» مكان «املعجزة»
و«اإلعجاز» ،مث نشأ هذا املصطلح
يف هناية القرن الثالث اهلجري يف بيئة
املتكلمني مث البالغيني الذين كانوا
يدافعون عن القرآن الكرمي ويردون
أابطيل املالحدة والزاندقة وأهل
الزيغ واألهواء .وأول من استعمل
مصطلح اإلعجاز كان حممد بن يزيد
الواسطي املعتزيل ،وكان هذا بعد
منتصف القرن الثالث اهلجري؛ فهو
أول من ألف يف اإلعجاز ،وقد فُ ِقد
أتليفه هذا يف مجلة ما فقد من كتب
الرتاث وإمنا علمنا به من أتليفات
معاصريه ،وتويف الواسطي سنة 306
هـ  .منذ ذلك احلني ظل مصطلح

«املعجزة» قيد االستعمال ،مث بدأ ذلك
املصطلح يف إزاحة مفهوم «اآلية» حىت
حل حمله متاما يف القرون املتأخرة قبل
مبعث املسيح املوعود حضرة مرزا غالم
أمحد القادايين  على رأس القرن
الرابع عشر اهلجري  .
  
ملاذا تظهر آايت هللا؟!
بطبيعة احلال فإن كل عناصر الوجود
تشري إىل املوجود األول سبحانه جل
يف عاله ،وابلتايل وبناء على ما تقدم
فإن اخلليقة يف حد ذاهتا آايت مشرية
إىل احلق املطلق (هللا سبحانه وتعاىل)،
وذلك على اعتبار أن اآلية هي العالمة
الظاهرة واملالزمة لشيء ال يظهر
كظهورها ،فمىت أدرك املرء الظاهر
منهما انتقل بذهنه إىل إدراك اآلخر
اخلفي الذي مل يدركه بذاته  .
إ ًذا ،فعناصر الوجود مجيعا من خملوقات
وظواهر كونية ووعي وأحاسيس نفسية،
كل ذلك يُعد آايت هلل سبحانه وتعاىل،
وهي تكفي لفطني ،فمن آايته سبحانه
على سبيل املثال فقط ال احلصر  :
آيتِ ِِه أَ ْن َخلَ َق ُك ْم ِم ْن ُتـ َر ٍ
اب
﴿وِم ْن َ
َ .1
ُثَّ إِ َذا أَْنـتُ ْم بَ َش ٌر َتـْنـتَ ِش ُرو َن﴾ (الروم:
  )21
َق ل ُ
َك ْم ِم ْن
﴿وِم ْن َ
آيتِ ِه أَ ْن َخل َ
َ .2
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل
أَْنـ ُف ِس ُك ْم أَ ْزَو ً
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ح ًة إِ َّن ِف َذلِ َك َلَي ٍت
َبـْيـنَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَرْ َ
لِ َق ْوٍم َيـَتـ َف َّك ُرو َن ﴾ (الروم  )22 :
الس َم َاو ِ
ات
﴿وِم ْن َ
ْق َّ
آيتِ ِه َخل ُ
َ .3
ض َو ْاختَِل ُف أَل ِ
َوالَْ ْر ِ
ْسنَتِ ُك ْم َوأَل َْوانِ ُك ْم
ني ﴾ (الروم:
إِ َّن ِف َذلِ َك َلَي ٍت لِل َْعالِ ِم َ
  )23
َّها ِر
﴿وِم ْن َ
َ .4
آيتِ ِه َمنَ ُام ُك ْم ِبللَّيْ ِل َوالنـ َ
َوابْتِ َغا ُؤُك ْم ِم ْن فَ ْضلِ ِه إِ َّن ِف َذلِ َك َلَي ٍت
لِ َق ْوٍم يَ ْس َم ُعو َن ﴾ (الروم  )24 :
آيتِ ِه يُر ُ
ِيك ُم الَْبـ ْر َق َخ ْوفًا
﴿وِم ْن َ
َ .5
الس َما ِء َم ًاء َفـيُ ْحيِي
َم ًعا َوُيـَنـ ّزُِل ِم َن َّ
َوط َ
ض َبـ ْع َد َم ْوِتَا إِ َّن ِف َذلِ َك َلَي ٍت
بِ ِه الَْ ْر َ
لِ َق ْوٍم َيـ ْع ِقلُو َن ﴾ (الروم  )25 :
الس َم ُاء
﴿وِم ْن َ
وم َّ
َ .6
آيتِ ِه أَ ْن َتـ ُق َ
ض بَِ ْم ِرِه ُثَّ إِ َذا َد َع ُاك ْم َد ْع َوًة ِم َن
َوالَْ ْر ُ
الَْ ْر ِ
ض إِ َذا أَْنـتُ ْم َْت ُرُجو َن﴾ (الروم  )26 :
﴿وِم ْن َ ِ ِ
ِ
الرَِي َح
َ .7
آيته أَ ْن ُيـ ْرس َل ّ
ُمبَ ِّشر ٍ
ِي
ات َولِيُ ِذي َق ُك ْم ِم ْن َرْ َ
حتِ ِه َولِتَ ْجر َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ُ
ْك ب ْم ِره َولَتـْبـَتـ ُغوا م ْن فَ ْضله َول ََعلك ْم
الْ ُفل ُ
تَ ْش ُك ُرو َن ﴾ (الروم  )47 :
  فتلك اآلايت السبع املتعاقبة من سورة
الروم تكفي اللتفات العاقل إىل ذلك
الواجد واملتحكم اخلفي األعظم ،ولذا
رأينا على مر التاريخ مناذج حلاالت إميان
متت بدون تقدمي آية إجلائية ودافعة إىل
اإلميان ،نعرف مجيعا قصة إميان حضرة
الصديق أيب بكر وحضرة احلكيم نور
الدين (رضي هللا تعاىل عنهما) ،إهنما
التقوى

لسنا بصدد تفضيل أحد المفهومين على اآلخر ،ولكن
إذا ما وجدنا أحدهما يستخدمه المصطلح القرآني
دون اآلخر ،فإن هذا يعني ضمنا اشتمال اللفظ
المستخدم على معان وأبعاد ال يتضمنها اللفظ اآلخر  .

مل يسأال سيديهما تقدمي آي ٍة إثباات
للصدق ،لقد اكتفى كل من هذين
الص ِّديقني ابإلنسان الكامل كآية يف
حد ذاته  .
َّ
  وألن الناس متفاوتون يف مراتبهم
العقلية وإدراكهم وسرعة بديهتهم،
فكذلك هم متفاوتون يف سرعة
استجابتهم  لآلايت ،وكما أن منهم من
يكتفي مبا يقدمه هللا تعاىل بيده إليهم
من آايت مبثوثة يف الوجود املشهود،
فأيضا هناك من هم أدىن مرتبة ،وأقل
إدراكا وفهما ،وحيتاجون إىل إعادة
التفهيم ،فيقدم هللا تعاىل إليهم آية
تناسبهم ،ولكن هذه املرة على أيدي
أوليائه ومبعوثيه (عليهم السالم) ،حىت
إذا ما ثبت هلؤالء القوم صدق املرسلني
انتبهوا إىل حقيقة ِ
املرسل الذي أرسلهم
سبحانه .فاآلايت إذا يف هذه احلال
تظهر للناس العاديني الذين مل يستوعبوا
درس الوجود الطبيعي الذي يقدمه

املريب األعظم عز وجل ،لذا استدعى
رحم ذلك املريب عليهم أن يعاد الدرس
هلؤالء الناس على يد معلم مرسل من
ذلك املريب األعظم  .
وكما يشهد واقع احلال ،فحىت
الرسل ال يكونون مبنأى من املعاندة
والتكذيب بطبيعة احلال ،فهنا أييت دور
اآلايت من هللا تعاىل كنوع من اإلجلاء،
غرية منه سبحانه وتعاىل على أوليائه
الذين ال يلبث الناس أن يكفروهم
ويكذبوهم فور دعواهم .فاآلايت إ ًذا
ال تظهر هكذا اعتباطا أو كيفما اتفق،
وإمنا هي تتبع قانوان وشروطا ال تظهر
إال بتحققها .ويف املقتبس اآليت يقدم
حضرة املسيح املوعود  جانبا من
قانون هللا تعاىل يف إظهار اآلايت على
أيدي املبعوثني ،فيقول  :
فواضح جدا أن آايت هللا تظهر
تصديقا لرسله ومبعوثيه ليُعرفوا،
وهي تظهر يف وقت يواجهون فيه
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أشد التكذيب إذ يعدون من املفرتين
والكفار والفساق ،فتهيج هلم غرية هللا
فرييد أن يظهر آبايته صدق الصادق،
ابختصار ،إن اآلايت السماوية دوما
حباجة إىل حمفز .وإن الذين يك ِّذبون
مرارا وتكرارا هم الذين ميثلون ذلك
احملفز ،فهذه هي فلسفة اآلايت»
(التحفة الغولروية ص)109
تنزه هللا عن العبث
ككل عناصر الوجود وظواهره،
اآلايت اإلهلية يف أتييد املبعوثني تكون
وفق قانون ،وهو ما بيناه يف املقتبس
آنف الذكر حلضرة املسيح املوعود
 .وعلى ذكر القانون اخلاص
لظهور اآلايت على أيدي املبعوثني ،أو
ألجلهم ،يستبعد العقل أن تظهر آية
هكذا اعتباطا دون وجود احملفز الداعي
إىل ظهورها  .
من العوائق الكامنة يف سبيل إميان
الكثريين شعورهم برتاخي الزمان ،وأنه
ما زال لديهم متسع من الوقت ،وابلتايل
فكلما جاءهم مبعوث من هللا يف وقته
وأوانه ردوه قائلني (بلسان حاهلم) :إنه
ليس أوانك ،وما زالت هناك فسحة
من الزمان حىت أتيت أنتَّ ..إن حال
هؤالء هي نفسها حال السادر يف
غيِّه زاهيا بصحته وماله انسيا حلظة

انقضاء األجل ،بل ومستبعدا هلا  ..
َالٌ لَِنـ ْف ِس ِه قَ َ
ال
﴿وَد َخ َل َجَّنـتَ ُه َوُه َو ظ ِ
َ
ُن
ُن أَ ْن تَبِي َد َه ِذ ِه أَبَ ًدا * َوَما أَظ ُّ
َما أَظ ُّ
اع َة قَائِ َم ًة َولَئِ ْن ُرِد ْد ُت إَِل َرِّب
َّ
الس َ
لََ ِج َد َّن َخْيـ ًرا ِمْنـ َها ُمْنـ َقلَبًا ﴾ (الكهف:
)37-36
ومسألة الشعور برتاخي الزمان هذه
كانت السبب الرئيس يف إنكار
املنكرين لآلايت وللمرسلني ،فبما أن
كل شيء أبوان ،حىت أن هذا القول
صار جاراي بني الناس جمرى املثل
السائر ،فكان إنكار مصلح وجمدد
الوقت غري ممكن إال إبحدى طريقتني:
 .1إما أن ينكروا املبعوث نفسه قائلني
له أنه منتحل ،وهذا يكون متعذرا يف
األغلب ،إذ ال يكون مثة مدعني غري
ذلك املبعوث.
 .2أو إنكار الوقت نفسه ،وابلتايل
فمن جاء يف غري وقته فليس هو
املقصود ،ألن الرجل املناسب أييت
دائما يف الوقت املناسب.
وال يلبث املنكرون أن يتخذوا من الطريقة
الثانية مرتكزا إلنكار املبعوث من هللا
عز وجل ،لذا نرى هللا تعاىل يفضح
كذب هؤالء آبايته اليت جيريها على
أيدي النبيني ،ولتقريب املسألة ننظر يف
واقع األمة وكم ترقبت بزوغ القرن الرابع
عشر اهلجري موعدا لظهور مهديها

املسيح! وذلك بناء على عدة قرائن،
منها ما ورد يف حديث الدارقطين من
أن ادعاء املهدي املنتظر سيعقبه وقوع
خسوف للقمر فكسوف للشمس يف
نفس الشهر من رمضان ،فهذا ما
حدث ابلضبط ،غري أن طائفة من
املكذبني من مشايخ وعلماء السوء
أضلوا العوام بفكرة أن آييت اخلسوف
والكسوف حدثتا ابلفعل ،ولكن هذا
ليس معناه أن مرزا غالم أمحد هو
املهدي فعال ،بل إن املهدي احلقيقي مل
ِ
أيت بعد ،فارقبوه الحقا ،رمبا يف القرن
اخلامس عشر ،ولكن ليس اآلن ،وليس
هذا الرجل.
ويقول املسيح املوعود  دحضا
ملثل هذا االعرتاض السخيف:
«وملاذا تسرع هللا إذ قد أظهر اآلية
يف زمن ال يوجد فيه أي أثر َّ
ملدٍع،
بل مل يكن ألبيه وجده أي أثر؟.....
مث ملا مل تظهر إىل اآلن أمارات ظهور
املهدي القادم وأتجل األمر إىل
مائة عام على األقل ،فأي فائدة
ترجى من آية اخلسوف والكسوف
الباطلة هذه؟.....ابختصار؛ لو فُصل
بني املهدي وآيته فهذا تشاؤم كريه ،مما
يُفهم منه أن هللا تعاىل أصال ال يريد
أبدا أن يُثبِت آبايت مساوية دعواه أبنه
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