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املقدمة
»أجوبة  كتب  سلسلة  من  الثالث  الكتاب  هو  أيدينا  بني  الذي  الكتاب  هذا  إّن 
السلسلة،  هذه  من  كتابني  الكريم  للقارئ  قّدمنا  أن  سبق  وقد  الكالمية«،  الشبهات 
ومها الكتاب األول حتت عنوان »معرفة اهلل«]1]، والكتاب الثاين حتت عنوان »الدين 
الدين  أصل  إىل  الناظرة  الشبهات  مطلق  تناولنا  الثاين  الكتاب  هذا  ويف  والنبوة«]2]. 
والنبّوة العامة بالنقد والتحليل، ويف اخلتام تعّرضنا إىل اإلجابة عن بعض الشبهات 

اهلامة فيام يتعّلق ببعض األنبياء السابقني أيضًا.
أّما هذا الكتاب الذي بني أيدينا فيعالج خصوص الشبهات املطروحة بشأن النبي 

األكرم 9، وقد عمدنا إىل تنظيمها وإنجازها ضمن قسمني.
يف القسم األول عمد كاتب السطورـ  كام يف الكتابني السابقنيـ  إىل حتليل الشبهات 
الكالمية والعقائدية من منطلق كالمي ـ فلسفي، وذلك ضمن سبعة فصول، وهي 

كاآليت: 
1 ـ أمّية النبي األكرم 9.

2 ـ علم الغيب.
3 ـ املعاجز.

4 ـ العصمة.
5 ـ النبّوة والوحي.

6 ـ اخلامتّية.
7 ـ احلكومة واملرشوعية.

]1]-عنوانه بالفارسية )خدا شنايس(، املعّرب.

]2]-عنوانه بالفارسية )دين ونبّوت(، املعّرب.
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ويف القسم الثاين حتت عنوان »الشبهات التارخيية واالجتامعية« تناولنا الشبهات 
املتعلقة بشخصية النبي األكرم 9 وأخالقه الفردية واالجتامعية ضمن ثالثة فصول، 
واألخالق  اجلنسية،  واألخالق  الفردية،  واألخالق  السرية  اآليت  النحو  عىل  وذلك 

االجتامعية.
ويف كال القسمني تّم تناول ما يقرب من مئة شبهة بالنقد والتحليل، وقد سعينا ـ 
من خالل نقد هذه الشبهات وإثبات زيفها وإهنا ال تعدو أن تكون جمّرد اهتامات جوفاء 
ال صلة هلا بالنبي األكرم 9 ومقام النبّوة ـ إىل إثبات التزام النبي باألسس والقواعد 

األخالقية عىل املستوى الفردي واالجتامعي واحلكومي بالشكل األعىل واألكمل.
أسلوب التحقيق:

لقد سعيت يف هذا الكتاب إىل حتليل الشبهات املثارة وتقييمها بشأن الشخصّية الفّذة 
للنبي األكرم 9 بأسلوب مكتبي يف سياق النهج الكالمي الكالم الفلسفي والتارخيي. 
وبطبيعة احلال فإن االجتاه الغالب عىل هذا الكتاب هو االجتاه الكالمي ـ التارخيي، وقد 
نضظّر أحيانًا إىل االستفادة من املسلك العرفاين والفلسفي أيضًا. واملسألة التي جيدر 
التنويه إليها هي أن اإلجابة عن الشبهات يتّم حتديدها طبقًا ألمهية الشبهة، ولذلك قد 

تستغرق اإلجابة عن بعض الشبهات أكثر من عرش صفحات أحيانًا.
رضورة التحقيق:

الختفى رضورة البحث عىل القارئ الكريم؛ إذ تعّرض النبي األكرم9 ـ الذي 
يمثل حمور اإلسالم ـ إىل االنتقادات والشبهات حتى يف حياته، ونشهد اليوم إعادة 
اإلنسان  هلذا  والعملية  النظرية  السرية  بشأن  واالهتامات  الشبهات  هلذه  واجرتارًا 
عليهم  ُيصطلح  من  بعض  ومؤلفات  االجتامعي،  التواصل  مواقع  بعض  يف  العظيم 
باملستنريين. وعالوة عىل ذلك فإننا نشهد اليوم محلة مسعورة إلنتاج عدٍد من األفالم 
التي هتدف إىل تشوية صورة النبي األكرم يف أنظار الشعوب. وعليه فإن اإلجابة عن 
هذا التشويه املتعّمد، واغتيال شخصية النبي األكرم هبذه األساليب اخلبيثة تستدعي 
أسلوبًا عقليًا ومنطقيًا، وإن اإلجابة العلمية واملنطقية واملوثقة تعّد خري وسيلة لتحقيق 
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هذه الغاية، وهذا ما سعينا إليه من خالل تأليفنا الكتاب.
عىل  املعظم  الثورة  قائد  لسامحة  الشكر  بواجب  نتقّدم  أن  املناسبة  هذه  يف  وعلينا 
مبادرته إىل تسمية عام 1387 للهجرة الشمسية باسم »النبي األعظم«، وبمناسبة هذه 
التسمية متّت كتابة جمموعة من املقاالت وإقامة كثري من املؤمترات، وإن كانت غري كافية.

مزايا التحقيق وإبداعاته:

1 ـ حداثة أصل املوضوع لقد تّم تأليف كثري من الكتب واملقاالت حول سرية 
يمكن  أيضًا. ولكن  الشبهات  إىل بعض  اإلشارة يف ضمنها  9، متّت  األكرم  النبي 
وجامع  مستقل  كتاب  بتدوين  قام  أن  لشخص  يسبق  مل  بإنه  وثقة  جرأة  بكل  القول 
وعليه  والتحليل،  بالنقد   9 األكرم  النبي  شخصية  بشأن  الشبهات  خمتلف  يتناول 

يكون هذا الكتاب هو األول يف تناول هذا املوضوع.
2 ـ شمولية الشبهات: لقد اشتمل هذا الكتاب عىل جواب ما يقرب من مئة شبهة 
تّم مجعها من خمتلف املصادر ـ األعم من الكتب القديمة واحلديثة ـ وكذلك الشبهات 
ومن  االجتامعي.  التواصل  شبكة  يف  اإلحلادية  املواقع  خمتلف  يف  املثارة  الكثرية 
شبهات  إىل  اإلشارة  لنا  يمكن  األكرم،  النبي  بشأن  املطروحة  احلديثة  الشبهات  بني 
البهائيني حول اخلامتية، وشبهات من ُيصطلح عليهم باملستنريين بشأن رشعية احلكم 

وحقوق املواطنني يف النظام السيايس النبوي.
3 ـ تعّدد اإلجابات وتنّوعها: لقد سعى كاتب السطور ـ يف سياق تقديم إجابة 
منطقية ومقنعة عن خمتلف الشبهات ـ إىل توظيف االجتاه العقيل الكالمي والفلسفي 
والعرفاين والنقيل اآليات والروايات والتاريخ. ويف احلقيقة سيجد القارئ أكثر من 
إجابة واحدة عن كل شبهة، وربام كانت اإلجابات مستوحاة من خمتلف االجتاهات، 
بعض  عىل  الكتاب  هذا  اشتمل  وقد  واملشارب.  األذواق  خمتلف  مع  تتناسب  كي 

اإلجابات التي هي حصيلة تأمالت املؤلف.
الكتب  لبعض  ـ خالفًا  أنه  الكتاب  املزايا األخرى هلذا  بني  إن من  التوثيق:  ـ   4
هذا  يف  سعينا  وإنام  عنها،  واإلجابة  الشبهات  بذكر  يكتف  مل  ـ  األخرى  التحقيقية 
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التحقيق إىل ذكر صاحب الشبهة واملجيب عنها واملصادر الواردة فيها، وذلك ضامنًا 
بأمهات  معرفة  عىل  والباحثني  املحققني  وحصول  اإلجابة،  إىل  االطمئنان  من  ملزيد 

املصادر التي من شأهنا أن تكون عونًا هلم يف حتقيقاهتم اآلتية.
من  يقرب  ما  يستغرق  الذي  ـ  الثاين  القسم  يف  الواردة  املسائل  أن  بالذكر  جدير 
ثلث الكتاب ـ قد تكفل بتأليفها ومجعها زميلنا الفاضل حجة اإلسالم الدكتور غالم 
حسن حمرمي واملحقق املحرتم سامحة السيد حمسن رشيفي، ومل يكن يل من دور فيه 
سوى ما كان من بعض اإلصالحات التي أتت يف سياق تنظيمي بحت يتعلق بوضع 
بينه وبني القسم األول، وما  الرئيسة والفرعية، حتصياًل لتحقيق االنسجام  العناوين 
إىل  الشكر  أتقدم بجزيل  أن  أحيانًا. وأرى من واجبي هنا  إكامل لإلجابات  كان من 
هذين املحققني والباحثني املحرتمني عىل قبوهلام عناء اإلجابة عن الشبهات التارخيية.

من  املسائل  بعض  اإلسالم  أخذ  وهي  شبهات،  ثالث  عن  اإلجابة  نقل  تّم  كام 
األديان األخرى، وأسباب عدم نزول اإلمدادات الغيبية، وأسباب االندحار يف بعض 
احلروب من القسم الثاين إىل القسم األول؛ لكوهنا أقرب إىل الشبهات الكالمية منها 

إىل التارخيية.
اإلسالم  حجج  املحققني  اإلخوة  من  كل  إىل  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  اخلتام  ويف 
حسني ردائي وحممد صفر جربائييل عىل ما بذاله من جمهود فيام يتعلق بالقسم األول، 
وحجة اإلسالم حممد هادي اليوسفي الغروي عىل جهده املبذول بشأن القسم الثاين، 
وتفضله عيّل من خالل قراءته الدقيقة واملتأنية هلذا الكتاب وتذكريه ببعض املسائل 

اهلامة التي كان هلا الفضل يف تكميل هذا التحقيق.

حممد حسن قدردان قراملكي
*  *  *
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الفصل األول
عدم أّمية النبي األكرم 9

هناك شبه إمجاع من املؤرخني عىل وصف النبي األكرم 9 بـ»األّمي«]1]، بمعنى 
أنه مل يأخذ العلم من أّي معلم، ومل يتعلم القراءة والكتابة من أحد]2]. وقد تّم التأكيد 

عىل هذا املعنى يف القرآن الكريم أيضًا، وهو ما سيأيت بيانه.

عن  بعجزهم  الكل  اعرتف  بقرآن  جاء  الذي  النبي  إىل  بالنسبة  الصفة  هذه  تعّد 
اإلتيان بمثله، صفة إجيابية تؤكد إعجاز الكتاب الذي جاء به ونبّوته. بيد أن أعداء 
دعوى  إلثبات  9؛  النبي  بأمّية  التشكيك  إىل  عمدوا  السابقة  القرون  يف  اإلسالم 
اقتباس القرآن من الكتب األخرى، فقالوا بأن النبي كان يعرف القراءة والكتابة قبل 

النبّوة]3]، وإنه قرأ الكتب الساموية املتقّدمة، وأخذ منها تعاليم دينه اجلديد.

]1]-كلمة )األّمي( مشتقة من األم. وقد فّس الراغب اإلصفهاين األمي يف مادة )أم( من مفرداته قائاًل: )األمي 

كلمة  فإن  إصطالحًا  وأما  أمه،  عليها  ولدته  التي  احلالة  عىل  بقي  أنه  بمعنى  يقرأ(،  وال  يكتب  ال  الذي  هو 
)األميني( تطلق عىل األمة التي تكون غالبيتها الكربى ال تعرف القراءة والكتابة. )ملزيد من التوضيح، ُأنظر: 

.)229 3، ص  مرتىض مطهري، جمموعه آثار »األعامل الكاملة«، ج 
]2]-سنأيت عىل ذكر املصادر التارخيية هلذه الدعوى يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل.

]3]-ُأنظر: ابن وّراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود أنصاري )روشنگر(، ص123؛ فريدون 

201؛ مسعود أنصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن، ص  آدميت، انديشه هاي مريزا آقا خان كرماين، ص 
41 و71 و362.
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األدلة عىل إثبات أمّية النبي:

يف حتليل الشبهة املتقّدمة جيدر االنتباه إىل األمور اآلتية:

1 ـ القرآن الكريم:

لقد رّصح القرآن الكريم بأمّية النبي األكرم 9 يف عدد من آياته، من قبيل:

يَّ )]1]. ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ ـ ( الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

يِّ ) ]2]. ـ ( َفآِمنُوا بِاهلل َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ

يِّنَي َرُسوالً ِمنُْهْم )]3]. ـ ( ُهَو الَِّذي َبَعَث ِف األُمِّ

الثالثة  واآلية  »األمي«،  بوصف   9 األكرم  النبي  تصفان  والثانية  األوىل  فاآلية 
تعّرف سكان مكة بأهنم »أّميون«، ثّم تشري إىل أن النبي حممد 9 هو عىل شاكلتهم يف 

االتصاف هبذه الصفة.

ولربام أشكل هنا بأن املراد من »النبي األمي« النبّي املنسوب إىل »األم« التي هي 
اللفظ قد أطلق عىل مكة يف بعض االستعامالت، وعليه ال يدل هذا  مكة؛ ألّن هذا 
الوصف عىل أميته بمعنى عدم معرفته القراءة والكتابة. كام أن لفظ »األميني« يف اآلية 

الثالثة يعني املكيني سكان مكة، فال يدّل عىل املدعى أيضًا. 

جيب القول يف اجلواب عن هذه الشبهة:

أوالً: إن املتبادر من لفظ »األمي« عند استعامله يف القرآن وغريه من االستعامالت 
األخرى، هو الشخص »الذي ال يقرأ«، ومحله عىل املعاين األخرى يفتقر إىل قرينة ودليل.

]1]-األعراف: 157.

]2]-األعراف: 158.

]3]-اجلمعة: 2.
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بشكل  تدل  أخرى  آية  هناك  بعضًا«،  بعضه  ُيفّس  »القرآن  كان  لـاّم  وثانيًا: 
وهي  يكتب،  يكن  ومل  يقرأ  يكن  مل   9 األكرم  النبي  أن  عىل  ورصيح  واضح 
إًِذا  بَِيِمينَِك  طُُّه  َتُ َوالَ  كَِتاٍب  ِمْن  َقْبلِِه  ِمْن  َتْتُلو  ُكنَْت  َوَما   ) وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول 
النبي  عن  تنفي  الكريم  القارئ  يالحظ  كام  اآلية  فهذه   .[1[( اْلـُمْبطُِلوَن  الَْرَتاَب 

القراءة والكتابة برصاحة ووضوح. صفة 

وقد يتساءل شخص ويقول إن هذه اآلية إنام تنفي قدرة النبي عىل القراءة والكتابة 
قبل البعثة والنبوة، وليس بعدمها.

ويف اجلواب عن ذلك جيب القول:

أوالً: لـاّم كانت اآلية يف مقام دفع شبهة اهتام النبي األكرم 9 باألخذ عن الكتب 
األخرى يف عرض القرآن الكريم، فإهنا تؤكد عىل نفي الكتابة والقراءة قبل البعثة، كيام 

تثبت استحالة أن يقوم من كان أميًا قبل ذلك بكتاب ُيذهل العقول. 

ثانيًا: إّن اآلية الرشيفة سكتت عن قراءة النبي األكرم وكتابته بعد البعثة، لتقوم 
األدلة بعد ذلك عىل نفيها أيضًا.

ثالثًا: إّن هذه اآلية تدل عىل عدم قراءة النبي األكرم 9 وكتابته حتى بعد البعثة 
النبي  كتابة  عدم  فلسفة  لبيان  ذاهتا  اآلية  يف  الوارد  التعليل  ألّن  ذلك  أيضًا؛  والنبوة 
وقراءته ُيشري إىل أنه لو كان يقرأ الكتب األخرى ويقتبس عنها بعض التعاليم، ألثار 
الكتب  القرآن من  تعاليم  إنام أخذ  النبي  بأن  املبطلني، ولقالوا  نفوس  ريبة يف  بذلك 
وحيًا  الكريم  القرآن  كون  يف  الشك  إىل  بدوره  يؤّدي  أمٌر  وهو  السابقة،  الساموية 
سامويًا. وال خيفى عىل القارئ الكريم أن النبي األكرم إذا متكن من القراءة والكتابة 
بعد النبوة والرسالة، فإن الشبهة ستعود إىل الظهور ثانية. إذن ال بد من القول بداللة 

]1]-العنكبوت: 48.
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مفهوم التعليل الوارد يف هذه الرشيفة عىل عدم كتابة النبي األكرم وال قراءته كي ال 
يبقى أّي جمال للشك والريبة يف كون القرآن وحيًا سامويًا.

2 ـ التاريخ:

املؤرخني  فإن  التاريخ.  فهو   9 األكرم  النبي  أمّية  إثبات  عىل  الثاين  الدليل  أما 
وكتاب السرَي ـ الذين رصدوا أكثر املسائل اجلزئية والدقيقة يف حياة النبي يف توارخيهم 
ـ مل يشريوا إىل تعّلم النبي، ومل يذكروا أسامء الذين تولوا تعليمه، واملكان الذي تعلم 

فيه، والفرتة الزمنية التي قضاها يف التعليم أبدًا.

غاية  تفصيلية، وهي يف  والكتابة مسألة  القراءة  النبي  تعّلم  بأن مسألة  ُيقال  وقد 
اجلزئية بحيث ال تستحق تسليط األضواء عليها وتسجيلها يف التاريخ.

ولكن جيب عىل القارئ الكريم أن يلتفت إىل هذه احلقيقة، وهي أن صفة األّمية 
يف عرصنا الراهن قد تبدو جزئية بالقياس إىل انتشار التعلم، بحيث أصبح األمّيون 
عكس  عىل  األمر  فكان   9 األكرم  النبي  عرص  يف  أّما  للعيان،  يبدون  ال  القلة  من 
ذلك متامًا. حيث كانت األغلبية الساحقة من سكان مكة من األميني، بحيث حرص 
نفرًا، والذين  القراءة والكتابة من قريش بسبعة عرش  الذين يعرفون  املؤرخون عدد 
يعرفون القراءة والكتابة من أهل املدينة األوس واخلزرج باثني عرش نفرًا فقط، وقد 

رصدت املصادر التارخيية أسامءهم وصفاهتم]1].

]1]-كان الذين يعرفون القراءة والكتابة من أهل مكة هم:

2 ـ عمر بن اخلطاب. 1 ـ عيل بن أيب طالب 7. 
4 ـ أبو عبيدة اجلراح. 3 ـ عثامن بن عفان.   

6 ـ يزيد بن أيب سفيان. 5 ـ طلحة.    
8 ـ حاطب بن عمرو العامري. 7 ـ أبو حذيفة بن أيب ربيعة.  

10 ـ أبان بن سعيد األموي. 9 ـ أبو سلمة املخزومي.                                 
12 ـ عبد اهلل بن سعد. 11 ـ خالد بن سعيد األموي.  

14 ـ أبو سفيان. 13 ـ حويطب بن عبد الُعّزى.  
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املسلمون  التاريخ، ولقام  أو سطرًا لسجله  كتابًا  قد كتب  األكرم  النبي  ولو كان 
باملحافظة عليه للذكرى والترّبك، كام حصل ذلك بالنسبة إىل املصاحف املنسوبة إىل 
األئمة مثل اإلمام عيل 7 وسائر الصحابة. ونحن هنا لسنا بصدد تأييد هذه النَِسب 
أو رفضها، بيد أن الذي ينفعنا منها هو أن األئمة كانوا يكتبون، وقد أثر عنهم ذلك، 

ومل يتحقق ذلك بالنسبة إىل النبي األكرم9.

3 ـ اعرتاف املسترشقني:

مع بداية عرص النهضة مل تكن شخصية النبي األكرم 9 معروفة للغربيني، من هنا 
كان أغلبهم ينطلق من مواقف متطّرفة بشأن النبي األكرم. بيد أنه وبعد اتضاح الرؤية 
املسترشقني  بعض  وكتب  باالنحسار،  املواقف  هذه  أخذت  اجلهل  ضباب  وانقشاع 
العامل األمريكي »جون  بينهم  9، ومن  النبي حممد  التعريف بشخصية  مؤلفات يف 
الفارسية حتت عنوان »عذر  الذي ترجم إىل  ـ  الذي اعرتف يف كتابه  ديون بورت«، 
السابقني، واعتذر عن  الغربيني  العلامء  بأخطاء  ـ  به پيشگاه حممد وقرآن«]1]  تقصري 

هذه األخطاء. وقال بشأن أمّية النبي:

»يذهب اجلميع إىل االعتقاد بأن حممدًا مل حيصل من العلم عىل غري ما كان سائدًا 
بني قبيلته«]2].

16 ـ جهيم بن الصلت. 15 ـ معاوية بن أيب سفيان.  
17 ـ العالء بن احلرضمي.

ومل يكن من بني النساء من تعرف القراءة والكتابة سوى شفاء بنت عبداهلل العدوي )ُأنظر: ابن حجر العسقالين، 
إمتاع  املقريزي،  الدين  تقي  ص27؛   ،1 ج  معوض،  وحممد  املوجود  عبد  حتقيق  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة 
مرتىض  وكذلك  ص453؛  البلدان،  فتوح  البالذري،  ص270؛  ج4،  النمييس،  احلميد  عبد  حتقيق  األسامع، 

مطهري، جمموعه آثار )األعامل الكاملة(، ج 3، ص 210(.
]1]-ويعني بالعربية )االعتذار ملحمد والقرآن(، املعّرب.

]2]-عذر تقصري به پيشگاه حممد وقرآن، ترمجه إىل الفارسية غالم رضا سعيدي، ص 17.
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وقال كارايل يف كتاب »األبطال«: »جيب أن ال ننسى شيئًا وهو أن حمّمدًا مل يدرس 
عىل يد معلم أبدًا ...«]1].

وقد أشار ويل ديوران إىل املكانة اخلاصة للنبي عند جده »عبد املطلب« وعّمه »أبو 
طالب«، وقد بنّي أمّيته حيث قال:

»يبدو أن أحدًا مل يعَن بتعليمه القراءة والكتابة. ومل تكن هلذه امليزة قيمة عند العرب 
يف ذلك الوقت، وهلذا مل يكن يف قبيلة قريش كلها إال سبعة عرش يقرءون ويكتبون. ومل 

ُيعرف عن حممد أنه كتب شيئًا بنفسه«]2].

تحليل شبهات فرضية عدم األمّية:

لقد متّسك القائلون بعدم أمية النبي األكرم 9 إلثبات مدعاهم باألدلة اآلتية:

• الشبهة األوىل: عدم انسجام أّمية النبي األكرم مع موقع أبوطالب:	

»أبوطالب«  عّمه  كنف  يف  عبداملطلب  جّده  وفاة  بعد   9 حممد  النبي  تربى  لقد 
والكتابة؛  القراءة  علم  وعيل  جعفر  ولداه  تعلم  وقد  قريش.  زعامة  يتوىل  كان  الذي 
فكيف يعقل من أيب طالب الذي كان يويل النبي من االهتامم مثل الذي يوليه ألوالده 
ـ إذا مل نقل أنه كان هيتم به أكثر منهم ـ أن ال يوفر للنبي الظروف التي تساعده عىل 

تعّلم القراءة والكتابة كام صنع ألوالده؟]3].

مناقشة وحتليل:

1 ـ جيب اإلشارة قبل كل يشء إىل أّن الذين يطرحون هذه الشبهة، إّنام يقيسون 

]1]-نقاًل عن مرتىض مطهري، پيامرب امى )النبي األّمي(، ص 10.

]2]-ول ديورانت، قصة احلضارة، عرص اإليامن، ج 13 ـ 14، ص 21، دار الفكر، بريوت، 2010 م.

]3]-ُأنظر: الشيخ املقديس، خرافة أّمية حممد.
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بالعرص اجلاهيل. يف حني أن  املاضية والراهنة  القرون  العلم وأمهيته يف  مسألة طلب 
العلم حتى يف  إىل طلب  اجلاهيل رضورة  العرص  يستشعرون يف  يكونوا  مل  مكة  أهل 
حدود القراءة والكتابة. من هنا كانت الغالبية العظمى من أهل مكة أميني ال ُيتقنون 
فن القراءة والكتابة، من دون أن يكون هناك فرق يف ذلك بني طبقة األرشاف أو من 
هم دوهنم من الطبقات الدنيا واملتوسطة، بحيث ـ كام سبق أن ذكرنا ـ مل يكن عدد 

املتعلمني من أهل مكة يتجاوز السبعة عرش شخصًا. 

إّن العلم والفن األهم يف ذلك العرص كان يتمّثل بفنون الشعر والبالغة واألدب. 
والالفت لالنتباه أن أكثر الشعراء يف ذلك العرص كانوا جيهلون القراءة والكتابة، وبدالً 
من ذلك كانوا يتمتعون بحافظة جّبارة جتعل من عدم القدرة عىل القراءة والكتابة أمرًا 
فاقدًا لألمهية، بل ربام اعتربوا العلم بالقراءة والكتابة نقصًا وعيبًا« فقد روي عن الشاعر 

الشهري »ذو الّرمة« أنه قال عندما ُسئل عن معرفته بالكتابة: »فإنه عندنا عيب«]1].

كثري  كان  أنه  بيد  قريش،  زعامة  يف  ألبيه  طالب  أيب  خالفة  من  الرغم  عىل  ـ   2
 7 األوالد، وكان يعاين من أزمة يف وضعه االقتصادي، وهذا ما أكده اإلمام عيل 
النبي  قام  كام  جعفر،  بكفالة  العباس  قام  ولذلك  فقريًا«]2].  ساد  »أيب  قال:  حيث 

حممد 9 بتكفل اإلمام عيل 7]3].

إذن علينا أن ال نتوقع من أيب طالب أن يرسل مجيع أوالده لتعلم القراءة والكتابة، 
وأن يكون هناك ما ُيثري التعّجب إذا مل يرسل النبي حممد 9 أسوة هبم. بل بالنظر إىل 
املسألتني املتقدمتني عدم احلاجة إىل طلب العلم يف العرص اجلاهيل، واحلالة االقتصادية 

334، نقاًل عن السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية  ]1]-ُأنظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 

النبي األعظم، ج 2، ص 23.
]2]-ُأنظر: ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 14.

]3]-ُأنظر: ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق البجاوي، ج 1، ص 38؛ ابن كثري، البداية 

والنهاية، ج 3، ص 25 و41؛ أبو الفرج ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ج 2، ص 283.
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الضعيفة أليب طالب، ال يبقى هناك يشء ممّا يدعو إىل االستبعاد والغرابة أبدًا.

3 ـ أّما دعوى أن أبا طالب قد أرسل ولديه جعفرًا وعليًا لتعلم القراءة والكتابة، 
ومل  التارخيية  املصادر  تتبعت  فقد  التاريخ.  من  شاهد  عليها  يقم  مل  دعوى  جمّرد  فهي 
أعثر عىل ذكر جلعفر بن أيب طالب بني أسامء السبعة عرش شخصًا من متعلمي قريش. 
التاريخ مل يوضح كيفية  أن  الرغم من وروده، إال  7 فهو عىل  أّما اسم اإلمام عيل 
تلقيه علم القراءة والكتابة ومن توىل تعليمه! فهل قام أبو طالب باستئجار شخص 
يتوىل مهمة تعليمه القراءة والكتابة؟ هذا غري ثابت أيضًا، بل الشواهد ـ ومنها فقر أيب 
طالب ـ تقوم عىل خالف ذلك. ومن ناحية أخرى لـاّم كان اإلمام عيل 7 قد ترّبى يف 
كنف النبي األكرم 9، فإنه إذا كان له من معلم من بني البرش، فمسؤولية ذلك تقع 
عىل عاتق النبي األكرم نفسه. بل هناك من ادعى أن تعلم اإلمام عيل للقراءة والكتابة 
كان بعد اإلسالم. وعليه فإن أصل الدعوى التارخيية للمستشكل فيام يتعلق بتوفري أيب 
طالب الظروف املناسبة لتعلم جعفر وعيل 7 جمّرد ادعاء ال تساعد عليه الشواهد 

والقرائن التارخيية، بل إهنا تثبت خالفها أيضًا.

4 ـ إن مسألة أمّية النبي تعّد من األلطاف اإلهلية اخلفية. فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد 
دّبر األمور بحيث ال يتمكن النبي األكرم 9 من التعّلم عىل يد شخص، كي ال يتّم 

اهتامه فيام بعد باقتباس الوحي واإلسالم من األديان األخرى.

5 ـ لقد كان أبو طالب مدركًا ملقام نبّوة النبي حممد وشخصيته الفّذة]1]، ولذلك 
مل يكن يرى حاجة إىل تعليمه. بل إن أبا طالب مل يكن يرى من هو جدير بتعليم النبي 
وتربيته، ذلك خلوفه عليه، باإلضافة إىل هواجسه بشأن شخصيته الثقافية واالجتامعية، 

وخوفه من أن يتأثر بأجواء الثقافة اجلاهلية.

]1]-عىل سبيل املثال يف سنوات اجلفاف واملجاعة مل يكن أبو طالب خيرج معه إىل الكعبة لالستسقاء غري النبي 

الدين احللبي، السرية  له )ُأنظر: نور  حممد وكان صغريًا، فكان يسأل اهلل أن يمطرهم بحق حممد؛ فيستجاب 
احللبية )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، ج 1، ص 125(.
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9 عىل  النبي األكرم  6 ـ إن عىل الذي صاغ هذه الشبهة أن يثبت مدعاه قدرة 
القراءة والكتابة باألدلة القطعية، ال أن يكتفي بمجّرد االحتامل واالستبعاد؛ ألن أبا 
طالب مل يقم بتعليمه. فعندما يثبت يف التاريخ أن اسم النبي األكرم مل يسّجل يف عداد 
الذين يعلمون القراءة والكتابة، ال نستطيع رفع اليد عن هذه الوثيقة التارخيية ملجّرد 

استبعادها؛ ذلك لألسباب اآلتية:

أوالً: إن جمّرد االستبعاد ال ينهض دلياًل عىل املدعى.

لنا أن نقيم كثريًا من األدلة عىل رفع هذا االستبعاد، وقد أرشنا إىل  ثانيًا: يمكن 
بعضها.

ثالثًا: إن الدعوى املقابلة أّمية النبي قد تّم إثباهتا بأدلة كثرية، وقد متّت اإلشارة إىل 
بعض جوانبها.

إّنام  عيل7  لإلمام  والعضوي  املادي  اجلسد  كان  لـاّم  هي  األخرية  املسألة  ـ   7
»األعيان  املجّردات  عامل  يف  النبي  لوجود  والراسخة  الثابتة  للعني  وجتّل  ظهور  هو 
الثابتة«، ومن جهة أخرى لـاّم كانت أرواح األئمة حتظى يف تلك العوامل بمرتبة ومنزلة 
خاصتني، فإهنم يتمتعون بالعلم واملعرفة الربوبية، ولذلك يكون علمهم يف هذه الدنيا 

من العلم اللدين واإلهلي، فال يكونون بحاجة إىل من يعلمهم من البرش]1]. 

• الشبهة الثانية: إخبار النبي األكرم عن األمم السابقة:	

القراءة  عىل  وقدرته   9 األكرم  النبي  أمّية  عدم  إلثبات  املعارصين  بعض  عمد 
احلسن  باسم  إخباره  قبيل  من  املغّيبات،  عن  النبي  بإخبار  التمّسك  إىل  والكتابة 
واحلسني عند والدهتام، مرّبرًا ذلك بأن هارون كان لديه ولدان اسمهام شرّب وشبري، 

وملكان املشاهبة بينهام وبني ولديه اختار هلام هذين االسمني.

]1]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 1، ص 23.
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عدد  بأن  وإخباره   ،7 موسى  للنبي  إرسائيل  بني  إيذاء  عن  إخباره  وكذلك 
أصحاب طالوت عند اجتياز النهر كان 313 شخصًا، وإخباره عدي بن حاتم الطائي 

بتفاصيل ديانته املسيحية.

إن مقّرر هذه الشبهة يستند إىل هذه األخبار إلثبات أن النبي إنام علم هبا من خالل 
قراءته للكتب الساموية السابقة]1].

مناقشة وحتليل:

ألن  جواهبا؛  الكريم  القارئ  يمتلك  التي  الواهية  الشبهات  من  الشبهة  هذه  إّن 
اإلخبار عن األمم السابقة يأيت من قبل الوحي والعلم اإلهلي ويوضع حتت ترّصف 

النبي األكرم 9. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم بقوله:

َوُهْم  َأْمَرُهْم  َأْجَُعوا  إِْذ  َلَدْيِْم  ُكنَت  َوَما  إَِلْيَك  ُنوِحيِه  اْلَغْيِب  َأْنَباِء  ِمْن  َذلَِك   )

َيْمُكُروَن )]2].

هذا وإن العلم باألحداث املاضية ال يتوقف عىل قراءة الكتب الساموية السابقة، 
إذ يمكن اإلحاطة بذلك من طريق السامع مشافهة عن اآلخرين.

األكرم،  للنبي  واملعنوي  العلمي  املقام  إىل  بااللتفات  أنه  فهي  الثالثة  املسألة  أما 
سيأيت  ما  وهو  املقام،  هذا  لوازم  من  واملستقبل  املايض  بعلوم  النبي  إحاطة  تكون 

توضيحه يف نقد شبهة إنكار علم النبي للغيب إن شاء اهلل.

• الشبهة الثالثة: شهادة العباس عّم النبي:	

عّمه  قول   9 األكرم  النبي  ألمية  املنكرون  هبا  يتمّسك  التي  األدلة  بني  من  إّن 

]1]-ُأنظر: معروف الرصايف، الشخصية املحمدية، ص 168 ـ 171.

]2]-يوسف: 102. وانظر أيضًا هود 49؛ آل عمران 44؛ يوسف 3.
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العباس، فقد صحب العباس أبا سفيان يف سفر وهناك سأله أحد اليهود عاّم إذا كان 
النبي يعرف الكتابة؟ فقال العباس فأردت أن أقول نعم؛ فخشيت من أيب سفيان أن 

يكذبني ويرّد عيّل، فقلت: ال يكتب]1].

النبي  لُيثبت أن علم  التارخيي  النص  الشبهة أن يستدل هبذا  إذ حاول مقّرر هذه 
األكرم 9 بالقراءة والكتابة كان من األرسار التي مل يطلع عليها غري عّمه العباس]2].

مناقشة وحتليل:

1 ـ إّن دعوى أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة، ولكنه آثر أن يبقي ذلك طّي 
إذ  واهيًا؛  ادعاًء  يكون  أن  يعدو  العباس، ال  يطلع عليه سوى عّمه  مل  الكتامن، حتى 
كيف يمكن لطفل أن يذهب إىل املدرسة، ويدرس عىل يد املعلمني، حتى يتمكن من 
القراءة والكتابة عىل أعىل املستويات التخصصية بمعنى قراءة الكتب الساموية السابقة 
إىل  يدفع طفاًل صغريًا  الذي  الداعي  يّطلع عليه أحد؟! وما هو  أن  ودراستها، دون 

كتامن تعّلمه؟

وكيف يمكن جلميع أهل مكة وما حوهلا معرفة النبي األكرم باألمية، وال يطلع 
عىل خالف ذلك سوى العباس فقط؟!

النصوص  مجيع  بتأييد  حتظى  مسألة   9 األكرم  النبي  أمّية  حقيقة  فإّن  وعليه 
شخص  سوى  املخالف  القول  يؤيد  وال  مكة،  أهل  إمجاع  عليها  ويقوم  التارخيية، 
إىل  املنسوب  املصدر  بصحة  للتشكيك  مؤرشًا  ذاته  حّد  يف  يشكل  أمٌر  وهو  واحد، 
العباس. وأما إذا قلنا باعتبار هذا املصدر، فعلينا أن نحلل الدافع الكامن وراء كالم 
العباس، وهو ما سوف نناقشه يف الكتاب الالحق من هذه السلسلة إن شاء اهلل تعاىل. 

]1]-ُأنظر: نور الدين احللبي، السرية احللبية )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، ج 1، ص 301.

]2]-ُأنظر: معروف الرصايف، الشخصية املحمدية، ص 169.
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2 ـ يبدو أن ما أراده العباس من اجلواب عن سؤال اليهودي باإلجياب هيدف إىل 
رفع مكانة ومنزلة النبي حممد 9؛ إذ كان يرى يف »أمّية« النبي عدم تناسب مع شأن 
النبّوة، وإن سؤال اليهودي كان ينظر إىل النقاط اإلجيابية والسلبية من شخصية النبي 
9، من قبيل األسئلة املتعلقة بأخالقه ومناقبه، ولذلك كان العباس يروم يف  حممد 

هذا املوقف عدم إعطاء ذريعة للمخالف يف ثلب النبي.

العباس  الذي دفع  احلافز  إىل  قد أشارت  التارخيية  املصادر  فإن  ـ حلسن احلظ   3
القراءة والكتابة باإلجياب. فإن  النبي عىل  اليهودي عن قدرة  إىل اإلجابة عن سؤال 
املصادر التارخيية األخرىـ  التي عمد املستشكل إىل غّض الطرف عنها!ـ  قد اشتملت 
عىل تفصيل أكثر بشأن إجابة العباس عن سؤال اليهودي، إذ جاء فيها أن العباس قال: 
إنني يف اجلواب عن سؤال اليهودي بشأن قدرة النبي عىل القراءة والكتابة، ظننت أين 
لو قلت إنه أّمي ال يعرف شيئًا من الكتابة، فإن ذلك سيكون دون شأن النبي األكرم؛ 
فأردت أن أقول »نعم«، فخشيت من أيب سفيان ... فظننت أنه خري له أن يكتب له]1].

وعليه يتضح أن النبي كان أمّيًا، وإن العباس إنام أراد أن يثبت متكنه من القراءة 
والكتابة دفاعًا عن شخصية ابن أخيه. وهذا يشكل بدوره دلياًل تارخييًا آخر عىل أمّية 

النبي األكرم.

• الشبهة الرابعة: كتابة صلح الحديبية:	

إن من بني األدلة التي متّسك هبا املنكرون ألمّية النبي األكرم 9، ادعاء أن النبي 
قد كتب اسمه يف وثيقة صلح احلديبية بيده. فعندما كتب اإلمام عيل 7 عبارة »حممد 
املعاهدة، اعرتض عليها ممثل مرشكي مكة »سهيل بن عمرو«؛  نّص  رسول اهلل« يف 
فأمر النبي 9 عليًا 7 أن يمحو وصف »رسول اهلل«؛ فكره اإلمام عيل ذلك؛ فأخذ 

النبي املعاهدة منه وحما عبارة »رسول اهلل« وكتب بدالً منها »حممد بن عبد اهلل« 

]1]-ُأنظر: تقي الدين املقريزي، إمتاع األسامع، حتقيق عبد احلميد النمييس، ج 34، ص374.
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بـن  حممـد  عليـه  قـاىض  مـا  هـذا  فكتـب  بيـده  الكتـاب  اهلل  رسـول  »فأخـذ 
.[1 عبـداهلل«]

مناقشة وحتليل:

1 ـ ورد يف ذات املصادر التارخيية ـ التي متّسك هبا املنكرون ألمّية النبي األكرم 
ـ الترصيح بأن النبي األكرم 9 قد طلب من اإلمام عيل 7 أن يريه موضع عبارة 

»حممد رسول اهلل« »فقال 9 أرنيه؛ فأراه إّياه«]2].

وعليه فإن كانت هذه املصادر حّجة، فيجب عدم إغفال هذه الفقرة التارخيية منها.

بيده؛  الصلح وخطه  ميثاق  أخذ  الذي  9 هو  األكرم  النبي  يكون  أن  وأما  ـ   2
فيجب القول يف هذا الشأن ربام كان املراد أنه أمر بكتابة اسمه اخلاص، أو أن يكون 
هو الذي كتب ولكن بإمالء أو إرشاد شخص آخر، كام يمكن لألمي أن يكتب بعض 

الكلامت بتوجيه من اآلخرين.

وعليه مع وجود هذين االحتاملني اآلخرين والقرينة املتقّدمة املطالبة بإراءة موضع 
اسم النبي األكرم، ال يمكن اعتبار عبارة »فكتب ...« دلياًل عىل معرفة النبي بالقراءة 

والكتابة.

3 ـ إن الذي نؤكد عليه يف هذا الكتاب هو أمّية النبي األكرم قبل البعثة والرسالة، 
تعلم  قد  يكون  أن  وأما  السابقة،  الساموية  الكتب  عن  باألخذ  اهتامه  يصح  ال  كي 
إنكاره بشكل رصيح. ومن  يتّم  فلم  إهلية خاصة،  بعناية  البعثة  بعد  القراءة والكتابة 

جهة أخرى فإن قدرة النبي عىل الكتابة حتى بعد البعثة والنبوة مل تثبت بالدليل.

19 و31؛  3، ص  ]1]-ُأنظر: نور الدين احللبي، السرية احللبية )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، ج 

تقي الدين املقريزي، امتاع األسامع، حتقيق عبد احلميد النمييس، ج13، ص 94؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 
ج 4، ص 175.

]2]-املصدر أعاله.
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4 ـ أما األمر األخري فهو أنه بغض النظر عام تقدم، لو سلمنا جدالً أن النبي قد 
التارخيية قد  الناحية  النبي من  القول إن كتابة  بيده، جيب  كتب وثيقة صلح احلديبية 
اإلهلي،  اإلعجاز  من  ذلك  اعتبار  ويمكن  فقط،  اخلاص  املورد  هذا  عىل  اقترصت 
النبي قبل هذه احلادثة »أمّيًا« ـ خاصة وأنه طلب من اآلخرين أن يدلوه  حيث كان 
عىل موضع اسمه املبارك ـ وبعناية إهلية ناظرة إىل مصلحة املجتمع واألمة، متكن من 

الكتابة يف هذا املورد اخلاص.

اإلجابة عن شبهات الدكتور عبد اللطيف الهندي:

الدراسات  مركز  رئاسة  املنرصم  القرن  منتصف  يف  اهلندي  اللطيف  عبد  توىل 
الثقافية للمسلمني يف اهلند، وقد شكك ـ ضمن مقال له ألقاه يف مؤمتر إسالمي عقد 
]1]. وفيام يأيت  1964 للميالد ـ يف أمّية النبي األكرم  يف مدينة حيدر آباد اهلندية عام 

نشري إىل ثالثة من أهم أدلته، لنقوم بنقدها عىل نحو االمجال.

• الشبهة الخامسة: دعوى االستبعاد:	

لقد أشار الدكتور عبد اللطيف اهلندي إىل اجلانب العلمي والثقايف من شخصية 
النبي األكرم 9، حيث كان طوال مسريته اإلصالحية حيّث عىل طلب العلم ويرفع 
أن  األرسى  من  طلب  أن  األمر  به  وبلغ  التعلم،  إىل  الناس  ويدعو  املعلم،  شأن  من 
ثم استطرد  املسلمني،  يعّلم كل واحد منهم عرشة من  بأن  أنفسهم  يسعوا إىل حترير 
امللهم أن حيرم نفسه من  القائد  لنا أن نفهم كيف يمكن ملثل هذا  قائاًل: »هل يمكن 

الفوائد املرتتبة عىل معرفة القراءة والكتابة؟!«.

]1]-لألسف الشديد مل نعثر يف مؤلفات الدكتور عبد اللطيف اهلندي وكذلك عند البحث يف مواقع األنرتنيت 

عىل ما يوصلنا إىل آرائه مبارشة، وهو أمٌر اضطرنا إىل نقل آرائه ومواقفه يف هذا الشأن عن مفكرين معارصين، 
ومها آية اهلل مطهري وجعفر سبحاين )ُأنظر: مطهري، جمموعه آثار »األعامل الكامله«، ج 3، ص205 ـ 255؛ 

جعفر سبحاين، مفاهيم القرآن، ج 3، ص 323(.
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إّن وهن هذه الشبهة يتضح من خالل املطالب املتقّدمة؛ إذ أّن مدعانا يقوم عىل 
األمية بمعنى عدم الكتابة وعدم الذهاب إىل مدرسة لتعلم القراءة والكتابة. بيد أنه 
ـ كام سبق أن أرشنا ـ يمكن للنبي أن يعلم القراءة والكتابة بالعلم اللدين، إال أنه مل 
يامرس الكتابة طوال حياته دفعًا لتهمة اقتباسه القرآن والوحي من املصادر األخرى. 
وإن عدم ممارسة النبي األكرم للكتابة ال يتناىف مع اتصافه بصفة املعلم بمعنى تعليم 
هو  ذلك  يف  مصدره  ألّن  ذلك  أبدًا؛  السامية  األخالقية  واملعارف  احلكمة  اآلخرين 

الوحي والنفس القدسية للنبي.

9 للكتابة وإن أّدى إىل فوت بعض  النبي األكرم  األمر اآلخر أن عدم ممارسة 
الفوائد اجلزئية بالنسبة إىل النبي، إال أن فوت هذه الفوائد اجلزئية ال يعّد شيئًا بالقياس 
إىل املصلحة املرتتبة عىل عدم الكتابة، والتي تتمثل بدفع هتمة حصوله عىل الوحي من 

املذاهب والفلسفات واألديان األخرى.

• الشبهة السادسة: االستناد إىل آيات تعليم النبي للكتاب والحكمة:	

لقد وصف القرآن الكريم النبي األكرم 9 بأنه معلم للكتاب واحلكم حيث قال: 
ْكَمَة )]1]. ُمُهْم اْلكَِتاَب َواْلِ ( َوُيَعلِّ

لكتاب  العلمية  املضامني  اآلخرين  تعليم  يروم  الذي  إن  الشبهة  صاحب  يقول 
معنّي، جيب أن يكون قبل كل يشء من العارفني بفنون القراءة والكتابة.

وهذا االستدالل ضعيف أيضًا، لألسباب اآلتية:

حيققون  الذين  األميني  بني  والعباقرة  احلكامء  بعض  عىل  العثور  يمكن  أوالً: 
نجاحات باهرة يف حقل تعليم اآلخرين كثريًا من احِلكم الدينية واألخالقية، ولربام 

كانوا أنجح يف استقطاب األتباع من الدارسني واملثقفني.

]1]-البقرة: 129؛ آل عمران: 164؛ اجلمعة: 2.
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القراءة  تعليم  هو  ليس  الرشيفة  اآلية  هذه  يف  الكتاب  تعليم  من  املراد  إن  ثانيًا: 
أمر  وهو  القرآن،  يف  واألخالقية  العلمية  املضامني  تعليم  هو  املراد  وإنام  والكتابة، 
مفردة  وإن  والتعليم.  الوعظ  مقام  يف  إليها  واالستناد  اآليات  حفظ  خالل  من  يأيت 
»احلكمة« الواردة يف اآلية ذاهتا تشهد عىل هذا املدعى وأن املراد من التعليم هو بيان 

املسائل احلكمية واألخالقية وما تتضّمنها من التعاليم العقلية والدينية.

بالوحي  األكرم  النبي  واتصال  النبوة  منصب  جتاهل  قد  املستشكل  إن  ثالثًا: 
الطبيعي  ومن  وُأمّيًا،  اعتياديًا  إنسانًا  بوصفه  النبي  إىل  ونظر  اإلهلي،  الغيب  وعلم 
أن ال يستطيع مثل هذا اإلنسان أن يكون معلاًم للقرآن واحلكمة! يف حني أن النبي 
األنبياء، وإن  إىل كونه أرشف  باإلضافة  اللدين،  بالوحي والعلم  9 متصل  األكرم 

تعليمه للكتاب واحلكمة من مقتضيات النبوة، ومن لوازم صفاته الكاملية.

• الشبهة السابعة: االستناد إىل آيات التالوة وتعليم الكتاب:	

َرًة )]1]؛  هناك من حاول االستناد إىل قوله تعاىل: ( َرُسوٌل ِمَن اهلل َيْتُلوا ُصُحًفا ُمَطهَّ
إلثبات قدرة النبي األكرم 9 عىل القراءة والكتابة.

وعليه  الصحف؛  من  الوحي  يقرأ  كان   9 األكرم  النبي  إن  الشبهة  مقّرر  يقول 
جيب أن يكون عاملًا بالقراءة]2].

ويف هذا الشأن جيب القول إن التاريخ مل يقّدم أي نّص ُيشري إىل أن النبي كان يقرأ 
الوحي من خالل الصحف، وإنام كان يقرأه عن حفظ.

وفيام يتعلق بالصحف املدعاة، يمكن طرح خمتلف االستفهامات، من قبيل ما هي 
طبيعة هذه الصحف؟ ومن كتبها؟ هل أنزل جربائيل تلك الصحف إىل النبي األكرم؟ 

]1]-البينة: 2.

]2]-ُأنظر: عبد اللطيف اهلندي، نقاًل عن جعفر سبحاين، مفاهيم القرآن، ج3، ص323.
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أم أن النبي هو الـذي كتبهـا يف وقت سـابق؟ إذ إّن التاريخ مل يقدم لنا أّي إشارة إىل 
هذه األمور، بل هو ينكر وجود مثل هذه الصحف من األساس، يكون أصل هذه 

الدعوى واهيًا.

وآخر  التبعية،  بمعنى  تلو  من  مشتقة  »تالوة«  كلمة  فإن  اللغوية  الناحية  من  أّما 
اليشء، والقراءة. وقد استعملها اللغويون بشكل عام يشمل قراءة الشعر، والصالة 

والقرآن، من دون أن تكون فيها داللة عىل وجود صحيفة أو يشء مكتوب]1].

وفضاًل عن الشاهد اللغوي فقد استعمل القرآن التالوة بمعناها العام أيضًا، كام 
َياطنُِي َعَل ُمْلِك ُسَلْيَمَن)]2]. َبُعوا َما َتْتُلو الشَّ يف قوله تعاىل: (َواتَّ

من الواضح أن تالوة الشياطني مل تكن من لوح أو كتاب، بل ذهب مجيع املفسين 
واللغويني إىل تفسري التالوة هنا بمطلق الكالم واحلكاية، وعليه ال يمكن لنا أن نثبت 
وجود كتابة ولوح من خالل نسبة تالوة اآليات إىل النبي األكرم 9 ال من الناحية 

التارخيية، وال من الناحية اللغوية.

الخالصة:

لقد دّلت األدلة السابقة عىل عدم وقوع وصف الكتابة والقراءة عىل النبي األكرم. 
وأّن اآلية التي قيل بداللتها عىل املدعى بشكل رصيح وشفاف، إنام تؤيد عدم حتقق 

الوصف املذكور فقط. 

9 عىل القراءة والكتابة عىل مستوى احلقيقة  أّما فيام يتعلق بقدرة النبي األكرم 
والواقع، فهناك نظريات خمتلفة، وإن اختالف هذه النظريات يعود إىل اختالف األدلة 
والروايات؛ إذ دّل بعضها عىل نفي قدرة النبي عىل القراءة والكتابة، ودّل بعضها عىل 

]1]-ُأنظر: ابن منظور األفريقي، لسان العرب، ج 11، مادة )تلو(.

]2]-البقرة: 102.
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نفي الكتابة وإثبات القراءة، ودّل بعضها عىل إثبات األمرين معًا القدرة عىل القراءة 
والكتابة]1]. 

البعثة  قبل  ما  إىل  بالنسبة  تنشعب  الثالث  النظريات  فإن هذه  وعالوة عىل ذلك 
وما بعدها إىل قسمني، وبذلك يكون جمموع النظريات يف هذا الشأن ستة، وإن تقرير 
هذه النظريات حيتاج إىل بحث مستقل. بيد أن الذي نراه عىل نحو القطع واليقني هو 
عدم حتقق القراءة والكتابة قبل البعثة، حيث ينطبق وصف »األّمي« عىل النبي األكرم 
الناحية. وعليه يكون جميء مثله بالقرآن الكريم معجزة، وإن شبهات  9 من هذه 

املخالفني يف نسبة وصف الكتابة والقراءة له قبل البعثة جمرد اهتام ال يقوم عىل دليل. 

نبيًا كاماًل ومن أرشف املخلوقات ومتصاًل بعامل  الناحية  النبي من هذه  لقد كان 
ولكن  ويسري،  سهل  أمر  له  بالنسبة  والقراءة  الكتابة  عىل  القدرة  فإن  وعليه  الغيب، 
حتى ال تتكرر شبهة املخالفني له يف اهتامه باقتباس تعاليم اإلسالم من الكتب الساموية 
األخرى ـ التي تقدم ذكرها يف اآلية السابقة ـ فقد عمد سامحته إىل رعاية املصالح يف 

عدم ممارسة القراءة والكتابة]2].

البعثة  قبل  والكتابة  القراءة  9 عىل  األكرم  النبي  قدرة  أن عدم  الكالم  حصيلة 
مستمسك  أي  اإلسالم  أعداء  لدى  يوجد  ال  الناحية  هذه  ومن  ويقيني،  قطعي  أمر 
أو دليل يثبت أن النبي قد أخذ تعاليم اإلسالم والقرآن من املصادر األخرى. بيد أن 
حتقق الوصف املذكور للنبي فيام يتعلق بفرتة ما بعد البعثة فهو وإن كان من األمور 
أو عدم قدرته  القراءة والكتابة  النبي عىل  إثبات قدرة  اخلالفية، إال أن كال األمرين 

]1]-ُأنظر: البخاري، صحيح البخاري، ج 1، كتاب بدء الوحي، الباب الثالث؛ ابن هشام، سرية ابن هشام، 

ج 1، ص 252.
]2]-ُأنظر: حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 16، ص 135؛ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان 

يف تفسري القرآن، ج 16، ص 139؛ مرتىض مطهري، جمموعه آثار )األعامل الكاملة(، ج 3، ص 208 و211 
و217.
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بعد  منه  والكتابة  القراءة  وقوع  ثبت  لو  إذ  اإلسالم؛  ألعداء  نفعًا  جُيديان  ال  عليهام 
البعثة، كان ذلك من األمور اخلارقة للعادة، ويكون معجزة تضاف إىل سائر معجزات 
النبي األكرم 9؛ ألنه كان قبل البعثة أميًا، وإذا به يتحّول فجأة إىل شخص قادر عىل 
بعد  األمية حتى  بقائه عىل  وأما عىل فرض  والنبوة.  البعثة  والكتابة يف ضوء  القراءة 
أيضًا، ملكان صدور كتاب عىل مثل عظمة  اعتبار ذلك من اإلعجاز  فيمكن  البعثة، 

القرآن ـ والذي هو معجزة من العديد من اجلهات ـ عن النبي األكرم رغم أميته.



الفصل الثاين
علم الغيب

• الشبهة األوىل: إنكار علم النبي األكرم 9 للغيب استناداً إىل القرآن:	

هناك من متسك بظاهر بعض اآليات للقول بأّن القرآن الكريم ينفي علم الغيب 
عن النبي األكرم 9، وإليك بعض هذه اآليات]1]

ـ ( ُقْل الَ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزائُِن اهلل َوالَ َأْعَلُم اْلَغْيَب )]2].

وُء)]3]. نَِي السُّ ـ (َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت ِمْن اْلـَخْيِ َوَما َمسَّ

َم اْلَغْيُب هلل َفاْنَتظُِروا إِنِّ َمَعُكْم ِمْن اْلـُمنَْتظِِريَن )]4]. ـ ( إِنَّ

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِلَّ )]5]. ـ ( َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِب َوالَ بُِكْم إِْن َأتَّ

ـ ( َوِمْن َأْهِل اْلـَمِدينَِة َمَرُدوا َعَل النَِّفاِق الَ َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم )]6].

]1]-ُأنظر: عيل أكرب حكمي زادي، ارسار هزار ساله، ص 7؛ عيل دشتي، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح هبرام 

چوبينه، ص 90؛ نعمت اهلل صاحلي نجف آبادي، عصاى موسى، ص 56.
]2]-األنعام: 50؛ وانظر أيضًا هود: 31.

]3]-األعراف: 188.

]4]-يونس: 20.

]5]-األحقاف: 9.

]6]-التوبة: 101.
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أّما القسم اآلخر من أدلة املخالفني وشبهاهتم فيتمّثل بأحداث سرية النبي األكرم 
وحياته االعتيادية التي كان يسلك فيها كأّي إنسان آخر.

مناقشة وحتليل:

وقبل أن ندخل يف تفصيل نقد هذه الشبهة، ال بد من مقدمة لتوضيح أمرين

مقدمة:

أ ـ إمكان علم الغيب هل يمكن لإلنسان أن حيصل عىل علم الغيب وإدراك خفايا 
العامل وأرساره ـ األعم من املايض واملستقبل ـ من الطرق والقنوات غري املألوفة؟

إّن أدّل دليل عىل إثبات إمكان يشء ـ كام يقول الفالسفة ـ هو الوقوع والتحقق. 
نجد  ال  الغيب  علم  وقوع  إمكان  عىل  العلوم  وخمتلف  التجربة  بداللة  يتعلق  وفيام 
اليوم من ينكر ذلك إال نادرًا. وحاليًا يتّم التحقيق يف الغرب بشأن هذا البحث حتت 
املستقبل  واسترشاف  امليتافيزيقية]1]،  األمور  وإدراك  »ماورائيات«  الـ  علم  عنوان 

و»االستبصار«]2].

»ألكسيس كارل« و»هانس يورغن  الدكتور  أمثال  املتخّصصون من  وقد حتّدث 
آيزنك«، هبذا الصدد قائلني

»يمكن ألصحاب البصائر أن يسربوا األغوار الفكرية لآلخرين دون حاجة إىل 
اخلارجة  والوقائع  األحداث  رؤية  من  بذلك  ويتمكنون  احلسّية،  أعضائهم  توظيف 

عن النطاق الزماين واملكاين، وهذا من املواهب اإلهلية«]3].

[1[-Ex.sensory perception.

[2[-Laivoyance.

]3]-ُأنظر: ألكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته )اإلنسان ذلك املجهول(، ترمجه إىل الفارسية پرويز دبريى، 

ص 140؛ هانس يورغن آيزنك، درست ونادرست در روان شناسى )الصواب واخلطأ يف علم النفس(، ترمجه 
إىل الفارسية ايرج آيني، ص 92.
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ويمكن لنا أن نشري هنا عىل سبيل املثال إىل املتنبئ الغريب الشهري يف العامل الغريب 
»نوسرت دامس« 1503 ـ 1566 م، حيث متكن من التنبؤ ببعض أحداث العامل قبل 

بضعة قرون]1].

وبقطع النظر عن هذه املوارد فإن كل شخص قد جّرب بنفسه أو سمع من أقاربه 
أن بعض املنامات املتعلقة باملستقبل حتّولت إىل حقيقة، وبذلك يدرك املرء األحداث 

قبل وقوعها.

املمكنة  األمور  من  سيغدو  بالغيب  العلم  فإن  األمرين  هذين  إىل  وبااللتفات 
لألنبياء ومن بينهم النبي األكرم 9.

ب ـ علم األنبياء السابقني بالغيب من خالل دراسة حياة األنبياء السابقني يتضح 
أهنم كانوا يعلمون الغيب يف اجلملة، وفيام يأيت نشري إىل بعضهم:

1ـ  النبي  آدم 7 إن أول علم للغيب هو علم األسامء الذي علمه اهلل ألول إنسان 
ونبي عىل وجه األرض وهو النبي آدم، وهو من العلوم املحجوبة عن املالئكة]2].

2 ـ النبي نوح 7 إذ توّجه بالدعاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل بأن الُيبقي أحدًا من 
الكفار عىل قيد احلياة، وذلك لليأس من إيامهنم، وعلمه بأن أوالد املرشكني لن يكونوا 
أحسن حاالً منهم]3]. وبالرجوع إىل آية أخرى ندرك أن منشأ علم النبي نوح بذلك هو 

الوحي اإلهلي]4].

1792 م، وقلع عني امللك  الفرنسية يف عام  الكنيسة، واإلعالن عن اجلمهورية  بانتهاء سلطة  تنبأ  ]1]-حيث 

الفرنيس وموته من جراء ذلك يف عام 1559 م، وسقوط سجن الباستيل، وظهور نابليون بونابرت. وامللفت 
يف األمر أنه كان يسند تنبؤاته إىل النور اإلهلي )ُأنظر: رشف الدين اعرجي، پيشگويی های نوسرتدامس(.

]2]-ُأنظر: البقرة 3 ـ 31.

]3]-ُأنظر: نوح 7 ـ 26.

]4]-ُأنظر: هود 36.
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بام  تنبأ  يوسف7  رآه  الذي  املنام  إىل  استمع  أن  فبعد   7 يعقوب  النبي  ـ   3
النبّوة واملقام الشامخ، كام أخرب بمكر إخوة يوسف وإعطائه علم تفسري  سيناله من 

األحالم]1].

وإن علم يعقوب بكذبة إخوة يوسف يف قوهلم: إن الذئب قد أكله، ورسقة شقيق 
يوسف »بنيامني« من بالط حاكم مرص، يأيت يف سياق إخباراته الغيبية]2].

4 ـ النبي عيسى بن مريم 7 حيث كان خيرب عن نوع الطعام الذي يّدخره الناس 
يف بيوهتم]3].

5 ـ النبيان داوود وسليامن 8 حيث كانا طبقًا لرصيح القرآن يتمتعان بعلم إهلي 
خاص، من قبيل العلم بلغات الطيور]4].

مناقشة وحتليل:

بعد الفراغ من هذه املقدمة، ندخل يف تفصيل اإلجابة عن شبهة إنكار علم النبي 
األكرم 9 بالغيب

1 ـ الفصل بني علم الغيب الذايت والتبعي:

من خالل قراءتنا آليات القرآن الكريم ندرك أن قساًم من اآليات يف مقام نفي علم 
الغيب الذايت واالستقاليل للنبي األكرم 9، بمعنى أّن علم النبي بالغيب ال يمكن 
أن يكون من طريق ذاته ومستقاًل عن اهلل عّز وجل. وأّن النبي األكرم يف سياق امتثاله 
الوحي  عن  النظر  بقطع  اهلل  بخزائن  الغيب  علم  يمتلك  ال  بأنه  يقّر  اإلهلية  لألوامر 

]1]-ُأنظر: يوسف 4 ـ 6.

]2]-ُأنظر: يوسف 83.

]3]-ُأنظر: آل عمران 49.

]4]-ُأنظر: النمل 15.
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واإلهلام اإلهلي. وإن هذا االعرتاف ال ينايف الناحية األخرى من علم الغيب، بمعنى 
احلصول عليه من القنوات اإلهلية، وقد تقدم ذكر اآليات الدالة عىل ذلك. 

الناشئ  الغيب  تثبت علم  إنام  الغيب لألنبياء  تثبت علم  التي  اآليات  فإن  وعليه 
عن الوحي واإلهلام، بينام اآليات النافية لعلم الغيب عن األنبياء، إنام هي بصدد علم 

الغيب الذايت واالستقاليل بمعزل عن العناية اإلهلية.

2 ـ علم النبي األكرم 9 بالغيب طبقًا لتقرير القرآن الكريم:

عىل الرغم من أن بعض آيات القرآن الكريم تقرص علم الغيب عىل الذات اإلهلية، 
إال أّن هذه اآليات ذاهتا وغريها من اآليات األخرى تثبت اإلخبار الغيبي الصادر عن 
النبي األكرم 9 من خمتلف القنوات والطرق اإلهلية، ومن بينها الوحي واإلهلام. وإن 

هذه اآليات عىل ثالث طوائف

1 ـ اآليات التي حترص علم الغيب باهلل سبحانه وتعاىل مع بعض االستثناءات.

2 ـ اآليات التي تثبت علم الغيب للنبي بقول مطلق.

3 ـ اآليات التي تثبت علم الغيب للنبي بشكل خاص وحمدد.

وفيام يأيت نشري إىل هذه اآليات:

َتبِي ِمْن ُرُسلِِه َمْن َيَشاُء)]1]. ـ (َوَما َكاَن اهلل لُِيْطلَِعُكْم َعَل اْلَغْيِب َوَلكِنَّ اهللُ َيْ

ـ (َعاِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَل َغْيبِِه َأَحًدا * إاِّل َمْن اْرَتَض ِمْن َرُسوٍل)]2].

الغيب، ثم تستثني األنبياء  إّن هذه اآليات تثبت أول األمر اختصاص اهلل بعلم 
والرسل وتثبت هلم هامشًا من علم الغيب أيضًا.

]1]-آل عمران: 179.

]2]-اجلن: 26 ـ 27.
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للنبي  الغيب  علم  ثبوت  عىل  تدّل  التي  فهي  اآليات  هذه  من  الثانية  الطائفة  أما 
األكرم 9

ـ ( َذلَِك ِمْن أْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِلْيَك )]1].

ـ ( تِْلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَها إَِلْيَك )]2].

أّما الطائفة الثالثة من هذه اآليات فهي اآليات التي تشري إىل علم النبي األكرم يف 
موارد خاصة، من قبيل قوله تعاىل:

َف  َعرَّ َعَلْيِه  اهلل  َوَأْظَهَرُه  بِِه  َنبََّأْت  َفَلمَّ  َحِديًثا  َأْزَواِجِه  َبْعِض  إَِل  النَّبِيُّ  َأَسَّ  َوإِْذ   ) ـ 
بُِي)]3]. َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض َفَلمَّ َنبََّأَها بِِه َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِن اْلَعلِيُم اْلَ

اهلل  َفْضُل  َوَكاَن  َتْعَلُم  َتُكْن  َلْ  َما  َمَك  َوَعلَّ ْكَمَة  َواْلِ اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  اهللُ  َوَأنَزَل   ) ـ 
َعَلْيَك َعظِيًم )]4].

َك فِيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم  ـ ( َفَمْن َحاجَّ
َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اهلل َعَل اْلَكاِذبنَِي )]5].

اْلَغْيِب  َعَل  ُهَو  َوَما   * اْلـُمبنِِي  بِاألُُفِق  َرآُه  َوَلَقْد   * بَِمْجنُوٍن  َصاِحُبُكْم  َوَما   ) ـ 
بَِضننٍِي)]6].

]1]-آل عمران: 44.

]2]-هود: 49.

]3]-التحريم: 3.

]4]-النساء: 113.

]5]-آل عمران: 61.

]6]-التكوير: 22 ـ 24.
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3 ـ النفي املطلق واإلثبات اجلزئي:

تقّدم أن قلنا بأن هناك آراء خمتلفة يف تفسري علم النبي بالغيب. وهناك من بني تلك 
فإن  األساس  هذا  وعىل  خاصة.  موارد  ويف  اجلزئي  بالعلم  القول  إىل  يذهب  ما  اآلراء 
املوجبة  نحو  عىل  بالغيب  العلم  أصل  إثبات  بصدد  بالغيب  النبي  لعلم  املثبتة  اآليات 
اجلزئية، أّما اآليات النافية فهي ليست بصدد نفي علم الغيب بشكل مطلق، وإنام هي 
بصدد النفي اجلزئي ويف موارد خاصة. ومن هنا يمكن اجلمع بني اآليات النافية واآليات 

املثبتة بسهولة.

4 ـ إخبار النبي األكرم 9 بالغيب بشهادة التاريخ:

لقد أخرب النبي األكرم 9 مرارًا وتكرارًا باألخبار الغيبية عن املايض واملستقبل، 
وسيأيت تفصيل ذلك يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل. 

5 ـ املقام العلمي واملعنوي للنبي »االجتاه الفلسفي والعرفان«:

تقّدم أن أرشنا إىل أن مقتىض األدلة القرآنية والروائية يقوم عىل إثبات علم الغيب 
أنه باإلضافة إىل األدلة املذكورة  9. وهنا نضيف هذه املسألة، وهي  للنبي األكرم 
فإن األسس واملباين الفلسفية والعرفانية تدّل عىل إثبات علم الغيب للنبي األكرم 9 
يأيت نكتفي  بالتفصيل، وفيام  الفلسفة والعرفان  البحث يف  تنقيح هذا  تّم  أيضًا، وقد 

ببيان خمترص يف هذا الشأن:

تعـاىل  البـاري  ذات  إن  األول:  اإلهلـي  املظهـر   9 األكـرم  النبـي  ـ   5  /  1
املسـتجمعة لصفـات الكـامل والالتناهـي هـي علـة العلـل، واملفيضـة للوجودات 
املحقـق  الروايـات ومـا هـو  مـن  لكثـري  ـ طبقـًا  األول  الصـادر  وإّن  اإلمكانيـة، 
للنبـي األكـرم بعنـوان »احلقيقـة  النـوراين  الوجـود  الفلسـفة والعرفـان ـ هـو  يف 
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املحمديـة« أو »الصـادر األول«]1]. وإّن وجـود سـائر املمكنات وخلقهـا تابع وظل 
للوجـود النـوراين للنبـي األكرم 9؛ ذلك ألّن املعلول شـعاع وضـوء لوجود علته، 
ومـن هنـا تكـون العلـة عـىل الـدوام حميطـة بمعلوهلـا، ويكـون علمهـا به مـن قبيل 

احلضوري. العلـم 

اهلل  ألسامء  وجتليًا  مظهرًا  يمثل  الكاملني  من  فرد  كل  فإن  العرفاين  للتقرير  طبقًا 
وصفاته الكاملية، وإن »العامل« و»العالم« و»عامل الغيب« من أسامء اهلل وصفاته، إذ إّن 
وجودها املطلق والبحت مستقّر يف ذات اهلل باالستقالل، ويتحقق ظهورها وجتليها يف 

الكاملني من الناس، وعىل رأسهم النبي األكرم9.

وعىل هذا األساس فإّن النبي األكرم بوصفه الصادر والظهور األول لوجود اهلل 
ولـاّم  الغيب«،  »عامل  بينها  ومن  اهلل،  صفات  جلميع  وجتليًا  مظهرًا  يكون  وجل،  عّز 
التجليات والظهورات األخرى تنشأ عن ظهور احلقيقة املحمدية، فإن علم  كانت 
العلم  طريق  من  بالرضورة  يأيت  والظهورات  الوجودات  بسائر  املحمدية  احلقيقة 

بذاته]2].

2 / 5 ـ إن عـال املـادة متنـّزل عـن العـال املجـّرد فهو مسـبوق به: إن عـامل املادة 
املثـال واملجـّردات، وبعبـارة أخـرى إن مبـدأ مجيـع  وحوادثـه متنـزل عـن عـامل 
احلـوادث الدنيويـة هـو سـبق وجودهـا يف عـامل املجـّردات، بيـد أنه وجود بسـيط 

جزئي.  وغـري 

أيضًا. وعىل هذا  أن توجد بشكل جزئي  فيمكن هلا  واملثال  امللكوت  أّما يف عامل 
بعامل  االتصال  خالل  من  ـ  القدسية  بالنفس  يتحىل  الذي  للشخص  يمكن  األساس 

]1]-فقد ورد يف احلديث )أول ما خلق اهلل نوري(، و)نحن أول خلق اهلل(، ُأنظر: حممد باقر املجليس، بحار 

األنوار، ج 25، باب بدء اخللق، ص 20 فام بعد.
]2]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 1، ص273؛ العالمة السيد حممد 

حسني الطباطبائي، بحثي كوتاه درباره علم امام )بحث مقتضب بشأن علم اإلمام(، ص4.
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املثال أو املجردات واإلحاطة هبا ـ أن حييط بالرضورة علاًم بحوادث العامل األدنى أي 
عامل املادة أيضًا]1].

3 / 5 ـ اتصال النفس النبوية بعال الغيب: إن  النبي األكرم 9 يتصل من قناة 
يمكنه  وبذلك  املحّمدية،  واحلقيقة  واملجّردات  املثال  بعامل  الروحي  والتعايل  الوحي 
اإلنسان  إن  فلسفية  وبعبارة  الدوام.  عىل  املادة  عامل  حوادث  مجيع  ويدرك  يعلم  أن 
بواسطته  يستطيع  الذي  املستفاد  العقل  وتعاليها حيصل عىل  النفس  من خالل سمّو 

مشاهدة املعقوالت.

وبعبـارة أخـرى إن األنبيـاء بشـكل عـام والنبي األكرم 9 بشـكل خـاص، قد 
بلغـوا بقواهـم احلسـّية والتخيليـة والعاقلـة أعـىل مراتـب الكـامل، ويف ضـوء هـذه 
القـوى يتمكـن األنبيـاء من اجـرتاح املعجـزات واألمور اخلارقـة للعادة ومـن بينها 

باملغّيبات. العلـم 

وعىل هذا األساس فإن القّوة املتصّورة واملتخيلة للنبي من القّوة والشّدة بحيث 
يمكنها مشاهدة املثال يف حال اليقظة واملنام، ومن خالل اتصاهلا هبذا العامل يمكنها 

االطالع عىل األمور املاضية وتلك التي ستحدث يف املستقبل.

بعامل  فتتصل  األعظم؛  بالروح  شبيهة  النبي  نفس  تغدو  العاقلة  القّوة  ضوء  ويف 
الغيب واملأل األعىل بمجّرد إرادة النبي لذلك؛ فيحصل عىل العلوم اللدنية]2].

]1]-ُأنظر: أبو احلسن رفيعي قزويني، پاسخ به نامه اى در باره كتاب شهيد جاويد )إجابة عن رسالة بشأن 

كتاب الشهيد اخلالد(، املدرجة يف نعمت اهلل صاحلي نجف آبادي، عصاى موسى، ص 26، ورضا أستادي، 
رسگذشت كتاب شهيد جاويد، ص 184. جتدر اإلشارة إىل أن رّس صدق بعض اإلخبارات عن املايض أو 
املستقبل التي تنتقل إىل الفرد يف عامل الرؤيا يعود إىل اتصال روح صاحب الرؤيا بعامل املثال أو العقل )ُأنظر السيد 

حممدحسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج11، ص268 ـ 273(.
]2]-ُأنظر: صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية، ص 341؛ صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد، ص 483؛ صدر املتأهلني، 

احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 8، ص 158؛ عبد الرزاق الالهيجي، گوهر مراد، ص 366.
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للنبي  إن   :9 األكرم  للنبي  والدنيوية  املعنوية  املساحة  بني  الفصل  ـ   5  /  4
األكرم 9 مقامني وحيثيتني، ومها: 

املقام األول: مقام نورانيته الذي يمثل ظهورًا وجتليًا للحقيقة املحمدية التي يرشف 
من خالهلا ويطلع عىل مجيع الكائنات اإلمكانية. وإن هذه احليثية هي من نوع العلم 
واإلحاطة العلمية القّيومية التي ال يمكن أن يكون للغفلة والنوم والسهو والنسيان 

وجتدد األحوال طريق إليها.

املقام الثاين: يلحظ فيه العنرص املادي والصورة اجلسامنية. فالنبي األكرم9 مثل 
سائر الناس يتمتع بالغرائز والقوى املادية، وهو مكلف من قبل اهلل أن يسلك مثلهم 

من دون أن يقحم شأنه ومقامه النوراين ـ املشتمل عىل علم الغيب ـ يف هذه األمور.

الغيب  علم  االطالع عىل  قدرة  يمتلك  األول  املقام  إىل  بالنسبة  األكرم  النبي  إّن 
سائر  مثل  فهو  الثاين  املقام  بلحاظ  وأما  يشء،  عليه  خيفى  ال  بحيث  والفعيل  املطلق 
الناس، ومن هذا املنطلق ينسب إىل نفسه اجلهل والنسيان أحيانًا، أو أن يطلب من اهلل 

سبحانه وتعاىل أن يزيد يف علمه.

9 للغيب ـ بلحاظ نورانيته ـ علم مطلق  النبي األكرم  وبعبارة أخرى إن علم 
وفعيل، وأّما بلحاظ عنرصه اجلسامين فتتوّقف فعليته وإطالقه عىل التفاته وحضوره 
النبي  علم  عىل  تعميمه  ويمكن  اإلمام  علم  بشأن  الطباطبائي  العالمة  قال  الذهني. 

باألولوية:

»إّن اإلمام بحسب مقامه النوراين يعترب من أكمل الناس يف عرصه، ويكون مظهرًا 
جلميع أسامء اهلل وصفاته، ويكون حميطًا بجميع األشياء والوقائع الشخصية بالفعل، 

وبحسب الوجود العنرصي تنكشف له احلقائق حيثام توجه«]1].

]1]-العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، بحثي كوتاه درباره علم امام )بحث مقتضب بشأن علم اإلمام(، 

ص 36؛ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 18، ص 273، وج 18، ص 192.
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وقـال العالمـة الطباطبائي يف معـرض اإلجابة عن شـبهة املخالفـني لعلم اإلمام 
الفعـيل متّسـكًا بالروايـات الدالـة عـىل حدوث علـم األئمة وجتـّدده يف كل يـوم »إن 
الكاتـب املحرتم قد خلط بـني العلم االعتيادي لإلمام 7 وبني علمه بحسـب املقام 
النـوراين، إن التجـّدد والتـدّرج بحسـب العلـم العـادي املرتبـط بمقامـه العنرصي، 
ال يمنـع مـن حتقـق علم املقـام النـوراين الذي هـو املخلـوق األول والصـادر األول 
والفعليـة املحضـة .. وعليـه يمكن لإلمام بحسـب مقـام النورانية أن يكـون له علم 
ثابـت بـيشء، وإن العلـم بذلـك املعلـوم ذاته بحسـب املقـام العنـرصي يتوقف عىل 

اإلهلـام اجلديد«]1].

ومن  األنبياء،  مجيع  إّن  االعتيادي:  العلم  بحسب  األكرم  النبي  سلوك  ـ   5  /  5
النبي  وكان  العرفية.  وخطاباهتم  بلغاهتم  أقوامهم  يكلمون   9 األكرم  النبي  بينهم 
يعترب نفسه واحدًا من الناس، إال يف مسألة واحدة تتعلق بتلقي الوحي اإلهلي، ولذلك 
كان النبي يرّصح يف الكثري من املوارد بأنه مثل سائر الناس، ويف ذلك قال اهلل تبارك 

َم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِلَّ )]2]. وتعاىل: ( ُقْل إِنَّ

مكلفًا  كان  الناس  مع  بسلوكه  يتعلق  فيام   9 األكرم  النبي  إن  أخرى  وبعبارة 
النبي  فإن  الغيبي. وعىل هذا األساس  بعلمه  العادي وليس  بالعمل عىل طبق علمه 
املخلوقات، ويمتلك روحًا  الناس وأرشف  أكمل  املعنوية من  الناحية  وإن كان من 
متصلة بعامل الغيب، إال أنه كان يتجاهل هذه احليثية من حياته يف حماوراته وخماطبته 
لقومه. وعندما كانوا يطلبون منه اجرتاح املعجزات وعلم الغيب، كان النبي يشري إىل 

استادي  األستاذ رضا  كتاب  تضمنها   ،547 كتاب )عصاى موسى(، ص  من  فقرة  العالمة عن  ]1]-جواب 

الصادر األول  النبي األكرم هو  اعتبار  آميل بشأن  )رسگذشت كتاب شهيد جاويد(. وقال األستاذ جوادي 
)إن مجيع كائنات عامل اإلمكان ـ مع حفظ الرتاتبية ـ قد وجدت بعده، وعليه فإن كل ما يوجد يف العامل خيضع 
إلحاطته العلمية، وإن مجيع أنواع الغيب والشهادة مشهود له(. )عبد اهلل جوادي آميل، پيامرب رمحت )نبي 

.)135 الرمحة(، ص 
]2]-الكهف: 110. وانظر أيضًا العنكبوت: 50؛ فّصلت: 6؛ األحقاف: 9.
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حيثيته وحياته الطبيعية األوىل، ويقول هلم بأنه مثلهم من هذه الناحية إال إذا شملته 
العناية اخلاصة من طريق الوحي والسامء.

6 / 5 ـ تفسي اآليات املنكرة لعلم الغيب: اتضح مما سبق أن مراد اآليات التي 
تضّمنت اعرتاف النبي األكرم 9 بعدم علمه وإحاطته بالغيب، إذ إّن مراده من ذلك 
نفي علم الغيب باملعنى الذايت واالستقاليل، أو من ناحية برشيته وحياته الطبيعية، كام 
أن النبي األكرم 9 فيام يتعلق باألمور الدنيوية كان مكلفًا ومأمورًا بالعمل عىل طبق 

علمه الظاهري وليس الغيبي، وإن املوارد االستثنائية تستدعي أمرًا خاصًا.

كام أن اآليات التي تنفي علم النبي الغيبي بأحوال املنافقني]1]، إنام تستند إىل طبيعة 
إطار  يف  الغيبي  النبي  علم  مع  يتعارض  ال  وهذا  واملادية،  البرشية  ومساحته  النبي 

املساحة املعنوية واإلهلية]2].

التي  النظر يف اآليات األخرى  املعنى والتفسري من خالل  ويمكن مالحظة هذا 
تنفي علم النبي بالغيب، فعىل سبيل املثال هناك آية ترى ضبط مصري األبرار من الناس 
يف كتاب اسمه »العليون«، واآلية ختاطب النبي وتقول حتى أنت عاجز عن إدراكه 

ومعرفته؛ إذ يقول تعاىل:

يُّوَن )]3].  يِّنَي * َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ ( َكالَّ إِنَّ كَِتاَب األَْبَراِر َلِفي ِعلِّ

بيد أنه يستدرك بعد ذلك ويقول إن بإمكان املقربني من الناس أن حييطوا علاًم به، 
ُبوَن)]4]. وذلك حيث يقول (كَِتاٌب َمْرُقوٌم * َيْشَهُدُه اْلـُمَقرَّ

]1]-ُأنظر: سورة حممد: 30؛ التوبة: 101.

]2]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، املصادر السابقة؛ وقال املحقق السيد عبد احلسني الالري )ال 

تعلمهم باألمارات واحلواس الظاهرية مع فطنتك وصدق فراستك وعلمك الباطني هبم(، )السيد عبداحلسني 
الالري، املعارف السلامنية، ص66(.

]3]-املطففون: 18 ـ 19.

]4]-املطففون: 20 ـ 21.



59الفصل الثاني: علم الغيب

واضح أّنه إذا كان بعض الناس »املقّربون« حييطون علاًم هبذا الكتاب، فإن النبي 
الذي هو من أرشف الكائنات البد أن يكون عىل علم كامل به؛ وعليه يتضح أن هذه 

يُّوَن ) ليست خطابًا للنبي. الفقرة من اآلية الرشيفة ( َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ

والنافية  املثبتة  اآليات  تفسري  يف  اجلمع  هذا  من  الطباطبائي  العالمة  استفاد  وقد 
 : النافية للعلم بالغيب عنه وعن سائر األنبياء  لعلم الغيب، إذ قال: »إن اآليات 
إنام تنفيه عن طبيعتهم البرشية ... وهذا ال ينايف انكشاف الغيب هلم بتعليم إهلي من 

طريق الوحي«]1].

وهناك من عمد إىل القول بأن املخاطب احلقيقي يف هذه اآليات ليس هو النبي 
أعني واسمعي  إياك  باب  األمة، من  إىل  النبي  املراد توجيه اخلطاب من خالل  وإنام 
تأييد  العرفية أيضًا]2]. ويمكن  النوع من اخلطاب شائع يف اخلطابات  يا جارة، وهذا 
هذا املعنى من خالل اإلشارة إىل اآليات األخرى التي تنفي علم النبي بأهوال جهنم 
املنكرين  وخاصة  الناس،  عامة  هم  هبا  احلقيقي  املخاطب  أن  مع  القيامة،  وأحوال 
للنبّوة واملعاد، من قبيل قوله تعاىل: ( َوَما َأْدَراَك َما اْلـُحَطَمُة * َناُر اهلل اْلـُموَقَدُة )]3].

بياهنا  يمكن  بالغيب،   9 األكرم  النبي  لعلم  املنكرة  اآليات  أن  الكالم  حصيلة 
وتفسريها من خالل األمور اآلتية:

أ ـ نفي علم الغيب الذايت واالستقاليل.

ب ـ نفي علم الغيب بحسب املساحة املادية والدنيوية.

ج ـ إن مراد اآليات النافية توجيه النفي إىل عامة الناس دون النبي األكرم 9.

]1]-العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 18، ص 195، وج 7، ص 95، وج 

20، ص 58.
]2]-ُأنظر: السيد عبد احلسني الالري، املعارف السلامنية، ص 7 ـ 66؛ املظفر، علم اإلمام، ص 60.

]3]-اهلمزة: 5 ـ 6.
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• الشبهة الثانية: إنكار علم النبي بالغيب استناداً إىل األحداث التاريخية:	

النبي  رأسهم  وعىل  األنبياء،  لعلم  املنكرون  إليه  يستند  الذي  اآلخر  الدليل  أما 
األكرم  النبي  كان  املثال  سبيل  فعىل  االعتيادي،  سلوكه  هو  بالغيب،   9 األكرم 
يشارك يف احلروب، وكان يتعّرض للجراح مثل اآلخرين، فلو كان يعلم زمن تعّرضه 
للرضب لقام بدفع األذى عن نفسه، ومل يسمح لعدّوه بتسديد الرضب والطعن له. 

ويف حالة أخرى ضّلت له ناقة، وأخذ يبحث عنها]1].

الغزوات تقاعس بعض الصحابة عن مشاركة املسلمني، مدعني أن  ويف إحدى 
هلم عذرًا يف ذلك، وقبل رسول اهلل عذرهم؛ فنزل القرآن يعاتب الرسول عىل سامحه 
َأِذنَت َلـُهْم َحتَّى  هلم بعدم القتال قبل أن يتبنّي صدقهم من كذهبم ( َعَفا اهللُ َعنَْك ِلَ 

َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذبنَِي )]2]. َيَتَبنيَّ

ومن بني املستندات األخرى التي متّسك هبا املنكرون مسألة تلقيح النخل من قبل 
املزارعني، فقال هلم النبي لو تركتم ذلك لكان أفضل؛ فكانت النتيجة بعكس ذلك]3].

مناقشة وحتليل:

من اجلدير يف حتليل هذه الشبهة النظر يف األمور اآلتية:

1 ـ الفصل بني املساحة املادية واملعنوية:

إن  مرارًا:  قلنا  إذ  أيضًا؛  املتقّدمة  املسائل  من  تتضح  الشبهة  اإلجابة عن هذه  إّن 

ابن  134؛  3، ص  املأمون(، ج  األمني  العيون يف سرية  )إنسان  احللبية  السرية  احللبي،  الدين  نور  ]1]-ُأنظر: 

.523 3، ص  ابن هشام، ج  هشام، سرية 
]2]-التوبة: 43.

)باب وجوب  الفضائل  1836، كتاب  4، ص  النيسابوري، صحيح مسلم، ج  بن حجاج  ]3]-ُأنظر: مسلم 

825، ح 2470. 2، ص  141؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج  139 ـ  امتثال ما قاله رشعًا(، ح 
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النوراين واملرتبط  الوجود  ناظر إىل  البعد األول  9 بعدين:  النبي األكرم  لشخصية 
الثاين هو  والبعد  العامل،  يعلم بجميع أحداث  الزاوية  القديس، وهو من هذه  بالعامل 
الُبعد املادي والدنيوي لرسول اهلل. وإن املعيار وامليزان يف سلوك النبي يقوم عىل هذه 
اجلهة. ويف احلقيقة يمكن القول إن النبي كان عاملًا بجميع أمور العامل من زاوية، وإنه 

كان فاقدًا هلذه املعرفة من زاوية أخرى]1].

2 ـ علم النبي األكرم 9 بالغيب طبقًا لشهادة التاريخ:

بغض النظر عن األدلة العقلية والقرآنية، فإن التاريخ يشهد أيضًا عىل علم النبي 
األكرم 9 بالغيب، وفيام يأيت نشري إىل بعض املوارد يف هذه اإلطار:

بن  عدي  عن  روي  فقد  كرسى:  كنوز  عل  واالستيالء  السبل  أمن  ضمن  ـ   1
9 إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، وأتاه  النبي  بينا أنا عند  حاتم  الطائي، أنه قال: 
آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال 9 يا عدي بن حاتم هل رأيت احلرية؟ قلت: مل 
أرها وقد انبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لرتين الظعينة ترحتل من احلرية حتى 
تطوف بالكعبة ال ختاف أحدًا إال اهلل عّز وجل .. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 

كسى بن هرمز«]2].

2 ـ التنّبؤ بظهور الوارج ورئيسهم ذو الويرصة: عن سعيد اخلدري قال: بينا 
نحن عند رسول اهلل 9 وهو يقسم قساًم، أتاه ذو اخلويرصة وهو رجل من بنى متيم، 
9: »ويلك ومن يعدل إن مل أعدل، قد  فقال: يا رسول اهلل اعدل! قال رسول اهلل 
خبت وخست إن مل أعدل«. فقال بعض الصحابة: يا رسول اهلل ائذن يل فيه أرضب 
له أصحابًا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم،  فإن  9: »دعه  اهلل  قال رسول  عنقه. 

]1]-ملزيد من االطالع ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، رسالة علم اإلمام، وانظر أيضًا امليزان يف 

تفسري القرآن، ج 1، ص 273، وج 18، ص 192.
]2]-ابن كثري، البداية والنهاية، ج 6، ص 209؛ البيهقي، السنن الكربى، ج 5، ص 225.
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وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم يمرقون من اإلسالم كام يمرق 
السهم من الرمية«]1].

3 ـ اإلخبار باستشهاد اإلمام عيل 7: قال رسول اهلل 9 خماطبًا اإلمام عليًا بن 
أيب طالب 7: »كأين بك وأنت تصيل لربك، وقد انبعث أشقى األولني واآلخرين، 

شقيق عاقر ناقة ثمود فرضبك، رضبة عىل قرنك؛ فخضب منها حليتك«]2].

4 ـ موت أب ذر غريبًا وحيدًا: ختلف مجل أيب ذر عن اللحاق بركب رسول اهلل 
يف طريقه إىل غزوة تبوك، فواصل أبو ذر طريقه مشيًا، حتى أدرك الرسول يف بعض 
الطريق، فقال النبي األكرم 9 يف حقه: »َرِحَم اهللُ َأَبا َذّر ، َيْمِش َوْحَدُه َوَيُموُت َوْحَدُه 
َوُيْبَعُث َوْحَدُه« .. َوَقاَل اْبُن إْسَحاَق َلـاّم َنَفى ُعْثاَمُن َأَبا َذّر إىَل الّرَبَذِة، َوَأَصاَبُه هِبَا َقَدُرُه 

مَلْ َيُكْن َمَعُه َأَحٌد إاّل اْمَرَأُتُه َوُغاَلُمُه«]3].

5 ـ خروج عائشة لقتال اإلمام عيل 7: روي عن رسول اهلل أنه قال لعائشة: كأين 
عليًا  ستقاتلني  كالهبا.  وتنبحك  احلوأب،  بامء  فتمرين  عيل،  بقتال  هتّمني  وأنت  بك 
النبي عائشة بأهنا  وأنت ظاملة له]4]. وقد روى العالمة املجليس يف بحاره عن إخبار 
لتخالفني  اهلل  وأيم  أمري أشد خالف،  قد خالفت  »يا محرياء  قال:  ستخالفه، حيث 
البيت الذي أخلفك فيه متربجة قد حّف  قويل هذا ولتعصنه بعدي، ولتخرجن من 
بك فئام من الناس، فتخالفينه ]أي عيل 7[ ظاملة له، عاصية لربك، ولتنبحنك يف 

طريقك كالب احلوأب، أال إن ذلك كائن«]5].

]1]-أمحد بن حنبل، مسند أمحد، ج 1، ص 92؛ أبو عبد اهلل بن إسامعيل البخاري، ج 4، ص 179، ص 179؛ 

منصور عيل ناصف، التاج، ج 5، ص 313.
]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 42، ص 190.

]3]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 2، ص 523.

]4]-أبو عبد اهلل النيشابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج 3، ص 120؛ أمحد بن حنبل، مسند أمحد، ج 6، 

ص 52. )مل نعثر عىل هذا املضمون يف هذين املصدرين، املعّرب(.
]5]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 28، ص 107.
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6 ـ خروج الزبي بن العّوام لقتال اإلمام عيل 7: وقد حدث مع الزبري أمر مشابه 
ملا حدث لعائشة! وقد ذّكره اإلمام عيل 7 بنبوءة النبي عندما خرج إىل قتاله قائاًل: 
»أما تذكر يومًا كنت مقباًل عيل باملدينة حتدثني إذ خرج رسول اهلل؛ فرآك معي وأنت 
تبسم إيّل، فقال لك يا زبري أحتّب عليًا؟ فقلت: وكيف ال أحبه وبيني وبينه من النسب 
واملوّدة يف اهلل ما ليس لغريه. فقال: إنك ستقاتله وأنت له ظامل. فقلت: أعوذ باهلل من 

ذلك. فنكس الزبري رأسه ثم قال: إين أنسيت هذا املقام«]1].

7 ـ قتل خرسو برويز عل يد شيويه: عندما أرسل النبي األكرم9 إىل خسو 
برويز كتابًا يدعوه فيه إىل اعتناق اإلسالم، غضب غضبًا شديدًا، ثم كتب إىل باذان 
وهو باليمن ـ وكانت خاضعة لسيطرة كسى يف ذلك احلني ـ أن ابعث إىل هذا الرجل 
الذي باحلجاز رجلني من عندك جلدين، فليأتياين به .. فخرجا حتى قدما عىل رسول 
اهلل 9؛ فقال هلام رسول اهلل 9 ارجعا حتى تأتياين غدًا. وأتى رسول اهلل 9 اخلرب 
 9 اهلل  رسول  فدعامها  فقتله،  شريويه  ابنه  كسى  عىل  سلط  قد  اهلل  إن  السامء  من 

وأخربمها بقتل كسى، وقال هلام إن ديني وسلطاين سيبلغ ملك كسى«]2].

8 ـ تسّلط بني أمية عىل أرواح املسلمني وأمواهلم ودينهم كام أخرب النبي بتسّلط 
بني أمية عىل رقاب املسلمني ودينهم، وطغياهنم عليهم، ومن ذلك قوله: »إذا كملت 

بنو أمية ثالثني رجاًل اختذوا بالد اهلل دوالً، وعباد اهلل خوالً، ودين اهلل دغاًل«]3].

اإلجابة عن شبهتني أخريني:

كام متّسك بعضهم إلنكار علم النبي األكرم 9 بالغيب، بموردين آخرين: 

]1]-أبو عبد اهلل النيشابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج 3، ص 366.

]2]-ُأنظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج 2، ص 124؛ أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، 

ج 2، ص 656.
تاريخ  اليعقويب،  ابن واضح  61؛  10، ص  الطربي، ج  تاريخ  الطربي،  أبو جعفر حممد بن جرير  ]3]-ُأنظر: 

67 و172. 2، ص  اليعقويب، ج 
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أ ـ ضياع ناقة النبي األكرم9:

مما تقّدم تتضح اإلجابة عن فقدان ناقة النبي يف إحدى الغزوات أيضًا. فضاًل عن 
أّن النبي األكرم قال يف اجلواب عن غمز املنافقني حني عّرضوا به قائلني، أّي نبّي هذا 

الذي ال يعرف موضع مجله، وإليك تفصيل الواقعة كام رواها ابن هشام يف سريته:

قال زيد بن اللصيت وهو يف رحل عامرة أليس حممد يزعم أنه نبي، وخيربكم عن 
خرب السامء، وهو ال يدري أين ناقته؟ فقال رسول اهلل 9 إّن رجاًل قال: »هذا حممد 
خيربكم أنه نبي، ويزعم أنه خُيربكم بأمر السامء وهو اليدري أين ناقته، وإين واهلل ما 
أعلم إال ما علمني اهلل، وقد دّلني اهلل عليها، وهي يف هذا الوادي، يف شعب كذا وكذا، 

قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوين هبا؛ فذهبوا فجاؤوا هبا«]1].

املورد عىل أساس  إنام سلك يف هذا  النبي  التارخيي أن  النص  كام يتضح من هذا 
علمه الظاهري، وإنه مل يكن يعمل عىل توظيف علمه اللدين والباطني إال يف موارد 

الرضورة.

النبي  عبقرية  إىل  العلم  هذا  يعزو  أن  ـ  احلال  بطبيعة  ـ  بعضهم  حاول  وقد  هذا 
وذكائه املفرط]2]، وهذا ال يعدو أن يكون جمّرد دعوى مل تثبت بدليل، عالوة عىل أنه 
لو كان األمر ينطوي عىل جمّرد ذكاء وعبقرية، فام الذي دعا النبي إىل عدم توظيف هذه 

العبقرية املدعاة من أول األمر؟!

ب ـ حتليل الديث القائل )أنتم أعلم بأمر دنياكم(:

ولـاّم  الزراعة،  فنون  بدهييات  النخيل من  وتأبري  النباتات  تلقيح  تعّد عملية  ـ   1

]1]-ابن هشام، السرية النبوية )سرية ابن هشام(، ج 4، ص 139، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 2004 م. وانظر 

أيضًا نور الدين احللبي، السرية احللبية )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، ج 3، ص 134.
]2]-ُأنظر: معروف الرصايف، الشخصية املحمدية، ص 497.
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كان أكثر سكان شبه اجلزيرة العربية يمتهنون الزراعة، يطرح هذا السؤال نفسه كيف 
النبي حممد9 الذي عاش وسط هذه  البدهيية عن شخص مثل  تغيب هذه احلقيقة 
الثقافة ردحًا طوياًل من الزمن، حيث قىض حياته بني بساتني النخيل ورعي األغنام؟!

الشخصية  مع  ينسجم  ال   9 األكرم  النبي  إىل  املنسوب  احلديث  هذا  إّن  ـ   2
العظيمة لرسول اهلل، ذلك ألّن النبي إذا كان قد هنى املزارعني عن تلقيح النخيل من 
دون اطالع أو معرفة منه بأصول هذه العملية، فإنه سيكون قد ارتكب خمالفة للعلم، 
بام  وقام  بل  للخطر فحسب،  الناس  عاّمة  ُيعّرض مصالح  مل  بالظن، وبذلك  وعمل 
خيالف رصيح اآليات القرآنية أيضًا، وذلك إذ يقول تعاىل ـ ( َوالَ َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوالً)]1].  ِعْلٌم إِنَّ السَّ

ـ ( إِنَّ الظَّنَّ الَ ُيْغنِي ِمْن اْلـَحقِّ َشْيًئا )]2]. 

ا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثًِيا ِمْن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم )]3]. َ ـ ( َيا َأيُّ

3 ـ إن هذا احلديث مل يرد إال يف مصادر أهل السنة واجلامعة، وال أثر له يف مصادر 
القبول بصدور مثل هذا احلديث عن  بالنظر إىل ما تقدم ـ يصعب  ـ  الشيعة، وعليه 

رسول اهلل 9. 

]1]-اإلرساء: 36.

]2]-يونس: 36؛ النجم: 28.

]3]-احلجرات: 12.



الفصل الثالث
املعجزات

•   الشبهة األوىل: إنكار معجزات النبي األكرم 9:	

 ،9 النبي األكرم  بإلقاء نظرة سطحية عل سرية  اكتفى  هناك من املخالفني من 
أو مجد عىل بعض اآليات ومل يلتفت إىل اآليات األخرى، وذهب إىل القول مدعيًا أن 
النبي مل تصدر عنه أّي معجزة طوال حياته، كام أنه مل يدع إمكان صدور املعجزة عنه. 

وهناك من عّمم إنكار صدور املعجزة ليشمل بذلك مجيع األنبياء واملرسلني، وقد 
عمد أصحاب هذه الشبهة ـ يف توثيق ما ذهبوا إليه من االدعاء ـ إىل التمسك باآليات 

اآلتية]1]:

ـ ( َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِمَن األَْرِض َينُْبوًعا ... ُقْل ُسْبَحاَن َربِّ َهْل 
ا َرُسوالً )]2].  ُكنُت إاِلَّ َبرَشً

َم َأَنا َنِذيٌر ُمبنٌِي)]3].  َم اآلَياُت ِعنَْد اهلل َوإِنَّ ِه ُقْل إِنَّ ـ (َوَقاُلوا َلْوالَ ُأْنِزَل َعَلْيِه آَياٌت ِمْن َربِّ

]1]-ُأنظر: عيل دشتي، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 52 و94؛ هوشنگ معني زاده، آن 

سوي رشاب، ص 30.
]2]-اإلرساء: 90 و93.

]3]-العنكبوت: 50.
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ِمْن  َمَعُكْم  إِنِّ  َفاْنَتظُِروا  ُقْل  َقْبلِِهْم  ِمْن  َخَلْوا  الَِّذيَن  اِم  َأيَّ ِمْثَل  إاِلَّ  َينَْتظُِروَن  (َفَهْل  ـ 
اْلـُمنَْتظِِريَن)]1].

ا َوالَ َنْفًعا)]2]. ـ (ُقْل الَ َأْملُِك لِنَْفِس َضًّ

وهناك من هؤالء من أضاف إىل هذه األدلة عدم شفاء بعض املرىض واملعاقني يف 
عرص النبي، من أمثال عبداهلل بن مكتوم، وعقيل بن أيب طالب.

نقد ورأي:

فيام يتعلق بنقد هذه الشبهة وحتليلها جيدر االلتفات إىل املسائل اآلتية:

1 ـ إعجاز القرآن الكريم:

ثابت  وإعجازه  الكريم،  القرآن  هو   9 األكرم  النبي  صدر عن  إعجاز  أهم  إّن 
من خمتلف اجلهات، وفيام يأيت نشري إىل بعض اجلوانب اإلعجازية يف القرآن الكريم:

من  يكتبونه  ما  خالل  من  والشعراء  األدباء  يعمد  والبالغة:  الفصاحة  ـ   1  /  1
املتلقني،  إعجاب  إثارة  إىل  والبليغة  والفصيحة  املتينة  الشعرية  أو  النثرية  النصوص 
بسبب ما يتمتعون به من قرحية وموهبة فّذة وذوق سليم يف انتقاء الكلامت والعبارات 

ذات الوقع املحبب إىل النفوس.

أما القرآن الكريم فال هو من النثر وال هو من الشعر، بل هو نوع ثالث من أنامط 
النبي  قبل  مثله  أبدع  أن  ألحد  يسبق  ومل  والفصاحة،  البالغة  عىل  املشتمل  األدب 

األكرم 9 ]وال بعده[.

وحيث ُعرف عن النبي األكرم أنه فرد أمي مل يسبق أن تعلم الدروس عند معلم أو 

]1]-يونس: 102. 

]2]-يونس: 49.
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أستاذ، ومل يؤثر عنه التمّرس يف الصناعات األدبية ـ األعم من قول الشعر أو صياغة 
النثر ـ ومع ذلك يبدع هذا النوع الثالث من األدب الفّذ والفريد يف نوعه، يعترب من 
اإلعجاز الذي يثبت ارتباط صاحبه بوحي السامء بام ال يبقى معه أي جمال للشك أبدًا.

البالغي  القرآن  بتأثري  البداية  منذ  أذعنوا  اإلسالم  أعداء  فإن  ذلك  عىل  وعالوة 
عىل السامعني، من هنا منعوا الناس من االستامع إليه خمافة أن يتأثروا به ويعلنوا عن 

إسالمهم]1].

وقد انحنى لفصاحة هذا الكتاب الساموي وبالغته كبار شعراء العرب، وهناك 
شعراء  مشاهري  من  وهو  ـ  لبيد  فهذا  إليه،  االستامع  فور  إسالمه  أشهر  من  منهم 
فيام  الكعبة  أستار  عىل  قصائده  إحدى  بتعليق  ذكره  خيّلد  أن  استحق  الذي  اجلاهلية 
يعرف باملعلقات التي ال يتجاوز عددها أصابع اليدين ـ يعلن عن إسالمه تأثرًا منه 

ببالغة القرآن. 

كام اعرتف بإعجاز القرآن كل من حسان بن ثابت واخلنساء بنت متارض واألعشى 
أيضًا]2].

عىل  تأثريها  وعمق  بروعتها  حمتفظة  وبالغته  القرآن  فصاحة  تزال  وال  هذا 
السامعني، وخري دليل عىل ذلك تأثر العديد من الناس الذين أسلموا بفضل سامعهم 
عبد  الباسط  عبد  الراحل  القارئ  أمثال  من  القّراء  مشاهري  قبل  من  القرآن  لتالوة 

الصمد.

2 / 1 ـ املعارف العلمية للقرآن: مع تقّدم العلوم تّم الكشف عن خمتلف األرسار 
الكامنة يف العامل املادي التي مل تكن معروفة من قبل، إال أن القرآن الكريم قد أشار 

]1]-ُأنظر: فّصلت 26. 

بعد؛ جعفر سبحاين،  فام   114 8، ص  قرآن، ج  تفسري موضوعى پيام  الشريازي،  ]2]-ُأنظر: نارص مكارم 

243 و259 و418. 3، ص  اإلهليات، ج 
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إليها قبل أربعة عرش قرنًا عندما مل يكن عدد املتعلمني يف املجتمع اجلاهيل يتجاوز عدد 
أصابع اليدين، حيث قام النبي األمي من خالل االستعانة بوحي السامء يف عدٍد من 
آياته بالكشف عن األرسار التي عجزت العلوم الطبيعية عن التوّصل إىل كنهها، من 

قبيل:

َياَح َلَواِقَح  أ ـ عملية التالقح بني النباتات واألشجار بفعل الرياح: (َوَأْرَسْلنَا الرِّ
.[1[(

فِيَها  َجَعَل  الثََّمَراِت  ُكلِّ  (َوِمْن  النباتات:  يف  العام  الزوجية  قانون  إثبات  ـ  ب 
َزْوَجنْيِ اْثنَنْيِ )]2].

َحاِب)]3].  َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل حَتْ ج ـ حركة األرض: (َوَتَرى اجْلِ

َفَلٍك  ِف  َوُكلٌّ  َلـَها...  لِـُمْسَتَقرٍّ  ِري  جَتْ ْمُس  َوالشَّ  ) الشمسية:  املنظومة  ـ حركة  د 
َيْسَبُحوَن )]4].

هـ ـ دور اجلبال يف استقرار األرض]5].

و ـ وجود سقف خاص حلفظ األرض]6].

ز ـ عدم تشابه الناس يف بصامهتم حتديد هوية كل شخص عىل انفراد]7].

]1]-احلجر: 22.

]2]-الرعد: 3؛ يس: 36؛ لقامن: 10؛ الشعراء: 7؛ ق: 7.

]3]-النمل: 88.

]4]-يس: 38 و40

]5]-ُأنظر: النحل: 15؛ النبأ: 7؛ املرسالت: 27؛ لقامن: 10.

]6]-ُأنظر: األنبياء 32.

]7]-ُأنظر: القيامة 3 ـ 4.
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وهذه األمور مل يتّم الكشف عنها من قبل العلامء إال يف القرون الثالثة املنرصمة، 
يف حني أن القرآن قد رّصح هبا قبل أكثر من أربعة عرش قرنًا.

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يمكن تفسري اإلتيان بمثل هذا القرآن من قبل 
إنسان أّمي إال من طريق املعجزة؟

3 / 1 ـ حتّدي القرآن: إن من بني األمور التي تثبت إعجاز القرآن هو اشتامله عىل 
التحّدي عن اإلتيان بمثله، بمعنى أن القرآن لو مل يكن كالمًا إهليًا، وكان من خمتلقات 
البرش، ألمكن لغري النبي حممد 9 ـ الذي مل حيصل عىل تعليم ـ أن يأيت بمثله، وهذا 

التحّدي يشمل حتى األدباء ومشاهري الشعراء والبلغاء والفصحاء.

من  التحّدي  هذا  يف  تدّرج  بحيث  الثقة  من  حتّديه  يف  الكريم  القرآن  كان  وقد 
األصعب إىل األسهل، فكان التحدي أول األمر يستدعي من اآلخرين أن يأتوا بمثل 

كل القرآن:

بِْعُه إِْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي)]1]. (ُقْل َفْأُتوا بِكَِتاٍب ِمْن ِعنِْد اهلل ُهَو َأْهَدى ِمنُْهَم َأتَّ

ثم تنّزل ليكتفي باإلتيان بمثل عرش سور من القرآن:

َياٍت َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن  اُه ُقْل َفْأُتوا بَِعرْشِ ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفرَتَ ( َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

اهلل إِْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )]2].

حتى بلغ التحديـ  يف هناية املطافـ  حّد االكتفاء بسورة واحدة مثل سور القرآن:

اُه ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهلل إِْن ُكنُْتْم  ( َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

َصاِدِقنَي )]3].

]1]-القصص: 49؛ وانظر أيضًا الطور: 33.

]2]-هود: 13.

]3]-يونس: 38. وانظر أيضًا البقرة: 23.



71الفصل الثالث: المعجزات

هناك  كانت  نعم  بمثله.  واإلتيان  القرآن  معارضة  من  أحد  يتمكن  مل  ذلك  ومع 
حماولة مضحكة من مسيلمة الكذاب يف عرص النبي 9، حيث جاء ببعض الكلامت 

التافهة فيام زعم أنه مثل القرآن، من قبيل قوله:

»الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل«]1].

الكلامت  هذه  ألّن  وغبائه؛  مسيلمة  محق  عىل  إال  حينها  يف  حيمل  مل  ذلك  أّن  بيد 
جمّرد كلامت مقفاة خالية من املعنى واملضمون، ومل خترج عن دائرة التفّكه والتنّدر عند 
السامعني، يف حني أن إعجاز القرآن ال يقترص عىل الكلامت املوزونة، وإنام اإلعجاز 
يكمن يف اشتامله عىل املضامني العميقة التي ترتك بتأثريها وسحرها يف نفس اإلنسان 

أيضًا.

4 / 1 ـ االنسجام والتناغم وعدم االختالف: عىل الرغم من نزول القرآن طوال 
فرتة تزيد عىل العرشين عامًا، وخوضه يف خمتلف املسائل واملوضوعات، إال أن مجيع 
آياته حتظى بانسجام ووحدة يف املنهج، فال ترى أي اختالف أو تناقض فيام بينها، يف 
حني أن الكاتب الذي يؤلف كتابًا، ما أن يفرغ من كتابته أو عند إخراج طبعته الثانية 
حتى يدرك أنه قد ارتكب أخطاء عّدة، ثم يبادر إىل تدارك اخلطأ وتصحيحه، وهكذا 
ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن  دواليك. وقد رّصح القرآن هبذه احلقيقة، حيث قال: ( َأَفاَل َيَتَدبَّ

ِمْن ِعنِْد َغْيِ اهلل َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثًِيا )]2]. 

يشتمل  ما  القرآن،  إلعجاز  املثبتة  اجلهات  بني  من  إن  الغيبي:  اإلخبار  ـ   1  /  5
عليه من اإلخبار الغيبي ـ األعم من املايض واملستقبل ـ وفيام يأيت نشري إىل بعض هذه 

اإلخبارات:

أ ـ اندحار الروم وانتصارها جمّددًا: هناك آيات يف القرآن حتّدثت عن خسارة القّوة 
]1]-أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، ج 2، ص 498 ـ 506.

]2]-النساء: 82.
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العظمى املتمثلة بالروم يف احلرب الدائرة بينها وبني اإلمرباطورية اإليرانية، كام تنّبأت 
بمكان هذا احلدث وزمانه. وقد تكّبدت الروم خسارة كبرية من اجليش اإليراين يف 
ضواحي الشام سوريا يف منطقة تقع بني ُبرصى وأذرعات ـ التي كانت تعرف بالروم 
وُم  * ِف  الرشقية ـ وذلك يف السنة السابعة من البعثة 617 م. قال تعاىل: ( ُغلَِبِت الرُّ

َأْدَنى األَْرِض )]1].

وامللفت يف هذه اآلية أهنا تنبأت بخرب غيبي آخر متثل بعودة الكّرة لصالح الروم 
وأهنا سوف تنترص عىل اجليوش اإليرانية بعد بضعة أعوام، إذ يقول تعاىل: ( َوُهْم ِمْن 

َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبوَن )]2]. 

السنة  يف   9 األكرم  النبي  توّجه  مكة:  ف  املرشكني  عل  املسلمني  انتصار  ـ  ب 
السابعة من اهلجرة بجيش إىل مكة ـ التي كانت يف حينها حتت سيطرة املرشكني ـ ألداء 
مناسك احلج، بيد أن األعداء قد استوقفوه أثناء الطريق يف منطقة تدعى احلديبية حيث 
أبرمت وثيقة الصلح املعروف بصلح احلديبية. وقد أخرب القرآن املسلمني وبرّشهم 
فتح  القريب  املستقبل  يف  حليفهم  النرص  وسيكون  احلرام  املسجد  سيدخلون  بأهنم 
ْؤَيا بِاْلـَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد اْلـَحَراَم إِْن  مكة، إذ قال تعاىل: ( َلَقْد َصَدَق اهللُ َرُسوَلُه الرُّ
اُفوَن َفَعلَِم َما َلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن  يَن الَ َتَ ِ ِقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقرصِّ َشاَء اهلل آِمننَِي حُمَلِّ

َذلَِك َفْتًحا َقِريًبا )]3]. 

جـ  االستيالء عل خمتلف الغنائم الربية: لقد أخرب القرآن الكريمـ  يف بداية تأسيس 
النبي األكرم 9 للحكومة اإلسالمية يف املدينة املنّورة ـ باالنتصارات واحلصول عىل 
خمتلف أنواع الغنائم احلربية، وقد حتققت هذه النبوءات والبشائر اإلهلية يف معارك من 

قبيل خيرب وُحنني وهوازن وإيران والروم.
]1]-الروم: 2 ـ 3.

]2]-الروم: 3.

]3]-الفتح: 28.
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د ـ عودة النبي إل مكة املكّرمة: لقد اضطّر النبي إىل مغادرة موطنه يف مكة بفعل 
مؤامرات املرشكني، فهاجر إىل املدينة، وقد أخربه القرآن بأنه سيعود إىل وطنه، إذ قال 
النبوءة  هذه  حتققت  وقد  َمَعاٍد)]1]،  إَِل  َك  َلَرادُّ اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  َفَرَض  الَِّذي  (إِنَّ  تعاىل: 

بفتح مكة املكّرمة.

هـ ـ اإلخبار عن عدم إيمن أب هلب: كان قادة املرشكني وسادة مكة ـ الذين كانوا 
مشاهدهتم  عند  اإلسالم  يعتنقون  ـ  املؤامرات  بمختلف   9 األكرم  النبي  يؤذون 
لالنتصارات التي حيققها النبي عليهم. إال أن القرآن كان يذكر شخصية أيب هلب ـ عم 
النبي ـ باخلصوص، ويرّصح بأنه لن يذوق حالوة اإلسالم، إذ يقول تعاىل ( َتبَّْت َيَدا 

َأِب َلـَهٍب َوَتبَّ )]2]، وهكذا كان.

و ـ ذلة أهل الكتاب وهواهنم )اليهود( كان اليهود يف بداية الدولة اإلسالمية التي 
كبرية،  واقتصادية  عسكرية  بقّوة  يتمتعون  املنّورة  املدينة  يف   9 األكرم  النبي  أقامها 
عن  آياته  بعض  يف  أخرب  القرآن  ولكن  املواطن،  بعض  يف  اإلسالم  هيّددون  وكانوا 
 9 األكرم  النبي  عرص  يف  النبوءة  هذه  حتققت  وقد  وهواهنم،  ونكوصهم  ضعفهم 

بفتح قالع اليهود وحصوهنم يف خيرب، وإخراجهم من عاصمة الدولة اإلسالمية]3].

حصيلة الكالم أنه بااللتفات إىل معجزات القرآن الكريم ـ التي أرشنا إىل بعضها 
آنفًا ـ ال يمكن االدعاء بأن النبي مل جيرتح معجزة إلثبات نبّوته وصدقه، فإن مثل هذا 

االدعاء خمالف لرصيح القرآن الكريم.

2 ـ القرآن وتعّدد معجزات النبي األكرم9:

باإلضافة إىل القرآن الكريم الذي كان وال يزال يعّد املعجزة العقلية األبرز لنبي 

]1]-القصص: 85.

]2]-املسد: 1.

]3]-ُأنظر: آل عمران 111.
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تقتضيه  ما  بحسب  األخرى  املعجزات  من  العديد  النبي  اجرتح  فقد   ،9 اإلسالم 
املوارد من املصالح، وفيام يأيت نشري إىل بعض تلك املعجزات:

2 ـ اإلمدادات الغيبية: ف الروب كان جيدر بأولئك الذين أنكروا معاجز   / 1
النبي األكرم أن ال يقرصوا النظر عىل بعض اآليات، بل كان عليهم التأمل يف اآليات 

األخرى التي تؤكد عىل نزول اإلمدادات الغيبية عىل النبي بواسطة املالئكة.

يف  والنبي  املسلمني  لنرصة  املالئكة  بنزول  رّصحت  التي  اآليات  من  كثري  هناك 
كانت  تدخلهم  آثار  ولكن  يشاهدوهنم،  احلال  بطبيعة  املسلمون  يكن  ومل  املعارك، 

مشهودة وملحوظة هلم، وإليك بعض هذه اآليات:

َعَلْيِهْم  َفَأْرَسْلنَا  إِْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد  َعَلْيُكْم  نِْعَمَة اهلل  اْذُكُروا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا   ) ـ 
ِرحًيا َوُجنُوًدا َلْ َتَرْوَها َوَكاَن اهلل بَِم َتْعَمُلوَن َبِصًيا )]1].

َيَرْوهَنُْم  َكافَِرٌة  َوُأْخَرى  اهلل  َسبِيِل  ِف  ُتَقاتُِل  فَِئٌة  اْلَتَقَتا  فَِئَتنْيِ  ِف  آَيٌة  َلُكْم  َكاَن  (َقْد  ـ 
ًة ِألَْوِل األَْبَصاِر)]2]. ِه َمْن َيَشاُء إِنَّ ِف َذلَِك َلِعْبَ ُد بِنَرْصِ ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ َواهلل ُيَؤيِّ

َب  ـ ( ُثمَّ َأنَزَل اهللُ َسكِينََتُه َعَل َرُسولِِه َوَعَل اْلـُمْؤِمننَِي َوَأنَزَل ُجنُوًدا َلْ َتَرْوَها َوَعذَّ
الَِّذيَن َكَفُروا َوَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِريَن )]3].

لياًل  البعثة  العارشة من  السنة  9 يف  النبي األكرم  املعراج: لقد أرسى  ـ   2  / 2
وعىل نحو إعجازي ويف ملح البرص من مكة املكرمة إىل املسجد األقىص بيت املقدس، 
ومن هناك عرج نحو خمتلف الساموات ـ التي هي كناية عن خمتلف املنازل والعوامل 
قوله  يف  املعجزة  هذه  بتحقق  الكريم  القرآن  رّصح  وقد  ـ  والقيامة  والربزخ  املجّردة 

]1]-األحزاب: 9.

]2]-آل عمران: 13.

]3]-التوبة: 26.



75الفصل الثالث: المعجزات

ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلـَمْسِجِد اْلـَحَراِم إَِل اْلـَمْسِجِد األَْقَص  تعاىل: ( ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَ
ِميُع اْلَبِصُي )]1]. ُه ُهَو السَّ الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ

القوافل بني مكة وبيت املقدس، وضياع  النبي خيرب عن أوضاع  وبعد ذلك كان 
مجل القافلة الكذائية، ونفور ناقة قافلة أخرى، وانكسار شخص بعينه، لينكشف بعد 

ذلك صدق رسول اهلل يف إخباره بعد وصول القوافل إىل مكة املكّرمة]2].

وألمهية بحث املعراج والشبهات املتعلقة به، سنعقد له بحثًا مستقاًل إن شاء اهلل. 

أعداء  بعض  كان  بالنبي:  املستهزئني  بعض  عل  والعذاب  البالء  نزول  ـ   2  /  3
دعوة النبي األكرم 9 يتعّرضون للنبي بأنواع األذى والعذاب، وكانوا حيولون دونه 
الوليد  وهم  مخسة  هؤالء  رأس  عىل  وكان  دينه،  إىل  الدعوة  يف  حريته  ممارسة  ودون 
بن املغرية املخزومي، والعاص بن وائل السهمي، واحلارث بن حنظلة، واألسود بن 
املطلب بن أسد، واألسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري. وقد سأل النبي من اهلل أن 
يكّف عنه رّشهم، وقد استجاب اهلل لدعوة النبي، فهلكوا بأمجعهم ألسباب خمتلفة، 
حيث تعّفنت رجل الوليد بن املغرية، ومات العاص بن وائل بلدغة من أفعى ساّمة، 
ومات ابن قيس بداء العطاش نتيجة لرشبه كمية كبرية من املاء من دون أن يرتوي، 
وأما األسود بن املطلب فقد أصيب باجلنون حتى كان يرضب رأسه باألشجار إىل أن 
ا َكَفْينَاَك  هلك، ومات األسود بن يغوث مسمومًا. ويف هذا الشأن نزل قوله تعاىل: ( إِنَّ

اْلـُمْسَتْهِزئنَِي )]3].

واملورد اآلخر ما حدث يف غدير خّم بعد تنصيب النبي األكرم 9 اإلمام عليًا بن 

]1]-اإلرساء: 1.

]2]-ُأنظر: الفضل بن احلسن الطربيس، تفسري جممع البيان، تفسري اآلية األوىل من سورة اإلرساء؛ وانظر أيضًا 

جعفر سبحاين، فروغ ابديت )شعاع األبدية(، بحث املعراج.
]3]-احلجر: 95.
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أيب طالب 7 إمامًا للمسلمني، حيث قام شخص يدعى النعامن بن حارث الفهري 
عندك؛  من  هذا  كان  إن  »اللهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خماطبًا  فقال  ذلك  عىل  معرتضًا 
بالفعل، وقد أشارت اآلية األوىل  فأمطر علينا حجارة من السامء«! وهذا ما حصل 

من سورة املعارج إىل هذه القضية، وهي قوله تعاىل: ( َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقٍع )]1].

عىل  الساموي  العذاب  نزول  طلب  املصطلح  يف  املباهلة  تعني  املباهلة:  ـ   2  /  4
منكر احلقيقة. بمعنى أنه عندما يبحث أتباع مذهبني أو دينني فيام بينهام ومل يقتنع أّي 
أن  اهلل  منهام  كل  ويسأل  حمدد  ومكان  وقت  حتديد  عىل  يتفقان  اآلخر،  بأحقية  منهام 
هيلك املبطل منهام. وعندما ينزل العذاب عىل أحدمها يتضح أنه هو املبطل وغريمه 
هو املحق. وهذا ما حدث يف السنة العارشة من اهلجرة بني رسول اهلل 9 ونصارى 
حان  وعندما  املباهلة.  إىل  األمر  وصار  موقفهم،  عىل  النصارى  أرّص  حيث  نجران، 
املوعد قال رؤساء النصارى: إن خرج لكم حممد بجيشه وأصحابه فباهلوه، إال أهنم 
تفاجأوا عندما خرج هلم النبي 9 بابنته الوحيدة السيدة فاطمة الزهراء 3 وسبطيه 
بأحقيته  عندها  فأيقنوا  7؛  طالب  أيب  بن  عيل  عمه  وابن   8 واحلسني  احلسن 
النبي  العذاب عليهم، وسألوا  نزول  املباهلة خوفًا من  االستمرار يف  وأحجموا عن 
أن يسمح هلم بالبقاء يف املدينة حتت كنف الدولة اإلسالمية، وقد أكد القرآن عىل هذه 
َك فِيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع  املعجزة يف قوله تعاىل: ( َفَمْن َحاجَّ
َلْعنََة اهلل َعَل  َفنَْجَعْل  َنْبَتِهْل  َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ  َأْبنَاَءَنا 

اْلَكاِذبنَِي )]2].

التارخيية كثريًا من اإلخبارات  النبي بالغيب: لقد نقلت املصادر  2 ـ إخبار   / 5
الغيبية التي أخرب هبا النبي األكرم، وهو أمٌر يدّل عىل ارتباطه بعامل الغيب وإعجازه 

]1]-املعارج 1. وُأنظر: العالمة األميني، الغدير،  ج 1، ص 239؛ التفسريات الروائية، من قبيل نور الثقلني، 

يف تفسري هذه اآلية. 
]2]-آل عمران: 61.
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يف هذه املجال عىل ما تقدم بيانه يف نقد شبهة عدم علم النبي بالغيب. وهنا سنكتفي 
بموردين يف هذا الشأن:

أـ  عندما حاول املنافقون تنفري ناقة رسول اهلل برميها يف العقبة، نزل الوحي وأطلع 
النبي عىل هذه املؤامرة، وتّم القضاء عليها يف مهدها.

بـ  حاولت امرأة هيودية اغتيال النبي من خالل تسميمها حلم شاة، فأخرب الوحي 
رسول اهلل بتفاصيل هذه القضية، وأخفقت هذه املحاولة.

3 ـ داللة القرآن بشكل عام عل تعّدد معجزات النبي األكرم 9:

اتضح من املسائل السابقة أن القرآن الكريم يدّل ويؤكد بشكل خاص وواضح 
عىل أنواع املعجزات التي اجرتحها رسول اهلل 9 مع ذكر خصوصياهتا، بيد أّن هناك 
آيات أخرى حتّدثت بشكٍل عام عن تعّدد معجزات النبي األكرم وتنّوعها، وفيام يأيت 

نشري إىل هذا النوع من اآليات.

ولكن قبل التذكري هبذه اآليات نذكر بأن القرآن بدالً من كلمة »املعجزة« عمد إىل 
استعامل كلامت أخرى مرادفة هلا، من قبيل كلمة »اآلية« بمعنى العالمة؛ ذلك ألّن 
»البّينة«  بـ  يعرّب عنها  يّدعيه، كام  ما  النبي يف  النبّوة وصدق  تقوم عالمة عىل  املعجزة 

و»البّينات« أيضًا. قال تعاىل:

( َوإَِذا َرَأْوا آَيًة َيْسَتْسِخُروَن * َوَقاُلوا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي )]1].

ال  ومعجزة،  آية   9 النبي  من  رأوا  كلام  املرشكني  أن  عن  اآلية  هذه  تتحّدث 
يكتفون بعد اإليامن هبا، بل يسارعون إىل تكذيبها واهتام النبي بمامرسة السحر. وهو 
أمٌر يثبت أن هذه »اآلية« مل تكن إال معجزة، وذلك من خالل اهتام النبي بالسحر، إذ 
لو كان ما صدر عنه أمرًا اعتياديًا ومألوفًا وليس فعاًل خارقًا للعادة، ملا كان هناك من 

]1]-الصافات: 14 ـ 15.
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مربر الهتامه بالسحر.

وهناك من اآليات ما يروي اهتام املرشكني للنبي بالسحر]1]، وهو أمٌر يثبت أن 
موسى  أعداء  كان  كام  للطبيعة،  اخلوارق  دائرة  يف  يدخل  النبي  عن  يصدر  كان  ما 

وعيسى 8 يبادرون إىل اهتامهام بتعاطي السحر أيضًا]2].

• الشبهة الثانية: أسباب عدم اجرتاح املعجزات عند مطالبة األعداء باجرتاحها:	

9 قد اجرتح كثريًا من املعجزات،  النبي األكرم  السابقة أن  اتضح من اآليات 
ثانية ملاذا كان يمتنع عن اإلتيان باملعجزة عندما  ولكن هنا يطرح هذا السؤال نفسه 

يعمد املنكرون إىل مطالبته هبا؟ تقدم ذكر هذه اآليات يف الشبهة األوىل.

مناقشة وحتليل:

يف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة جيب القول:

أوالً: لقد دلت آيات كثرية عىل معجزات النبي 9، وقد تقّدم منا بياهنا، وعليه ال 
يمكن التمسك بامتناع النبي عن االستجابة ملطالب األعداء باإلتيان باملعجزة دلياًل 
عىل إثبات عدم صدور املعجزة عن النبي. من هنا جيب حتليل وتفسري املوارد املدعاة 

بشكل خاص، وهو ما سنشري إليه الحقًا.

النبي  التي تدل عىل عدم استجابة  البحث، وهي اآليات  ثانيًا: إن اآليات مورد 
عند مطالبة األعداء له باملعجزة، ال تدل إال عىل عدم تلبيته ملطالب املخالفني الذي 
ال يريدون االقتناع وإنام جمّرد إثارة الذرائع، فإن استجابة النبي لكل من سأله املعجزة 

سيخرجه عن مهمته الرئيسة.

ثالثًا: إن املطالب املتقدمة مل تكن هتدف إىل االطمئنان والتأكد من صدق النبي يف 

]1]-ُأنظر: سبأ: 43؛ الصافات: 15.

]2]-ُأنظر: طه: 47 و58؛ املائدة: 110.
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دعوته؛ وإال فإن األدلة والقرائن املثبتة لنبّوة النبي 9 من قبيل معجزة القرآن الكريم 
اختالق  الغاية من ذلك هي جمّرد  وإنام  كاٍف،  متوفرة بشكل  املعجزات  وغريها من 
الذرائع أو احلصول عىل منافع مادية واقتصادية؛ حيث كانوا يطالبونه بتحويل املناخ 
األهنار  منها  تتفّجر  وجنائن  حدائق  إىل  العربية  اجلزيرة  لشبه  اجلاف  الصحراوي 
والينابيع التي تسقي مزارع النخيل والكروم، وأن يمأل بيوهتم من الذهب والفضة]1]. 

رابعًا: إن بعض تلك املطالب مل تكن جمّرد اختالق للذرائع، بل كانت تنطوي عىل أمور 
مستحيلة التحقق، من قبيل اإلتيان باملالئكة، بل وحتى الذات القدسية للباري تعاىل]2].

• الشبهة الثالثة: إنكار املعجزة من قبل النبي األكرم 9 نفسه:	

 9 النبي  بام كان يصدر عن  التمسك  الشبهة هي  الوجوه األخرى هلذه  إن من 
عند مطالبته باملعجزة من الترصيح بعدم قدرته عىل ذلك. وبعبارة أخرى إنه كان ينفي 
صدور املعجزة عنه، وعليه ُيفهم من ذلك أنه مل جيرتح معجزة عىل اإلطالق. وقد نزل 

القرآن هبذا الشأن يف تقرير جواب النبي األكرم 9 يف قوله:

ا َرُسوالً )]3]. ـ ( ُقْل ُسْبَحاَن َربِّ َهْل ُكنُت إاِلَّ َبرَشً

ًا )]4]. ـ ( ُقْل الَ َأْملُِك لِنَْفِس َنْفًعا َوالَ َضّ

مناقشة وحتليل:

إىل  نشري  ذلك  ومع  أيضًا،  املتقدمة  املسائل  من  الشبهة  هذه  عن  اجلواب  يتضج 
بعض املسائل يف هذا الشأن:

]1]-ُأنظر: اإلرساء 3 ـ 90.

]2]-ُأنظر: اإلرساء 92.

]3]-اإلرساء: 93.

]4]-األعراف: 188.
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1 ـ اجلمع بني اآليات املثبتة والنافية من خالل القول بالتبعية واالستقالل:

جيب يف تفسري اآليات القرآنية عدم االكتفاء بالنظر إىل آية واحدة عىل انفراد، بل 
ال بد من أخذ جمموع القرآن بوصفه وحدة كاملة بنظر االعتبار. وقد تّم التأكيد عىل 
هذه املسألة أي تفسري بعض آيات القرآن ببعضها اآلخر يف القرآن نفسه يف إطار قاعدة 
»اآليات املحكامت واآليات املتشاهبات«، بمعنى أنه ال يمكن تفسري املتشاهبات إال 
الَِّذي  ُهَو   ) الكريم:  الرجوع إىل املحكامت. قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه  من خالل 
ا الَِّذيَن ِف  اٌت َفَأمَّ َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَ

ُقُلوِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه )]1].

وعىل هذا األساس فإننا فيام يتعلق باآليات القرآنية التي تتناول معجزات النبي 
صدور  عىل  الدالة  اآليات  األول  النوع  اآليات،  من  نوعني  األوىل  للوهلة  نواجه 
النبي  نفي  ظاهرها  من  يبدو  التي  اآليات  الثاين  والنوع  جدًا.  كثرية  وهي  املعجزة 
صدور املعجزة عنه. وعليه مع وجود النوع األول من اآليات املثبتة، جيب علينا عدم 
التأمل  أنه جيب تفسريها يف ضوء  بمعنى  الثاين،  النوع  اآليات من  تفسري  التّسع يف 

والتدّبر يف املحكامت.

لقد واجه النبي كثريًا من مطالب املرشكني باجرتاح املعاجز التي يكون متعلقها 
الكروم  بساتني  وخلق  األهنار،  تفجري  قبيل  من  عقيل،  حمال  أو  اقتصادية  صبغة  ذا 
الذهب  من  البيوت  وملء  واملالئكة،  باهلل  واملجيء  السامء،  وإسقاط  والنخيل، 
والفضة، وما إىل ذلك من األمور التي يتضح أن الغاية من املطالبة هبا مل تكن حصول 
القناعة واليقني بمعرفة احلقيقة، وإنام الغاية منها اختالق الذرائع، ولذلك كان النبي 
يقول هلم إن اجرتاح هذه األمور خارج عن قدريت البرشية، بمعنى أنني بوصفي من 
البرش ال أستطيع القيام بمثل هذه األمور بشكل مستقل عن اإلرادة اإلهلية، وأما من 

]1]-آل عمران: 7.
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حيث مقام النبوة والرسالة، فإن القيام بمثل هذه األمور من الناحية اإلمكانية داخل 
يف دائرة القدرة اإلهلية، وعليه ال بّد لتحققها من صدور اإلذن من قبل اهلل عّز وجل.

وال بد من التدقيق يف أن النبي األكرم مل ينف أو ينكر قدرته عىل اجرتاح املعجزات 
النبّوة، بمعنى إنني لست إال  نفيًا قاطعًا ورصحيًا، وإنام قال: إنام أنا برش بلغت مقام 

واسطة بينكم وبني اهلل، وإن اهلل هو الذي يقّرر متى جتري املعجزة عىل يدي.

عنه  املعجزات  صدور  نفى  إنام   9 األكرم  النبي  إن  وعرفانية  فلسفية  وبعبارة 
باالستقالل.

النبي  يبدو منها نفي  التي  النوع من اآليات  ومما يؤكد صحة هذا اجلمع أن هذا 
للمعجزة تتصدرها آيات تثبت اإلعجاز القرآين بشكل قاطع ورصيح، حيث تطالب 
ثّم تؤكد اآلية عىل إعجاز  يأتوا بمثله إن كانوا يف شك منه،  بأن  املرشكني واألعداء 
الَ  اْلُقْرآِن  َهَذا  بِِمْثِل  َيْأُتوا  َأْن  َعَل  نُّ  َواجْلِ اإِلنُس  اْجَتَمَعِت  َلئِِن  ُقْل   ) بالقول:  القرآن 

َيْأُتوَن بِِمْثلِِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهًيا )]1].

كام خترب اآلية التالية عن معجزات النبي موسى 7 واهتام فرعون له بالسحر، إذ 
ائِيَل إِْذ َجاَءُهْم َفَقاَل  يقول تعاىل ( َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى تِْسَع آَياٍت َبيِّنَاٍت َفاْسأْل َبنِي إِْسَ

َلُه فِْرَعْوُن إِنِّ أَلَُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحوًرا )]2].

2 ـ عدم وجوب االستجابة جلميع املطالبني باملعجزة:

لقـد شـكل عـدم شـفاء املرىض عـىل يـد النبـي األكـرم، وعـدم امتثالـه ملطالب 
مـن قبيل حتويـل بطاح مكـة إىل مزارع للكـروم والنخيـل، مستمسـكًا للقائلني هبذه 
الشـبهة، حيـث تسـاءلوا عن السـبب الـذي يمنع النبـي حممد 9 من شـفاء املرىض 

]1]-اإلرساء: 88.

]2]-اإلرساء: 101.
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مـن أمثـال ابـن مكتـوم وعقيـل بـن أيب طالـب، عـىل غـرار مـا كان يصنـع املسـيح 
عيسـى بـن مريم 7.

ويف اجلواب عن هذه الشبهة جيب القول:

أوالً: إن الواجب عىل النبي األكرم 9 هو إثبات نبّوته من خمتلف الطرق، ومن 
بينها املعجزة. وإن النبي قد أثبت صدقه من خالل اإلتيان بعدد من املعجزات الكافية 
للداللة عىل نبّوته، وعليه فليس من شأنه بعد ذلك أن يرتك مهمة اهلداية واإلصالح 

باالنشغال يوميًا باجرتاح املعجزات ]فاملعجزة وسيلة وليست غاية[.

وثانيًا: كام تقّدم أن ذكرنا فإن أكثر املطالب باجرتاح املعجزات كان يصّب يف ضامن 
األمور املادية أو جمّرد اختالق الذرائع، وعىل هذه الفرضية ال تكون هناك من حاجة 
إن  بل  للناس،  واالقتصادية  املادية  الرغبات  تلبية  ملجّرد  جديدة  معجزة  اجرتاح  إىل 
هذه الغاية ليست من مهام النبّوة، فليس من شأن النبي أن يرفع املستوى االقتصادي 

واملادي للناس، وفوق ذلك أن يتحقق هذا األمر من طريق املعجزة أيضًا.

أّما ملاذا كان النبي عيسى 7 يشفي املرىض واملعاقني، ومل يقم بذلك النبي حممد 
9؟ فجوابه إن عرص النبي عيسى كان عرص ازدهار العلوم الطبية، ولذلك كانت 

معجزة النبي عيسى تتناسب مع ازدهار الطّب يف هذا العرص؛ ليثبت لدى املتخصصني 
يف هذا العلم أن ما جيرتحه عيسى ال يأيت من طريق األساليب الطبية املعروفة، بل هو 
املرىض  بعض  يشفي  أن  عليه  يتعنّي  كان  ولذلك  اإلهلية،  والقدرة  الوحي  سنخ  من 

إلثبات نبّوته ]بل وحييي املوتى أيضًا[.

أّما يف عرص النبي األكرم 9 فإّن األمور اخلارقة للعادة والطبيعة مل تكن من هذا 
السنخ، وإنام الذي ساد هذا العرص هو الشعر والصناعات األدبية والبالغية، ولذلك 
كانت أهم معجزة جاء هبا النبي هي القرآن الكريم؛ لكونه خارقًا للعادة فيام يتعلق 
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باجلانب البالغي واألديب الذي بلغ الذروة يف شبه اجلزيرة العربية آنذاك، وقد تقّدم 
أن ذكرنا وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم.

• الشبهة الرابعة: املعراج:	

إن من بني معجزات النبي األكرم 9 معجزة املعراج التي حتققت عىل مرحلتني؛ 
املرحلة األوىل اإلرساء من مكة املكّرمة إىل املسجد األقىص وبيت املقدس، وكان ذلك 
يف حلظة ليلية. واملرحلة الثانية العروج من املسجد األقىص إىل الساموات، وما رافق 

ذلك من تفاصيل من قبيل رؤية اجلنة وجهنم واملالئكة عىل ما جاء يف الروايات.

إال أن الذين أنكروا املعراج أوردوا الشبهة عىل كلتا مرحلتيه، وقالوا بأن الرحلة 
بني مكة وبيت املقدس البالغة 450 كيلومرتًا كانت تستغرق عّدة أيام، ومن املستحيل 
القيام هبا يف حلظات قليلة]1]. أما املرحلة الثانية فهي ختالف العلوم التجريبية، بمعنى 

أن هناك موانع تقف يف طريق اإليامن باملعراج، من قبيل:

1 ـ إّن اخلروج والعروج من األرض إىل السامء بشكل اعتيادي مع وجود قانون 
اجلاذبية ليس أمرًا ممكنًا، فلكي نتغلب عىل قانون اجلاذبية نحن بحاجة إىل رسعة تقّدر 

بأربعني ألف كيلومرت يف الساعة.

2 ـ ويف حال النجاح يف اخلروج من األرض، والعروج يف السامء، سنواجه مانعًا 
آخر يتمثل بالتنفس واألوكسجني.

إىل  العامل  تقسم  الفلك واهليئة، حيث كانت  بطليموس يف علم  بنظرية  القول  إىل  الشبهة  منشأ هذه  ]1]-يعود 

قسمني، القسم العنرصي، والقسم الفلكي. وإن الكرة األرضية كانت تقع يف مركز الكون، وبعد أن أحاطت 
العنارص األربعة )املاء واهلواء والنار والرتاب( الكرة األرضية، بدأت عملية تكوين الكرات األربعة واألجرام 
يستحيل  بحيث  البصلة،  طبقات  تراكب  بعضها  عىل  مرتاكبة  أفالك  تسعة  بلغت  حتى  والفلكية،  الساموية 
اخرتاقها وفصلها ووصلها، وحيث أن املعراج اجلسامين يتوقف عىل اجتياز الكرات األربعة واألفالك التسعة، 

كان ذلك حماالً. وحيث ثبت بطالن هذه النظرية بالعلوم احلديثة، مل نر حاجة إىل حتليلها ونقدها.
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الربودة بشكل ال  إما شديد احلرارة أو شديد  الفضاء اخلارجي  املناخ يف  ـ إن   3
ُيطاق.

4 ـ حيتوي الفضاء اخلارجي عىل خمتلف أنواع األشعة، من قبيل األشعة الكونية، 
جسم  داخل  نفوذها  يعني  الذي  السينّية،  واألشعة  البنفسجية،  فوق  ما  واألشعة 

اإلنسان املوت املحتوم.

5 ـ إن املسري واحلركة يف الساموات عىل نحو ما هو مذكور يف الروايات، يستغرق 
يفوق  بام  املعراج  األكرم9 يف  النبي  يسري  أن  ويلزم من ذلك  زمنية طويلة،  فرتات 
رسعة الضوء، وهي رسعة مستحيلة عىل اجلسم، باإلضافة إىل عدم وجود مثل هذه 

السعة.

وعىل هذا األساس أنكر املخالفون أصل املعراج، وفّسوه بأنه جمّرد رؤيا روحية 
أو رحلة معنوية]1].

مناقشة وحتليل:

فيام يتعلق بتحليل هذه الشبهة وبيان كيفية املعراج، جيدر االلتفات إىل ما يأيت:

1 ـ الوقوع أدّل دليل عل اإلمكان:

األكرم  للنبي  اآلنية  احلركة  هل  هو  املعراج  بشأن  الذهن  إىل  يرد  سؤال  أول  إن 
من مكة إىل املسجد األقىص أمر ممكن؟ وهل يمكن أن يندرج معراج النبي اجلسامين 

واملادي يف دائرة اإلمكان؟

من خالل االستناد إىل وقوع املوارد واملصاديق املشاهبة، يمكن لنا إثبات إمكان 
املعراج، وفيام يأيت نشري إىل بعض هذه املوارد:

التاريخ  أروينغ،  واشنطن  51؛  ص  چوبينه،  هبرام  وتنقيح  إعداد  سال،  وسه  بيست  دشتي،  عيل  ]1]-ُأنظر: 

.133 ص  املقدس، 
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1 ـ إحضار عرش بلقيس: حيكي القرآن الكريم قصة إحضار عرش ملكة   / 1
َيْأتِينِي  ُكْم  َأيُّ امَلَلُ  ا  َ َأيُّ َيا  َقاَل   ) اآليت:  النحو  عىل   7 سليامن  النبي  من  بطلب  سبأ 
نِّ َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن  بَِعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأُتوِن ُمْسلِِمنَي * َقاَل ِعْفريٌت ِمْن اجْلِ
َمَقاِمَك َوإِنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي * َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمْن اْلكَِتاِب]1] َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن 

َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرُفَك )]2].

وعليه ندرك أن بإمكان فرد بعينه ـ بسبب امتالكه علاًم خاصًا ـ أن يقطع مسافة 
تقّدر بمئات الكيلومرتات يف معشار من الثانية وجيلب معه عرش ملكة سبأ، وبذلك 

يثبت إمكان هذه السعة بالنسبة إىل إنسان يمتلك هذا العلم اخلاص.

وعلينا هنا أن نلتفت إىل أن الذي جاء بعرش بلقيس إنام هو أحد أفراد وحاشية 
النبي سليامن 7 وحاشيته، وليس سليامن نفسه، وعليه إذا كان الشخص االعتيادي 
يمتلك مثل هذه القدرة، فيجب أن يمتلك األنبياء ـ وخاصة النبي حممد 9 الذي هو 

أرشفهم ـ هذه القدرة عىل نحو أعىل وأسمى.

1/2 ـ النبي عيسى املسيح7 فيام يتعلق بمصري السيد املسيح يعتقد النصارى أنه 
بعد مقتله عىل يد اليهود، وبعد دفنه بثالثة أيام أعاده اهلل إىل احلياة وعرج به نحو السامء]3]. 

هذا وقد أنكر القرآن الكريم مسألة قتل السيد املسيح وموته من األساس، ورّصح 
بأهنم مل يقتلوه وإن اهلل رفعه إىل السامء ( َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلكِْن ُشبَِّه َلـُهْم َوإِنَّ 
َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا * َبْل  الَِّذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما َلـُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ

َرَفَعُه اهللُ إَِلْيِه َوَكاَن اهللُ َعِزيًزا َحكِيًم )]4].

]1]-قالت الروايات إنه )آصف بن برخيا(.

]2]-النمل: 38 ـ 40.

]3]-ورد يف إنجيل متى ألنه كام كان يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال، هكذا يكون ابن اإلنسان يف 

قلب األرض ... )ُأنظر: إنجيل متى، اإلصحاح الثاين عرش، الفقرة 40 ـ 41(.
]4]-النساء: 157 ـ 158.
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وعليه يتضح من عروج السيد املسيح عيسى بن مريم 7 إىل السامء وبقائه حيًا، 
أمر ممكن، بل  قيد احلياة،  العليا، والبقاء عىل  العوامل  إىل  الصعود والعروج  أن أصل 

واقع ومتحقق.

وسيأيت املزيد من التوضيح بشأن إمكان املعراج واألحداث املشاهبة وحتّققها يف 
الصفحات القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

2 ـ عدم تعارض املعراج مع القوانني الطبيعية والعلمية:

الشبهة  هذه  أصحاب  أن  لنا  يتضح  الشبهة،  صَيغ  خمتلف  يف  النظر  نمعن  عندما 
ومن  املعروفة،  التجريبية  القوانني  عىل  التعويل  خالل  من  املعراج  إنكار  إىل  يسعون 
أمهها قانون اجلاذبية، ومسألة انعدام األوكسجني يف الفضاء، واملناخ الشديد الربودة أو 
احلرارة، واألشعة ما فوق البنفسجية، والسعة التي تفوق رسعة الضوء وما إىل ذلك. 
إال أن هذه القوانني الطبيعية واملادية املدعاة ليست مطلقة، بل إن اعتبارها مؤقت وقابل 
للنقض، إذ إهّنا إنام تقبل التأييد يف إطارها املحّدد. وإن العلامء يف حقل العلوم التجريبية 
إنام يصفون القوانني الطبيعية بأهنا جمرد »قوانني إحصائية«]1].  وقد ذهب فيلسوف العلم 

املعارص »كارناب« إىل القول بأن القوانني العلمية حتمل »صفة الفرضية«]2].

وقد عمد الفيلسوف املعارص الشهري كارل ريموند بوبر من خالل إبداعه نظرية 
 ،»ad,hoc« الـ  الطبيعية هلا خاصية  القوانني  أن مجيع  إثبات  إىل  »احلدس واإلبطال« 

بمعنى االعتبار املرحيل]3].

الطبيعية  بالقوانني  التشكيك  باإلمكان  قائاًل: »مل يكن  رايشنباخ  أكد هانس  وقد 

[1[- statistical law.

]2]-ُأنظر: هباء الدين خرمشاهي، پوزيتيويسم منطقي، ص 29.

اكتشافات علمي  منطق  بوبر،  ريموند  كارل  77؛  وابطال ها، ص  ها  بوبر، حدس  ريموند  كارل  ]3]-ُأنظر: 

و426.  44 ص  آرام،  أمحد  الفارسية  إىل  ترمجه  العلمية(،  االكتشافات  )منطق 



87الفصل الثالث: المعجزات

أثبتت  فقد  العرشين  القرن  فيزياء  وأما  للميالد،  التاسع عرش  القرن  الفيزيائية يف  أو 
أن القوانني االحتاملية والنسبية، قد حلت حمل القوانني العلية والطبيعية املطلقة«]1]. 
وعليه حتى إذا كان املعراج خمالفًا للقوانني الطبيعية والعلمية، ال يمكن لنا أن نستنتج 
من ذلك إنكار املعراج؛ إذ تقّدم أن القوانني الطبيعية متغرّية، فيحتمل أن يكون قانون 
طبيعي آخر قد حّل حمل القانون الطبيعي السابق. واليوم يتجّول العلامء بصوارخيهم 
تغلبوا عىل مشكلة  الساموية األخرى، وقد  الكرات واألجرام  للفضاء حول  العابرة 
قانون اجلاذبية واألشعة السينية وما إىل ذلك. ربام وضع اهلل حتت ترّصف نبيه وسيلة 
اصطلح  قد  التي  الوسيلة هي  وإن هذه  للفضاء،  العابرة  الصواريخ  من  تطّورًا  أكثر 
عليها يف الروايات بـ»الرباق«. وبذلك يتحقق املعراج اجلسامين. وإن العلم ـ كام تقّدم 

أن أرشنا ـ ال يستطيع إثبات عدم وجود هذه الوسيلة.

3 ـ عجز العلوم التجريبية عن بيان األمور الارقة للعادة:

ال  ثابتة  قوانني  بوصفها  الطبيعية  القوانني  وأخذنا  السابق،  اإلشكال  جتاوزنا  لو 
تقبل التغرّي، مع ذلك يمكن بيان األمور اخلارقة للعادة ـ من قبيل املعراج ـ يف ضوء 

املباين التجريبية والعلمية، ذلك عىل النحو اآليت:

الصعوبة  غاية  يف  أمر  مادية  لظاهرة  والواقعية  الطبيعية  العلة  معرفة  إن  أوالً: 
والتعقيد؛ فالعلم إنام حيكم بالتقارن الزمني بني ظاهرتني، ويعجز عن املعرفة الدقيقة 

والكاملة للعلة املادية للمعلول الطبيعي.

من  سلسلة  نشهد  والطبيعية،  االعتيادية  والظواهر  احلقائق  جانب  إىل  وثانيًا: 
العلوم  بياهنا وتفسريها يف إطار  التي ال يمكن  الطبيعية  للعادة وغري  األمور اخلارقة 

التجريبية، وفيام يأيت نشري إىل بعض هذه األمور:

]1]-هانس رايشنباخ، پيدايش فلسه علمى )ظهور الفلسفة العلمية(، ص 191 و194 و195.
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1 / 3 ـ النوم ف القب لفرتة طويلة: هناك من املرتاضني اهلنود من يستطيع النوم يف 
القرب لفرتة طويلة ـ قد تستمر ألربعني يومًا ـ من دون أن حتدث له مشكلة فيام يتعلق 

باهلواء واألوكسجني]1].

من  هودين  األمريكي  املواطن  متكن  لقد  املغلقة:  األماكن  من  الروج  ـ   3  /  2
اخلروج من صندوق حديدي مغلق أمام أعني اجلامهري من دون أن يفتح بابه الذي 
أحكم قفله. كام متكن من اهلروب من السجون األمريكية، بل وحتى سجون الكي. 

جي. يب يف عهد االحتاد السوفيتي السابق]2].

3 / 3 ـ حتريك األجسام من ُبعد: هناك من يستطيع التأثري يف األشياء والتحّكم 
هبا من مسافة بعيدة، كأن يقوم بتحريكها ونقلها من مكان إىل آخر مثاًل. فعىل سبيل 
املثال كان بإمكان يوري جيلر املولود عام 1946 م أن يثني األشياء املعدنية، من قبيل 
املالعق والشوكات واملفاتيح من خالل تركيز برصه عليها. وقد تّم اختباره يف مؤسسة 
للتحقيقات يف كاليفورنيا  للفيزياء، وكذلك مؤسسة استانفورد  بالسام ملاكس بالنغ 

أيضًا. وقد وصفوا قدراته بلحاظ علم الفيزياء احلديث بأهنا غري قابلة للتفسري]3].

4 / 3ـ  التخاطر عن ُبعد )التلباثي(: هناك من يستطيع مشاهدة األشياء واألحداث 
البارز  الكيلومرتات، واإلخبار عنها. واملثال  إىل مئات  بعيدة قد تصل  من مسافات 
عىل ذلك ما حيصل لقّراء القرآن واحلفاظ، حيث يتمكنون من حتديد الصفحة القرآنية 

املفتوحة من مسافة بعيدة، وحتديد اآلية املكتوبة يف بداية تلك الصفحة.

والعبادية،  الروحية  املراكز  يف  املرىض  وعالج  املستقبل،  عن  اإلخبار  وكذلك 
وحتضري األرواح وما سوى ذلك من األحداث والوقائع التي يعجز العلامء يف احلقول 

التجريبية عن بياهنا وتفسريها.

]1]-نقاًل عن حممد رشيد رضا، الوحي املحمدي، ص 143.

]2]-نقاًل عن الطنطاوي اجلوهري، تفسري اجلواهر، ج 16، ص 212.

وشهكام  ارغون  الفارسية  إىل  ترمجه  العجائب(،  )عامل  عجايب  جهان  بوك،  داجيست  ريدرز  عن  ]3]-نقاًل 

.110 ص  جوالين، 
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النبي من مصاديق احلوادث  بأن معراج  لنا أن ندعي  وعىل هذا األساس يمكن 
رغم  كنهها،  وبيان  تفسريها  عن  التجريبي  احلقل  يف  العلامء  يعجز  التي  الطبيعية 

اعرتافهم بواقعيتها.

4 ـ إمكان بيان املعراج من خالل العلوم التجريبية:

1 / 4 ـ انبساط الزمان مع زيادة الرسعة طبقًا ملعادلة أنشتاين: إن من بني املشاكل 
يف  النبي  شاهدها  التي  األحداث  تلك  كل  حتقق  املعراج،  مسألة  تواجه  التي  اجلاّدة 
معراجه يف تلك املّدة القصرية التي استغرقها املعراج؛ ألن تلك األحداث والوقائع 

حتتاج إىل فرتات زمنية طويلة!

كان  املعراج  أصل  أن  إىل  باإلضافة  نقول  الشبهة  هذه  عن  اإلجابة  معرض  ويف 
رضبًا من اإلعجاز الذي ال يمكن تفسريه بالقوانني املادية والطبيعية، مع ذلك يمكن 
وثيقة  عالقة  لوجود  وذلك  التجريبية؛  العلوم  خالل  من  ما  حدٍّ  إىل  الفكرة  تقريب 

ومبارشة بني الزمان وزيادة السعة.

ـ  أنشتاين  ألربت  اكتشفها  التي  ـ   )1-V2/C2 T0=T(  1  /  2 للمعادلة  فطبقًا 
إذا  فمثاًل  له،  بالنسبة  ينبسط  سوف  الزمان  فإن  الضوء،  بسعة  اجلسم  يسري  عندما 
كانت V=0/000ge بأن تكون رسعة اجلسم 270000 مرتًا عىل الثانية تقريبًا، فإننا 
األرضية  الكرة  عىل  الواحدة  الساعة  أّن  يعني  وهذا   ،T= 1000To عىل  سنحصل 

تعادل ألف ساعة للفرد الذي يسري بتلك السعة اهلائلة]1].

وعىل هذا األساس حيتمل أن تكون رسعة النبي األكرم 9 يف املعراج قد بلغت 
]1]-لفهم املعادلة أعاله، ال بّد من فهم رموزها، وهي كاآليت:

T  = الزمن املتحرك بسعة كبرية.
V = السعة املتحّركة.

C = رسعة الضوء.
To = سكان األرض.
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رسعة الضوء أو أهنا فاقت رسعة الضوء]1]، وتبعًا لذلك ينبسط الزمان بالنسبة له ويتسع، 
وبذلك يمكن تفسري تلك الوقائع واألحداث الكثرية يف ضوء هذا التفسري العلمي.

2 / 4 ـ تصّور الرسعة اهلائلة والنفوذ من األمكنة املغلقة من خالل الُبعد الرابع]2]: 
ال يمكن لنا أن ندرك الُبعد الرابع مبارشة؛ ألننا يف األساس نعيش عاملًا ثالثي األبعاد. 

بيد أن باإلمكان تصّور الُبعد الرابع من خالل التدّرج من األبعاد األقل وتعميمها.

إن العامل الذي تنعدم فيه األبعاد عبارة عن نقطة، وهذا العامل ال ينطوي عىل كبري 
أمهية بالنسبة إىل بحثنا.

والعامل ذو الُبعد الواحد عبارة عن خط مستقيم ينشأ من حركة النقطة عدد كبري من 
النقط املتتالية. وسوف نصطلح يف أبحاثنا القادمة عىل هذا العامل بـ »اخلط املعمور«. 

.a ومثال اجلسم األحادي الُبعد، خط بطول

العامل ذو الُبعدين ينشأ من وضع عدد كبري من اخلطوط يف اجتاه البعد الثاين وليس 
ذي  اجلسم  ومثال  املعمور،  العرش  بعامل  عليه  نصطلح  ما  وهو  بعضها.  امتداد  يف 

.a2 الُبعدين، مربع بمساحة

أما العامل الثالثي األبعاد فينشأ من وضع عدد كبري من الصفحات يف اجتاه الُبعد 
.a3 الثالث، ومثال هذا العامل، مكعب بحجم

]1]-وبطبيعة احلال فإن علم الفيزياء ال يقّر إمكان بلوغ اجلسم املادي إىل ما يفوق رسعة الضوء، ويف هذا الشأن 

جيب القول أوالً إن هذا هو الرأي الذي توصلت إليه الفيزياء املعارصة، وكام تقدم أن أرشنا، فإن العلوم يف 
معرض التغرّي والتبّدل. وثانيًا إن تربير السعة التي تفوق رسعة الضوء بالنسبة إىل النبي األكرم يف املعراج قابلة 

للتحقق من خالل القدرة اإلهلية.
]2]-ُأنظر: روكر، رودولف، هندسه، نسبيت وُبعد چهارم )اهلندسة والنسبية والُبعد الرابع(، ترمجه إىل الفارسية 

يوسف امري ارمجند؛ أليس، جورج ووليم روث، فضا زمان ختت ومخيده، ترمجه إىل الفارسية يوسف ارمجند؛ 
وانظر أيضًا كاظم نفييس، ُبعد چهارم در قرآن )الُبعد الرابع يف القرآن(، جملة مطالعات اسالمية الفصلية، العد 

.81
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الرباعي األبعاد من خالل حركة مكّعب ثالثي  العامل  تقّدم نحصل عىل  ما  وبتعميم 
 .a4 األبعاد يف اجتاه الُبعد الرابع، ومثال اجلسم الرباعي األبعاد مكعب هائل إىل حجم هائل

كام أن البحث بشأن الكرات املتعددة األبعاد ممتع إىل حّد ما.

فالكرة ذات البعد الواحد هو املكان اهلنديس جلميع النقاط يف خّط واحد، والتي 
تبتعد عن النقطة املركزية بنسبة واحدة. وإن هذه الكرة التي ال تعدو أن تكون جمّرد 

.2R وإن حجم هذه الكرة يف الواقع طول ،R2=x2 نقطتني معادلتها

والكرة ذات الُبعدين عبارة عن املكان اهلنديس جلميع النقاط يف صفحة واحدة، 
بمعادلة  الكرة  هذه  حتديد  ويتم  واحدة.  بنسبة  املركزية  النقطة  عن  تبتعد  والتي 

.R2 وحجم R والتي هي يف احلقيقة عبارة عن دائرة بشعاع ،R2=y2+x2

وعىل هذا النحو فإّن الكرة الثالثية األبعاد مكان هنديس جلميع النقاط يف الفضاء، 
املعادة اآلتية  بنسبة واحدة. ويتّم حتديدها من خالل  املركزية  النقطة  تبتعد عن  التي 

.R3 وهي بحجم ،R2=Z2+X2

وبعد تعميم هذا الكالم نتوّصل إىل ماهية الكّرة اهلائلة ذات األبعاد األربعة من خالل 
.R4 2 ويمكن إثبات أهنا تشتمل عىل احلجم اهلائل .R2 y2+x2=t2+Z2+ معادلة

رباعي  جساًم  يشاهد  أن  األبعاد  الثالثي  للكائن  يمكن  كيف  ندرس  يأيت  وفيام 
األبعاد.

اخلط  بعامل  اجتازت  ُبعدين  ذو  كائن  دائرة  أن  لو  املعمور«.  »اخلط  عامل  من  نبدأ 
املعمور، فإن الكائنات ذات الُبعد الواحد ال تشاهد يف كل حلظة سوى وتر للدائرة. 
يأخذ  مستقياًم  خطًا  لتغدو  بالتدريج  تذهب  ظاهرة  نقطة  البداية  يف  يشاهدون  فهم 
بالطول حتى يبلغ أبعد مداه أي قطر الدائرة ثّم يأخذ بالتضاؤل حتى يتحّول إىل نقطة، 

ليزول بعد ذلك هنائيًا.
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الُبعدين يف عام »العرش املعمور« عندما  وشبيه بذلك ما حيدث للكائنات ذات 
جتتاز به كرة ثالثية األبعاد. حيث يشاهدون أول األمر أن الكرة تظهر هلم عىل شكل 
غاية  يبلغ  حتى  التدرجيي  باالتساع  الدائرة  شعاع  ويبدأ  دائرة،  إىل  تتحّول  ثم  نقطة، 
حجمه، بحيث يتساوى قطره مع قطر الكرة، ثم يبدأ بالتناقص ليتحول إىل جمّرد نقطة، 

ثم يتالشى هنائيًا.

مثاًل  هائلة  كرة  قبيل  من  األبعاد  الرباعي  الكائن  عىل  ذلك  تعميم  خالل  ومن 
عندما جتتاز بعامل ثالثي األبعاد، فإنه سيبدو للوهلة األوىل عىل شكل نقطة، ثّم تتحّول 
بالتدريج إىل كرة صغرية تأخذ باالتساع التدرجيي، حتى تبلغ غاية حجمها بمعنى أن 
يغدو شعاعها مساويًا لشعاع الكرة اهلائلة، ثم تأخذ بالتضاؤل والنقصان حتى تتحّول 

إىل نقطة وتزول هنائيًا.

وعليه إذا أراد الكائن الرباعي األبعاد أن يدخل إىل غرفتك، ال تكون هناك رضورة 
إىل تسّوره اجلدران أو األبواب، وإنام يكفيه أن يظهر فجأة داخل فضاء الغرفة.

إّن السجن ذا الُبعدين ليس سوى شكل مغلق من قبيل املستطيل ولكن إذا متكن 
كائن ذو ُبعدين من احلركة يف اجتاه الُبعد الثالث، فإنه سيتمكن من اخلروج واخرتاق 

هذا السجن من دون حاجة إىل العبور من أبوابه أو جدرانه.

وعىل هذا األساس يمكن ملعراج النبي األكرم 9 أن يكون قد حتقق من خالل 
الُبعد الرابع، بأن يكون قد ظهر وسط الساموات األخرى ـ املجهولة لنا ـ فجأة من 
دون أن تكون هناك حاجة إىل سلوك الطرق االعتيادية، حتى ترد اإلشكاالت العلمية 

السابقة، من قبيل قانون اجلاذبية واألوكسجني واحلرارة وما إىل ذلك.

5 ـ املعراج املثال والعقيل:

بااللتفات إىل ما تقّدم يتضح أن تفسري معراج النبي بأنه معراج جسامين ال خيالف 
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العلم والعقل. وهناك من العرفاء من جتاهل احتامل تعارض املعراج اجلسامين مع العلم 
والعقل، وقّدم تفسريًا عرفانيًا للمعراج، وفيام يأيت نشري إىل تقريرين هامني هبذا الشأن:

1 / 5ـ  املعراج املثال: هناك من العرفاء وفالسفة اإلرشاق من يذهب إىل االعتقاد 
بأن معراج النبي األكرم 9 مل يكن بجسد مادي ومل يتحقق يف عامل املادة، وإنام كان 
بجسد مثايل]1]. وبعبارى أخرى إن معراج النبي مل يكن بعنرص مادي وجسد كثيف، 
وإنام بجسم مثايل ولطيف. قال املال هادي السبزواري يف هذا الشأن: »ففي نبينا اخلاتم 
ليس الرتقي باجلثة الكثيفة، بمعنى أن السالبة منتفية بانتفاء املوضوع، بل ترقيه بجسده 

اللطيف«]2]. 

وهكذا عمد سامحته إىل بيان موقف العرفاء، حمذرًا القّراء من مغّبة نسبة املعراج 
الروحاين إليهم؛ ألهنم إنام يقولون بمعراج اجلسم املثايل، حيث قال: »وإياك أن تتوّهم 
هذا قول باملعراج الروحاين؛ ألن القائل بالروحاين فقط ال يقول بالصورة أصاًل«]3]. 

كام يذهب الشيخية]4] إىل القول بأن املعراج مل يكن ماديًا وال جسامنيًا، بل حتقق 
بجسم لطيف، ولكن هذا الكتاب ال يتسع إىل اخلوض يف تفاصيل ذلك.

]1]-يقسم فالسفة اإلرشاق الوجود إىل ثالثة أقسام: )عقيل( و)مثايل وملكويت( و)مادة(. وإن الوجود املثايل ال يمتلك 

من العنرص املادي سوى الشكل والصورة دون الوزن واجلرم، من قبيل الصور التي يشاهدها اإلنسان يف املنام.
]2]-صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 9، ص 48، اهلامش.

]3]-املصدر أعاله، ص50؛ حسن حسن زاده آمىل، هزار ويك نكتة )ألف مسألة ومسألة(، الرقم 249 و284 

الثالث،  الكتاب  النفس(،  معرفة  يف  )دروس  نفس  معرفت  دروس  آمىل،  زاده  حسن  حسن  و943؛  و855 
ص 530؛ عيل زماين قمشه اي، رهاورد ومشهودات معراج )مسالك املعراج ومشاهداته(، املوجود يف كتاب 

رفعت حكمت )سمّو احلكمة(؛ انديشنامه رفيعي قزويني، ص 147، إعداد حممد عيل اردستاين.
]4]-لقد قام الشيخ أمحد األحسائي )1166ـ  1241 للهجرة( بتأسيس هذه الفرقة من خالل التلفيق بني املنهج 

التعاليم  تأويل بعض  إىل  وأتباعه  التفسري. وقد عمد هو  والعرفاين يف  الفلسفي  الفقه، واالجتاه  اإلخباري يف 
الدينية، فعىل سبيل املثال أنكر املعاد اجلسامين، وفسه بحالة شبيهة بعامل املثال. )ُأنظر: احلاج حممد خان، هداية 

املسرتشدين، ص 182، نقاًل عن يوسف فضائي، )شيخى گری، بابى گری، هبائى گرى(، ص 60(.
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بأن  االعتقاد  إىل  فيذهب  اآلخر  التقرير  أما  والعقيل:  الروحان  املعراج  ـ   5  /  2
معراج النبي األكرم 9 كان أسمى من السري والسلوك يف عامل املثال، وإنام قد حتقق 
يتمكن اآلخرون  الروايات عرّبت عنه بمضاين مادية لكي  يف عامل »العقل«، ولكن 
من فهم مسائله العرفانية والعقلية التي حصلت من خالل وقائع املعراج وتفصيالته.

وينسب هذا الرأي إىل فالسفة من أمثال ابن سينا، وإن أليب عيل بن سينا رسالة يف 
بيان املعراج حتت عنوان »املعراجية«، وقد سعى من خالهلا إىل تفسري املعراج العقيل]1].

هذا وقد ذهب العالمة ـ ضمن إيامنه بداللة ظاهر اآليات والروايات عىل املعراج 
أن  اجلائز  »إّنه من  يقول  أيضًا، وذلك حيث  الروحاين  املعراج  إمكان  إىل  ـ  اجلسامين 
يقال بكونه بروحه لكن ال عىل النحو الذي يراه القائلون به من كون ذلك من قبيل 
األحالم و من نوع ما يراه النائم من الرؤى... بل ذلك ـ إن كان ـ بعروجه 9 بروحه 

الرشيفة إىل ما وراء هذا العامل املادي مما يسكنه املالئكة املكرمون«]2].

وقد ذهب العالمة الطباطبائي إىل القول بأن سبب تفسري معراج النبي باملادي هو 
اعتقاد بعضهم بانحصار الوجود املجّرد باهلل سبحانه وتعاىل، إذ قال:

»والقوم لذهاهبم إىل أصالة الوجود املادي وقرص الوجود غري املادي فيه تعاىل ... 
محلوا ذلك عىل كوهنا أجساما مادية«]3].

املعراج  األخريني  الرؤيتني  بني  وسطية  متثل حالة  الرؤية  هذه  بأّن  العالمة  وقال 
اجلسامين، واملعراج يف عامل الرؤيا واخليال]4].

]1]-أبو عيل بن سينا، الرسالة املعراجية، ص 98.

]2]-العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 13، ص 32.

]3]-املصدر أعاله، ص 32.

]4]-املصدر أعاله.
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قابلة  ما تقدم،  بااللتفات إىل  املعراج اجلسامين  النظرية األوىل  أن  الكالم  حصيلة 
اإلشكاالت  من  ختلو  التي  العرفانية  النظرية  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا  للهضم، 

االفرتاضية أيضًا.

تفسري  يمكن  تقدم،  بام  القارئ  يقتنع  مل  لو  املحال،  فرض  عىل  أنه  األخري  األمر 
املعراج اجلسامين للنبي األكرم 9 عىل أنه معجزة، عىل غرار جعل النار بردًا وسالمًا 
عىل إبراهيم، وإحياء املوتى، وحتويل العصا إىل أفعى. فإن اهلل القادر عىل هذه األمور 
بنبيه بقدرته الغيبية إىل الساموات العليا يف حلظة واحدة، وأن  قادر أيضًا عىل األخذ 

يكشف له احلجب عن بعض األحداث والوقائع، وإعادته ثانية إىل موضعه األول. 



الفصل الرابع
العصمة

إن من بني شبهات املخالفني إنكارهم لعصمة النبي األكرم 9، وقد استندوا 
النبي  إىل  واملعصية  الذنب  نسبة  ظاهرها  من  يبدو  وروايات  آيات  إىل  ذلك  يف 

األكرم 9]1]. وسيأيت تفصيل  اآليات يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل تعاىل. 

9 كان برشًا اعتياديًا، ولذلك مل  النبي حممد  بأن  وهناك من ذهب إىل االعتقاد 
يّدع لنفسه  أنه مل  الغيب أو العصمة، كام  يكن يتصف بصفات خاصة من قبيل علم 

مثل هذه الصفات، ومما جاء يف كالم هذا البعض:

يكن  مل  النبي  أّن  الشـك،  تقبـل  التي ال  الرصحيـة  القرآنية  النصوص  »ُيفهم من 
يدعي لنفسه العصمة واملراتب التي تفوق البرش ـ مما أثبته له اآلخرون فيام بعد ـ وكان 

يرى نفسه غري معصوم من اخلطأ«]2].

إشارة إىل الرباهني العقلية والنقلية عىل عصمة األنبياء:

قبل اخلوض يف تقرير نقد الشبهات واإلجابة عنها، نرى من الرضوري أن نقوم 
وعىل  األنبياء  لعصمة  املثبتة  والنقلية  العقلية  والرباهني  األدلة  أهّم  وبيان  بتحليل 

رأسهم النبي األكرم 9.

]1]-ُأنظر: مسعود انصاري )روشنگر(، اهلل أكرب، ص 163 و306.

]2]-عيل دشتي، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 91.
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1 ـ املقام العلمي واملعنوي للنبي األكرم9 )التجّرد التام(:

إن أول مسألة جيب التدقيق فيها هي مسألة التعارض بني العقل والنقل، بمعنى 
لو أن الدليل العقيل خالف الدليل النقيل بحسب الظاهر، فهل نقّدم الدليل العقيل عىل 

الدليل النقيل أم العكس هو الصحيح؟

فيقّدمون  العقيل  املنهج  أتباع  أما  النقيل،  الدليل  تقديم  إىل  اإلخباريون  يذهب 
الدليل العقيل، ويعملون عىل تأويل الدليل النقيل.

وعليه لو دّل الدليل النقيل يف مسألة العصمة عىل وقوع املعصية واخلطأ والنسيان 
الدليل  هذا  بتأويل  سيقوم  العقل  فإن  األكرم،  النبي  رأسهم  وعىل  املعصومني  من 

النقيل؛ وذلك لثبوت العصمة للمعصومني باألدلة العقلية القاطعة.

مرتبة خاصة من  ـ  لنفسه  تربيته وهتذيبه  ـ من خالل   9 األكرم  النبي  بلغ  فقد 
بقوله: »قاب قوسني«، وهي  الكريم  القرآن  املعرفة والقرب اإلهلي، حتى عرّب عنها 
التي يعرّب عنها يف املصطلح الفلسفي بمقام »التجّرد املحض«. وإن الذي يمتلك مثل 
النظرية والفعلية  القّوة  النفس يسيطر عىل مجيع أعضائه وجوارحه ـ األعم من  هذه 
ـ ويسعى إىل تعديلها وليس إىل تعطيلها. ولـاّم كان النبي ـ من خالل نفسه القدسية 
واإلهلية والرتباطه بمقام احلقيقة املحمدية ـ يطلع عىل مجيع األمور املاضية واآلتية، 
أن  كام  العلمي،  مقامه  مع  يتعارض  سوف  عنه  والنسيان  اخلطأ  صدور  إمكان  فإن 
النبوية  ونفسه  املعنوي  مقامه  مع  يتعارض  سوف  والذنب  املعصية  صدور  إمكان 
الكاملة. وطبقًا ملبنى أتباع املنهج العقيل، عندما يقع التعارض بني العقل والنقل ُيصار 

إىل تأويل النقل، ال إىل إلغاء العقل]1].

]1]-ُأنظر: عبد اهلل جوادي آميل، أدب فناى مقربان، ج 3، ص 268.
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2 ـ اقتضاء فلسفة البعثة للعصمة:

يمكن بيان هذا الدليل من خالل تقريرين، نشري إليهام عىل النحو اآليت:

1 / 2 ـ العصمة الزمة للدور التعليمي للنبّوة:

إّن بعثة األنبياء وإرسال الرسل من األمور الرضورية هلداية الناس، ونرش التعاليم 
واملعارف الدينية. 

وعليه لو فرض أن األنبياء كانوا معصومني عن اخلطأ يف تلقي الوحي وإبالغه، 
ويف تفسري الدين وهداية الناس، فإن هؤالء الناس سيطيعوهنم ويتبعوهنم بمزيد من 
هبا  جاء  التي  الدينية  التعاليم  بساموية  موقنني  ويلتزمون  يؤمنون  وسوف  الطمأنينة، 
األنبياء. وأما إذا صدر اخلطأ والزلل واملعايص والذنوب عن األنبياء، فإن ثقة الناس 
هبم سوف تنهار، وبذلك يتهاوى اتباعهم وتضعف طاعتهم، وهذا األمر ال ينسجم 

مع الفلسفة والغاية من البعثة]1].

وأما  خامتهم.  وخاصة  األنبياء  عصمة  يقتيض  اللمي  الربهان  إن  القول  حاصل 
اآليات املخالفة للربهان العقيل فيمكن تأويلها، وهو ما سنشري إليه الحقًا.

2 / 2 ـ العصمة الزمة للدور الرتبوي للنبّوة:

اخلبائث واألدران  إزالة  النفس والعمل عىل  الناس وتزكية  تربية  األنبياء مهمة  يتوىل 
يِهْم  ْكَمَة َوُيَزكِّ ُمُهْم اْلكَِتاَب َواْلِ النفسية عن صفحة النفس اإلنسانية، حيث قال تعاىل: (َوُيَعلِّ
)]2]، وإن هذه املهمة ال تنسجم مع إنكار عصمة األنبياء؛ ألن الناس عندما يشاهدون سفري 

السامء وهو يرتكب املعايص واألخطاء، لن يكون ملواعظه وتوجيهاته تأثري عليهم.

]1]-ُأنظر: احلسن بن يوسف احليل، كشف املراد، مبحث النبوة؛ جعفر سبحاين، اإلهليات، ج 3، ص 167؛ 

حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش عقيدة )دروس يف العقيدة(، الدرس اخلامس والعرشون.
]2]-البقرة: 129.
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النبي قدوة وأسوة لآلخرين ـ عىل ما هو مذكور يف  بعبارة أخرى إن الزم كون 
القرآن الكريم يف قوله تعاىل: (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة) ]1] ـ هو أن 
قلق  من  الناس  لدى  يبقى  ال  كي  واألخطاء،  املعايص  أنواع  مجيع  عن  منزهًا  يكون 

وشك يف االقتداء والتأيّس به يف مجيع املجاالت؛ إلمكان اخلطأ واملعصية عليه]2].

3 ـ اآليات:

وعالوة عىل الدليلني املتقّدمني يمكن لنا أن نقتنص صفة العصمة للنبي األكرم 
من بعض اآليات القرآنية أيضًا:

1 / 3 ـ كل ما يقوله النبي األكرم أو يفعله هو عني الوحي:

َوْحٌي  إاِلَّ  ُهَو  إِْن   * َوى  اهْلَ َعْن  َينْطُِق  َوَما   ) الكريم:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  قال 
ُيوَحى ) ]3].

إن هذه اآلية الرشيفة رصحية يف أن كل قول أو فعل لرسول اهلل خمالف لألهواء 
النفسية، وأنه من الوحي الساموي، وهو أمٌر يدّل عىل عصمته مطلقًا. وبااللتفات إىل 
اآليات والشواهد األخرى ـ التي سنأيت عىل ذكرها ـ يتضح أن ال خصوصية لنطق 

الرسول يف هذا األمر، وإن العصمة تشمل حتى أفعاله وسلوكه.

2 / 3 ـ تطهي أهل البيت من جيع أنواع الرجس واآلثام:

َرُكْم َتْطِهًيا) ]4]. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ قال تعاىل: ( إِنَّ

ومشيئته  اهلل  إرادة  تعلقت  إهلية،  وقاعدة  أصل  عن  الرشيفة  اآلية  هذه  تتحّدث 

]1]-األحزاب: 21. وانظر أيضًا املمتحنة: 4 و6.

]2]-ُأنظر: املصدر أعاله.

]3]-النجم: 3 ـ 4.

]4]-األحزاب: 33.
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بموجبها برفع مجيع أنواع الرجس والذنوب عن ساحة أهل بيت النبوة. وإن التعبري 
َرُكْم َتْطِهًيا )، رصحية الداللة يف إثبات العصمة  ْجَس )، و( ُيَطهِّ بـ ( ُيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ

ألهل البيت :.

وقد اختلف علامء اإلسالم يف حتديد مصداق أو مصاديق أهل البيت. وقد ذهب 
الشيعة إىل القول بأهنم اخلمسة من أصحاب الكساء النبي األكرم9، والسيدة فاطمة 
الزهراء 3، واإلمام عيل 7، واحلسن واحلسني 8. أما أهل السنة فذهبوا إىل رأي 
آخر. إال أن القدر املتيقن من ذلك هو شمول اآلية الرشيفة للنبي األكرم 9 بوصفه 
عصمة  عىل  ومحلها  اآلية  هذه  تفسري  يف  وهناك  النبّوة.  بيت  ألهل  األبرز  املصداق 
النبي األكرم نفسه، سوف نأيت عىل ذكرها يف  :، روايات مأثورة عن  البيت  أهل 

الصفحات القادمة إن شاء اهلل.

3 / 2 ـ الضمنة اإلهلية بعصمة النبي األكرم 9:

ُتُه  َوَرْحَ َعَلْيَك  َفْضُل اهلل  َوَلْوالَ   ) الكريم:  قال اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه 
ٍء َوَأنَزَل  وَنَك ِمْن َشْ ْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيُضُّ مَّ هَلَ
َمَك َما َلْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهللِ َعَلْيَك َعظِيًم ) ]1]. ْكَمَة َوَعلَّ اهللُ َعَلْيَك اْلكَِتاَب َواْلِ

حتكي هذه اآلية الرشيفة عن سعي أعداء النبي األكرم 9 إىل إضالل النبي، إال 
تعلقت بصيانته وعصمته  قد  أن فضل اهلل اخلاص ورمحته  يؤكد عىل  اآلية  أن صدر 
من الضالل، كام تؤكد اآلية عىل أن أعداء النبي لن يتمكنوا من إحلاق الرضر واألذى 

برسول اهلل أبدًا.

4 / 3 ـ علم النبي اللدن هو الرّس ف العصمة:

األكرم،  النبي  عىل  اهلل  فضل  بيان  إىل  املتقّدمة  اآلية  من  األخري  اجلزء  أشار  لقد 

]1]-النساء: 113.
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وتعّرض إىل فلسفة عصمة النبي، وقال إن هذه العصمة ناشئة عن علم خاص مل يسبق 
َمَك َما َلْ َتُكْن َتْعَلُم). للنبي أن حصل عليه، إذ يقول تعاىل (َوَعلَّ

وقد أشارت آيات أخرى إىل هذا العلم اللدين للنبي األكرم 9 بوصفه واحدًا من 
أهم عنارص عصمته صلوات اهلل عليه، من قبيل قوله تعاىل:

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ) ]1]. ـ ( َوَيُكوَن الرَّ

ُونَّ اْلـَجِحيَم )]2]. ـ ( َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي * َلرَتَ

تشري اآلية األخرية إىل أن العلم اليقيني يساوق رؤية اجلحيم، وكفى بذلك عاصاًم 
من اقرتاف املعايص والذنوب.

4 / 3 ـ املخلصون هم املعصومون:

إاِلَّ   * َأْجَِعنَي  أَلُْغِوَينَُّهْم  تَِك  َفبِِعزَّ (َقاَل  إبليس:  لسان  عن  حكاية  تعاىل  اهلل  قال 
ِعَباَدَك ِمنُْهْم اْلـُمْخَلِصنَي )]3].

بيد أهنا قد  البرش،  الشيطان عىل إضالل مجيع  حتكي هذه اآلية الرشيفة عن قدرة 
استثنت مجاعة خاصة منهم، وهم »املخلصون« الذين بلغوا بعبادهتم ومعرفتهم وإيامهنم 
باهلل أسمى مدارج اإلخالص. وقد اختلف العلامء يف حتديد مصاديق املخلصني، إال أن 

القدر املتيقن منهم هم األنبياء وعىل رأسهم النبي األكرم حممد بن عبد اهلل 9.

وعليه طبقًا لرصيح هذه اآلية الرشيفة، ال قدرة إلبليس عىل إضالل النبي األكرم، 
بعد أن تّم استثناؤه يف هذه اآلية بفضل اهلل، والذ بقلعة العصمة احلصينة.

]1]-البقرة: 143.

]2]-التكاثر: 5 ـ 6.

]3]-ص: 82 ـ 83.
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6 / 3 ـ عدم وصول الظاملني إل مقام النبّوة واإلمامة:

قال اهلل تبارك وتعاىل: ( الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي ) ]1]. 

نزلت هذه اآلية جوابًا عىل سؤال النبي إبراهيم من اهلل سبحانه وتعاىل أن يمنح 
الظامل غري جدير بمنصب  النبّوة؛ فقالت اآلية إن  الذي هو فوق  ذريته مقام اإلمامة 
مل  الذين  الصاحلون  إال  يناهلا  ال  اإلمامة  أن  عىل  بمفهومها  دّلت  وبذلك  اإلمامة، 
يرتكبوا يف حياهتم أدنى ظلم، ولـاّم كانت املعايص والذنوب من أبرز مصاديق الظلم 
يف حق الفرد ويف حق اهلل، فال يمكن ملرتكب املعصية والذنب أن يبلغ منصب اإلمامة 
والنبّوة. ولـاّم كان النبي حممد 9 هو أرشف الكائنات وأفضل األنبياء، يتضح أنه مل 

يرتكب ظلاًم، وبعبارة أخرى مل يرتكب معصية، وباختصار إنه معصوم من اخلطأ.

7 / 3 ـ األمر بإطاعة النبي األكرم 9 مطلقًا:

إّن العقل والعقالء حيكمون بعدم التبعية والطاعة العمياء لشخص، إال إذا حصل 
أمره  وكان  أنملة،  مقدار  القويم  الطريق  عن  حييد  ال  »املطاع«  الشخص  بأن  اليقني 

كاشفًا عن املصلحة الواقعية.

وقد متّت مراعاة هذه املسألة وهذا األصل يف األوامر واألحكام اإلهلية الصادرة 
الكتب  يف  اإلهلية  األوامر  يف  النظر  خالل  ومن  أيضًا.  العقالء  سيد  بوصفه  اهلل  عن 

الساموية ندرك أنه يطلب من العباد أن يطيعوا األنبياء طاعة مطلقة:

( َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن اهلل ) ]2].

أوىل  بوصفه  النبي  وطاعة  اتباع  رضورة  عىل  الكريم  القرآن  يف  التأكيد  تّم  كام 

]1]-البقرة 124. وملزيد من التوضيح، ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، 

تفسري اآلية أعاله؛ حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش عقايد )دروس يف العقيدة(، الدرس السادس والعرشون.
]2]-النساء: 64.



103الفصل الرابع: العصمة

باملؤمنني من أنفسهم، وإن أمره مقدم عىل أوامرهم، مرارًا وتكرارًا، كام يف قوله تعاىل:

ـ ( النَّبِيُّ َأْوَل بِاْلـُمْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم ) ]1].

ُسوَل َوُأْوِل األَْمِر ِمنُْكْم)]2]. ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ـ (َيا َأيُّ

9 طاعة مطلقة، واعتباره أوىل باملؤمنني من  إن نفس األمر بإطاعة النبي حممد 
أنفسهم، خلري دليل عىل عصمته يف مجيع شؤون حياته.

هو  مطلق،  بشكل  األمر«  »أويل  بإطاعة  األمر  فلسفة   7 عيل  اإلمام  بنّي  وقد 
عصمتهم وطهارهتم من كل معصية، حيث سيأيت بيان ذلك يف قسم الروايات.

يِقنَي  دِّ ُسوَل َفُأْوَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِهْم ِمْن النَّبِيِّنَي َوالصِّ ـ ( َوَمْن ُيطِْع اهللَ َوالرَّ
نَي َوَحُسَن ُأْوَلئَِك َرفِيًقا ) ]3]. اِلِ َهَداِء َوالصَّ َوالشُّ

إّن هذه اآلية الرشيفة، أوالً جعلت إطاعة النبي األكرم 9 يف مرتبة إطاعة اهلل. 
إنام هي إطاعة لألنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني،  بإن إطاعته  وثانيًا ذكرت 
ومن َثمَّ فإنه ستؤدي إىل العاقبة احلسنة، ومثل هذا التحليل ال ينسجم إال مع عصمة 

النبي األكرم 9]4].

4 ـ الروايات املأثورة عن النبي األكرم9:

التي  ـ  العصمة  عىل  الدالة  اآليات  تفسري  يف  سواء   9 األكرم  النبي  رّصح  لقد 

]1]-األحزاب: 6.

]2]-النساء: 50. وانظر أيضًا املائدة: 92؛ النور: 54؛ حممد: 33؛ التغابن: 12.

]3]-النساء: 69.

جعفر  العصمة؛  آيات  تفسري  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  الطباطبائي،  حسني  حممد  السيد  العالمة  ]4]-ُأنظر: 

سبحاين، اإلهليات، ج 3، ص 155 ـ 188؛ حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش عقايد )دروس يف العقيدة(، 
والعرشون. اخلامس  الدرس 
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تقّدم ذكرهاـ  أو بشكل مستقل بعصمة مقام النبّوة واإلمامة، وقال يف بعض املوارد إن أهل 
البيت هم مصاديق العصمة، فعىل سبيل املثال أشار النبي إىل اخلمسة من أصحاب الكساء 
َرُكْم َتْطِهًيا) ]1]، وقال  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ يف آية التطهري ( إِنَّ

»اللهم هؤالء أهل بيتي وخاّصتي، أذهب عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا«]2].

واحلق  احلق  مع  »فإهنم  بيته  أهل  بشأن  أخرى  رواية  يف   9 األكرم  النبي  وقال 
معهم، وهم األئمة الراشدون بعدي، واألمناء املعصومون«]3].

وقال النبي 9 بشأن بيان فلسفة اإلطاعة املطلقة لـ »أويل األمر« التي تقدم ذكرها:

»هم املعصومون املطّهرون الذين ال يذنبون وال يعصون، وهم املؤّيدون املوفقون 
املسّددون«]4].

وإن داللة هذه الروايات عىل عصمة النبي األكرم 9 نفسه تكون باألولوية، وقد 
النبي عن عصمته اخلاّصة رصاحة، حيث  تقّدم بيان ذلك. ويف رواية أخرى حتّدث 

قال: »أنا وعيل واحلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني مطّهرون ومعصومون«]5].

الروايات املأثورة عن األمئة األطهار::

أّما الطريق اآلخر إلثبات عصمة النبي األكرم 9 فيأيت من الطرق اخلاّصة، أي 
الترصيح بعصمة النبي 9 عىل لسان األئمة األطهار :. وقد وردت هذه الروايات 

]1]-األحزاب: 33.

]2]-جالل الدين السيوطي، الدّر املنثور يف التفسري باملأثور، ج 5، هامش اآلية أعاله.

]3]-عيل بن حممد اخلزاز القمي، كفاية األثر، ص 104؛ حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 36، ص 281 

و320 و323 و346.
]4]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 23، ص 19.

]5]-سليامن القندوزي، ينابيع املوّدة، ج 2، ص 316؛ إبراهيم اجلويني اخلراساين، فرائد السمطني، ج 2، ص 

313؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 25، ص201.
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النبي  عصمة  خلالف  املومهة  اآليات  تفسري  معرض  يف  الروائي  التفسري  كتب  يف 
األكرم 9، وسيأيت احلديث عنها يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل تعاىل. 

ويف بعض الروايات رّصح األئمة األطهار: باتصاف النبي األكرم9 بالعصمة 
بشكل مستقل، ومن ذلك ما روي عن اإلمام عيل 7 أنه قال: »فتأّس بنبّيك األطيب 

األطهر«]1].

ففي هذا احلديث تّم وصف النبي األكرم 9 بـ »األطيب األطهر« بشكل مطلق، 
والقدوة  األسوة  باختيار  األمر  فإن  ذلك  عىل  وعالوة  عصمته.  عىل  يدّل  أمٌر  وهو 
فإن  وإال  به،  التأيّس  مع  يتناسب  السجية،  وطيب  بالطهر  يتصف  بشخص  املتمثلة 

األمر بمطلق التأيّس واالقتداء لن يكون له حمّل من اإلعراب.

وقد وصف اإلمام عيل 7 سرية النبي يف موضع آخر، منذ والدته إىل آخر حلظة 
من حياته بالطهر والطيب، حيث قال:

»بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، طبت حيًا وطبت ميتًا«]2].

وقال 7 يف خطبة أخرى:

بِِه  َيْسُلُك  َماَلئَِكتِِه  ِمْن  َمَلٍك  َأْعَظَم  َفطِيًم  َكاَن  َأْن  َلُدْن  ِمْن   9 بِِه  اهللُ  َقَرَن  »َوَلَقْد 
َطِريَق اْلـَمَكاِرِم، َوحَمَاِسَن َأْخاَلِق اْلَعاَلِ«]3].

بإطاعة رسول اهلل وأويل األمر تكمن يف  اهلل  أمر  فلسفة  أن  اإلمام عيل  وقد ذكر 
العصمة، وقال يف وصفهم:

»ألهنم معصومون مطّهرون ال يأمرون بمعصية«]4].

]1]-هنج البالغة، اخلطبة رقم 160.

]2]-حممد باقر املحمودي، هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة، ج 1، ص 33.

]3]-هنج البالغة، اخلطبة رقم 192.

]4]-الشيخ الصدوق، علل الرشائع، ج 1، ص 123.
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وروي عن اإلمام جعفر الصادق 7 أنه قال:

»ال تصّح إمامة َمن قد ارتكب املحارم شيئًا ـ صغريًا أو كبريًا ـ وإن تاَب منه بعد 
ذلك«]1].

كام روي عنه 7 أنه قال يف موضع آخر:

»األنبياء وأوصياؤهم ال ذنوب هلم؛ ألهنم معصومون مطّهرون«]2].

وروي عن اإلمام أيب احلسن الرضا 7، أنه قال:

القدس والنسك والزهادة  العيوب، معدن  الذنوب املربأ عن  »اإلمام املطّهر من 
ونسل املطّهرة، فهو معصوم مؤّيد ُمسّدد«]3].

بالعصمة، فإن  وكام تقّدم أن ذكرنا، عندما تقتيض اإلمامة من اإلمام أن يتصف 
اتصاف النبي هبا ـ وخاصة خاتم األنبياء 9 هبا ـ سيكون بطريق أوىل.

نقد الشبهات القرآنية التي ساقها املنكرون لعصمة النبي األكرم 9:

ذكرنا يف بداية الشبهة أن املنكرين لعصمة النبي األكرم 9 قد متسكوا إلثبات ما 
ذهبوا إليه من اإلنكار ببعض اآليات القرآنية. وقبل اخلوض يف حتليل هذه اآليات، ال 

بد من اإلشارة إىل أصل ومسألة علمية من باب املقّدمة، فنقول:

إىل  الرجوع  جيب  واملفردات،  الكلامت  من  اللغوية  املعاين  أو  املعنى  نفهم  لكي 

]1]-الشيخ الصدوق، معاين األخبار، ص 200.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 10، ص 226.

املتقدم يف هذا  النص  نعثر عىل  مل  200. )مالحظة  1، ص  الكايف، ح  الكليني، أصول  يعقوب  بن  ]3]-حممد 

اْلـَمْخُصوُص  اْلُعُيوِب  َعِن  ُأ  َواْلـُمَبَّ ُنوِب  الذُّ ِمَن  ُر  اْلـُمَطهَّ َماُم  »اإْلِ كاآليت  عليه  عثرنا  والذي  املصدر، 
املعّرب(. ْلِم«.  بِاْلِ اْلـَمْوُسوُم  بِاْلِعْلِم 
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املعاجم اللغوية األصيلة. فعىل سبيل املثال عندما نراجع كلمة »الضالل« و»الضاللة« 
الضياع  معنى  وإن  املختلفة،  املعاين  من  تطلق عىل جمموعة  أهنا  نجد  اللغة،  كتب  يف 
واالنحراف هو واحد من معانيها الكثرية. إال أن أصحاب الشبهة يتجاهلون املعاين 
وجه  عىل  يريدونه  الذي  باملعنى  يثريوهنا  التي  الشبهة  إلثبات  ويتمسكون  األخرى، 
أسلوب  أن  حني  يف  باهلل.  والعياذ  ومذنبًا  ضاالً  كان  النبي  أن  فيثبتون  التحديد، 
منا  يقتيض  اهلرمنيوطيقا«،  النص وتفسريه »علم  قراءة  العلمي يف  والتحقيق  البحث 
أنفسنا يف أجواء النص، وأن نأخذ  ـ لكي نفهم النص بالشكل الصحيح ـ أن نضع 
املتكلم واملخاطب  قبيل  بالنص، من  املحيطة  والقرائن  الشواهد  االعتبار مجيع  بنظر 
التفسريية  العملية  الالحقة، وأن ندخل يف تفاصيل  السابقة والنصوص  والنصوص 

مسلحني برؤية شاملة فيام يتعلق بالنص التفسريي.

وعليه فإن التفسري االنتقائي لآليات مورد البحث بعيد عن منهج البحث العلمي 
إليها  استند  التي  اآليات  أهم  عن  اإلجابة  يف  ندخل  املقدمة،  هذه  وبعد  واملعريف. 

أصحاب الشبهة الذين أنكروا العصمة:

  الشبهة األوىل: نسبة الضاللة إىل النبي األكرم 9:

يذهب القائلون هبذه الشبهة إىل االعتقاد بأن اهلل تعاىل يصف نبيه يف اآلية اآليت 
 * َفآَوى  َيتِيًم  َيِْدَك  َأَلْ   ) باهلداية  عليه  مّن  قد  اهلل  وأن  ضالل،  عىل  كان  بأنه  ذكرها 

َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدى ) ]1].

مناقشة وحتليل:

فيام يتعلق بتحليل هذه الشبهة وتفسري اآلية ونسبة الضاللة إىل النبي، ذكر العلامء 
عددًا من اإلجابات، وفيام يأيت نشري إىل أمهها:

]1]-الضحى: 6 ـ 7.
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1 ـ الضاللة بمعنى العزلة أو التوّحد: إن من بني املعاين اللغوية لكلمة »الضاللة« 
هي العزلة أو التوّحد، ومن هنا ُيطلق عىل الشجرة املنفردة وسط الصحراء »الشجرة 
الضالة«. ولـاّم كان النبي يعيش الوحدة واليتم والعزلة بني أبناء قومه وجمتمعه، وقد 
عباداهتم  يف  مشاركتهم  وعدم  الناس  اعتزال  واألم،  األب  جهة  من  اليتم  إىل  مجع 
الوثنية، فقد كان مثل الشجرة الوحيدة، يميض حياته املتوّحدة حتى شملته األلطاف 

اإلهلية، وأخرجته من هذه احلالة.

2 ـ الضاللة بمعنى الشخص الضائع ف قومه: إن من بني املعاين اللغوية للضاللة 
متصفًا  الفرد  يكون  كأن  قومه.  أفراد  بني  املرموق وشخصيته  الفرد  منزلة  هو ضياع 
قومه  يوليه  ال  ذلك  ومع  والروحية،  واألخالقية  العلمية  الناحية  من  املراتب  بأعىل 
املكانة الالئقة به، بل ويتجاهلونه ويزدرونه أيضًا. من هنا فإن مثل هذا الفرد سيعيش 

حالة من الضياع. وقد عّد اللغويون هذا املعنى من املعاين الرئيسة لكلمة »ضّل«]1].

وعليه يكون مراد اآلية إن اهلل قد أعاد إىل النبي األكرم 9 مكانته التي جتاهلها 
قومه وأضاعوها. وبذلك يكون اهلل قد أعاد منزلة النبي إىل نصاهبا الصحيح]2]. 

املشتملة عىل كلمة »ضاالً« مل تكن مسبوقة  لـاّم كانت هذه اآلية  الكالم  حصيلة 
بأّي ذكر للمعايص والذنوب، فال تتناسب كلمة ضاالً هنا مع اقرتاف املعايص، وإنام 
هي تتحّدث عن يتم النبي 9 وغربته يف قومه، وعليه فهي تدل عىل الضاللة بمعنى 

»الضياع« و»الغربة بني أبناء قومه«.

األمر،  الضالل هو االنرصاف عن  إن من بني معاين  النبّوة:  مقام  البعد عن  ـ   3
ابتعاده  النبي9،  ضالل  من  فاملراد  منك«]3].  ذهب  إذا  بعريي،  »أضللت  تقول 

]1]-ُأنظر: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ج 7، مادة )ضل(، ص 8.

]2]-ُأنظر: السيد املرتىض، تنزيه األنبياء،ص150؛ الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص93.

]3]-ُأنظر: ابن منظور األفريقي، لسان العرب، مادة )ضّل(؛ وانظر أيضًا السيد املرتىض، تنزيه األنبياء ص 149.
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وانرصافه عن أمر النبّوة، وإن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي هداه إليها، وإال فإن النبي 
مل يكن ملتفتًا إليها]1].

وقد استدّل الفخر الرازي هلذا املعنى بقوله تعاىل]2]: ( َما ُكنَْت َتْدِري َما اْلكَِتاُب 
َوالَ اإِليَمُن ) ]3].

ففي هذه اآلية تّم افرتاض النبي بعيدًا عن حقيقة الكتاب الساموي. وبعبارة أخرى 
بعيدًا عن وثيقة النبّوة، وكذلك عن ماهية اإليامن، وإنه مل يلتفت إىل هذه األمور إال 

بتوفيق وهداية من اهلل سبحانه وتعاىل.

4 ـ عدم معرفة الدين والرشيعة: إن من بني معاين الضاللة يف اللغة العربية اجلهل 
وعدم املعرفة]4]. فلاّم كان النبي مل يكن يستطيع االقتناع بام عليه املجتمع اجلاهيل والوثني 
من الرشك، وكان بسبب فطرته الطاهرة تسوؤه عبادة الناس لألصنام، ومن ناحية 
أخرى مل يكن هناك دين خالص، حيث كان العامل يف تلك املرحلة يعيش ما ُيصطلح 
عليه بـ »عرص الفرتة«، حيث خلت املدة الزمنية بني ارتفاع عيسى بن مريم 3 إىل 
جاهاًل  الفرتة  تلك  يف  النبي  فكان  ساموية،  رسالة  أّي  من  اإلسالم  وظهور  السامء 
ومتحرّيًا بشأن اختيار دينه]5]. من هنا فإن هذه اآلية تعرّب عن تلك املرحلة بمرحلة 
اهتدى إىل  إنام  الدين، وإنه  بالرشيعة، واالرتباك يف اختيار  الضاللة، بمعنى اجلهل 
املعبود احلقيقي بلطف وهداية من اهلل، وكان من نتائج ذلك تعّبد النبي قبل البعثة 

]1]-ُأنظر:السيد املرتىض، تنزيه األنبياء ص149؛ الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص92.

]2]-ُأنظر: الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص 93؛ وذكر االبتعاد عن احلياة وطلب الكسب واملعاش أيضًا.

]3]-الشورى: 52.

]4]-ُأنظر: فخر الدين الطرحيي، جممع البحرين، ج 5، ص 409، مادة )ضّل(.

]5]-الخيفى عىل القارئ عدم دقة هذا الكالم، فقد كان النبي حممد 9 قبل البعثة عىل احلنيفية اإلبراهيمية، ومل 

يكن جاهاًل أو متحرّيًا يف اختيار دينه أبدًا والعياذ باهلل، خاصة وأن اهلل قد وكل به أعظم مالئكته مذ كان فطياًم 
عىل ما هو املروي عن اإلمام عيل 7، املعّرب.
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النبّوة  يف غار حراء، وقد تكلل واكتمل هذا اللطف واهلداية اإلهلية فيام بعد بمقام 
والرسالة.

5 ـ الضاللة بمعنى عدم اهلداية: ذهب العالمة الطباطبائي إىل القول بأن الضاللة 
اهلداية]1].  عدم  بمعنى  وإنام  الفعيل،  الضالل  بمعنى  ليست   9 النبي  إىل  املنسوبة 
بمعنى أن النبي مل يكن مهديًا قبل شمول اللطف اإلهلي له. وبعبارة أخرى إن النبي 
األكرم 9 وسائر الناس بااللتفات إىل ذات الوجود اإلنساين املمتزج بعنرص النفس 
باملئة  مئة  و»العصمة«  احلقيقية  اهلداية  طريق  يف  بمفردهم  السري  يمكنهم  ال  واملادة، 
إال إذا شملهم اللطف اإلهلي. ويف احلقيقة فإن اإلنسان بااللتفات إىل عنرصه املادي 
غري  النبي  وإن  بالفعل.  الضالل  أرضية  يمتلك  وإنه  بالقّوة،  ضال  كائن  والنفساين 
مستثنى من هذه القاعدة، إال أنه قد هدي إىل طريق احلق والعصمة هبداية ولطف من 

اهلل سبحانه وتعاىل.

ابن أيب احلديد  أمثال  املعتزلة، من  املتقدمني من  املتكلمني  وهذا هو خمتار بعض 
املعتزيل واملعارصين]2].

• الشبهة الثانية: نسبة الذنب واملغفرة إىل النبي األكرم 9:	

للنبي  الحق  وذنب  سابق،  ذنب  عن  رصيح  بشكل  تتحّدث  أخرى  آية  وهناك 
َلَك  َفَتْحنَا  ا  (إِنَّ 9 يف سياق احلديث عن العفو عنهام وغفراهنام، قال تعاىل:  األكرم 
ِدَيَك  َوَيْ َعَلْيَك  نِْعَمَتُه  َوُيتِمَّ  َر  َتَأخَّ َوَما  َذْنبَِك  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  اهللُ  َلَك  لَِيْغِفَر  ُمبِينًا *  َفْتًحا 

اًطا ُمْسَتِقيًم ) ]3]. ِصَ

]1]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 20، ص311.

]2]-ُأنظر: الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص 93؛ ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، ج 6، ص71؛ 

عبداهلل جوادي آميل، ادب فناى مقربان، ج 3، ص260.
]3]-الفتح: 1 ـ 2.
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مناقشة وحتليل:

فيام يتعلق هبذه الشبهة جيدر االلتفات إىل املسائل اآلتية:

تعني  كانت  وإن  »الذنب«  كلمة  إن  السيئ:  والتأثي  التبعة  بمعنى  الذنب  ـ   1
املعصية والذنب عىل ما هو املعروف من كتب اللغة، إال أن هلا معنى آخر أيضًا، وهو 
الذليل وكل نتيجة وعاقبة سيئة، ولذلك ُيطلق عىل عاقبة ونتيجة كل يشء »ُذناب«]1]. 

ومنه اشتق لفظ »الَذَنب«.

َأْن  َفَأَخاُف  َذْنٌب  َعيَلَّ  َوَلـُهْم   ) النبي موسى خماطبًا اهلل سبحانه وتعاىل  ويف كالم 
َيْقُتُلوِن ) ]2] ـ الذي ُيشري فيه إىل حادثة قتل القبطي من قوم فرعون ـ يستعمل كلمة 
وإنام  عنه،  صدر  بذنب  االعرتاف  مراده  ليس  القوم،  مصلحة  ويف  رضره  يف  الذنب 
مراده اإلشارة إىل وجود خطر يتهدد حياته، وتأثري سيئ يرتتب عىل تبييت أهل القتيل 

نية االنتقام منه.

من الواضح أن كلمة »املغفرة« و»الغفران« إذا استعملت هبذا املعنى، يراد منها 
إزالة النتيجة والتبعة السيئة املرتتبة عىل ذلك الفعل.

وعىل هذا األساس عندما تستعمل كلمة يف معنيني أو أكثر، ال بد يف تعيني املعنى 
املراد من الرجوع إىل القرائن والشواهد املتصلة واملنفصلة. وبالنظر إىل اآلية السابقة، 
ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا ) يتضح أن هذه اآلية يف مقام االمتنان واللطف اإلهلي،  أي ( إِنَّ
9 بفتح ونرص مؤّزر. وأما اآلية مورد البحث وهي قوله  وهي تبرّش النبي األكرم 
َر)، إن كان الذنب الوارد فيها بمعنى  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ تعاىل:(لَِيْغِفَر َلَك اهللُ َما َتَقدَّ
املعصية، فإن ارتباطها لن ينقطع عام قبلها فحسب، بل سيكون تعليل املغفرة ( لَِيْغِفَر 

]1]-ابن منظور األفريقي، لسان العرب، ج 1؛ أبو منصور اجلوهري، الصحاح، ج 1؛ حممد مرتىض الزبيدي، 

تاج العروس، ج 1، مادة )ذنب(.
]2]-الشعراء: 14.
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َلَك ) باآلية السابقة لغوًا؛ إذ ال ربط للبشارة بالفتح املبني بغفران الذنب الصادر عن 
النبي.

وعليه فإن الذي يبدو هو أن املراد من »الذنب« و»الغفران« يف هذه اآلية ليس هو 
املعنى املعروف واملتبادر منهام.

من ناحية أخرى فإن تفسري »الذنب« و»الغفران« باملعنى الثاين، أي إزالة التأثريات 
والتبعات السّيئة، ينطبق متام االنطباق مع سياق هذه اآليات. وذلك ألن اآلية األوىل 
تتحّدث عن انتصار حمتوم وحمقق للنبي األكرم 9 عىل املرشكني يف مكة، وهم الذين 
مّهوا باغتياله وقتله ليلة اهلجرة، والذين مل يألوا جهدًا بعد هجرته إىل املدينة يف السعي 
إىل النيل منه، وفرضوا عىل النبي عّدة حروب من أجل الوصول إىل غايتهم. وعىل هذا 
بالفتح املبني واالنتصار احلاسم  بالبشارة   9 النبي  األساس عندما نزلت اآلية عىل 
هذه  إليك  نّزف  حيث  إننا  اهلل،  رسول  يا  بالقول  مبارشة  نّوهت  مكة،  مرشكي  عىل 
البرشى، نردفها ببشارة أخرى مرتتبة عليها، وهي أن اهلل سريفع عنك كل ذنب أو 
مكة  كان يصدر عنهم يف  مما  األعم  املرشكون يف مكة،  به  يتسبب  تبعة سوء وهتديد 
يف قديم األيام، أو ما يمكنهم إثارته عليك يف املدينة املنورة بعد اهلجرة من احلروب 

واملعارك]1].

التفسري العرفاين  الناس )تفسي عرفان(: إن  9 واسطة خلق  النبي األكرم  2 ـ 
»الصادر  هو   9 األكرم  النبي  كان  لـاّم  قائاًل:  االعتقاد  إىل  يذهب  »ذنبك«  لكلمة 
واملخلوق األول« وإن سائر الكائنات إن هي إال شعاع وشأن لوجوده املبارك يف عامل 
العقل »احلقيقة املحمدية« فإن هذه الكائنات ومنها الناس وأعامهلم تستند إليه. فعىل 
العليا  املرتبة  يف  وذنوهبم  السيئة  أعامهلم  أن  إال  أفعاهلم،  يف  الناس  اختيار  من  الرغم 

تنسب إىل رسول اهلل 9.

]1]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 18، ص255.
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3 ـ النبي األكرم 9 هو األب الروحي للّمة: ذهب بعض يف تفسري نسبة الذنب 
إىل النبي 9 أو األئمة 7 إىل االعتقاد قائلني كلام ارتكب ولد عماًل خمالفًا للقانون 
أو أّدى إىل حدوث رضر عىل اآلخرين، فإن أبويه سيشعران باخلجل وحتّمل املسؤولية 
ودفع التعويضات واخلسائر، وكأهنم هم الذين ارتكبوا تلك املخالفة؛ ألهنم يدركون 

قبح الذنب أكثر منه.

لــاّم كان النبـي األكـرم 9 حيمـل عنـوان األب الروحـي للنـاس األعـم مـن 
املسـلمني وغريهـم عـىل ما ورد عىل لسـانه إذ قـال: »أنا وعـيل أبوا هـذه األمة«]1]. 
فإنـه كان ينظـر إىل ذنـوب النـاس وكأهنـا صـادرة عنـه، وإن اهلل إنـام نسـب إليـه 

الذنـب عـىل هذا األسـاس.

وقد روي عن اإلمام جعفر الصادق 7 رواية تؤيد هذا التفسري، حيث قال:

»ما كان له ذنب، وال هّم بذنب، ولكن اهلل مّحله ذنوب شيعته، ثّم غفرها له«]2].

4 ـ الذنب ف نظر املرشكني كان مرشكو مكة يبغضون رسول اهلل9 بسبب عدم 
إىل  الذنب  تنسب  إنام  اآلية  وإن  مذنبًا.  يعتربونه  كانوا  هنا  ومن  ألصنامهم،  عبادته 
النبي باعتبار رؤية املرشكني له، وقد وعده باملغفرة، واملراد من املغفرة هنا رفع اآلثار 

والتبعات السيئة املرتتبة عىل مكر املرشكني وتآمرهم عىل رسوله.

وبالنظر إىل سياق سورة الفتح التي نزلت بالبشارة بالنرص والفتح الكبري واملبني، 
من خالل فتح مكة املكّرمة، يكون هذا املعنى من الذنب هو املناسب للسورة. وقد 
ورد هذا التفسري عن اإلمام الرضا 7 يف جوابه عن شبهة املأمون يف عدم التناغم بني 

اآلية املذكورة والقول بعصمة النبي األكرم 9، حيث قال 7:

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 23، ص 259.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 17، ص 76 ـ 89.
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9؛ ألهنم كانوا  »مل يكن أحد عند مرشكي أهل مكة أعظم ذنبًا من رسول اهلل 
يعبدون من دون اهلل ثالث مئة وستني صناًم ...«]1].

5 ـ املفهوم االجتمعي للذنب من حيث القيادة إن املسألة التي جتول يف ذهن كاتب 
السطور تدور حول تقسيم ذنوب وأخطاء احلكام والقادة.

فهناك قسم من الذنوب يرتبط باجلانب الشخيص والفردي للحاكم والقائد.

وأّما القسم الثاين فريتبط بأعامل احلاكم من حيث إدارة الدولة ومواجهة األعداء 
واملعارضني يف الداخل واخلارج. ويف هذا القسم يلجأ احلاكم إىل اختيار أنجع الطرق 

ويقوم بتطبيقه، وقد يرتكب اخلطأ من هذه الناحية.

من  وأما  اجلهات،  مجيع  من  معصوم  والشخصية  الفردية  الناحية  من  النبي  وإن 
الناحية االجتامعية فإن أدلة العصمة ـ من قبيل العلم اللدين ـ تقتيض عصمته أيضًا، 
كان  وإنام  واللدين،  الغيبي  علمه  من  أساس  عىل  الدولة  شؤون  بإدارة  يقم  مل  ولكنه 
ينطلق يف ذلك من رعاية املصالح املختلفة، من قبيل التشاور مع اآلخرين. ويف ذلك 
األمة.  شأن  رفع  ملصلحة  رعاية  هبا  النبي  علم  مع  صائبة  غري  قرارات  اختاذ  يتّم  قد 
ويمكن بيان ذلك من خالل ما حدث بالنسبة إىل غزوة أحد، فإن رأي النبي كان عىل 
البقاء يف املدينة والتحّصن هبا يف مواجهة العدو، ولكن بعض الصحابة مل يستسيغوا 
هذه اإلسرتاتيجية، وعمل النبي عىل احرتام رأهيم، وهو أمٌر انتهى بخسارة املسلمني 
للحرب عىل املستوى الظاهري، وفقد النبي يف هذه احلرب عّمه محزة بن عبد املطلب 

رضوان اهلل عليه.

وعىل الرغم من ذلك فإن النبي األكرم 9 حيث كان يرى نفسه هو املسؤول عن 
األمة وشؤون الدولة، كان ينسب مجيع األخطاء والذنوب إىل نفسه، وإن مل يكن هو 

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 11، ص 83؛ الطربيس، االحتجاج، ج2، ص 430.
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فاعلها، وكان يرى نفسه لذلك مسؤوالً أمام اهلل. واآلية املتقدمة ناظرة إىل هذا النوع 
من األخطاء والذنوب. والشاهد عىل ذلك اآلية السابقة التي أخربت عن غفران مجيع 
ذنوب النبي بوصفه حاكاًم من خالل البشارة بالنرص الكبري وفتح مكة الذي هو أمر 
الذنوب  تشمل  مطلقة،  اآلية  هذه  يف  والبشارة  الدولة.  إدارة  شؤون  ومن  اجتامعي 

املاضية واملقبلة أيضًا.

إىل  الذنب  نسبة  أنكر  من  املفسين  من  هناك  النبي:  إل  الذنب  نسبة  إنكار  ـ   6
النبي األكرم، وذلك من خالل االجتاه األديب يف تفسري هذه اآلية، وذلك بالقول إن 
»الذنب« مصدر بمعنى فعل املعصية، وهي تضاف إىل الفاعل تارة وإىل مفعوهلا تارة 
أخرى. ويف هذه اآلية أضيف املصدر »ذنبك« إىل املفعول، بمعنى أن اهلل يغفر ذنوب 
يرتكبوهنا  سوف  التي  الذنوب  أو  املايض،  يف  حقك  يف  اقرتفوها  التي  مكة  مرشكي 

بحقك يف املستقبل.

• الشبهة الثالثة: نسبة الوزر إىل النبي األكرم:	

الَِّذي   * ِوْزَرَك  َعنَك  (َوَوَضْعنَا  الكريم  كتابه  حمكم  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال 
َأنَقَض َظْهَرَك ) ]1]. حيث يبدو من ظاهر اآلية إسناد الوزر واملعصية وإضافتهام إىل 

النبي األكرم 9.

مناقشة وحتليل:

فيام يتعلق هبذه الشبهة جيدر االنتباه إىل املسائل اآلتية:

1 ـ عدم انسجام هذه الشبهة مع اآليات والعقل: يبدو من ظاهر هذه اآلية أهنا 
تنسب الذنب إىل النبي رصاحة، بحيث أنه أدى بسبب عظمته إىل انكسار ظهره، بيد 
عصمة  عىل  الدالة  الروايات  وكذلك  األخرى  الكثرية  اآليات  مع  يتعارض  هذا  أن 

]1]-الرشح: 2 ـ 3.
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النبي باإلضافة إىل داللة العقل عىل ذلك، والتي تقّدم أهنا ال جتيز ولو صدور ذنب 
واحد عنه. وعليه ال بد من العمل عىل تأويل ظاهر هذه اآلية]1].

والوزر يف اللغة يعني اليشء الثقيل واحلمل، ويطلق عىل الذنب بسبب ثقله عىل 
صاحبه.

9 الذي كان قبل البعثة  9 عل أمته: إن النبي األكرم  2 ـ حزن النبي األكرم 
والنبوة عىل دين النبي إبراهيم 7، كان مغمومًا وحزينًا بسبب ما عليه أهل مكة من 
ولكنه  فريدًا؛  وحيدًا  النبي  كان  والرسالة  البعثة  بداية  ويف  األصنام.  وعبادة  الرشك 
واصل محل أعباء الرسالة متحماًل يف سبيل ذلك شتى أنواع األذى والتعذيب النفيس 
واجلسدي من قبل املرشكني يف مكة. وكان أكرب حزنه ـ الذي أنقض ظهره ـ هو عدم 
احلزن  هذا  زال  سيؤمنون،  بأهنم  برشته  التي  اآلية  هذه  نزول  وبعد  املرشكني.  إيامن 
تبارك وتعاىل  اهلل  يقول  إذ  املعنى؛  تؤيد هذا  التالية  اآليات  والغم عن صدره]2]. وإن 
(َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك * الَِّذي َأنَقَض َظْهَرَك * َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك * َفإِنَّ َمَع اْلُعرْسِ 

ا)]3]. ا * إِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً ُيرْسً

فإّن رفع شأن النبي وذكره، وحلول الفرج بعد الشّدة، والرخاء يتناسب مع احلزن 
واألذى االجتامعيني.

3 ـ ترك األول: هناك من محل الوزر يف هذه اآلية عىل ترك األوىل واملستحب؛ ألن 
ترك املستحبات واألولويات ُينظر إليه من قبل الواصلني إىل أعىل درجات الكامل ذنبًا 

عظياًم يثقل كواهلهم]4].

]1]-ُأنظر: الشيخ املفيد، تفسري الشيخ املفيد، ص 454.

107؛ عضد الدين  158؛ الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص  ]2]-ُأنظر: السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 

اإلجيي، رشح املواقف، ج 8، ص 279؛ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 
.315 20، ص 

]3]-الرشح: 2 ـ 6.

]4]-ُأنظر: املحقق احليل، املسلك يف أصول الدين، ص 157.
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4 ـ ثقل وشّدة مقام النبّوة: هناك من وصف حتّمل مقام النبوة والوحي واإلبالغ 
وإن  والصعوبة،  الثقل  غاية  يف  أمر  بأنه  اإلهلية  للرسالة  والصحيح  الكامل  والتبليغ 

التوفيق إليه ال يكون ممكنًا إال بعون اهلل وهدايته.

إىل  السفر  بالعودة من  للنبوة  العرفاين  التفسري  املتأهلني من خالل  نّوه صدر  وقد 
اهلل  ذات  يف  مستغرقًا  يكون  حيث  والنبي  السالك  عودة  بداية  يف  قائاًل:  تعاىل  احلق 
الثقل  هذا  وإن  كاهله،  عىل  تثقل  سوف  الدنيوية  للتكثرات  مشاهدته  فإن  وصفاته، 

سيزول عنه بفضل اهلل ولطفه]1].

• الشبهة الرابعة: طلب العفو والغفران:	

إّن من بني األدلة التي يستند إليها الذين ينكرون عصمة النبي األكرم9، ظاهر 
آيتني  إىل  نشري  يأيت  وفيام  ذنوبه،  املغفرة والصفح عن  بطلب  نبيه  اهلل  فيها  يأمر  آيات 

منها:

اآلية األول قوله تعاىل: ( َواْسَتْغِفْر اهلل إِنَّ اهللَ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًم ) ]2].

مناقشة وحتليل:

إّن الناس يف معرض ارتكاب املعايص واألخطاء عىل الدوام، ولذلك جيب عىل 
املرء أن يتوّسل إىل اهلل يف كل حلظة كي يصونه من هذه اآلفة. وإن كلمة االستغفار 
وطلب العفو قد استعملت بمعنى الصفح عن ارتكاب املعايص، واستعملت أيضًا 
يف التوّسل إىل اهلل لتجنب املعصية، ويعرب عن احلالة األوىل باالستغفار الرفعي، وعن 

احلالة الثانية باالستغفار الدفعي.

]1]-ُأنظر: صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد، ص 275 و386، فصل يف مراتب القّوة العملية؛ وأيضًا صدر املتأهلني، 

تفسري القرآن الكريم، ج 3، ص 123 و210 و487.
]2]-النساء: 106.
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وبااللتفات إىل اآلية السابقة التي تعترب أن الفلسفة من نزول القرآن هي احلكم 
منارصة  عن  هنى  وقد  أعاملنا،  عىل  شاهدًا  اهلل  يكون  بحيث  الناس،  بني  والقضاء 

اخلائنني بقوله: ( َوالَ َتُكْن لِْلَخائِننَِي َخِصيًم ) ]1].

يبدو من هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل بصدد بيان أصل عام لنبيه، ويتمثل هذا 
األصل برعاية العدالة يف القضاء بني الناس، ولـاّم كان منصب القضاء من املناصب 
الزلل،  من  يقيه  كي  دائاًم  اهلل  إىل  يتوّسل  أن  القايض  عىل  يتعنّي  واحلساسة،  الدقيقة 

ويطلب منه العفو واملغفرة، من هنا فإن اهلل يأمر نبيه باالستغفار.

ويبدو أن منكر العصمة قد عمد إىل تفسري اآلية لصاحله، فقام بفصل اآلية عن 
سياقها، كام قطعها عن اآلية التي قبلها والتي بعدها، يف حني أننا إذا أردنا أن نفّس 
السابقة عليه والالحقة له.  الفقرات  بنظر االعتبار  نصًا بشكل أمني، علينا أن نأخذ 
ومن خالل التدّبر يف اآلية السابقة يتضح أن اآلية حيث كانت يف مقام بيان القاعدة 

واألصل العام يف القضاء، فإهنا قد أمرت باالستغفار من هذه الناحية. 

فقد  نزوهلا،  شأن  هو  الرشيفة  اآلية  من  الظهور  وهذا  التفسري  هذا  يؤيد  والذي 
ذكرت املصادر التفسريية عند بيان هذه اآلية أن أحد املسلمني رسق درعًا، وأودعها 
طلب  وقد  اهتامه بسقتها.  فتّم  اليهودي؛  هذا  عند  الدرع  عىل  عثر  ثّم  هيودي،  عند 
رفاق السارق من النبي أن حيكم لصاحلهم، وأن يدين اليهودي. فنزلت اآلية تدعو 
النبي إىل عدم التّسع يف إصدار احلكم لصالح اخلائنني، وذّكرت النبي بأن الناس ـ 
العناية اإلهلية ـ عرضة الرتكاب األخطاء والذنوب، ولذلك جيب  النظر عن  بقطع 
عىل النبي وغريه من أفراد اإلنسانية أن يسألوا اهلل املغفرة وترك املعايص، وكام يتضح 
أّي ذنب، وإنام اآلية ملجّرد  9 مل يصدر عنه  النبي األكرم  من شأن نزول اآلية فإن 

]1]-النساء: 105.
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التنبيه والتحذير. ومن َثمَّ فقد كان النبي هيّم بإصدار احلكم لصالح اخلائنني]1]، إال أن 
العناية اإلهلية قد شملته هذه املّرة أيضًا.

إن العصمة التي تّدعى لألنبياء هي عصمة قائمة عىل اللطف والعناية اإلهلية، وإن 
هذه اآلية ال تعارض العصمة؛ إذ مل يصدر ذنب من األساس.

اآلية الثانية: قوله تعاىل: ( َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك ) ]2].

9 أيضًا، فضاًل عن  النبي األكرم  فقد اشتملت هذه اآلية عىل نسبة الذنب إىل 
مطالبته باالستغفار عن هذا الذنب.

مناقشة وحتليل:

النبي  عصمة  بشأن  املدعاة  الشبهات  كل  عن  واإلجابة  النسبة  هذه  حتليل  يف 
األكرم 9، ال بّد من اإلشارة إىل مسألتني عامتني، ومها:

1 ـ تفسي الذنب برتك األول: إّن األنبياء واملعصومني من أمثال األئمة األطهار، 
حتقيق  أجل  من  جهدهم  كل  ويبذلون  اهلل،  من  التقّرب  إىل  احلياة  هذه  يف  هيدفون 
هذه الغاية، وإن كل مانع أو عقبة تقف يف وجه هذا اهلدف، ُتعدُّ من وجهة نظرهم 
العون من اهلل عىل عدم تكراره  فيبتعدون عنه، ويستمدون  عدوًا، أو ذنبًا ومعصية، 

ويستغفرونه، ومن هنا قيل »حسنات األبرار، سيئات املقربني«]3].

 113 ]1]-إال أن العالمة الطباطبائي، ال يرتيض هذا الكالم من بعض املفسين، وقد أضاف قائاًل: إن اآلية 

ُيِضلُّوَك) تدّل عىل عدم  َأْن  ِمنُْهْم  ْت َطائَِفٌة  مَّ هَلَ ُتُه  َوَرْحَ َعَلْيَك  َفْضُل اهلل  (َوَلْوالَ  من هذه السورة 
قصد النبي للدفاع عن اخلائن. )ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 5، 

.)77 ص 
]2]-غافر: 55.

]3]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 25، ص 205؛ عيل بن عيسى األربيل، كشف الغّمة، ج 2، 

ص 254.
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والشاهد عىل هذا التفسري، ما روي عن النبي األكرم 9، أنه قال:

»إنه ليغان عىل قلبي، وإين ألستغفر اهلل يف كل يوم سبعني مرة«]1].

مّرة  يوميًا، وليس ذلك  يقرتفه  9 ال يستغفر من ذنب  النبي األكرم  أن  واضح 
واحدة فحسب، بل سبعني مّرة والعياذ باهلل، فهو ال يعني باالستغفار طلب املغفرة 
من ذنب، وإنام من املوانع والشواغل وترك الفضائل واألولويات الناشئة من خمتلف 
األسباب والعلل، من قبيل مشاغل احلياة الدنيوية واملادية التي يضطّر النبي إىل القيام 

هبا اضطرارًا]2]. 

وعىل هذا األساس فإن اهلل سبحانه وتعاىل يأمر نبّيه أن يستغفر من الذنوب التي 
حتول دون تقّربه منه.

2 ـ عدم التعارض بني الدليل النقيل والعقيل: حيث قامت األدلة العقلية والنقلية 
ـ ومن بينها القرآن الكريم نفسه ـ عىل عصمة األنبياء، ال يمكن لظواهر الدليل النقيل 
أن تعارض نّص األدلة العقلية والنقلية؛ ألن قّوة نظرية العصمة وانسجامها قد ثبت 
هذه  خيدش  أن  نقيل  دليل  ظهور  ملجرد  يمكن  ال  وعليه  والنقيل،  العقيل  بالدليلني 

النظرية الثابتة والراسخة.

َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا  اآلية الثالثة: قوله تعاىل: ( َعَفا اهللُ َعنَْك ِلَ َأِذنَت َلـُهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
َوَتْعَلَم اْلَكاِذبنَِي ) ]3].

عندما أذن النبي األكرم 9 لبعض املنافقني بعدم املشاركة يف غزوة تبوك، نزلت 

]1]-املحّدث النوري، مستدرك الوسائل، ج 5، ص 320؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 60، 

ص 182.
]2]-احلسن بن يوسف احليل، النافع يوم احلرش، ص 84؛ صدر املتأهلني، تفسري القرآن الكريم، ج 3، ص 123؛ 

العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 287.
]3]-التوبة: 43.
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هذه اآلية، واستعملت تعبري العفو عن صنيع الرسول، وهو أمٌر يدّل عىل أن صدور 
اإلذن من الرسول للمنافقني بعدم املشاركة يف احلرب إىل جانب املسلمني قرار غري 
الذنب  مورد  يف  إال  يصدق  ال  العفو  ألن  عنه؛  اهلل  يعفو  أن  استحق  حتى  صائب، 

واملعصية.

مناقشة وحتليل:

يف  تستعمل  العفو  كلمة  إن  والطأ:  املعصية  وبني  العفو  بني  املالزمة  عدم  ـ   1
موارد متعددة ومطلقة فيام هو أعم من وجود اخلطأ واملعصية وترك األوىل يف املايض 
واملستقبل، فيقال مثاًل يف التخاطب العريف: »عفا اهلل عنك«، أو »غفر اهلل لك« للدعاء 
واملعصية  الذنب  نسبة  شائبة  املخاطب  ببال  خيطر  أن  دون  من  والتكريم،  والتعظيم 

إليه.

وعليه فإن فقرة ( َعَفا اهللُ َعنَْك ) خطاب تكريم ودعاء من قبل اهلل سبحانه وتعاىل 
للنبي األكرم 9. ومن هنا فإن عبارة ( ِلَ َأِذنَت َلـُهْم ) ستعني السؤال واالستفهام.

وبطبيعة احلال يبدو من هذا االستفهام أن عدم اإلذن كان أرىض هلل، وعليه فإن 
إذن النبي يف احلقيقة سيكون تركًا لألوىل واألفضل]1].

2ـ  معاتبة وتوبيخ املتخلفني عن الرب: إن املخاطب الرئيس بالعتاب والذم الوارد 
يف هذه اآلية هم املنافقون الذين ختلفوا عن القتال واجلهاد باستئذاهنم النبي األكرم 9. 
َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذبنَِي ) يتضح أن متييز  ومن خالل التعبري بـ ( َحتَّى َيَتَبنيَّ
املنافق رضوري من أجل اإلذن أو عدم اإلذن هلم. وعليه يكون  املؤمن احلقيقي من 
اخلطاب هنا، من باب »إياك أعني واسمعي يا جارة«]2]. ومن قبيل تأنيب القائد األعىل 

للضابط عندما يسمح لبعض اجلنود بعدم املشاركة يف االستعراض العسكري.
]1]-السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 158؛ صدر املتأهلني، تفسري القرآن الكريم، ج 3، ص 123.

]2]-ُأنظر: عيل بن مجعة العرويس اهلويزي، تفسري نور الثقلني، ج2، ص224، تفسري اآلية.
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بعد  للمنافقني  إذنه  بسبب  لرسوله  اهلل  قبل  من  العتاب  بعض  يلوح  قد  إنه  ثم 
اآلية  النظر يف  إمعان  اإلذن هلم. ولكننا من خالل  األوىل عدم  اجلهاد، ولذلك كان 

التالية التي تقول:

( َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إاِلَّ َخَباالً َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم َيْبُغوَنُكْم اْلِفْتنََة َوفِيُكْم 

ُعوَن َلـُهْم َواهللُ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي ) ]1]. َسمَّ

يتضح أن مشاركة املنافقني يف القتال إىل جانب املسلمني يعود بالرضر عىل اجلبهة 
هذا  وعىل  واملعنويات.  العزائم  تثبيط  من  املنافقون  به  يقوم  ما  بسبب  اإلسالمية 

األساس يكون قرار النبي األكرم 9 باإلذن هلم قرارًا صائبًا ومناسبًا.

 ) البحث  مورد  اآلية  من  آيتني  بعد  وردت  التي  اآلتية  اآلية  املعنى  هذا  ويؤكد 
ًة َوَلكِْن َكِرَه اهللُ اْنبَِعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع  وا َلُه ُعدَّ َوَلْو َأَراُدوا اْلـُخُروَج أَلََعدُّ

اْلَقاِعِديَن ) ]2].

يف  املنافقني  بتواجد  رضاه  وعدم  اهلل  كراهية  عن  تتحّدث  اآلية  هذه  فإن  وعليه 
ساحة املعركة إىل جانب املؤمنني.

املسألة األخرى هي أن النبي األكرم 9 قبل نزول اآلية مورد البحث قد اطلع 
ِن اْلَقْوِل)]3] عىل  من خالل اآليات األخرى، من قبيل قوله تعاىل: ( َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِف َلْ
فإن  القتال، ولذلك  الرغبة يف خوض  نفوسهم من عدم  املنافقني وما تضمره  خبايا 

العتاب يف هذه اآلية ال يتجه إىل النبي، وإنام إىل املنافقني أنفسهم. 

البيان  معرض  يف  املتقدمة  باملسائل  التذكري  بعد  الطباطبائي  العالمة  رأى  وقد 

]1]-التوبة: 47.

]2]-التوبة: 46.

]3]-حممد: 30.
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الدقيق لآلية من خالل اإلشارة إىل آراء بعض املفسين التي تقول بوجود يشء من 
اخلطأ أو الذنبـ  وإن كان صغريًاـ  أو تركًا لألوىل من قبل النبي، بأنه من »اجلمود عىل 

مصطلح الذنب والعفو«]1].

وفيام يتعّلق بالشبهات القرآنية بشأن عصمة النبي األكرم، استند املنكرون إىل كثري 
للقارئ  يمكن  لذكرها،  املجال  اتساع  عدم  عن  فضاًل  ولكن  األخرى،  اآليات  من 

الكريم أن يناقشها من خالل نقد الشبهات السابقة يف هذا املجال]2].

• الشبهة الخامسة: الغرانيق )اآليات الشيطانية(:	

مكة  يف  يتلو  كان  عندما   9 األكرم  النبي  أن  التارخيية  املصادر  بعض  يف  ورد 
من  عليه  يلقيه  ما  يتلو  وأخذ  الشيطان  تلّبسه  ذكرها،  اآليت  القرآنية  اآليات  املكرمة 
آيات »الغرانيق«]3] بوصفها آيات من وحي السامء. وبعد أن تال رسول اهلل قوله تعاىل: 
ى * َوَمنَاَة الثَّالَِثَة األُْخَرى)]4]. أضاف إليه ما ألقاه له الشيطان  (َأَفَرَأْيُتُم الالََّت َواْلُعزَّ

تلك الغرانيق العىل، وإن شفاعتهّن لرتجتى. 

إلقاءات  من  هي  بل  يشء،  يف  اإلهلي  الوحي  من  ليست  األخرية  اآلية  وهذه 
إياها  مشّبهًا  الثالثة  املرشكني  أصنام  يمّجد   9 األكرم  النبي  أخذ  حيث  الشيطان، 

بالطيور اجلميلة التي يمكن هلا أن تشفع ملن يعبدها.

َأْرَسْلنَا  (َوَما  اآلتية:  اآليات  إىل  مّدعاه  لتأييد  املسترشقني]5]  بعض  استند  وقد 

]1]-ُأنظر: العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 286.

]2]-ُأنظر: السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 148 ـ 178.

أصنام  تشبيه  املزعومة  اآلية  هذه  يف  تّم  وقد  العنق،  طويل  أو  مجيل  أبيض  طائر  غرنوق(  )مجع  ]3]-الغرانيق 

اجلميلة. الطيور  هبذه  ومناة«  والعزى  »الالت  الثالثة  املرشكني 
]4]-النجم: 19 ـ 20.

]5]-ُأنظر: كارل بروكلامن، وات، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ج 2، ص 34 و43؛ بيرت ميلكوهولت، تاريخ 

اإلسالم، جامعة كمربج، ترمجه إىل الفارسية تيمور قادري، ص5 ـ 12؛ حممود راميار، تاريخ قرآن، ص 165.
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ُيْلِقي  َفَينَْسُخ اهللُ َما  ُأْمنِيَّتِِه  ْيَطاُن ِف  َأْلَقى الشَّ َتَنَّى  َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا  َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوالَ  ِمْن 
ْيَطاُن ُثمَّ حُيْكُِم اهللُ آَياتِِه ) ]1]. الشَّ

مناقشة وحتليل:

فيام يتعلق بتحليل هذه التهمة وتقييمها يمكن لنا مناقشتها من خالل االجتاهات 
اآلتية:

1 ـ اإلشكال السندي والتارخيي:

إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا يدور حول أصل حتقق هذه احلادثة تارخييًا؟

كامل،  بشكل  أسانيده  سلسلة  يستويف  أن  جيب  روائي  أو  تارخيي  تقرير  كل  إن 
بمعنى اتصال سلسلة رواة السند ببعضهم حتى تصل إىل الراوي األول الذي شهد 

الواقعة.

هذا مع عدم كفاية خرب الواحد يف املسائل االعتقادية، وإنام نحتاج هنا إىل التواتر 
أو اخلرب الذي تنقله مجاعة بحيث يورث العلم واليقني. 

ألسطورة  التارخيي  التقرير  يف  الرشطني  هذين  من  واحد  أّي  يتحقق  مل  هنا  من 
نقلوا  الواقعة مبارشة، وإنام  الغرانيق؛ ذلك ألن مجيع رواهتا مل يكونوا شاهدين عىل 
أصل حتققها من دون بيان مصدرهم إليها، وعليه ال يمكن التحقق من عدالة وصدق 
هذا املصدر، وهذا ما يصطلح عليه يف علم دراية احلديث بـ »احلديث املرسل«، وهو 

ساقط عن احلجية.

إن الرواة األوائل هلذه األسطورة هم أبوصالح م 101 هـ، وسعيد بن جبري م 95 
هـ، وأبو بكر بن عبد الرمحن م 94 هـ، وابن شهاب م 124 هـ، وموسى بن عقبة م 

]1]-احلج: 52.
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141 هـ، وعروة بن الزبري م 94 هـ، وحممد بن كعب القرظي م120 هـ، وحممد بن 
قيس م126 هـ، والضحاك بن مزاحم اهلاليل ما بعد العام100هـ، وأبو العالية م93 
أو  هـ، وقتادة م188 هـ، وجماهد م103 هـ، وعكرمة م107 هـ، والسّدي م127 

128هـ]1].

من  كان  ما  إال  األسطورة،  هذه  نقل  عن  املؤرخني  أكثر  أعرض  فقد  هنا  ومن 
يف  والبخاري  مسلم  أمثال  من  للطربي  املعارصون  حتى  هلا  يتعرض  فلم  الطربي، 

صحيحيهام.

وعليه لو أن هذه احلادثة قد حصلت بالفعل، ملّثلت حادثة عجيبة وهامة يف تاريخ 
النبي 9، ولعمد املعارصون للنبي من الصحابة إىل نقلها، يف حني أن التاريخ مل يثبت 

أن صحابيًا واحدًا نقل مثل هذا احلديث، وعليه يثبت أنه مل يكن سوى خرافة.

2 ـ عدم انسجامها مع كثي من اآليات:

االجتاه الثاين يف مناقشة هذا االدعاء هو االجتاه القرآين، بمعنى هل يسّوغ القرآن 
مثل هذا االحتامل للنبي أم أنه ينكره بشّدة]2]؟

ما  كل  يعترب  القرآن  أن  ندرك  القرآنية  اآليات  عىل  نلقيها  عابرة  نظرة  خالل  من 
احتامل  إليه  يتطّرق  إهلي ال  أو فعل هو وحي  9 من قول  النبي األكرم  يصدر عن 
اخلطأ أو الكذب، قال تعاىل: ( َوَما َينْطُِق َعْن اْلـَهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى ) ]3].

9 هنا ليس شخصًا اعتياديًا حُيتمل يف وصفه أن  واضح أّن الذي يصف النبي 
يكون واردًا يف سياق املجاملة، أو أنه حيتمل اخلطأ، بل إن قائله هو اهلل العامل والقادر 

]1]-ُأنظر: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان، ج 10، ج 17، ص 244ـ  250؛ جالل الدين السيوطي، الدّر 

املنثور يف التفسري باملأثور، ج 6، ص 9 ـ 65.
]2]-ُأنظر: السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 151 ـ 152.

]3]-النجم: 3 ـ 4. 
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املطلق، وهو يف احلقيقة إنام يريد أن يقول للناس إّن هذا النبي يتمتع برعاية خاصة من 
قبل اهلل، وإنه إذا مل حيصل عىل هذا التسديد اإلهلي فإّن اآليات القرآنية ذاهتا، وبتبعها 

الوعود اإلهلية ستكون عرضة لعالمات االستفهام والتشكيك.

إّن الزم صدور اآليات الشيطانية عن النبي األكرم 9 هو سيطرة الشيطان عليه. 
وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يمكن للشيطان من الناحية التكوينية أن يسيطر عىل 

أعامل الناس االعتياديني وسلوكهم فضاًل عن النبي أم ال؟ 

تدل  التي  اآليات  من  السؤال يف عدد  هذا  أجاب عن  قد  القرآن  أّن  احلظ  حلسن 
بمجموعها عىل أن الشيطان ال يستطيع أن يقوم بام هو أكثر من الوسوسة والتحفيز إىل 
فعل القبيح، هذا أوالً. وثانيًا إن هذه السلطةـ  التي ال ترقى إىل ما هو أكثر من الوسوسة 
ـ تشمل االعتياديني من الناس فقط، فال سلطان للشيطان عىل »املخلصني« و»املتوكلني 
القرآن الكريم هذه احلقيقة عىل لسان الشيطان نفسه  احلقيقيني عىل اهلل«، وقد حكى 
تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم َأْجَِعنَي * إاِلَّ ِعَباَدَك ِمنُْهْم اْلـُمْخَلِصنَي ) ]1]. حيث قال تعاىل: ( َقاَل َفبِِعزَّ

تبقى يف حدود اإلغراء الوسوسة، وإن  الشيطان  يتضح من هذه اآلية أن سلطة 
ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَل الَِّذيَن آَمنُوا  املخلصني خارج حدود هذه السلطة. قال تعاىل: (إِنَّ

َم ُسْلَطاُنُه َعَل الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه) ]2]. ُلوَن * إِنَّ ِْم َيَتَوكَّ َوَعَل َربِّ

بشكل   9 النبي  شخص  عن  حتدثت  آيات  هناك  اآليات،  من  تقّدم  عاّم  فضاًل 
خاص، وبشكل أخص بشأن تلقي الوحي وإبالغه، ونفت سلطة الشيطان عىل النبي 
يف مجيع هذه املوارد، وإن من بني أهم اآليات الواردة يف هذا الشأن، قوله تعاىل: (َوَما 

َوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى)]3]، وقد تقدم تفصيل الكالم حوهلا. َينْطُِق َعْن اهْلَ

]1]-ص: 82 ـ 83.

]2]-النحل: 99 ـ 100.

]3]-النجم: 3 ـ 4.
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أنواع  مجيع  من  النبي  صيانة  يف  اإلهلي  الفضل  عن  تتحّدث  أخرى  آية  وهناك 
(َوَلْوالَ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  يقول  إذ  اخلاص،  النبي  علم  يعني  أمٌر  وهو  الضاللة، 
ْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلَّ َأنُفَسُهْم َوَما  ُتُه َلـَهمَّ َعَلْيَك َوَرْحَ َفْضُل اهللِ 
َمَك َما َلْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن  ْكَمَة َوَعلَّ ٍء َوَأنَزَل اهللُ َعَلْيَك اْلكَِتاَب َواْلِ وَنَك ِمْن َشْ َيُضُّ

َفْضُل اهللِ َعَلْيَك َعظِيًم ) ]1].

َفإِنََّك   ) 9 يف محاية اهلل عّز جّل ورعايته اخلاصة  النبي  آية أخرى تضع  وهناك 
بَِأْعُينِنَا ) ]2]. 

وهناك آيات أخرى تتحّدث عن عصمة النبي، وصيانة اهلل له يف مقام تلقي الوحي 
ِمْن  َوالَ  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمْن  اْلَباطُِل  َيْأتِيِه  الَ   ) تعاىل:  قبيل قوله  وتبليغه بشكل رصيح، من 

َخْلِفِه ) ]3].

ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن  وهذه اآلية تنفي أي تسلل للباطل يف الكالم اإلهلي ( َفإِنَّ
ِْم ) ]4]. َخْلِفِه َرَصًدا * لَِيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساالَِت َربِّ

إن هذه اآلية تتحّدث عن وجود أفراد محاية »رصد« حيفظون الوحي من حني تلقيه 
إىل حني إبالغه إىل الناس، والزم ذلك نفي اآليات الشيطانية، إال إذا التزم شخص ـ 
والعياذ باهلل ـ بأن قدرة الشيطان تفوق القدرة اإلهلية! ولكن هذا خمالف لقوله تعاىل: 
( الَِّذيَن آَمنُوا ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهلل َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل الطَّاُغوِت َفَقاتُِلوا 

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا)]5]. ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ َأْولَِياَء الشَّ

]1]-النساء: 113.

]2]-الطور: 48.

]3]-فّصلت: 42.

]4]-اجلن: 27 ـ 28.

]5]-النساء: 76.
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أما اآليات األخرى الواردة يف هذا السياق، فهي كاآليت:

افُِظوَن ) ]1]. ا َلُه َلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ـ ( إِنَّ

َعُه َوُقْرآَنُه ) ]2]. ـ ( إِنَّ َعَلْينَا َجْ

ـ ( َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَسى ) ]3].

هذه  مجيع  يف  وأنه  اهلل،  إىل  وحفظه  ومجعه  القرآن  نزول  تنسب  اآليات  هذه  إن 
القرآنية ال تكون تالوة  الرؤية  املراحل خاضع لعناية اهلل واهتاممه. وعليه طبقًا هلذه 
9 لآليات الشيطانية بتصور أهنا آيات إهلية سوى ادعاء ال أساس له  النبي األكرم 

من الصّحة إطالقًا.

3 ـ عدم انسجامها مع القواعد الكالمية والعقلية:

تقدم يف نقد شبهة العصمة أن رشحنا املكانة العلمية والروحية للنبي9 بالتفصيل، 
وقلنا: إن املقام املعنوي للنبي قد أّهله لتلقي الوحي والعلم اللدين والعصمة، وعليه 
فإن نسبة سلطة الشيطان عىل النبي 9 يف سياق تبليغ الوحي، تتعارض مع املتبنيات 
املتقّدمة، ومن هنا ال يمكن القبول هبا طبقًا لالجتاه الفلسفي ـ العقيل والكالمي، وقد 
عمد السيد املرتىض إىل رفض األحاديث املؤيدة ألسطورة »الغرانيق« منطلقًا من هذا 
االجتاه، حيث قال: »فأما األحاديث املروية يف هذا الباب فال يلتفت إليها من حيث 
تضّمنت ما قد نزهت عقول الرسل عنه. هذا لو مل يكن يف أنفسها مطعونة ضعيفة عند 

أصحاب احلديث بام يستغنى عن ذكره«]4].

]1]-احلجر: 9.

]2]-القيامة: 17.

]3]-األعىل: 6.

]4]-السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 151.
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9، فإن هذه النسبة ال  وعالوة عىل تعارض هذه النسبة مع مقام عصمة النبي 
تنسجم مع مقام التأيّس واالقتداء بالنبي واعتباره حجة إهلية عىل البرش، وقد تقّدم منا 

توضيح ذلك.

4 ـ املراد من الغرانيق هو املالئكة وليس األصنام:

ليس  الغرانيق«  »تلك  عبارة  من  املراد  يكون  أن  العلامء  بعض  احتمل  وقد  هذا 
يكون معنى  املالئكة، وعندها  املراد هم  وإنام  املرشكون يف مكة،  يعبدها  التي  األنام 
أصنامهم،  هو  بـ»الغرانيق«  املعني  بأن  املرشكون  قال  عندما  ولكن  صحيحًا.  اآلية 

نزلت اآلية األخرى يف سياق رفع هذا االهتام]1].

5 ـ تالوة هذه اآلية من قبل الشيطان وليس النبي 9:

وقد احتمل بعض املفسين من أمثال الفخر الرازي أن آيات الغرانيق مل تصدر 
عن النبي خطأ بسبب وسوسة الشيطان، وإنام صدرت عن الشيطان نفسه أثناء بعض 
وقفات النبي 9، حيث عمد الشيطان إىل تقليد صوت النبي وقرأ آية الغرانيق، ومل 
يلتفت السامعون إىل حقيقة األمر، وإليك نص الفخر الرازي »أن يكون ذلك الكالم 
كالم الشيطان، وذلك بأن يلفظ الكالم من تلقاء نفسه يف درج تلك التالوة يف بعض 

وقفاته«]2].

وبعد أن طرح الفخر الرازي هذا االحتامل، أشكل عليه قائاًل: إن قلنا بمثل هذا 
االحتامل، وأجزنا أن تكون لدى الشيطان مثل هذه القدرة عىل إقحام كالمه يف ضمن 
آيات القرآن، فإن هذا االحتامل سيكون واردًا بالنسبة إىل مجيع آيات القرآن، وهو أمٌر 

يسقط القرآن برّمته عن احلجية!

]1]-ُأنظر: السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 152؛ الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص99.

]2]-الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص 96.
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وقد عمد الفخر الرازي يف اجلواب إىل االلتزام بأصل اإلمكان، بيد أنه قال بأن 
احلكمة اإلهلية يف هذا الفرض تقتيض اإلعالن عن حقيقة األمر للناس وللنبي 9، 
وذلك كيام ال خيتلط األمر عليهم، ويشتبه بني الغث والسمني، كام حصل ذلك بالنسبة 
إىل اآلية مورد البحث، وحيث مل يرد مثل هذا اإلعالن يف اآليات األخرى، يتضح من 

ذلك صدق هذه اآليات وصّحة صدورها عن اهلل]1].

ومن وجهة نظر كاتب السطور فإن هذا االحتامل ال ينسجم مع اآليات التي تؤكد 
عىل صيانة القرآن واملحافظة عليه عند نزوله وبقائه وحراسة املالئكة له، وكذلك ال 
الوسوسة  بقدرته عىل  الشيطان  التي حترص سلطة  اآليات  مع  االحتامل  هذا  ينسجم 
َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم  َوَما َكاَن ِل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إاِلَّ   ) فقط، كام يف قوله تعاىل: 
ْيَطاِن لَِيْحُزَن  َم النَّْجَوى ِمْن الشَّ ِل َفاَل َتُلوُموِن َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم ) ]2]، وقوله تعاىل (إِنَّ
ِل اْلـُمْؤِمنُوَن ) ]3]، عىل  ِهْم َشْيًئا إاِلَّ بِإِْذِن اهلل َوَعَل اهلل َفْلَيَتَوكَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَلْيَس بَِضارِّ

ما مّر بيانه.

واردًا  أمرًا  الشيطان وإن كان  النبي بصوت  اشتباه صوت  فإن  وعالوة عىل ذلك 
بالنسبة إىل املخاطبني، بيد أن هذا االحتامل ال يمكن أن يكون واردًا بالنسبة إىل النبي 
نفسه؛ إلن الفرض أن كالم الشيطان إنام يكون عند توقف النبي عن الكالم، وهي حالة 
يعرفها النبي من نفسه؛ فيدرك أن الكالم عند توقفه البّد من أن يكون صادرًا عن غريه، 

وعليه البّد من أن يعلن عن ذلك ويوضح األمر للسامعني كي ال يقعوا يف اخلطأ.

6 ـ ضعف الشواهد )من اآليات(:

من  بعدد  إلثباهتا  متّسكوا  قد  األسطورة  هبذه  القائلني  إن  الشبهة  تقرير  يف  قيل 

]1]-الفخر الرازي، عصمة األنبياء، ص 96.

]2]-إبراهيم: 22.

]3]-املجادلة. 10.
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اآليات، وفيام يأيت نعمل عىل حتليل هذه اآلية:

الشاهد األول:

ْيَطاُن ِف  قوله تعاىل: ( َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوالَ َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَنَّى َأْلَقى الشَّ
ْيَطاُن ) ]1]. ُأْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اهللُ َما ُيْلِقي الشَّ

اليوم  ذلك  نزلت يف عرص  قد  اآلية  أن هذه  الدعوى  القائلون هبذه  يزعم  حيث 
الذي تلفظ فيه النبي بتلك اآليات الشيطانية، تنبيهًا للنبي إىل خطئه، وتسكينًا لفؤاده.

مناقشة وحتليل:

أيضًا؛  الداللة  القول مشكل من حيث االستناد واملدرك ومن حيث  إن هذا  ـ  أ 
وذلك إلمجاع املفسين عىل أن هذه اآلية مل تنزل يف مكة املكرمة، وإنام االختالف يف 
أهنا هل نزلت يف املدينة أم يف الطريق إىل املدينة، وعليه ليس هناك من قائل بنزوهلا يف 
املدينة، ولـاّم كانت أسطورة الغرانيق قد حدثت يف مكة باإلمجاع، فال يمكن للقائلني 

هبذه األسطورة أن يتمسكوا هبذه اآلية إلثباهتا.

األنبياء  أن  عىل  تؤكد  اآلية  هذه  إن  القول  فيجب  الداللة،  حيث  من  أما  ـ  ب 
كان  أخرى  جهة  ومن  الناس،  وهداية  دينهم  نرش  يتمنون  كانوا  جهة  من  السابقني 
الغاية.  إىل عدم حتقيق هذه  األمنية، ويسعى جاهدًا  يعمل عىل عرقلة هذه  الشيطان 
الشيطان وسلطانه ال يتجاوز  الدالة عىل أن قدرة  وقد تقّدم أن ذكرنا بعض اآليات 
الوسوسة أو أهنا تقترص عىل جمّرد األمنية، وعليه ليس يف اآلية أّي ترصيح وال إشارة 
إىل تالوة النبي األكرم 9 آليات الغرانيق بتأثري من الشيطان. وعالوة عىل ذلك فإن 

تتّمة اآلية تؤكد أن اهلل ُيبطل حماولة الشيطان املشؤومة يف وسوسة األنبياء.

]1]-احلج: 52.
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ثّمة  وليس  النبي،  إىل  يعود  متنى«  إذا  »إال  قوله:  يف  الضمري  إن  أخرى  وبعبارة 
أي كالم عن تالوة آية، ليكون الشيطان بصدد إلقاء الشبهة. كام ال يستفاد من هذا 
إلقاء  بصدد  كان  إنام  الشيطان  إن  يقول  اآلية  رصيح  ألن  أخرى؛  آية  إلقاء  الفرض 
الشبهة يف »أمنيته« املتمثلة يف رغبة النبي يف حتقيق هدفه، وليس هناك أي كالم بشأن 

إلقاء الشيطان آلياته املزعومة.

الشاهد الثان:

كام استند الذين تصوروا أسطورة الغرانيق حقيقة، بقوله تعاىل:

ُذوَك  َ َوإًِذا الَتَّ ُه  َغْيَ َعَلْينَا  َي  لَِتْفرَتِ إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  الَِّذي  َعِن  َلَيْفتِنُوَنَك  َكاُدوا  َوإِْن   )

َخلِياًل ) ]1].

مناقشة وحتليل:

اآلية  الغرانيق؛ ذلك ألن  أسطورة  تدل عىل حتقق  اآلية ال  أن هذه  أيضًا  واضح 
تتحّدث يف هناية األمر عن خطة املرشكني والكفار املشؤومة يف استقطاب النبي األكرم 
9 إىل صفوفهم ولو بمقدار قليل »شيئًا قلياًل«، بيد أن ذات هذه اآلية تؤكد عىل أن 

العناية اإلهلية القائمة عىل تثبيت أقدام نبيه قد أحبطت هذه املؤامرة، وعليه مل حيصل 
أي انحراف يف سلوك النبي أبدًا.

وعالوة عىل ذلك فإن هذه اآلية أوالً تتحّدث عن خمطط مشؤوم للمرشكني، يف 
حني تقوم دعوى أسطورة »الغرانيق« عىل إلقاء اآليات من قبل الشيطان، وال ربط 
هلا بموضع بحثنا أبدًا. وثانيًا مل تبني اآلية ما إذا كان خمطط املرشكني له صلة بإلقاءات 
الشيطان أم بيشء آخر، وعليه ال يمكن اعتبار هذه اآلية مؤيدة لقصة الغرانيق أيضًا.

]1]-اإلرساء: 73.
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حصيلة الكالم أن أسطورة الغرانيق مل تثبت عىل املستوى التارخيي، كام أن اآليات 
القرآنية والقواعد الكالمية والفلسفية ال تتحمل وقوع مثل هذه األسطورة]1]. 

• الشبهة السادسة: وقوع السهو والنسيان من النبي األكرم:	

السهو  وقوع  إمكان  مسألة  املعقدة،  والكالمية  الفقهية  األبحاث  بني  من  إن 
من  عدد  عىل  الروائية  املصادر  اشتملت  وقد   .9 األكرم  النبي  سرية  يف  والنسيان 
لبعض  النبي  نسيان  عن  تتحدث  حيث  للنبي،  السهو  وقوع  عىل  الدالة  الروايات 
أو  خلفه]2]،  يصيل  من  بعض  فيذكره  الصالة  أثناء  يف  آياهتا  بعض  نسيان  أو  السور، 
فيذكره  ركعتني  رباعية  صالة  يصيل  أن  أو  النسيان،  فيقضيها]3]  الصبح  صالة  تفوته 

بذلك شخص اسمه »ذو اليدين«]4].

وقد ذهب الشيخ الصدوق]5] ال إىل أصل السهو، وإنام قال بأن اهلل لسبب خاص 
ُيسهي النبي أو ُينسيه عمدًا، كي يتعامل معه الناس عىل أنه برش اعتيادي، فال يؤهّلونه 
فأداها  رباعية  صالة  يف  سها  هنا  ومن   ،7 املسيح  السيد  مع  النصارى  صنع  كام 
ركعتني. وبطبيعة احلال هناك من أنكر السهو عىل النبي يف بعض املوارد اخلاصة التي 

تتعلق بتبليغ أحكام الدين مثاًل]6].

]1]-للمزيد من املعلومات بشأن أسطورة الغرانيق، ُأنظر: حممود راميار، تاريخ قرآن، ص148 ـ 166.

باب  الشهادات،  وكتاب  بأسًا،  يَر  مل  من  وباب   ،110 ص   ،6 ج  البخاري،  صحيح  البخاري،  ]2]-ُأنظر: 

2655؛ مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، ص309، كتاب الصالة، باب األمر بتعهد  شهادة األعمى، ح 
.788 القرآن، ح 

]3]-ُأنظر: العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 17، ص 103 ـ 104.

]4]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 17، ص 100 فام بعد.

]5]-ُأنظر: الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص 234، الباب 29، أحكام السهو، خمتلف الشيعة، ج 

2، ص 199؛ حممد تقي املجليس، روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه، ج 2، ص 453.
]6]-ُأنظر: السيد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 87؛ الفضل بن احلسن الطربيس، تفسري جممع البيان، ج 2، ص 

317؛ حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش عقايد )دروس يف العقيدة(، الدرس اخلامس والعرشون.
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مناقشة وحتليل:

يف معرض حتليل هذه الشبهة، جيدر التأمل يف املسائل اآلتية:

1 ـ اإلشكاالت السندية:

إن أول إشكال يتجه إىل روايات سهو النبي األكرم 9 ونسيانه، يتعلق بسندها؛ 
إذ ذهب أكثر العلامء إىل القول بأن هذه الروايات تعاين من ضعف السند. ومن بني 
بالتفصيل،  الروايات  بإثبات ضعف أسانيد هذه  العالمة الشوشرتي  املعارصين قام 

وذلك يف كتابه القّيم »قاموس الرجال«]1]. 

2 ـ أخبار اآلحاد:

جواز  عدم  من  حاله  عىل  األمر  يبقى  السندي،  اإلشكال  جتاوز  افرتاض  وعىل 
داخل يف  أو عصمته  النبي  بسهو  القول  ذلك ألن  الروايات؛  هذه  بمضمون  العمل 
التواتر  من  فيها  بد  ال  بل  الواحد،  خرب  جمّرد  فيها  يكفي  ال  التي  االعتقادية  األمور 
الذي يورث القطع واليقني، هذا واحلال أن الروايات املعتمدة يف إثبات سهو النبي 
التتجاوز أخبار اآلحاد التي التفيد إال الظن الذي ال يغني من احلق شيئًا. وهذا ما 
استدل به الشيخ املفيد يف نقده لنظرية الشيخ الصدوق]2]؛ فقد قال املفيد: »احلديث 
الذي روته الناصبة واملقلدة من الشيعة ... من أخبار اآلحاد ... من عمل عليها كان 

بالظن عاماًل، حرم االعتقاد بصحته«]3].

بحار  املجليس،  باقر  حممد  العالمة  233؛  ص   ،11 ج  الرجال،  قاموس  الشوشرتي،  تقي  حممد  ]1]-ُأنظر: 

املعارصين  87، ومن  السلامنية، ص  املعارف  الالري،  احلسني  عبد  السيد  بعد؛  فام  األنوار، ج17، ص111 
السبحاين، حيث وصف نظرية السهو، ونظرية الشيخ الصدوق )اإلسهاء( بالواقعية، معتربًا اإلشكال الوحيد 

اخلالدة(، ج10، ص188(. )الرسالة  منشور جاويد  عليها هو ضعف سندها )جعفر سبحاين،  الوارد 
ـ   123 باقر املجليس، ج17، ص  النبي، املوجودة يف بحار األنوار للعالمة حممد  ]2]-ُأنظر: رسالة نقد سهو 

.126
]3]-الشيخ املفيد، تفسري الشيخ املفيد، ج 8، ص 3.
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3 ـ موافقة العامة:

ونسيانه،  النبي  سهو  روايات  عن  الفقهاء  إعراض  أوجبت  التي  الثالثة  والنقطة 
العبادات ويف  النبي يف  القائمة عىل عدم عصمة  السنة  موافقة مضموهنا لنظرية أهل 
قد   : األئمة  عن  املأثورة  الروايات  هذه  تكون  أن  حيتمل  هنا  من  أفعاله]1].  سائر 

صدرت بداعي التقية.

4 ـ خمالفة اآليات القرآنية:

النبي  يثبت عصمة  الساموي  الكتاب  الكريم ندرك أن هذا  القرآن  نراجع  عندما 
األكرم 9 ترصحيًا وتلميحًا. وقد تقدمت اآليات الدالة عىل هذه الدعوى يف مبحث 

إثبات عصمة األنبياء، ولذلك سنكتفي هنا بمجرد اإلشارة إىل بعضها:

ـ ( َوَما َينْطُِق َعْن اْلـَهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى ) ]2].

وعىل الرغم من أن هذه اآلية تعترب كالم النبي هو عني الوحي املنزه عن األهواء، 
النبي  النبي، وإنام يشمل حتى أفعال  بيد أن جمرد الكالم ال خصوصية له يف عصمة 

أيضًا. 

َرُكْم َتْطِهًيا)]3]. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ ـ (إِنَّ

النبي  عن  والنسيان  والسهو  اخلطأ  صدور  بإمكان  القول  يتناسب  ال  حيث 
األكرم 9 مع إطالق هذه اآلية الرشيفة، خاصة بالنظر إىل كلمة »تطهريًا«.

ـ ( َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَسى ) ]4].

]1]-ُأنظر: الشيخ الطويس، هتذيب األحكام، ج 1، ص 236؛ العالمة حممد باقر املجليس، ج 17، ص 111.

]2]-النجم: 3 ـ 4.

]3]-األحزاب: 33.

]4]-األعىل: 6. وُأنظر: عبد اهلل جوادي آميل، تفسري تسنيم، ج 6، ص 88 ـ 112.
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حيث تنفي هذه اآلية بشكل رصيح كل أنواع النسيان عن النبي األكرم9.

الدالة عىل وجوب إطاعة رسول اهلل بشكل مطلق، وكذلك  كام تنسجم اآليات 
النبي أسوة وقدوة للمسلم يف مجيع شؤون حياته، مع القول  تلك الدالة عىل اعتبار 
بعصمة النبي يف أقواله وأفعاله باملطلق، فالبّد من أن يكون النبي معصومًا عن اجلهل 
واخلطأ والسهو والنسيان ليكون أهاًل لالقتداء به؛ وإال فإن األمر بجعله أسوة وقدوة 

بشكل مطلق مع جواز اخلطأ والسهو والنسيان عليه، خمالف للحكمة.

5 ـ معارضة مع الروايات:

الصدور،  ووجه  السند  ضعف  املتقّدمة  اإلشكاالت  عن  الطرف  غضضنا  ولو 
الروايات  هذه  إىل  االستناد  نستطيع  ال  ذلك  مع  والداللة،  السند  متامية  واعتربنا 
واالحتجاج هبا؛ ذلك لوجود روايات أكثر منها يف نفي مجيع أنواع السهو والنسيان 
»الروح  من  ورعاية  وصيانة  بحامية  يتمتع  النبي  ألن  ذلك   ،9 األكرم  النبي  عن 

القدس«، وفيام يأيت نشري إىل جانب من هذه الروايات:

ـ قال النبي األكرم 9 يف وصف األئمة:

»هم املعصومون من كل ذنب وخطيئة«]1].

وروي عنه 9 أنه قال أيضًا:

»تنام عيني وال ينام قلبي«]2].

وروي عن اإلمام عيل 7 أنه قال يف بيان مقام اإلمامة:

الفتيا، وال خُيطئ يف  يزّل يف  الذنوب كلها صغريها وكبريها ال  »إنه معصوم من 

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 36، ص 244.

]2]-املصدر أعاله، ج 22، ص 27.
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اإلمام  الدنيا«]1]. وروي عن  أمر  يلهو بيشء من  ينسى وال  يسهو وال  اجلواب، وال 
الباقر7 أنه قال يف وصف مقام نبوة رسول اهلل 9:

»إن اهلل تبارك وتعاىل جعل للنبي 9 مخسة أرواح ... وروح القدس ال ينام وال 
يغفل وال يلهو وال يسهو«]2].

وروي عن اإلمام جعفر الصادق 7 أنه قال يف بيان مكمن الّس يف العصمة:

9 كان ُمسّددًا موفقًا مؤيدًا بروح القدس ال يزل وال خُيطئ يف  »إن رسول اهلل 
يشء مما يسوس به اخللق«]3].

6 ـ خمالفة األدلة العقلية:

أّما الدليل اآلخر الذي يمكن إقامته للتخيل عن روايات سهو النبي األكرم 9 
الذي  الدليل  وهو  األنبياء،  عصمة  رضورة  عىل  القائم  العقيل  الدليل  فهو  ونسيانه، 
الطويس]5]،  والشيخ  املفيد]4]،  الشيخ  أمثال  من  املتقّدمون  والفقهاء  املتكلمون  أقامه 

واملحقق الطويس، والعالمة احليل]6]، والشهيد األول]7]، والعالمة املجليس]8].

وفيام يأيت نذكر بعض تقريرات هذا الدليل العقيل:

بالتفصيل يف  9: تقدم أن بحثنا  للنبي األكرم  العلمي واملعنوي  املقام  ـ   6  / 1

]1]-املصدر أعاله، ج 17، ص 109.

]2]-املصدر أعاله، ج 17، ص 106.

]3]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 1، ص 266.

]4]-الشيخ املفيد، تفسري الشيخ املفيد، ص 510.

]5]-الشيخ الطويس، هتذيب األحكام، ج 2، ص 181؛ الشيخ الطويس، االستبصار، ج1، ص 271.

]6]-املحقق الطويس واحلسن بن يوسف احليل، يف كشف املراد، ص 195؛ منتهى املطلب، ص 418.

]7]-الشهيد األول، الذكرى، ص 215.

]8]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 17، ص 118 ـ 119.
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معرض حتليل ونقد شبهة إنكار علم الغيب واملقام العلمي والروحي للنبي األكرم 
9 أن قلنا: لـاّم كان النبي األكرم 9 هو الصادر األول والعلة والواسطة يف الفيض 

املقام يتعارض مع نسبة  العلّية، فإن هذا  اإلهلي عىل سائر املخلوقات، وله اإلحاطة 
السهو والنسيان إىل النبي األكرم. وحيث تقّدم منا توضيح هذه املسألة يف الصفحات 

السابقة بالتفصيل، فإننا نحيل القارئ الكريم إىل ذلك البحث.

أن أرشنا يف معرض حتليلنا  تقّدم  العصمة:  العقلية عل ضورة  األدلة  ـ   6  /  2
ونقدنا لشبهة إنكار العصمة إىل ثالثة أدلة عقلية، وهي:

1 ـ إن العصمة من لوازم الدور التعليمي للنبي األكرم 9.

2 ـ إن العصمة من لوازم الدور الرتبوي للنبي األكرم 9.

3 ـ املقام العلمي والروحي للنبي األكرم 9.

وقلنا: إّن نسبة السهو والنسيان إىل النبي يعّرض الغاية من بعثته ودوره يف حقل 
الرتبية والتعليم إىل التشكيك؛ ألننا إذا قلنا بجواز السهو والنسيان واخلطأ عىل رسول 
هذا  فإن  القرآنية،  اآليات  ونسيان  الصالة  مثل  يف  وحتى  وسريته،  سلوكه  يف  اهلل 
االحتامل سوف يرد، وجيوز حتى يف الدور الرتبوي والتعليمي للوحي أيضًا، وبذلك 
يتّم التشكيك بقداسة وساموية الوحي، ويطال هذا التشكيك حتى اعتبار النبي ليكون 

أسوة وقدوة واجبة االتباع والطاعة مطلقًا]1].

علامء  بعض  إليه  ذهب  ما  عىل  بناء  إنه  فهي  البحث  هذا  يف  األخرية  املسألة  أما 
اإلمامية، فإن القول بسهو النبي ونسيانه يف غري الوحي وإبالغه إىل الناس، وبعبارة 
أخرى حرص دائرة السهو والنسيان بالسلوك الفردي والشخيص لرسول اهلل 9، ال 

]1]-ُأنظر: عبد اهلل جوادي آميل، تفسري موضوعي قرآن، ج 9، ص 50؛ عبد اهلل جوادي آميل، تفسري تسنيم، 

ج 6، ص 112.
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يرّض بأصل الدين. وحاصل الكالم أن الذين ينكرون سهو النبي ونسيانه ال يعتربون 
من الغالة فيام ذهبوا إليه، وإنام اتبعوا يف ذلك ما تقتضيه منهم األدلة العقلية والنقلية. 
غري  كانوا  وإن  النبي،  عىل  والنسيان  السهو  بجواز  القائلني  فإن  أخرى  جهة  ومن 
مدركني حلقيقة مقام النبوة وعمق رسالة الرسول 9 ومقامه العلمي والروحي، إال 

أهنم ليسوا سوى جاهلني قارصين وليسوا بمقرصين.

وجيب االلتفات إىل أن إنكار السهو والنسيان ليس من أصول الدين واملذهب، 
وعىل حّد تعبري بعض املعارصين]1] الُيعّد من رضوريات العقيدة.

]1]-ُأنظر: حممد تقي مصباح اليزدي، آموزش عقايد )دروس يف العقيدة(، بداية الدرس اخلامس والعرشين، 

ص 35.



الفصل اخلامس
النبّوة والوحي

• الشبهة األوىل اختصاص بداية دعوة النبي األكرم 9 بالعرب	

ذهب بعض املسترشقني وغريهم إىل القول]1] إن النبي حممد 9 يف بداية دعوته 
بعبارة  العرب  كان يرمي إىل بسط سلطته عىل مكة وضواحيها فقط، وأن خيّص هبا 

أخرى، ويف هذا السياق جاء يف القرآن الكريم: 

(َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُقْرآًنا َعَربِيًّا لُِتنِْذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلـَها)]2].

رأي ونقد:

من  الفاضل  القارئ  يتمكن  التي  السطحية  الشبهات  من  الشبهة  هذه  إن  ـ   1
الوقوف عىل هشاشتها بمجّرد التعرف عىل شأن نزول اآليات التي تّم االستناد إليها؛ 
ذلك ألّن بداية كل أمر هام ـ بام يف ذلك أمر تبليغ الدين والتعريف به ـ تنطلق من 
التمهيدية  التدرجيي من خالل مالحظة بعض األمور  نقطة الصفر، لتأخذ باالتساع 

واجلوهرية.

]1]-ُأنظر: مسعود انصاري )روشنگر(، بازشاسى قرآن، ص 31؛ عبد اهلل حممد األمني نعيم، االسترشاق يف 

السرية النبوية، ص 40 و77 و79.
]2]-الشورى: 7. وانظر أيضًا األنعام: 92.
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أيضًا.  النبي حممد9  بالدين اإلسالمي من قبل  التعريف  ُيستثنى من ذلك  وال 
فعندما ُبعث رسول اهلل نبيًا مل يكن يمتلك جيشًا كبريًا كي يتمكن بسطوته من إعالن 
يعلنها  أن  فضاًل عن  لوائها،  باالنضواء حتت  والبلدان  القبائل  مجيع  ومطالبة  دعوته 
حربًا شاملة، وإنام هو يف بداية البعثة مل يكن يمتلك من األنصار إىل جانبه سوى فتى 
صغريًا ال يتجاوز الثانية عرشة من عمره، وزوجته خدجية الكربى، ويف املقابل كان 
املرشكني  من  األخرى  والقبائل  والشعوب  الناس  ومجيع  بل  مكة  يف  السكان  مجيع 

واليهود والنصارى يشكلون جبهة املعارضة ضّد دعوته الفتّية.

دعوته  يبدأ  مل  ـ  الشبهة  هذه  لنّص  خالفًا  ـ  النبي  فإن  النقطة  هذه  إىل  بااللتفات 
اقترصت دعوته عىل  ذلك، حيث  دون  مما هو  بدأ  بل  وما حوهلا،  مكة  أهل  بإرشاد 
اخلاصة من أهل بيته وعرشيته األقربني، ويف ذلك قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

( َوَأنِذْر َعِشَيَتَك األَْقَربنَِي ) ]1].

إّن هذا النوع من بداية الدعوة ُيعدُّ أمرًا منطقيًا؛ ألن النبي كان عليهـ  لتعزيز موقفه 
ـ أن يقوم باستقطاب األعوان واألنصار من خالل الدعوة السية اخلاصة بعشريته 

األقربني، لينطلق بعد ذلك إىل مرحلة اجلهر بالدعوة، وهكذا كان.

فبعد ثالث سنوات من الدعوة السية، انتقل النبي األكرم 9 إىل اإلعالن عن 
دعوته بأمر من اهلل سبحانه وتعاىل، حيث يقول: ( َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر ) ]2]، فأخذ يدعو 

أهل مكة وما حوهلا.

إن هذه املرحلة من الدعوة متثل يف احلقيقة املرحلة الثانية من مراحل الدعوة. وقد 
الرغم  الكثري من األنصار، ولكن عىل  املرحلة من احلصول عىل  النبي يف هذه  متكن 
أتباعه من خالل احلصار  بالتضييق عىل  بدأوا  بل  املكيني،  أكثر  به  يؤمن  مل  من ذلك 

]1]-الشعراء: 214.

]2]-احلجر: 94.
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االقتصادي وإىل ممارسة مجيع أنواع التعذيب بحقهم وحتى قتلهم كي جيربوهم عىل 
ترك دينهم اجلديد.

ومن الواضح أن النبي يف هذه املرحلة كان ينتهج سياسة متدّرجة.

2 ـ ويف املرحلة الثانية حيث أعلن النبي عن دعوته، وحصل عىل عدد قليل من 
األنصار، بدأ النبي بتوسيع نطاق هذه الدعوة لينطلق إىل ما وراء مكة وشبه اجلزيرة 
العربية ليشمل هبا سكان الكرة األرضية كافة، وإن اآليات اآلتية التي نزلت يف مكة 

املكرمة خري دليل عىل ذلك:

ـ ( إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعامَلنَِي ) ]1].

ًة لِلنَّاِس ) ]2]. ـ ( َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّ

ا النَّاُس إِنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيُكْم َجِيًعا ) ]3]. َ ـ ( ُقْل َياَأيُّ

الـُِحوَن)]4]. ْكِر َأنَّ األَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ ـ (َوَلَقْد َكَتْبنَا ِف الزَّ

يتضح من هذه اآليات أن أصل ادعاء املخالفني القائل بأن دعوة النبي يف مكة قد 
اقترصت عىل العرب، ال تقوم عىل أساس صحيح، وإهنا جمرد ادعاء باطل.

3 ـ أمـا املرحلـة الثالثـة مـن دعـوة النبـي األكـرم 9، والتـي مّثلت الـذروة يف 
حركـة الرسـول، حيـث تبلورت يف املدينـة املنـّورة. فعندما متكن النبـي من اإلفالت 
مـن قبضـة أعدائـه يف مكـة املكّرمـة، ونجـح يف بنـاء الدولـة الدينية، وصـف القرآن 
الكريـم دعـوة النبـي األكرم بشـكل رصيـح عىل أهنـا دعوة جلميـع العاملـني، وذلك 

]1]-يوسف: 104؛ ص: 87؛ التكوير: 27.

]2]-سبأ: 28. 

]3]-األعراف: 158.

]4]-األنبياء: 105؛ وانظر أيضًا األنعام: 90؛ يوسف: 104.
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َل اْلُفْرَقـاَن َعَل َعْبـِدِه لَِيُكـوَن لِْلَعامَلنَِي  إذ قـال اهلل سـبحانه وتعـاىل: ( َتَبـاَرَك الَِّذي َنـزَّ
.[1[  ( َنِذيًرا 

وإن مل يكتف يف هذه املرحلة بمجّرد البيان والتنظري فقط، بل قام من أجل تطبيق 
إىل  املبعوثني  إرسال  خالل  من  العميل  املستوى  عىل  ممارستها  إىل  القرآنية،  الدعوة 
الدول واإلمرباطوريات العظمى، مثل إيران والروم واحلبشة، وإن أصل الكتب التي 

بعث هبا إليهم حمفوظة يف التاريخ.

حصيلة القول أن دعوة النبي األكرم 9 يف السنوات الثالثة األوىل قد اقترصت 
عىل عشريته واملقربني من أهل بيته، وكانت فلسفتها تكمن يف التدّرج يف الدعوة خطوة 
خطوة، وهو أمر يقتضيه العقل واملنطق أيضًا. وقد متكن النبي 9 يف ضوء ذلك من 
ترسيخ دعائم دعوته، حتى إذا كان له ذلك توّجه باخلطاب إىل عموم أهل مكة، ثم 
انتقل بعد ذلك وبالتدريج إىل توسيع رقعة الدعوة لتشمل مجيع سكان املعمورة، بام 

يف ذلك قادة الدول العظمى.

• الشبهة الثانية: اضطراب النبي وغشيته عند نزول الوحي:	

إن من بني الشبهات املطروحة بشأن النبي األكرم 9 وشخصيته، عروض حالة 
من االضطراب بل وفقدان الوعي والدخول يف شبه غيبوبة أثناء نزول الوحي عليه. 
وقد سعى املخالفون إىل اختاذ هذه احلالة دلياًل عىل عدم نبوته، وإنه مل يكن ثّمة وحي 

يف البني أبدًا، وإال ملا كان هناك من معنى هلذا االضطراب.

وقد طرحت هذه الشبهة من قبل املسترشقني وبعض امللحدين]2]، حيث فّسوا 
9 من  للنبي  التي كانت تعرض  الغيبوبة  الظاهرة عىل أهنا نوع من الرصع أو  هذه 

]1]-الفرقان: 1.

انصاري  مسعود  الفارسية  إىل  ترمجه  واإلسالموية(،  )اإلسالم  ومسلامنى  اسالم  وراق،  ابن  ]2]-ُأنظر: 

.197 ص   ،1 ج  )روشنگر(، 
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حني آلخر. وقد استندوا يف ذلك إىل روايات مروية من مصادر أهل السنة تدل عىل 
ظهور هذه احلالة عليه عند نزول الوحي، وخاّصة يف بدايته.

مناقشة وحتليل:

فيام يتعلق بتحليل هذه الشبهة ال بّد من االلتفات إىل املسائل اآلتية:

1 ـ عدم ابتالء النبي بعارضة الرصع قبل البعثة:

بلغ سّن  أن  بعد  بالرسالة  ُبعث  قد   9 النبي حممد  فإن  املتواترة  للروايات  طبقًا 
الفرتة  تلك  رصدت  التي  التارخيية  املصادر  تذكر   ومل  الرشيف،  من عمره  األربعني 
أنه كان يعاين حالة غياب الوعي بسبب مرض نفيس أو عصبي، بل األمر عىل عكس 
النبي  الناس باالستقامة وصدق األمانة. ولو كان  ذلك متامًا، حيث ُعرف بني مجيع 
عرفت  التي  وهي  خدجية  السيدة  كانت  هل  نفسية،  مشكلة  من  يعاين   9 األكرم 
ثروهتا  عىل  تستأمنه  أن  قريش  بني  املؤثرة  وشخصيتها  االجتامعي  وموقعها  بثرائها 
وجتعله مديرًا ألعامهلا التجارية، وفوق ذلك تتخذه زوجًا هلا، رغم رفضها الزواج من 

كثري من الوجهاء الذين تقّدموا خلطبتها؟

العمر  له من  ـ وكان  النبي حممد  أبو طالب خلطبتها وزواجها من  تقّدم  وعندما 
حينها مخسة وعرشون سنة ـ أثنى عىل شخصية النبي واصفًا إياه بالشخص الفذ الذي 

ال يدانيه يف الفضل أي رجل من رجال مكة.

وعليه فإن هذه احلالة التي بدأت تظهر عليه وتعرتيه عند نزول الوحي، إنام هي 
ما سيأيت توضيحه يف  الغيبوبة عىل  بحالة  هلا  الوحي وعظمته، وال ربط  ثقل  بسبب 

الصفحات القادمة إن شاء اهلل تعاىل.
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2 ـ اقرتان عروض هذه الالة بالنبوة:

أّما احتامل أن تكون هذه الظاهرة املرضية قد عرضت للنبي 9 يف مستهل النبوة 
والرسالة، فهو جمّرد احتامل ال يستند إىل دليل. ذلك ألّن األعراض النفسية التي تعرتي 
الفرد إنام تنشأ عن أسباب وعوامل نفسية قد تكون تدرجيية أو دفعية. وقد تقّدم أن 
املستوى اجلسدي  بالصحة والسالمة عىل  يتمتع  النبّوة كان  9 قبل  النبي  أن  ذكرنا 
والنفيس، وكان ُيعرف باألمني من شّدة وثوق الناس بصدقه وأمانته وحكمته، ولو 
أنه كان يعاين من أدنى مشكلة عىل املستوى النفيس لبان ذلك واشتهر بني الناس، أو 
عرفه املقّربون منه. يف حني مل يرد يف التاريخ أّي ذكر هلذه املسألة. وعليه فإن دعوى 
أن النبي كان يعاين قبل النبوة من مؤرشات وعالمات هذه الظاهرة قبل النبوة، وإهنا 

بلغت ذروهتا يف بداية النبوة جمّرد دعوى باطلة ال تقوم عىل دليل.

تسببت يف عروض حاالت  للرسول  بحادثة وقعت  النبوة  باقرتان  القول  أن  كام 
اإلغامء عليه بعد ذلك، فجواهبا أن املؤرخني من املسلمني وغري املسلمني مل يذكروا 
بعد  للرسول  اإلغامء  حالة  لعروض  املربر  هو  يكون  لكي  األمر،  هذا  مثل  حدوث 

بلوغه سن األربعني.

تعرتي  كانت  التي  اإلغامء  حلالة  ومنشأ  عّلة  وجود  عدم  أي  التحليل،  هذا  ومع 
النبي األكرم 9 عند نزول الوحي عليه ـ سواء أكانت تلك العلة تدرجيية أو دفعية ـ 

ال يبقى أمامنا لتفسري هذه الظاهرة سوى الفرضيتني اآلتيتني:

أ ـ إنكار اإلغامء، وااللتزام بحالة من االضطراب عند نزول الوحي.

نزول  عند  الوعي  بفقدان  يتظاهر  كان  إنام  النبي  أن  بمعنى  اإلغامء  تصنّع  ـ  ب 
الوحي.

والفرضية األوىل فرضية معقولة، حيث سنعمل عىل تقريرها ضمن العنوان اآليت. 
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ضمن  ونقدها  بياهنا  عىل  ونعمل  مستقل  بشكل  نبحثها  فسوف  الثانية  الفرضية  أما 
الشبهة اآلتية.

3 ـ بيان وتفسي االضطراب الذي كان يعرتي النبي 9 عند نزول الوحي:

ذكرنا أن نفس النبي نفس كاملة ومنّزهة من مجيع اآلفات الروحية والنفسية، بيد 
أنه عند نزول الوحي وخاّصة يف بداية الرسالة، كان يعرتيه اضطراب خاص يشعر 
معه بالربد ويتفّصد منه العرق وتأخذه الرعدة من شّدة ثقل الوحي، ويف بيان ذلك 

جتدر اإلشارة إىل األمور اآلتية:

1 / 3 ـ االضطراب من متعلقات النفس الدنيوية إن النفس والروح املتصلة بعامل 
التي حتّررت من  املجّردة  النبي وروحه  الفعال هي نفس  العقول وامللكوت والعقل 
اجلسد املادي. ويف هذه املرحلة ال وجود ألّي خوف أو اضطراب. ولكن بعد امتام 
املسار واالتصال بعامل العقل، وعند عودة النفس النبوية إىل جسدها املادي، ال يعود 
بمقدور اجلسد املادي والنفس املتعلقة هبا أن تتحّمل نقل املعارف املجّردة ومشاهدة 
املَلك املوكل بحمل الوحي، ومن هنا تكون عملية نقل الوحي مصحوبة باضطراب 
اجلسد، حيث تطرأ عىل النبي حالة من الضعف واخلوف]1] والنوم وما يشبه اإلغامء، 

ومن هنا فإن اخلوف واالضطراب إنام يتعلق باجلانب اجلسدي من النبي األكرم.

والرعدة  الربد  حالة  عروض  أن  هـ   384 الشعراين  الوهاب  عبد  الشيخ  يرى 
روح  التقاء  عن  ناشئة  الوحي  نزول  عند   9 اهلل  رسول  جسد  من  العرق  وتصبب 
مما  النبوية  الروح  عىل  وثقل  ضغط  حدوث  إىل  يؤدي  أمر  وهو  النبي،  ونفس  املَلك 

يستوجب اختالط املزاج واهلواء الداخيل واخلارجي من جسد رسول اهلل]2]. 

]1]-ليس هناك من رضورة إىل وصف هذه احلالة بالضعف واخلوف، وإنام هي حالة يفرزها ثقل الوحي ال 

أكثر، من دون أن يكون هناك خوف أو وجل، خاصة وأن اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف اآلية العارشة من سورة 
النمل (إِنِّ الَ خَيَاُف َلَديَّ اْلـُمْرَسُلوَن)، املعّرب.

]2]-ُأنظر: عبد الوهاب الشعراين، اليواقيت واجلواهر، ج 2، ص 358.
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وقد ذهب صدر املتأهلني إىل االعتقاد بأن اضطراب النبي ال يتعلق بعامل العقل، 
وإنام يرتبط بعامل امللكوت واملادة الذي تتمثل فيه الصور العقلية عىل صورة جزئية مثل 

جربائيل، وهو أمر يؤّدي إىل اضطراب حواس النبي

 ... وشاهدها  عقلها  ما  صورة  له  يتمثل  الساموي  امللكوت  ساحة  إىل  نزل  »إذا 
نفس  انبعاث  إىل  ]الوحي[  ذلك  مرجع   ... ونوم  دهش  للحواس شبه  يقع  وحينئذ 

النبي من نشأة الغيب إىل نشأة الظهور، وهلذا كان يعرض شبه الدهش والغيش«]1].

وقال اإلمام اخلميني 1 يف هذا الشأن:

مقام  قّوة  غري  فيها  املجّردة  األرواح  حتمل  عن  الرشيفة  أجسامهم  ضعف  »فإن 
الروحانية واجلنبة الولوية«]2].

9 يف آيات القرآن الكريم  وقد متّت اإلشارة إىل ثقل الوحي عىل النبي األكرم 
ا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوالً َثِقياًل )]3]. أيضًا، من قبيل قوله تعاىل: (إِنَّ

2 / 3ـ  االضطراب ناشئ عن املواجهة املبارشة للوحي: تقّدم أن ذكرنا يف الصفحات 
امللك، وتارة يكون من خالل سامع  به  ينزل  تارة  الوحي عىل أقسام، فهو  السابقة أن 
الكالم اإلهلي، وتارة يتجىل اهلل للنبي مبارشة ومن دون واسطة، وهذا النوع األخري من 

الوحي هو الذي يكون مصحوبًا بالرعدة واالضطراب واخلوف لدى النبي.

قال العالمة الطباطبائي يف بيان أقسام الوحي:

»أحيانًا يكون النظر الرئيس إىل ذات احلق تعاىل، بحيث ال ُينظر إىل جربائيل أو 
الَسَفرة، وهذا هو الذي كان يتغرّي فيه وضع رسول اهلل«]4].

]1]- صدر املتأهلني الشريازي، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 7، ص 27 ـ 28.

]2]-السيد اإلمام روح اهلل املوسوي اخلميني، التعليقات عىل رشح فصوص احلكم، ص37.

]3]-املزمل: 5.

]4]-العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مهر تابان )الشمس املضيئة(، ص 210.
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جعفر  اإلمام  عن  روي  ما  ذلك  ومن  املعنى،  هذا  يؤيد  ما  الروايات  من  وهناك 
الصادق 7 حيث قال يف جوابه عن سؤال زرارة يف هذا الشأن:

»ذلك ]اإلغامء[ إذا مل يكن بينه وبني اهلل أحد، ذلك إذا جتىل اهلل له«]1].

كام روي يف حديث آخر عن اإلمام الصادق 7 أنه قال:

»وإذا أتى الوحي وليس بينهام جربئيل تصيبه تلك السبتة، ويغشاه منه ما يغشاه؛ 
لثقل الوحي من اهلل عّز وجل«]2].

فأنكر  جربائيل7،  نزول  عند  النبي  إغامء  عن  السائل  يسأل  أخرى  رواية  ويف 
إنام كانت  العبارة، وقال بأن هذه احلالة  7 أن يكون ذلك برصيح  اإلمام الصادق 

تعرتيه عندما خياطبه اهلل مبارشة:

عند  تكون  كانت   9 النبي  تأخذ  كانت  التي  الغشية  عن   7 الصادق  »فُسئل 
هبوط جربئيل؟ فقال ال ... وإنام عند خماطبة اهلل عز وجل إّياه بغري ترمجان وواسطة«]3].

يرى  الرأي اآلخر فال  أما  املجّرد:  األمر  ناشئ عن مواجه  ـ االضطراب   3  /  3
عند  للنبي  حيصل  هو  وإنام  فقط،  اإلهلي  املقام  بمواجهة  خمتص  االضطراب  هذا  أن 
للنبي  الدنيوية  والنفس  اجلسد  فإن  جربائيل؛  كان  إذا  حتى  املجّرد  األمر  مواجهة 
مغايرة لألمر املجّرد، ولذلك حيصل هلا خوف واضطراب عند مواجهتها له، قال ابن 

الفارض يف هذا الشأن:

»وأعجب ما فيها شهدُت فراعني .. ومن نفخ روح القدس يف الروح روعتي«]4].

]1]-ُأنظر: الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، ج 2، ص 638.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 18، ص 271.

]3]-املصدر أعاله، ص 260.

]4]-نقاًل عن سعد الدين الفرغاين، مشارق الدراري، ص 536.
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وقال سعد الدين الفرغاين يف رشح هذا البيت:

»حيث أن املرتبة الروحانية لبساطتها، ختتلف عن مرتبة املزاج والطبيعة لرتكيبها، 
من هنا كانت تعرض عىل النبي املصطفى 9 شّدة وكربة عند ظهور جربائيل وإبالغ 

الوحي له، فيستويل لذلك اخلوف عىل النبي«]1].

النبي عند  التي كانت تعرتي  ـ  إسناد حالة االضطراب  تّم  الروايات  ويف بعض 
نزول الوحي ـ إىل مطلق نزول الوحي، ومن ذلك:

»إن الرسول كان إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات«]2].

وعن عثامن بن مضعون قال: »مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست إليه، فبينا هو 
حيدثني إذ رأيت برصه شاخصا إىل السامء حتى رأيت طرفه قد انقطع، ثم رأيته خفضه 
حتى وضعه عن يمينه، ثم والين ركبته وجعل ينفض برأسه كأنه اهلم شيئا فقال ثم 
رأيته أيضا رفع طرفة إىل السامء، ثم خفضه عن شامله ثم أقبل إيل حممر الوجه يفيض 
عرقا، فقلت: يا رسول اهلل ما رأيتك فعلت الذي فعلت اليوم ... قال رسول اهلل 9: 

ذاك جربئيل مل يكن يل مّهة غريه«]3].

وجاء يف بعض الروايات األخرى أن النبي األكرم 9 كان إذا نزل عليه الوحي 
وهو راكب عىل دابته، كانت الرعدة تأخذه وتأخذ دابته أيضًا]4].

حتليل وجع بني الروايات:

فيام يتعلق بتحليل هذه الروايات التي تبدو متعارضة يف ظاهرها، نشري إىل نقطتني:

]1]-املصدر أعاله، ص 537.

]2]-الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، ج 8، ص 422.

]3]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 18، ص 269.

]4]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 271؛ الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، ج 8، ص 158 و422.
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النقطـة األوىل: حيتمـل أن تكون حالـة االضطراب من مشاهدة جربائيل7 عائدة 
إىل األشهر والسنوات األوىل من نزول الوحي، ثم اعتاد العنرص املادي جلسد ونفس 
عند  احلالة  هذه  تظهر  كانت  ذلك  ومع  التكرار،  بفعل  املشاهدة  هذه  عىل  اهلل  رسول 

مواجهة الوحي املبارش ومن دون أن تكون بني النفس النبوية واسطة بني اهلل ونبيه.

النقطة الثانية: قد يمكن لنا الفصل بني أنواع االضطراب واحلالة الشبيهة باإلغامء، 
بالقول إن مواجهة األمر اإلهلي عىل نحو مبارش كانت تستوجب االضطراب واإلغامء 
الشديد، وأما مشاهدة جربائيل فكانت تستوجب ما يشبه النوم واالضطراب اخلفيف 
جربائيل  مشاهدة  من  للخوف  النافية  الروايات  وإن  به،  اإلحساس  يمكن  ال  الذي 

ناظرة إىل هذه احلالة.

4 ـ جتريح الروايات الدالة عل اإلغمء وشّدة الوحي ف مراحله األول:

ورد يف بعض املصادر الروائية ـ مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم]1] ـ بعض 
العالمات،  الدالة عىل عروض ظاهرة اإلغامء وما كان يصحب ذلك من  الروايات 
الظاهر  عىل  اجلمود  أصحاب  به  اعتقد  أمٌر  وهو  بالفم،  حُييط  الذي  الزبد  قبيل  من 
وسائر  األكرم  النبي  بني  املقارنة  مقام  يف  اإلسالم  أعداء  بيد  مستمسكًا  وأصبحت 
األنبياء اآلخرين، وقالوا بأن عروض هذه احلالة عىل حممد 9 دليل عىل عدم نبّوته 

أو نقص يف مرتبته ومنزلته بالقياس إىل غريه من األنبياء.

وثيقة  أّي  من  ُيستفاد  أن  يمكن  ال  االدعاء  هذا  إن  الشأن  هذا  يف  القول  وجيب 
تارخيية أو روائية، وفيام يأيت نشري إىل جانب من ذلك]2]:

1 / 4 ـ خمالفة هذه األدلة آليات القرآن: إن أول يشء ينفي داللة هذه الروايات 

]1]-ُأنظر: صحيح البخاري، ج 1، ص 5، وج 9، ص 28؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 97.

311؛  ـ  295 و310  2، ص  النبي األعظم، ج  العاميل، الصحيح من سرية  السيد جعفر مرتىض  ]2]-ُأنظر: 

.77 75 ـ  1، ص  حممد هادي معرفت، التمهيد يف علوم القرآن، ج 
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نّص  بل  ظاهر  هو  للنبي9،  الروحي  التوازن  وعدم  اإلغامء  حالة  عروض  عىل  الدالة 
اآليات الدالة عىل االعتدال والتوازن الروحي والنفيس لألنبياء وعدم خوفهم عند مواجهة 

ْف إِنِّ الَ خَيَاُف َلَديَّ اْلـُمْرَسُلوَن ) ]1]. الوحي، من قبيل قوله تعاىل: ( َيا ُموَسى الَ َتَ

حيث يدل ذيل هذه اآلية بشكل مطلق عىل عدم خوف األنبياء وطمأنينتهم عند 
تلقي الوحي. 

4 ـ خمالفة هذه األدلة للروايات الدالة عل طمأنينة األنبياء وسكينتهم عند   / 2
نزول الوحي: هناك كثري من الروايات التي دلت عىل حصول األنبياء عند اختيارهم 
الروايات  بعض  يف  عنها  عرّب  وطاقة  قّوة  عىل  اهلل  قبل  من  عليهم  الوحي  ونزول 

بـ»السكينة« و»الوقار«، كي يتمكنوا يف ضوئها من تلقي الوحي بسكينة واطمئنان.

روي عن النبي األكرم 9 أنه قال: »إن اهلل إذا اختذ عبدًا رسوالً أنزل عليه السكينة 
والوقار؛ فكان الذي يأتيه من قبل اهلل مثل الذي يراه بعينه«]2].

كام أكد اإلمام جعفر الصادق 7 هذا املعنى، عندما ُسئل عن كيفية معرفة الرسل 
أهنا رسل؛ فقال »كشف عنهم الغطاء«]3].

• الشبهة الثالثة: تصّنع النبي وتظاهره باإلغامء عند نزول الوحي عليه:	

كانت الشبهة املتقّدمة تقول إن حالة اإلغامء التي كانت تعرض للنبي9 هي حالة 
حقيقية، بيد أن بعض أعداء اإلسالم يف العامل الغريب قالوا بأن النبي ـ والعياذ باهلل ـ 

كان يتصنّع هذه احلالة كي يوهم الناس أنه بذلك يرتبط بعامل الغيب]4].

]1]-النمل: 10.

]2]-تفسري العيايش، ج 2، ص 201؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 18، ص 262.

]3]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 11، ص 56.

]4]-ُأنظر: ابن وّراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص 197.
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مناقشة وحتليل:

يف حتليل هذه الشبهة البّد من التأمل فيام يأيت:

1 ـ جمّرد اهتام واّدعاء:

تقّدم أن قلنا يف الشبهة السابقة: إن أصل اإلغامء واحلاالت املشاهبة التي تعرض 
إذا  فيام  البحث  إىل  الدور  يصل  حتى   9 األكرم  للنبي  تعرض  مل  املريض  لإلنسان 
كانت حالة طبيعية أو مصطنعة، إال أنه إذا كان املراد من التصنّع واإلغامء يعني نوعًا 
هذه  بأن  القول  فيجب  الوحي،  تلقي  عن  الناجم  واالضطراب  بالثقل  الشعور  من 
دعوى  وإن  بالفعل،  موجودة  كانت  ـ  ذكرها  تقّدم  التي  والشواهد  لألدلة  ـ  احلالة 

التصنّع جمرد اهتام مل يستند إىل دليل.

2 ـ عدم االنسجام مع شخصية النبي األكرم 9:

تقّدم أن ذكرنا يف احلديث عن سرية النبي األكرم 9 أن قلنا: إنه كان يتمتع قبل 
البعثة بشخصية اجتامعية مرموقة وحمرتمة، وكان معروفًا بالوثاقة والصدق واألمانة. 
ومثل هذا الشخص ُيستبعد أن خيدع الناس من خالل التظاهر باإلغامء، وإن حياته 

السابقة ال تؤّيد ذلك، ومن هنا جيب عىل املّدعي أن يأيت بدليل يثبت مّدعاه.

3 ـ املعجزات الكثية:

ولو سلمنا جدالً باحتامل أن يتظاهر شخص باإلغامء، نقول إن غاية ما يستطيعه 
مثل هذا الشخص هو جمّرد التظاهر باإلغامء واالضطراب، أما أن يأيت إلثبات مدعاه 
النبّوة بكثري من الرباهني العقلية، من قبيل اإلتيان بالقرآن بام يشتمل عليه من كثري من 
وجوه اإلعجاز وصدوره عن فرد أّمي، وإخباره بالغيب فيام يتعلق باملايض واملستقبل، 



153الفصل الخامس: النبّوة والوحي

وكثري من املعجزات األخرى، من قبيل شق القمر وحتريك الشجر]1]، وهو أمٌر ُيثبت 
أنه كان متصاًل حقيقة بعامل الغيب ووحي السامء، وإال فإن صدور هذه املعجزات عن 

مثل هذا الشخص يعّد رضبًا من املحال.

4 ـ عدم اقتصار االضطراب عل النبي 9:

نزول  يصاحب  كان  الذي  االضطراب  أن  والروائية  التارخيية  املصادر  ذكرت 
الوحي مل يقترص عىل رسول اهلل 9 فحسب، بل كان ينتقل إىل من بجنبه من الصحابة 
وعىل الدابة التي يصدف أن يكون راكبًا عليها عند مباغتة الوحي له. مما يدل عىل أن 
هذا االضطراب كان أمرًا حقيقيًا ومل يكن مفتعاًل، ولو كان جمّرد تصنّع من النبي ملا 

انعكس عىل مركوبه أيضًا.

من  األخرى،  والقرائن  الشواهد  من  الكثري  مّدعاه  النبي يف  تدل عىل صدق  كام 
تقّدم  وقد  بنبّوته،  السابقني  األنبياء  وبشارة  اهلدف،  بلوغ  يف  وصربه  استقامته  قبيل 

توضيح ذلك يف معرض نقد وشبهة اعتبار الوحي جمّرد وهم أو خيال.

• الشبهة الرابعة: اتهام النبي 9 بالجنون:	

النبي  ضّد  لإلسالم  املخالفون  أثارها  التي  القديمة  الشبهات  بني  من  إن 
األكرم 9 حتى يف عرصه هو اهتامه باجلنون، بمعنى أن النبي األكرم قد عرض عليه 
اجلنون ـ والعياذ باهلل ـ بتأثري من اجلن أو ألسباب أخرى]2]. ولـاّم كانت هذه الشبهة 
تستند يف الغالب إىل تأثري اجلن، فقد أعرض املسترشقون عنها، وأخذوا يفّسون هذه 

احلالة بإصابة النبي بالرصع]3].

]1]-تقدم بيان وجوه اإلعجاز يف القرآن يف معرض نقدنا لشبهة إنكار معجزات النبي األكرم 9، فراجع.

]2]-ُأنظر: الصافات: 36؛ الطور: 29؛ الذاريات: 39 و52.

]3]-ُأنظر: مسعود انصاري )روشنگر)، كوروش بزرگ وحممد بن عبد اهلل، ص 275 و277؛ مسعود انصاري 

)روشنگر)، اهلل أكرب، ص265.
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نكتفي  يأيت  وفيام  والرصع،  اإلغامء  لشبهة  نقدنا  من  الشبهة  هذه  ضعف  ويبدو 
باإلشارة إىل األمور اآلتية:

مناقشة وحتليل:

1 ـ حمض اهتام:

إن نسبة اجلنون إىل النبي هي جمّرد هتمة وّجهت إىل النبي من قبل أعدائه يف مواجهة له 
عىل نبوته ونزول األكرم 9 القرآن عليه، وقد عرّب القرآن عنها بأهنا جمّرد افرتاء. وعليه 
ال بّد هلم من إثبات هذا االهتام بالدليل، يف حني أهنم ال يعجزون عن إقامة الدليل عىل 

ذلك فحسب، بل إن األدلة والشواهد الكثرية تثبت العكس أيضًا، وهو ما سنشري له.

2 ـ عدم وجود سابقة هلذه التهمة:

لو أن النبي األكرم 9 كان مصابًا باجلنون حقيقة، فلامذا مل توّجه إىل النبي هذه 
التهمة من قبل أهل مكة قبل البعثة، بل كام تقدم أن ذكرنا فإن النبي عىل عكس ذلك 
واألمانة،  واالستقامة  بالصدق  يعرفونه  الناس  وكان  مرموقة،  بشخصية  يتمتع  كان 
كانوا  التهمة  هذه  أصحاب  إن  أخرى  وبعبارة  باجلنون.  اهتامه  مع  يتعارض  وهذا 
اجلنون  إىل  ينسبونه  بدأوا  حتى  نبيًا  أصبح  أن  ما  ولكن  البعثة،  قبل  النبي  يمتدحون 

بسبب عدم استيعاهبم هلذه املسألة.

كام أن فرضية اقرتان إصابته باجلنون بزمن ادعاء النبوة، فهو جمّرد ادعاء ال يستند 
إىل دليل، ولذلك جيب عىل من يّدعي مثل هذا االقرتان أن يبنّي لنا أسبابه ومناشئه، 
وهل كان لذلك  صلة بادعاء النبّوة أم ال؟ وقد تقدم بيان هذه املسألة يف معرض نقدنا 

لشبهة اإلغامء حتت عنوان اقرتان اإلغامء بالنبّوة.

3 ـ العجز عن تفسي معجزات النبي األكرم 9:

إن الذي ُيصاب بمرض الرصع أو اجلنون يكون فردًا ضعيفًا وانطوائيًا وغري فاعل 
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يتمتع بشخصية مؤثرة كام هو واضح  أنه كان  النبي  املجتمع، يف حني ُعرف عن  يف 
وضعه  ]حتى  وذكائه  النبي  عبقرية  عىل  الغربيون  املؤرخون  يثني  واليوم  للجميع، 

أحدهم عىل قائمة مئة عبقري يف العامل[ معرتفني له هبذه املزية.

هذا باإلضافة إىل اجرتاح النبي للكثري من املعاجز من قبيل نزول القرآن الكريم، 
وانشقاق القمر، واإلخبار بالغيب وما إىل ذلك مما يتعارض مع هذا االهتام.

• الشبهة الخامسة: اتهام النبي األكرم 9 بالكهانة:	

إن الكاهن هو الشخص الذي يتصل باجلن وحيصل منهم عىل العلم باملغيبات. 
وإن من بني التهم التي كاهلا املرشكون إىل النبي 9، هو اهتامه بالكهانة، وقد كانت 

هذه الشبهة مثارة حتى يف عرص النبي األكرم 9]1].

نقد ورأي:

تتضح ضحالة هذه الشبهة من خالل نقد الشبهة السابقة، وفيام يأيت نكتفي بعرض 
بعض املسائل عىل النحو اآليت:

1 ـ جمّرد ادعاء بال دليل:

النبي  شخصية  مواجهة  يف  بعجزهم  أحسوا  عندما   9 حممد  النبي  أعداء  إن 
ومعجزاته جلأوا إىل اهتامه بأنواع التهم من دون أن يقدموا دلياًل عىل ذلك، فاهتموه 
املنهج  مع  يتناىف  اخلصوم  مواجهة  من  النوع  وهذا  به،  اهتموه  ما  ضمن  يف  بالكهانة 

العلمي واالستداليل.

ثم يتبادر هنا السؤال اآليت إذا كان النبي كاهنًا حقًا ـ والعياذ باهلل ـ فلامذا مل يتّم 
توجيه هذا االهتام له قبل البعثة؟ وملاذا جاء هذا االهتام يف سياق عجزهم عن اإلتيان 

]1]-ُأنظر: الطور: 29؛ احلاقة: 69.
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لتربير عدم  االهتام  يتهمونه هبذا  إنام  أهنم  دليل عىل  أليس هذا خري  بمثل معجزاته؟ 
إيامهنم بنبّوته، وإن هذا االهتام مل يقم عىل دليل واقعي؟

2 ـ الكهانة حتتاج إل تعليم وممارسات خاصة:

إن االتصال باجلن وإن كان أمرًا ممكنًا وواقعًا، ولكن هذا االتصال ال يأيت فجأة، 
ذلك  يف  وأمرهم  عادة،  الكّهان  يطوهيا  خاّصة  ممارسات  وإىل  تعلم  إىل  حيتاج  وإنام 

معروف يف املجتمع.

وعىل هذا األساس، لو كان النبي األكرم 9 قد تعلم الكهانة ـ والعياذ باهلل ـ عىل 
يد كاهن متمّرس لشاع ذلك وتّم اإلعالن عنه من قبل أساتذته وزمالئه يف هذا الفن، 
وملا خفي منه ذلك عىل أحد، يف حني أنه ـ كام تقّدم أن ذكرنا ـ مل يذكر التاريخ وجود 

مثل هذا املعلم يف سرية حياة النبي األكرم 9 أبدًا.

3 ـ املعجزات ناقضة للكهانة:

باملايض واملستقبل من خالل  بالغيب  العلم  إىل  يتوصلون  الغالب  الكّهان يف  إن 
التواصل مع اجلن، من دون أن تكون لدهيم القدرة عىل اجرتاح املعجزات، يف حني 
أن النبي حممد 9 قد جاء بكتاب ليس من سنخ اإلخبار بالغيب ولكنه مشتمل عىل 
املغيبات، ويأيت إعجازه من عّدة جهات، ومنها الناحية اللغوية من الفصاحة والبالغة 
بني النظم والنثر بحيث مل يتمكن أحد يف عرص النبي وال بعده من اإلتيان بمثله، بل مل 

يتمكن حتى من املجيء بسورة واحدة من سوره.

وفضاًل عن القرآن الكريم هناك معجزات أخرى من قبيل انشقاق القمر، وتسبيح 
احلىص بني يدي رسول اهلل، وما إىل ذلك مما يعّد دلياًل واضحًا عىل إعجازه وإثبات 
صدق دعواه بام يفوق أمر الكهانة، وال يمكن تفسريه إال بمنطق الوحي واإلعجاز. 
للتقليد  قابل  هو  خارقًا  كان  مهام  االعتيادي  اإلنسان  به  يقوم  ما  إن  أخرى  وبعبارة 
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والتكرار، ومن املمكن إثبات بطالنه، بل من املمكن لغريه أن يأيت بام هو أبلغ منه، يف 
حني أن معجزات النبي ليست من هذا القبيل، خاصة معجزته اخلالدة املتمثلة بالقرآن 
الكريم الذي يمثل حتديًا قائاًم للبرش حتى هذه اللحظة من دون أن يتمكن أحد من 
اإلتيان بمثله. من هنا فإن معجزات النبي ودعوته ليست من قبيل الكهانة، بل يمكن 

بياهنا وتفسريها يف إطار النبوة واإلعجاز.

• الشبهة السادسة: اتهام النبي األكرم 9 بالسحر:	

إن اهتام النبي األكرم بمامرسة السحر يعّد من التهم التي اشرتك فيها مجيع أعداء 
النبي، وقد ظهرت هذه التهمة يف عرص النبي حممد 9 حيث كان السحر أمرًا شائعًا 

يف ذلك العرص]1].

مناقشة وحتليل:

يتضح خواء هذه التهمة والشبهة من خالل اإلجابة عن شبهة اهتام النبي بالكهانة، 
وفيام يأيت نكتفي بإشارة عابرة إىل ذلك:

1 ـ هتمة من دون دليل:

هبذا  جاؤوا  الذين  إّن  إذ  الكهانة؛  شبهة  نقد  يف  آنفًا  ذكرناه  ما  هنا  يتكرر  حيث 
االهتام مل يقيموا عليه أّي دليل أو شاهد يثبته.

2 ـ عدم انسجام هذه التهمة مع شخصية النبي األكرم 9:

املاديـة والشـخصية، وإن  الغالـب وراء ضـامن مصاحلهـم  يسـعى السـحرة يف 
النبـي  املجتمـع ينظـر إىل السـاحر نظـرة مشـوبة بعـدم االحـرتام والتكريـم. أمـا 
األكـرم9 فلـم يكـن قبـل البعثة مهتـاًم بالسـحر والكهانة أبـدًا، بـل كان يعرف بني 

]1]-ُأنظر: ص: 4؛ الذاريات: 52.
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أهـل مكـة بوصفـه إنسـانًا مسـتقياًم وأمينـًا وصادقـًا عـىل مـا تقـّدم بيانـه يف رشحنـا 
لسـرية حياتـه وأخالقـه.

3 ـ اختالف اإلعجاز عن السحر:

يثبت  بينهام  التفريق  وإن  االختالف،  موارد  من  كثريًا  واإلعجاز  السحر  بني  إّن 
إعجاز النبي حممد 9، وفيام يأيت نشري إىل بعض هذه الفوارق:

النبّوة  بادعاء  تقرتن  املعجزة  إن  التحّدي:  عل  السحر  اشتمل  عدم  ـ   3  /  1
والتحّدي، وهذا ال يتوفر يف السحر. وإن جتّرأ الساحر وادعى النبوة فإن أمره رسعان 

ما سُيفتضح وينكشف كذبه باالستناد إىل املزايا األخرى.

السحر يقوم عىل أسباب  إن  السحر عل أسباب يمكن تعلمها:  اعتمد  ـ   3  / 2
وعلل طبيعية ونفسية جمهولة ألكثر الناس، ولك باإلمكان احلصول عليها من طريق 
التعلم واملامرسة، وأما املعجزة فهي ـ طبقًا للرأي املشهور ـ فعل إهلي خارق للطبيعة، 
ولذلك ال يمكن لإلنسان العادي أن يتوّصل إىل معرفة كنهها. ولذلك نجد السحرة 
ُيسارعون إىل إظهار عجزهم أمام النبي موسى 7؛ لعلمهم بأن ما قام به ال يندرج 

يف ضمن دائرة السحر أبدًا.

3 / 3 ـ اختصاص السحر بزمن خاص: إن ممارسة السحر حتتاج إىل زمن خاص، 
فال يمكن للساحر أن يقوم بعمل السحر دائاًم، بحيث أنه إذا ترك ممارسة السحر فرتة 
فإنه سوف ينساه بالتدريج، حتى ال يعود قادرًا عىل ممارسته إال بعد تعلمه من جديد.

4 / 3ـ  الاجة إل التعلم واملمرسة: إن السمة البارزة يف السحر هي أنه من الفنون 
االكتسابية. إذ يتعنّي عىل الساحر أن يدخل دورات تعليمية متتد لفرتات طويلة يتقن 
بعض  إطار  لفرتات طويلة يف ضمن  ويامرسها  وأدواهتا  السحر  آليات عمل  خالهلا 
الطقوس والرياضات الروحية كيام يتمكن من اإلتيان بام يبدو خارقًا للعادة، يف حني 

أن صاحب املعجزة إنام جيرتحها من دون مقدمات وبقدرة إهلية.
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الساحر  حياة  يف  التأمل  خالل  من  إهلية:  ليست  وغايته  السحر  فاعل  ـ   3  /  5
وخصوصياته األخالقية  نتمكن من فهم ما يقوم به الساحر من األعامل السحرية؛ 
وذلك ألن السحرة يف الغالب يفتقرون إىل األخالق املثالية والكامالت البارزة، بل قد 
يتصف بعضهم بالرذائل األخالقية وال تكون غايتهم من ممارسة السحر غري حتقيق 
بعض األهداف الدنيوية واملادية، خالفًا ألصحاب املعجزات الذين يتمتعون قاطبة 
العالية، وال تكون غايتهم من اجرتاح  الكامل  بمكارم األخالق ويتصفون بصفات 

املعاجز سوى الكامل املعنوي وهداية الناس إىل الدين اإلهلي القويم.

6 / 3 ـ إمكان معارضة السحر والتغّلب عليه: إن من بني السامت الفاصلة بني 
السحر واملعجزة، أن الساحر يمكن التغّلب عليه. فلاّم كان السحر والساحر يستندان 
إىل العلل واألسباب الطبيعية، وهي متوفرة للناس يمكن التغلب عىل الساحر يف كل 
حلظة، وكام تقول اآلية القرآنية ( َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم ) ]1]. أما املعجزة التي تستند 

إىل العلل امليتافيزيقية، فال إمكانية للتغلب عليها أبدًا.

من خالل االلتفات إىل هذه السمة الفارقة يمكن للقارئ الكريم أن حيكم بكل 
9 وما إذا كان نبيًا أو ساحرًا، ذلك ألن النبي  يس عىل شخصية حممد بن عبد اهلل 
األكرم 9 قد قرن مجيع ما قام به من املعاجز بالتحدي، وإن معجزته اخلالدة املتمثلة 
بالقرآن ال زال التحدي فيها قائاًم إىل هذه اللحظة وسيبقى قائاًم حتى يرث اهلل األرض 

ومن عليها، من دون أن يتمكن أحد من األتيان ولو بسورة من مثل سَوره.

ال يمكن للبرش أن يدرك طبيعة معجزات النبي األكرم 9 وماهيتها. لقد اجرتح 
النبي املعجزات يف مجيع األزمنة واحلاالت، ومل ينسب ذلك إىل مقدرته الشخصية، بل 

إىل قدرة اهلل سبحانه وعنايته وإذنه.

9 يتمتع بشخصية حيرتمها املجتمع، وإّن معجزاته كانت تأيت  إّن النبي األكرم 

]1]-يوسف: 76.
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أهداف  حتقيق  إىل  خالهلا  من  هيدف  ومل  لنبّوته،  ودعاًم  األخالقية  األصول  سياق  يف 
وغايات مادية أو غري أخالقية.

عىل  تغلبت  قد  الكريم  القرآن  رأسها  وعىل  األكرم  النبي  معجزات  فإن  وأخريًا 
البرش يف إطار التحدي إىل يومنا هذا، وبذلك يثبت صدق نبوته للجميع.

• الشبهة السابعة: اتهام النبي األكرم 9 بقول الشعر:	

عالوة عىل ما تقدم من التهم، من قبيل اهتام النبي باجلنون والكهانة والسحر وما 
إىل ذلك، أضاف املرشكون يف مكة إىل ذلك اهتامه بقول الشعر، كيام يثبتوا بذلك أن 
آيات القرآن ليست وحيًا أو كالمًا إليهًا، وإنام هي جمّرد مقاطع شعرية ينظمها حممد، 
وبذلك ينكرون نبوته من األساس. وقد استعرض القرآن الكريم هذه التهمة يف عدد 

من اآليات القرآنية، من قبيل قوله تعاىل:

ُأْرِسَل  َكَم  بِآَيٍة  َفْلَيْأتِنَا  َشاِعٌر  ُهَو  َبْل  اُه  اْفرَتَ َبْل  َأْحاَلٍم  َأْضَغاُث  َقاُلوا  َبْل   ) ـ 
ُلوَن ) ]1]. األَوَّ

تِنَا لَِشاِعٍر جَمْنُوٍن ) ]2]. ـ ( َوَيُقوُلوَن َأئِنَّا َلَتاِرُكوا آهِلَ

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املرشكني كانوا يذهبون إىل االعتقاد بأن الشاعر يرتبط 
بشكل خاص باجلن والشياطني، وإنام يمكنهم نظم الشعر يف ضوء هذا االرتباط.

مناقشة وحتليل:

يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب علينا أن نتبنّي جواز أو عدم جواز نظم الشعر 
لشخص النبي األكرم 9، فنقول:

]1]-األنبياء: 5.

]2]-الصافات: 36.
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إن الشعر نفسه من حيث املادة توظيف عنرص اخليال، أو من حيث الصورة بوصفه 
وإن  الراقية.  اإلنسانية  والفنون  الكامالت  من  يعدُّ  خاص  أسلوب  ذا  موزونًا  كالمًا 
األشعار األخالقية ومدح  األبرار يشكل مثاالً بارزًا عىل هذه احلقيقة. إال أن هذا الفن  
ـ كسائر الفنون األخرى ـ قد تّم توظيفه من قبل البعض يف غايات ومقدمات فاسدة 
وكاذبة وخاطئة، ومن هذه الناحية استحق الشعر والشعراء التوبيخ والذم. من هنا ال 
يوجد أي حمذور يف قول النبي أو اإلمام للشعر األخالقي الذي يصب يف بناء العقيدة 

الصحيحة، كام تّم ذكر بعض األشعار بالفعل يف ديوان منسوب إىل اإلمام عيل 7.

إال أنه بااللتفات إىل املسألتني اآلتيتني، فإن القرآن ينكر وينفي أصل وجود مَلكة 
الشعر لدى النبي األكرم 9.

1 ـ لـاّم كانت املعجزة الرئيسة واخلالدة للنبي األكرم 9 من جنس الكالم الذي 
الذي ال هو من  له أسلوبه اخلاص  ـ فهو كالم  الشعر  بفن  قرابة وسنخية خاصة  له 
الشعر وال من النثر ـ يكون هناك احتامل يف أن النبي إذا عرف عنه قول الشعر ولو 
عىل مستوى بيت واحد ـ سواء قبل الرسالة أو بعدها ـ لشكل ذلك سندًا بيد املرشكني 
إلنكار اعتبار إعجازه القرآين ـ سند النبوة والكالم اإلهلي ـ وتذرعوا لذلك بوجود 
مَلكة الشعر لدى النبي. فلكي ُيبعد اهلل عنه هذه التهمة والذريعة فقد جبل نبيه عىل 
ْعَر  ْمنَاُه الشِّ نحو ال يستطيع معه قول الشعر، قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم ( َوَما َعلَّ

َوَما َينَْبِغي َلُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمبنٌِي ) ]1].

وعىل الرغم من ذلك واصل بعض املعاندين اهتام النبي األكرم 9 بقول الشعـر، 
وأن القرآن الذي جـاء به ينشأ من قدرته عىل نظم الشعر، ولكن كان هناك أيضًا بعض 
يكون  أن  يمكن  ال  القرآن  بأن  أقّر  ممّن  ـ  الشعر  ناصية  من  متكنوا  الذين  ـ  املنصفني 

شعرًا، بل هو معجزة ال يستطيع أحد أن يأيت بمثلها.

]1]-يس: 69.
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9 كان قادرًا عىل نظم الشعر قبل النبّوة أو خالهلا،  واضح لو أن النبي األكرم 
لكان تأثري هذه الشبهة أشّد، ولذلك حال اهلل من باب اللطف دون النبي وقول الشعر 

متهيدًا هلداية املنصفني من الناس، واعترب أن قول الشعر الينبغي لنبيه.

2 ـ أّمـا املسـألة الثانيـة يف عـدم اتصـاف النبـي بنظـم الشـعر، وهـي فرضيـة 
املرشكـني وتصورهـم يف مكـة للشـعر ونظمـه. فقـد تقـدم أن أرشنا إىل أهنـم كانوا 
يعتـربون القـدرة عـىل قـول الشـعر إنـام تـأيت مـن خـالل ارتبـاط الشـاعر باجلـن 
والشـياطني، وعـىل هـذا األسـاس لـو قـال النبـي شـعرًا، لسـارعوا إىل اهتامـه بأنه 
أبـدع القـرآن مـن خـالل ارتباطـه هبذيـن املصدريـن مـن دون أن تكـون ثّمـة نبّوة 
يف البـني. فلكـي ُيبعـد اهلل عنـه هـذه التهمة اقتضـت حكمتـه أن يمنعه مـن القدرة 

عىل قـول الشـعر. 

األدلة والشواهد عىل عدم كون النبي األكرم شاعراً:

تعرضنا يف العنوان السابق إىل بيان فلسفة عدم كون النبي األكرم 9 شاعرًا. وأما 
ملاذا ال يمكن اعتبار اآليات التي تنزل عىل رسول اهلل كالمًا شعريًا بل هو كالم إهلي؟ 

فالبّد يف اجلواب عنه من التدقيق يف املسائل اآلتية:

1 ـ عدم معرفة النبي للشعر قبل البعثة:

9 مل يسبق له أن قال شعرًا طوال  النبي األكرم  املتقدمة أن  لقد أكدت اآليات 
عمره الرشيف، حتى يقال إنه إنام أبدع اآليات املدعاة بفضل شاعريته وقّوة خياله. 
املوزون، ويف  الشعر والكالم  النثر االعتيادي وال من سنخ  آيات ال من سنخ  وهي 

الوقت نفسه قد بلغ ذروة الفصاحة والبالغة حتى أ

عجز فطاحل الشعراء املعارصين للنبي  األكرم 9 واعرتفوا بعجزهم عن وصفه.
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2 ـ اختالف القصائد األول للشعراء عن قصائدهم املتأخرة:

قد يقول أحد إن الشعر والقدرة عىل نظمه البّد من أن يبدأ من نقطة معّينة، وإن ما 
ادعى رسول اهلل أنه آيات قرآنية هو يف احلقيقة يمثل جتربته الشعرية األوىل.

ويف نقد هذا الكالم جيب القول من خالل التأمل يف قصائد مجيع الشعراء، يتضح 
أن قصائدهم األوىل بالقياس إىل قصائدهم املتأخرة ـ إذا مل تكن تعاين من بعض نقاط 
الضعف ـ فإهنا يف احلد األدنى كانت تفتقر إىل يشء من األمور الفنية، يف حني أننا ال 
نجد شيئًا من ذلك يف اآليات القرآنية سواء يف ذلك ما نزل منها يف بداية البعثة وما نزل 

منها يف املراحل الالحقة، وعليه ال يمكن أن يكون القرآن من جنس الشعر.

3 ـ عدم اشتمل الشعر عل عنرص التحدي:

مل يقم شاعر بتوظيف قصائده يف جمال التحّدي أبدًا، ومل يّدع شاعر أن قصائده متثل 
دلياًل عىل نبوته، وإن عىل الذي يشك يف ذلك أن يأيت بمثل تلك القصائد، يف حني أن 
النبي األكرم منذ بداية رسالته دعا مجيع الناس بل وحتى اجلن إىل اإلتيان بمثل هذا 

القرآن، فلو كانت آياته من سنخ الشعر، ألمكن للشعراء الكبار أن يعارضوه.

4 ـ النقاط اإلعجازية األخرى ف القرآن الكريم:

إن إعجاز القرآن الكريم ال يقترص عىل اجلانب البالغي والفصاحة منه حتى يقارن 
القرآنية تؤكد عىل جوانب إعجازية أخرى،  بالشعر وإبداع الشعراء، بل إن اآليات 
من قبيل علم الغيب فيام يتعلق باألحداث املاضية واآلتية، واالتقان واإلحكام الذي 
والشمس،  األرض  حركة  كأصل  العلمية  القوانني  عن  والكشف  آياته،  مجيع  حيكم 
التي  األمور  من  ذلك  إىل  وما  النباتات،  بني  العام  الزوجية  وقانون  اجلاذبية  وقانون 

نتوصل من خالهلا إىل حقيقة القرآن الساموية، واإليامن بأنه من وحي اهلل. 
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• الشبهة الثامنة: الوحي نتاج وهم النبي األكرم 9:	

يذهب بعض املسترشقني إىل االعتقاد بأن الوحي ـ ويف مورد بحثنا الوحي الذي 
نزل عىل رسول اهلل 9 ـ إنام هو نتاج الضمري والالشعور الباطني الذي يفرزه السري 
والسلوك الروحي والعرفاين لألنبياء]1]. حيث قال: إن األنبياء الذين يمثلون رشحية 
من األبرار واألتقياء الذين محلوا مهومًا كبرية من أجل هداية الناس إىل طريق الفضيلة 
واالستقامة، حيملهم هذا اهلاجسـ  بعد تراكم هذه احلالة النفسيةـ  إىل تصور ارتباطهم 
بعامل الغيب واملالئكة، ويتصورون نوازعهم الداخلية عىل أهنا رسائل تصدر إليهم من 

عامل الغيب والسامء، ويبلغوهنا إىل الناس بوصفها من »الوحي اإلهلي«.

إّن هذا االجتاه ينكر االرتباط احلقيقي القائم بني األنبياء والعامل اإلهلي واملالئكة، 
ويعتربونه جمرد وهم يتومهه األنبياء.

جامعة  دراسات  بعد  الغرب  يف  الالهوت  وعلامء  املسترشقني  بعض  ذهب  وقد 
بشأن شخصية النبي حممد 9 إىل اإلذعان بأنه يتصف باألمانة والصالح والثقة، وإنه 
يتمتع بنبوغ خاص رصفه يف شأن الدعوة إىل الدين، ولكن هل كان إىل جانب ذلك 

نبيًا مرساًل من السامء؟ هذا ما ال يمكن إثباته برضس قاطع.

الوحي  أّن  اإلسالم،  حقل  يف  الغريب  الباحث  واط  مونتغمري  الربوفسور  يرى 
بشكل عام »خيال مبدع« يتصف به األنبياء الذين يتمتعون بخيال خصب، مثل سائر 
الفنانني والشعراء واألدباء، فهم يستطيون جتسيد ما يشعر به اآلخرون وال يستطيعون 

التعبري عنه بشكل ملموس]2].

وهناك من املعارصين من تأثر هبذه الرؤية. فقد عجز عيل دشتي يف العقود املنرصمة 

]1]-ُأنظر: ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص177؛ سياوش 

اوستا )حسن عبايس(، دين داري وخرد گرايى )التدّين والعقالنية(، ص 13 ـ 16.
]2]-ُأنظر: مونتغمري واط، حممد النبي والسيايس، ص 298.
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إىل  عمد  ولذلك  والساموية،  الغيبية  وحقيقته  وفهمها  الوحي  مسألة  استيعاب  عن 
أنه جمرد أوهام وإفرازات  7 عىل  9 من قبل جربائيل  النبي األكرم  تفسري وحي 

لتمنيات الرسول الكامنة يف صقع ضمريه وما يضمره يف الالشعور من نفسه]1].

وتعود بداية التفسري النفيس للوحي وجتاهل ارتباط النفس النبوية بعامل الغيب إىل 
عرص نزول القرآن. حيث كان املرشكون والكفار يلجأون إىل هذا التفسري لتربير إنكار 
الوحي ونبّوة رسول اهلل 9 وارتباطه بعامل الغيب. وقد أرجع القرآن بعض تربيرات 
وحجج أعداء النبي األكرم 9 إىل التفسري احليس والنفيس للوحي، ويف حتليل هذا 

املوقف منهم، نشري إىل قوله تعاىل:

ِة اآلِخَرِة إِْن َهَذا إاِلَّ اْختاَِلٌق ) ]2]. َذا ِف امْلِلَّ ـ ( َما َسِمْعنَا ِبَ

اِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا إِْن  ا َحتَّى إَِذا َجاُءوَك ُيَ ـ ( َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة الَ ُيْؤِمنُوا ِبَ
لنَِي ) ]3]. َهَذا إاِلَّ َأَساطُِي األَوَّ

ُلوَن ) ]4]. اُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَيْأتِنَا بِآَيٍة َكَم ُأْرِسَل األَوَّ ـ ( َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍَم َبْل اْفرَتَ

مناقشة وحتليل:

1ـ  جمّرد ادعاء بحت: إن هذا االجتاه ال يعدو أن يكون جمّرد ادعاء حمض، فإن كون 
بعض الناس تتنازعهم حاالت نفسية وباطنية خمتلفة تصل عند بعضهم إىل مستوى 
النبوغ والعبقرية اخلاّصة، ال تنهض دلياًل عىل النبوة وإرجاعها إىل الوحي. وبعبارة 

أخرى مل يقم ثّمة دليل عىل اعتبار الوحي نتاج قّوة اخليال التي يتمتع هبا النبي. 

]1]-ُأنظر: عيل دشتي، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 43؛ وقد قام آية اهلل الشيخ جعفر 

سبحاين بنقد هذا الكتاب نقدًا علميًا يف كتاب له حتت عنوان )راز بزرگ رسالت(.
]2]-ص: 7.

]3]-األنعام: 25.

]4]-األنبياء: 5.
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النفسية  احلاالت  جتيل  إن  الاصة:  والرشائط  الظروف  بتوفر  رهن  اليال  ـ   2
ـ  الغالب  ُتشاهد يف  فإهنا  بالرشائط والظروف اخلاصة،  الالشعوري رهن  والضمري 
مثاًل ـ عند أولئك الذين يعانون من بعض األمراض أو الذين يعانون احلزن والقلق 
واالحباط أو املرتاضني، يف حني أن تاريخ حياة األنبياء بمن فيهم النبي األكرم 9 
ال يتحّدث عن مثل هذه املوارد، بل عىل العكس من ذلك فإن بعض اآليات قد نزلت 
عىل رسول اهلل يف أجواء من قبيل احلرب والقتال التي يستحيل مقارنتها بقّوة اخليال 

والطاقات النفسية العادية.

صدق  إلثبات  اإلسالم  علامء  ذكر   :9 األكرم  النبي  ملعرفة  العقيل  الطريق  ـ   3
النبي  عىل  النص  عن  فضاًل  ـ  الكاذب  النبي  من  الصادق  النبي  ومتييز  النبوة  مّدعي 

الالحق من قبل النبي السابق ـ طريقني آخرين، ومها:

القرائن  دراسة  برضورة  حيكم  العقل  أن  بمعنى  العقيل،  الدليل  األول  الطريق 
النبي األكرم  تاريخ وسرية  التأمل يف  النبوة، وإن  التي تثبت صدق مدعي  والشواهد 
9 ُيثبت أنه كان منذ الصغر يتصف بالصالح والصدق واألمانة والوثاقة، ولذلك كان 

حيظى بثقة عالية بني أفراد جمتمعه، كام كان متصفًا بسائر الصفات األخالقية اإلجيابية 
األخرى أيضًا. بل أبدى مقاومة منقطعة النظري ـ عىل املستوى الروحي واجلسدي ـ يف 
مواجهة شتى أنواع التعذيب واألمل واألذى، ومل يستسلم للضغوط واملغريات والوعود 

والتهديدات، مما يعكس عمق إيامنه الراسخ، وثباته عىل املبدأ واهلدف املنشود.

ويف مقابل األنبياء احلقيقيني نجد أولئك الذين يّدعون الوحي والنبوة يفتقرون 
إىل الصفات املتقدمة، وإهنم منذ مراحل الطفولة والشباب كانوا يعانون من ضعف 
يف واحدة من اجلهات والصفات األخالقية يف احلد األدنى، من قبيل مسألة األخالق 
التهديد  أنواع  باهلدف وحتّمل  اإليامن  أو  والنفسية،  اجلسدية  األمراض  أو  والسلوك 

والوعيد، بحيث أهنم يستسلمون غالبًا ويرتاجعون عن ادعاء النبوة.
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وعليه يمكن لنا من خالل التأمل والنظر يف سرية النبوة ومرحلتها وجهاد النبي 
الغيب  بعامل  وارتباطه  النبوة  ادعاء  من  إليه  ذهب  فيام  صدقه  نثبت  أن   9 األكرم 

واتصاله باهلل سبحانه وتعاىل]1].

4ـ  اإلعجاز دليل النبوة: أما الطريق العقيل اآلخر إلثبات صدق األنبياء يف ادعائهم 
فهو املعجزة. فاألنبياء مل يكتفوا بادعاء النبوة، وإنام قرنوا ذلك باجرتاح املعجزات التي 
مل يستطع اآلخرون أن يأتوا بمثلها. وقد قام النبي األكرم 9 إلثبات نبوته باجرتاح 
كان  ما  طبيعة  مع  نفسه  الوقت  يف  وتتناسب  العادة  خيرق  ما  جنس  من  هي  معجزة 
شائعًا يف عرصه من الصناعات األدبية والبالغية، فكان »القرآن الكريم« يمثل حتديًا 
ملن كان الشعر يمثل خبز يومهم، هذا مع أن النبي مل يدخل مدرسة أو يتعلم العلوم 

عند معلم، وجاء بكتاب وكالم أذهل اجلهابذة من فطاحل األدب العريب يف عرصه.

فإن كان الوحـي والقـرآن الكريم حصيلة اخليال أو نبوغ النبي األكرم9، فلامذا 
مل يتمكن سائر العباقرة واألفذاذ طوال القرون األربعة عرش املنرصمة من اإلتيان بمثل 
هذا القرآن أو سورة واحدة من سوره يف احلّد األدنى؟ أال ُيشكل ذلك دلياًل عىل أن 

الوحي الذي نزل عىل النبي األكرم 9 كان من سنخ اخلوارق للطبيعة؟

السـاموية  الكتـب  اشـتملت  لقـد  وبشـارهتم:  السـابقني  األنبيـاء  إخبـار  ـ   5
السـابقة، ومـن بينهـا التـوراة واإلنجيـل عـىل البشـارة بظهـور نبـي يف مكـة حيمل 
صفـات النبـي حممـد 9. وقـد قـام عـدد مـن املحققـني مـن اليهـود واملسـيحيني 
املعارصيـن باعتنـاق الديـن الذي جاء بـه النبي األكـرم 9 بالنظر إىل مـا وجدوه يف 
كتبهـم ممـا ينطبـق عـىل النبي حممـد انطباقـًا كامـاًل ال يبقى معه من شـك. بـل هناك 
منهـم مـن ألـف الكتـب يف إثبـات هـذا املدعـى، من أمثـال املـريزا حممد رضـا، من 
علـامء اليهـود يف طهـران، حيث ألـف كتـاب »إقامة الشـهود يف رّد اليهـود«، وحممد 

]1]-ُأنظر: حممد رشيد رضا، الوحي املحمدي، ص 35؛ جعفر سبحاين، اإلهليات، ج 2، ص 109 و436.
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صـادق فخـر اإلسـالم يف كتابـه »أنيس األعـالم يف نرصة اإلسـالم«، وعـيل بن ربان 
الطـربي يف كتابـه »الكتـاب والديـن والدولة«.

• الشبهة التاسعة: اعتبار النبي األكرم9 نابغة وعبقرياً:	

 9 النبي حممد  أدرك بعض املسترشقني استحالة إنكار اإلنجازات التي حققها 
املتمّثلة بنرش الدين  عىل خمتلف األصعدة واملجاالت ـ األعم من الروحية واملعنوية 
الدولة واملجتمع وتأسيس  بناء  أو  التوحيدي والقضاء عىل مظاهر الرشك والوثنية، 
هذه  تفسري  هلم  يرق  مل  أخرى  ناحية  من  ولكنهم  ـ  املقتدرة  اإلسالمية  احلكومة 
والوحي؛  الغيب  بعامل   9 األكرم  النبي  بارتباط  االعرتاف  خالل  من  اإلنجازات 
دون  من  عبقريًا،  كان   9 حممدًا  بأن  القول  إىل  ـ  اإلنجازات  هذه  لتربير  ـ  فعمدوا 
مصطلح  يستعملون  الذين  املسترشقني  وإن  بزعمهم.  البني  يف  وحي  ثّمة  يكون  أن 

»املحمدية«]1] بداًل من اإلسالم، يذهبون إىل هذا التربير بشكل عام.

مناقشة وحتليل:

تتضح اإلجابة عن هذه الشبهة من خالل النظر يف اإلجابات املتقدمة الواردة يف 
بيد أن دفع هذه الشبهة من األساس  9 بالكهانة وممارسة السحر.  النبي  نقد اهتام 

يقتيض منا اإلشارة إىل األمور اآلتية:

1 ـ ادعاء بال دليل:

يثبته  أن  عليه  ولكن  رأيًا،  يدعي  أو  فرضية  يطرح  أن  لشخص  جّدًا  السهل  من 
بالدليل، وفيام نحن فيه جيب عىل صاحب هذا االدعاء أن يثبت أن النبي حممد 9 مل 
يكن لديه أي ارتباط بالوحي وعامل الغيب. يف حني أن األدلة والشواهد تثبت خالف 

ما يّدعيه املنكرون، إذ أهّنا تثبت ارتباط النبي وصلته بالوحي وعامل الغيب.

]1]-ُأنظر: إدوارد سعيد، االسترشاق، ص 114 ـ 499؛ حممد حسن زماين، مسترشقان وقرآن )املسترشقون 

والقرآن(، ص 129.
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2 ـ عدم ظهور آثار العبقرية عل النبي ف مرحلة الصغر وفرتة الشباب:

إن العباقرة تظهر عليهم خمايل النبوغ منذ الصغر، فيكون املقّربون منهم هم أول 
من يدرك العبقرية فيهم، كأن يتمكن وهو يف سن الثالثة أو الرابعة من تعلم لغة أجنبية 
الشعرية  القصائد  أو  الكريم  القرآن  من  كبرية  نصوصًا  حيفظ  أن  أو  لغات،  عّدة  أو 
مل  التاريخ  أن  حني  يف  أكرب.  بشكل  الشباب  فرتة  يف  العبقرية  هذه  وتتجىّل  الطويلة. 
يرصد هذه الظاهرة لدى النبي حممد 9، وإنام عرف بوصفه شخصًا أمّيًا يشتغل يف 

رعي األغنام، وهو أمٌر ال يتناسب مع كونه عبقريًا.

أجل، لقد سّجل التاريخ أن النبي حممدًا 9 كان قبل البعثة يتمتع بكامل الصفات 
والسجايا األخالقية، وكان ُيعرف بني أبناء جمتمعه بـ »حممد األمني«، إال أن هذا ال 

عالقة له بالعبقرية والنبوغ، وإنام هو دليل عىل النبوة كام سنشري إىل ذلك.

3 ـ السية األخالقية:

الصفات  بكامل  وشبابه  صباه  يف  متصفًا  كان   9 األكرم  النبي  أن  إىل  أرشنا 
نسبة  كانت  فإن  وعليه  واألمانة.  والعمل  القول  يف  الصدق  بينها  ومن  األخالقية، 
اهتامه  ذلك  من  للزم  الغيب،  وعامل  بالوحي  ارتباطه  إنكار  تعني  النبي  إىل  العبقرية 
بالكذب ـ والعياذ باهلل ـ وهذه التهمة ال تنسجم مع ما عرف عنه من التحيّل بمكارم 

األخالق، ولذلك فإن هذا االهتام نفسه بحاجة إىل اثبات. 

4 ـ إثبات النبّوة باألدلة الاصة:

تقّدم يف الصفحات السابقة إمكان إثبات نبّوة النبي األكرم 9 بمختلف األدلة، 
من قبيل:

أ ـ النص عىل النبي الالحق من قبل األنبياء السابقني.
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ب ـ املعجزة.

ج ـ الشواهد العقلية.

5 ـ اختالف النبوة عن العبقرية:

اخلاصة  األعامل  بعض  اجرتاح  يف  واألنبياء  العباقرة  بني  القائم  االشرتاك  رغم 
املخالفة ملا يألفه العرف العام. إال أن النبّوة وما يصحبها من اإلعجاز واألمور التي 
بعض  إىل  نشري  يأيت  وفيام  العباقرة،  من  متّيزه  فذة  بخصائص  تنفرد  النبي،  جيرتحها 

جوانب هذه اخلصائص:

1 / 5 ـ احتياج العبقري إل التعليم واملمرسة: إن العباقرة حيتاجون للوصول إىل 
أهدافهم إىل بذل يشء من اجلهود وإن كانت قليلة جدًا باملقارنة إىل غريهم، فالعبقري 
يتمكن من حفظ كتاب أو نّص يف فرتة زمنية قياسية ال يستطيع غريه حفظه إال بعرشة 
أضعافها أو حتى أكثر من تلك املدة بمئة مّرة، أو أن بإمكان العبقري أن جيتاز املراحل 
الدراسية يف فرتات قياسية، يف حني أن النبي األكرم 9 مل يتحقق له ذلك، إذ متكن 
بوصفه »أمّيًا« من اإلتيان بكتاب أعجز أفصح الفصحاء من أبناء عرصه من دون أن 

جيتاز أي مرحلة دراسية، ومن دون أن خيوض جتربة يف هذا السياق أو ممارستها.

بصدد  ما  يومًا  يكونوا  مل  العباقرة  إن  التحدي:  إل  العباقرة  جلوء  عدم  ـ   5  /  2
اعتبار ما توصلوا إليه من اإلنجازات هناية النبوغ يف جمال اختصاصهم، فاملكتشف أو 
املخرتع مثاًل اليّدعي استحالة أن يقوم غريه باكتشاف أو اخرتاع يشء يفوق اخرتاعه 
يكون ذلك مصحوبًا  أن  بإنجازه من دون  االغتباط  بمجّرد  يكتفي  وإنام  واكتشافه، 
للعباقرة  يمكن  إذ  يكون ممكنًا؛  أن  ـ  لو حصل  ـ  االدعاء  يمكن هلذا  بالتحّدي، وال 
التطّور  وإن  منه.  أفضل  هو  بام  أو  العبقري  هذا  به  أتى  ما  بمثل  يأتوا  أن  اآلخرين 
العلمي يف خمتلف احلقول التجريبية والعقلية قد أثبت أن العلوم يف طريقها إىل التقّدم 



171الفصل الخامس: النبّوة والوحي

النبي  أما  السابق.  العبقري  أنجزه  بام  قدمًا  الالحق يميض  العبقري  واالزدهار، وإن 
فينطلق من مقام التحّدي، وقد قام النبي األكرم 9 إلثبات مّدعاه باجرتاح خمتلف 
املعاجز، ومن بينها القرآن الكريم، واإلخبار عن الغيب فيام يتعلق باملايض واملستقبل، 
مما ال يمكن لغريه أن يقوم به مهام بلغ من العبقرية. وعليه ال يكون النبي حممد 9 

عبقريًا، بل هو نبي.

أّما املسألة األخرى فهي أن النبي األكرم 9 كان يتمتع بعد البعثة بنوع من السياسة 
اخلاصة التي مكنته بفضل اهلل ورعايته من التغّلب عىل األعداء يف كال الُبعدين املعنوي 
والسيايس. يمكن لنا أن ندعي أنه لوال هذه العناية اإلهلية ملا أمكن للنبي أن حيقق كل 
هذه االنتصارات الباهرة عىل أعدائه. وأّن اآليات التي تأمر النبي بفعل أمر أو تنهاه 

عن يشء تؤيد هذا االدعاء، وإليك بعضًا من هذه اآليات:

ـ ( َوَلْوالَ َأْن َثبَّْتنَاَك َلَقْد كِْدت  َّ َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيًئا َقلِياًل ) ]1].

ْت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلَّ  مَّ ُتُه هَلَ ـ ( َوَلْوالَ َفْضُل اهلل َعَلْيَك َوَرْحَ
َأنُفَسُهْم ) ]2]. 

وا ِمْن َحْولَِك  اْلَقْلِب الَْنَفضُّ َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ  َلـُهْم  لِنَْت  ٍة ِمْن اهلل  َفبَِم َرْحَ  ) ـ 
ْل َعَل اهلل إِنَّ اهللَ حُيِبُّ  َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َلـُهْم َوَشاِوْرُهْم ِف األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لنَِي ) ]3]. اْلـُمَتَوكِّ

ـ (َواْصِبْ لِـُحْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحنَي َتُقوُم)]4].

]1]-اإلرساء: 74.

]2]-النساء: 113.

]3]-آل عمران: 159.

]4]-الطور: 48.
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وعليه فإن نسبة النبّوة وهذه االنتصارات الباهرة التي حققها النبي األكرم 9 إىل 
الناحية البرشية من وجوده الرشيف ـ بقطع النظر عن العناية اإلهلية ـ ال تنسجم مع 

األدلة السابقة وال تتناغم مع احلقائق.

• الشبهة العارشة: دعوى اقتباس اإلسالم من األديان األخرى ومختلف 	

الثقافات يف العامل]1]:

لقد سعى أعداء اإلسالم إىل إظهاره بوصفه متأثرًا باألديان والثقافات السابقة، 
االرتباط  نتاج  أنه  أو  ساموية  خلفية  من  لإلسالم  يكون  أن  إنكار  بذلك  وأرادوا 
بالوحي وعامل الغيب. ويف هذا اإلطار جاء يف كتاب »اإلسالم واإلسالموية« ملؤلفه 

ابن وراق]2] قوله:

»ال حيتوي القرآن عىل عقيدة إال وهناك إشارة إليها من قبل األديان واحلضارات 
القواعد  بدهييات  ُتعّد من  القرآن  الواردة يف  األخالقية  وإن مجيع األصول  السابقة، 
اليهود  القرآن مأخوذة من تعاليم  الواردة يف  القصص  العامة يف حياة اإلنسان، وإن 

واملسيحيني. 

فقد حاور النبي حممد يف أسفـاره التي قام به إىل الشام حاخامات اليهود والرهبان 

]1]-تم نقل اإلجابة عن هذه الشبهة والشبهتني األخريني )أسباب عدم نزول اإلمدادات الغيبية يف احلروب، 

وأسباب انكسار النبي يف بعض احلروب( من الفصل الثاين إىل هذا الفصل بعد إجراء بعض التعديالت الطفيفة 
عليها.

]2]-ابن وراق اسم مستعار لكاتب باكستاين، ولد يف اهلند عام 1946 للميالد، والتحق هناك بإحدى مدارس 

تعليم القرآن. درس بعد ذلك يف جامعة ادينربا وختىل عن اعتناق االسالم. وهو يعيش اليوم يف الواليات 
مؤلفات حتت  له عدة  وقد نرشت  اإلسالمي.  املجتمع  علمنة  معهد  يعمل يف  األمريكية حيث  املتحدة 
1994 م، بعنوان »ملاذا مل أعد مسلام«،  الرائج جدًا الصادر عام  اسمه املستعار )ابن وّراق(، مثل كتابه 

وكتابه اجلديد »الدفاع عن الغرب« وهو نقد لكتاب إدوارد سعيد »حول االسترشاق«.



173الفصل الخامس: النبّوة والوحي

يف صوامعهم واملنحدرين من أقوام عاد وثمود، وتعلم منهم القصص القرآين«]1].

مناقشة وحتليل:

يف معرض نقدنا هلذه الشبهة جتدر اإلشارة إىل األمور اآلتية:

1 ـ أمّية النبي:

إّن الكالم القائل بأن النبي األكرم 9 بوصفه نبي اإلسالم ومؤسس رشيعته، إنام 
استنسخ اإلسالم من األديان أو الثقافات واحلضارات األخرى، خيالف مجيع احلقائق 
والوقائع التارخيية؛ إذ شهد التاريخ أن النبي مل يدرس عند أي عامل من علامء األديان 
العلمية  واملراكز  املؤسسات  من  مؤسسة  أو  مركز  أي  يف  يدرس  مل  أنه  كام  األخرى، 

العاملية يف ذلك العرص.

بعبارة أخرى إن اتصاف النبي باألمية يعني أنه مل يتعلم القراءة والكتابة، ومل يكن 
باستطاعته أن يقرأ أو يكتب. يف حني أن الزم االدعاء املتقّدم وجود احلد األدنى من 
املعرفة التي متكنه من قراءة الكتب املقّدسة لألديان األخرى أو الثقافات واحلضارات 

التي كانت معروفة يف حينها، لكي يتمكن من االقتباس منها لبناء دينه اجلديد]2].

2 ـ عدم االرتباط التفصييل والدائم بني النبي 9 وأتباع األديان األخرى:

يشهد التاريخ أن النبي األكرم 9 مل يرتبط بعلامء النصارى إال يف موردين عندما 
سافر إىل الشام، وكان أحدمها عندما كان يافعًا، واملورد الثاين عندما كان شابًا، وكان 

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامنى )اإلسالم واإلسالموية(، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، 

ص 35، كام قال هذا الكاتب نفسه يف موضع آخر )إن النظرة املقارنة لدين اإلسالم واليهودية والنرصانية تثبت 
أن الدين اإلسالمي يعود بجذوره إىل اليهودية والنرصانية، وإن نصوص القرآن وأحكامه إن هي إال استنساخ 
للتعاليم الواردة يف األديان السابقة، بل إهنا يف كثري من املوارد عبارة عن استنساخ مشّوه وناقص وغري مفهوم 

عنها(، ُأنظر: مسعود انصاري )روشنگر(، ص 123؛ عيل مري فطروس، اسالم شناسى، ج 1، ص 21.

]2]-تقدم تفصيل البحث بشأن أمّية النبي األكرم 9 يف الفصل األول من هذا الكتاب.
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التعاليم  الذي ال يمكن أن يكون كافيًا لفهم  العابر  اللقاء  اللقائني عىل مستوى  كال 
الواردة يف رشيعة عيسى وموسى عليهام السالم، فضاًل عن التأسيس عليه لبناء رشيعة 
قد  يكون  أن  العرشين سنة، ومن دون  تتجاوز  مّدة ال  احللقات، وذلك يف  متكاملة 

كتب شيئًا عن تلك األديان.

3 ـ عدم ذكر دعوى أخذ اإلسالم من األديان األخرى من قبل األعداء ف صدر 
اإلسالم:

أننا نالحظ أن أعداء اإلسالم األلّداء الذين مل يرتكوا وسيلة لدحر  األمر اآلخر 
اإلسالم يف باكورة أمره إال واستخدموها، مل يتهموا النبي هبذه التهمة أبدًا، يف حني 
وقول  الكهانة  وممارسة  باجلن  االتصال  قبيل  من  االهتامات  بمختلف  اهتموه  أهنم 
الشعر، بل ونسبوه حتى إىل اجلنون أيضًا، ولكن حيث أهنم يعلمون أنه مل يسبق له أن 
التقى عاملًا مسيحيًا أو هيوديًا مل خيطر بباهلم أن يتهموه بمثل هذه التهمة، ألهنا ستكون 
قد  النصارى  ورهبان  اليهود  أحبار  إن  ثم  أحدًا.  تقنع  ولن  جدًا،  الواقع  عن  بعيدة 
جّدوا بعد ذلك يف مواجهة اإلسالم من أجل احليلولة دون اعتناق أبنائهم لإلسالم، 
كان  كام  ضّده،  سالحًا  ذلك  الختذوا  لتعاليمهم  ناسخ  جمرد  األكرم  النبي  كان  فلو 
اليهود يغتنمون أبسط اجلزئيات لغمز قناة النبي منها، ومن ذلك ما كان من أمر القبلة 
وتوجه املسلمني يف صالهتم إىل بيت املقدس، معتربين ذلك نقطة ضعف يف اإلسالم، 
وكان النبي لذلك يقلب طرفه إىل السامء متوقعًا تغيري القبلة يف كل حلظة، حتى انتهى 

األمر إىل إذن السامء بتغيري القبلة إىل الكعبة املرشفة.

4 ـ اشرتاك اإلسالم مع سائر األديان يعود إل احتاد املصدر )وحي السمء(:

وفيام يتعلق بشبهة التشابه القائم بني القرآن الكريم ومضامني الرشيعة اإلسالمية 
وبني الكتب الساموية األخرى ـ التي يتخذها بعض املسترشقني مستمسكًا للطعن يف 
اإلسالم ـ جيب القول ال يمكن إنكار وجود هذا التشابه، إال أنه ال يعود إىل اقتباس 
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القرآن من الكتب الساموية األخرى، وإنام سببه هو أن مجيع األديان التوحيدية ذات 
إله واحد.  إىل  تستند  الساموية  األنبياء واألديان  الوحي، وإن مجيع  منشأ واحد وهو 
ويمكن القول إن مجيع األديان عبارة عن دين واحد قد تكامل عرب العصور، وإن دين 
النبي اخلاتم هو أكمل األديان وناسخها. وعليه حيث تشرتك هذه األديان يف اخلطوط 

العامة، فمن الطبيعي أن تتشابه يف كثري من املوارد التفصيلية.

املسائل  بعض  بينها  ومن  اإلسالم  يف  األخرى  احلضارات  عنارص  وجود  أما 
الفلسفية، فهو أمر يعود إىل طبيعة احلضارة اإلسالمية، حيث تّسبت هذه العنارص 
إليها بعد النبي األكرم 9، وال شأن للنبي هبا، رغم أن هذه العنارص قد تّم اجتذاهبا 

طبقًا للمباين اإلسالمية وتعاليم النبي األكرم 9.

• الشبهة الحادية عرشة: أسباب عدم نزول اإلمدادات الغيبية يف الحروب:	

متسك بعض أعداء اإلسالم بعدم تأييد اهلل للنبي األكرم 9 وعدم إنزال اإلمداد 
الغيبي عليه الستنتاج أنه مل يكن نبيًا، حيث قال:

»لقد ادعى حممد بعد معركة بدر أن املالئكة قد نزلت لنرصة جيش اإلسالم، ولذلك 
عىل الرغم من التفوق العددي للمرشكني متكن املسلمون من حتقيق النرص عليهم، بل 
إن القرآن الكريم يتحدث عن عدد املالئكة، ويعد بأنه سينزل املالئكة املردفني لنرصة 
حممد يف احلروب. ولسنا ندري ما الذي جعل اهلل ال يفي بوعده يف معركة أحد، مكتفيًا 

بالنظر إىل اهلزيمة النكراء واملذلة التي تعّرض هلا حممد واملسلمون؟«]1].

اجلواب:

تعاىل يف حمكم  اهلل  قال  وأتباعهم، كام  ينرص رسله وأنصارهم  اهلل  أن  ال شك يف 
كتابه الكريم:

]1]-مسعود أنصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن )إعادة قراءة القرآن(، ص 161 ـ 162.
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ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم األَْشَهاُد)]1]. ا َلنَنرُصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ِف اْلـَحَياِة الدُّ (إِنَّ

وهذا ما حتّقق فعاًل يف هناية املطاف، حيث جعل اهلل سبحانه دينه هو الغالب، رغم 
كراهة املرشكني والكافرين ورغم حشدهم جلميع إمكاناهتم وطاقاهتم للحيلولة من 
دون حتّقق هذا النرص، ولكن ال يسع يشء أن حيول دون حتقق إرادة اهلل التي قامت 

عىل ظهور احلق عىل الباطل.

وأما إذا كان املراد من اإلمداد الغيبي هو املعجزة، فيجب القول ال شك يف أن األنبياء 
إنام يتوّصلون من خالل املعجزة إىل إثبات صدق دعوهتم]2]، وقد كان للنبي األكرم يف 
هذا السياق الكثري من املعاجز]3]، وملا كان هو خاتم األنبياء، فقد كانت إحدى معاجزه 
خالدة إىل يوم القيامة، وهي معجزة القرآن؛ لتكون شاهدًا عىل صدقه عىل مّر العصور.

1 ـ اإلمداد الغيبي من العناص الطبيعية الاصة:

الغيبي هو نوع من اإلعجاز والكرامة  القول إن اإلمداد  ومن جهة أخرى جيب 
التي يمّن هبا اهلل عىل عباده يف بعض املوارد، وكانت تؤّدي إىل انتصار املسلمني، بيد أن 
هذا اإلمداد كان يف الغالب يتّم عرب الوسائل الطبيعية، من قبيل قذف اخلوف والرعب 
املسلمني من جهة، كام  أمٌر كان يضعفهم من جهة ويقّوي  األعداء، وهو  قلوب  يف 

حدث ذلك يف واقعة بدر، ويف ذلك قال اهلل تعاىل:

ْعَب ) ]4]. ـ ( َسُأْلِقي ِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ

ْعَب ) ]5]. ـ ( َسنُْلِقي ِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ

]1]-غافر: 51.

]2]-ُأنظر: آية اهلل حممد هادي معرفت، علوم قرآين، ص 345.

]3]-ُأنظر: القطب الراوندي، جلوه هاى اعجاز قرآين، نقله إىل الفارسية غالم حسن حمرمي، ص 650.

]4]-األنفال: 12.

]5]-آل عمران: 151.
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وقال رسول اهلل 9 يف هذا الشأن: »ُنرصت بالرعب«]1].

ومن بني األسباب الطبيعية األخرى التي أدت إىل انتصار املسلمني هي الرياح، 
»ُنرصت  فقال  واخلندق،  بدر  معركة  بشأن  ذلك  عن   9 اهلل  رسول  حتّدث  وقد 

بالصبا«]2].

2 ـ دخول املالئكة ف القتال لرفع معنويات املؤمنني:

كام حتّدث القرآن الكريم أحيانًا عن نزول املالئكة ملّد يد العون إىل املؤمنني، وكان 
القتال بأنفسهم، قال  ذلك لغرض تقوية قلوهبم والشّد عىل أيدهيم، وإن مل يبارشوا 

ُكْم بَِثاَلَثِة آالٍَف ِمْن اْلـَماَلئَِكِة ُمنَْزلنَِي ) ]3]. ُكْم َربُّ تعاىل: (َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَّ

يف  املرشكني  من  أحد  قتل  يف  شاركت  املالئكة  بأن  تارخيي  تقرير  هناك  وليس 
وقد  شخصًا،  بسبعني  األعداء  من  القتىل  عدد  التاريخ  كتب  رصدت  فقد  احلرب، 
للمالئكة  ذكر  يرد  أن  دون  من  قتلوهم،  الذين  أسامء  واملغازي  السري  كتب  ذكرت 

ضمن قائمة الذين قتلوهم.

3 ـ تعلق مشيئة اهلل عل تعويل النبي عل نظام العلية:

النبي واملسلمني،  وعليه يمكن القول إن اهلل كان يمّد يد العون عىل الدوام إىل 
عىل  األحيان  أغلب  يف  قائاًم  كان  املناط  ولكن  الغيبية،  باإلمدادات  ينرصهم  وكان 
فيها  يكون  التي  القصوى  الرضورة  حاالت  يف  إال  الطبيعية،  األمور  إىل  االستناد 
شكل  عىل  اإلهلي  املدد  يأيت  وهنالك  الوجودي،  للخطر  معرضًا  اإلسالمي  الكيان 

معجزة.

]1]-حممد بن عمر الواقدي، حتقيق مارسيدن جونز، ج 1، ص 322.

]2]-املصدر أعاله، واقعة بدر، ج 1، ص 78؛ واقعة اخلندق، ج 2، ص 476.

]3]-آل عمران: 124.
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• الشبهة الثانية عرشة: إنكار دور النبي األكرم  يف الوحي )شبهة النحلة 	

والببغاء(:

هناك من يرى أن الالزم من نظرية علامء اإلسالم بشأن نزول ألفاظ القرآن من 
قبل اهلل عىل النبي هو إنكار دور النبي يف الوحي، بمعنى أن الوحي والقرآن الكريم 
إذا مل يكن ثمرة متّخضت عنها التجربة الدينية للنبي، فإن ذلك سيلزم منه تدين مستوى 
دور النبي إىل جمرد وسيط، أو أنهـ  عىل حّد تعبري صاحب الشبهةـ  سيكون مثل الببغاء 

أو آلة التسجيل]1].

قال أصحاب هذه الشبهة: إن القول بنظرية »النزول اللفظي للوحي« اليتناسب 
النزول  إنكار  ـ من  النبي  للحفاظ عىل مكانة  ـ  بد  النبي«، ولذلك ال  مع »شخصية 
اللفظي للوحي بزعمهم واالعتقاد بأن القرآن الكريم هو ثمرة التجربة الدينية للنبي.

نقد ورأي:

إّن اإلشكال اهلام يف هذه املقاربة يكمن يف الغفلة عن نظرية علامء اإلسالم، فإهنم 
رغم اعتقادهم بأن الوحي والقرآن عني األلفاظ الصادرة عن اهلل، إال أهنم من ناحية 
والترشيعية  التكوينية  احلقول  9 يف خمتلف  األكرم  النبي  دور  يؤكدون عىل  أخرى 
من العقيدة. وألجل عدم طرح املباحث اجلديدة من هذا النوع، مل يتم بيانه وتقريره 
بوصفه دورًا للنبي يف الوحي، وهذا ما سنعمل عىل عرضه هنا من خالل التأمل يف 

آراء العلامء من املسلمني.

إن  املشهورة[  ]النظرية   ... للعادة  خارق  بشكل  ومؤيدة  مرسلة  برشية  وجتربة  كشف  نتاج  القرآن  ]1]-»إن 

النموذج الذي جيعل من النبي جمّرد قابل وناقل للوحي، واعتبار النسبة بني اهلل ونبيه من قبيل نسبة اخلطيب إىل 
مكرب الصوت )الالقطة(، لو أنه استعمل مثال النحلة أو النخلة بدالً من الببغاء، لكن أبلغ وأجىل يف بيان نسبة 
الوحي إىل النبي حممد9، فأين الببغاء الذي هو جمرد مقلد من النحلة التي ترقى إىل مستوى اخللق واالنتاج 

املبدع؟« )ُأنظر: طوطي وزنبور، اجلواب الثاين آلية اهلل جعفر سبحاين، موقع رسوش(.
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كام سنشري يف اخلتام إىل إمكان اجلمع بني نظرية املتكلمني والفالسفة والعرفاء.

إشارة إىل حقيقة الوحي:

إن الوحي حقيقة خافية ومسترتة ال يمكن التوّصل إىل إدراك كنهها إال ألصحاب 
الوحي من »األنبياء« أنفسهم. وبااللتفات إىل هذه احلقيقة فإن دور أصحاب الوحي 
يف تلقي الوحي سيكون خافيًا بدوره عىل الناس العاديني، شأنه يف ذلك شأن حقيقة 
الوحي نفسها. ومع ذلك قد يمكن ـ من خالل التمّسك بالروايات املأثورة عن النبي 
األكرم 9 بشأن الوحي، والنظر يف قواعد وأصول علوم من قبيل العرفان والفلسفة 
ـ تقديم صورة إمجالية عن حقيقة الوحي ودور األنبياء فيه. وهلذه الغاية ال بد أوالً من 

اإلشارة إىل حقيقة الوحي.

أ ـ االجتاه اإلخباري واملوضوعي:

نداء  عن  واإلعالن  اإلخبار  أهنا  عىل  الوحي  حقيقة  تفسري  يتّم  االجتاه  هذا  يف 
لغرض  النبي،  خاص  إنسان  بواسطة  أو  مبارش  بشكل  اهلل  قبل  من  السامء  ورسالة 

إبالغه إىل الناس.

وإن مثل هذا الوحي يتحقق عىل خمتلف الصور، من قبيل نزول امللك، والرؤيا، 
واإللقاء يف القلب والروع، أو سامع النداء الغيبي.

وقد استدّل أصحاب هذا الرأي عىل نظريتهم بقوله تعاىل:

َرُسوالً  ُيْرِسَل  َأْو  ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمْن  َأْو  َوْحًيا  إاِلَّ  اهللُ  َمُه  ُيَكلِّ َأْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  َوَما   )

ُه َعيِلٌّ َحكِيٌم ) ]1]. َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

فقد حتّدثت هذه اآلية الرشيفة أوالً عن »الكالم« بوصفه وسيلة للتخاطب بني 

]1]-الشورى: 51.
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اهلل والبرش، واملراد منه مطلق االرتباط واإلخبار واإلعالن من قبل اهلل والذي يكون 
القريب من  القلب والروع اإلهلام =  أحيانًا من خالل الكالم واأللفاظ واإللقاء يف 
معنى احلدس الذي يدل عليه القسم األول منه »إال وحيًا« طبقًا ملا عليه رأي املفسين. 
ويؤيد هذا القسم القسامن اآلخران، أي »من وراء حجاب« و»يرسل رسوالً«؛ وذلك 
ألن األول يعني سامع النداء اإلهلي من وراء حجاب مثل الشجر، والثاين يعني احلوار 

مع املَلك، فيبقى لعبارة »إال وحيًا« مفهوم اإلهلام يف القلب أو اإلهلام يف عامل الرؤيا.

وهذا التفسري هو التفسري التقليدي للوحي والذي عليه أكثر علامء اإلسالم وحتى 
املسيحيني أيضًا.

ب ـ االجتاه الفلسفي والعرفان:

االجتاه اآلخر يعود إىل الفالسفة والعرفاء، حيث ُيّدعى أن الوحي ليس جمّرد نزول 
مَلك الوحي أو التكلم اإلهلي مع النبي، بل يتحقق يف ضوء الكشف والشهود الذي 
الغيب،  بعامل  االرتباط  بإمكاهنا  يغدو  بحيث  تكاملها،  بفعل  النبوية  للنفس  حيصل 

وتنجح يف احلصول عىل األخبار واألحكام املغيبة عن سواهم.

وقد وصف صدر املتأهلني مبدأ الوحي بالتفات النفس وتوّجهها إىل عامل الغيب، 
فقال

»إن جهة النفس التي إىل عامل الغيب هي مدخل اإلهلام والوحي«]1].

وقال سامحة اإلمام اخلميني 1 يف توضيح مفهوم الوحي:

ناحية  إىل  قلبه  وتوجيه شطر  البرشية،  احلالة  من   9 األكرم  النبي  »بعد خروج 
اجلربوت، يتصل بتلك الروح العظمى املتمثلة بجربائيل 7«]2].

]1]-صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد، ص 599.

]2]-السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، تفسري سورة احلمد، ص 183.
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حصيلة الكالم أّن هناك تفسريين خمتلفني حلقيقة الوحي، وطبقًا للتفسري التقليدي 
نجد الوحي عبارة عن نزول النداء الساموي من طريق املَلك أو النداء الغيبي. وطبقًا 
للتفسري الفلسفي والعرفاين فإن الوحي يعني صعود النبي واتصاله النفيس والروحي 

بالعوامل العليا التي هي عوامل العقول واملالئكة.

األول: رؤية املتكلمني والفالسفة:

املشهورة  النظرية  أساس  عىل  الوحي  يف   9 األكرم  النبي  دور  ببيان  أوالً  نبدأ 
والتقليدية:

1 ـ االستعداد الالزم لتلقي الوحي:

االستعداد  هو  ـ  األنبياء  أي  ـ  الوحي  ألصحاب  االجتاه  هذا  يراه  دور  أهم  إّن 
اخلاص لتقّبل الوحي، بمعنى أن الوصول إىل مقام النبّوة وتلقي الوحي ليس مقدورًا 
الوحي،  لتقّبل  واالستعداد  الصالحية  توفر  عىل  ذلك  يتوقف  وإنام  الناس،  جلميع 
ذلك من خالل االتصاف بالصفات الكاملية بشكل تام. بعبارة أخرى إن األنبياء هم 
الذي اجتباهم اهلل واصطفاهم حلمل رسالته. فهم  من األفراد الصاحلني والكاملني 

يتمتعون بأقىص درجات الكامل والصالح يف خمتلف األبعاد العقلية واألخالقية.

النبي  عن  روي  فقد  الروايات،  يف  عليه  التأكيد  تّم  قد  النبوة  من  املعنى  وهذا 
األكرم 9 أنه قال:

»َوال َبَعَث اهللُ َنبِّيًا َوال َرُسواًل َحتَّى َيْسَتْكِمَل اْلَعْقَل َوَيُكوَن َعْقُلُه َأْفَضَل ِمْن َجِيِع 
تِِه«]1]. ُعُقوِل ُأمَّ

وكام روي عن اإلمام احلسني 7 أنه قال:

]1]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 1، ص 13.
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»إن اهلل وجد قلب حممد أفضل القلوب وأوعاها؛ فاختاره للنبوة«]1].

والنورانية  واالستعداد  الكفاءة  رشط  توفر  لزوم  عىل  الفالسفة  بعض  أكد  وقد 
الوحي]2]. وقد رّصح األستاذ  بملك  اللقاء  النبي من  يتمكن  النبوية، كي  النفس  يف 

الشهيد مرتىض املطهري من املعارصين قائاًل:

»إن الوحي ـ خالفًا للغريزة ـ هداية تتخطى احلس والعقل، بل هو من األمور 
االكتسابية إىل حّد كبري. بل هو من أعىل درجات الوعي واإلدراك«]3].

الوحي وتوجيه  لتقبل  استعداده  يكمن يف  الوحي  للنبي يف  أول دور  فإن  وعليه 
خطابه إليه. وهذه الصفة يف حّد ذاهتا حتظى بأمهية بالغة، إذ ال يمكن االتصاف هبذه 

الصفة إال لألفذاذ من البرش؛ ليكونوا أهاًل لتلقي رسالة السامء.

زبدة الكالم أن الرؤية التقليدية ال ترى دور حامل الوحي يقترص عىل جمرد دور 
الوسيط والببغاء وآلة التسجيل؛ ألن هذه األمور جمّرد وسائل مادية تّم تصميمها من 
قبل شخص بعينه. وأما حامل الوحي فهو إنسان خمتار وجمتبى؛ إذ ال بد لتقبل خطاب 
بأتّم  النبي  اإلنسان  يتحىل  بأن  رهن  األمر  هذا  وإن  خاصة،  مواصفات  من  الوحي 

الصفات الكاملية.

2 ـ حتّمل الوحي:

االستعداد  هو  الوحي  خطاب  محل  تقّبل  يف  األساس  الرشط  أن  إىل  أرشنا  لقد 
الوحي  حلامل  التايل  الدور  أو  التالية  املرحلة  وإن  تعاىل.  اخلالق  نداء  لتلقي  اخلاص 

يكمن يف قدرته عىل حتّمل الوحي، توضيح ذلك:

]1]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 18، ص 205.

سه  اإلرشاق،  شيخ  95؛  ص   ،1 ج  كوربان،  وتصحيحهنري  مقدمة  اإلرشاق،  شيخ  مصنفات  ]2]-سلسلة 

.6 ص  اإلرشاق(،  لشيخ  رسائل  )ثالث  ارشاق  شيخ  از  رساله 
]3]-مرتىض املطهري، جموعه آثار )األعامل الكاملة(، ج 2، ص 192.
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إن ارتباط اإلنسان بمحيطه يتّم عادة من خالل احلواس اخلمسة. أما االرتباط بعامل 
الغيب فهو ارتباط خاص وخارق للعادة، وإن أصل إقامة هذا االرتباط والقدرة عىل 
املحافظة عليه تستدعي وجود أرضية خاصة، من قبيل األفراد الذين يقيمون االرتباط 
مع العوامل الغيبية من خالل اللجوء إىل خمتلف األساليب، مثل إحضار األرواح واجلن 
االضطراب  إىل  أحيانًا  هبم  يؤدي  وقد  حتّمله،  البعض  عىل  يصعب  مما  ذلك  إىل  وما 
النفسية األخرى، كام أن استمرار مثل هذا االرتباط يتوقف عىل أسباب  أو احلاالت 

وعنارص، من بينها وجود بعض الصفات اخلاصة لدى الفرد، واملثابرة عىل مزاولتها.

فإن  الغيب،  بعامل  خاص  نوع  من  ارتباط  عن  عبارة  والوحي  النبوة  كانت  ولـاّم 
عىل  وإن  بالغيب،  األخرى  االرتباط  أنواع  سائر  من  تعقيدًا  أكثر  ستكون  رشائطه 
شخص النبي أن يستعد ويوّفر يف نفسه أرضية نزول الوحي واملَلك أو سامع النداء 
مألوف.  صوت  سامع  أو  عادي  شخص  رؤية  جمّرد  ليس  الوحي  ألن  ذلك  الغيبي؛ 
وإن ما ورد يف الروايات من األحوال العجيبة التي كانت تظهر عىل النبي أثناء نزول 
الوحي من قبيل الضعف واإلحساس بالربد وترّشح العرق واالضطراب وما ُيشبه 

اإلغامء تعكس صعوبة حتّمل الوحي، وقد روي عن النبي األكرم 9، أنه قال:

»أحيانا يأيت مثل صلصلة اجلرس وهو أشد عيل فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال«]1].

وقال يف موضع آخر يف جوابه عن سؤال بشأن كيفية الشعور بالوحي:

»أسمع صالصل ثّم أسكت عند ذلك، فام من مّرة يوحى إيّل، إال ظننت أن نفيس 
ُتقبض«]2].

]1]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 18، ص 260، وج 56، ص 214؛ ابن شهر آشوب، املناقب، ج 

1، ص 43.
]2]-السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن، ج 1، ص 127.
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بااللتفات إىل حقيقة أن تلّقي الوحي يكون حمفوفًا بالصعوبات يف بعض احلاالت 
يف احلّد األدنى، يتضح أن نزول الوحي مل يكن جمّرد سامع صوت أو رؤية اعتيادية كي 
نكون قد تنزلنا بدور النبي األكرم 9 إىل مستوى الببغاء أو آلة التسجيل، بل إن لنزول 
الوحي إطاره اخلاص املصحوب بكثري من الصعوبات التي مل يكن بمقدور غري النفس 
اإلهلية التي يتمتع هبا النبي أن تتحملها، أو أن تنقلها بفضل العناية اإلهلية بشكل خالص. 

3 ـ تلقي الوحي الالص:

واخلطاب  للوحي  التعّرض  أصل  بعد   9 األكرم  للنبي  الالحق  الدور  أّما 
ولـاّم  الواسطة.  خالل  من  مبارشة  اهلل  من  اخلالص  الوحي  تلقي  يف  فيكمن  اإلهلي، 
كان االرتباط بعامل الغيب ُيعّد أمرًا خارقًا للعادة بالنسبة إىل اإلنسان الدنيوي، فهناك 
إمكانية لوقوع حامل الوحي يف اخلطأ أو النسيان يف تلقي الوحي. من هنا فقد حلظ اهلل 
سبحانه وتعاىل طريقني لصيانة الوحي؛ الطريق األول اختيار النبي من بني الكاملني 
هذا  يف  النبي  دور  ويكون  الوحي.  حلفظ  االستعداد  لدهيم  يتوّفر  الذين  الناس  من 
الطريق بارزًا، ذلك ألن النبي ملا يتمتع به من الصفات الكاملية يتمكن من االضطالع 
املقام.  النبوية دخيلة ومؤثرة يف هذا  النفس  الوحي. وبعبارة أخرى إن كفاءة  بتلقي 
وقد حتّدث القرآن الكريم عن التعليم اإلهلي للنبي األكرم 9، وهذا فرع استعداد 

املتعلم، قال تعاىل:

اهللِ  َفْضُل  َوَكاَن  َتْعَلُم  َتُكْن  َلْ  َما  َمَك  َوَعلَّ ْكَمَة  َواْلِ اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  اهللُ  َوَأنَزَل   ) ـ 
َعَلْيَك َعظِيًم ) ]1].

ما  وهو  النبوية،  للنفس  الشامل  وفضله  اهلل  عناية  يف  فيتمثل  الثاين  الطريق  وأما 
تؤكد عليه اآليات اآلتية:

]1]-النساء: 113.
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ٍء  َشْ ُكلَّ  َوَأْحَص  َلَدْيِْم  بَِم  َوَأَحاَط  ِْم  َربِّ ِرَساالَِت  َأْبَلُغوا  َقْد  َأْن  لَِيْعَلَم   ) ـ 
َعَدًدا ) ]1].

ُه َيْسُلُك ِمْن  ـ ( َعاِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَل َغْيبِِه َأَحًدا * إاِلَّ َمْن اْرَتَض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ
َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا ) ]2].

افُِظوَن ) ]3]. ا َلُه َلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ـ ( إِنَّ

النبي  عصمة  تثبت  اإلهلية،  والعناية  النبوية،  النفس  الطريقني  هذين  نتيجة  وإن 
األكرم 9 يف مقام تلقي الوحي]4].

4 ـ حفظ الوحي:

بالوحي، والذي  يتعلق  فيام   9 األكرم  النبي  به  الذي يضطلع  الرابع  الدور  أّما 
يرتبط بمرحلة ما بعد احلصول عىل الوحي اخلالص، فيتمثل بمرحلة احلفظ. بمعنى 
أن النبي األكرم 9 يمكنه بفضل اهلل وعنايته من حفظ مجيع اآليات النازلة عليه من 
دون نقصان ومن دون تقديم حرف عىل حرف، حتى يبلغه إىل املخاطبني. قال تعاىل 
يف حمكم كتابه الكريم: (َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَسى)]5]. كام أكد النبي األكرم 9 نفسه عىل 

مسألة حفظ الوحي بعد تلقيه بواسطة املَلك قائاًل: »فقد وعيت ما قال«]6].

وكان النبي ـ كام قال اإلمام عيل 7 يف وصفه ـ مستأمنًا عىل الوحي اإلهلي »أمني 
وحيه«]7].

]1]-اجلن: 28.

]2]-اجلن: 26 ـ 27.

]3]-احلجر: 9.

]4]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 20، ص 133.

]5]-األعىل: 6.

]6]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 18، ص 260.

]7]-هنج البالغة، اخلطبة 172.
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5 ـ إبالغ الوحي بشكل كامل وتام:

ويف مرحلة إبالغ نداء الوحي إىل الناس، قد ُيقال بأن النبي يعمل عىل تغيري رسالة 
أو  قبيل اخلوف  املصالح، من  إبالغه إىل وقت آخر بسبب بعض  أو يؤجل  الوحي، 
الطمع، أو أن يمتنع عن إبالغه من األساس. بيد أن القرآن الكريم قال يف هذا الشأن:

ـ ( َوَما ُهَو َعَل اْلَغْيِب بَِضننٍِي ) ]1].

َهَذا  َغْيِ  بُِقْرآٍن  اْئِت  لَِقاَءَنا  َيْرُجوَن  الَِّذيَن الَ  َقاَل  َبيِّنَاٍت  آَياُتنَا  َعَلْيِهْم  ُتْتَل  (َوإَِذا  ـ 
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِلَّ إِنِّ َأَخاُف إِْن  َلُه ِمْن تِْلَقاِء َنْفِس إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِل َأْن ُأَبدِّ َأْو َبدِّ

َعَصْيُت َربِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم) ]2].

أما اآلية اآلتية فتؤكد عىل أن مجيع ما ينطق به النبي هو عني الوحي اإلهلي:

ـ ( َوَما َينْطُِق َعْن اْلـَهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى ) ]3].

فهذه اآلية الرشيفة ترّبئ النبي من اتباع مجيع أنواع اهلوى يف القول، وترى أن ما 
ينطق به هو الوحي اإلهلي، وهو أمٌر حيكي عن قداسة النفس النبوية وتكاملها.

تلبيس  بإمكان  االعتقاد  إىل  السنة  أهل  من  احلديث  أهل  بعض  ذهب  وقد  هذا 
الشيطان يف الوحي، وهو ما عرف عندهم بقصة »الغرانيق«، وقد تقدم حتليلها ونقدها 

ضمن الشبهات املتقدمة.

6 ـ تفسي وبيان الوحي »الوالية الترشيعية«:

الوحي وتفسريه  بيان   ،9 اهلل  التي يضطلع هبا رسول  األدوار  أهّم  بني  إّن من 

]1]-التكوير: 24.

]2]-يونس: 15.

]3]-النجم: 3 ـ 4.
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املحكامت  اآليات، ومها  الكريم حيتوي عىل قسمني من  القرآن  فإن  بشكٍل خالٍص. 
واملتشاهبات. واملتشاهبات ال يمكن تفسريهن إال للراسخني يف العلم، والنبي األكرم 
يقدم تفسريًا صادقًا  أن  الغيب  بعامل  ارتباطه  9 عىل رأسهم، حيث يستطيع بسبب 

وخالصًا هلذا النوع من اآليات، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم بقوله:

ُروَن)]1]. ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ـ (َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ

ُمُكْم اْلكَِتاَب  يُكْم َوُيَعلِّ ـ ( َكَم َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً ِمنُْكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياتِنَا َوُيَزكِّ
ُمُكْم َما َلْ َتُكوُنوا َتْعَلُموَن )]2]. َواْلـِحْكَمَة َوُيَعلِّ

ـ (َلَقْد َمنَّ اهللُ َعَل اْلـُمْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوالً ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياتِِه 
ُمُهْم اْلكَِتاَب َواْلـِحْكَمَة َوإِْن َكـاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي)]3]. يِهْم َوُيَعلِّ َوُيَزكِّ

وبعبارة أخرى إن اهلل سبحانه وتعاىل قد فّوض لرسوله الكريم ترشيع بعض األحكام 
عىل أن يكون ذلك بإذنه، وطبقًا لبعض الروايات يمكن للنبي أن يضيف ركعتني إىل 
املسكرات  مجيع  وحتريم  شهر،  كل  يف  أيام  ثالثة  صيام  واستحباب  اليومية،  الصالة 

باإلضافة إىل اخلمر، ودية النفس واألنف، وتفصيالت الصالة وما إىل ذلك]4].

واملتّلقي  القابل  بالدور   9 النبي  دور  تصف  التقليدية  الرؤية  أن  رغم  وعليه 
للوحي، إال أن الدور الذي يضطلع به النبي أكثر أمهية وأكرب تأثريًا من ذلك بكثري، 
إذ إّنه من السنخ التكويني الذي يعود إىل طبيعة النفس القدسية واإلهلية التي يتمتع 
هبا النبي األكرم 9، ولوال هذه النفس النبوية القدسية التي هي نفس إهلية، ملا أمكن 

]1]-النحل: 44.

]2]-البقرة: 151.

]3]-آل عمران: 164.

باقر املجليس، بحار األنوار، ج  266؛ حممد  1، ص  الكليني، أصول الكايف، ج  ]4]-ُأنظر: حممد بن يعقوب 

 ،12 388، وج  4، ص  332؛ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  25، ص 
.259 ص 
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للنبي أن يتصل بعامل الغيب أبدًا، وملا متكن من احلصول عىل الوحي وحفظه وإبالغه. 
وال تتوفر هذه اخلصال والصفات إال لدى األنبياء، وإن تفسري النظرية التقليدية لدور 
النبي يف الوحي بدور الببغاء ينشأ من عدم الفهم الصحيح لنظرية علامء اإلسالم فيام 

يتعلق بحقيقة الوحي والنبوة.

الثاين: رأي الفالسفة والعرفاء )الدور التكويني(:

تقّدم أن أرشنا إىل أن الفالسفة والعرفاء قد فّسوا حقيقة النبّوة والوحي بتكامل 
النفس النبوية واالتصال بعامل الغيب عامل العقول والربزخ وامللكوت، وإنه بموجب 
ذلك يتمكن النبي من االتصال بعامل الغيب وحيصل بذلك عىل األخبار واملعلومات 

بشأن عامل التكوين والترشيع.

وملزيد من التوضيح بشأن نظرية الفالسفة والعرفاء ال بّد من اإلشارة إىل النقاط 
اآلتية:

النازل عىل نبي اإلسالم وسائر األنبياء  1 ـ إن االختالف اجلوهري بني الوحي 
عامل  ففي  األول.  والصادر  املخلوق  هو   9 األكرم  النبي  كون  إىل  يعود  اآلخرين 
»احلقيقة  عن  عبارة  هو  الذي  األول  العقل  بخلق  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قام  العقول 
املحمدية«، وإن سائر الكائنات ـ ومنها املالئكة واألنبياء ـ قد وجدت يف ضوء وجود 
الفيض  واسطة  هي  املحمدية  احلقيقة  إن  أخرى  وبعبارة  املحمدية«.  »احلقيقة  هذه 
تلعب  املحمدية«  »احلقيقة  فإن  »الواحد«  لقاعدة  وطبقًا  الكائنات،  سائر  إىل  اإلهلي 
دورًا إجيابيًا يف ظهور احلياة وبقائها ووجود سائر الكائنات، ومن بينها مالئكة الوحي. 

وهذا ما تدّل عليه بعض الروايات أيضًا، فقد روي عن اإلمام عيل 7، أنه قال:

»نحن صنائع اهلل، واخللق صنائع لنا«]1].

]1]-هنج البالغة، الكتاب رقم 28.
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يذهب الفالسفة والعرفاء إىل االعتقاد بأن العقل األول »احلقيقة املحمدية« هو 
أكمل املوجودات، وإن العوامل األخرى إنام تنشأ وتتفّرع عنها]1].

عامل  يف  سابق  بسيط  عقيل  وجود  الكريم  للقرآن  هناك  األساس  هذا  وعىل  ـ   2
عامل  إىل  منها  نزل  وقد  املحمدية«،  »احلقيقة  العقول  هذه  رأس  وعىل  أيضًا،  العقول 

املادة واأللفاظ، وقد دّل القرآن الكريم عىل هذا املعنى أيضًا، ومن ذلك قوله تعاىل:

ُه ِف ُأمِّ اْلكَِتاِب َلَدْينَا َلَعيِلٌّ َحكِيٌم ) ]2]. ـ ( َوإِنَّ

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبٍِي ) ]3]. ـ ( الر كَِتاٌب ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

يٌد ) ]4]. ـ ( َبْل ُهَو ُقْرآٌن جَمِ

ُروَن )]5]. ُه إاِلَّ امْلَُطهَّ ُه َلُقْرآٌن َكِريٌم * ِف كَِتاٍب َمْكنُوٍن * الَ َيَمسُّ ـ ( إِنَّ

وسابقًا  جمردًا  وجودًا  للناس  الدنيوية  للوجودات  فإن  العرفاء  لنظرية  طبقًا  ـ   3
باسم »العني الثابتة« يف عامل العقول أو »األعيان الثابتة« وإن العنرص املادي لإلنسان 

هو من مقتضيات العني الثابتة.

لذلك  وطبقًا  القاعدة.  هذه  عن  يشذ  ال   9 األكرم  للنبي  املادي  العنرص  وإن 
تكون النفس النبوية مظهرًا ومقتىض لـ »العني الثابتة«. ولـاّم كانت العني الثابتة للنبي 

األكرم 9 قد بلغت مقام النبوة، فإن العنرص املادي له يقتيض ذلك أيضًا.

]1]-ُأنظر: اإلمام السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، آداب الصالة، ص 149 ـ 180؛ السيد روح اهلل املوسوي 

اخلميني، تفسري سورة احلمد، ص 65 ـ 66.
]2]-الزخرف: 4.

]3]-هود: 1.

]4]-الربوج: 21.

]5]-الواقعة: 77 ـ 79.
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4 ـ لكي يبلغ الفرد مقام النبّوة فإنه بحاجة إىل هتذيب عىل مستوى النفس واجلسد 
وإىل عناية إهلية. ولتحقيق هذه الغاية فإن النفس النبوية بعد اكتساب األهلية الالزمة 
واملعارف  املعلومات  بنقل يشء من  الفعال جربائيل، ويقوم جربائيل  بالعقل  ترتبط 
للنبي  الدنيوية  النفس  إىل  املحمدية  احلقيقة  من  بدوره  عليها  حصل  التي  القرآنية 

األكرم 9.

أمكن  ارتباطها بجربائيل، ولربام  يشتّد  النبوية  النفس  ـ من خالل سمّو وقّوة   5
املعارف  منها  ليأخذ  مبارشة،  املحمدية«  »حقيقته  بـ  يتصل  أن  للنبي  املادي  للعنرص 
تغدو  بحيث  النبوية  النفس  تتكامل  االرتباط  هذا  ضوء  ويف  اخلالصة]1].  الدينية 
املالئكة ـ ومن بينها مَلك الوحي جربائيل ـ مأمترة بأمره، وتأخذ اإلذن منه بالنزول 

والصعود]2].

خالصة واستنتاج:

خمتلف  الكريم  للقرآن  إن  اآليت  النحو  عىل  العرفاء  نظرية  نخترص  أن  لنا  يمكن 
النبي  إىل  املحمدية  احلقيقة  مقام  من  العقلية  حقيقته  نزول  وإن  العقلية،  الوجودات 
األكرم 9 تكون من خالل احلقيقة املحمدية أو باتصال النفس النبوية بذلك املبدأ، 
إال أن النزول اللفظي للقرآن يكون من قبل نزول جربائيل عىل العنرص املادي للنبي 

األكرم 9.

وعىل هذا األساس، فإن دور العنرص املادي للنبي بالنسبة إىل ألفاظ القرآن يمثل 
دور القابل واملتلقي، وإن كان يمكن للعنرص املادي أن يتصل باحلقيقة املحمدية مبارشة 

ليأخذ منها الوحي املجّرد، إال أن تنزل القرآن يف قالب اللفظ يكون عرب ملك الوحي.

]1]-ُأنظر: صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 7، ص 27؛ السيد جالل الدين اآلشتياين، 

رشح رساله قيرصى، ص 172.
]2]-ُأنظر: اإلمام السيد روح اهلل املوسوي اخلميني، صحيفه نور )صحيفة النور(، ج 19، ص 176.
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لنا أن نستنتج إمكان اجلمع بني رأي  التدّبر يف خمتلف اآلراء يمكن  ومن خالل 
رأي  وبني  للوحي،  متقبل  جمرد  هو  النبي  دور  بأن  القائل  التقليدية  النظرية  املشهور 
الفالسفة والعرفاء الدور التكويني للنبي، بمعنى أن النبي العنرص الدنيوي يف بداية 
بعملية  يقوم  جربائيل  وكان  وجربائيل،  الوحي  بمَلك  يرتبط  كان  والرسالة  الوحي 
حتى  استمّر  الذي  للقرآن  اللفظي  بالنزول  يتمثل  هذا  وكان  عليه.  الوحي  إنزال 
النهاية. ومن جهة أخرى فإن النبي من خالل سمّو النفس والتعايل والتكامل يتصل 
احلقيقة  بينها  ومن  احلقة  باملعارف  اإلحاطة  من  يتمكن  وهناك  املحمدية  باحلقيقة 

املجّردة السابقة للقرآن.

والقول  وسامويته  القرآن  بوحيانية  القول  بني  هتافت  ال  األساس  هذا  وعىل 
بشخصية النبي ودوره يف الوحي، وإن باإلمكان اجلمع بني هذين القولني. 



الفصل السادس
الخامتية

الدين  أصول  من  أصاًل  اخلامتية  تعّد  الروايات،  من  وعدد  اآليات  لرصيح  طبقًا 
اإلسالمي احلنيف، بمعنى أن النبي حممدًا 9 هو آخر األنبياء وخاتم سفراء السامء 
إىل الناس، وبوفاته ُيغلق ملف النبّوة. بيد أن التاريخ شهد كثريًا من حاالت الطاحمني 
التاريخ احلديث، بل  النبوة. وال تقترص هذه الظاهرة عىل  إىل الرئاسة الذين يدعون 
تعود إىل عرص النبي األكرم 9 نفسه، ومن أشهر الذين ادعو النبوة يف عرص النبي 

األكرم 9، هو مسيلمة الكذاب. 

هذا وتذهب الفَرق الباطنية من القرامطة واإلسامعيلية إىل االعتقاد بوجود سبعة 
أوصياء لنبي اإلسالم 9، وإن الويص أو اإلمام السابع يتمتع بمقام خاص، وإن من 
أهم ما يمّيزه من غريه هو مقام النبوة]1]. ويف القرن العرشين ظهرت بعض التيارات 

التي ادعت النبوة أيضًا، من قبيل القاديانية والبابية والبهائية]2].

• الشبهة األوىل: تجريح أدلة الخامتية: 	

يسعى منكرو اخلامتية قبل كل يشء إىل إنكار وجود أّي نص وآية تثبت اخلامتية]3]. 

]1]-ُأنظر: النوبختي، فرق الشيعة، ص 73؛ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، شيعه در اسالم، ص 65.

]2]-سيأيت احلديث يف الصفحات القادمة عن هؤالء املّدعني ومصادر طرح هذه الشبهة إن شاء اهلل تعاىل.

]3]-يتّم الرتويج هلذه الشبهة عىل مواقع التواصل االجتامعي التي تعود للفرقة البهائية.
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وإن هذه الشبهة أضعف من أن تطرح؛ ألن اآليات القرآنية والروايات النبوية تثبت 
بطالن هذه الشبهة بشكل رصيح وقاطع.

مناقشة وحتليل:

تقدم منا أن ذكرنا األدلة العقلية والنقلية بشأن أصل اخلامتية بالتفصيل يف كتابني 
لنا]1]، وعليه سنكتفي هنا بنقل إمجايل آليات اخلامتية ورواياهتا.

اآليات:

قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم:

النَّبِيِّنَي َوَكاَن اهللُ  َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرُسوَل اهللِ َوَخاَتَم  َأَبا  ٌد  َما َكاَن حُمَمَّ  ) ـ 
ٍء َعلِيًم ) ]2]. بُِكلِّ َشْ

فإن هذه اآلية تثبت بشكل رصيح ال يقبل التأويل والشك بأن النبي األكرم 9 
هو آخر األنبياء وخامتهم. وأما اآلية اآلتية فتنفي وجود أي خلل أو إمكان أي تغلغل 

للباطل يف القرآن الكريم، وذلك إذ يقول تعاىل:

ـ (الَيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن َحكِيٍم َحِيٍد)]3].

وحيث أن النبي اجلديد يأيت برشيعة جديدة، أو أنه حُيدث يف احلد األدنى تغيريًا 
وحتّوالً جوهريًا يف الرشيعة السابقة، ويف كلتا هاتني احلالتني الرشيعة اجلديدة أو التغيري 
اجلذري يف أحكام الرشيعة السابقة، نشهد عروض البطالن يف الرشيعة السابقة، وهو 
أمٌر يتعارض مع هذه اآلية. بعبارة أخرى إن عروض الباطل عىل الكتاب يكون من 

]1]-ُأنظر: حممد حسن قدردان قراملكي، آيني خاتم )خاتم األديان(، ص 427 فام بعد؛ وانظر أيضًا پاسخ به 

شبهات كالمی )أجوبة الشبهات الكالمية(، فصل الدين والنبّوة، ص 202.
]2]-األحزاب: 40.

]3]-فّصلت: 42.
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خالل واحدة من ثالث صور، وهي:

أ ـ حذف آية أو إضافة آية.

ب ـ نسخ الكتاب بأمجعه.

ج ـ احتامل الكذب يف معنى اآليات.

أنه  يثبت  القرآن بشكل مطلق،  الباطل عىل  تنفي عروض  ولـاّم كانت هذه اآلية 
يوم  إىل  ومعتربًا  حقًا  وسيبقى  فيه،  نقص  ال  كاماًل  نزل  وأنه  الساموية  الكتب  آخر 

القيامة. قال تعاىل عىل لسان نبيه األكرم 9:

ـ ( َوُأوِحَي إَِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِألَنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ ) ]1].

الذين  الناس  مجيع  عىل  وحجيته  الكريم  القرآن  أحقية  ُيثبت  اآلية  هذه  فرصيح 
يصلهم، من دون تقييد بفرتة زمنية خاّصة:

ِمْن  َتُكوَننَّ  َفاَل  بِاْلـَحقِّ  َربَِّك  ِمْن  ٌل  ُمنَزَّ ُه  َأنَّ َيْعَلُموَن  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهْم  (َوالَِّذيَن  ـ 
ِميُع اْلَعلِيُم)]2].  َل لَِكلَِمتِِه َوُهَو السَّ َّْت َكلَِمُة َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدالً الَ ُمَبدِّ يَن * َوَت اْلـُمْمرَتِ

الروايات:

فضاًل عن اآليات القرآنية، فقد رّصح النبي األكرم 9 نفسه يف كثري من الروايات 
املأثورة عنه ـ بوصفه مفسًا ومبّينًا للقرآن الكريم ـ بأصل اخلامتية، وفيام يأيت نشري إىل 

بعض عناوينها:

ـ »أرسلت إىل الناس كافة، ويب ُختم النبيون«]3].

]1]-األنعام: 19.

]2]-األنعام: 114 ـ 115.

]3]-ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق عبد القادر عطا، ج 1، ص 128؛ أمحد بن حنبل، مسند أمحد، ج 2، 

.412 ص 
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ـ »يل مخسة أسامء ... أنا العاقب الذي ليس بعده نبي«]1].

ـ »أنا خاتم النبيني«]2].

بصور  روي  وقد  املنزلة،  بحديث  يعرف  فيام   ،7 لعيل   9 اهلل  رسول  وقال 
وأشكال خمتلفة، ومنها الصيغة اآلتية:

ـ »أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«]3].

وروي عن الرسول األكرم 9 أنه قال: »مثيل ومثل األنبياء كمثل رجل بنى بنيانًا 
فأحسنه وأمجله؛ فجعل الناس يطيفون به ويقولون ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا إال 

هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة«]4].

ـ »ال نبي بعدي، وال أّمة بعدكم«]5]. ورد ذلك عن النبي يف سياق غدير خم.

ـ »فال نبّوة بعدي«]6].

وعالوة عىل الروايات النبوية، هناك كثري من الروايات املأثورة بشأن اخلامتية عن 
األئمة األطهار :، وفيام يأيت نشري إىل بعضها:

قال اإلمام عيل 7 يف بيان صفة النبي األكرم 9:

ـ »بعث اهلل حممدًا إلنجاز عدته ومتام نبّوته«]7].

]1]-مسلم، صحيح مسلم، ج 8، ص 89؛ أمحد بن حنبل، مسند أمحد، ج 4، ص 81.

26؛ جالل الدين السيوطي، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ج  3، ص  ]2]-البخاري، صحيح البخاري، ج 

.203 5، ص 
]3]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 57، ص 254 و289.

]4]-مسلم، صحيح مسلم، ج 4، ص 1790، وج 7، ص 64.

]5]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 21، ص 381.

]6]-أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج 1، ص 66.

]7]-هنج البالغة، اخلطبة األوىل.
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ـ »أمني وحيه وخاتم رسله«]1].

النبّوة  من  غريك  بموت  تنقطع  مل  ما  بموتك  انقطعت  لقد  وأمي،  أنت  »بأيب  ـ 
واألنبياء وأخبار السامء«]2].

ـ »فقّفى به الرسل، وختم به الوحي«]3].

اهلل  برسول  وفتح  رسول،  وال  نبي  بعده  ليس  النبيني  فخاتم  اهلل  رسول  »أما  ـ 
األنبياء إىل يوم القيامة«]4].

ـ »حتى متّت بنبينا حممد 9 حجته وبلغ املقطع عذره ونذره«]5].

ـ »اخلاتم ملا سبق«]6].

وسأل اإلمام احلسني 7 جّده رسول اهلل 9:

»فأخربين يا رسول اهلل، هل يكون بعدك نبي؟ فقال ال، أنا خاتم النبيني«]7].

وقال اإلمام احلسني 7 يف دعاء عرفة:

»صىل اهلل عىل خريته حممد خاتم النبيني«]8].

وعنه 7 أيضًا »أيب عيل وجدي خاتم الرسل«]9].

]1]-املصدر أعاله، اخلطبة 172.

]2]-املصدر أعاله، اخلطبة 230.

]3]-املصدر أعاله، اخلطبة 133.

]4]-الطربيس، االحتجاج، ج 1، ص 220.

]5]-هنج البالغة، اخلطبة 87.

]6]-املصدر أعاله، اخلطبة 87.

]7]-املحدث العاميل، إثبات اهلداة، ج 2، ص 544.

]8]-دعاء عرفة، إقبال األعامل، ص 343.

]9]-عيل بن عيسى األربيل، كشف الغمة، ج 2، ص 213.



197الفصل السادس: الخاتمية

• الشبهة الثانية: تفسري آية الخامتية:	

تقدم أن أرشنا إىل أن اآلية اآلتية تبنّي خامتية النبي األكرم 9 للنبّوة بشكل رصيح:

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرُسوَل اهللِ َوَخاَتَم النَّبِيِّنَي َوَكاَن اهللُ بُِكلِّ  (َما َكاَن حُمَمَّ

ٍء َعلِيًم)]1]. َشْ

وحيث وجد البهائيون هذه اآلية معارضة الدعاء نبّوة الباب واملريزا حسني عيل 
هباء اهلل ـ مؤسس الفرقة البهائية ـ فقد عمدوا إىل تأويل لفظ »اخلاتم« فيها.

أ ـ الاتم بمعنى الزينة:

حيث مالوا يف تفسريهم األول إىل االعتقاد بأن اخلاتم لغة يعني الزينة، من قبيل ما 
يتختم به املرء من أنواع اخلواتم املرصعة باألحجار الكريمة، فحيث أن النبي األكرم 
قد تفّوق عىل من سبقه من األنبياء من حيث املقامات وعلّو الدرجات، وصفه القرآن 

الكريم بأنه »خاتم النبيني«]2].

مناقشة وحتليل:

يف حتليل هذه الشبهة جتب اإلشارة إىل أن كلمة »اخلاتم« ـ بكس التاء ـ تعني اسم 
الفاعل من الذي خيتم األمر وينهيه، وأماـ  بفتح التاءـ  فيعني اخلاتم الذي كان يستعمله 
أغلب الكّتاب للتوقيع عىل هناية نصوص كتبهم ورسائلهم إيذانًا بانتهائها، كام كانوا 
بالشمع والرصاص، ويطلقون عليه  الزجاجية  والدوارق  الظروف  خيتمون رؤوس 

مصطلح »اخلتم«]3].

]1]-األحزاب: 40.

]2]-ُأنظر: أمحد روحي روشني، خامتيت )اخلامتية(، ص 29.

]3]-ُأنظر: املقاييس، قاموس اللغة؛ ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، مادة )ختم(، و)خاتم(.
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وعىل كلتا احلالتني بكس التاء أو بفتحها فإن اخلامتية تعني االنتهاء، وإن كون النبي 
حممد 9 هو خاتم األنبياء وهناية عهد الرساالت كان من الوضوح بحيث يعرتف له 

بذلك حتى هباء اهلل نفسه إذ يقول:

»والصالة والسالم عىل سيد العامل ومريّب األمم الذي به انتهت الرسالة والنبّوة«]1].

ب ـ الاتم بمعنى املصّدق:

املرحلة  صاروا يف  تأويلهم،  إىل ضعف  السابق  التأويل  التفت أصحاب  أن  بعد 
التالية مع إذعاهنم بمعنى اخلاتم إىل القول بأن املراد من اخلاتم الذي خيتّم به الكّتاب 
رسائلهم هو التصديق عىل ما جاء يف نص الرسالة، وهذا املعنى هو الذي أرادته اآلية 
من »خاتم النبيني« بمعنى أن رسول اهلل مصدق ملن سبقه من األنبياء، وال داللة فيها 

عىل أنه خاتم األنبياء وأن ال نبي بعده]2].

مناقشة وحتليل:

يف حتليل هذه الشبهة والتأويل جيب القول:

أوالً: مل يرد يف أّي معجم لغوي أن اخلاتم يستعمل يف معنى التصديق والتأييد، وكام 
تقدم أن أرشنا فإن لفظ اخلاتم قد استعمل يف اللغة بمعنى االنتهاء من اليشء وختم هناية 

الرسالة وبعض الظروف، وعليه تكون هذه الدعوى خمالفة لالستعامالت اللغوية.

ثانيًا: إذا كان املراد من التصديق الزم استعامل معنى اخلاتم ـ بمعنى اخلاتم الذي 
يستعمل خلتم آخر الرسالة ـ جيب القول إن هذا املعنى أي تأييد حمتوى الرسالة هو 
معنى صحيح، إال أن وضع اخلتم عىل هناية الرسالة يشتمل عىل معنى آخر مل يذكره 
مفّس اخلامتية عمدًا أو سهوًا، وهو انتهاء الرسالة، بمعنى  أنه عندما يتم وضع اخلتم 

]1]-حسني عيل هباء اهلل، إرشاقات، ص 292.

]2]-ُأنظر: أمحد روحي روشني، خامتيت )اخلامتية(، ص 33.
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يف أسفل الرسالة، فإن ذلك يعني تأييد ما ورد قبل اخلتم، فإن أضيف يشء إىل ما بعد 
اخلتم ال يكون اليشء املضاف معتربًا.

وهكذا األمر بالنسبة إىل اخلامتية، فالنبي هو املؤيد لألنبياء السابقني، وهو آخرهم. 
وإن ظهور نبي جديد سيكون بمنزلة ما ُيضاف بعد اخلتم، وسيتم التعامل معه عىل 

أساس أنه من »املتنّبئة«.

ثالثًا: لقد استعمل القرآن الكريم لبيان معنى التأييد والتصديق مفردة »مصّدق« 
للداللة عىل ذلك يف ثامنية عرش موردًا، وال نجد يف آية واحدة استعامل كلمة »خاتم« 
إذا  التصديق حتى تكون شاهدًا ودلياًل عىل مدعى صاحب الشبهة. من هنا  بمعنى 
كان مراد اهلل سبحانه وتعاىل من هذه اآلية الرشيفة معنى التصديق، لكان قد استعمل 

لفظ »املصدق« كام استعمله يف سائر املوارد األخرى.

استعامل مفردة  فيها  آية ورد  يقرب من ثامين عرشة  ما  التدّبر يف  رابعًا من خالل 
والقرآن   9 األكرم  النبي  تصديق  خاصة  ـ  التصديق  متعلق  أن  ندرك  »مصدقًا«، 
بـ  »ملا معهم ـ ملا معكم ـ ملا بني  التعبري  الكريم ـ هو الكتاب الساموي دائاًم، إذ يرد 

يديه«، كام يف قوله تعاىل:

ًقا ملَِا َمَعُكْم )]1]. ـ (َوآِمنُوا بَِم َأنَزْلُت ُمَصدِّ

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواإِلْنِجيَل) ]2]. َل َعَلْيَك اْلكَِتاَب بِاْلـَحقِّ ُمَصدِّ ـ (َنزَّ

ًقا لِـَم َمَعُكْم) ]3]. ْلنَا ُمَصدِّ ا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب آِمنُوا بَِم َنزَّ َ ـ (َيا َأيُّ

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه ِمْن اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه ) ]4]. قِّ ُمَصدِّ ـ ( َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاْلَ

]1]-البقرة: 41.

]2]-آل عمران: 3.

]3]-النساء: 47.

]4]-املائدة: 48.
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من هنا فإن استفادة معنى »مصدقًا« من عبارة »خاتم النبيني« استفادة ال ُيساعد 
عليها الدليل، ومل يرد مثيل هلا أيضًا.

النبي  الداللة عىل كون  بعبارة أخرى يتضح من سياق اآلية أهنا مل تكن يف مقام 
األكرم 9 مصدقًا، وإنام هي واردة يف مقام النفي القاطع لكون النبي أبًا لرجالكم، 

والتأكيد عىل أنه خاتم النبيني.

التأويلني  من  واحدًا  اخلاتم  معنى  يكون  أن  احتامل  عىل  اإلرصار  تّم  إذا  وأما 
الزينة أو تصديق األنبياء السابقني، ومع ورود االحتامل يبطل االستدالل  املتقدمني 
باآلية عىل اخلامتية فنقول يف اجلواب جيب يف مثل هذه احلالة الرجوع إىل تفسري مفّس 
القرآن، وهو النبي األكرم 9 وسائر األئمة:، وكذلك فهم املخاطبني هبذه اآلية. 
وعندها سنجد الروايات املأثورة عن النبي األكرم 9 واألئمة األطهار  والدالة عىل 
نفي ظهور نبي جديد، تشكل قرينة ودلياًل عىل أن املراد من اخلاتم هو النبي األخري 

الذي لن يأيت نبي بعده.

ج ـ خاتم النبّوة دون الرسالة:

لفظ  عىل  اجلمود  إىل  املأّولون  عمد  النبيني«  »خاتم  آية  رصيح  إىل  بااللتفات 
»النبيني« وقالوا إن النبي حممدًا 9 إنام هو خاتم النبيني وليس خاتم الرسل. وحيث 
أن »النبي« يبارش عملية التبليغ وهداية الناس من دون أن تكون لديه رشيعة، يف حني 
أن »الرسول« ُيعّد نبيًا خاصًا وصاحب رشيعة مستقلة، فإن اآلية بصدد ختم األنبياء 
دون الرسل، وبذلك يكون الباب أمام إرسال الرسل مفتوحًا، واآلية ليست بصدد 

إغالق الباب من هذه الناحية]1].

]1]-ُأنظر: أبو الفضل گلبايگانی، الفرائد، ص 185 و189؛ أمحد روحى روشنى، خامتيت، ص 33.
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مناقشة وحتليل:

يف معرض حتليل هذه الشبهة، البد من اإلشارة أوالً إىل املسائل اآلتية:

الطريق  فإن  يريده  الذي  املعنى  وإثبات  التأويل  مقام  يف  الشخص  كان  إذا  ـ   1
»خاتم  اآلية  يف  العبارة  كانت  فلو  واسع،  التأويل  فباب  أمامه،  مفتوحًا  سيكون 
املرسلني« بدالً من »خاتم النبيني« ألمكن ملخالف اخلامتية أن يدعي بأن األية بصدد 
يمتلك  ال  الذي  النبي  ظهور  يكون  وعليه  الرشيعة،  صاحب  الرسول  خامتية  بيان 

رشيعة مستقلة أمرًا ممكنًا. 

2 ـ يستعمل »النبي« أحيانًا بشكل مطلق، فيقال: »النبي هو من أنبأ عن اهلل«]1].

ويف هذه الصورة يكون »النبي« مطلقًا بحيث يشمل كل نبي ـ سواء أكان صاحب 
تعاىل  قوله  قبيل  من  اآليات،  من  الكثري  يف  املعنى  هذا  استعمل  وقد  ـ  ال  أم  رشيعة 

حكاية عىل لسان عيسى بن مريم 7: (َوَجَعَلنِي َنبِيًّا)]2].

َكاَن  ُه  إِنَّ إِْبَراِهيَم  اْلكَِتاِب  ِف  َواْذُكْر   )  7 إبراهيم  تعاىل يف وصف سيدنا  وقوله 
يًقا َنبِيًّا ) ]3]. ِصدِّ

خُمَْلًصا  َكاَن  ُه  إِنَّ ُموَسى  اْلكَِتاِب  ِف  َواْذُكْر   )  7 النبي موسى  بشأن  تعاىل  وقوله 
َوَكاَن َرُسوالً َنبِيًّا ) ]4].

النَّاِس  َأْوَل  (إِنَّ  آخر  موضع  يف   7 اخلليل  إبراهيم  سيدنا  بشأن  تعاىل  وقوله 
َبُعوُه َوَهَذا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواهللُ وَِلُّ املْؤِمننَِي)]5]. ِذيَن اتَّ بِإِْبَراِهيَم َللَّ

]1]-ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، ج 14، ص 9.

]2]-مريم: 30.

]3]-مريم: 41.

]4]-مريم: 51.

]5]-آل عمران: 68.
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ويف كثري من اآليات تّم وصف النبي األكرم 9 أكثر من سبع عرشة مّرة بعبارة ( 
ا النَّبِيُّ ) ]1] ومشتقاهتا األخرى. َ َيا َأيُّ

إذن لفظ »النبي« ال يطلق عىل الرسل من أصحاب الرشيعة فقط، بل قد ُيطلق 
النبي  وهو  املخلوقات  وأكمل  أرشف  وعىل  بل  العزم،  أويل  من  األنبياء  عىل  حتى 

حممد 9 أيضًا.

نعم قد يقال إن لفظ النبي والرسول إذا اجتمعا يفرتقان، كام يف قوله تعاىل: ( َوَما 
َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َوالَ َنبِيٍّ ) ]2]، بيد أن لفظ »النبي« يف آية »خاتم النبيني« قد 

جاءت مفردة؛ وعليه فإهنا تشمل كل نبي ورسول.

3ـ  وبمراجعة الروايات املأثورة عن النبي األكرم 9 واألئمة األطهار:ـ  الواردة 
يف نقد شبهة إنكار أصل اخلامتية ـ يتضح أن بعض الروايات قد اشتمل عىل التعبري بـ 
»ختم النبّوة« و»خاتم رسله« و»انقطاع النبّوة وأخبار السامء« و»ختم به الوحي« و»ليس 

بعده نبي وال رسول« و»خاتم الرسل« مما يبطل التوهم والشبهة من األساس.

4 ـ لو قبلنا هبذا الفارق املذكور بشكل مطلق، وسلمنا بأن »النبي« أعم مطلقًا من 
»الرسول« وقلنا بأن النبي رسول حيصل عىل األخبار من عوامل الغيب من دون أن يأيت 
»الرسول«  »النبي« وعىل خامتية  اآلية عىل خامتية  املعنى تدل  القول هبذا  برشيعة، جيب 
أيضًا؛ ذلك ألن اآلية عندما تدل عىل ختم النبوة ـ بمعنى املجيء باألخبار الغيبية ـ فإن 
الزم ذلك خامتية »الرسالة« أيضًا؛ ألن من بني شؤون الرسالة املجيء باألخبار من الغيب.

بعبارة أخرى حيث أن »النبي« مطلق وعام، وأن »الرسول« خاص، فإن نفي العام 
النبوة والرسالة يف  اآلية تدل عىل خامتية  فإن  نفي اخلاص، وعليه  بنفسه عىل  سيدل 

وقت واحد]3].

]1]-ُأنظر: األنفال 64، 65، 70؛ التوبة: 73؛ األحزاب: 1، 45، 50، 59.

]2]-احلج: 52.

]3]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 16، ص344.
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• الشبهة الثالثة: تأويل روايات الخاتم:	

كام عمد املخالفون للخامتية ـ الذين يقف البهائية يف العرص الراهن عىل رأسهم 
إحدى  أن  إىل  أن أرشنا  تقّدم  وقد  اخلامتية.  روايات  تأويل  إىل  األخرى  اخلطوة  ـ يف 
تأويالهتم هي محل معنى »النبي« باملعنى اخلاص يف آية اخلامتية. وقد تكرر هذا التأويل 
عىل هذا الشكل يف الروايات النبوية »ال نبي بعدي« أيضًا. وإن ضعف هذا الكالم 

وهشاشته تتضح مما تقّدم.

أّما التأويل اآلخر للبهائية فيكمن يف لفظ »اخلاتم«، حيث ورد عن النبي وصف 
نفسه بـ »اخلاتم« يف كثري من الروايات، من قبيل:

ـ »أنا خاتم النبيني«]1].

ـ »بنا خيتم اهلل كام بنا فتح اهلل«]2].

اخلامتية  من   9 النبي  مراد  بأن  االعتقاد  إىل  البهائية]3]  من  املأّولون  ذهب  وقد 
ليس هو املعنى الظاهري واللغوي، وإنام املراد هو املعنى املجازي؛ إذ إّن مقام النبي 
النبوة لنفسه  9 كان أرفع من مقام مجيع األنبياء السابقني، فقد نسب ختم  األكرم 
هبذا املعنى، كام أنه لذات هذا الدليل يصف نفسه بأنه أول نبي، مع أنه مل يكن كذلك 

باملعنى احلقيقي والظاهري؛ فقال: 

»كنت نبيًا وآدم بني املاء والطني«]4].

]1]-البخاري، صحيح البخاري، ج 3، ص 26.

]2]-الشيخ الصدوق، كامل الدين وإمتام النعمة، ج 1، ص 230؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، 

ج 52، ص 316.
]3]-ُأنظر: حسني عيل هباء، ايقان، ص 107 و108 و126.

]4]-سليامن القندوزي، ينابيع املودة، ج 1، ص 9.
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مناقشة وحتليل:

ال خيفى ضعف هذا التأويل عىل القارئ الكريم، وذلك للسببني اآلتيني:

أوالً: إّن هذا التأويل خمالف للمعنى اللغوي والعريف لكلمة »اخلاتم«، وعليه فإن 
أم  نبي  أول  هو   9 األكرم  النبي  يكون  أن  أما  قطعي.  دليل  إىل  يفتقر  عنه  العدول 
هو  ليس  املراد  إن  قالت:  حيث  نفسها،  الروايات  يف  به  الترصيح  تّم  فقد  7؟  آدم 
اإلنسان املادي الذي يعيش عىل هذه الكرة األرضية، وإنام روح النبي يف عامل األرواح 
السيادة  له  والذي  األول،  والصادر  املخلوق  بأنه  النبي  يتصف  حيث  والعقول، 

والرشف عىل مجيع املخلوقات.

وثانيًا: لقد تّم الترصيح يف الروايات املأثورة عن النبي األكرم 9 أنه لن ُيبعث 
نبي بعده. ومع هذا الترصيح ال يبقى جمال حلمل اخلاتم عىل املعنى املجازي.

• الشبهة الرابعة: إمكان ادعاء الخامتية بوصفها مظهر الله:	

لقد كان لفرقة الشيخية اجتاهًا باطنيًا وتأويليًا يف تفسري النصوص والتعاليم الدينية، 
وقد كان هلم دور هام يف انحراف البابية والبهائية، وقد سعوا من خالل ذلك إىل إضفاء 
مسحة دينية عىل فرقتهم، ومن هنا عمدوا إىل تأويل النصوص التي ختالف متبنياهتم، 

ومن األمثلة عىل ذلك تأويلهم لنصوص »اخلامتية« عىل ما تقدمت اإلشارة إليه.

وقد قال البهائية وعىل رأسهم املؤسس هلم املريزا حسني عيل يف تأويل نصوص 
اخلامتية: إن مجيع الناس وسائر املخلوقات ما هم إال ظهورات لوجود اهلل، وحيث كان 
اهلل هو األول واآلخر، أمكن جلميع الكائنات واملظاهر أن تدعي األولية واآلخرية]1]، 

وعىل هذا األساس ادعى النبي حممد 9 اخلامتية أيضًا.

]1]-ُأنظر: املريزا حسني عيل هباء اهلل، ايقان، ص 118.
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وقد ذكر املريزا حسني عيلـ  يف موضع آخرـ  احتاد املظهرية بشكل خاص بني مجيع 
األنبياء، وقال بأن مجيع األنبياء يشرتكون يف روح واحدة، وعليه ال معنى ألن يكون 
األحوال  مجيع  يف  تكون  أن  ويمكن  الواحدة،  الروح  هلذه  بالنسبة  وآخر  أول  هناك 

متصفة بأهنا األول واآلخر]1].

مناقشة وحتليل:

يف حتليل هذه الشبهة جيدر التأمل يف النقاط اآلتية:

1 ـ سيان حكم الظاهر إل املظهر:

من  واحدة  ويف  املغالطات،  ارتكاب  إىل  مّدعاهم  لتأييد  املأّولون  عمد  لقد 
بسيط  سبحانه  اهلل  أن  بمعنى  »املظهر«.  إىل  »الظاهر«  حكم  بتسية  قاموا  مغالطاهتم 
والنهاية،  والبداية  واحلدود  واملغايرة  التعدد  يقبل  الذي ال  الوجود  وبحت ورصف 
بل اهلل جامع جلميع الصفات الكاملية عىل نحو البساطة، ولذلك اليمكن سلب صفة 

كامل عنه، قال تعاىل: 

ٍء َعلِيٌم ) ]2]. ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ َشْ ( ُهَو األَوَّ

فهي  احلدود  وحتّدها  اإلمكانية  باملاهية  تتصف  فحيث  األخرى  الوجودات  أّما 
الوجودي،  النقصان  صفات  بمختلف  تتصف  فإهنا  والعدم،  الوجود  من  تركيب 
فعىل سبيل املثال يتصف أول خملوق إهلي بوصف األول، وال يمكن وصفه باآلخر، 
الرغم  وعىل  األول.  بوصف  التالية  الوجودات  سائر  وصف  يمكن  ال  املقابل  ويف 
من اشرتاك الوجودات اإلمكانية مع اهلل من حيث أصل الوجود االشرتاك املعنوي 

]1]-إن هلا حكم نفس وذات واحدة؛ ألن مجيع الناس ينهل من كأس املحبة اإلهلية )املصدر أعاله، ص 101 

و107(.
]2]-احلديد: 3.
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املشكك، ولكن حيث يتصف اهلل بالوجود الكامل والبحت ـ بينام تتصف الوجودات 
اإلمكانية بوجود ناقص ـ ال يمكن احلديث عن عينية وجود اهلل ووجود املمكنات، 
وإن االختالف بينهام ال يبيح لنا املقارنة بينهام؛ فأين ضوء الشمعة من ضياء الشمس؟!

وبعبارة أخرى إن مجيع الكائنات تستمّد إمكانيتها وحمدوديتها وقوالبها اخلاصة 
من أصل الوجود والصفات الكاملية، وإن الناس مشمولون هلذه القاعدة أيضًا. وإن 
الوجودية  وسعته  يتناسب  بام  الكاملية  والصفات  اإلهلي  بالوجود  يتنعم  إنسان  كل 

واستعداده وقدرته االستيعابية.

وبعد بيان هذه املقدمة يتضح ضعف ادعاء املريزا حسني عيل هباء اهلل؛ إذ رغم أن 
مجيع الناس مظاهر وجتليات وجود اهلل، إال أن كل إنسان خيتلف عن غريه يف مقدار 
الكامل الذي يأخذه من اهلل سبحانه وتعاىل. وإن كامل وجود األنبياء خيتلف عن سائر 
الناس، بل حتى األنبياء خيتلفون فيام بينهم يف املقامات والدرجات والصفات الكاملية، 
ْلنَا َبْعَضُهْم َعَل  ُسُل َفضَّ وقد رّصح القرآن الكريم هبذه احلقيقة حيث قال: (تِْلَك الرُّ

َم اهللُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت) ]1].  َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن َكلَّ

ففي هذه اآلية تّم الترصيح بتعدد الرسل وعدم اعتبارهم شخصًا واحدًا، كام تّم 
الترصيح أيضًا باختالفهم يف الفضل واملراتب الكاملية.

وعىل هذا األساس نقول:

أوالً: ال يمكن ألّي إنسان أن يدعي النبّوة لنفسه، فضاًل عن أن يقول: »أنا خاتم 
النبيني«؛ ألن مقام النبوة مرتبة خاصة من الكامل اإلهلي خيتص هبا اهلل خاّصة أوليائه، 

َعُل ِرَساَلَتُه ) ]2]. قال تعاىل: ( اهللُ َأْعَلُم َحْيُث َيْ

]1]-البقرة: 253.

]2]-األنعام: 124.
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التي  الكاملية  بالصفات  االتصاف  هو  يمكنه  ما  غاية  املمكن  الوجود  إن  وثانيًا: 
والقدرة،  واجلود  والعلم  احلياة  قبيل  من  املمكن،  الوجود  حّق  يف  تصّورها  يمكن 
وذلك بمقدار سعته الوجودية بطبيعة احلال. أما الصفات اخلاصة بالوجود الرصف 
اخلالص  الوجود  صفة  قبيل  من  أبدًا،  هبا  يتصف  أن  لإلنسان  يمكن  فال  والبحت، 

والبحت واملطلق والالمتناهي واجلمع بني صفة األول واآلخر والظاهر والباطن.

وعليه فإن القول بأن اإلنسان حيث يمّثل مظهرًا وجتليًا من جتليات اهلل، فإنه يتصف 
بصفات إهلية من قبيل الرصف والالمتناهي واألول واآلخر قول ضعيف وخاطئ.

والالتناهي  بالبساطة  اتصافه  وهو  »الظاهر«  حكم  نسبة  هنا  تّم  أخرى  بعبارة 
واألول واآلخر إىل »املطهر« و»التجيل« الذي هو اإلنسان، دون سند أو دليل، وال 

خيفى عىل القارئ ما يف ذلك من املغالطة الواضحة.

2 ـ ادعاء من دون دليل:

إن دعوى القائلني بأن مجيع األنبياء هلم حكم الذات والروح الواحدة، بحاجة إىل 
بيان وإثبات. فإن كان مرادهم أن مجيع األنبياء بمثابة النفس الواحدة املذعنة واملطيعة 
لألوامر اإلهلية، وإهنم مصطفون من قبل اهلل، فهو ادعاء صحيح، ولكن ال ُيفهم منه 
وحدة أرواحهم عىل نحو احلقيقة. وأما إذا كان مرادهم من هذا الكالم االحتاد احلقيقي 
والواقعي، فال يعدو أن يكون ذلك جمّرد ادعاء؛ إذ كام تقّدم أن أرشنا فإن لكل وجود 
الوجودي  التشكيك  ألصالة  وطبقًا  به،  خاّصة  إمكانية  وماهية  وحّدًا  قالبًا  إمكاين 
يصدق هذا الكالم عىل القول بالتجيل والظهور أيضًا. إذ بناًء عىل اعتبار الوجودات 
اإلمكانية مظاهر وجتليات إهلية، فإهنا ستكون من مقتضيات وظهور األعيان الثابتة 
واألسامء والصفات اإلهلية، وحيث تكون هذه الصفات متعّددة وخمتلفة، سينعكس 
هذا االختالف والتعدد بدوره عىل هذه الظهورات. إال أن هذا املقال ال يتسع ملزيد 

من التوضيح هبذا الشأن]1].

]1]-ُأنظر: سعيد رحيميان، جتىل وظهور در عرفان نظرى )التجيل والظهور يف العرفان النظري(.
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3 ـ خمالفة القرآن الكريم:

بعض  إلثبات  به  ويستدلون  بل  الكريم،  بالقرآن  يعرتفون  البهائيني  أن  حيث 
ادعاءاهتم، جيب القول إن حكمهم هذا خمالف لرصيح القرآن؛ فقد تقّدمت اإلشارة 
العبارة عن تعدد الرسل واختالف درجاهتم، والزم  القرآن يتحدث برصيح  إىل أن 
َمْن  ِمنُْهْم  َبْعٍض  َعَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  َفضَّ ُسُل  الرُّ (تِْلَك  تعاىل:  قال  أرواحهم،  تعّدد  ذلك 

َم اهللُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت ) ]1]. َكلَّ

4 ـ خمالفة الروايات:

لآليات  الظاهري  املعنى  سلب  عىل  الواقع  يف  تعمل  التأويلية  الشبهة  هذه  إن 
والروايات الدالة برصيح العبارة عىل أن النبي األكرم 9 هو آخر األنبياء، وإنه لن 

يأيت نبي بعده أبدًا، وهذا املعنى نّص يف تفسري اخلاتم بمعناه احلقيقي واللغوي.

حصيلة الكالم، أوالً ال يمكن لنا أن ننسب بحال من األحوال األحكام اخلاصة 
اخلاتم واآلخر عىل ذات  نطلق اسم  أن  »املظهر«، ولذلك ال يمكن  إىل  »الظاهر«  بـ 
التشكيك  بنظرية  القول  عىل  سواء  ـ  املمكنات  أن  حيث  وثانيًا  الوجودية.  املظاهر 
الوجودي أو القول بنظرية جتيل الوجودـ  متعددة وخمتلفة، سيكون لكل منها أحكامها 
وأسامؤها اخلاصة، فيكون منها ما هو أول، ومنها ما هو خاتم. وهذا ما يؤيده القرآن 

الكريم والروايات الرشيفة أيضًا.

• الشبهة الخامسة: عدم ختم النبّوة، بل ظهور وتجّل إلهي:	

عمد البهائيون يف خطوة الحقة للفرار من إشكال ادعاء هباء اهلل للنبوة ومعارضة 
ذلك ألصل اخلامتية إىل القول بأن املريزا حسني عيل هباء اهلل مل يكن نبيًا جديدًا، وإنام 

هو ظهور وجتل هلل عّز وجل، وبذلك يكون مقامه أسمى من جمّرد النبّوة]2].

]1]-البقرة: 253.

]2]-ُأنظر: عبد املجيد ارشاق خاوري، قاموس توقيع منيع مبارك، ص 114؛ أبو الفضل گلبايگانی، الفرائد، 

ص 183 فام بعد.
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مناقشة وحتليل:

لـاّم كانت هذه الشبهة خارجة عن موضوع التحقيق يف الشبهات املثارة ضّد النبي 
األكرم 9، فإننا سنكتفي بمجّرد اإلشارة إليها عرب النقاط اآلتية:

أن  للبهائيني  وأنى  ثابتة،  وغري  اعتباطية  دعوى  جمّرد  هو  الكالم  هذه  إن  أوالً: 
يثبتوها؟! 

وثانيًا: مل يتضح معنى الظهور واملظهرية من كالمهم، فطبقًا لعبارة هباء اهلل التي 
تقدم ذكرها يف الصفحات السابقة يكون مجيع الناس هم مظهر وظهور احلق تعاىل، 
وبذلك لن تكون هذه الدعوى خاصة بالباب أو البهاء، وإن كان املراد نوعًا ومعنى 
خاص من املظهرية، فال بّد أوالً من حتديد هذا املعنى بشكل واضح كي نتبنّي ضعفه 
من خالل التحليل واملناقشة أيضًا. فكيف يتجىل اهلل يف إنسان عىل غري املعنى املعروف 

من الظهور والتجيل؟ أفال يؤدي هذا الكالم إىل القول باحللول أو التجسيم اإلهلي؟

وقد كان من النصارى ما ُيشبه هذه الدعوى بحق السيد املسيح عيسى7، حيث 
قالوا بأنه ظهور وجتل هلل بدالً من القول بأنه نبي. ويبدو أن البهائية قد أعجبوا هبذا 
لرصيح  خمالف  االدعاء  هذا  ولكن  والبهاء.  الباب  حق  يف  يشبهه  ما  فادعوا  الكالم 
 ،7 مريم  بن  املسيح عيسى  النصارى وقوهلم يف  أبطلت ظن  التي  القرآنية  اآليات 

واملفروض أن البهائيني يتظاهرون بااللتزام بالقرآن.

وإن كان مرادهم من ذلك جمّرد التأييد اإلهلي، فيجب القول:

البهائيون  يقدم  ومل  إثباته،  هو  املهم  ولكن  ممكن،  االفرتاض  هذا  إن  أوالً: 
والقاديانيون أي إثبات عىل ذلك.

وثانيًا: لو سلمنا أصل هذا االفرتاض، فإنه ال خيتص هبم، وإنام يعم مجيع الناس، 
ويف هذه الصورة ستكون الدرجة املرتتبة عىل هذا االتصاف دون درجات األنبياء، 
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تقدمت  وقد  القديمة.  الرشيعة  تنسخ  جديدة  لرشيعة  التأسيس  عدم  ذلك  والزم 
إشكاالت أخرى يف نقد ادعاء أمحد القادياين.

• الشبهة السادسة: ادعاء اآليات املثبتة لظهور نبي جديد:	

أبعد من ذلك، فصاروا  9 إىل ما هو  النبي األكرم  املخالفون خلامتية  كام ذهب 
بصدد إثبات ظهور نبي جديد من خالل القرآن الكريم، فتمّسكوا باآليات اآلتية:

اآلية األول:

وَن َعَلْيُكْم آَيايِت ) ]1]. ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ ( َياَبنِي آَدَم إِمَّ

حيث ورد اإلخبار يف هذه اآلية بالفعل املضارع »يأتينّكم« الدال عىل حتقق الفعل 
يف احلال واملستقبل، الذي حيكي عن ظهور األنبياء يف املستقبل]2].

مناقشة وحتليل:

لألسف  ـ  ُيشريوا  مل  صاغوها  الذين  إن  الشبهة  هذه  حتليل  يف  القول  جيب  ـ   1
الشديد ـ إىل زمن هذه اآلية، وما إذا كانت خطابًا للمسلمني أم إهنا ناظرة إىل تاريخ 

األنبياء واألمم السالفة؟

معرض  يف  كان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  نجد  عليها  املتقّدمة  اآليات  إىل  وبالعودة 
احلديث عن قصة آدم 7 وحّواء ودخوهلام إىل اجلنة وإخراجهام منها. ثّم صار اهلل بعد 

ذلك إىل وعظ آدم وحواء وأبنائهام، مبتدئًا ذلك بعبارة »يا بني آدم«، من قبيل قوله:

ْيَطاُن َكَم َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمْن اْلـَجنَِّة ) ]3]. ( َياَبنِي آَدَم الَ َيْفتِنَنَُّكْم الشَّ

]1]-األعراف: 35.

]2]-ُأنظر: أمحد روحى روشنى، خامتيت، ص 38؛ أبو الفضل گلبايگانی، الفرائد، ص202.

]3]-األعراف: 27.
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ثّم أنزل اهلل سبحانه وتعاىل اآلية مورد البحث يف سياق هذه املواعظ واإلراشادات، 
والتي هي ـ بطبيعة احلال ـ خطاب جلميع بني آدم عىل طول التاريخ. وعليه فإن القول 
بأن الفعل املضارع الوارد يف هذه اآلية يدل عىل ظهور األنبياء يف املستقبل صحيح]1]، 
ولكن جيب التدقيق يف أخذ الزمن احلارض واملستقبل بالنسبة إىل الزمن الذي تتحّدث 
عنه هذه اآلية. وحيث أن اآلية تتحدث عن األزمنة األوىل التي تعود إىل خماطبة بني 
والبالغ عددهم  ـ  األنبياء  لظهور مجيع  احلايل واآليت  الزمن  امللحوظ هو  يكون  آدم، 

أربعًا وعرشين ومئة ألف نبي ـ إىل عرص خاتم األنبياء 9.

ولتقريب األذهان نذكر املثال اآليت لو أن ملكًا أصدر قبل عرشين سنة مرسومًا 
يقيض بأنه سوف يرسل إىل الناس من يمثله، ثم أخذ يف كل سنة يرسل مندوبًا عنه، 
ويف السنة العرشين أرسل رسوالً وأبلغ الناس بأنه آخر الرسل وإنه لن يكون رسوالً 
الذي  امللكي  باملرسوم  أن حيتجوا عليه  احلالة  مثل هذه  للناس يف  يمكن  فهل  بعده. 
صدر قبل عرشين سنة، إلثبات أن عدم إرسال املزيد من الرسل يف املستقبل سيكون 

خمالفًا هلذا املرسوم؟!

كال طبعًا، إذ مع افرتاض أن الرسول العرشين يمثل امللك قطعًا، سيكون كالمه 
معربًا عن إرادة امللك، وبذلك فإنه يقّيد الفرتة الزمية ويضع هلا حّدًا يف الداللة عىل 

االستقبال.

والكالم نفسه يأيت بالنسبة إىل النبي األكرم 9. فصحيح أن اهلل قد أخرب قبل ألف 
عام بإرسال األنبياء، ولكن حيث أن اهلل تعاىل قد حتّدث يف القرآن عن »خاتم النبيني«، 

]1]-إن التدقيق يف األفعال املضارعة ـ املستعملة يف القرآن الكريم ـ يثبت أن بعضها منسلخ عن الزمن، بمعنى 

أن بعض األفعال املضارعة يدل عىل املايض واحلارض واملستقبل عىل السواء، بل هو يتحدث عن حتقق مطلق 
َمَواِت َوالَ ِف األَْرِض) سبأ3. فلو أخذنا  ٍة ِف السَّ الفعل، كام يف قوله تعاىل: (َعاِلِ اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعنُْه ِمْثَقاُل َذرَّ
داللة الفعل املضارع عىل املستقبل يف مثل هذه اآليات لوجب علينا أن نقرص علم اهلل عىل املستقبل فقط، وإنه ـ 

والعياذ باهلل ـ ال يعلم ما جرى يف املايض، واآلية مورد البحث من هذا القبيل.
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وإن النبي حممدًا 9 عّرف نفسه بأنه هو النبي اخلاتم، نستفيد من ذلك ختم النبّوات 
بمحمد 9.

2 ـ أما اجلواب الثاين عن االستدالل هبذه اآلية الرشيفة، فنقول فيه إن التدّبر يف 
هذه اآلية ُيثبت أهنا ليست يف مقام بيان إرسال عدٍد من األنبياء يف املستقبل، وإنام هي 
بصدد بيان مالزمة نحصل عليها من خالل التدقيق يف أداة الرشط »إما« املركبة من 
إن وما، وعىل هذا األساس ال تكون اآلية بوارد احلديث عن حتمية ظهور األنبياء، 
وإنام هي بصدد بيان املالزمة بني إيامن املؤمنني باألنبياء وبني عدم خوفهم وحزهنم، 
الزمان، وتؤكد  الداللة عىل  الرشطية تكون منسلخة عن  القضية  إن  وبعبارة أخرى 

فقط عىل بيان املالزمة.

اآلية الثانية:

وَح ِمْن َأْمِرِه َعَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِْذَر  َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّ ( َرفِيُع الدَّ

َيْوَم التَّاَلِق ) ]1].

يف هذه اآلية يؤكد املنكرون للخامتية ـ من خالل التمسك بصيغة الفعل املضارع 
أيضًا ـ عىل استمرار نزول الوحي وعدم انقطاع سلسلة األنبياء]2].

مناقشة وحتليل:

اهلل  قدرة  بيان  بصدد  اآلية  أن  ندرك  يشاء«  »من  عبارة  يف  التأّمل  خالل  من  ـ   1
واختياره، وأنه ينزل الوحي عىل من يشاء.

إّن هذه اآلية الرشيفة يف مقام اإلجابة عن اعرتاض أو توّهم اعرتاض صادر عن 
البعض، إذ يقول ملاذا مل ينزل القرآن مجلة واحدة؟ أو ملاذا مل ينزل عىل رجل عظيم؟ 

]1]-غافر: 15.

]2]-ُأنظر: أبو الفضل گلبايگانی، الفرائد، ص 136.
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كام يف قوله تعاىل:

َلًة َواِحَدًة ) ]1]. َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْ ـ ( َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوالَ ُنزِّ

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيٍم ) ]2]. ـ ( َوَقاُلوا َلْوالَ ُنزِّ

وعليه فإن الفعل املضارع يف هذه اآلية منسلخ عن الداللة عىل احلال أو االستقبال، 
بل هو منسلخ عن الداللة عىل الزمان مطلقًا، وجّل التأكيد  يف هذه اآلية عىل قدرة اهلل 

سبحانه وتعاىل يف اجتباء من يشاء. 

أنه  ذلك  من  ُيستفاد  ال  عني«،  ممثاًل  أشاء  من  أنصب  »إين  مثاًل:  ملك  قال  فلو 
أنه  ذلك  يعني  ال  عنه،  ممثل  هناك  كان  ولو  حتاًم،  املستقبل  يف  عنه  ممثاًل  سينّصب 
عىل  التأكيد  حول  يدور  امللك  كالم  حمور  وإنام  غريه.  شخصًا  املستقبل  يف  سينّصب 

سلطته الكاملة وقدرته التامة عىل اختيار من يشاء.

2 ـ عالوة عىل ذلك فإن اآلية تتحّدث بشكل مطلق عن استمرار الوحي بغض 
النظر عن اإلشكال األول، يف حني أن القرينة اخلاصة آية ختم النبّوة والرويات النبوية 
تدّل عىل انتهاء الوحي، ومع قيام الدليل اخلاص يتّم رفع اليد عن إطالق الدليل املطلق.

اآلية الثالثة:

ٍة َرُسوٌل َفإَِذا َجاَء َرُسوُلـُهْم ُقِضَ َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم الُيْظَلُموَن) ]3]. (َولُِكلِّ ُأمَّ

حيث يستدل أصحاب هذه الشبهة من خالل التمّسك هبذه اآلية قائلني إذن جيب 
أن يكون لكل أّمة نبي، والزم ذلك ظهور نبي أو أنبياء لكل األمم التي تأيت بعد نبي 

اإلسالم]4].

]1]-الفرقان: 32.

]2]-الزخرف: 31.

]3]-يونس: 47.

]4]-ُأنظر: حيدر عيل اإلصفهاين، دالئل العرفان، ص 48؛ أمحد روحى روشنى، خامتيت، ص 38.
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مناقشة وحتليل:

1 ـ إن هذه اآلية الرشيفة تؤكد عىل وجود رسول ونبي لكل أمة، وال ُيستفاد من 
ذلك استمرار بعث األنبياء، بل إن هذه اآلية الرشيفة تنسجم مع أصل اخلامتية؛ ذلك 
ألن اهلل قد بعث إىل األمة األخرية أعظم رسله، أي النبي حممد 9، ومل تبق هذه األمة 

دون رسول.

وأما وجوب أن يبعث اهلل رسوالً جديدًا يف كل عرص وزمان، فهو ما اليفهم من 
هذه اآلية، بل إن الشبهة هنا شبيهة بام كان يقال يف صدر اإلسالم من االعرتاض عىل 
اختيار اهلل للنبوة شخصًا مثل حممد 9 وهو عىل ما هو عليه من الفقر؟! أو إنه ملاذا 
مالئكته  من  ملكًا  اهلل  ينتخب  مل  ملاذا  أو  مثلنا؟!  األسواق  يف  ويميش  الطعام،  يأكل 

ليكون نبيًا؟ وما إىل ذلك من عرشات األسئلة واالعرتاضات األخرى.

2 ـ إّن اآلية ساكتة عن استمرار النبوات أو اختتامها، ومن ثمَّ البّد من احلصول 
عىل احلكم هبذا الشأن من خالل الرجوع إىل اآليات األخرى، من قبيل آية اخلتم. وقد 

تقدم ذكر آيات وروايات ختم النبّوة.

اآلية الرابعة:

ٍة َأَجٌل ) ]1]. ( لُِكلِّ ُأمَّ

حيث يزعم املخالفون للخامتية أن هذه اآلية تدل عىل حمدودية األمم بآجاهلا ـ بام 
يف ذلك أمة اإلسالم ـ والزم انتهاء أجل األمة ظهور نبي جديد. وهناك من فّس كلمة 

»األمة« بمعنى الدين أيضًا]2].

]1]-يونس: 49.

]2]-ُأنظر: حيدر عيل اإلصفهاين، دالئل العرفان، ص 48.
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مناقشة وحتليل:

املعاين  القرآن الكريم، نعثر عىل خمتلف  بالنظر إىل استعامل كلمة »األمة« يف  ـ   1
املستفادة من هذه املفردة، من قبيل:

أ ـ اجلامعة التي تشرتك يف اعتناق دين واحد:

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس ) ]1]. ( ُكنُْتْم َخْيَ ُأمَّ

ب ـ اجلامعة التي تشرتك يف العيش ضمن زمان ومكان واحد:

ٍة َأَجٌل ) ]2]. ( لُِكلِّ ُأمَّ

ًة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن ) ]3]. ( َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ

ج ـ الشخصية الكبرية والبارزة:

ًة ) ]4]. ( إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

د ـ الدين:

ا َعَل آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن ) ]5]. ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَل ُأمَّ ( إِنَّ

وعليه بااللتفات إىل خمتلف معاين األمة، جيب النظر إىل أي هذه املعاين هي األنسب 
باآلية مورد البحث فبااللتفات إىل قوله تعاىل: ( َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم الَ َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة 

]1]-آل عمران: 110.

]2]-يونس: 49.

]3]-القصص: 23.

]4]-النحل: 120.

]5]-الزخرف: 22.
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َوالَ َيْسَتْقِدُموَن)]1]. وعود ضمري اجلمع يف »أجلهم« إىل »األمة« يثبت أن املراد يف احلّد 
األدنى ليس هو الدين، إذ ال بّد حينها من استعامل ضمري املفرد دون اجلمع، وعليه يكون 

املراد من األمة هنا اجلامعة التي تشرتك يف أمر واحد أعم من الدين أو الزمان واملكان.

وعىل هذا األساس فإن اآلية ليست بصدد حتديد وقت وفرتة خاصة للدين كي يتّم 
هبا االستدالل عىل رضورة أن يتحدد اإلسالم بفرتة حمّددة، وأن ينتهي بأمد وأجل.

األمة  لعمر  التكوينية  احلدود  بيان  عن  تتحّدث  الرشيفة  اآلية  إن  أخرى  بعبارة 
واجلامعة التي تزول عن الوجود بانتهاء أجلها املحّدد.

2 ـ ولو سلمنا جدالً أن املراد من »األمة« يف هذه اآلية هي أمة اإلسالم، وقلنا بأن 
اآلية بصدد بيان حتديد أجل وفرتة زمنية هلذه األمة، مع ذلك ال تكون هناك داللة يف 
هذه اآلية عىل إمكان ظهور نبي جديد؛ ذلك ألّن اآلية تقول هناك أجل وأمد حمّدد 
هلذه األمة اإلسالمية. ولكن هل تبنّي أين ومتى ينتهي هذا األجل؟ هذا ما مل حتّدده 
اآلية، بل هناك آيات أخرى ظاهرة ورصحية يف بيان غلبة وظهور اإلسالم عىل سائر 

األديان األخرى رغم كراهة املرشكني والكفار، إذ يقول تعاىل:

ِه َوَلْو َكِرَه  يِن ُكلِّ ـ ( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلـُهَدى َوِديِن اْلـَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَل الدِّ
ُكوَن) ]2]. اْلـُمرْشِ

َكَم  األَْرِض  ِف  َلَيْسَتْخلَِفنَُّهم  الاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُْكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن  اهللُ  (َوَعَد  ـ 
نَنَّ َلـُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرَتَض َلـُهْم )]3]. اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ

وبذلك يتّم افرتاض أجل األمة اإلسالمية بقيام الساعة ويوم القيامة.

]1]-األعراف: 34.

]2]-التوبة: 33.

]3]-النور: 55.
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األديان  أن  وحيث  وكامله،  بأحقيته  رهن  دين  كل  وفرتة  أجل  إن  أخرى  بعبارة 
وأما  انقىض،  قد  أجلها  يكون  والبَدع،  والتحريف  النقص  من  تعاين  كانت  السابقة 
اإلسالم فهو دين كامل وشامل وجامع وإن نبيه إنسان كامل، وعليه فإن أجل هذا 

الدين سيستمر إىل يوم القيامة.

اآلية الامسة:

( لُِكلِّ َأَجٍل كَِتاٌب ) ]1].

يف  إليها  يستندون  حيث  للخامتية،  املخالفني  قبل  من  اآلية  هبذه  التمسك  تّم  كام 
إثبات رضورة أن يكون لكل فرتة زمنية وأجٍل كتاب ورشيعة ساموية]2].

مناقشة وحتليل:

دلياًل  يكون  وما  الترشيعي  الكتاب  بمعنى  اآلية  هذه  يف  الكتاب  اعتربنا  لو  ـ   1
عىل النبّوة، فيتضح اجلواب عنه من اجلواب عن اآلية السابقة؛ ألن هذه اآلية ترصد 
هذه  من  املراد  هو  ما  ونقول  نفسه  السؤال  نعيد  أننا  بيد  مرحلة،  كل  هناية  يف  كتابًا 
املرحلة؟ هل تقّدر بمئة سنة؟ أو بألف سنة؟ أو إىل يوم القيامة؟ إن املراحل بالنسبة إىل 
األنبياء السابقني كانت تتحّدد بظهور األنبياء الالحقني، فبعد ظهور كل نبي جديد 
تنتهي مرحلة قديمة ويبدأ عهد جديد، أما مرحلة اإلسالم فلم يتّم حتديدها يف هذه 
اآلية، ولتحديد هذه املرحلة نجد اآليات األخرى، من قبيل آية اخلامتية، وآيات غلبة 
اإلسالم وظهوره عىل الكفر والرشك، وآية الوعد باستخالف املسلمني عىل األرض، 

تدل بأمجعها عىل خلود اإلسالم واستمراره إىل يوم القيامة.

]1]-الرعد: 38. 

]2]-ُأنظر: حيدر عيل اإلصفهاين، دالئل العرفان، ص 48.



الّنبّي األعظم9 218

2 ـ إن مفـردة »الكتـاب« يف هـذه اآليـة ال تشـري إىل رشيعـة أو كتـاب نبـي، بـل 
بااللتفـات إىل اآليـة السـابقة (َوَما َكاَن لَِرُسـوٍل َأْن َيْأيِتَ بِآَيـٍة إاِلَّ بِـإِْذِن اهلل)]1]، واآلية 
الالحقـة (َيْمُحـوا اهللُ َمـا َيَشـاُء َوُيْثبُِت َوِعنْـَدُه ُأمُّ اْلكَِتـاِب) ]2] يبـدو أن اآلية يف مقام 
اإلعـالن عـن هـذه احلقيقـة وهـي أن اجـرتاح معجـزة أو آيـة إنـام يكـون بحسـب 
املقتضيـات الزمانيـة واملكانيـة ونـوع املخاطـب، وإن اختيـار ذلـك بيد اهلل سـبحانه 

وتعاىل.

أبدًا،  إليها  تتّم اإلشارة  التي تقتضيها الرشيعة اإلسالمية، فهو ما مل  أما احلدود 
تقّدم  ما  اآليات األخرى، عىل  إىل  الرجوع  وإن اإلجابة عن ذلك ممكنة من خالل 

توضيحه.

• الشبهة السابعة: ادعاء النبّوة الظلية:	

األخريين  القرنني  يف  ظهر  وإنام  البهائية،  فرقة  عىل  يقترص  مل  اخلامتية  إنكار  إن 
شخص اسمه أمحد القادياين 1255 ـ 1326 م يف باكستان، وقد ادعى النبّوة أيضًا 
النافية  والروايات  اآليات  وجود  إىل  وأتباعه  هو  التفت  وحيث  اخلامتية.  وأنكر 
لظهور نبي جديد، فقد عمدوا إىل تربير واٍه وضعيف، إذ قالوا: إهنم يؤمنون بأصل 
اخلامتية بمعنى نفي ظهور نبي جديد، ولكنهم مع ذلك ال يمنعون من حلول روح 
احلقيقة  ويف  مراده،  أو  شخصه  يف   7 مريم  بن  عيسى  روح  أو   9 األكرم  النبي 
فإن نبّوته ليست نبّوة مستقلة وجديدة يتّم رّدها باآليات والروايات، وإنام هي جتلٍّ 

وظهور لنبوة النبي السابق، فنبّوة القادياين بمنزلة الغصن إىل اجلذور.

قد وصف غالم أمحد القادياين نبّوته املدعاة بـ »النبّوة الظلّية« بمعنى أن نبوته ظل 

]1]-الرعد: 38.

]2]-الرعد: 39.
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9 أو أهنا شعاع من قبسها]1]. وقال يف موضع آخر بعبارة أكثر  النبي األكرم  لنبوة 
رصاحة »لقد أراد اهلل أن يتمثل مجيع األنبياء واملرسلني يف شخص واحد وإنني ذلك 

الرجل«]2]. 

كام عمد لتأييد نبوته من خالل التمّسك بقوله تعاىل: 

ُد ) ]3]. ا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَ ً ( َوُمَبرشِّ

مناقشة وحتليل:

1 ـ إن أول مـا يتبـادر إىل الذهـن عنـد حتليـل هـذا الـكالم هـو عـدم إمـكان 
فهمـه؛ فـام معنـى أن تتجـىل أو تتمثل روح النبـي األكرم 9 أو روح مجيـع األنبياء 

؟  فيه

مـن  عـدد  أرواح  أو  نبـي  روح  حلـول  هـو  ذلـك  مـن  املـراد  كان  فـإن 
يف  بطالنـه  اتضـح  الـذي  بالتناسـخ  القـول  إىل  سـيؤدي  هـذا  فـإن  األنبيـاء، 

. لفلسـفة ا

وإن كان املراد هو دعم روح نبي اإلسالم أو األنبياء السابقني، فهذا املعنى خمالف 
لظاهر ادعاء غالم أمحد القادياين، وعىل فرض قبوله ال يستفاد منها ادعاء النبّوة، إذ 
هناك من املؤمنني من حيظى بتأييد اهلل الذي هو فوق األنبياء، ومع ذلك ال يكون هذا 

التأييد مساوقًا للنبّوة.

]1]-ُأنظر: غالم أمحد القادياين، التعليم، ص 15، وانظر أيضًا غالم أمحد القادياين، براهني أمحدية، ج 1، ص 

239، نقاًل عن حممد عبد اهلل الدّراز، حقيقة الوحي، ص 27 و304، نقاًل عن إحسان إهلي ظهري، القاديانية، 
ص 79 ـ 89.

]2]-غالم أمحد القادياين، الرباهني األمحدية، ص 89 ـ 90.

]3]-الصف: 6.
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2 ـ وعالوة عىل ذلك كيف يمكن إثبات حتقق كال الفرضني ـ أي احللول احلقيقي 
لروح األنبياء أو تأييدهم لشخص القادياينـ  بالفعل]1]؟ وبعبارة أخرى إن هذا الكالم 

جمرد ادعاء فارغ.

الصفحات  تقدم يف  ما  ـ عىل  والروايات  اآليات  أنكرته  قد  النبوة  إدعاء  إن  ـ   3
السابقة ـ بشكل مطلق. فإن كان غالم أمحد القادياين يعترب نفسه تابعًا وفرعًا عن النبي 
حممد 9 حقيقة، فعليه أن يؤمن بجميع رشيعته وتعاليمه ومن بينها اخلامتية، ال أن 
ينكرها وينّصب نفسه علاًم يف مواجهة النبي حممد 9، ومع ذلك يصف نفسه بكل 

جرأة أنه فرعه وخادم له!

إن هذه اآلية  4 ـ أما هشاشة االستناد إىل اآلية الرشيفة فواضحة أيضًا؛ إذ أوالً 
تتحّدث عن ظهور النبي حممد 9 كبشارة من قبل النبي عيسى بن مريم، وال شأن هلا 
بنبي يأيت بعد النبي األكرم 9. وثانيًا يبدو أن غالم أمحد القادياين إنام متادى يف ادعائه 
ملكان انطباق اسم أمحد عليه، ولكن إذا اعرتفنا له بذلك فسوف يتسع الباب لكل من 

كان اسمه أمحد كي يدعي النبوة متمسكًا ببشارة القرآن بنبّوته! 

]1]-عند دراسة آيات القرآن الكريم ندرك أن من بني مهام األنبياء مواجهة الطواغيت يف عرصهم، يف حني 

أن غالم أمحد القادياين قد اعرتف شخصيًا أنه قد أفنى أكثر حياته يف خدمة ودعم اإلنجليز، وكان يدعو لقادة 
روحاين  15؛  ص  القلوب،  ترياق  الكنج،  الرزاق  عبد  )ُأنظر:  أتباعه.  عىل  واجبة  طاعتهم  واعترب  اإلنجليز، 
خزائن، نجم اهلدى، ج14، ص65(، فهل يعقل أن حتل أو تتمثل روح النبي األكرم 9 أو أرواح األنبياء يف 

مثل هذا الشخص؟!



الفصل السابع
الحكومة واملرشوعية

• الشبهة األوىل: إنكار املرشوعية اإللهية والدينية لحكومة النبي األكرم9:	

وبعبارة  فيها؟  السلطة  رأس  عىل  كان  دينية  حكومة   9 األكرم  النبي  أقام  هل 
أخرى هل الوالية السياسية من مجلة مسؤوليات النبي األكرم 9؟

ليس هناك من يرتدد يف اإلجابة عن السؤال األول باإلجياب، إال أن السؤال بل 
يف  تكمن  األخرية  العقود  يف  طرحها  إىل  املسلمني  من  العلامنيون  عمد  التي  الشبهة 
قوهلم إن احلكومة التي أقامها النبي األكرم 9 يف املدينة مل تكن من منطلق كونه نبيًا 
مرساًل من قبل اهلل، وإنام أقامها بوصفه مواطنًا واستجابة لرغبة أهل املدينة يف تنظيم 
شؤوهنم، ومن هنا تكون هذه املسألة أمرًا شخصيًا واجتامعيًا، وال يمكن استنباطها 
بشكل خاص من القرآن الكريم، كي يتّم نسبة نظرية تأسيس احلكومة اإلسالمية إىل 

القرآن والدين. 

التنظـري إىل القـول بـأن احلكـم واحلاكميـة ليسـت  يعمـد املخالفـون يف مقـام 
مـن شـؤون »اهلل« كـام أهنـا ليسـت مـن شـؤون »النبـي« تبعـًا لذلـك، بل هـي ملك 
للشـعب. وبعبـارة أخـرى إهنـم ينكـرون وجـود »املرشوعيـة اإلهليـة« للحكومـة، 
ويـرون أن املصـدر الوحيـد إلضفـاء الرشعيـة عىل احلكـم يأيت مـن قبـل »الناس«، 
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وبحسـب املصطلح إهنـم يؤمنون بـ »املرشوعيـة السياسـية« و»الديمقراطية« يف قبال 
»املرشوعيـة اإلهليـة«]1]. 

حق  ورفع  اإلهلي  احلق  وتنزيل  املرشوعية  مقولة  إىل  الرؤية  من  النوع  هذا  إّن 
الناس بدأ منذ القرن السابع عرش للميالد تقريبًا، ذلك من خالل القضاء عىل النظام 
الرؤية  هلذه  املنظرين  أشهر  بني  من  وإن  امللكية،  اإلمرباطورية  وسقوط  اإلقطاعي 
1704م، الذي تأثرت بأفكاره وفلسفته كل املذاهب السياسية  1632 ـ  جون لوك 

الديمقراطية والليربالية وحقوق اإلنسان]2].

وها نحن اليوم نشهد تسلل هذه الزوبعة بني املسلمني من الشيعة والسنة، حيث 
يذهبون إىل القول بحزم إن مرشوعية احلكم ال تستمد من اهلل ورسوله، بل هي حق من 
حقوق الشعب، ومما قاله بعضهم يف هذا الشأن »إن احلق يف احلكم هو ملك للشعب 
عىل مجيع األحوال، فإن حكومة العباد من شأن العباد دون اآلهلات، فإن احلكم ينبثق 
عنهم وجيب أن يعود إليهم«]3]. وقال آخر »إن اخلالفة واحلكومة من وجهة نظر اإلمام 

]1]-إن كل حكومة جيب أن تقوم عىل مبنى ومالك للمرشوعية )األحقية والدستورية القانونية(، ولكن ما هو 

هذا املبنى واملالك؟ هناك يف هذا الشأن عّدة آراء ومالكات، من قبيل
1 ـ القهر والغلبة.
2 ـ احلق الطبيعي.

3 ـ احلكومة التقليدية.
4 ـ االعتبار والتواضع العام.

5 ـ الشخصية واملرشوعية اإلهلية.
)وملزيد من التوضيح، ُأنظر: حممد حسن قدردان قراملكي، حكومت دينى از منظر استاد مطهري )احلكومة 

الدينية من وجهة نظر األستاذ املطهري(، الفصل األول(.
من  وللمزيد  بعد.  فام   113 ص  فلسفه،  كليات  بابكني،  ريتشارد  احلكم؛  يف  رسالة  لوك،  جون  ]2]-ُأنظر: 

التوضيح بشأن ظهور العلامنية يف العامل الغريب، ُأنظر: حممد حسن قدردان قراملكي، سكوالريزم در مسيحيت 
األول. الفصل  املسيحية واإلسالم(،  )العلامنية يف  واسالم 

الكريم  أيضًا عبد  وانظر   ،12 21، ص  العدد  كيان،  الكريم رسوش، مدارا ومديريت، جملة  ]3]-ُأنظر: عبد 

.52 ايدئولوژى، ص  از  تر  فربه  رسوش، 
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احلسني ليست ملكًا ليزيد وال لغريه من اخللفاء، فهي ليست ملكًا هلم وال ملكًا هلل، 
وإنام هي من حقوق الناس، ومن حقهم أن ينتخبوا للحكم من يشاؤون«]1].

مناقشة وحتليل:

إّن البحث يف منشأ احلكم واحلاكمية ومالكات مرشوعيتها ُيعدُّ من مباحث فلسفة 
السياسة اهلامة، وهناك كثري من اآلراء املطروحة هبذا الشأن. ويف البداية يمكن تقسيم 
استناد حق احلاكمية  بيان مرشوعية احلكم إىل قسمني، ومها أوالً  اآلراء املختلفة يف 
واملرشوعية إىل اهلل، وثانيًا استناد حق احلاكمية واملرشوعية إىل غري اهلل، والقسم الثاين 

يشمل الشعب، والنَُخب أهل احلل والعقد، والقهر والغلبة وما إىل ذلك.

إن املنكر لوجود اهلل سوف يرى عدم نسبة مرشوعية احلكم إىل اهلل من باب السالبة 
بانتفاء املوضوع رضورة. أما املؤمن واملعتقد بوجود اهلل فعليه أن يتأمل ويتدّبر يف نسبة 
املرشوعية إىل أحد طرفيها اهلل وغريه بشكل أكرب. بعبارة أخرى إن عىل املؤمن واملتأله 
إىل  تنقسم  تقتضيه؟ واألدلة  الذي  ما  »األدلة«، لريى  أو  »الدليل«  لـ  تابعًا  يكون  أن 

قسمني »عقلية« و»نقلية«.

يذهب أكثر املتأهلني إىل االعقاد بأن مقتىض كال هذين القسمني من األدلة العقلية 
والنقلية هو إثبات حق احلاكمية هلل، وحيث أن هذا املقال ال يتسع لبيان هذه األدلة 

وحتليلها، سنكتفي بمجرد اإلشارة إليها ضمن النقاط اآلتية:

1 ـ عدم االنسجام مع العقل:

يرى املتأهلون أن اهلل هو اخلالق]2] واملالك املطلق]3] واملدّبر لعامل املمكنات]4] وعىل 

]1]-ُأنظر: مهدي بازرگان، آخرت وخدا هدف بعثت، ص 4 و43.

ٍء)، الرعد 16، وانظر أيضًا فاطر 114. ]2]-قال تعاىل (ُقْل اهللُ َخالُِق ُكلِّ َشْ

ٍء)، الفرقان 2. وُأنظر: أيضًا البقرة 107؛ آل عمران 189؛ النور 42، وغريها. ]3]-قال تعاىل (ُقْل اهللُ َخالُِق ُكلِّ َشْ

الصافات:  10؛  يونس:  45؛  األنعام:  أيضًا  1. وانظر  اْلَعامَلنَِي)، احلمد:  َربِّ  (اْلـَحْمُد هللِ  تعاىل  ]4]-قال 

وغريها.  ،182
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رأسها وجود اإلنسان، فهو الذي خلق اإلنسان من العدم التوحيد يف اخلالقية، وهو 
املالك املطلق وواهب الوجود لإلنسان ابتداًء وبقاًء التوحيد يف املالكية، وهو الذي 

يدّبر عامل الوجود ويعمل عىل إدارته التوحيد الربويب. 

ذلك  والزم  فيه،  احلياة  تنظم  وحكومة  قانون  إىل  بحاجة  اإلنساين  املجتمع  إّن 
هذا  يطرح  وهنا  هلل.  واململوك  املخلوق  أي  ورسمها،  اإلنسان  حقوق  دائرة  حتديد 
السؤال نفسه من الذي يمتلك الصالحية واملرشوعية لتحديد أو سلب حقوق مملوك 
وخملوق آلخر غري املالك واخلالق؟ فهل يمكن لشخص أجنبي ـ عىل سبيل املثال ـ 
أن يقّيد أو يسلب حقل طفل لغريه أو مصاحله املادية واملعنوية؟ أو أن هذا األمر إذا 
كان الزمًا فإنام يكون من صالحية ويل أمر الطفل وصاحب املصالح املادية واملعنوية 
فقط؟ إن العقل حيكم بعدم تدخل األجنبي يف حقوق ومصالح اآلخرين، وإن هذا 

احلق يدخل ضمن صالحية »ذي احلق«.

وهكذا األمر بالنسبة إىل احلكومة ووضع الترشيعات والقوانني يف املجتمع. فإن 
أنه  إال  املجتمع،  ملصلحة  يعود  نفسه  يف  كان  وإن  احلكم  وإقامة  الترشيعات  وضع 
يستوجب حتديد أو سلب حقوق ومصالح املواطنني، وهم أناس خملوقون ومملوكون 

وهلم خالق ومالك ورّب.

الشاملة  القوانني  ووضع  احلاكم  تعيني  ُيعّد  هل  نفسه  السؤال  هذا  يطرح  وهنا 
واجلامعة من حقوق اخلالق واملالك والرب أم ال؟

إن اجلواب عن هذا السؤال باإلجياب يعني تأييد مرشوعية احلاكمية اإلهلية التي 
يّدعيها املتأهلون. وأما اجلواب بالنفي فيعني رفض حق اخلالقية واملالكية والربوبية هلل 

عز وجل، إال أن العقل ال يتحمل مثل هذا القول.

وأما إذا أنكر شخص أصل هذه الصفات املتقّدمة، فإنه سيكون خارجًا عن دائرة 
االعتقاد باهلل املتصف باخلالقية واملالكية والربوبية.
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اهلل يف  بحق  نعتقد  أن  فإما  الصفات،  اهلل هبذه  اتصاف  افرتاض  مع  أخرى  بعبارة 
احلاكمية أم ال؟ إن إنكار حق اهلل يف احلاكمية يعني أن تعيني احلاكم أو وضع القانون 
خارج عن دائرة صالحية واستحقاق اهلل، ولو صدر عن اهلل مثل هذا اليشء فسوف 
يعني ذلك حتديدًا أو سلبًا حلق أو حقوق الناس واملواطنني، وسيكون ذلك من سنخ غري 

احلق، وبعبارة رصحية سيدخل يف »الباطل« و»الغصب« و»عدم العدل« والعياذ باهلل!

فهل يمكن للمتأله أن يلتزم بمثل هذه النتيجة؟ أال يرى العقل مثل هذا احلكم 
»ظلاًم« و»باطاًل«؟ ألن مثل هذا احلكم بدوره سيؤدي إىل حتديد أو سلب حق اهلل يف 
إدارة  يتوىل  أن  الذي جيب  والرّب  واملدّبر  املطلق  املالك  الترصف واالختيار بوصفه 

شؤون عبده ومملوكه.

قد يقال هنا إن مراد أصحاب نظرية حاكمية الشعب ال بمعنى إنكار حق احلاكمية 
هلل من األساس، وإنام املراد هو تفويض اهلل هذا احلق من قبله للناس.

عبارة  رصيح  بل  لظاهر  خمالف  التفسري  هذا  مثل  إن  أوالً:  القول  جيب  وعندها 
حمل  عن  اخلروج  يعني  التفسري  هذا  مثل  إن  وثانيًا:  اإلهلية.  احلاكمية  حلق  املنكرين 
البحث؛ ألن الفرض يقوم عىل شبهة املنكرين حلق احلاكمية اإلهلية واعتقادهم بمالك 
اعتقد  لو  ولكن  طوهلا.  يف  وليس  اإلهلية،  املرشوعية  عرض  يف  األرضية  املرشوعية 

شخص بمثل هذا القول فإنه سيكون من املعتقدين بمرشوعية احلاكمية اإلهلية.

2 ـ عدم االنسجام مع اآليات القرآنية:

منا  تقدم  الشبهة واإلجابة عنها، وقد  لنقض  الطرق  الكثري من  إىل وجود  أرشنا 
آيات  إثبات حق احلاكمية اإلهلية من  العقيل باختصار. وهنا نحاول  الطريق  إيضاح 
القرآن الكريم ـ وهذا الطريق ال يقنع إال املؤمنني بالقرآن بطبيعة احلال ـ وفيام يأيت 

نشري إىل بعض اآليات الدالة عىل هذا احلق: 
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القائد واحلاكم واملدير  آيات تصف  ـ الكم والاكمية حق إهلي: هناك   1  / 2
الذي يسوس الناس، وكذلك أصل احلكومة بأهنا حق اهلل، من قبيل قوله تعاىل:

َم َولِيُُّكْم اهلل ) ]1]. ـ ( إِنَّ

ـ ( َوَما َلـُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل ) ]2].

ـ ( َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمن َوِلٍّ َوالَ َشِفيٍع ) ]3].

ـ ( َفاهللُ ُهَو اْلَوِلُّ ) ]4].

ـ ( إِْن اْلـُحْكُم إاِلَّ هلل ) ]5].

ـ ( َلُه اْلـُمْلُك ) ]6].

ْنَيا َواآلِخَرِة ) ]7]. ـ ( َأْنَت َوِلِّ ِف الدُّ

وداللة هذه اآليات عىل انحصار احلكم واحلاكمية عىل اهلل يف غاية الوضوح.

أن إعطاء  آيات أخرى تذكر  بعينهم: هناك  أفراد  ـ تفويض الاكمية إل   2  / 2
احلكم إىل اآلخرين يدخل يف نطاق الدائرة اإلهلية حرصًا، من قبيل قوله تعاىل:

ـ ( َواهللُ ُيْؤيِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء ) ]8].

]1]-املائدة: 55.

]2]-الرعد: 11.

]3]-السجدة: 4.

]4]-الشورى: 9.

]5]-األنعام: 57؛ يوسف: 40 و67.

]6]-البقرة: 247؛ األنعام: 73؛ فاطر: 13؛ الزمر: 6؛ التغابن: 1.

]7]-يوسف: 101.

]8]-البقرة: 247.
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النبي  أمثال  من  بعينهم،  أفراد  إىل  احلكم  إعطاء  عن  أخرى  آيات  حتّدثت  وقد 
داوود]1]، وسليامن]2]، وإبراهيم]3] :.

3 / 2 ـ حق الترشيع والتقنني منحرص باهلل سبحانه وتعال: هناك آيات حترص حق 
الترشيع ووضع القوانني باهلل عز وجل، من قبيل قوله تعاىل:

ـ ( إِْن اْلـُحْكُم إاِلَّ هللِ ) ]4].

ـ ( َوَمْن َلْ حَيُْكْم بَِم َأنَزَل اهللُ َفُأْوَلئَِك ُهْم الظَّالِـُموَن ) ]5].

ٍء َفُحْكُمُه إَِل اهلل ) ]6]. ـ ( َوَما اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمْن َشْ

سبحانه  اهلل  عىل  والترشيع  التقنني  حرص  من  املراد  بأن  التذكري  إىل  حاجة  ال 
وتعاىل إنام يقترص عىل األمور العامة والكلية والثابتة، أما التفاصيل واألمور اجلزئية 
املستحدثة يف كل عرص، فيمكن ترشيعها من قبل احلاكم الصالح واستشارة اخلرباء؛ 

واستنباط حكمها من خالل إرجاع الفروع إىل األصول.

4 / 2 ـ اآليات الدالة عل حاكمية النبي األكرم 9: هناك آيات التكتفي بمجّرد 
احلاكم  هو  تعتربه  وإنام  فقط،  الناس  عىل  حاكاًم  بوصفه   9 األكرم  النبي  تعريف 
املطلق، وبعبارة أخرى تراه صاحب سلطات واختيارات مطلقة، من قبيل قوله تعاىل:

َكاَة َوُهْم  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َم َولِيُُّكْم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ـ ( إِنَّ
َراكُِعوَن ) ]7].

]1]-ُأنظر: آل عمران: 26 و54.

]2]-ُأنظر: ص 35. 

]3]-ُأنظر: النساء 55.

]4]-األنعام: 57؛ يوسف: 40 و67.

]5]-املائدة: 45. وانظر أيضًا املائدة: 44 و47.

]6]-الشورى: 10.

]7]-املائدة: 55.
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باهلل  »إنام«  احلرص  أداة  من  املستفاد  احلكم  انحصار  عن  تتحدث  اآلية  فهذه 
إشارة واضحة  الصالة يف  أثناء  أمواله  يزكي  الذي  املؤمن  إليهام  ورسوله، وأضافت 
إىل اإلمام عيل 7. من دون أن تتوسع يف شمول هذا احلكم لسائر الناس يف حتديد 

احلاكم أو خليفته.

ـ ( النَّبِيُّ َأْوَل بِاْلـُمْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم ) ]1].

مطلقة  األكرم9  النبي  اختيارات  حدود  أن  بدورها  تثبت  الرشيفة  اآلية  وهذه 
وشاملة ومقّدمة عىل االختيارات الفردية للمواطنني.

ُة  ـ (َوَما َكاَن لِـُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَض اهللُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلـُهْم اْلـِخَيَ
ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللُ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلالً ُمبِينًا)]2].

وتضيف  ورسوله،  هلل  اخلاصة  االختيارات  عىل  أيضًا  بدورها  تؤكد  اآلية  وهذه 
رصاحة أن ليس أمام الناس سوى الطاعة والتسليم ألحكام اهلل ورسوله، وإن التمّرد 

عىل أوامر اهلل ورسوله تؤدي إىل الضالل واالنحراف عن جادة الصواب.

3 ـ عدم االنسجام مع الروايات النبوية:

كام أن نظرية سلب حق احلاكمية اإلهلية والنبوية تواجه إشكاالً ثالثًا أيضًا، يتمثل 
بالروايات املأثورة عن النبي األكرم 9، إذ أثبتت حق احلاكمية هلل وللنبي بوصفه رسوالً 

إهليًا، وليس النتخابه من قبل الناس، وفيام يأيت نشري إىل جانب من هذه الروايات:

روي عن النبي األكرم 9 أنه قال ضمن رواية طويلة أشار فيها إىل منزلته وأهل 
العباد  عىل  السيادة  وحق  اهلل،  إىل  والتوّسل  والعصمة  واإلمامة  الوالية  وإىل  بيته، 

وسياسة البالد احلكم بوصفها من شؤوهنم اخلاصة، إذ يقول:

]1]-األحزاب: 6.

]2]-األحزاب: 36.
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»ونحن سادة العباد، ونحن ساسة البالد، ونحن الكفاة والوالة واحلامة والسقاة 
والطريق  القويم  النهج  ونحن  والسلسبيل،  السبيل  ونحن  النجاة،  وطريق  والرعاة 
يف  شك  فينا  شك  ومن  اهلل،  عىل  رد  علينا  رد  ومن  باهلل،  آمن  بنا  آمن  من  املستقيم. 
اهلل، ومن عرفنا عرف اهلل، ومن توىل عنا توىل عن اهلل، ومن أطاعنا أطاع اهلل، ونحن 
الوسيلة إىل اهلل والوصلة إىل رضوان اهلل، ولنا العصمة واخلالفة واهلداية، وفينا النبوة 

والوالية واإلمامة«]1].

إن تعيني اخلليفة للحاكم والقائد السيايس يف األنظمة الديمقراطية واجلامهريية ال 
يدخل يف صالحيات القائد نفسه، بيد أنه عندما أسلمت بعض القبائل مثل قبيلة بني 
عامر اشرتطت عىل النبي أن يكون هلا اخلرية يف اختيار خليفته، إال أن النبي األكرم 9 
مل يستند يف ذلك إىل حقوق الناس، وإنام قال هلم رصاحة: »إن امللك هلل، جيعله حيث 

يشاء«]2].

القيادة  مستوى  عىل  خليفته  حدد  قد   9 األكرم  النبي  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
إىل  الشيعة  ويذهب  اهلل،  من  بأمر  واملواطن  املواضع  من  كثري  يف  واملعنوية  السياسية 

االعتقاد بإمامة اإلمام عيل 7 استنادًا إىل هذه األدلة.

• الشبهة الثانية: انحصار شأن النبوة والنبي 9 بإبالغ الوحي والهداية دون 	

الحكم:

النبي  شأن  أن  يثبت  القرآن  إىل  الرجوع  بأن  االدعاء  إىل  العلامنيون  يذهب 
األكرم 9 ومهمته تقترص عىل إبالغ رسالة السامء وهداية الناس إىل اهلل واآلخرة، ومل 
ترد أّي آية بشأن الدنيا واحلكم، واستندوا إلثبات مدعاهم ببعض اآليات القرآنية، 

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 25، ص 23.

]2]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 2، ص 424؛ ابن كثري، السرية النبوية، ج 1، ص 159؛ العالمة حممد باقر 

املجليس، بحار األنوار، ج 25، ص 23.
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من قبيل قوله تعاىل:

ُمُهْم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسوالً  يِّنَي  األُمِّ ِف  َبَعَث  الَِّذي  ُهَو   ) ـ 
ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي ) ]1]. اْلكَِتاَب َواْلِ

اًجا  ا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا إَِل اهلل بِإِْذنِِه َوِسَ ً ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبرشِّ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ ـ ( َيا َأيُّ
ُمنًِيا ) ]2].

وقد سبق أن تّم طرح هذه الشبهة أوالً من قبل عيل عبد الرزاق]3] بني أهل السنة، 
وتّسبت يف العقود األخرية لتلقى رواجًا بني العلامنيني من الشيعة]4].

1 ـ أبعاد منزلة النبّوة والنبي األكرم 9:

يذهب أكثر الباحثني الغربيني وبعض املستنريين املسلمني يف السنوات األخرية إىل 
دعم »التعددية الدينية«، وال يتحملون حرص احلق يف دين خاص، وقد أصبحوا فيام 
يتعلق بتفسري النبّوة وغايتها حرصيني لألسف الشديد، حيث قالوا بأن فلسفة النبوة 
يثبت  الكريم  القرآن  الرجوع إىل  تبعًا لذلك. إال أن  الوحيدة هي اهلل، وتأيت اآلخرة 
برؤية جامعة وشاملة، بمعنى أهنم كانوا يسعون  يمتازون  األنبياء كانوا  لنا أن مجيع 
بمختلف الوسائل والُسبل إىل التأثري يف الُبعد الدنيوي واألخروي من حياة اإلنسان. 
يف  بالتعددية  تسميتها  يمكن  التي  واألهداف  الغايات  خمتلف  ينشدون  كانوا  حيث 

األهداف أو »التعددية الغائية«.

]1]-اجلمعة: 2.

]2]-األحزاب: 45 ـ 46.

اللغة  إىل  الكتاب  هذا  ترجم  وقد  و150.   60 ص  احلكم،  وأصول  اإلسالم  عيل،  الرزاق،  عبد  ]3]-ُأنظر: 

قدرت(. ومبانى  )اسالم  عنوان  حتت  الفارسية 
حكمت  يزدي،  حائري  مهدي  و229؛   82 ص  بعثت،  هدف  وخدا  آخرت  بازرگان،  مهدي  ]4]-ُأنظر: 

.140 ص  وحكومت، 
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نعم إّن أول األهداف والغايات وأمّهها من البعثة والنبّوة ينظر إىل اآلخرة وهداية 
الناس إىل الفالح والنجاح الروحي واملعنوي، ولكن هذا هو أول األهداف وليس 
آخرها. فإن األنبياء إىل جانب هذا اهلدف، كانوا يسعون إىل إقامة العدل واحلرية وبناء 
منطلق  من  الغايات  تكن هذه  ومل  الناس،  بني  النزاعات واخلصومات  الدولة وحل 
أهنم من مجلة الناس الذين حيملون مهوم املواطنة واحلياة االجتامعية، بل يأيت اهتامم 
األنبياء هبذه األهداف طبقًا إلرشادات السامء وتعاليمها، من هنا فإّن األهداف الثالثة 
اآلنفة تدخل يف ضمن الربنامج والرسالة اإلهلية التي محلها األنبياء، وهو ما سنقوم 

بتوضيحه.

1 / 1 ـ العدالة االجتمعية:

يف  عام  بشكل  اإلهليني  األنبياء  بعثة  أهداف  أحد  بيان  إىل  اآليات  بعض  تذهب 
موجبًا  امتثاهلا  وتعترب  والدنيوية،  االجتامعية  والقوانني  القرارات  من  جمموعة  إبالغ 

لتحقيق القسط والعدل، من قبيل قوله تعاىل:

( َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط 

َوَأْنَزْلنَا اْلـَحِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس ) ]1].

فهذه اآلية ال تتحّدث عن اهلداية وإنزال النور، بل هي تشري إىل بعض القوانني 
ذات الصلة بعامل الدنيا، والتي تؤدي مراعاهتا إىل حتقيق العدالة، وهي قوانني أرسلت 
للناس بواسطة األنبياء لتكون جزءًا من جدول أعامهلم. وهذه املسألة تعني االهتامم 

بالُبعد الدنيوي من حياة الناس.

]1]-احلديد: 25. قال األستاذ الشهيد مرتىض املطهري يف تفسري هذه اآلية »إن كل نبي قام بالثورة عىل النظام الديني 

القائم، وسعى إىل إصالح النظم االجتامعي، وهذا ما يؤكد عليه القرآن بشكل خاص. فإن الثورة عىل النظام الفاسد 
وبناء نظام عادل بدالً منه كان يمثل غاية جلميع األنبياء والرساالت، بيد أن هذه احلقيقة قد جتلت يف اإلسالم ـ 

بوصفه الدين اخلاتم ـ بشكل أوضح«. )ُأنظر: مرتىض املطهري، پيرامون انقالب اسالمى، ص 101(.
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الفردية  توضيح ذلك أن عنوان »الكتاب« يف اآلية الرشيفة ال خيتص باألحكام 
والعبادية، وإنام هو بشكل عام يشمل حتى األحكام االجتامعية أيضًا؛ إذ تّم وصف 
هذين  وبني  الكتاب،  إنزال  نتائج  من  بأنه  الناس  قبل  من  والقسط  العدالة  حتقيق 
األمرين ارتباط وثيق. فلو قلنا بعدم شمول الكتاب لألحكام الدنيوية، وقرصناه عىل 

اهلداية واآلخرة، سيعني ذلك زوال هذا االرتباط.

وعالوة عىل ذلك فإن التذكري باحلديد بوصفه رمزًا للقهر والقضاء املربم يف اآلية 
هبذا الوصف ملا يثريه من الرعب، ُيعّد شاهدًا آخر عىل عمومية »الكتاب« وشموله 
بالسيف،  التهديد  الدنيا؛ ألن ظاهر  املتخلفني يف هذه  ومعاقبة  االجتامعية  لألحكام 
فعليته وحتققه يف هذه الدنيا، كام أن منافع احلديد إنام تكون للناس يف هذه الدنيا أيضًا.

حاصل الكالم أن اآلية الرشيفة تقّر يف احلّد األدنى بحقيقة إنزال بعض القوانني 
الناس من قبل اهلل بواسطة األنبياء، وإن مهمة  الناظرة إىل األمور الدنيوية من حياة 
هؤالء األنبياء مل تقترص عىل الوعظ واإلرشاد فقط. وهناك كثري من اآليات التي تدعو 
االقتصادية  األمور  ويف  القضاء  يف  العدل  برعاية  املؤمنني  وسائر   9 األكرم  النبي 

واالجتامعية أيضًا، من قبيل قوله تعاىل:

ُكُموا  وا األََماَناِت إَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ ـ ( إِنَّ اهللَ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
بِاْلَعْدِل ) ]1].

وَك  َيُضُّ َفَلْن  َعنُْهْم  ُتْعِرْض  َوإِْن  َعنُْهْم  َأْعِرْض  َأْو  َبْينَُهْم  َفاْحُكْم  َجاُءوَك  َفإِْن   ) ـ 
َشْيًئا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ اهللَ حُيِبُّ اْلـُمْقِسطنَِي ) ]2].

ـ ( َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط ) ]3].

]1]-النساء: 58.

]2]-املائدة: 42.

]3]-األنعام: 152.
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ـ (َيا َقْوِم َأْوُفوا امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم)]1].

واآلية األوىل والثانية ذات صلة بالقضاء، واآليتان األخريتان ترتبطان باالقتصاد، 
ويف مجيع هذه احلاالت يأمر اهلل رسوله وسائر العباد بتطبيق العدل.

2 / 1 ـ الرية االجتمعية:

كانت الطبقة التي تنتمي إىل األقلية عىل طول التاريخ هي التي تتسلط عىل رقاب 
األكثرية من أبناء املجتمع، وتعمل عىل االستئثار يف السلطة وتستثمر أرواح املواطنني 
املفكرين  كبار  وتأييد  بدعم  املرير  الواقع  هذا  حظي  ولربام  وأعراضهم.  وأمواهلم 
والفالسفة يف العامل، كام نشهد ذلك يف نظريات الفلسفة السياسية لكل من أرسطو]2] 
الفذة.  والطبقات  األرشاف  حكم  يف  وإفالطون  الطبيعي،  احلق  من  إليه  ذهب  فيام 
أما األنبياء فقد وقفوا بأمجعهم يف وجوه حكام اجلور والطاغوت، وكانوا يطالبوهنم 
برعاية احلقوق الفطرية واحلريات البدهيية للمواطنني، وأن ال ينتهكوا حقوقهم، وفيام 

يأيت نشري إىل بعض هذه االعرتاضات:

يؤكد القرآن الكريم عىل أن اهلل تعاىل قد أرسل كل نبي إىل أمتي لغاية الدعوة إىل 
عبادة اهلل ونبذ الطاغوت:

ٍة َرُسوالً َأْن ُاْعُبُدوا اهللَ َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت) ]3]. ـ (َوَلَقْد َبَعْثنَا ِف ُكلِّ ُأمَّ

يبادر النبي األكرم 9 مستلهاًم تعاليم وحي السامء إىل دعوة األمة اإلسالمية إىل 
ويرى  ـ  احلرب  إىل  باللجوء  ولو  ـ  الظاملني  ربقة  من  األخرى  الشعوب  سائر  حترير 

الركون إىل السلم يف هذه احلاالت أمرًا غري مقبول:

]1]-هود: 85.

]2]-ُأنظر: أرسطو، السياسة، نقله إىل الفارسية محيد عنايت، ص 10.

]3]-النحل: 36.
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َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن  ـ ( َوَما َلُكْم الَ ُتَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهلل َواْلـُمْسَتْضَعِفنَي ِمْن الرِّ
نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِ َأْهُلَها )]1]. الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

األنبياء بسبب معارضتهم لظلم احلكومات، من  بقتل كثري من  القرآن  كام أخرب 
قبيل قوله تعاىل:

ـ ( َوَيْقُتُلوَن النَّبِيِّنَي بَِغْيِ اْلـَحقِّ ) ]2].

ـ ( َوَقْتَلُهْم األَْنبَِياَء بَِغْيِ َحقٍّ ) ]3].

للطغات  التاريخ  طول  عىل  األنبياء  أتباع  مواجهة  عن  أخرى  آية  حتدثت  وقد 
أقدامهم  يثبت  أن  والظاملني مشكلني جبهة حمكمة وراسخة، وكان دعاؤهم من اهلل 

وينرصهم عىل الكافرين:

َوَما  اهلل  َسبِيِل  ِف  ْم  َأَصاَبُ لِـَم  َوَهنُوا  َفَم  َكثٌِي  يُّوَن  ِربِّ َمَعُه  َقاَتَل  َنبِيٍّ  ِمْن  ْن  (َوَكَأيِّ ـ 
نَا اْغِفْر َلنَا  ابِِريَن * َوَما َكاَن َقْوَلـُهْم إاِلَّ َأْن َقاُلوا َربَّ َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواهللُ حُيِبُّ الصَّ

َنا َعَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن) ]4]. اَفنَا ِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ ُذُنوَبنَا َوإِْسَ

9 مل تكن هناك حكومة أو حاكم بعينه ممسكًا بمقاليد  النبي األكرم  ويف عرص 
وكانت  القبلية.  للنزاعات  هنبًا  املنطقة  كانت  وإنام  العربية،  اجلزيرة  شبه  يف  األمور 
وكانوا  مآرهبا،  وتلبية  لصاحلها  املستضعفة  الطبقة  تستثمر  االرستقراطية  الطبقة 
قّية وحيّملوهنم ما ال يطيقون ويصادرون جهودهم  يستعبدون الناس ضمن نظام الرِّ
ويبخسوهنم حقوقهم. يف مثل هذا املجتمع ظهر النبي األكرم 9 فلقي ترحيبًا واسعًا 

]1]-النساء: 75.

]2]-البقرة: 61.

]3]-آل عمران: 181؛ النساء: 155.

]4]-آل عمران: 146 ـ 147.
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يف  االرستقراطية  الطبقة  خماوف  أثار  أمٌر  وهو  واملحرومة،  املستضعفة  الطبقات  من 
مكة. وقد سعى قادة قريش يف املرحلة األوىل إىل ثني الرسول عن امليض يف دعوته من 
خالل الوعود بتأمريه أو جعله ملكًا عليهم]1]، وبعد أن يأسوا من ذلك خططوا لقتله، 
ولكن اهلل أخربه بام يضمرونه له]2]، فاختار اهلجرة إىل املدينة للنجاة من كيد األعداء.

 9 اهلل  رسول  ينشدها  كان  التي  األهداف  بني  من  أن  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 
حترير الناس من مجيع قيود العبودية التي فرضها عليهم النظام اجلاهيل، قال تعاىل:

ُهْم َواألَْغاَلَل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهْم ) ]3]. ( َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَ

وقد رّصح النبي األكرم 9 يف رسالته إىل نصارى نجران قائاًل بأن دعوته تتلخص 
يف حترير الناس من عبادة العباد والدعوة إىل عبادة اهلل، إذ يقول:

»أما بعد فإين أدعوكم إىل عبادة اهلل من عبادة العباد، وأدعوكم إىل والية اهلل من 
والية العباد«]4].

من  الطغاة  مواجهة  هو  بعثه  من  اهلدف  إن  أخرى  رواية  يف  اهلل  رسول  وقال 
السالطني: »إن اهلل بعثني أن أقتل مجيع ملوك الدنيا«]5].

املأثورة عن  الروايات  الغاية يف خمتلف  كام توجد هناك إشارات رصحية إىل هذه 
األئمة األطهار :.

]1]-ُأنظر: ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج 1، ص 58؛ حممد رضا احلكيمي وآخرين، احلياة، ج 2، 

ص 237.
]2]-ُأنظر: األنفال: 30.

]3]-األعراف: 157.

]4]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 21، ص 285.

]5]-املصدر أعاله، ج 9، ص 210، وج 18، ص 234.
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واجلدير بالذكر فيام يتعلق بمقارعة األنبياء للظلم أّن اهلل حيّذرهم من مغّبة الوقوع 
حتقيق  بعد  باملؤمنني  ينبغي  فال  قبلهم،  من  الطغاة  ارتكبها  التي  األخطاء  نفس  يف 
االنتصار أن يامرسوا ذات الظلم الذي كان يامرسه الطغاة بحق الناس، كام هي احلالة 
كتابه  حمكم  يف  تعاىل  قال  العامل،  يف  واالنقالبات  الثورات  أكثر  إىل  بالنسبة  السائدة 

الكريم:

َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا  (َما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه اهللُ اْلكَِتاَب َواْلـُحْكَم َوالنُُّبوَّ

انِيِّنَي بَِم ُكنُْتْم ُتَعلُِّموَن اْلكَِتاَب َوبَِم ُكنُتْم َتْدُرُسوَن) ]1]. ِل ِمْن ُدوِن اهلل َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ

3 / 1 ـ حّل الصومات والنزاعات بني أفراد الشعب والدولة:

األفراد  والنزاعات بني خمتلف  احلياة االجتامعية من االختالفات  ال ختلو طبيعة 
السلطة  خالل  من  يكون  النزاعات  هذه  حل  وإن  والدوافع.  األسباب  ملختلف 
القضائية. ومن ناحية أخرى قد يتمّرد اخلصم الذي حتكم املحكمة عليه فال ينصاع 
لقرارها، وهو أمٌر يستدعي تأسيس كيان رافد للسلطة القضائية يمكنه إلزام املحكوم 

عليه بام قضت به املحكمة عمليًا.

أن  األنبياء  من  القرآن  يريد  وال  أحادية،  نظرة  ليست  النبوة  إىل  القرآن  نظرة  إن 
يقترصوا عىل بيان التعاليم الدينية فقط، بل إن من بني أهداف النبوة وإنزال الكتاب 
هو القضاء بني الناس وحسم النزاعات واخلصومات بينهم. ويف احلقيقة فإن اهلل يريد 
من األنبياء أن ال يتخذوا موقف املتفّرج جتاه االختالف بني أفراد األمة، بل يأمرهم 

بالتدخل من أجل حلها، قال تعاىل:

يَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهْم اْلكَِتاَب  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ ( َكاَن النَّاُس ُأمَّ

بِاْلـَحقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِيَم اْخَتَلُفوا فِيِه ) ]2].
]1]-آل عمران: 79.

]2]-البقرة: 213.
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كام أمر اهلل تعاىل الناس يف آية أخرى باالحتكام إىل املراجع القضائية وإىل حكم اهلل 
ورسوله عند احتدام اخلالف فيام بينهم، إذ يقول تعاىل:

َتنَاَزْعُتْم  ُسوَل َوُأْوِل األَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن  ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ( َيا َأيُّ

ُسوِل إِْن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌ َوَأْحَسُن  وُه إَِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ِف َشْ
َتْأِوياًل ) ]1].

إىل  االختالف  عند  بالرجوع  الناس  إلزام  بمجّرد  تكتفي  ال  الرشيفة  اآلية  فهذه 
حكم النبّوة فقط، بل ترى ذلك من رشوط اإليامن باهلل واملعاد.

وهناك آية أخرى تؤكد عىل حسم مجيع أنواع اخلالفات من خالل االنصياع حلكم 
اهلل، قال تعاىل:

ٍء َفُحْكُمُه إَِل اهللِ ) ]2]. ( َوَما اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمْن َشْ

وقد اشتملت هذه اآليات الثالث عىل نوعني من اإللزام؛ النوع األول إلزام للنبي 
حيث يؤمر بالعمل عىل حل اخلالفات والفصل بني النزاعات الدنيوية. والنوع الثاين 

إلزام للناس حيث يؤمرون بالرجوع إىل األنبياء يف حل نزاعاهتم. 

قرار  من  املحكوم  امتعاض  الناس  بني  احلكم  لوازم  من  أن  هنا  بالذكر  واجلدير 
املحكمة اإلهلية، ولربام عمد الطرف املحكوم إىل اهتام املحكمة باالنحياز ضّده، إال 
أن هذا ال يشكل سبببًا وجيها أو مربرًا منطقيًا يمنع اهلل من إرسال الرسل حلل املشاكل 
ينطلقون من  العلامنيون طرحها حيث  يتبنى  التي  الشبهة  االجتامعية، كام يقول نّص 

منطلق احلفاظ عىل قداسة الدين وعدم الدخول يف معمعات الدوائر السياسية.

الناس  بني  واحلكم  بالقضاء  فيهام  التعريف  تم  أخريني  آيتني  إىل  نشري  يأيت  وفيام 

]1]-النساء: 59.

]2]-الشورى: 10.
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بوصفه من أهداف بعثة األنبياء واملرسلني، إذ يقول تعاىل:

ا َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاْلـَحقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس بَِم َأَراَك اهللُ َوالَ َتُكْن لِْلَخائِننَِي  ـ ( إِنَّ
َخِصيًم ) ]1].

يَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهْم اْلكَِتاَب  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ ـ ( َكاَن النَّاُس ُأمَّ
بِاْلـَحقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِيَم اْخَتَلُفوا فِيِه ) ]2].

كتب  بوصفها  الساموية  الكتب  وسائر  الكريم  القرآن  تعّرف  ال  اآليات  هذه  إن 
من  واملادية  الدنيوية  الفلسفة  إىل  ُيشري  اآليات  هذه  يف  اهلل  إن  بل  فحسب،  هداية 
9 وسائر األنبياء يف  النبي األكرم  الفلسفة تتمثل يف مهمة  بعث األنبياء، وإن هذه 
حسم اخلالفات والفصل بني اخلصومات، ليكونوا بذلك عاملني عىل وفق التعاليم 
واملوازين املذكورة يف الكتب الساموية. وهذا األمر ال يعترب دون شأن األنبياء، بل هو 

الغاية واهلدف من وراء نزول الكتب الساموية وبعثة األنبياء.

تقيض  مسألة  وإصالحها  الدنيا  بأمور  االهتامم  أن  الروايات  بعض  يف  ورد  وقد 
برضورة النبّوة، فقد روي عن اإلمام الرضا 7 أنه قال يف هذا الشأن:

»مل يكن بّد من رسول بينه وبينهم، معصوم يؤدي إليهم أمره وهنيه وأدبه، ويقفهم 
عىل ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ مل يكن يف خلقهم ما يعرفون به ما 

حيتاجون إليه من منافعهم ومضارهم«]3].

من هنا ذهب احلكامء وبعض املفكرين من أمثال القايض عبد اجلبار املعتزيل م415 

]1]-النساء: 105.

]2]-البقرة: 213.

]3]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 6، ص 60، و ج 11، ص 40.
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للهجرة]1]، وابن ميثم البحراين م699 للهجرة]2]، والفاضل املقداد السيوري م826 
املطهري]4]،  األستاذ مرتىض  والشهيد  الطباطبائي  والعالمة حممد حسني  للهجرة]3]، 

إىل القول باعتبار القيام بالشؤون الدنيوية للناس جزءًا من حقيقة »النبّوة«. 

وقال العالمة الطباطبائي يف تعريف النبي يف تفسري امليزان:

»النبي هو الذي يبنّي للناس صالح معاشهم ومعادهم«]5].

ثّم إن اهلدف الذايت من خلق اإلنسان وبعثة األنبياء وإنزال الكتب الساموية يكمن يف 
هداية الناس إىل املنازل املعنوية والروحية التي تبلغ ذروهتا من الزاوية القرآنية يف الوصول 
من اهلل »قاب قوسني«. ويأيت وضع القوانني والترشيعات احلكومية يف إطار بلوغ اإلنسان 
حمطة القرب من اهلل، الذي يلعب يف احلقيقة دور املقدمة املوصلة. كام أن ذكر »اآلخرة« 
بوصفها هي الفلسفة من البعثة يف عرض »اهلل« ال خيلو من مساحمة؛ ألن اآلخرة ـ األعم 

من اجلنة أو النارـ  ليست هي الغاية من البعثة، وإنام هي غاية مطمح العبيد والتجار.

املطروحة يف  املسائل واألسس  إنام يطرح  الكريم  القرآن  بأن  االلتزام  فإن  وعليه 
أمور الدنيا لغاية تربية اإلنسان وإيصاله إىل حمطة القرب من اهلل، وإن األمور الدنيوية 
الدنيوية بوصفها  الثانوية من أهداف األنياء ال خيدش يف ذكر احلياة  املرحلة  تأيت يف 

واحدة من أهداف البعثة أبدًا.

]1]-ُأنظر: القايض عبد اجلبار املعتزيل، رشح األصول اخلمسة، ص 564.

]2]-ُأنظر: ابن ميثم البحراين، قواعد املرام، ص 122.

]3]-ُأنظر: الفاضل املقداد السيوري، اللوامع اإلهلية، ص 165.

]4]-ُأنظر: مرتىض املطهري، جمموعه آثار )األعامل الكاملة(، ج 2، ص 175 و443، وج 1، ص 575؛ مرتىض 

املطهري، پيرامون انقالب اسالمى،  ص 101؛ مرتىض املطهري، نظام حقوق زن در اسالم، ص 88.
]5]-العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2، ص 122. وملزيد من االطالع عىل آراء 

الكالمية  )األسس  انبيا  دعوت  گيرى  جهت  كالمى  مبانى  قراملكي،  فرامرز  أحد  ُأنظر:  املسلمني،  العلامء 
األنبياء(.  لدعوة 
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قال سامحة اإلمام اخلميني 1 يف هذا الشأن: »إن مجيع ما جاء به األنبياء مل يكن هو 
املقصود بالذات، ومن ذلك إقامة احلكومة أيضًا«]1].

الدنيوية  األمور  إىل  الناظرة  القرآنية  واألحكام  التعاليم  وصف  أن  أرى  هنا  من 
بأهنا »نتاج فرعي« أو »ضمني«]2] صحيح ومطابق للواقع من بعض الزوايا. ويف ذلك 

يقول السيد مهدي بازرگان:

»لقد كان اهلدف من البعثة يرصد هذين األمرين اهلل واآلخرة، بيد أن حتقيق هذه 
الغاية يقتيض قيام دولة يقودها املسلمون«]3].

بيد أن حمل اخلالف يأيت من منشأ املرشوعية ملثل هذه احلكومة التي اعتربها السيد 
النبي  حكومة  حتى  ذلك  من  يستثني  وال  العام،  الرأي  عن  عبارة  بازرگان  مهدي 

األكرم 9، ويف الصفحات القادمة سيتضح بطالن هذا القول.

2 ـ اللط بني الرص اإلضاف والرص القيقي:

باإلبالغ  النبي ومسؤوليته منحرصًا  التي ترى شأن  اآليات  الوارد يف  إّن احلرص 
والذكر هو حرص إضايف. وقد تقّدم يف علم املعاين والبيان أن هذا املورد من احلرص 
يستعمل لبيان املوارد التي حتظى بأمهية كبرية، كأن يقول األب لولده إن مهمتك اليوم 
إمهال  الولد  من  يريد  ال  الكالم  هذا  يف  األب  أن  الواضح  ومن  بالدراسة.  تنحرص 
الوظائف األخرى، من قبيل مسألة الرتبية، واألخالق وسائر الوظائف والتكاليف 

األخرى.

بوصفه  بالتبليغ  النبي  مهمة  حترص  التي  اآليات  هذه  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا 

]1]-السيد اإلمام روح اهلل املوسوي اخلميني، صحيفه نور، ج 1، ص 238، وج 18، ص181.

]2]-ُأنظر: مهدي بازرگان، آخرت وخدا هدف بعثت، ص 74.

]3]-املصدر أعاله، ص 227.
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األمهية  يعكس  أمٌر  وهو  السامء،  سفري  بوصفه  له  بالنسبة  واألهم  األوىل  املسؤولية 
القصوى للتبليغ، وال يمكن التمسك بذلك دلياًل عىل العلامنية. وذلك لوجود سائر 
الشؤون واملسؤوليات األخرى التي ترّصح اآليات بأهنا من مجلة مهام النبي عىل ما 

تقدم بيانه يف الصفحات السابقة.

تكون  أن  ذلك  من  للزم  حقيقيًا،  حرصًا  هنا  احلرص  اعتربنا  إذا  أّننا  اآلخر  األمر 
مسؤولية النبي األكرم 9 أدنى من مسؤوليات بعض األنبياء؛ إذ إّن بعض األنبياء ـ 
طبقًا لكثري من اآليات ـ قد توىل مناصب من قبيل احلكم والقضاء وحتقيق احلريات 
االجتامعية وإقامة احلدود بتخويل من اهلل سبحانه وتعاىل. وعليه فإن أفضل السبل 
ومهام  وظائف  وجود  عىل  تدل  التي  األخرى  واآليات  احلرص،  آيات  بني  للجمع 

أخرى للنبي هو محل احلرص املتقدم عىل احلرص اإلضايف.

• الشبهة الثالثة: داللة القرآن الكريم عىل نفي حاكمية النبي األكرم9:	

الساموية،  التعاليم  إىل  بالتبليغ والدعوة  النبي  السابقة حترص مهّمة  الشبهة  كانت 
وهي تقترص عىل املعنويات واخلالق واملعاد فقط. أما هذه الشبهة فتّدعي بأن القرآن 

ينفي احلاكمية عن النبي، وهي رصحية يف الفصل بني النبوة والسياسة واحلكومة.

ٌر *  ُمَذكِّ َأْنَت  َم  إِنَّ ْر  َفَذكِّ  ) قال الدكتور مهدي احلائري باإلشارة إىل قوله تعاىل: 
َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطٍِر ) ]1]: 

السيطرة  يعني  وكالمها  أيضًا،  مسيطر  شكل  عىل  مصيطر  مفردة  وردت  »لقد 
والسلطة، وهي تعني تلك الوالية التي سعى بعض الفقهاء يف القرن ونصف القرن 
الكريم  القرآن  أن ترصحيات  بأدلة واهية، هذا يف حني  ادعائها ألنفسهم  إىل  األخري 

تؤكد عىل نفي هذا النوع من الوالية حتى بالنسبة إىل النبي نفسه«]2].

]1]-الغاشية: 21 ـ 22.

]2]-مهدي حائري يزدي، حكمت وحكومت، ص 153.
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وقال يف موضع آخر ضمن اإلشارة إىل اآلية اآلنفة:

السلطة  ممارسة  وليس  واإلنذار،  بالتذكري  تنحرص  النبي  أهيا  مسؤوليتك  »إن 
الوالية«]1].

»إن  فقال  أقسام،  ثالثة  إىل  املتقدم  الدليل  آيات  بتقسيم  اآلخر  بعضهم  قام  كام 
القرآن خياطب النبي رصاحة ويقول أنت لست قّياًم وال وليًا عىل الناس«]2].

ومن خالل اإلشارة إىل اآليات اآلتية:

ـ ( َفَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا ) ]3].

ـ ( َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم بَِوكِيٍل ) ]4].

ـ ( َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم بَِجبَّاٍر ) ]5].

قال عيل عبد الرزاق:

الناس وال وكياًل  9 حفيظًا عىل  النبي  أن يكون  »القرآن كام ترى يمنع رصحيًا 
وال جبارًا وال مسيطرًا، فليس بملك؛ ألن من لوازم امللك السيطرة العامة واجلربوت 

سلطانًا غري حمدود، ومن مل يكن وكياًل عىل األمة فليس بملك أيضًا«]6].

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرُسوَل اهلل  كام استدل لرأيه بقوله تعاىل: ( َما َكاَن حُمَمَّ

]1]-املصدر أعاله، ص 152 ـ 153.

]2]-قال تعاىل (َفإِْن َأْعَرُضوا َفَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا إِْن َعَلْيَك إاِلَّ اْلَباَلُغ) الشورى 48. ُأنظر: حممد 

بسته نگار، دين وحكومت، ص 398.
]3]-النساء: 80؛ الشورى: 48.

]4]-األنعام: 107؛ الشورى: 6؛ الزمر: 41.

]5]-ق: 45.

]6]-عبد الرزاق، عيل، اإلسالم وأصول احلكم، ص 81 و144.
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َوَخاَتَم النَّبِيِّنَي ) ]1]. بتقريب أن اهلل سبحانه وتعاىل بصدد حرص مقام النبي األكرم 9 
بالرسالة والنبّوة، وإذا كان احلكم حقًا إهليًا عىل غرار الرسالة والنبوة لذكره. ويف ذلك 

يقول الدكتور عبد الرزاق عيل:

»القرآن رصيح يف أن حممدًا 9 مل يكن له من احلق عىل أّمته غري حق الرسالة، ولو 
كان 9 ملكًا لكان له عىل أمته حق امللك أيضًا«]2].

رأي ونقد: 

يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب التأمل يف األمور اآلتية:

1 ـ النص عل حكومة النبي األكرم9:

للنبي  احلكم  إثبات  تدّل عىل  آية  أّي  ادعاء عدم وجود  إىل  املتقدم  الدليل  ذهب 
األكرم 9. يف حني هناك آيات واضحة الداللة عىل إثبات حكومة النبي األكرم عىل 

ما تقدم يف الصفحات السابقة، وفيام يأيت نكتفي  بذكر بعضها اآلخر:

ـ ( َفاْحُكْم َبْينَُهْم بَِم َأنَزَل اهللُ ) ]3].

ـ ( َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاْلـَحقِّ َوالَ َتتَّبِْع اْلـَهَوى ) ]4].

ا َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاْلـَحقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس بَِم َأَراَك اهللُ)]5]. ـ (إِنَّ

احلكم  بتويل   9 األكرم  للنبي  وأمر  خطاب  عىل  تشتمل  املتقدمة  اآليات  إن 

]1]-األحزاب: 40.

]2]-املصدر أعاله، ص 81.

]3]-املائدة: 48. 

]4]-ص: 26.

]5]-النساء: 105.
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متثل  والعباد  البالد  وإدارة  احلكم  بأن  ترّصح  األخرية  واآلية  الناس،  بني  والقضاء 
عىل  دلياًل  اآليات  هذه  تكون  وعليه  الساموية.  الكتب  نزول  من  والغاية  الفلسفة 

تنصيب النبي األكرم 9 يف احلكم والقضاء.

وهناك آيات أخرى تلزم الناس بالرجوع إىل النبي األكرم 9 يف حّل اختالفاهتم 
ونزاعاهتم، من قبيل قوله تعاىل:

ُسوَل َوُأْوِل األَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِف  ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ـ (َيا َأيُّ
ُسوِل إِْن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر)]1]. وُه إَِل اهلل َوالرَّ ٍء َفُردُّ َشْ

َم َكاَن َقْوَل اْلـُمْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا إَِل اهلل َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعنَا  ـ (إِنَّ
َوَأَطْعنَا َوُأْوَلئَِك ُهْم اْلـُمْفلُِحوَن) ]2].

ـ ( َوَمْن َلْ حَيُْكْم بَِم َأنَزَل اهللُ َفُأْوَلئَِك ُهْم اْلَكافُِروَن ) ]3].

ُة ِمْن  َيَ ـ ( َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَض اهللُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلـُهْم اْلِ
َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلالً ُمبِينًا ) ]4].

وكام نالحظ فإن هذه اآليات األخرية ال تكتفي بدعوة الناس إىل الرجوع إىل النبي 
رهم من مغبة التمّرد عىل هذه األحكام  األكرم بوصفه واجبًا رشعيًا فحسب، بل وحتّذّ

الصادرة عن النبي األكرم 9.

2 ـ الرص اإلضاف:

إّن اآليات التي متّسك هبا الدكتور احلائري وعبد الرزاق يف نفي سلطة وسيطرة 

]1]-النساء: 59.

]2]-النور: 51.

]3]-املائدة: 44. وانظر أيضًا املائدة: 45 و47.

]4]-األحزاب: 36.
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والوعظ  اهلل  إىل  واهلداية  بالتبليغ  ومهمته  مسؤوليته  وحرص   ،9 األكرم  النبي 
والتذكري وإبالغ الوحي ورسالة السامء، جياب عنها بأن هذا احلرص الوارد فيها إنام هو 

من احلرص اإلضايف، وليس حرصًا حقيقيًا عىل ما تقدم بيانه.

3 ـ عدم سلطة النبي ف هداية الكفار:

أن  إذ  الصلة؛  ذات  اآليات  إىل  الرجوع  خالل  من  اإلسناد  هذا  ضعف  يتضح 
اآليات املشتملة عىل نفي سلطة النبي ووكالته وسيطرته إنام تتحّدث عن الكفار الذين 
أجل  من  األعظم9  الرسول  بذهلا  التي  املضنية  اجلهود  رغم  اإلسالم،  يعتنقوا  مل 
املراد  فإن  وعليه  احلنيف،  اإلسالمي  بالدين  املتمثل  املستقيم  الرصاط  عىل  وضعهم 
من نفي وكالة النبي يف ما يقرب من عرش آيات هو بيان هذه احلقيقة، وهي إن اهلداية 
باإلكراه، فال تستطيع أن تكون وكياًل ومتكفاًل إليامهنم، من هنا فإن هذه  ال تكون 
أبدًا، ولذلك فهي خارجة عن  اآليات ليست بوارد احلديث عن احلكومة والسلطة 
حمل البحث، وإن االستدالل هبا خروج عن موضع البحث. وقد أشار املفسون من 
املسلمني إىل هذه احلقيقة عند تفسريهم هلذه اآليات]1]. وفيام يتعلق باآلية الثامنني من 
النبي حفيظًا، جيب القول عىل الرغم من أن املخاطب  سورة النساء التي تنفي كون 
أن  السابقة  اآليات  إىل  الرجوع  خالل  من  يتضح  ولكن  املسلمون،  هم  اآلية  هبذه 
املخاطب يف هذه اآلية هم أولئك املسلمون الذين خافوا من خوض اجلهاد والشهادة 
وأن  اهلل،  عند  من  هي  واحلسنات  االنتصارات  بأن  يعتقدون  وكانوا  اهلل،  سبيل  يف 

اخلسائر والسيئات من رسول اهلل 9، وقد عرّب القرآن عن موقفهم هذا بقوله: 

ِمْن  َهِذِه  َيُقوُلوا  َسيَِّئٌة  ُتِصْبُهْم  َوإِْن  اهلل  ِعنِْد  ِمْن  َهِذِه  َيُقوُلوا  َحَسنٌَة  ُتِصْبُهْم  َوإِْن   )

]1]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 5، ص 5، وج 12، ص 25، وج 

10، ص 136؛ آية اهلل السيد أبو القاسم اخلوئي، تفسري البيان، ص 327. ومن اجلدير ذكره أن بعض املفّسين 
اعتناق اإلسالم  الكفار وجيربهم عىل  النبي أن يكره  بآيات اجلهاد، وبذلك يستطيع  بنسخ هذه اآليات  يقول 

)ُأنظر: حممد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج 5، ص 288(.
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ِعنِْدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد اهلل َفَمِل َهُؤالَِء اْلَقْوِم الَ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا ) ]1].

• الشبهة الرابعة: اختصاص الحكم بقريش:	

هناك من يذهب إىل االعتقاد بأن النبي األكرم 9 مل يكتف بتعريف نفسه قائدًا 
وحاكاًم سياسيًا يف املجتمع بوصفه خليفة من قبل اهلل، بل قّدم قبيلته وهي قبيلة قريش 

يف احلكم عىل القبائل األخرى، وقال يف حديث مأثور عنه »إن األئمة من قريش«.

مناقشة وحتليل:

1 ـ إن األمر األول الذي يفرض نفسه يف حتليل هذه الشبهة هو البحث يف سند 
هذه الرواية، بمعنى هل صدر مثل هذا الكالم عن النبي األكرم9 بالفعل؟ وهل هو 

من أخبار اآلحاد من األخبار املتواترة]2]؟

التاريخ أن هذا احلديث رواه أبو بكر يف سقيفة بني ساعدة. حيث اجتمع  ينقل 
هذا  إىل  بكر وعمر  أبو  فتوجه   ،9 األكرم  النبي  بعد رحيل  السلطة  لتويل  األنصار 
االجتامع، وحاوال رصف األنصار عام كانوا بصدده، ومل يمتثل األنصار إىل مطالبهام 
9 قد حرص اخلالفة يف قريش، وقرأ احلديث  النبي األكرم  حتى اّدعى أبو بكر أن 
املذكور لتأييد مّدعاه، وبذلك تراجع األنصار عن موقفهم، ومل يكتِف أبو بكر بذلك 

بل عّرف نفسه خليفة للمسلمني يف ذات االجتامع.

وبغـض النظـر عـن دوافـع روايـة هـذا احلديث يف هـذا االجتـامع، جيـب القول 
إن املصـدر الرئيـس هلـذا احلديـث يقترص عىل مصـادر أهل السـنة، وقد أذعـن كبار 
املحّدثـني عندهـم بأنـه مـن األخبـار اآلحـاد. ويمكن لنـا اإلشـارة يف ذلـك هنا إىل 

]1]-النساء: 78.

]2]-ُأنظر: معروف الرصايف، الشخصية املحمدية، ص 30.
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الفخـر الـرازي]1]، واآلمـدي]2]، وعضد الديـن اإلجيي]3].

وإن العمل بأخبار اآلحاد يف جمال العقائد موضع ترديد وإنكار، خاصة إذا أحيط 
موقف الراوي وداللة مضمون احلديث بالغموض، وهو ما سنشري إليه الحقًا.

2 ـ إن كان املراد من احلديث اختصاص احلكم بقبيلة قريش بشكل مطلق ومن 
دون قيد أو رشط، فإن هذا احلديث سوف يتعارض مع اآليات والروايات الدالة عىل 
إمامة عيل بن أيب طالب 7. ولـاّم كانت الروايات النبوية الدالة عىل إمامة عيل تبلغ 
حّد التواتر، فال يمكن خلرب الواحد أن يعارضها. وأما إذا كان املراد منه هو أن األئمة 
بمضمون  القبول  يمكن  فعندها  الرشوط،  بعض  مراعاة  مع  قريش  من  سينبثقون 
العلمي  واملرجع  املفس  وهو  ـ   7 عيل  اإلمام  يؤكد  املعنى  هذا  وعىل  احلديث. 

والديني لكتاب اهلل والسنة الرشيفة ـ إذ يقول:

َة ِمْن ُقَريٍش ُغِرُسوا ِف هَذا اْلَبْطِن ِمْن َهاِشٍم، الَ َتْصُلُح َعَل ِسَواُهْم، َوالَ  »إِنَّ األَئِمَّ
هْم«]4]. َتْصُلُح اْلُوالَُة ِمْن َغْيِ

قبيلة  إىل  االنتامء  اعتبار  بوارد  يكن  مل   9 األكرم  النبي  فإن  األساس  هذا  وعىل 
الدينية يف تويل احلكم والسلطة وتفضيله عىل  قريش هو املالك يف اضفاء املرشوعية 
أبناء القبائل األخرى، وإنام املراد هو جمّرد اإلعالن عن تعيني خلفائه الذين اتفق أن 

يتمثلوا باألئمة من أهل البيت :.

ولكن أال يعني تعيني النبي خلفاءه من بني أفراد أرسته ـ أي عيل بن أيب طالب 7 
بوصفه ابن عمه وصهره وابنيه احلسن واحلسني ومها سبطاه وتسعة من ذرية احلسني 

7 ـ تقدياًم لطبقة وأرسة خاصة عىل سائر األرس والقبائل األخرى؟

]1]-ُأنظر: الفخر الرازي، املحصول يف علم أصول الفقه، ج 2، ص 180.

]2]-ُأنظر: اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج 2، ص 297.

]3]-ُأنظر: عضد الدين اإلجيي، رشح املخترص البن احلاجب، ج 2، ص 58.

]4]-هنج البالغة، اخلطبة رقم 144.
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وهذه شبهة أخرى ال بّد من ذكرها واإلجابة عنها بشكل مستقل ضمن العنوان 
اآليت:

• الشبهة الخامسة: توريث السلطة:	

أصل  أن  إىل  أرشنا  أن  بقريش  احلكم  اختصاص  السابقة  الشبهة  حتليل  يف  تقدم 
النبي يف هذا املقام موضع شّك وإنكار، ولكن قد تورد شبهة  احلديث املنسوب إىل 
أخرى عىل خصوص املذهب الشيعي، ذلك من خالل تعيني خليفة النبي يف الرقعة 
اخللفاء  حتديد  تّم  حيث  مسبقًا،   9 ورسوله  اهلل  قبل  من  الدولة  وقيادة  السياسية 

باإلمام عيل وابنيه وتسعة من نسل اإلمام احلسني7.

هذا  إن  أخرى  وبعبارة  ـ  التوريث  يعني  األمر  هذا  إن  الشبهة:  أصحاب  يقول 
النظام السيايس يف انتقال السلطة ـ أشبه بام عليه احلال يف األنظمة امللكية التي تتوارث 

السلطة فيها أرسة واحدة]1].

مناقشة وحتليل:

1 ـ توفر الصفات والرشوط للقيادة بشكل حرصي:

من  األئمة  7 وسائر  اإلمام عيل  تعيني  أن  فيه هو  التدقيق  ينبغي  أول يشء  إن 
ذريته مل يكن قائاًم عىل أساس النظام امللكي الذي يعتمد جمّرد االنتساب والتوريث، بل 
املالك يف اإلسالم هو توفر الصفات والرشائط الالزم توفرها يف القيادة واإلمامة، وإن 
أصل التنصيب هو الكاشف عنها، بمعنى أن اإلمام عيل 7 إذ توفرت فيه الصفات 
الروحية  القيادة  مستوى  عىل  املجتمع  أمر  يتوىل  من  يف  توفرها  الواجب  والرشائط 
والسياسية كان املصداق الكامل الوحيد من بني مجيع أفراد األّمة، ولذلك وقع اختيار 
اهلل ورسوله عليه. وإن أصل القول باتصاف اإلمام عيل 7 واألئمة األحد عرش : 

]1]-ُأنظر: عبد القاهر البغدادي، أصول الدين، ص 150.
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من بعده  بالصفات الالزمة التي جيب توفرها يف اإلنسان الكامل، قد ورد يف خمتلف 
الروايات املأثورة عن النبي األكرم 9، من قبيل الروايات الناظرة إىل اخللق األول 
لنور النبي األكرم 9 وأنوار أهل البيت : »كنت أنا وعيل بني يدي اهلل عّز وجل 
7 »لوال نحن ما خلق آدم ... فكيف ال نكون  قبل أن خيلق آدم«]1]. وقول اإلمام 
أفضل من املالئكة«]2]. وكذلك الروايات اخلاصة عن النبي األكرم 9 والتي خياطب 
الصفات. وقد  اتصافه هبذه  فيها عىل  والتأكيد  الترصيح  7 وورد  اإلمام عليًا  فيها 
الثقلني،  قبيل حديث  آخر]3]. من  الروايات يف موضع  تفصيل هذه  أن ذكرت  سبق 
توفر  مع  وعليه  والدينية.  العلمية  واملرجعية  العصمة،  وحديث  املنزلة،  وحديث 
شخص معصوم ومبنّي للدين، وحّجة اهلل املرتبط بعامل الغيب من طريق اإلهلام واملدير 

واملدّبر والشجاع، ال يصل الدور يف احلكم لغريه.

ويف احلقيقة فإن عدم تعريف اهلل ورسوله ملثل هذا الفرد وتعيينه يف منصب اإلمامة 
وقيادة األمة عىل أعىل املستويات السياسية والروحية، ُيعترب تضييعًا حلقوق األمة يف 

التنّعم بوجود مثل هذا اإلمام، وهذا ال ينسجم مع صفات اهلل الكاملية.

2 ـ معنى اإلمامة أوسع من الكومة:

تصور املخالفون لإلمامة أن نظرية الشيعة بشأن اإلمامة تنحرص باجلانب السيايس 
واالجتامعي من مفهوم اإلمامة، وتبعًا هلذا التصّور اخلاطئ أشكلوا بأن منظومة اإلمامة 
تشبه النظام امللكي يف توريث احلكم والسلطة. ولكن تقدم أن أرشنا إىل أن اإلمامة 
املرجعية  يشمل  وجامع  عاٍل  معنى  عىل  تشتمل  الشيعة  لدى  االعتقادية  املنظومة  يف 
العلمية والدينية تفسري الكتاب والسنة بشكل ال يقبل اخلطأ، والوالية الروحية التحيل 
احلكومة،  السياسية  والوالية  الكائنات  يف  الترّصف  وحق  والغيبية  القدسية  بالقّوة 

]1]-ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، ج 9، ص 171.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 26، ص 335.

]3]-ُأنظر: حممد حسن قدردان قراملكي، پاسخ به شبهات كالمي، الكتاب الرابع )اإلمامة(، ص 228.
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العلمية  املرجعية  قسم  وخاصة  الثالثة،  األمور  هذه  بني  الفصل  يستحيل  وحيث 
والدينية عن احلكومة، وإن كامل الدين يف احلّد األدنى يكمن يف االنسجام والتالحم 
بني هذه املقامات الثالثة. ولذلك جتتمع يف اإلسالم الشيعي هذه املقامات الثالثة يف 
شخص واحد حمّدد، يتّم تعيينه من قبل اهلل ليستمر أصل اخلط التقدمي الذي حيفظ 

علّو اإلسالم مع احلفاظ عىل أصالته واحليلولة دون حتريفه واالبتداع فيه.

طريق  يكون  واحد  شخص  يف  الثالثة  املقامات  هذه  اجتامع  لزوم  افرتاض  ومع 
التعّرف عليه منحرصًا باهلل ورسوله 9، وليس ذلك من باب التنصيب والتعيني، بل 

هو من باب الكشف عن املصداق البارز واملنحرص هبذا الشخص.

بعبارة أخرى إن أصحاب هذه الشبهة قد نظروا إىل الدين اخلاتم من منظار علامين؛ 
فتصوروا أن ال صلة لإلسالم بالدنيا واملجتمع والسياسة واحلكم، ومن هنا أوردوا 
اإلسالم  الدين  بني  الرتابط  نظرية  عىل  بناًء  أنه  حني  يف  الشيعية،  الرؤية  عىل  الشبهة 
والسياسة واحلكم، يصبح تعيني نوع احلكم واحلاكم من شؤون الدين واخلالق عىل ما 

تقدم بيانه يف الصفحات السابقة.

3 ـ الفصل بني املرشوعية السياسية واإلهلية:

واملسألة الدقيقة التي جيب االلتفات إليها يف البني هي أّن اإلسالم يف ضمن تعريفه 
واإلعالن  غريه،  يف  تتوفر  ال  كاملية  بصفات  يتمتع  الذي  السيايس  للحاكم  وحتديده 
عن وجوب إطاعته رشعًا، وإن اإلعراض عنه والتمّرد عليه يمثل متّردًا عىل الرشعية 
اإلهلية والدينية، يؤكد عىل أن حاكمية مثل هذا الشخص جيب أن تقرتن بإقبال الناس 
ورضاهم به املرشوعية السياسية. وإن احلاكم الديني إذا مل حيصل عىل مثل هذا الدعم 
الشعبي، فإنه عىل الرغم من متتعه باملرشوعية اإلهلية ملامرسة احلكم، وإن الناس سوف 
يؤثمون بسبب عدم بذل الطاعة له ويعّذبون يف اآلخرة، إال أنه ال يستطيع بسط سلطته 
عليه بالقهر والغلبة؛ فقد روي عن النبي األكرم 9 أنه قال لإلمام عيل 7: »يا ابن 
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أيب طالب لك والء أمتي، فإن وّلوك يف عافية وأمجعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن 
اختلفوا عليك فدعهم وماهم فيه«]1].

وهذه نقطة دقيقة جيب الوقوف عندها يف التمييز بني نظرية الشيعة بشأن اإلمامة 
واحلكومات الوراثية وامللكية، وهنالك سندرك خطأ املقارنة بني املنظومتني، وبذلك 

ال يكون هناك هلذه الشبهة أي موضع من اإلعراب.

• الشبهة السادسة: تجاهل حقوق الشعب وموقعه يف الدولة النبوية:	

املعارضني  أو  االعتياديني  املواطنني  حقوق  أن  اّدعى  من  املخالفني  من  هناك 
تتعرض للهدر واالنتهاك يف احلكومات الدينية مثل احلكومة النبوية.

مناقشة وحتليل:

ألمهية البحث وكونه من الشبهات املستحدثة سنجيب عنه بتفصيل أكرب، وسنعمل 
من خالل ذلك عىل بيان واقع احلقوق واألمة يف مدينة النبي »الفكر السيايس للنبي«.

الدكتاتورية،  احلكومات  قسمني  إىل  احلكومات  تقسيم  يمكن  عامة  نظرة  ويف 
واحلكومات الديمقراطية. ويف القسم األول يتّم إهدار حقوق الناس من قبل احلكومة 
واحلاكم، حيث تتّم إدارة شؤون احلكم والسلطة يف إطار الدكتاتورية واالستبداد يف الرأي 
والعمل، وممارسة البطش والقسوة، وقد شهد التاريخ الكثري من األمثلة عىل هذا النوع 
من احلكومات، من قبيل احلكم الفرعوين، وصوالً إىل األنظمة الفاشية والدكتاتورية يف 

العرص احلديث، كنظام البعث الصدامي يف العراق وسائر احلكومات امللكية.

وهناك من املناوئني من يسعى إىل إدراج احلكومات الدينية وعىل رأسها حكومة 
يف  املواطنني  رأي  تأخذ  ال  التي  املستبدة  احلكومات  عنوان  حتت   9 األكرم  النبي 

]1]-حممد باقر املحمودي، هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة، ج 11، ص 78.
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مع  الشبهة  هذه  نستعرض  يأيت  وفيام  األساسية.  حلقوقهم  أمهية  تويل  وال  حساباهتا، 
بيان موقع األمة والشعب يف النظام السيايس للحكومة النبوية.

ويمكن بيان موقع األّمة يف احلكومة النبوية من خالل إلقاء نظرة شاملة إىل السرية 
النظرية والعملية للنبي األكرم 9 يف إطار األصول اآلتية:

املبحث األول دور األمة يف الحكومة:

بنظر  الناس  آراء  أخذ  والديمقراطية،  اجلمهورية  احلكومة  مقّومات  بني  من  إن 
انتخاب  ذلك  عىل  األمثلة  أبرز  ومن  واالجتامعي،  السيايس  املستوى  عىل  االعتبار 
غري  الديمقراطية  احلكومات  ويف  ورضاهم.  الناس  آراء  طريق  عن  واحلاكم  الدولة 
الدينية تتوقف رشعية احلكم عىل آراء الشعب، وهو ما يعرف يف املصطلح السيايس 

باملرشوعية]1].

املرشوعية  هو  األول  والنوع  املرشوعية؛  من  نوعان  هناك  النبوية  احلكومة  ويف 
أكثر  اعتقاد  بحسب  ـ   9 األكرم  النبي  نصب  قد  اهلل  أن  بمعنى  والدينية،  اإلهلية 
املسلمني ـ واألئمة املعصومني : ـ كام يذهب الشيعة ـ خلفاء له يف الدنيا، وطلب 
من مجيع املسلمني أن يتّبعوهم وأن يستمعوا هلم ويطيعوهم، وإال كانوا من العصاة. 
إهنا  أخرى  وبعبارة  ساموية،  مرشوعية  األوىل  املرحلة  يف  املرشوعية  تكون  وعليه 

مرشوعية تأيت من األعىل إىل األسفل.

القهر  طريق  من  يكون  ال  املجتمع  وإدارة  للسلطة  النبي  استالم  فإن  ذلك  ومع 
والغلبة وممارسة الدكتاتورية، بل برضا الناس واختيارهم وانتخاهبم، ويف احلقيقة فإن 
مرحلة  إىل  األساس  يف  النبوية  للحكومة  الثابتة  اإلهلية  باملرشوعية  يبلغ  الناس  رضا 
الفعلية والتحقق، ومن دون ذلك ال يتّم فرض احلكومة النبوية والدينية عىل الناس. 

[1[-Legitimacy.
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وهو ما يصطلح عليه بـ »املرشوعية السياسية«، وهذا هو النوع الثاين من املرشوعية 
للحكومة الدينية.

وبعبارة أخرى يلعب الناس دورًا حموريًا وأساسيًا يف انتخاب احلاكم يف احلكومة 
الدينية والنبوية، ويمكن استنباط هذا االدعاء من خالل السرية النبوية والتعبري عنه 

بمختلف العناوين واملصطلحات، وذلك عىل النحو اآليت

1 ـ نسبة الكومة إل الناس:

يف احلديث اآليت عمد رسول اهلل 9 إىل إسناد احلكم إىل األمة يف موضعني، حيث 
قال: »ما وّلت أّمة أمرها رجاًل قط وفيهم من هو أعلم منه إال مل يزل أمرهم يذهب 

سفاالً حتى يرجعوا إىل ما تركوا«]1].

ففي هذا احلديث ينسب احلكم وإدارة أمور الدولة واملجتمع إىل الناس من خالل 
التعبري بـ »ما وّلت أّمة« و»أمرها«، ويتضح من خالل ذلك أن هذا األمر أي إرجاع 
شأن احلكم إىل شخص منتخب وخمّول من قبل الشعب مرشوع وقانوين، ولكن ينبغي 

التدقيق يف أن ينتخب الناس شخصًا صاحلًا ليتوىل هذا األمر.

ويف رواية أخرى ينسب رسول اهلل 9 احلكم إىل األمة، إذ يقول

»من جاءكم يريد أن يفرق اجلامعة، ويغصب األمة أمرها، ويتوىل من غري مشورة 
فاقتلوه«]2].

يريد  بمن  التنديد  وتّم  األمة،  أمور  من  بأنه  احلكم  وصف  تّم  احلديث  هذا  ويف 
اغتصاهبا، وستكون لنا عودة إىل هذا احلديث يف الصفحات القادمة إن شاء اهلل.

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 44، ص 27.

]2]-الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 67.
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2 ـ وجوب رضا الناس عن الكومة:

إن من بني العنارص األساسية يف احلكومات الديمقراطية هو وجوب ضامن رضا 
الناس عىل احلاكم املنتخب إلدارة شؤون الدولة، وهو أمر تّم التأكيد عليه يف التعاليم 
9 بشكل رصيح وواضح عن اإلمامة واحلكم عىل  النبي األكرم  النبوية. فقد هنى 
الناس إال يف إطار احلصول عىل إذهنم، فقد روي عنه أنه قال: »هنى رسول اهلل أن يؤّم 

الرجل قومًا إال بإذهنم«]1].

التكون  بأهنا  األمة  وقيادة  اإلمامة   9 اهلل  رسول  وصف  أخرى  رواية  ويف 
مرشوعة وال يرتتب عليها الثواب إال إذا كانت مقرونة برضا الناس، وذلك إذ يقول:

»من أّم قومًا بإذهنم وهم به راضون ... فله مثل أجر القوم«]2].

كام هنى عن تويل زمام قوم دون إذهنم »من أّم قومًا بغري رضًا منهم«]3].

الصالة، ولكن  ناظرة إىل مسألة اإلمامة يف  الثالثة وإن كانت  الروايات  إّن هذه 
إمامة  أن  بمعنى  باألولوية،  والسياسة  احلكم  واإلمامة يف  القيادة  إىل  يمكن تسيتها 
عدد قليل من الناس يف صالة اجلامعة إذا كانت مرشوطة بإذن الناس، فإن إدارة شعب 

وجمتمع بأكمله أوىل بأن يكون مرشوطًا بإذهنم.

هذا وقد حلظ رسول اهلل 9 أمهية رضا الناس باحلكم واحلاكم حتى بالنسبة إىل 
إمامة أمري املؤمنني 7، إذ قال له ضمن ترصحيه بأصل تنصيبه املرشوع من قبل اهلل 

سبحانه وتعاىل:

]1]-الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج 4، ص 448.

 ،88 باقر املجليس، بحار األنوار، ج  349؛ حممد  8، ص  العاميل، وسائل الشيعة، ج  ]2]-ُأنظر: الشيخ احلر 

.8 ص 
]3]-نقاًل عن جعفر سبحاين، مباين حكومت اسالمي )أسس احلكومة اإلسالمية(، ص192.
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»يا ابن أيب طالب لك والء أمتي فإن ولوك يف عافية وأمجعوا عليك بالرضا فقم 
بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه«]1].

3 ـ أصل البيعة:

خصائص  من  واحدة  تعد  العامة  واالستفتاءات  االنتخابات  يف  املشاركة  إن 
خالل  من  دورهم  املواطنون  يامرس  حيث  املعارصة،  الديمقراطية  احلكومات 
حضورهم وتواجدهم الفاعل يف احلكم. وقد كان هذا النوع من املشاركة السياسية يف 
األزمنة القديمة يتجىل يف احلكومات الشعبية عىل شكل »البيعة«. والبيعة عبارة عن 
بمقاليد  أن يمسك  قبل  السلطة  يمثلها مع مرشح  أو من  األمة  تقطعه  ميثاق وتعّهد 
احلكم، بمعنى أن الناس يعقدون ميثاق الوالء والوفاء القائم عىل دعمه يف إدارة البالد 

ودفع العدوان.

تشكيل  قبل  املنورة  املدينة  يف  النبوية  احلكومة  إىل  بالنسبة  األمر  هذا  حتقق  وقد 
والثالثة  عرشة  الثانية  السنة  يف   9 األكرم  النبي  من  املدينة  أهل  طلب  فقد  الدولة. 
عرشة من البعثة أن يغادر مكة إىل املدينة، وأن يتوىل قيادهتم وإدارة شؤوهنم، وهو ما 

عرف ببيعة العقبة األوىل وبيعة العقبة الثانية]2].

وقد أّيد اهلل سبحانه وتعاىل سرية النبي األكرم 9 يف أخذ البيعة من أهل املدينة، 
وأعرب عن رضاه عنها ومباركتها، وذلك إذ يقول:

َجَرِة َفَعلَِم َما ِف ُقُلوِبِْم َفَأْنَزَل  َت الشَّ ( َلَقْد َرِضَ اهللُ َعْن اْلـُمْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ

ْم َفْتًحا َقِريًبا ) ]3]. كِينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُ السَّ

]1]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 5، ص 28؛ حممد باقر املحمودي، هنج السعادة يف مستدرك 

هنج البالغة، ج 5، ص 214.
]2]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 2، ص 59 و65 و66، وج 2، ص 444.

]3]-الفتح: 18.
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وقد وصفت آية أخرى بيعة الناس للنبي األكرم 9 عىل أهنا بيعة هلل، وأثنى عىل 
من حيافظ عىل وفائه له، كام تضمنت هتديدًا للناكثني هلا؛ إذ يقول تعاىل:

َم َينُْكُث َعَل  َم ُيَبايُِعوَن اهلل َيُد اهلل َفْوَق َأْيِديِْم َفَمْن َنَكَث َفإِنَّ ( إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ

َنْفِسِه َوَمْن َأْوَف بَِم َعاَهَد َعَلْيُه اهلل َفَسُيْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًم ) ]1].

وقد تّم رصد ما ال يقل عن ثامن بيعات يف تاريخ النبي األكرم 9، من قبيل ]بيعة 
الفتح، وبيعة  الثانية، وبيعة الرضوان، وبيعة بدر، وبيعة  العقبة  العقبة األوىل، وبيعة 

النساء، وبيعة الغدير، وما إىل ذلك[.

9، وخاصة بيعة العقبة  يتضح من خالل تكرار البيعات يف عهد النبي األكرم 
النبي األكرم  األوىل والثانية ـ التي حدثت قبل تشكيل احلكم يف املدينة املنّورة ـ أن 
كان يويل أمهية قصوة آلراء عامة الناس فيام يتعلق بإقامة الدولة، وكان يراها مؤثرة يف 

ممارسة السلطة اإلهلية عىل آحاد الناس.

 ويتضح من كالم أمري املؤمنني أن البيعة التي تعني تعهد الناس أمام احلكومة أهنم 
يف حل منها ما مل يبايعوا، وذلك إذ يقول 7:

»إنام اخليار للناس قبل أن يبايعوا«]2].

رصيح هذا احلديث أن الناس قبل بيعتهم للحاكم أحرار يف انتخاب أي شخص 
آخر غريه، ولكنهم ما أن يعقدوا معه ميثاق البيعة، حتى جيب عليهم االلتزام هبا. وبعبارة 
أخرى إن حرية الناس يف انتخاب احلكم واحلاكم أمر بدهيي يتجه به الناس يف إطار 

التعهّد وااللتزام، وعليه يكون الناس هم األصل يف حتديد شكل السلطة واحلاكم.

]1]-الفتح: 10.

]2]-ُأنظر: العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ص 33؛ حممد باقر املحمودي، هنج السعادة يف مستدرك 

هنج البالغة، ج 1، ص 196.
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4 ـ أصل الشورى:

إدارة  يف  العام  الرأي  مشاركة  واجلامهريية،  الشعبية  احلكومة  معايري  بني  من  إن 
القائد  يبادر  أن  بمعنى  الشورى.  مبدأ  آليات حتقيق ذلك  بني  الدولة، وإن من  أمور 
الدولة  إدارة  يف  الناس  استشارة  إىل  الدولة  يف  املسؤولني  من  وغريه  السلطة  ورأس 
واختاذ القرارات احلاسمة واملصريية. واليوم حيث ارتفاع عدد السكان واتساع الرقعة 
اجلغرافية يتّم العمل بمبدأ الشورى عن طريق التشاور مع املمثلني الذين ينوبون عن 
بآراء  واالهتامم  الشورى  ملسألة  الرئيس  الدور  إن  والنَُخب.  واملتخصصني  الناس 

الناس يثبت حقهم يف احلكم وإدارة الدولة.

تأمر  آية  وهناك  الكريم،  القرآن  آيات  يف  تتمثل  األصل  هلذا  قاعدة  أهّم  وإن 
 ) 9 رصاحة باستشارة الناس يف إدارة شؤون الدولة، إذ يقول تعاىل  النبي األكرم 

َوَشاِوْرُهْم ِف األَْمِر ) ]1].

(َوَأْمُرُهْم  تعاىل  يقول  إذ  املؤمنني،  صفات  من  املشاورة  تعترب  أخرى  آية  وهناك 
ُشوَرى َبْينَُهْم) ]2].

ونعيد هنا تفصيل رواية تقدم احلديث عنها، وهي تعّد من يتوىل احلكم من دون 
مشورة من الناس مستحقًا للقتل:

»من جاءكم يريد أن يفرق اجلامعة، ويغصب األمة أمرها، ويتوىل من غري مشورة 
فاقتلوه، فإن اهلل عّز وجل قد أذن ذلك«]3].

]1]-آل عمران: 159.

]2]-الشورى: 38.

]3]-الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 62، ب 31، ح 254.
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5 ـ الكومة أمانة الناس ف عنق الاكم:

من  وأن  الناس،  ألمور  مالكة  نفسها  والدكتاتورية  االستبدادية  احلكومات  تعّد 
الواجب عىل الناس أن يطيعوا ويسمعوا ويمتثلوا أوامرها من دون نقاش. فإن املستبد 
والدكتاتور يرى نفسه املالك املطلق لرقاب الناس، وأن الناس عبيد وأقنان له. وعىل 
الناس متيل إىل احلكم وممارسة  املتقدمني إن طبيعة بعض  حد تعبري بعض الفالسفة 
السلطة، وطبيعة البعض اآلخر هي الرضوخ للحاكم. إال أن اإلسالم والدين النبوي 
إنام  وإهنم  والدولة،  السلطة  أصحاب  هم  الناس  يرى  وإنام  الرؤية،  هذه  يطيق  ال 

يضعون الدولة واحلكومة أمانة عند احلاكم.

فقد أجاب النبي األكرم 9 شخصًا طلب منه تنصيبه يف مركز حساس يف الدولة، 
فقال له »إنك ضعيف، وإهنا أمانة«]1].

كام أكد القرآن الكريم عىل اعتبار السلطة واحلكم أمانة للناس يف أعناق املسؤولني، 
وذلك إذ يقول اهلل تبارك وتعاىل:

ُكُموا  وا األََماَناِت إَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ (إِنَّ اهللَ 

بِاْلَعْدِل) ]2].

حيث يتضح من فقرة (َوإَِذا َحَكْمُتْم) أّن املراد من األمانة هي احلكم.

6 ـ الاكم أجي الناس ومستأمنهم:

سبق أن ذكرنا أن احلكم يف الرؤية النبوية عبارة عن أمانة من الناس، مما يعني أن 
احلاكم إن هو إال مستودع ومستأمن عىل أمانة أودعها الناس لديه، وإنه ال يعدو أن 
يكون أجريًا وعاماًل يتوىل إدارة أمور الناس بتخويل منهم. وحتى النبي األكرم 9 

]1]-ُأنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 66، ص 219؛ مسلم، صحيح مسلم، ج2، ص 124.

]2]-النساء: 58.
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نفسه رغم تنصيبه من قبل اهلل، يرى نفسه أجريًا عند الناس، حيث قال:

»أال وإين أنا أبوكم، أال وإين أنا موالكم، أال وإين أنا أجريكم«]1].

ويف فلسفة السياسة النبوية يكون احلاكم بمنزلة الراعي الذي يتوىل عملية هداية 
الناس إىل األهداف السامية واملقاصد العالية، وعليه أن يكون عىل مستوى املسؤولية، 

فقد روي عن رسول اهلل 9 أنه قال:

»كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، واإلمام راع ومسؤول عن رعيته«]2].

7 ـ الاكم ممثل الناس ونائب عنهم:

ُيعّد الناس يف الرؤية النبوية هم أصحاب السلطة والدولة، وأن احلكام ما هم إال 
ممثلني عنهم. ومن الواضح أيضًا أن تعيني احلاكم من صالحيات الناس كام أن ذلك 
من مجلة حقوقهم. وقد وصف النبي األكرم 9 احلكام بأهنم ممثلون عن الناس، وأن 
عىل الناس أن يدققوا يف اختيار من يمثلهم وينوب عنهم »وإن أئمتكم وفدكم إىل اهلل، 

فانظروا من توفدون يف دينكم وصالتكم«]3].

املبحث الثاين: موقع الناس وحقوقهم يف إدارة الدولة:

الناس بشكل  9 فيها أمهية حلقوق  النبي األكرم  التي أوىل  الدائرة األخرى  أما 
سنتناوهلا  التي  الدائرة  وهي  الدولة،  شؤون  إدارة  يف  التنفيذية  الدائرة  فهي  خاص، 

ضمن العناوين اآلتية:

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 42، ص 205.

]2]-البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص 267، رقم احلديث 893؛ كتاب اجلمعة، الباب 11، ح 2.

]3]-الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج 8، ص 347؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 23، 

ص 30.
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1 ـ وجوب استشارة الناس:

اهتاممها  الشعب،  إرادة  عن  املنبثقة  احلكومات  متّيز  التي  اخلصائص  بني  من  إن 
بمطالب اجلامهري يف إدارة الدولة. وقد كان ذلك يتم يف املجتمعات الغابرة من طريق 
التشاور املبارش مع الناس وممثليهم، أما يف العرص احلارض فيتّم ذلك يف األعم األغلب 
انتخاهبم  يتّم  والذين  املجتمع،  يف  والنَُخب  الناس  يمثل  من  مع  التشاور  خالل  من 
يف الغالب من قبل الشعب، وهو أمٌر يعرّب عن مستوى مشاركة الناس واملواطنني يف 

القرار السيايس واالجتامعي. 

وقد حظي هذا األصل واملبنى باهتامم احلكومة النبوية، وقد شكل القرآن الكريم 
املبنى األول هلذا األصل، حيث خاطب النبي األكرم 9 بالقول:

ْل َعَل اهلل ) ]1]. ( َوَشاِوْرُهْم ِف األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

وهناك آية أخرى تعترب املشاورة من صفات املؤمنني، إذ يقول تعاىل:

( َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم ) ]2].

وكان النبي األكرم 9 انطالقًا من تعاليم القرآن ال ينفك يستشري أصحابه. كام 
نشاهد نامذج من ذلك يف أغلب احلروب، مثل معركة بدر وأحد واألحزاب]3]. مل يكن 
اهتامم النبي األكرم 9 بالشورى جمّرد مسألة شكلية وصورية، بل كان أحيانًا يقدم 
ما تتمخض عنه االستشارة عىل رأيه الشخيص، كام حصل ذلك يف استشارة أصحابه 
بناء  يف طريقة مواجهة املرشكني يف معركة أحد، إذ كان هناك رأيان رأي يذهب إىل 
الداخل. ورأي آخر  املدينة والدفاع عنها يف مواجهة املرشكني من  حتصينات داخل 

]1]-آل عمران: 159.

]2]-الشورى: 38.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 2، ص 199 و204؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق عبد القادر 

عطا، ج 2، ص 38.
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يذهب إىل رضورة اخلروج إىل العدو وموجهته يف الصحراء. وعىل الرغم من انحياز 
رأي  يمثل  لكونه  الثاين  الرأي  عىل  وافق  أنه  إال  األول،  الرأي  إىل  األكرم9  النبي 

األكثرية.

9 هيتم بأصل الشورى بشكل  وحتى عىل الصعيد التنظريي كان النبي األكرم 
خاص، وقد أكد عليه يف كثري من الروايات، ويف بعضها وصف رأى من يستبد برأيه 

وال يعمل بمبدأ االستشارة بأنه يستحق القتل

»من جاءكم يريد أن يفرق اجلامعة، ويغصب األمة أمرها، ويتوىل من غري مشورة 
فاقتلوه، فإن اهلل عّز وجل قد أذن ذلك«]1].

أمهية  عىل  منه  تأكيد  يف   7 عيل  لإلمام  قال  أنه   9 األكرم  النبي  عن  وروي 
االستشارة: »ال مظاهرة أوثق من املشاورة«]2].

ونزول  األمور  إصالح  يف  األصل  بأهنا  املشاورة   9 األكرم  النبي  وصف  وقد 
النعم اإلهلية، حيث قال: »إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم 

شورى بينكم، فظهر األرض خري لكم من بطنها«]3].

2 ـ رعاية القوق الفطرية واالجتمعية للمواطنني:

إن لإلنسان يف عامل الواقع بام هو إنسان وخملوق من خملوقات اهلل حقوقًا أودعها 
اهلل تعاىل ـ من وجهة نظر األديان ـ أمانة يف عنقه، وهي التي يعرب عنها اصطالحًا بـ 
»احلقوق الفطرية«، من قبيل حق احلياة، وحرية الرأي، واملساواة، وامللكية، واحلريات 

]1]-الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 62، ب 31، ح 254.

]2]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 8، ص 20؛ الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج 12، ص 

341؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 72، ص100.
]3]-أبو حممد احلراين، حتف العقول عن آل الرسول، ص 36؛ حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 74، ص 

.141
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االجتامعية. ويتم التعبري عن هذه احلقوق عىل لسان فالسفة الغرب غالبًا بـ »احلقوق 
الطبيعية«، التي أّدت يف القرون األخرية إىل تدوينها من قبل أمثال جان جاك روسو، 

وفولتري، ومونتسكيو ضمن »إعالن حقوق اإلنسان«.

الفطرية  باحلقوق  االهتامم  هو  واجلامهريية  الشعبية  احلكومات  عنارص  أحد  إن 
قـرون  منذ  األكرم9  النبي  باهتامم  العنرص  هذا  حظي  وقد  لإلنسان،  واالجتامعية 
بمكانة   9 النبي  اهتامم  يثبـت  أمـٌر  وهـو  والتطبيقي،  التنظريي  املستويني  علـى 

الشعب واألمة يف صنع قرارها. وفيام يأيت نشري إىل بعض هذه احلقوق:

أ ـ الق ف الياة إن من بني أول احلقوق الفطرية والبدهيية لإلنسان هو حقه يف 
الكريم، ورعاية هذا احلق  القرآن  بلغت أمهية حق اإلنسان يف احلياة يف  احلياة. وقد 
بأّي شكل من األشكال سواء من خالل عالجه من املرض أو إنقاذه من خمالب املوت 

أو ختليصه من القتل حّدًا بحيث كان بمثابة إحياء مجيع الناس، ذلك إذ يقول تعاىل:

َم َقَتَل النَّاَس َجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها  ( َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِف األَْرِض َفَكَأنَّ

َم َأْحَيا النَّاَس َجِيًعا ) ]1]. َفَكَأنَّ

أقّر مبدأ احرتام حق اإلنسان يف احلياة  املبنى يكون اهلل سبحانه وتعاىل قد  وهبذا 
عىل أعىل املستويات، وأنه شجب العنف واإلرهاب والقتل وحّرمها بأشّد العبارات.

وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق 7 أنه قال: »اإلسالم قيد الفتك«]2].

واحلرابة  القصاص  مثل  خاصة  موارد  يف  إال  األصل  هذا  عن  التغايض  يتّم  ومل 
والفساد يف األرض.

]1]-املائدة: 32.

]2]-ُأنظر: حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 7، ص 375؛ الشيخ الطويس، التهذيب، ج 10، ص 

214؛ العالمة حممد باقر املجليس، ج 28، ص 328.
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ممارسة  وعدم  املواطنني،  بني  املساواة  أصل  إن  الناس:  بني  املساواة  أصل  ـ  ب 
أكد  التي  والبدهيية  الفطرية  احلقوق  من  ُيعّد  بشأهنم،  والعنرصية  واملحاباة  التفريق 

عليها النبي األكرم 9، إذ روي عنه أنه قال:

إن  تراب،  وآدم من  أباكم واحد، كلكم آلدم  وإن  إن ربكم واحد،  الناس  »أهيا 
أكرمكم عند اهلل أتقاكم، وليس لعريب عىل عجمي فضل إال بالتقوى«]1].

ويف حديث آخر اعترب النبي األكرم 9 الناس مجيعًا كأسنان املشط يف املساواة، 
وذلك إذ يقول »الناس سواء كأسنان املشط«]2].

من  احلاكم  إن  املجتمع:  وطبقات  األشخاص  بني  والتبعيض  املحاباة  عدم  ـ  ج 
وجهة نظر النبي األكرم 9 هو بمنزلة األب جلميع املواطنني، فيجب عليه لذلك أن 

ال يفرق بني أبناء بلده.

وعىل هذا األساس عندما أقام النبي األكرم 9 حكومته يف املدينة املنّورة، وصف 
مجيع طبقات املجتمع ـ األعم من املسلمني واليهود واملرشكني ـ بأهنم »أّمة واحدة«، 

ومل يستثن إال قريش التي كانت تناصبه العداء يف مكة املكّرمة.

باحلرية  ينعموا  أن  واملواطنني  الناس  إن من حقوق  والسفر  التنقل  الرية ف  ـ  د 
يف خمتلف جماالت احلياة، ومن بينها حريته يف حتديد مكان سكنه وحياته، وهذا ما مل 
يتجاهله النبي األكرم 9 أيضًا، إذ روي عنه أنه قال: »البالد بالد اهلل، والعباد عباد 

اهلل، فحيثام أصبت خريًا فأقم«]3].

]1]-أبو حممد احلراين، حتف العقول عن آل الرسول، ص 56؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 

.348 73، ص 
]2]-أبو حممد احلراين، حتف العقول عن آل الرسول، ص 368؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 

75، ص 251.
]3]-هنج الفصاحة، ص 223.
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هــ  الرية االقتصادية إن من بني حقوق املواطنني األخرى هي احلرية االقتصادية، 
ومن أوليات هذا احلق احرتام حق امللكية الشخصية. وقد وصف النبي األكرم 9 
احرتام أموال املواطنني يف الدولة اإلسالمية قائاًل: إن حرمتها كحرمة دمائهم، وذلك 

إذ روي عنه أنه قال: »حرمة ماله كحرمة دمه«]1].

ويف موضع آخر ذكر النبي األكرم 9 هذا احلق يف إطار قانون عام، حيث قال: 
»الناس مسلطون عىل أمواهلم«]2].

ويف موضع آخر بنّي النبي األكرم 9 مؤّدى هذا األصل بوضوح قائاًل: »ال حيّل 
ألحد أن يترصف يف مال غريه بغري إذنه«]3]. 

يف  وحريتهم  حقهم  هو  األخرى  املواطنني  حقوق  بني  من  إن  املعتقد  حرية  ـ  و 
املعتقد، بمعنى أن عقيدة كل شخص جيب أن حترتم، وعىل احلكومة الدينية أن ال تكره 

يِن ) ]4]. الناس عىل اختيار الدين، وهذا هو رصيح قوله تعاىل ( الَ إِْكَراَه ِف الدِّ

حكومي  مرسوم  أول  يف  أكد  قد   9 األكرم  النبي  أن  إىل  اإلشارة  تقّدمت  وقد 
له، ويف األيام األوىل من تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنّورة عىل حرية مجيع 
أصحاب األديان األعم من اليهود واملسلمني قائاًل: »إن لليهود دينهم، وللمسلمني 

دينهم«]5].

9 يف كتابه إىل أسقف نجران عىل حرية املعتقد والعمل  وقد أكد النبي األكرم 

]1]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 2، ص 359.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 2، ص 272؛ ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآللئ، ج 

1، ص 222.
]3]-الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج 6، ص 337، وج 19، ص 3.

]4]-البقرة: 256.

]5]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 2، ص 147.
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عىل طبق الرشائع الدينية وعدم التدّخل يف ممارساهتم الداخلية]1].

ليضمنوا  األمن  توفري  هو  املواطنني  حقوق  أهم  بني  من  إن  األمن  توفي  ـ  ز 
بعد  أول مرسوم حكومي أصدره  9 يف  األكرم  النبي  أرواحهم. وقد رّصح  محاية 
التأكيد  تّم  الفردي والديني يف املجتمع، وقد  املنّورة باألمن  املدينة  تأسيس دولته يف 
عىل عقوبة القصاص كوسيلة رادعة من شأهنا أن تضمن بسط األمن واملحافظة عىل 
أرواح املواطنني. كام رصد النبي عقوبات مشّددة ملن يعتدي عىل احلرمات الشخصية 
ودخول البيوت بغري إذن من أصحاهبا، إذ روي عنه 9 أنه قال: »من اطلع يف بيت 

بغري إذهنم، حّل هلم أن يفقأوا عينيه«]2].

ح ـ ترشيح األصلح واألكفأ: إن من بني احلقوق الشعبية التي جيب عىل احلاكم 
يف  واملسؤولني  املرشحني  انتخاب  يف  الواقعية  املالكات  أخذ  هو  مراعاهتا،  والدولة 
فعىل  البالد.  يف  التنفيذية  املناصب  وحتديد  االعتبار،  بنظر  الدولة  قطاعات  خمتلف 
املسؤولني يف الدولة أن ال يتجاهلوا هذه املالكات يف تعيني األفراد املنتسبني إليها، بل 
عليهم أن جيعلوا املالك يف ذلك هو الكفاءة، وبعبارة أخرى جيب أن يكون هذا األمر 
الكفاءات،  أصحاب  حقوق  التغمط  وبذلك  املحسوبيات،  دون  للضوابط  حمكومًا 

وال ُيظلم أفراد الشعب بسبب تنصيب من ال يمتلك األهلية هلذه املناصب.

من  شخصًا  أن  روي  فقد  بدقة.  النبوية  احلكومة  يف  عليه  التأكيد  تّم  ما  وهذا 
فأجابه  معنّي،  تنصيبه يف منصب حكومي   9 األكرم  النبي  من  قد طلب  الصحابة 

صلوات اهلل عليه قائاًل: »إنك ضعيف، وإهنا أمانة«]3].

مكاتيب  ميانجي،  أمحدي  عيل  266؛  ص   ،1 ج  عطا،  القادر  عبد  حتقيق  الكربى،  الطبقات  سعد،  ]1]-ابن 

.223 ص   ،2 ج  الرسول، 
]2]-نقاًل عن أبو الفتوح الرازي، تفسري أيب الفتوح الرازي، ج 7، ص 237. وانظر أيضًا عيل أمحدي ميانجي، 

مكاتيب الرسول، ج 3، ص 237.
]3]-ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 66، ص 219؛ مسلم، صحيح مسلم، ج 2، ص124.
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مرارًا وتكرارًا، ومن  املسألة  التنظري عىل هذه  مقام  9 يف  األكرم  النبي  أكد  كام 
ذلك قوله: »من توىل شيئًا من أمور املسلمني .. وهو يعلم ]بمن[ هو أعلم منه، فقد 

خان اهلل ورسوله واملؤمنني«]1].

كام كان النبي األكرم 9 يؤكد مرارًا عىل أن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها، ومن 
ذلك قوله:

»إن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها، فمن دعا الناس إىل نفسه وفيهم من هو أعلم 
منه مل ينظر اهلل يوم القيامة«]2].

إن رعاية هذا األصل تؤدي إىل وضع األمور يف نصاهبا الصحيح، حيث يتمكن 
امللقاة عىل عواتقهم بجدارة وكفاءة، فيقومون  التصدي للمسؤوليات  املؤهلون من 
توىل  لو  أدائهم، وبعكس ذلك  املواطنون بحسن  بمهامهم عىل أحسن وجه، وينعم 
األمور أشخاص غري أكّفاء فإن األمور ستؤول إىل الضعف، وال تدور عجلة البالد 

عىل حماورها الصحيحة، ويف ذلك يرّصح النبي األعظم 9 قائاًل:

»من أّم قومًا وفيهم أعلم منه أو أفقه منه، مل يزل أمرهم يف سفال إىل يوم القيامة«.

احلكم  شؤون  إدارة  يف  العملية  سريته  يف  األصل  هبذا  ملتزمًا  النبي  كان  وقد 
النبي األكرم  الواضح أن ال مدخلية للسّن يف هذا األمر. ولذلك كان  أيضًا. ومن 
التي  السنية  الفئة  املناصب من دون مالحظة  األفراد يف خمتلف  ينصب خمتلف   9

ينتمي إليها األفراد، وإنام يالحظ الكفاءة واألهلية فقط، كام حصل ذلك يف تعيينه 
ألسامة بن زيد قائدًا عىل اجليش الذي بعثه يف آخر حياته، كام نصب عمرو بن حزم 
مكة  عىل  أسيد  بن  عتاب  ونصب  عامًا،  عرش  سبعة  عمره  وكان  نجران  والية  عىل 

وكان ابن عرشين ونيف.
]1]-ُأنظر: أبو الفتح الكراجكي، التعجب، ص 4.

]2]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 1، ص 47.
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ط ـ بيت املال: يتّم احلفاظ عىل ثروة املجتمع وممتلكاته يف صندوق ـ كان ُيطلق 
عليه قدياًم عنوان بيت املال ـ من قبل احلكومة، ويكون املواطنون أصحاب حق فيه.

جيب عىل احلاكم الديني أن يعمل عىل حفظ بيت املال ومصالح الناس وأمواهلم 
العامة، وعليه أن ال يتسامح يف هذا الشأن مع من حياول السطو عىل أمواهلم. روي عن 
النبي األكرم 9 أنه قال لبعض عامله وهو معاذ بن جبل عندما كان حاكاًم عىل اليمن: 

»وال حتاش يف أمره، وال ماله أحدًا فإهنا ليست بواليتك وال مالك«]1].

من  سهمه  عىل  زيادة  املقاتلني  بعض  أراد  اإلسالم  صدر  معارك  من  واحدة  يف 
النبي  أن  إال  النبي األكرم9،  إىل  الغنيمه، فردعه اإلمام عيل7 عن ذلك، فشكاه 
عىل  احلفاظ  يف  املرشوعة  القسوة  من  بوصفه   7 عيل  اإلمام  به  قام  ما  أقّر  األكرم 

األمور الدينية، التي ال جتوز املداهنة فيه]2].

ويف مورد آخر قتل غالم لرسول اهلل يف معركة خيرب، فاستبرش األصحاب وقالوا 
هنيئًا له اجلنة، إال أن رسول اهلل قال ما معناه: ليس األمر كام تقولون، وإنام هو حيرتق 

بنار رداء حصل عليه بسبب خيانته بيت مال املسلمني]3].

الغنائم يف موضع واحد، وأرسل  9 بجمع  النبي األكرم  أمر  املعركة  ويف هذه 
مناديًا يأمر كل املقاتلني بأن يؤّدوا مجيع ما حصلوا عليه من املغانم حتى ما كان من 

قبيل اخليط واإلبرة وإعادته إىل بيت مال املسلمني، ومن ذلك قوله:

َيْوَم  َوَشنَاًرا  َوَناًرا  َعاًرا  َأْهلِِه  َعَل  َيُكوُن  اْلُغُلوَل  َفإِّن  َواْلـِمْخَيَط  اْلـِخَياَط  »َفَأّدوا 
اْلِقَياَمِة«]4].

]1]-أبو حممد احلراين، حتف العقول عن آل الرسول، ص 44.

]2]-ُأنظر: العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 21، ص 385.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 3، ص 245.

]4]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 4، ص 108.
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اليهود  كبار  من  وهو  ـ  ربيعة  بن  كنانة  من  األكرم  النبي  طلب  خيرب  معركة  ويف 
النبي  الكنوز، فامتنع من ذلك. فأمر  ـ أن يدله عىل خمبأ  النضري]1]  بني  وخازن كنوز 

األكرم الزبري أن يستعلم منه عىل مكان الكنز بالقّوة]2].

3 ـ حرية السؤال والنقد واالعرتاض:

إن احلكومات الدكتاتورية واملستبدة التسمح للناس بالنقد واالعرتاض أو حتى 
احلكومات  وأما  والقسوة،  بالقمع  النوع  وتواجه كل حركة من هذا  األسئلة،  طرح 
الديمقراطية واملنتخبة فإهنا ترّحب بجميع أنواع النقد واالعرتاض، وتعتربها مؤرشًا 

صّحيًا يؤدي إىل اإلصالح والتكامل.

وكانت احلكومة النبوية ـ عىل غرار احلكومات الديمقراطية وأكثر ـ تتعاطى مع 
برحابة صدر.  واالعرتاض  للنقد  وروّية، وتستجيب  بكل صرب وحكمة  املعرتضني 
فإن النبي األكرم 9 رغم اتصاله بوحي السامء وعصمته يف مجيع ما يصدر عنه، قد 

أوجد للناس أرضية إبداء الرأي والتساؤل، بل وحتى االعرتاض عليه شخصيًا.

ومن ذلك ما حصل يف واقعة صلح احلديبية يف السنة السادسة من اهلجرة حيث 
بادر بعض الصحابة إىل االعرتاض عىل بنود الصلح مع املرشكني واهتم النبي باملهادنة 

وعدم احلزم يف مواجهة املرشكني]3].

يف  اهلل9  رسول  عىل  باالعرتاض  لنفسه  يسمح  من  الصحابة  من  هناك  وكان 
طريقة تقسيم الغنائم، فقد حتدث التاريخ عن شخص اسمه ذو اخلويرصة وما كان 

]1]-يبدو أن املراد من الكنز صندوق للنقود كان جيمع فيه هيود بني النضري بعض األموال والنقود لرشاء األمور 

الرضورية من قبيل املعدات احلربية، واألمور ذات النفع العام، ودفع الديات، وقد وضعوه أمانة عند كنانة بن 
الربيع.

]2]-ُأنظر: ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 3، ص 243.

]3]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 3، ص 227.
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رغم  العدالة  بعدم  النبي  اهتام  ويأيت  الغنائم.  قسمة  يف  العدل  بعدم  النبي  اهتامه  من 
ترصيح القرآن بعصمته. ولو حدث أن بادر شخص يف احلكومات الراهنة إىل اهتام 
وأما  قاسيًا.  سيكون  بحقه  العقاب  فإن  االهتام  هذا  بمثل  الدولة  يف  األول  املسؤول 

النبي فلم يزد عىل إبداء غضبه وقال له »ويلك من يعدل إن أنا مل أعدل؟«. 

بل كان النبي األكرم 9 يداري حتى من يغلظ له يف القول، ويمنع األصحاب 
من التعّرض له بالسوء، ويف ذلك قال اإلمام عيل 7:

أصحابه  كان  أن  حتى  ومنطقه،  مسألته  يف  اجلفوة  عىل  للغريب  »ويصرب 
ليستجلبوهنم«]1].

املرافق واملجاالت،  يمتد جلميع  النبوية  التساؤل واالعرتاض يف احلكومة  وكان 
ويشمل حتى شؤون القضاء أيضًا. من ذلك اعرتاض ورثة شخص سقط عن ظهر 
فرس هاربة عىل حكم اإلمام عيل 7 ـ عندما كان واليًا عىل اليمن ـ بتربئة صاحب 

الفرس، وشكوه إىل النبي األكرم 9]2].

4 ـ النصيحة للحاكم ورجال الدولة:

والدعوة  النصيحة  النبوية،  السياسة  يف  للمواطنني  األخرى  احلقوق  بني  من  إن 
إىل اخلري واإلحسان، حيث يقوم املواطنون بواجب النصح للمسؤولني انطالقًا من 
اإلخالص واملحبة. فقد منح رسول اهلل 9 هذا احلق للمواطنني ليتمكنوا من فرض 
رأهيم عىل املسؤولني من منطلق النصح يف طريقة إدارة البلد؛ ألن أصل النصيحة يقوم 
عىل العلم واإلدراك بأمور البالد األعم من السياسية واالجتامعية واالقتصادية. وإن 
السياسية  املشاركة  الناس ومنحهم حق  ُيعرّب عن غاية االهتامم بحقوق  هذا األصل 

واالجتامعية يف فلسفة السياسة النبوية.
]1]-حممد باقر املحمودي، هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة، ج 1، ص 104.

]2]-ُأنظر: العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 21، ص 362.
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يمكن  ال  أخرى  أصول  ثالثة  ضمن  النصيحة  أصل   9 األكرم  النبي  ذكر  لقد 
للمسلم أن خيوهنا، إذ قال:

ِة  أِلَئِمَّ َوالنَِّصيَحُة  هلل،  اْلَعَمِل  إِْخاَلُص  ُمْسلٍِم  اْمِرٍئ  َقْلُب  َعَلْيِهنَّ  ُيِغلُّ  اَل  »َثاَلٌث 
َمَعتِِهْم«]1]. ُزوُم جِلَ امْلُْسلِِمنَي، َواللُّ

وقد روي عن النبي األكرم 9 أيضًا، أنه قال:

يَن النَِّصيَحُة .. َقاُلوا لِـَمْن َيا َرُسوَل  يَن النَِّصيَحُة إِنَّ الدِّ يَن النَِّصيَحُة إِنَّ الدِّ »إِنَّ الدِّ
تِِهْم«]2]. ِة اْلـُمْؤِمننَِي َوَعامَّ اهلل؟ َقاَل هللِ َولِكَِتابِِه َولِنَبِيِِّه َوأِلَئِمَّ

ويف حديث آخر وصف النبي األكرم 9 النصيحة يف املوارد املتقدمة بأهنا »رأس 
الدين«]3]. 

تعني  ورسوله  هلل  النصيحة  أن  ـ  املفسين  بعض  أورده  ملا  طبقًا  ـ  الواضح  ومن 
والتأمل  تالوته  الكتاب  ونصيحة  ألمرهم،  واالتباع  وااللتزام  املحض  اخلري  طلب 
والتدّبر يف معانيه والعمل به، أما النصيحة للحكام فال تنحرص بإطاعتهم، وإنام تشمل 

إرشادهم ودعوهتم إىل احلق عند الغفلة عنه]4].

يف النظام النبوي تكون النصيحة متبادلة، فكام جيب عىل الناس من أصحاب احلق 
والتكليف الرشعي أن يقوموا بواجب النصح للحاكم وسائر املسؤولني يف الدولة، 
جيب يف املقابل عىل احلكام أن يطلبوا اخلري للمواطنني وأن يلتزموا هبدايتهم إىل احلق 
والسعادة، فقد روي عن النبي األكرم 9 أنه قال: »أيام واٍل ويل شيئًا من أمر املسلمني 

]1]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 1، ص 403.

]2]-أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، ج 1، ص 351.

]3]-اجلامع الصغري، ج 1، ص 675.

]4]-ُأنظر: حممد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج 8، ص 227؛ ابن حجر، فتح الباري، ج 1، ص 184.
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فلم ينصح هلم ومل جيتهد هلم كنصيحته وجهده لنفسه، كّبه اهلل عىل وجهه يوم القيامة 
يف النار«]1].

املبحث الثالث: مداراة املواطنني ومختلف أطياف املجتمع:

واللني  اإلنساين  االرتباط  احلاكم، هو  للمواطنني عىل  اهلامة  احلقوق  بني  إن من 
والعاطفي يف التعامل معهم، فعىل احلاكم أن يعفو عن مواطن الزلل التي تبدر من قبل 
املواطنني، وأن يغفر أخطاء خمتلف رشائح املجتمع، وقد متثل هذا األصل بشكل جيّل 
يف السرية العملية للنبي األكرم 9. وفيام يأيت نستعرض بعض عناوين هذا األصل 

عىل النحو اآليت:

1 ـ مداراة املواطنني:

9 بوصفه حاكاًم دينيًا  قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم خماطبًا النبي األكرم 
أن يعفو عن الناس ويقيل عثراهتم ، بل وعليه أن يطلب هلم املغفرة من اهلل سبحانه 

وتعاىل:

( َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َلـُهْم َوَشاِوْرُهْم ِف األَْمِر ) ]2].

إن هذه اآلية التي نزلت إثر معركة أحد، وهروب عدد من املسلمني من ساحة 
املعركة، تأمر النبي األكرم 9 بأن يصفح عن اخلاطئني، وأن يعمل عىل مداراهتم، بل 

وعليه أن ُيدخلهم يف إدارة املسائل االجتامعية ويستشريهم أيضًا]3].

رعيته  بأبناء  والوايل  احلاكم  رفق  بني  ربط  قد   9 األكرم  النبي  أن  روي  وقد 
عىل  للحكام  والتشجيع  احلّث  من  ذلك  يف  ما  خيفى  وال  القيامة،  يوم  به  اهلل  ورفق 

]1]-البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص93؛ مسلم، صحيح مسلم، ج2، ص39.

]2]-آل عمران: 159.

]3]-ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 4، ص 56.
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الرفق باملواطنني، ومن ذلك قوله: »أيام واِل ويل؛ فالَن ورفَق، رفق اهلل تعاىل به يوم 
القيامة«]1].

اليمن »عليك  9 ملعاذ بن جبل عندما كان حاكاًم عىل  النبي األكرم  ويف وصية 
بالرفق والعفو يف غري ترك احلق .. وأوصيك بلني الكالم«]2].

ويف نسخة أخرى من هذا الكتاب، قال رسول اهلل 9: »وأن يكون هلم أبًا رحياًم 
يتفقد صالح أمورهم«]3]. 

كام أوىص 9 حاكاًم آخر يف اليمن وهو عمرو بن حزم قائاًل: »ويلني للناس يف 
احلق«]4].

العالء بن احلرضمي حاكاًم عليهم  البحرين عندما بعث  أهل  إىل   9 وقد كتب 
»أمرُتُه .. أن يلني فيكم اجلناح«.

يرى النبي األكرم 9 إصالح أمور األمة يف ثالث خصال، ثالثها حسن الوالية 
ورفق احلاكم باملحكومني، كام يرفق األب بأوالده:

»ال تصلح اإلمامة إال لرجل فيه ثالث خصال ورع حيجزه عن معايص اهلل، وحلم 
يملك به غضبه، وحسن الوالية عىل من يأيت حتى يكون هلم كالوالد الرحيم«]5].

املداراة الاصة بمقام النبوة:

إن احلقلني املتقدمني أي حقل األخالق، وحقل احلكومة من احلقول العامة التي 

]1]-هنج الفصاحة، رقم 1040.

]2]-أبو حممد احلّراين، حتف العقول عن آل الرسول، ص 44.

]3]-املصدر أعاله، ج 2، ص 595.

]4]-عيل أمحد ميانجي، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 519؛ ابن هشام، سرية ابن هشام، ج4، ص 188.

]5]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 27، ص250، ج 96، ص 121.
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تشمل مجيع الناس، بيد أن للنبي األكرم 9 مضافًا إىل هذين احلقلني، حقاًل خاصًا 
بمقام النبّوة، وهو يستدعي دقة خاصة من النبي األكرم9 حيث أمره اهلل سبحانه 
ـ  يتمكنوا  مل  أو  الدولة  بناء  من  متكنوا  ـ سواء  األنبياء  مجيع  إن  ذلك.  برعاية  وتعاىل 
مأمورون برعاية هذا النوع من املداراة. وإن للنبي األكرم سجل مرشق هبذا النوع من 

املداراة، ويف ما يأيت نشري إىل بعض املصاديق يف هذا الشأن

أ ـ النبي رحة للعاملني: إن من بني املباين النظرية والتكوينية خللق املداراة وسجيتها 
هي أهّنا تعود إىل صفة الرمحة واجلود يف نفس الشخص املداري. وقد وصف القرآن 
الكريم منذ البداية رسول اهلل بأنه رسول الرمحة ال للمسلمني فحسب، بل هو رمحة 

جلميع العاملني، قال تعاىل:

ًة لِْلَعامَلنَِي ) ]1]. ( َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَ

النفي  قبيل حرف  أداة للحرص، من  توظيفها ألكثر من  اآلية من خالل  إن هذه 
»ما«، وأداة االستثناء »إال« حترص مهمة النبي األكرم 9 يف كونه رمحة جلميع العاملني، 

مما يعني أن دائرة رمحته تشمل املسلم وغري املسلم.

حتى  بل  واألصفياء،  املخلصني  املسلمني  حتلق  كيفية  تبنّي  أخرى  آية  وهناك 
البسطاء منهم حول رسول اهلل، بسبب لينه ومداراته وتبّسطه يف حرضهتم، قال تعاىل:

وا ِمْن َحْولَِك ) ]2]. ٍة ِمْن اهلل لِنَْت َلـُهْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب الَْنَفضُّ ( َفبَِم َرْحَ

يفهم من هذه اآلية أهنا تأمر النبي باملثابرة عىل صفة الرمحة والتواضع للمسلمني، 
بغية استحكام جبهة املسلمني يف ظل هذه الرمحة.

وهناك آية أخرى تصف النبي األكرم 9 واملسلمني بالتامسك واالحتاد والرتاحم فيام 

]1]-األنبياء: 107.

]2]-آل عمران: 159.
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اُء َبْينَُهْم ) ]1]. اِر ُرَحَ اُء َعَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اهلل َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ بينهم، إذ يقول تعاىل ( حُمَمَّ

ب ـ النبي مأمور بالتواضع وبسط اجلناح للناس: هناك من آيات القرآن الكريم 
ما يأمر النبي األكرم 9 بخفض اجلناح للمؤمنني، وهو أمٌر يثبت أمهية التواضع يف 

هداية األمة، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل:

َبَعَك ِمْن اْلـُمْؤِمننَِي ) ]2]. ـ ( َواْخِفْض َجنَاَحَك لِـَمْن اتَّ

ـ ( َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمننَِي ) ]3].

النبي  أن  الكريم عىل  القرآن  يؤكد  باملؤمنني وحريص عليهم:  النبي رؤوف  ـ  ج 
9 حريص عىل هداية املسلمني وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة، وهو رؤوف  األكرم 

ورحيم هبم ويعّز عليه أن يرى ما يؤذهيم، قال تعاىل:

( َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاْلـُمْؤِمننَِي 

َرُءوٌف َرِحيٌم ) ]4].

9 نفسه أنه رّصح بأنه  د ـ النبي مأمور بمداراة الناس: روي عن النبي األكرم 
قد أمر بمداراة الناس بوصفه نبيًا مبعوثًا من قبل اهلل سبحانه وتعاىل، وذلك إذ يقول:

ـ »أمرت بمداراة الناس كام أمرت بتبليغ الرسالة«]5].

ـ »أمرين ريّب بمداراة الناس كام أمرين بأداء الفرائض«]6].

]1]-الفتح: 29.

]2]-الشعراء: 215.

]3]-احلجر: 88.

]4]-التوبة: 128.

]5]-أبو حممد احلّراين، حتف العقول عن آل الرسول، ص 80.

]6]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 2، اإليامن والكفر، باب املداراة، ح 4، ص 117.
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داِر  لك  ويقول  السالم  يقرؤك  ربك  حممد،  يا  فقال  النبي  إىل  جربائيل  »جاء  ـ 
خلقي«]1]. 

هـ ـ النبي مأمور بالعفو وطلب الغفران: وهناك مرحلة تفوق املداراة وهي مرحلة 
العفو والغفران عن اخلاطئ واملجرم، وذلك بأن يقوم الشخص الذي يتعّرض للظلم 
بالصفح والعفو عّمن ظلمه. واألسمى من ذلك أن ُيطلب من اهلل سبحانه وتعاىل أن 

يعفو عن اخلاطئ، وقد جتلت كلتا املرحلتني يف شخص النبي األكرم 9.

إن اآلية اآلتية التي تؤكد أوالً عىل اتصاف النبي األكرم 9 بالرمحة ـ عىل ما مّر 
بيانه ـ تأمر النبي يف املرحلة التالية أن يقوم بعملني جتاه أمته، ومها العفو عنهم، وطلب 

املغفرة هلم، وذلك إذ يقول تعاىل:

( َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َلـُهْم ) ]2].

يف  املذكورة  القصص  أو  التارخيية  املصادر  يف  مطالعته  خالل  من  القارئ  يدرك 
القرآن الكريم، أن األمم السابقة كانت تؤذي أنبياءها، وكان هذا األذى يبلغ باألنبياء 
عليهم  العذاب  إنزال  اهلل  من  ويطلبون  بل  هيجروهنم،  فكانوا  منهم؛  اليأس  حّد 
وإبادهتم، إال أن النبي األكرم 9 رغم كل ما تعّرض له من االستهزاء وخمتلف أنواع 
األذى من قبل أشخاص معروفني بأسامئهم كام ورد يف كتب التاريخ]3]، وروي عنه أنه 
قال: »ما أوذي نبّي مثل ما أوذيت«]4]. فلم يقم النبي بلعن قومه، ومل يدع اهلل بإنزال 

العذاب عليهم، وإنام كان يقول »اللهم اغفر لقومي إهنم ال يعلمون«]5].

]1]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 2، اإليامن والكفر، باب املداراة، ح 2، ص 117.

]2]-آل عمران: 159.

]3]-ُأنظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج 2، ص 70.

]4]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 39، ص 6.

]5]-املصدر أعاله، ج 98، ص 167، وج 20، ص 174.
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وقد بلغ النبي األكرم 9 يف شّدة تعلقه هبداية قومه، وتفانيه وإخالصه يف ذلك 
حّدًا عرّب عنه القرآن بقتل النبي نفسه من أجل حتقيق ذلك، إذ يقول تعاىل:

َذا اْلـَحِديِث َأَسًفا)]1]. (َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَل آَثاِرِهْم إِْن َلْ ُيْؤِمنُوا ِبَ

وقد كان استهزاء املرشكني يف مكة من النبي من الشّدة عىل رسول اهلل9 حتى 
أنزل اهلل آية يؤكد له فيها أنه سيقطع دابر املستهزئني، ويبرشه بتحقيق النرص عليهم، 

وذلك إذ يقول:

ا َكَفْينَاَك اْلـُمْسَتْهِزئنَِي)]2]. كنَِي إِنَّ (َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلـُمرْشِ

2 ـ املداراة مع األقليات الدينية:

مع  تعامله  يف  خيتص  ال  الناس  مداراة  يف   9 للرسول  اإلسالمي  السلوك  إن 
املسلمني فقط، وإنام هو أصل عام وشامل لكل املواطنني يف الدولة اإلسالمية سواء 
أكانوا من املسلمني أم من غريهم. فقد كان النبي األكرم 9 يتعامل مع أتباع الديانات 

األخرى مثل النصارى واليهود بصدر رحب ووجه طلق.

وإن أحد أسس هذا األصل قد جتىل يف عنوان أهل الكتاب والبحث عن املشرتكات 
يف بعض املباين الدينية، من قبيل االعتقاد باهلل واملعاد؛ إذ يقول تعاىل:

اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا  (َوالَ جُتَ

بِالَِّذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإَِلـُهنَا َوإَِلـُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن) ]3].

كام متثل ذلك يف دعوة القرآن الكريم ألهل الكتاب إىل احلوار واالحتاد حتت لواء 

]1]-الكهف: 6.

]2]-احلجر 94 ـ 95. وانظر أيضًا ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 2، ص 44.

]3]-العنكبوت: 46.
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التوحيد، إذ يقول تعاىل: ( ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إَِل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ 
َك بِِه َشْيًئا ) ]1]. َنْعُبَد إاِلَّ اهلل َوالَ ُنرْشِ

معتقداهتم  بيان  يف  احلرية  كامل  الكتاب  ألهل  يرتك   9 األكرم  النبي  كان  لقد 
علميًا.  عليهم  واالحتجاج  مناظرهتم  إىل  يبادر  وكان  واملناظرة،  االحتجاج  مقام  يف 
وكان من أهل الكتاب من يغلظ له القول، وتبلغ به اجلرأة إىل سوء األدب والعنف يف 
القول أحيانًا، وكان منهم من ييسء إليه بكلامت جارحة حتى يف إلقاء التحية؛ فيقول 
السام عليكم مثاًل، بدالً من السالم عليكم، فكان النبي يكتفي بالرد مستعماًل عبارة 
السام  »عليكم  قائلة  عندها  من  فتترّبع  أشد،  ردًا  تريد  كانت  عائشة  ولكن  عليكم. 
والغضب واللعنة يا معرش اليهود، يا إخوة القردة واخلنازير«، فقال هلا رسول اهلل 9 
»يا عائشة إن الفحش لو كان ممثاًل لكان مثال سوء، إن الرفق مل يوضع عىل يشٍء قط 

إال زانه، ومل يرفع عنه قط إال شانه«]2].

ومل يكن النبي ليكتفي بمداراة أتباع األقليات الدينية يف حكومته فحسب، بل كان 
الكاملة يف  احلرية  بشّدة، وكان يضمن هلم  الفردية واالجتامعية  يدافع عن حقوقهم 
ممارسة شعائرهم وطقوسهم العبادية. وقد هنى عن إحلاق أي نوع من أنواع العدوان 
والظلم واألذى بحقهم، وتوعد عليه بالعذاب يف يوم القيامة، فقد روي عنه أنه قال:

ـ »من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفس 
منه، فأنا حجيجه يوم القيامة«]3].

ـ »من آذى ذميًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة«]4].

]1]-آل عمران: 64.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 16، ص 258؛ حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، 

ج 2، ص 2504.
]3]-حممد حممدي ري شهري، ميزان احلكمة، ج 3، ص 2147.

]4]-املصدر أعاله.
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وكان النبي األكرم 9 يف حكومته الدينية ُيربم املواثيق ويوقع معاهدات السالم 
هم  قاموا  إذا  إال  واملواثيق،  العهود  هلذه  وفيًا  ويبقى  الدينية،  األقليات  خمتلف  مع 
بنقضها وخرقها. ويمكن لنا أن نشري هنا إىل أول معاهدة أبرمها النبي األكرم 9 مع 
أهل املدينة واليهود يف السنة األوىل من حكومته، والتي رأى فيها الربوفيسور هوستن 
فقد كانت مواد  البرشية.  تاريخ  املعتقد يف  بيان حرية  أول معاهدة كتبت يف  سميث 
هذه املعاهدة وبنودها راقية ومتقدمة عىل زماهنا. وقد تّم التأكيد يف هذه املعاهدة عىل 

التعايش السلمي، وعىل حرية املامرسات الدينية، وأصول الدفاع املشرتك]1].

ومن بني املعاهدات األخرى التي أبرمها النبي األكرم 9 معاهدته مع نصارى 
نجران، التي جاء فيها:

تِِهْم  »َولِنَْجَراَن َوَحاِشَيتِِهْم ِجَواُر اهلل وذمة حممد النبي رسول اهلل عل أنفسهم َوِملَّ
َعْن  ُأْسُقًفا  وا  ُ ُيَغيِّ ال  َوَصَلَواهِتِْم،  َوبَِيِعِهْم  َوَشاِهِدِهْم  َوَغائِبِِهْم  َوَأْمَوالِـِهْم  َوَأْرِضِهْم 
ِت َأْيِديِْم ِمْن َقلِيٍل  ُأْسُقِفيَّتِِه، َوال َراِهًبا َعْن َرْهَبانِيَّتِِه، َوال َواِقًفا َعْن َوْقَفانِيَّتِِه، َوُكلُّ َما حَتْ
ِمنُْهْم بُِظْلِم آَخَر. َوَعَل َما ِف  َأَحٌد  ُيَؤاَخُذ  َدَم َجاِهلِيٍَّة ... َوال  ِرًبا َوال  َأْو َكثٍِي، َوَلْيَس 
ُة النَّبِيِّ َأَبًدا َحتَّى َيْأيِتَ اهلل بَِأْمِرِه إِْن َنَصُحوا َوَأْصَلُحوا فِيَم  ِحيَفِة ِجَواُر اهلل َوِذمَّ َهِذِه الصَّ

َعَلْيِهْم َغْيَ ُمْثَقلنَِي بُِظْلٍم«]2].

القبائل  مع  وامليثاق  العهد  هبذا  شبيهة  أخرى  ومعاهدات  مواثيق  للنبي  كان  كام 
اليهودية والنرصانية األخرى، من قبيل بني ثقيف]3]، وبني عادياء]4]، وبني ُعريض]5]، 

]1]-ُأنظر: عيل أمحدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج 3، ص 35 و43.

172؛ حممد محيد اهلل، جمموعة الوثائق السياسية،   ،154  ،152  ،149 148 ـ  3، ص  ]2]-املصدر أعاله، ج 

ص 80، الرقم 90 فام بعد.
]3]-ُأنظر: عيل أمحدي ميانجي، مكاتيب الرسول، ج 3، ص 56 و65.

]4]-ُأنظر: حممد محيد اهلل، جمموعة الوثائق السياسية، ص 22.

]5]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 23.
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 9 األعظم  الرسول  حلم  عن  حيكي  ما  حريباء]2]،  وأهل  وأهلها]1]،  إيلة  وأسقف 
ومداراته يف سريته وسياسته يف ممارسم احلكم والسلطة.

3 ـ مداراة النبي مع املنافقني:

عمد بعض الكفار واملرشكني يف عرص النبي األكرم 9 إىل التظاهر باإلسالم، مع 
بقائهم عىل ما كانوا عليه من عقائدهم السابقة قلبًا وقالبًا. وقد كان عدد هؤالء األفراد 
يعملون  وكانوا  ملحوظًا.  بـ»املنافقني«  القرآين  املصطلح  يف  عنهم  التعبري  تّم  الذين 
لشخصية  يتعّرضون  وكانوا  معنوياهتم،  وإضعاف  املؤمنني  عزائم  تثبيط  عىل  أحيانًا 
اهلل  يفضح  ولكي  اإلسالمية.  الدولة  كيان  العموم  عىل  ويستهدفون  األكرم،  النبي 
مؤامراهتم أنزل بحقهم سورة مستقلة اسمها »املنافقون«، وقد اشتملت عىل حتذيرات 

للنبي واملسلمني من كيدهم]3].

عزائمهم  وتضعيف  املؤمنني،  معنويات  إلضعاف  الشائعات  بّث  عن  وفضاًل 
بالسذاجة  ويتهمونه  الرسول  شخصية  يتناولون  كذلك  املنافقون  كان  احلروب،  يف 
وضعف الشخصية، من قبيل وصفهم إياه بأنه يسمع كل ما يقال له، ويقولون ما هو 
إال أذن، ومع ذلك مل يتعّرض النبي هلم، وقد ذكر القرآن هذا األمر واصفًا النبي بأنه 

أذن خري للمؤمنني، قال تعاىل:

( َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْيٍ َلُكْم ُيْؤِمُن بِاهلل َوُيْؤِمُن 

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهلل َلـُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ) ]4]. ٌة لِلَّ لِْلُمْؤِمننَِي َوَرْحَ

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 32 و34.

]2]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 35.

]3]-ال بد من التنويه إىل أن فضح املنافقني يف القرآن الكريم مل يقترص عىل سورة املنافقني فقط، بل هناك سور 

أخرى تعّرضت إىل مؤامرات املنافقني والكشف عنها، من قبيل ما يف سورة التوبة من اآلية 49 فام بعدها.
]4]-التوبة 61. وملزيد من التوضيح، ُأنظر: العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، 

ج 9، ص 325.
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عىل  رصاحة  االعرتاض  إىل  اخلويرصة  ذو  يدعى  املنافقني  بأحد  األمر  بلغ  وقد 
تقسيم الغنائم من قبل رسول اهلل 9 يف بعض املعارك، وقال له يا رسول اهلل اعدل! 
املسلمني  الغنائم عىل  تقسيم  يف  يكن عادالً  مل  األكرم  النبي  أن  بمفهومه  يعني  وهذا 
أو  أعدل؟ وقد خبت  مل  أنا  إن  يعدل  9 »ويلك من  اهلل  فقال رسول  باهلل؛  والعياذ 
خست إن أنا مل أعدل«. فقال عمر بن اخلطاب يا رسول اهلل ائذن يل فيه أرضب عنقه، 

فقال رسول اهلل 9 »دعه«]1].

وذات مّرة حاول عبد اهلل بن أيّب بن سلول، وهو من رؤوس املنافقني أن يستغل 
إثارة  بني املصطلق، فعمد إىل  أثناء غزوة  اخلالف احلاصل بني األنصار واملهاجرين 
األنصار ضد املهاجرين ليخرجوهم من املدينة. وقد جاء ذلك منه هبدف بّث الفرقة 
بني صفوف املسلمني، بيد أن رسول اهلل انتهج املداراة معه، وقال عمر ُمْر بِِه َعّباَد ْبِن 
ّدَث النّاُس َأّن حُمَّمًدا َيْقُتُل  برِْشٍ َفْلَيْقُتْلُه. َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل 9 »َفَكْيَف َيا ُعَمُر إَذا حَتَ

َأْصَحاَبُه«]2].

ّفُق  ثم قال رسول اهلل البن عبد اهلل بن أيب بن سلول ملا بلغه أنه يريد قتله: »َبْل َنرَتَ
بِِه َوُنْحِسُن ُصْحَبَتُه َما َبِقَي َمَعنَا«]3]. 

بني  ومن  ذلك،  إىل  الفرصة  واتتهم  كلام  النبي  اغتيال  عن  املنافقون  يتوان  مل  بل 
املحاوالت التي قام هبا املنافقون الغتيال الرسول ما كان منهم يف حادثة العقبة بعد 
رجوع النبي األكرم 9 من غزوة تبوك، وإليك بعض نصوصها عىل ما جاء يف كتاب 

بحار األنوار:

]1]-حممد بن عيل الشوكاين، نيل األوطار، ج 7، ص 344؛ العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 21، 

ص 173.
]2]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 3، ص 206.

]3]-املصدر أعاله، ص 208.
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»رجع رسول اهلل 9 قافاًل من تبوك إىل املدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر 
يسلكوها  أن  أرادوا  الطريق  يف  عقبة  من  يطرحوه  أن  فأمتروا  أصحابه،  من  ناس  به 
9 خربهم، فقال من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه  معه، فأخرب رسول اهلل 
أوسع لكم، فأخذ النبي 9 العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي إال النفر الذين أرادوا 
املكر به، استعدوا وتلثموا وأمر رسول اهلل9 حذيفة بن اليامن وعامر بن يارس فمشيا 
فبيناهم يسريون  الناقة، وأمر حذيفة بسوقها،  بزمام  يأخذ  معه مشيًا، وأمر عامرًا أن 
حذيفة  وأمر   9 اهلل  رسول  فغضب  غشوه،  قد  ورائهم  من  القوم  وكزة  سمعوا  إذ 
باملحجن،  رضبًا  ورضهبا  رواحلهم  وجوه  فاستقبل  حمجن  ومعه  فرجع  يراهم،  أن 
وأبرص القوم وهم متلثمون، فرعبهم اهلل حني أبرصوا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد 
ظهر عليه، فأرسعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول اهلل 9، 
فخرجوا  فأرسعوا  عامر؛  يا  أنت  وامش  حذيفة،  يا  الراحلة  ارضب  قال:  أدركه  فلام 
الرهط  يا حذيفة هل عرفت من هؤالء   9 النبي  فقال  الناس،  ينتظرون  العقبة  من 
أو الركب أحدًا؟ فقال حذيفة عرفت راحلة فالن وفالن، وكان ظلمة الليل غشيتهم 
وهم متلثمون، فقال 9 هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: ال يا رسول 
اهلل، قال: فإهنم مكروا ليسريوا معي حتى إذا أظلمت يب العقبة طرحوين منها، قالوا: 
أفال تأمر هبم يا رسول اهلل إذا جاءك الناس فترضب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث 
الناس ويقولون: إن حممدًا قد وضع يده يف أصحابه، فسامهم هلام ثم قال: اكتامهم«]1].

والالفت لالنتباه أن النبي األكرم 9 كان يف مثل هذه احلاالت عىل درجة عالية 
األهم  املصلحة  يقدم  نراه  حيث  األزمات؛  مواجهة  يف  االنفعال  وعدم  الدقة،  من 
يقال يف حقها أهنا  الدولة، فال  واملتمثلة يف احلفاظ عىل بيضة اإلسالم وسمعة كيان 

تقتل أصحاهبا؛ فيغض الطرف عن معاقبة املتآمرين.

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 21، ص 247.
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4 ـ مداراة النبي مع املخالفني واملتآمرين:

لقد أقام النبي األكرم 9 يف املدينة املنّورة دولة دينية فتية، أحاط هبا األعداء من 
مرشكي مكة ومن القبائل اليهودية واملسيحية ومن املنافقني الذين كانوا يرتّبصون هبا 
الدوائر، وهيددوهنا من حني آلخر. يضاف إىل ذلك أن بعض املسلمني من ضعاف 
اإليامن كانوا يبادرون ملختلف الدوافع إىل إضعاف اجلبهة اإلسالمية عن وعي أو غري 

وعي منهم.

ولكـن مل يكـن النبـي األكـرم 9 يتعامـل مـع املعارضـني بعنـف وحـزم وقّوة، 
وإنـام كان يصفـح عنهـم ويعفـو عـن أخطائهـم مـا أمكـن، وهو أمـٌر يثبـت غاية ما 
كان عليـه النبـي مـن االتصـاف باحللـم واملـداراة. وفيـام يـأيت نشـري إىل بعـض هذه 

احلاالت:

1 ـ تقدم يف بحث مداراة النبي األكرم 9 مع املنافقني أن جمموعة منهم حاولت 
اغتياله عند عودته من غزوة تبوك بتنفري ناقته من أعىل اجلبل، ولكن اهلل فضح أمرهم، 

وآثر النبي أن يغض الطرف عنهم، وأن يعمل عىل مداراهتم.

2ـ  حاولـت بعـض نسـاء اليهـود يف واقعـة خيرب اغتيـال رسـول اهلل؛ فقدمت له 
حلـم ضـأن مسـموم عـىل سـبيل اهلديـة، فأخـرب اهلل نبيـه بحقيقـة األمر، ولكـن كان 
أحـد املسـلمني اسـمه بـرش قـد تنـاول شـيئًا منـه؛ فامت عـىل األثـر، ومع ذلـك عفا 

اهلل عنها]1]. رسـول 

ويف رواية أخرى أنه أصدر حكام بقتلها]2]، ورغم أن حكم الرسول هنا مل جيانب 
العدل، ولكن هذه الرواية بحاجة إىل إثبات تارخيي.

]1]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 3، ص 244.

]2]-ُأنظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق عبد القادر عطا، ج 1، ص 487.



283الفصل السابع: الحكومة والمشروعية

3 ـ لقد آثر النبي أن ينتهج سياسة الرفق واللني مع قبيلة بني النضري رغم ختطيط 
أفرادها الغتياله، فلم يامرس العنف بحقها، وإنام اكتفى بإجالئها عىل أن حتمل أمواهلا 
معها؛ ألن احتامل التآمر منها كان واردًا، فكان ما قام به إجراء احرتازيًا، كي ال يصدر 

عنهم ما ال حيمد عقباه يف املستقبل]1].

4 ـ مَلّـا َأْجَـَع َرُسـوُل اهلل َصـّل اهلل َعَلْيـِه َوآلـه وَسـّلَم اْلــَمِسَي إَل َمّكـَة، َكَتـَب 
ُهـْم بَِاّلـِذي َأْجَـَع َعَلْيِه َرُسـوُل اهلل َصّل  ِبُ َحاطِـُب ْبـُن َأِب َبْلَتَعـَة كَِتاًبـا إَل ُقَرْيـٍش خُيْ
اهلل َعَلْيـِه َوآلـه وَسـّلَم ِمـْن اأْلَْمـِر ِف الّسـْيِ إَلْيِهـْم، ُثـّم َأْعَطاُه اْمـَرَأًة ]قيل إهنا[ َسـاَرُة 
ا ُجْعاًل َعـَل َأْن ُتَبّلَغـُه ُقَرْيًشـا، َفَجَعَلْتُه  َمـْواَلٌة لَِبْعـِض َبنِـي َعْبِد اْلــُمّطلِِب، َوَجَعـَل هَلَ
ِف َرْأِسـَها، ُثـّم َفَتَلـْت َعَلْيـِه ُقُروهَنَـا، ُثـّم َخَرَجْت بِـِه َوَأَتى َرُسـوَل اهلل َصـّل اهللُ َعَلْيِه 
َوآلـه وَسـّلَم اْلــَخَبُ ِمْن الّسـَمِء بِـَم َصنََع َحاطِـٌب؛ َفَبَعَث َعيِلّ ْبـَن َأِب َطالِـٍب َوالّزَبْيَ 
ْبـَن اْلَعـّواِم َرِضَ اهللُ َعنُْهـَم؛ َفَقـاَل َأْدِرَكا اْمـَرَأًة َقـْد َكَتَب َمَعَهـا َحاطُِب ْبـُن َأِب َبْلَتَعَة 
َد؛ َفاْسـَتنَْزاَلَها؛  ْعنَا َلـُه ِف َأْمِرِهْم َبنِـي َأِب َأْحَ بِكَِتـاِب إَل ُقَرْيـٍش، حُيَّذُرُهـْم َمـا َقـْد َأْجَ
ا َعيِلّ ْبـُن َأِب َطالِـٍب إّن َأْحلِـُف بِاهلل َما  َفاْلَتَمَسـا ِف َرْحلَِهـا َفَلـْم َيِـَدا َشـْيًئا، َفَقـاَل هَلَ
َكـَذَب َرُسـوُل اهلل َصـّل اهللُ َعَلْيِه َوآله وَسـّلَم َواَل َكَذْبنَـا، َوَلُتْخِرِجّن َلنَا َهـَذا اْلكَِتاَب 
ـّد ِمنْـُه َقاَلـْت َأْعـِرْض َفَأْعـَرَض َفَحّلـْت ُقُروَن َرْأِسـَها،  َأْو َلنَْكِشـَفنّك، َفَلـّم َرَأْت اجْلِ
َفاْسـَتْخَرَجْت اْلكَِتـاَب ِمنَْهـا، َفَدَفَعْتـُه إَلْيـِه َفَأَتـى بِـِه َرُسـوَل اهلل َصـّل اهللُ َعَلْيـِه َوآله 
وَسـّلَم؛ َفَدَعـا َرُسـوُل اهلل َصـّل اهللُ َعَلْيـِه َوآلـه وَسـّلَم َحاطًِبـا َفَقـاَل َيـا َحاطِـُب َمـا 
ت  َحََلـك َعـَل َهـَذا؟ َفَقاَل َيا َرُسـوَل اهلل َأَمـا َواهلل إّن َلــُمْؤِمٌن بِاهلل َوَرُسـولِِه َمـا َغّيْ
َواَل َبّدْلـت، َوَلكِنّـي ُكنْـت َأْمَرًأ َلْيـَس ِل ِف اْلَقْوِم ِمْن َأْصـٍل َواَل َعِشـَيٍة، َوَكاَن ِل َبنْيَ 
ّطاِب َيا َرُسـوَل اهلل َدْعنِي  َأْظُهِرِهـْم َوَلـٌد َوَأْهـٌل َفَصاَنْعتهْم َعَلْيِهـْم؛ َفَقاَل ُعَمُر ْبـُن اْلَ
ْب ُعنَُقـُه َفـإِّن الّرُجـَل َقـْد َناَفـَق؛ َفَقاَل َرُسـوُل اهلل َصـّل اهللُ َعَلْيِه َوآله وَسـّلَم  َفـْلَْضِ
َوَمـا ُيْدِريـك َيـا ُعَمـُر َلَعـّل اهلل َقـْد اّطَلـَع إَل َأْصَحـاِب َبـْدٍر َيـْوَم َبـْدٍر َفَقـاَل اْعَمُلوا 

]1]-ُأنظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج 2، ص 173.
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َمـا ِشـْئُتْم، َفَقـْد َغَفـْرت َلُكـْم؛ َفَأْنـَزَل اهللُ َتَعـاَل ِف َحاطِـٍب ( َيـا َأّيَـا اّلِذيـَن آَمنُوا اَل 
َتّتِخـُذوا َعـُدّوي َوَعُدّوُكـْم َأْولَِيـاَء ُتْلُقـوَن إَِلْيِهْم بِاْلــَمَوّدِة ) ]1]، إىل آخـر القصة]2].

5 ـ عندما فتح النبي األكرم 9 مكة املكرمة بعد أن بالغ املرشكون والكفار فيها 
بيته، ومل  الناس عليه من أهل  قتلوا أعز  إيذاء رسول اهلل وحماربته، حتى  وأمعنوا يف 
يكتفوا بقتل عمه محزة بن عبد املطلب رضوان اهلل عليه، حتى مثلوا بحثامنه الطاهر، 
كان الناس يتوقعون من النبي أن يبادر إىل االنتقام وأن يستبيح مكة ويثأر ممن ناصبه 
بإصدار عفو  اجلميع  فاجأ   9 األكرم  النبي  املنرصمة. ولكن  األعوام  العداء طوال 
بل  وفالن،  فالن  دار  دخل  ملن  حتى  للجميع،  باألمان  ينادي  أن  املنادي  وأمر  عام، 

توجه إىل من ناصبه العداء طوال كل تلك الفرتة، وقال هلم اذهبوا فأنتم الطلقاء]3].

]1]-املمتحنة: 1.

]2]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 4، ص 29.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 4، ص 41.
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الشبهات التارخيية
 واالجتامعية 



الفصل األول
مرحلة الطفولة والشباب، األخالق السلوكية 

والفردية للنبي األعظم 9

• الشبهة األوىل: فرتة الطفولة، الحرمان واألمل واالضطراب الروحي:	

عن  والده  رحل  حيث   9 األكرم  النبي  بيتم  يتشّبث  أن  الناقدين  بعض  حاول 
احلياة قبل والدته، لتلتحق به والدته بعد ذلك عندما مل يكن النبي األكرم 9 قد أكمل 
السنة السادسة من عمره؛ ليثبت أنه كان يعيش احلرمان عىل املستوى املايل والنفيس 
والعاطفي، وبذلك يكون النبي عىل مستوى اجتامعي ونفيس وضيع، ويف ذلك يقول 

مسعود أنصاري: 

»كان والد حممد ووالدته يعيشان يف عس وفقر شديد، حمرومان من سبل احلياة 
والعوز  العزلة  حبيس  الطفولة  فرتة  حممد  فقىض  حياهتام.  من  الفرتة  تلك  يف  العادية 
والفاقة. وخالفًا لسائر العرب الذين كانوا يتأقلمون مع ظروفهم القاسية فيتحّولون 
يعاين شضف  كان حممد  بقوة سواعدهم،  يأخذون حقهم  أشداء حماربني  إىل رجال 
العيش، فرتاه يبكي مثل النساء عند مواجهة قسوة احلياة. عندما أبرص حممد النور كان 
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والده قد فارق احلياة، وأما والدته التي كانت تعاين من األمراض اجلسدية والنفسية 
فقد ماتت هي األخرى بعد ذلك بست سنوات. وبذلك كان النبي منذ والدته يعاين 
من اليتم واحلرمان والبؤس والفقر ... إن هذه األسباب وخاصة اإلذالل الذي كان 
التجارية من أثرياء مكة قد تركتأثرًا كبريًا عليه؛ فكان لذلك  القوافل  يلقاء من قادة 

دائم االكتئاب واالنطواء عىل ذاته«]1].

اجلواب:

يف معرض نقد هذه الشبهة وحتليلها، جيب االلتفات إىل األمور اآلتية:

1 ـ اشتغال أسة الرسول بالتجارة:

مل تكن أرسة الرسول يف مكة من األرس التي تعاين الفقر من الناحية االقتصادية، 
حيث كانت متتهن التجارة، وكانت التجارة تدّر عليهم أرباحًا طائلة، وهذا ما يؤكده 
موت اجلّد األكرب للنبي األكرم 9 وكذلك موت أبيه عبد اهلل بعيدًا عن الوطن أثناء 
يف  اهلل  عبد  دفن  كام  فلسطني،  يف  غزة  مدينة  يف  ودفن  هاشم  فامت  للتجارة،  السفر 
الشام، ومع ذلك ال يمكن القول إن مجيع األرَس من بني هاشم كانوا عىل نفس ما كان 

عليه العباس عّم النبي األكرم 9 من الثراء. 

2 ـ االنتساب إل »عبد اهلل« يستدعي اهتممًا خاصًا:

بمكانة  أنه حظي  إال  قبل والدته،  9 ألبيه  النبي األكرم  فقدان  الرغم من  عىل 
مرموقة بني الناس بسبب انتسابه إىل عبد اهلل الذي كان يتمتع بمنزلة واحرتام كبريين 
من قبل أفراد قبيلته، فكان مجيع أبناء القبيلة ينظرون إىل هذا الطفل بإكبار واحرتام، 
وحتى جّده عبد املطلب الذي كان يؤثر عبداهلل بمزيد من احلب والتكريم قام بتعويض 
النبي األكرم 9 عن الفراغ الذي خلفه والده يف حياته، وال شك يف أن هذا الطفل 

]1]-مسعود األنصاري )روشنگر(، بازشناسى قرآن، ص 39.
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التي  الوحيدة  الذكرى  بالنسبة إىل جده وأمه بأمهية قصوى؛ لكونه يمثل  يتمتع  كان 
تركها عبد اهلل هلام.

3 ـ وجود الاضنة والادمة:

لقد كان للنبي األكرم 9 يف صغره عىل الدوام حاضنة ترعاه وخادمة تقوم عىل 
شؤونه، فكانت أّم أيمن ترشف عىل تنشئته حتى يف حياة والدته، وبعد وفاة السيدة 

آمنة، واصلت أم أيمن رعايتها للنبي األكرم وعادت به إىل مكة.

4 ـ االهتمم الاص الذي أولته أسة حليمة السعدية للنبي األكرم9:

وعندما كان النبي األكرم 9 يف بيت حليمة السعدية، كان حيظى بمكانة ومنزلة 
ملا  الكريمة. فطبقًا  السجايا األخالقية  به من  يتمتع  أبنائها بسبب ما كان  خاصة بني 
يروى يف الكتب التارخيية كان لوجود الرسول يف بيت حليمة السعدية أثرًا ملموسًا يف 

دخول اخلري والربكة عىل أرسهتا وأهل بيتها.

وعىل الرغم من أن التاريخ يتحّدث عن إحجام الكثري من املرضعات عن القيام 
واملنزلة  املرموقة  املكانة  مع  يتناسب  أن هذا ال  إال  يتياًم،  لكونه  النبي  إرضاع  بمهمة 
التي كان يتمتع هبا عبد املطلب يف قريش التي كان يمثل زعيمها وسيدها، بل الرواية 

الصحيحة هي التي تقول:

يتنازعن  كن  حني  يف  املرضعات،  يرفض  كان  الذي  هو   9 األكرم  النبي  إن 
ويتسابقن فيام بينهن عىل إرضاعه؛ فقد سأل جماهد ابن عباس هل كانت املرضعات 
يتنازعن عىل إرضاع حممد؟ فقال نعم، وأقسم باهلل أن مجيع نساء اجلن واإلنس تنافسن 

عىل إرضاعه، ولكنه مل يرتِض غري حليمة السعدية]1].

5 ـ االهتمم الاص بالنبي من قبل عبداملطلب:

]1]-ُأنظر: العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 1، ص 192.
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السنة  يف  وهو  وهب،  بنت  آمنة  النبي  أم  برحيل  اهلل  إرادة  تعلق  من  الرغم  عىل 
السادسة من عمره الرشيف، إال أن هذه املصيبة مل تكن سببًا يف حرمان النبي أبدًا؛ ألنه 

كان يتمتع بحامية ورعاية كبري قريش جّده عبد املطلب.

لقد كان النبي األكرم 9 منذ نعومة أظفاره ينعم بتكريم جّده عبداملطلب. وكان 
عبد املطلب ينسب حممدًا 9 إىل نفسه. فلم يكن يقول إنه حممد بن عبد اهلل، وإنام كان 
يقول له »يا ولدي«، كي يؤنسه ويأنس به، وكي ال يشعر بالغربة بني أبناء عبد املطلب، 

أو أن يشعر بأنه دوهنم يف احلصول عىل اهتاممه]1].

باالسناد عن ابن عباس قال:  كان يوضع لعبداملطلبـ  ريض اهلل عنهـ  فراش يف ظل 
الكعبة ال جيلس عليه أحد إجالالً له، وكان بنوه جيلسون حوله حتى خيرج عبداملطلب. 
الفراش فيعظم ذلك  9 خيرج وهو غالم فيميش حتى جيلس عىل  وكان رسول اهلل 
أعاممه، ويأخذونه ليؤخروه، فيقول هلم عبداملطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا إبني! فواهلل 
إن له لشأنًا عظياًم، إين أرى أنه سيأيت عليكم يوم وهو سيدكم، ثم حيمله فيجلسه معه، ثم 
يلتفت إىل أيب طالبـ  وذلك أن أبا طالب وعبداهلل ريض اهلل عنهام من أم واحدةـ  فيقول 
إن هلذا الغالم شأنًا عظياًم فاحفظه واستمسك به فإنه فرد وحيد،وكن له كاألم، اليصل 

إليه يشء يكرهه . ثم حيمله عىل عاتقه فيطوف به أسبوعًا ]أي سبعة أشواط[«]2].

كان النبي األكرم 9 يعيش يف كنف ومحاية جّده عبد املطلب. وكان عبد املطلب 
ويشاركه  حممد  يأيت  حتى  الطعام  يتناول  يكن  مل  أنه  حتى  حفيده  رعاية  أحسن  قد 
اجللوس عىل املائدة. وهناك رواية تؤكد أنه كان عىل علم بنبّوته. وطبقًا هلذه الرواية 

فإن عبد املطلب قال ملن أراد إزاحة النبي عن مكانه: اترك ولدي فإنه ملك]3].

]1]-ُأنظر: حسني صابري، خاتم بيامربان 9، ج 1، ص 239.

]2]-قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح، ج 3، ص 1069.

]3]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 1، ص 198.
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عندما توفيت أم النبي األكرم 9 آمنة بنت وهب، قام عبد املطلب بكفالة النبي، 
وأواله من العطف واحلنان ما مل يوله ألحد من أبنائه، وكان لشّدة عطفه عليه أنه مل 

يأكل طعامًا إال وقال »إيتوين بولدي«]1].

تويف عبد املطلب عندما كان النبي األكرم 9 يف السنة الثامنة من عمره الرشيف، 
إذا كان أبو طالب شقيقًا لعبد  أبا طالب أن يتكفل برعايته؛  ولكنه قبل موته أوىص 
أكثر  يكون  أن  لذلك  الطبيعي  من  وكان  املخزومية.  فاطمة  أمهام  كانت  فقد  اهلل، 
حنانًا وعطفًا عىل ابن أخيه الوحيد. وقد كان أبو طالب وزوجه فاطمة بنت أسد من 
النفسية بحيث استحقا أن حيظيا برشف كفالة  الروحية والطهارة  الفضائل واملكارم 

النبي األكرم 9 ]2].

يف  وهو  صدره  عىل   9 وحممد  الوفاة،  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  عبداملطلب  أدرك  فلام 
غمرات املوت، وهو يبكي، ويلتفت إىل أيب طالب ـ ريض اهلل عنه ـ ويقوألبرص أن 
تكون حافظًا هلذا الوحيد الذي مل يشم رائحة أبيه، وال ذاق شفقة أمه .. يا أبا طالب 
إذا أدركت أيامه فاعلم أين كنت من أبرص الناس له، وأعلم الناس به، فإن استطعت 
أن تتبعه فافعل، وانرصه بلسانك ويدك ومالك فإنه ـ واهلل ـ سيسودكم، ويملك ما مل 

يملك أحد من آبائي، هل قبلت وصيتي؟«]3].

6 ـ االهتمم الاص من قبل أب طالب بالنبي األكرم9:

بعد وفاة عبداملطلب انتقلت كفالة النبي إىل أيب طالب، فضّمه أبو طالب إىل كنفه 
وبيته، ودافع عنه بكل وجوده وكيانه مّدة حياته، وحيث كان أبو طالب كبري مكة، فلم 
يبخل عىل النبي بجميع أنواع الدعم والتأييد والنرصة، حتى كان النبي يتمتع بدعم 

]1]-ُأنظر: حسني صابري، خاتم پيامربان 9، ج 1، ص 239.

]2]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 1، ص 192.

]3]-قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح، ج 3، ص 1069.
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النبي طوال دعوته ومحله لرسالة السامء، وكانت قريش بسبب هذا الدعم تعجز من 
أن تنال النبي األكرم بسوء، وهلذا السبب مل يفكر النبي باهلجرة من مكة املكّرمة إال 

بعد رحيل عمه أيب طالب.

أيب  النبي يف شعب  يتوىل حراسة  أنه كان  األكرم  للنبي  أيب طالب  بلغ دعم  وقد 
طالب بنفسه، وكان يف بعض الليايل حيث يغفو اجلميع يغري مكان نوم الرسول فينيم 

ولده عليًا مكانه، حتى إذا وقع مكروه وقع عىل ولده وليس عىل ابن أخيه]1].

اهلل يف صغره،  والعطف عىل رسول  احلنو  غاية  فكانت يف  أيب طالب  زوج  وأما 
وكانت للنبي بمنزلة أّمه. فقد روي عن رسول اهلل ملا توفيت فاطمة بن أسد، وكانت 
مسلمة فاضلة، أنه قال: »اليوم ماتت أمي، وكفنها بقميصه ونزل عىل قربها واضطجع 
يف حلدها. فقيل له يا رسول اهلل لقد اشتد جزعك عىل فاطمة. قال: إهنا كانت أمي، أن 

كانت لتجيع صبياهنا وتشبعني، وتشعثهم وتدهنني«]2]. 

وبذلك فعىل الرغم من فقدان النبي األكرم 9 ألبويه يف الصغر، وكان ذلك يمثل 
مصيبة كبرية له، إال أنه مل يرتعرع وسط احلرمان والعوز والفقر والفاقة أبدًا، وإنام قام 

أهله وأرسته بالتعويض عن يتمه بأفضل أنواع العطف والرعاية واالحتضان.

• الشبهة الثانية: العمل يف رعي األغنام:	

هناك روايات تقول إن النبي األكرم 9 قد مارس العمل يف شبابه يف رعي املاشية 
فرتة من الزمن. فتمسك البعض هبذه الروايات لتشويه صورة النبي، فقال:

أبو  أرسله عمه  النبي  الرابع عرشة من عمر  إىل  العارشة  السنة  ما بني  الفرتة  »يف 
طالب ليعمل يف رعي مجال القوافل التجارية بني مكة وسوريا. وادعوا أن النبي عندما 

]1]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج1، ص391.

]2]-ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 14.
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بلغ اخلامسة والعرشين من عمره مل يكن له مورد مايل يستعني به عىل رفع رضورات 
من  يعد  كان  الذي  املاشية  رعي  يف  لذلك  فاشتغل  اليومية؛  معيشته  وضامن  احلياة 
أرذل األعامل، وحيث كان هذا العمل من األعامل الوضيعة، فقد ختىل عنه ليعمل يف 

التجارة«]1].

اجلواب:

يف معرض حتليل هذه الشبهة ال بد من مالحظة النقاط اآلتية:

1 ـ رعي األغنام من املهن املألوفة ألهل املكة:

كان رعي املوايش وال يزال من املهن املألوفة. ويف األزمنة القديمة كانت الزراعة 
ورعي املاشية من األمور الشائعة التي يمتهنها سكان القرى واألرياف، وحتى املدن 
احلياة،  لقوت  املوايش ورعيها كسبًا  تربية  إىل  يلجأون  الناس  أحيانًا، وكان كثري من 
وقد مارس هذه املهنة حتى الشخصيات الكبرية يف التاريخ، من هنا ال يمكن وصف 

العمل يف رعي املاشية بأنه من األعامل احلقرية والوضيعة مطلقًا.

لقد كانت كل أرسة حتتفظ ـ حسب إمكاناهتا ـ بعدد من رؤوس املاشية بطبيعة 
احلال، وكان من الطبيعي أن ترسل بعض أفرادها من اليافعني لرعيها من حني آلخر، 

وقد يبارش العمل الرجال الكبار يف األرسة أيضًا.

بني  شيوعًا  املهن  أكثر  من  املوايش  ورعي  الزراعة  كانت  القديمة  األزمنة  ففي 
يف  العمل  كان  اجلغرايف،  املوقع  من  هلا  وما  مكة  أجواء  ويف  اإلنسانية.  املجتمعات 
أو  التجارة  ممارسة  إىل  مكة  أهل  معه  اضطر  أمٌر  وهو  شحيحًا،  أو  معدومًا  الزراعة 
العمل يف رعي املوايش األعم من األغنام واإلبل واخليل. وكان من الطبيعي يف مثل 

هذه الظروف أن يعمل النبي األكرم 9 يف كال احلقلني.

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشناسى قرآن، ص 39.
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2 ـ اعرتاف صاحب الشبهة بممرسة األنبياء لرعي املاشية:

أن  آخر  كتاب  يف  أذعن  قد  الشبهة،  هذه  يطرح  الذي  نفسه  الكاتب  هذا  ولكن 
رعي املاشية مل يكن معدودًا من األعامل الوضيعة آنذاك، وأّن كثريًا من الفتيان كانوا 

يشتغلون يف رعي املوايش:

يف  األغنام  برعي  مكة  يف  الفتيان  سائر  مثل  حممد  اشتغل  الزمن  من  فرتة  »يف 
برعي  قضاها  التي  حياته  من  املرحلة  تلك  إىل  أشار  نبيًا  ُبعث  أن  وبعد  صحرائها، 
األغنام، معتربًا ذلك من عالمات الرسالة، حيث كان مجيع األنبياء قد مارسوا رعي 

املاشية«]1].

3 ـ إنكار أن يكون النبي قد عمل أجيًا ف رعي املاشية:

وبطبيعة احلال ال يبدو ما قاله بعض املؤرخني]2] من أن النبي قد عمل أجريًا لدى 
بعض أهل مكة يف رعي ماشيتهم؛ وهذا ما أكد عليه ابن واضح اليعقويب يف تارخيه، إذ 

يقول »ال كان أجريًا ألحٍد قط«.

كام عمد بعض العلامء إىل رفض هذا الكالم من البخاري، وذلك بالنظر إىل أن 
النبي قد أضاف إىل هذا احلديث عبارى »ألهيل«، وهو أمٌر يثبت أنه كان يرعى الغنم 

ألرسته، وليس لآلخرين]3].

وقال األستاذ جعفر مرتىض يف هذا الشأن:

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، كوروش بزرگ وحممد بن عبد اهلل، ص 36.

بكر   أبو  ص16؛   ،1 ج  النمييس،  احلميد  عبد  حممد  حتقيق  األسامع،  امتاع  املقريزي،  الدين  تقي  ]2]-ُأنظر: 

شمس  11؛  ص   ،2 ج  قلعجي،  عبداملعطي  حتقيق  الرشيعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل  البيهقي، 
الدين الذهبي، تاريخ اإلسالم، حتقيق عبدالسالم التدمري، ج 1، ص 54، حيث نقلوا بأمجعهم عن صحيح 

البخاري.
]3]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ حتقيقي اسالم، حسني عيل العريب، ج 1، ص 269.
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بل  ألهله،  رعاها  وأنه  سعد،  بني  الغنمفي  رعى  قد   9 أنه  املؤرخون  »يذكر 
ليذكرون والبخاري منهم يف كتاب اإلجارة  أيضًا،حتى  ويقولون رعاها ألهل مكة 
وغريه أنه 9 قال: ما بعث اهلل نبيًا إال رعى الغنم. فقال أصحاهبوأنت؟ قال: نعم، 
كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة وفست القراريط بأهنا أجزاء الدراهم والدنانري 
9 قد رعى لغري أهله  يشرتى هبا احلوائج احلقرية. ولكننا نشك كثريًا يف أن يكون 
الذي  واجلهد  الوقت  بذلك  مقابلته  يصح  وال  العجائز،  حتى  به  تزهد  كهذا،  بأجر 

يبذله يف رعي الغنم، نعم نشك يف ذلك، ألننا نجد:

أوالً: أن اليعقويبـ  وهو املؤرخ الثبتـ  قد نّص عىل أنه 9 مل يكن أجريًا ألحد قط. 

وثانيًا: تناقض الروايات، فبعضها يقول ألهيل، وبعضها يقولألهل مكة، وبعضها 
يقول بالقراريط، وأخرى قد أبدلت ذلك بكلمة »بأجياد« ... ثم ختم العالمة السيد 

مرتىض جعفر العاميل كالمه قائاًل: »ال يمكن االعتامد عىل هذه الرواية«]1].

وقد سبق أن ذكرنا ـ بااللتفات إىل حديث رسول اهلل ـ أن مجيع األنبياء قد مارسوا 
للامشية]2]،  اهلل  النبي موسى كليم  بيان حتى مسألة رعي  تّم  املاشية، وقد  مهنة رعي 

وقيل إنه عمل أجريًا للنبي شعيب يف رعي األغنام مهرًا لزواجه من ابنته]3].

ومن ثمَّ ال بد من القول بأن مسألة رعي رسول اهلل 9 وسائر األنبياء بااللتفات 
إىل  بااللتفات  ولكن  ومقبولة،  ومألوفة  شائعة  مسألة  كانت  الزمنية  الظروف  إىل 
الشواهد املتقدمة فإن النبي األكرم 9 مل يمتهن هذه املهنة بوصفه أجريًا، نعم يمكن 

أن يكون قد مارسها ملساعدة أرسته أو مرضعته أو جّده وعّمه ال غري.

]1]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج1، ص 50. ج2، ص 

70 ـ 71. 
]2]-ُأنظر: القصص 26.

]3]-ُأنظر: قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح، ج 3، ص 151.
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4 ـ تناسب وعالقة مهنة رعي األغنام مع النبوة:

الزمن يف رعي  أو مجيعهم قد عمل لربهة من  األنبياء  أكثر  أن  الروايات  ورد يف 
املاشية. وقد يتم التساؤل هنا عن العالقة بني هذه املهنة وبني مقام النبوة، وخاصة فيام 

يتعلق بنبوة النبي األكرم 9.

أ ـ ممارسة الصرب واحللم: ال شك يف أن العمل يف رعي املاشية وخاصة يف صحراء 
مكة الالهبة، هو من األعامل الشاقة، التي ال يمكن ألي شخص أن يضطلع هبا. وإن 
9 يف رعي املاشية يؤسس ألرضية الصرب واحللم الستيعاب  اشتغال النبي األكرم 
أمواج املشاكل والعواصف التي سوف تواجهه من قبل املخالفني من أعداء الرسالة. 
وبعبارة أخرى إن اشتغال النبي األكرم 9 هبذه احلرفة يعد نوعًا من التمرين واختزان 

التجربة التي متكنه من حتمل أعباء النبّوة.

الثقافة  الثقايف واالعتقادي امللّوث يف مكة: لقد كانت  ب ـ االبتعاد عن الفضاء 
التي  يعبدون األصنام  ثقافة جاهلية ومنحطة، حيث كان أهل مكة  السائدة يف مكة 
النبي  اشتغال  شأن  من  وكان  واألساطري.  باخلرافات  ويؤمنون  بأيدهيم،  يصنعوهنا 

األكرم 9 برعي املاشية أن يبعده عن هذه األجواء الثقافية والعقائدية الفاسدة.

ج ـ مهنة الرعي فرصة دراسة الكون ونظام التكوين والتدبر يف اآلفاق من خالل 
9 حيصل عىل فرصة  النبي األكرم  االبتعاد عن ثقافة الرشك السائدة يف مكة، كان 
أجواء  له  يوفر  أمٌر  وهو  الصحراء،  قلب  يف  وهو  بالنجوم  املفعمة  السامء  يف  التدبر 
مناسبة للتمعن يف آثار حكمة اخلالق وبديع صنعه وما يكتنف هذا الكون من األرسار، 

وهكذا يرتبط بخالق هذا النظام الكوين، متهيدًا لنزول الوحي عليه]1].

]1]-ُأنظر: جعفر سبحاين، فروغ ابديت، ج 1، ص 188.
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• الشبهة الثالثة: شاب مغمور وغري مؤثر:	

هناك من املعاندين من ال يرعوي عن ذكر أي يشء من أجل الوصول إىل غايته 
املتمثلة بتشويه الساحة املقدسة للنبي األكرم 9، كام سبق هلم أن تذرعوا بيتم النبي 

األكرم، والقول:

يعانون من  الذين  الفقر والفاقة، كان مثل مجيع األفراد  »عندما كان حممد يعيش يف 
عصبية املزاج، فاقدًا للحيوية، وحتول إىل شاب انطوائي مهزوز. وبشكل عام فقد كان حممد 

يف شبابه وقبل ادعاء النبوة رجالً مغمورًا ال ُيعبأ به، ومل يكن يتمتع بشخصية مرموقة«]1].

اجلواب:

إن دعوى أن النبي كام مغمورًا وغري فاعل أو مؤثر يف املجتمع املكي، جمرد ادعاء 
اعتباطي، وإن األدلة والشواهد تثبت العكس من ذلك متامًا.

فقد كان النبي األكرم معروفًا بني أهل مكة بسجاياه احلميدة وأخالقه الكريمة، 
وكانت التقاليد واألعراف القبلية تقيض بمعرفة أبناء القبائلمنذ والدهتم.

1 ـ ظهور العديد من املعجزات التي رافقت والدة النبي األكرم:

الكثري من  أثبتت وقوع  الروايات  القول هناك طائفة من  ناحية أخرى جيب  من 
املعجزات التي اقرتنت بوالدة النبي األكرم 9 واطلع عليها عامة الناس من خالل 
أخبار الكهان فأخذوا لذلك ينظرون إىل حممد بوصفه صاحب شأن حتى يف طفولته]2].

2 ـ حتديد اهلوية القيقية واالعتبارية للنبي من قبل اليهود:

أمه، وطبقًا  برفقة  املدينة  9 سافر يف صغره إىل  النبي األكرم  أن  الشاهد اآلخر 
لرواية أم أيمن، فإن اليهود يف املدينة قد عرفوه وأخربوا بنبّوته]3].

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشناسى قرآن، ص 40.

]2]-ُأنظر: قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح، ج 1، ص 22.

]3]-ُأنظر: ابن كثري، البداية والنهاية، ج 2، ص 279.
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كام  النبي  يعرفون  كانوا  اليهود  أن  مبينًا  احلقيقة  إىل هذه  الكريم  القرآن  أشار  كام 
يعرفون أبناءهم الذين هم من أصالهبم، قال تعاىل: (الَِّذيَن آَتْينَاُهْم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه 

َكَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن اْلـَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن) ]1].

ونقل عن عبداهلل بن سالم ـ وكان من أحبار اليهود ثم أسلم ـ أنه كان يقول »أنا 
أعلم به مني بابني«]2].

ٌق  وطبقًا لترصيح القرآن الكريم إذ يقول (َوَلـمَّ َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن ِعنِْد اهلل ُمَصدِّ
ملَِا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعَل الَِّذيَن َكَفُروا َفَلمَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفـُروا بِـِه 
َفَلْعنَُة اهلل َعَل اْلَكـافِِريَن) ]3]، أن اليهـود عندمـا كانـوا يندحرون أمام العرب، كانوا 

يقولون هلم أما لو بعث حممد لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا]4].

3 ـ تسمية املواليد باسم »حممد«:

ذكر ابن سعد يف طبقاته الكثري من الذين اختاروا ألوالدهم اسم »حممد« رجاء أن 
يكون من حيمل هذا االسم منهم هو النبي املوعود]5].

4 ـ اشتهاره بلقب »األمني«:

أبدًا، كام كان عامة  الناس، ومل يكن جمهوالً  النبي مل يكن مغمورًا بني  واضح أن 
األمانة  حفظ  يف  االجتامعية  فاعليته  يؤكد  مما  األمني«،  »حممد  باسم  يعرفونه  الناس 
وما إىل ذلك من مكارم األخالق، وهو أمٌر ال ينسجم مع القول بأنه كان يعاين من 

االنطوائية أبدًا]6].

]1]-البقرة: 146.

]2]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )التفسري األمثل(، ج1، ص273.

]3]-البقرة: 89.

]4]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )التفسري األمثل(، ج 1، ص 197.

]5]-ُأنظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق عبد القادر عطا، ج 1، ص 134.

]6]-ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 1، ص 97؛ ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج2، ص 19.
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5 ـ املسامهة ف »حلف الفضول«:

قول  وهناك  الفضول،  حلف  مكة  يف  شبابه  يف   9 اهلل  رسول  شهد  وقد  هذا 
يقول إن هذا احللف إنام عقد بتوجيه منه 9، مما يثبت أنه كان ناشطًا عىل املستوى 
يف  يرغب  يكن  مل  أنه  رغم  هلا،  احللول  والتامس  الناس  مشاكل  ومبارشة  االجتامعي 

التواصل مع املرشكني كثريًا]1].

6 ـ الرضوخ لكم النبي ف مسألة التنازع عل إعادة الجر األسود:

لقد كانت كلمة النبي األكرم 9 نافذة عىل أهل مكة، وكان له بسبب ما يتمتع به 
من الشخصية الكبرية تأثري واسع عىل أهل مكة، ومما يؤكد هذا املعنى حكمه يف النزاع 
بني القبائل عىل رشف إعادة احلجر األسود إىل موضعه من الكعبة املرشفة، حيث أقّر 
9 إىل معاجلة املوقف سلميًا، وتدارك  اجلميع بأمانته وحكمته، فبادر النبي األكرم 

أمرًا أوشك أن يؤدي إىل إراقة الدماء]2].

يتربكون  لذلك  وكانوا  املسلمني،  بني  خاصة  قدسية  بمكانة  يتمتع  النبي  كان 
بامء وضوئه، وال يفرطون بقطرة واحدة منه، وكانوا حيتفظون بخصالت من شعره 

]1]-حلف الفضول هو أحد أحالف اجلاهلية، قال ابن إسحاق عىل ما يرويه ابن األثري يف الكامل وكان نفر 

من جرهم وقطوراء يقال هلم الفضيل بن احلارث اجلرمهي، والفضيل بن وداعة القطوري، واملفضل بن فضالة 
اجلرمهي، اجتمعوا فتحالفوا أن ال يقروا ببطن مكة ظاملًا، وقالوا ال ينبغي إال ذلك ملا عظم اهلل من حقها، فقال 
عمرو بن عوف اجلرمهي )إن الفضول حتالفوا وتعاقدوا أال يقر ببطن مكة ظامل .. أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا 
.. فاجلار واملعرت فيهم سامل(، ثم درس ذلك فلم يبق إال ذكره يف قريش.ثم إن قبائل من قريش تداعت إىل ذلك 
احللف، فتحالفوا يف دار عبد اهلل بن جدعان لرشفه وسنه، وكانوا بني هاشم، وبني املطلب، وبني أسد بن عبد 
العزى، وزهرة بن كالب، وتيم بن مرة؛ فتحالفوا وتعاقدوا أن ال جيدوا بمكة مظلومًا من أهلها، أومن غريهم 
من سائر الناس إال قاموا معه، وكانوا عىل ظلمه، حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك احللف حلف 
الفضول، وشهده رسول اهلل 9 فقال حني أرسله اهلل تعاىل »لقد شهدت مع عمومتي حلفا يف دار عبد اهلل 
بن جدعان ما أحب أن يل به محر النعم، ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت«. ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج 

2، ص 34 ـ 35.
]2]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، ص 197.
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الرشيف لعرشات السنني. ومع ذلك مل تكن حياته اخلاصة بعيدة املنال، فكان يعيش 
مثل سائر الناس، مع فارق أن سلوكه كان يقوم عىل أدق املعايري العقلية والرشعية، 
فلم تسجل ضده أي زلة أو خطأ يف سلوكه وأقواله. من هنا فقد جعل اهلل سبحانه 
لنيل  املسلمون  به  يتأسى  النبي األكرم9 مثاالً  وتعاىل مجيع ما اشتملت عليه سرية 
اهلوى، وإن  ينطق عن  بأنه ال  الكريم  القرآن  الدنيا واآلخرة، كام وصفه  السعادة يف 
كل ما يقوله هو من وحي السامء الذي ال يتطّرق إليه الباطل. ومن هنا تثبت العصمة 
ويثريون  املعاذير  خيتلقون  واملعاندون  األعداء  يزال  ال  ذلك  ومع   ،9 اهلل  لرسول 

بعض الشبهات التي هتدف إىل النيل من مكانته السامية.

• الشبهة الرابعة: الهروب من مواجهة جيش إبرهة:	

ذكر مسعود أنصاري يف كتب له نقاًل عن شخص اسمه شربينجر قوله:

اقرتنت فرتة شباب النبي األكرم هبجوم إبرهة احلبيش عىل مكة، فحشد أبو طالب 
القبائل التي تقطن يف مكة وما حوهلا للدفاع عن املدينة، وقد شارك يف اإلعداد لصد 
العدوان مجيع الشباب والفتيان، ولكن النبي حيث كان يعاين من الضعف واالعتالل، 
مل تكن لديه القدرة عىل خوض القتال فآثر اهلروب، وهو أمٌر أثار سخرية أقرانه منه 

حتى اضطر إىل ترك بيت عمه أيب طالب، بل واخلروج من مكة أيضًا]1].

اجلواب:

1 ـ هجوم جيش إبرهة عل مكة قبل والدة رسول اهلل9:

من  أساس  أو  سند  أي  عىل  يقوم  ال  افرتاء  جمرد  تكون  أن  الشبهة  هذه  تعدو  ال 
الذي  ـ  إبرهة  هجوم  عند   9 األكرم  النبي  أن  عىل  املؤرخون]2]  جُيمع  إذ  الصحة؛ 

كوروش  )روشنگر(،  انصاري  مسعود  39؛  ص  قرآن،  بازشنايس  )روشنگر(،  أنصاري  مسعود  ]1]-ُأنظر: 

.35 بزرگ وحممد بن عبد اهلل، ص 
]2]-ُأنظر: حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، ج 1، ص 273؛ البالذري، أنساب األرشاف، ج 1، ص 77.
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كان ملكًا عىل اليمن ـ  عىل مكة هلدمها، ونزول العذاب اإلهلي عليه بإرسال الطيور 
الصغرية التي رمته باحلجارة حتى أهلكته وأهلكت جيشه، مل يكن النبي قد ولد بعد 
أو أنه كان حديث الوالدة. وقد اكتفى بعض املؤرخني بالقول إنه ولد يف عام الفيل، 
املجمع  القول  هلذا  وطبقًا  إبرهة،  هجوم  من  شهرين  بعد  ولد  إنه  قال:  من  وهناك 
للنبي األكرم أي دور يف عدم دفاع أهل مكة عنها  عليه من قبل املؤرخني ال يكون 
يف مواجهة جيش إبرهة، وهناك قول شاذ ونادر يقول إن والدة النبي كانت بعد تلك 
السنة، ولكن حتى لو سلمنا هذه الرواية الشاذة ال يكون النبي يف عمر خيوله املشاركة 

يف القتال، حتى يصدق عليه أنه فّر من أرض املعركة.

2 ـ عدم وقوع الرب:

لو سلمنا جدالً أن النبي حلظة هجوم جيش إبرهة عىل مكة كان شابًا، مع ذلك ال 
يمكن لشبهة هروبه من أرض املعركة أن تكون صحيحة، وذلك لعدم حصول املعركة 
أصاًل حتى يصدق عليه أن هرب منها؛ فاملسألة من قبيل السالبة بانتفاء املوضوع، فقد 
قرر أهل مكة وعىل رأسهم عبد املطلب جد الرسول أن ال يدخل يف قتال مع إبرهة. 
وقد كانت هذه اخلطوة منهم خطوة حكيمة فرضتها املصلحة، ومل يكن سبب ذلك 
هو اخلوف أو اجلبن، وإنام وجدوا أن الفرص بني الطرفني غري متكافئة، ولن تكون 

قال نور الدين احللبي )والدته 9 قيل كانت يف عام الفيل .. ويف تاريخ ابن حّبان ولد عام الفيل 
.. وعند ابن سعد ولد يوم الفيل، يعني عام الفيل .. وقيل: ولد بعد الفيل بخمسني يومًا، كام ذهب 
إليه مجع منهم السهييل، قال بعضهم وهو املشهور. قال وقيل بخمسة ومخسني يومًا، وقيل بأربعني 
يومًا، وقيل بشهر، وقيل بعرش سنني، وقيل بثالث وعرشين سنة، وقيل بثالثني سنة، وقيل بأربعني 
سنة، وقيل: بسبعني سنة .. وعىل أنه بعد الفيل بخمسة ومخسني يومًا اقترص احلافظ الدمياطي 
)رمحه اهلل(، وعبارة املواهب حكاه الدمياطي يف آخرين. وكونه يف عام الفيل قال احلافظ ابن كثري 
هو املشهور عند اجلمهور. وقال إبراهيم بن املنذر شيخ البخاري: ال يشك فيه أحد من العلامء. 
ونقل غري واحٍد فيه اإلمجاع، وقال: كل قول خيالفه وهم، أي وقيل: قبل عام الفيل بخمس عرشة 
سنة قال بعضهم: وهذا غريب منكر وضعيف أيضًا(، نور الدين احللبي، السرية احللبية نور الدين 

احللبي، )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، ج 1، ص 86 ـ 87.
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صدها  يف  جيدي  يكن  مل  بأسلحة  املجهز  اجليش  هذا  بوجه  الوقوف  من  فائدة  هناك 
حصول  هشام  ابن  ذكر  نعم  حينها.  يف  لدهيم  توفرت  التي  األسلحة  من  سالح  أي 
مقاومات طفيفة هنا وهناك، إال أن عبد املطلب بوصفه كبري مكة قد قال إلبرهة يف 
بِِل َوإِّن لِْلَبْيِت َرّبا َسَيْمنَُعُه َقاَل: َما َكاَن لَِيْمَتنَِع ِمنّي، َقاَل َأْنَت  لقائه به: إّن َأَنا َرّب اإْلِ
َوَذاَك .. ُثّم َقاَم َعْبُد امْلُّطلِِب ، َفَأَخَذ بَِحْلَقِة َباِب اْلَكْعَبِة، َوَقاَم َمَعُه َنَفٌر ِمْن ُقَرْيٍش َيْدُعوَن 

اهلل ويستنرصونه َعَل َأْبَرَهَة َوُجنِْدِه َفَقاَل َعْبُد امْلُّطلِِب َوُهَو آِخٌذ بَِحْلَقِة َباِب اْلَكْعَبِة:

اللُهّم إّن اْلَعْبَد َيْمنَُع ... َرْحَلُه َفاْمنَْع ِحاَلَلْك

اَل َيْغلَِبّن َصلِيُبُهْم ... َوِمـَحاُلـُهْم َغْدًوا حِمَاَلْك]1].

3 ـ اإلشكاالت التارخيية عل هذه الشبهة:

يلتفت إىل  الشبهة والتهمة مل  الذي طرح هذه  القول إن  ناحية أخرى جيب  ومن 
أن املؤرخني لعام الفيل جيمعون عىل احلديث عن عبد املطلب بوصفه كبري قريش]2]،  
إبرهة  أبو طالب هو الذي يتوىل عملية اإلعداد جليش يصّد به هجوم  فكيف يكون 
احلبيش؟! واألهم من ذلك أن النبي األكرم لو كان قد ولد يف تلك الفرتة، لكان يف 
بيته كي ال  كنف عبد املطلب ومل يكن يف بيت أيب طالب، حتى يكون قد هرب من 

يشهد احلرب، وعليه فإن بطالن هذه الشبهة أوضح من أن تستحق الرد.

تقرير آخر للشبهة )املشاركة ف حرب الفجار(:

9 مل هيرب من مواجهة إبرهة، وإنام  يف تتميم الشبهة قد يقال إن النبي األكرم 
هرب من حرب أخرى هي حرب الفجار، ولو أنه مل هيرب لكان قد ارتكب قتال.

]1]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري، ج1، ص50.

]2]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 48.
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اجلواب:

لإلجابة عن هذه الشبهة جيب االلتفات إىل النقاط اآلتية:

عندما كان النبي يافعًا وقع عدد من احلروب عرفت بحروب الفجار. وإنام سميت 
بحروب الفجار لكوهنا قد اشتملت عىل جتاوز لألعراف والتقاليد املتواضع عليها بني 
القبائل العربية يف خوض احلروب، أو أن منشأ هذه احلروب كان نوعًا من األعامل 

املخالفة للقيم، وإن هذه احلروب قد وقعت يف األشهر احلُُرم.

قيل كان بني العرب أربع حروب أطلق عليها »حروب الفجار«؛ ألهنا اشتملت 
عىل كثري من األمور املحرمة، وهي كاآليت:

الفجار األوىل: وقعت بني قبيلة بني كنانة وقبيلة هوازن.

الفجار الثانية: وقعت بني قبيلة قريش وقبيلة هوازن.

الفجار الثالثة: وقعت بني قبيلة بني كنانة وقبيلة هوازن أيضًا.

هوازن  وبني  قريش،  وقبيلة  كنانة  قبيلة  بني  احلرب  هذه  وقعت  الرابعة:  الفجار 
وقيس عيالن حيث وقعت احلرب بينهم يف شهر رجب، وقد حرم القتال فيه وإراقة 

الدماء. وقد كان قائد قريش يف هذه احلرب هو حرب بن أمية والد أيب سفيان]1].

الرابعة،  النبي األكرم يف حرب الفجار  وقد حتدث بعض املؤرخني عن مشاركة 
وقد روى عن النبي أنه قال: »ُكنْت ]يف هذه احلرب[ َأْنُبُل َعَل َأْعَمِمي َأْي َأُرّد َعَلْيِهْم 

ا«]2]. َنْبَل َعُدّوِهْم إَذا َرَمْوُهْم ِبَ

]1]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ حتقيقي اسالم؛ حسني عيل العريب، ج 1، ص 302.

]2]-ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 1، ص 186.
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1 ـ االختالف ف النقل:

الفجار]1].  أثناء حرب  له سبعة عرش عامًا  النبي كان  أن  تأرخيه  اليعقويب يف  ذكر 
كام نقل ابن هشام عن غري ابن إسحاق أن رسول اهلل 9 قد حرض حرب الفجار مع 
النبي  أعاممه وكان له من العمر عرشين عامًا]2]. إال أن ابن إسحاق مل يذكر حضور 
األكرم يف حرب الفجار، وإنام اقترص عىل القول بأن النبي كان له من العمر يف حينها 

عرشون سنة]3]. وقد نقل الطربي ذلك يف تأرخيه أيضًا.

وعليه بالنظر إىل عدم نقل ابن إسحاق والطربي حضور النبي يف حرب الفجار، 
وما رواه ابن هشام من مرافقة النبي 9 ألعاممه يف هذه احلرب وكان له من العمر 
املسألة ال يمكن  النصوص يف نقل هذه  مخسة عرش عامًا، مع االلتفات إىل تضارب 

اعتبار هذا التقرير مطابقًا للحقيقة.

هذه  يف   9 األكرم  النبي  دور  بيان  يف  كثريًا  اختالفًا  نجد  أخرى  ناحية  ومن 
احلروب، فكام رأينا فقد اقترص دور النبي يف بعض الروايات عىل دفع النبل إىل أعاممه 
وحفظ أمواهلم]4]. وجاء يف بعض التقارير األخرى أن النبي األكرم 9 قد شارك يف 

هذه احلرب برمي بعض السهام وكان يتمنى لو أنه مل يفعل ذلك]5]. 

وهناك رواية ثالثة تقول إّن النبي قد اشرتك يف حرب الفجار ورصع فيها رجاًل 

]1]-ُأنظر: ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 15.

]2]-ابن هشام،السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 1، ص 

186. بيد أن رواية العرشين سنة قد نقلها ابن هشام عن ابن إسحاق، ُأنظر: سرية ابن هشام، 
ب(. ج 1، ص 186، )املعرِّ

]3]-ُأنظر: املصدر أعاله.

]4]-ُأنظر: املصدر أعاله.

]5]-ُأنظر: السرية احللبية، ج 1، ص 185.
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اسمه أبو الرباء وأوقعه أرضًا]1]. ومع وجود كل هذا االختالف يف بيان أصل مشاركة 
النبي يف حرب الفجار واالختالف يف بيان دوره، يصعب أثبات املدعى.

2 ـ عدم مشاركة بني هاشم ف هذه الرب:

ومن جهة أخرى يروى أن أبا طالب منع أن يشارك أي رجل من بني هاشم يف 
هذه احلرب، وقال »هذا ظلم وعدوان وقطيعة واستحالل للشهر احلرام، وال أحرضه 
وال أحد من أهيل، فأخرج الزبري بن عبد املطلب مستكرهًا، وقال عبد اهلل بن جدعان 

التيمي وحرب ابن أمية ال نحرض أمرًا تغيب عنه بنو هاشم؛ فخرج الزبري«]2].

ويف هذا الشأن قال بعض املحققني:

»وفيام يتعلق بمشاركة بني هاشم يف حرب الفجار، روي أن أبا طالب منع أن يكون 
فيها أحد من بني هاشم وقال هذا ظلم وعدوان وقطيعة واستحالل للشهر احلرام، وال 
أحرضه وال أحد من أهيل، فأخرج الزبري بن عبد املطلب مستكرها. وقال عبد اهلل بن 
جدعان التيمي وحرب ابن أمية ال نحرض أمرًا تغيب عنه بنو هاشم فخرج الزبري.فقالوا 
]أليب طالب[ يا ابن مطعم الطري وساقي احلجيج ال تغب عنا فإنا نرى مع حضورك 
الظفر والغلبة. قال: فاجتنبوا الظلم والعدوان والقطيعة والبهتان فإين ال أغيب عنكم. 
فقالوا ذاك لك. فلم يزل حيرض حتى فتح عليهم.وروي عن رسول اهلل 9 أنه قال: 
شهدت الفجار مع عمي أيب طالب وأنا غالم. وقيل إن أبا طالب كان حيرض يف األيام 

ومعه رسول اهلل 9، فإذا حرض هزمت كنانة قيسًا؛ فعرفوا الربكة بحضوره«]3].

ويبد أن املحققني املتأخرين ال يذهبون إىل هذا الرأي، وهناك منهم من قال هبذا 
الشأن:

»ولكننا بدورنا ال نستطيع أن نؤكد صحة ذلك، بل نشّك كثريًا فيه،وذلك ألمور:

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 186.

]2]-ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 15.

]3]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ حتقيقي اسالم؛ حسني عيل العريب، ج 1، ص 302.
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األول: لقد وقعت حرب الفجار يف األشهر احلرم، يف رجب. والنرى مربرًا ألن 
ينتهك أبو طالب ومعه الرسول 9 حرمة األشهر احلرم، كام يظهر ملن راجع سريهتام 
وحياهتام، ومدى تقيدمها بمثل هذه األمور، فإهنام كانا مسلمني، بل لقد كان أبو طالب 
مستودعًا للوصايا، كام ورد يف بعض األخبار يف الكايف، باإلضافة إىل نصوص أخرى 
تدل عىل عظمته وثبات قدمه يف الدين ... إال إذا وّجهت املشاركة بأن حرب الفجار 
قد وقعت يف أشهر النيسء، أو يف شعبان أو شوال، وكان سببها يف األشهر احلرم وهو 
توجيه نور الدين احللبي، مؤلف السرية احللبية. ولكنه توجيه ال يعتمد عىل أي سند 

تارخيي، فال جمال للتعويل عليه«]1].

طبقًا هلذه الشواهد املتقدمة، وعدم وجود سند تارخيي معترب يمكن القول إن النبي 
9 مل يكن له أي دور يف حرب الفجار، وإذا كان هناك إرصار من البعض  األكرم 
عىل إثبات مشاركة النبي يف حرب الفجار، نقول أوالً ليس هناك ما يثبت فرار النبي 
دفاعية  نفسها يف حرب  املشاركة  إن  وثانيًا  التارخيية،  املصادر  من  أي  احلرب يف  من 
اإلنسانية  بالصفات واخلصال  يثبت متتعه  للنبي، حيث  امتيازًا يسجل  تعد  مرشوعة 

من قبيل الفتّوة والشجاعة وما إىل ذلك.

• الشبهة الخامسة: اتصاف النبي بالصفات القبيحة:	

ببعض  وصفه  خالل  من   9 األكرم  النبي  سمعة  تشويه  بعضهم  حاول  لقد 
الصفات القبيحة، كام صنع مؤلف كتاب إسالم ومسلامين نقاًل عن مويري حيث قال:

»بالتزامن مع النزعة الشديدة التي أظهرها النبي إىل حتطيم األصنام ونرش الدين 
بالنفس وحب  العامل، فقد تكشف عن محاسة شديدة إىل األنا واالعتداد  والطهر يف 

الظهور«]2].

]1]-السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 2، ص 137.

]2]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص 33 و194.
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وجاء يف موضع آخر:

»إن النتيجة الواضحة التي يمكن التوصل إليها من خالل مؤلفات املختصني يف 
اإلسالم وكبار املحققني يف التاريخ اإلسالمي وخاصة املؤلفني العرب، هي أن الغاية 
التي كان ينشدها حممد من خالل دعوته إىل دين اإلسالم هي احلصول عىل السلطة 
واملال، ومل يكن هيدف إىل بناء دين ساموي حقيقي أو رفع مستوى القيم األخالقية 

واإلنسانية«]1].

اجلواب:

فضاًل عاّم كان يتمّتع به النبي من املنزلة واملكانة املعنوية بوصفه نبيًا، فقد أقّر له 
العدّو قبل الصديق بوصفه فردًا متمّيزًا من أقرانه، وإن هذا التمّيز كان واضحًا عليه 
»حممد  بلقب  أيامه  باكورة  منذ  ُشهـَِر  حتى  البعثة،  وقبل  الشباب  وفرتة  الصغر  من 

األمني«.

قال الواقدي يف املغازي:

»لقد حباه اهلل من كريم األخالق أن غلب عليه لقب األمني، فكان معروفًا يف كل 
أنحاء مكة بمحمد األمني«]2].

كان  األكرم9  النبي  أن  تثبت  التي  التارخيية  والشواهد  القرائن  من  كثري  هناك 
وإن  األخالقية،  السجايا  من  ذلك  إىل  وما  واألمانة  بالصدق  الناس  بني  معروفًا 
السيدة العظيمة خدجية الكربى إنام قبلت الزواج منه ملا توّسمته فيه من هذه السجايا 
السيدة  كانت  لقد  خلطبتها.  مكة  وجهاء  من  الكثري  تقدم  رغم  الكريمة،  األخالقية 
خدجية من أرشف نساء قريش وأمجلهن وأوسعهن ماالً وثراءًا، وقد كان مجيع الرجال 

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، شيعه گرى وامام زمان، ص 15.

]2]-حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 1، ص 97.
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يف قريش يتمنى االقرتان هبا، وقد تقدم هلا كثري منهم بالفعل وعرضوا عليها األموال 
الطائلة، ولكنها رفضت اجلميع واختارت حممدًا9 من بينهم، ملعرفتها بام يتمتع به 

من األخالق العالية ورشف النفس واخلصال احلميدة]1].

وبعد البعثة كان النبي األكرم أسوة كاملة يتأسى الناس بسجاياه الكريمة من مجيع 
اجلهات، ويف ذلك قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم:

(َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ) ]2].

ويف احلقيقة إن األخالق العالية والسجايا الكريمة التي كان يتصف هبا النبي هي 
النبي  أخالق  وصف  يف  تعاىل  وقال  إليهم،  وحتببه  إليه  الناس  تستقطب  كانت  التي 
ِمْن  وا  الَْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغلِيَظ  َفظًّا  ُكنَْت  َوَلْو  َلـُهْم  لِنَْت  اهلل  ِمْن  ٍة  َرْحَ (َفبَِم   9 األكرم 

َحْولَِك) ]3].

كام أمره اهلل سبحانه وتعاىل قائاًل:

َبَعَك ِمْن اْلـُمْؤِمننَِي ) ]4]. (َواْخِفْض َجنَاَحَك ملَِْن اتَّ

إن مجيع هذه املوارد حتكي عن األخالق الكريمة التي كان يتمتع هبا رسول اهلل 
9، ومل يكن يتصف أبدًا بالصفات الرذيلة التي حاول صاحب الشبهة أن يلصقها 

به من قبيل األنا وحب الذات والشهوة إىل السلطة والركون إىل الدعة أبدًا، وفيام يأيت 
نشري إىل هذا املوارد إمجاالً:

]1]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ترمجه إىل الفارسية حممد سبهري، 

ج 1، ص 137.
]2]-األحزاب: 21.

]3]-آل عمران: 159.

]4]-الشعراء: 215. وانظر أيضًا احلجر: 88.
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1 ـ رفض الوعود الدنيوية وتسويده من قبل املرشكني عل مكة:

حمبًا  أو  السلطة  إىل  متعطشًا  شخصًا  يكن  مل   9 األكرم  النبي  أن  التاريخ  يشهد 
بأنه قد أساء استغالل موقعه  للجاه واملال والثروة، وليس هناك من يمكنه االدعاء 
الرسايل. فإن النصوص التارخييـة املتوفـرة بني أيدينا تثبت أنه مل يكن يسعى إىل اجلاه 
والسلطة أبدًا. فعىل الرغم من عرض كبار قريش التخيل عن دعوته وتعهدهم بأهنم 
سيجعلون منه أغنى شخص يف مكة ويزوجونه من أمجل نسائها، بل وجيعلونه سيدًا 
عليهم]1]، إال أنه رفض التخيل عن دعوته، وآثر حتمل العناء وحتى املوت من أجل 
تلبية نداء السامء، وعدم الرضوخ لوعودهم رغم أن هذه الوعود كانت حقيقية؛ ألنه 
إىل  يسعى  كان  أنه  ولو  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  هبا  كلفه  التي  بمسؤوليته  يقوم  كان  إنام 
السلطة لكان قبلها بمجرد عرضها عليه وتقديمها له عىل طبق من ذهب. إال أن النبي 

مل يساوم أحدًا ومل يقايض رسالته بحطام الدنيا.

ويف ذلك يروي ابن هشام يف سريته:

»َقاَل اْبُن إْسَحاَق َوَحّدَثنِي الّزْهِرّي َأّنُه َأَتى َبنِي َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة َفَدَعاُهْم إَل اهلل 
َعّز َوَجّل َوَعَرَض َعَلْيِهْم َنْفَسُه َفَقاَل َلُه َرُجٌل ِمنُْهْم َأَرَأْيَت إْن َنْحُن َباَيْعنَاك َعَل َأْمِرك، 
َيَضُعُه  اأْلَْمُر إَل اهلل  َقاَل  َبْعِدك؟  ِمْن  اأْلَْمُر  َلنَا  َأَيُكوُن  َمْن َخاَلَفك،  َأْظَهَرك اهللُ َعَل  ُثّم 

َحْيُث َيَشاُء«]2].

2 ـ عدم توسيع رقعة الكم بالرب والسيطرة:

إثارة  هي  رقعتها،  وتوسيع  السلطة  إىل  التعطش  عىل  األوىل  املؤرشات  من  إن 
احلروب، أما النبي األكرم 9 فإنه عىل الرغم من إرادته حتصني السلطة ورفع القدرة 
عىل إدارة املجتمع، إال أنه مل يكن شخصًا طالبًا للسلطة بحيث يستنزف مجيع طاقاته 

من أجلها، وإنام كان يف ذلك واضعًا مرضاة اهلل نصب عينيه.

]1]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج1، ص 295.

]2]-املصدر أعاله، ج 1، ص 424 ـ 425.
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يف  إما  تأيت  فكانت  دفاعي،  طابع  ذات  عام  بشكل  النبي  حروب  كانت  لقد 
بسبب  العدو  معاقبة  أو  العدو  له  خيطط  هجوم  الستباق  أو  املدن  عن  الدفاع  سياق 
نقضه لعهوده ومواثيقه. والذي كان يؤكد عليه رسول اهلل هو توسيع رقعة اإلسالم 
إعطائها  إىل  النبي  يبادر  إسالمها  عن  تعلن  قبيلة  كل  فكانت  القبائل.  بني  وانتشاره 
كامل الصالحيات يف إدارة شؤوهنا، بل كان يأمر بأخذ زكاة أموال األغنياء من كل 
قبيلة وإنفاقها عىل فقراء القبيلة ذاهتا فال خترج إىل القبائل األخرى، وهو أمٌر تسبب 
بعض  أرّصت  حيث   ،9 اهلل  رسول  بعد  جاءت  التي  للحكومات  املشاكل  ببعض 
القبائل عىل إنفاق زكاة أمواهلا عىل فقرائها وعدم إرساهلا إىل املدينة، بينام كان أبو بكر 
يريد أن تكون مجيع أموال الزكاة حتت إرشافه، فاندلعت لذلك بعض املعارضات التي 

تّم قمعها حتت مسّمى حروب الرّدة]1].

3 ـ التشاور مع الناس:

فقد كان  بعدها،  البعثة وال  قبل  أنانيته ال  دالٌّ عىل  النبي مورٌد واحٌد  يرو عن  مل 
شخصا متناغاًم ومنسجاًم مع قومه. وكان يستشري أصحابه يف إدارة شؤون املدينة عىل 
رأيه، كام  كانت عىل خالف  إذا  أحيانًا عىل طبق مشورهتم حتى  بل ويعمل  الدوام، 

حصل ذلك يف واقعة أحد.

شبهة الركون إل الدعة:

عن  تكون  ما  أبعد  فهي  والكسل  الدعة  إىل   9 األكرم  النبي  ركون  شبهة  أما 
االنصاف؛ ألن النبي قىض مجيع أيام حياته وحلظاته باجلّد والعمل واملثابرة، وبطبيعة 
احلال اليمكن مقارنته بغريه من الناس يف هذا املجال، فقد كان ـ صلوات اهلل عليه 
النشاط  وافر  يرونه  أقرانه  كان  النبوة  صفة  عن  النظر  وبغض  أقرانه،  عىل  متقدمًا  ـ 
واحليوية، بل كان النبي حتى ما قبل البعثة يذهب إىل العبادة يف مغارة يف منطقة جبلية 

]1]-ُأنظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج 2، ص 342.
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يف ضواحي مكة ذات تضاريس معقدة ال يمكن الوصول إليها إال بشق النفس، وكان 
يقيض وقته هناك بالتهجد والعبادة، ومل يكن يكتفي بالتعبد يف حلس بيته.

إبراهيم7 برصيح  أمة يف رجل، كام هو شأن سيدنا  النبي األكرم9  لقد كان 
أنه  يعني  ثامنني معركة، مما  يقرب من  ما  املدينة  النبي يف  فقد خاض  الكريم،  القرآن 
كان قائدًا عسكريًا إىل جانب كونه سياسيًا وعاملًا دينيًا، وفقا ملقتضيات هداية األمة 
التفصيلية،  حياته  له  كانت  ذلك  من  الرغم  وعىل  وهدايتها،  بتعليمها  واالضطالع 
العاطفية  باحتياجاهتن  يفي  أن  عليه  تعنّي  زوجات  عرش  من  يقرب  ما  يدير  فكان 

واالقتصادية وأن يقوم بحّل خالفاهتن أيضًا.

وعىل الرغم من مجيع هذه املشاكل كان ـ صلوات اهلل عليه ـ من أكثر أفراد أمته 
عبادة، وكان من كثرة العبادة أن اعرتضت بعض زوجاته عىل كثرة تعبده رغم أن اهلل 
قد وعده باجلنة، فال حاجة منه إىل كل هذا الشقاء، وهذا باإلضافة إىل قيامه بمهة كتابة 
القرآن الكريم. فلو نظرنا بعني منصفة هل يصح لنا أن نتهّمه بالكسل وإيثار الدعة؟!

• الشبهة السادسة: لقب أيب القاسم يعكس الثقافة الذكورية:	

إن لقب أيب القاسم ـ الذي كان سائدًا يف الثقافة التي عاش النبي يف وسطها ـ أّدت 
ببعض املثقفني املتأثرين بالنزعة النسوية إىل اعتبارها دلياًل عىل غلبة الثقافة الذكورية 
يف اإلسالم ويف شخص النبي األكرم 9، وقالوا بأنه إنام تأثر يف ذلك ببيئته اجلاهلية، 
يلّقب  آثر أن  القاسم، ولكنه  ابنه  له أكرب من  ابنة  الرغم من وجود  فإنه عىل  ولذلك 

باسم ابنه دون ابنته، مما يدل عىل تفضيله الذكر عىل األنثى]1].

اجلواب:

يف البداية علينا التنويه إىل أن أبا القاسم ليس لقبًا، وإنام هو كنية لرسول اهلل، وأما 
لقبه فهو األمني. وإن كل اسم مسبوق بأب أو أم فهو كنية.

]1]-أسبوعية )پيام هاجر(، العدد 286، ص 8، بتاريخ 13 / مهر / 1378 هـ ش.
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قال املقريزي »إعلم أن الكنية وضعت الحرتام املكنى هبا وإكرامه وتعظيمه كي ال 
يرّصح يف اخلطاب باسمه .. ويقال كنيت الرجل بأيب فالن«]1].

وهذا أمر شائع بني العرب، وهي ثقافة سائدة بينهم إىل يومنا هذا، حيث نشاهد 
الكثري منهم خيتار لنفسه كنية كي يستعملوهنا يف التخاطب فيام بينهم.

ليس هناك نقاش يف أن أبا القاسم كنية للنبي، بل هناك من ادعى ثبوت هذه الكنية 
الثقافة الذكورية، والقول بأن  للنبي بالتواتر]2]، أما أن يكون ذلك دلياًل عىل تغليب 
أبو رقية، ألنه مل يكن  أو  أبوفاطمة  قبيل  لنفسه كنية أخرى، من  ينتخب  مل  إنام  النبي 
حيرتم املرأة، فيجب القول إن الكنية يف الغالب ال تنشأ من االختيـار، وإنام تنشـأ عـادة 

من غلبة االستعامل، فاملرء ال خيتار كنيته وإنام خيتارها له اآلخرون]3].

لقد كان اختيار الكنية للرجل يتّم طبقًا لعادات العرب وتقاليدهم، حيث ينادون 
الرجل باسم بكره من الذكور دون أن خيتار هو ذلك، بل ربام اختاروا للرجل كنية 

حتى قبل أن يتزّوج، بل قد يكنّى الصغار أيضًا.

وإنام يأيت اختيار الكنية للصغار تيمنًا وتفاؤالً بأهنم سيكربون ويرزقون باألوالد، 
وبالنسبة إىل الكبار يتم اختيار الكنية عىل اسم البكر من الذكور]4]. وقد ورد يف بعض 
النصوص أنه عندما ولد لرسول اهلل ابنه إبراهيم، خاطبه جربائيل 7 بأيب إبراهيم]5].

وأحيانًا يتم اطالق الكنية عىل شخص يف مناسبة معينة، كام أطلق رسول اهلل 9 
عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 7، كنية أبا تراب يف حرب العشرية]6].

]1]-تقي الدين املقريزي، إمتاع األسامع، حتقيق حممد عبداحلميد النمييس، ج ، ص146.

]2]-الذهبي، تاريخ اإلسالم، حتقيق عمر عبد السالم التدمري، ج 1، ص 33.

]3]-ُأنظر: تقي الدين املقريزي، إمتاع األسامع، حتقيق حممد عبد احلميد النمييس، ج 2، ص146. 

]4]-ُأنظر: املصدر أعاله.

]5]-ُأنظر: أبو بكر البيهقي، دالئل النبوة، حتقيق عبد املعطي قلعجي، ج 1، ص 164.

]6]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج1، ص 599.
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وأحيانًا يتم اختيار الكنية لشخص لتناسب اسمه مع اسم أحد املشاهري، فيمنحونه 
كنية صاحب ذلك االسم، فمثاًل حيث كان العباس عم النبي يكنى بأيب الفضل، ألّن 
اسم بكره كان هو الفضل، أخذوا يطلقون عىل كل من اسمه العباس كنية أيب الفضل، 
أو أن يطلقوا كنية أيب احلسن عىل كل من كان اسمه عليًا، ألن هذه هي الكنية التي كان 

يكنى هبا اإلمام عيل بن أيب طالب 7.

إّن سبب كنية رسول اهلل بأيب القاسم ـ طبقًا ملا ذكره املؤرخون]1] ـ أن ابنه البكر 
الذي ولد له كان هو القاسم، وقد تويف قبل البعثة.

املعنى الكنائي  ألب القاسم:

روى الشيخ الصدوق حديثًا عن اإلمام الرضا 7 يف كتاب عيون أخبار الرضا، 
أنه ُسئل عن سبب كنية رسول اهلل9 بأيب القاسم؟ فقال7 »حدثنا عيل بن احلسن 
بن عيل بن فضال عن أبيه، قال: سألت أبا احلسن 7، فقلت له مل كني النبي 9 بأيب 
القاسم؟ فقال ألنه كان له ابن يقال له قاسم فكني به قال فقلت له: يا ابن رسول اهلل 
فهل تراين أهاًل للزيادة؟ فقال: نعم، أما علمت أن رسول اهلل 9 قال: أنا وعيل أبوا 
هذه األمة؟ قلت: بىل، قال: أما علمت أن رسول اهلل 9 أٌب جلميع أمته وعيل 7 
منهم؟ قلت: بىل، قال: أما علمت أن عليًا 7 قاسم اجلنة والنار؟ قلت: بىل، قال: 

فقيل له: أبو القاسم؛ ألنه أبو قسيم اجلنة والنار«]2].

وعليه ال توجد يف هذه الكنية أي نزعة ذكورية، وإنام هي جمرد كنية جاءت عىل 
سياق األعراف العربية.

]1]-ُأنظر: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، ج 2، ص 281؛ ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 

1، ص 190.
]2]-الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 85.
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• الشبهة السابعة: أن النبي كان يريد الحصول عىل مكاسب مادية ودنيوية 	

من وراء إدعائه النبوة:

ادعى مؤلف كتاب »اسالم ومسلامين« أّن اهلدف من نبّوة النبي كان دنيويًا، وقال 
بكل وقاحة إن هذا هو مكمن الس يف ختلف املسلمني، وأضاف قائاًل:

»لقد عمد حممد منذ البداية إىل احلصول عىل السلطة واحلكم واالستيالء عىل شبه 
اجلزيرة العربية، مستخدمًا أساليب اخلداع واالحتيال حتت غطاء النبوة والدعوة إىل 

اإلسالم«]1].

»ال بد من االلتفات إىل أن حممدًا لو كان ينشد التدين احلقيقي واملعنويات، لكان 
خلفاؤه الذين جاؤوا بعده قد اتبعوا النهج ذاته، إال أن النهج احلقيقي الذي انتهجه هو 
الوصول إىل السلطة وهنب األموال واحلصول عىل الغنائم، وخالفًا ملا اعتدنا سامعه 
غاية  يف  كانوا  بل  إطالقًا،  فقراء  يكونوا  مل  األئمة  فإن  املعممني،  من  القصاصني  من 
الثراء هم واملقربون منهم، وحممد نفسه كان من أصحاب اإلقطاعات، فباإلضافة إىل 

فدك وخيرب كان قد استوىل عىل كثري من األرايض األخرى«]2].

اجلواب:

1 ـ امتالك الثروة الكافية:

إّن النبي األكرم 9 مل يكن فقريًا عىل املستوى املادي أبدًا، صحيح أنه كان يتياًم يف 
الصغر، ولكنه كان ينعم حتت كنف جّده عبداملطلب وعمه أيب طالب، وكان كالمها 
من كبار القوم وأصحاب النفوذ يف قريش، ويف مرحلة الشباب مارس النبي مهنتني 

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر( ص20.

]2]-مسعود انصاري )روشنگر(، شيعه گري وامام زمان، ص 17 ـ 18؛ شهريار شريازي، پيامربان خرد در 

پيكار با تاريكي ها، إعداد هوشنگ معني زاده، ص285.
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كانتا شائعتني يف عرصه، ومها رعي املاشية والتجارة. وقد كانت السيدة خدجية من 
أثرياء احلجاز، وكانت متتلك الكثري من األموال، وقد عمدت إىل توظيف الكثري من 
الرجال ليسريوا يف جتارهتا إىل اليمن والشام، وكانت تقوم باملضاربات أيضًا]1]. وبعد 
زواجها من النبي األكرم9 وهبته كل أمواهلا، وكان ذلك يعود إىل فرتة ما قبل البعثة. 
وبذلك يتضح أن النبي األكرم 9 مل بحاجة إىل األموال كي يسعى إىل احلصول عليها 

من خالل االحتيال وادعاء النبوة.

2 ـ إنفاق ثروته وثروة زوجه خدية ف سبيل اهلل:

لقـد كان النبـي األكرم من االندفاع والشـوق إىل هداية النـاس وحتقيق األهداف 
اإلهليـة التـي أنيطـت بـه بحيـث مل يتحمـل أنـواع العـذاب اجلسـدي والروحـي من 
أجـل هـذه الغايـة، مـن دون أن يطلب مـن أتباعه أجـرًا فحسـب، وإنام أنفـق ثروته 
وأنفـق الثـروة الطائلـة  التـي كانـت متتلكهـا زوجـه خدجيـة مـن أجـل حتقيـق هذه 

الغاية.

ومل يقترص النبي األكرم 9 عىل هذا النهج يف مستهل دعوته فحسب، بل واصل 
النهج ذاته حتى بعد بناء الدولة يف املدينة املنورة، بحيث كان غالبًا ما ينفق سهمه من 
الغنائم احلربية وسائر حقوقه عىل الفقراء واملساكني، وال يبقي منها لنفسه سوى قليل 

مما يكفيه الحتياجاته البسيطة واملتواضعة]2].

3 ـ رفض الوعود الدنيوية التي قطعها له شيوخ مكة:

كان سـادة قريـش بعـد البعثـة قـد خـربوا النبـي مـن هـذه الناحيـة. يـروي ابن 
إسـحاق أن سـادة قريـش قـد اجتمعـوا وقالـوا للنبـي األكـرم 9 »َيـا حُمَّمُد إّنـا َقْد 
َبَعْثنَـا إَلْيـك لِنَُكّلَمـك، َوإِّنـا َوَاهلل َمـا َنْعَلـُم َرُجـاًل ِمْن اْلَعـَرِب َأْدَخـَل َعَل َقْوِمـِه ِمْثَل 

]1]-ُأنظر: الزركيل، األعالم، ج 2، ص 302.

]2]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج2، ص 492.
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ْعنَا  ـَذا الِديـِث َتْطُلُب بِِه َمـااًل َجَ َمـا َأْدَخْلـَت َعـَل َقْوِمـك ... َفإِْن ُكنْـَت إّنَم ِجْئَت ِبَ
َف فِينَا،  َلـك ِمـْن َأْمَوالِنَـا َحّتـى َتُكـوَن َأْكَثَرَنـا َمـااًل، َوإِْن ُكنْـَت إّنـَم َتْطُلُب بِـِه الـرّشَ
َفنَْحـُن ُنَسـّوُدك َعَلْينَـا، َوإِْن ُكنْـَت ُتِريـُد بِِه ُمْلـًكا َمّلْكنَاك َعَلْينَا .. َفَقاَل َلــُهْم َرُسـوُل 
َف  اهلل )َصـّل اهلل َعَلْيـِه َوَسـّلَم( َمـا ِجْئـُت بِـَم ِجْئُتُكـْم بِـِه َأْطُلـُب َأْمَواَلُكـْم َواَل الرّشَ
فِيُكـْم َواَل الــُمْلَك َعَلْيُكـْم َوَلكِّن اهلل َبَعَثنِي إَلْيُكْم َرُسـواًل، َوَأْنَزَل َعـيَلّ كَِتاًبا، َوَأَمَرِن 
َأْن َأُكـوَن َلُكـْم َبِشـًيا َوَنِذيـًرا، َفَبّلْغُتُكـْم ِرَسـااَلِت َرّب، َوَنَصْحـُت َلُكـْم َفـإِْن َتْقَبُلوا 
ِمنّـي َمـا ِجْئُتُكْم بِـِه َفُهَو َحّظُكـْم ِف الّدْنَيـا َواآْلِخـَرِة، َوإِّن َتـُرّدوُه َعيَلّ َأْصـِبْ أِلَْمِر اهلل 

َحّتـى حَيُْكـَم اهللُ َبْينِـي َوَبْينَُكْم«]1].

وعىل رواية أخرى أن سادة قريش قصدوا أبا طالب للمّرة الثانية، واقرتحوا أن 
يعطوه كل ما يريد عىل أن يرتك دعوته، فقال هلم رسول اهلل يف اجلواب »َيا َعّم، َواهلل 
َلْو َوَضُعوا الّشْمَس ِف َيِمينِي، َواْلَقَمَر ِف َيَساِري َعَل َأْن َأْتُرَك َهَذا اأْلَْمَر َحّتى ُيْظِهَرُه اهلل 

َأْو َأْهلَِك فِيِه َما َتَرْكُتُه«]2].

وقد نزلت اآلية السابعة واألربعون من سورة سبأ يف شأن اقرتاح املرشكني تزويد 
النبي بأمواهلم، حيث قال اهلل تعاىل عىل لسان نبيه: (ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم 

ٍء َشِهيٌد)]3]. إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعَل اهلل َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ

الكريم  القرآن  من  النبوة  إثبات  بحث  يف  النبوة  دالئل  كتاب  صاحب  ذكر  وقد 
هذه اآلية، وقال ال شك يف أن النبي األكرم 9 كان جمّردًا ومنّزهًا من مجيع املطامع 

الدنيوية]4].

]1]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ، ج1، ص295.

]2]-املصدر أعاله، ج 1، ص 265.

]3]-سبأ: 47.

]4]-أبو بكر البيهقي، دالئل النبوة، حتقيق عبد املعطي قلعجي، ج 1، ص 12.
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4 ـ حياة الزهد:

 9 األكرم  النبي  »كان  الشأن  هبذا  العرفانية  وحاالته  النبي  زهد  يف  ذكروا  ومما 
ٍد َغَداًء َوَعَشاًء  لشّدة اجلوع الذي يلّم به يشّد حجر املجاعة عل بطنه.. َما َشبَِع آُل حُمَمَّ
َق بِاهلل. َكاَن َيُمرُّ بِآِل َرُسوِل اهلل 9 ِهالٌل  اٍم ُمَتَتابَِعاٍت َحتَّى َلِ ِعِي َثالَثَة َأيَّ ِمْن ُخْبِز الشَّ

ٍء ِمْن ُبُيوتِِه َناٌر ال لِـُخْبٍز َوال لَِطبِيٍخ«]1]. ُثمَّ ِهالٌل ُثمَّ ِهالٌل ال ُيوَقُد ِف َشْ

]1]-ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ج 1، ص 306.



الفصل الثاين
األخالق الجنسية وزواج النبي األكرم 9

• الشبهة األوىل: األخالق الجنسية وتعدد الزوجات:	

حاول بعضهم أن يلصق بالنبي األكرم 9 كالمًا ال أساس له من الصحة، ذلك 
من خالل اهتامه ـ رغم ما يتمتع به من األخالق اإلهلية الكاملة ـ بضعف الشخصية 

والسلوكيات اجلنسية القبيحة]1]. 

وغاياهتم  أهدافهم  حتقيق  أجل  من  ـ  املغرضني  املسترشقني  بعض  حاول  كام 
وزير  شهواين  رجل  بأنه   9 األكرم  النبي  يتهم  أن  ـ  اإلسالم  رضب  يف  املشؤومة 
نساء. ومن بني هؤالء املسترشقني رجل اسمه ديدرو حيث قال: لقد كان حممد أكرب 
عاشق للنساء، ومن أشّد أعداء العقل السليم، وإن العامل مل يشهد مثياًل له من هذه 

الناحية.

]1]-قال مسعود أنصاري يف كتابه )بازشنايس قرآن( »إن ميل حممد إىل النساء وزواجه املتكرر يشكل واحدة 

من نقاط الضعف األخالقية الكبرية، وواحدة من املثالب التي يأخذها عليه خصومه والتي ال يمكن الدفاع 
عنه وتربئته منها. بعد أن استلم حممد مقاليد احلكم وقد جتاوز عمره اخلمسني سنة، كان يف حريمه ما يقرب من 
عرشين امرأة بني معقودة بالنكاح الدائم أو النكاح املنقطع عىل اجلواري واإلماء وغريهن. لقد أصدر حممد 
رسول اهلل إعالنًا ادعى نزوله من السامء حيرره من القيود األخالقية فيام يتعلق بالزواج من النساء ويستثنيه دون 
سائر املسلمني، فيجوز له أن يتخطى القوانني املوضوعة للمسلمني ليتزّوج من أي امرأة شاء«. ُأنظر: مسعود 

أنصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن، ص 362 ـ 363.
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اجلواب:

يف معرض حتليلنا هلذه الشبهة، البّد من االلتفات إىل األمور اآلتية:

1 ـ امليل إل املرأة غريزة إنسانية:

إن ميل الرجل إىل املرأة أمر طبيعي، وقد عرّب القرآن الكريم عن النساء بأهنن عامل 
طمأنة وسكن للرجال، إذ يقول تعاىل: (َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا 

ًة) ]1]. ًة َوَرْحَ لَِتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ

وإن هذا السكون هو سكون جسدي وروحي، كام هو سكون فردي واجتامعي، 
اهلل، وهي  قبل  واملرأة جمعولة من  الرجل  بني  القائمة  والوّد  فإن عالقة احلب  وعليه 

لذلك ُتعّد بطبيعة احلال صفة كامل للرجل.

وقد عرّب القرآن الكريم يف موضع آخر عن أن هذه العالقة إنام تأيت من أن اهلل قد 
خلق الناس من نفس واحدة، وأنه اختار هلم النساء أزواجًا من أنفسهم ليأنسوا هبن، 
قال تعاىل: (ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إَِلْيَها) ]2].

ال يمكن اعتبار هذه الرغبة نقصًا يف الرجل، بل هي من كامالت الرجل أن يميل 
إىل اجلنس اآلخر. وأّن النبي األكرم 9 بوصفه إنسانًا كاماًل من مجيع اجلهات، كانت 
له ميوله اإلنسانية، وال يمكن إنكار ميله إىل النساء، بل هو نفسه مل ينكر ذلك، وقد 
عرّب عن حّبه للنساء يف أكثر من رواية، وبطبيعة احلال فإن هذا الكالم من النبي إنام 
هو ناظر إىل الناحية اإلنسانية من وجوده الرشيف، ألنه أراد للناس أن ال يغلوا فيه، 
فيجّردوه من الصفات اإلنسانية الدالة عىل حمدوديته، وعدم اتصافه بصفات املطلق 

الذي هو اخلالق سبحانه وتعاىل.

]1]-الروم: 21.

]2]-األعراف: 189.
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2 ـ ضبط الغريزة اجلنسية وهتذيبها:

وعىل الرغم ذلك فإن هذه امليول اإلنسانية واملادية لدى النبي، إال أهنا كانت حتت 
سيطرته، حيث كان عىل الدوام سالكًا طريق العبودية هلل، واهلدف السامي الذي خلق 
الشبق  النبي من زاوية  النظر إىل تعدد زواج  اهلل اإلنسان من أجله، وعليه ال يمكن 

واإلفراط يف اجلنس.

من ناحية أخرى جيب االلتفات إىل أن طبيعة زواج النبي املتكرر مل تأت يف ظل 
ظروف تساعد عىل القول بأهنا ناشئة عن الرغبة اجلنسية. فمن خالل النظر يف كتب 
التأريخ التي رصدت حاالت زواج النبي والظروف التي اكتنفت جلوء النبي إىل ذلك 
ندرك أن النبي إنام كان هيدف من ورائها معاجلة بعض األزمات االجتامعية ويراعي 

بعض املصالح اخلاصة، وقد تقّدم منا توضيح ذلك يف الصفحات السابقة.

لقـد كان النبـي األكـرم 9 مطيعـًا لألوامـر اإلهليـة يف مجيـع شـؤون احليـاة، 
ولذلـك فإننـا ال نسـتبعد أن تكـون هـذه احلـاالت مـن الـزواج إنـام تـأيت يف إطـار 
القيـام باملسـؤولية امللقـاة عـىل عاتقـه مـن قبـل اهلل بوصفـه سـفريًا لـه بـني الناس. 
كـام نـرى من خـالل نـزول اآليـة اخلامسـة والعرشيـن من سـورة األحـزاب إهناء 

هـذه املهمـة، حيـث يقـول تعاىل:

َل ِبِنَّ ِمْن َأْزَواٍج ) ]1]. ( الَ حَيِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوالَ َأْن َتَبدَّ

وقد قىض النبي األكرم 9 الفرتة املتبقية من حياته مع تلك املجموعة من النساء 
الاليت سبق له أن اقرتن هبن، بل وقد صدر له األمر من قبل اهلل بتخيريهن بني البقاء 

عنده مع الفقر أو االنفصال عنه وأخذ حقّهن من املهر.

]1]-األحزاب: 52.
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3 ـ شيوع تعدد الزوجات ف صدر اإلسالم:

فيام يتعّلق بتعدد زوجات النبي األكرم 9 ال يمكن عّد ذلك مثلبة عليه، فقد كان 
تعدد الزوجات أمرًا شائعًا يف عرصه، حتى أن خالف ذلك ُيعدُّ هو االستثناء.

وبشكل عام يمكن القول إن أكثر العرب وساداهتم وكربائهم يف ذلك الزمان كان 
غري  يتخذ  مل  إنه  يقال  إذ  طالب  أبا  إال  ذلك  من  يستثنى  ال  الزوجات،  من  كثري  هلم 
زوجة واحدة، وربام كان السبب يف ذلك يعود إىل فقره رغم أنه كان من سادة العرب، 
فقد قيل إنه ساد قومه فقريًا]1]. وقال اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 7 بشأن 
سيادة والده »أيب ساد فقريًا، وما ساد فقري قبله«]2]. وأما يف مورد غري أيب طالب فإن 
مجيع األرشاف كانوا قد تزوجوا بعدٍد من النساء، وقد كانت هذه الظاهرة اعتيادية يف 
ذلك العرص، وإن كثريًا من الصحابة كانوا قد تزوجوا بأكثر من عرش نساء بني من 

تزوجوهن بعقد دائم أو بملك اليمني.

4 ـ تعّدد الزوجات ف األديان السابقة:

املقترصة عىل الرشيعة اإلسالمية،  املسائل  الزوجات ليست من  إن ظاهرة تعدد 
بني إرسائيل حتى قبل نزول رشيعة  الزوجات كانت شائعة بني  بل إن مسألة تعدد 
موسى عليهم. وبعد إرسال النبي موسى إليهم من قبل اهلل، أمضت رشيعته ما كانوا 
عليه من تعدد الزوجات، وحتى النبي موسى كانت لديه أكثر من زوجة، وقد اقرتن 
تعدد  أوروبا كان  املسيحية يف  انترشت  أن  النساء. وبعد  بالكثري من   7 داود  النبي 
7 كان تعدد  النبي عيسى  أمرًا شائعًا ومقبوالً هناك]3]. وحتى يف عرص  الزوجات 

]1]-ُأنظر: خري الدين الزركيل، األعالم، ج 4، ص 200.

]2]-ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 14.

]3]-أن تعدد الزوجات كان موجودًا حتى يف القرن املسيحي األول، ومل متنعه الكنيسة إال يف القرن الثاين، وكان 

)أوغسطني( مؤّرخ الكنيسة هياجم )تروتوليان( أحد أعمدة الكنيسة يف القرن األول؛ الختاذه أحد عرش امرأة 
ب. له. املعرِّ
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الذي  الوحيد  الدين  يكن اإلسالم هو  مل  يكن حمظورًا. وعليه  ومل  منترشًا  الزوجات 
أقّر هذه الظاهرة االجتامعية، كام حياول أعداء اإلسالم أن يسّوقوا هلذه التهمة زورًا 
وهبتانًا، بل كان اإلسالم هو الدين الوحيد الذي نظم هذه الظاهر وعمل عىل حتديد 

الزوجات بعدد معنّي]1].

5 ـ االكتفاء بزوجة واحدة ف فرتة الشباب والكهولة:

من الواضح أن الغرائز اجلنسية تكون يف أوج استعارها يف مرحلة الشباب وإىل 
عتبة  الرجل  عند جتاوز  التدرجيي  باالنطفاء  لتأخذ جذوهتا  الكهولة،  فرتة  ما يف  حد 

اخلمسني سنة فام بعد.

بالطهر  الفرتة من شبابه وكهولته معروفًا  9 كان يف مجيع هذه  اهلل  وإن رسول 
والعفاف، وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه، فلم يتهم من قبلهم وهم األقرب منه من 
هذه الناحية بام خيالف العفة أو السعي وراء الشهوة. وقد سبق أن ذكرنا أنه عىل الرغم 
من وجود اإلمكانات املادية لدى النبي يف مرحلة الشباب قد اكتفى بزوجة واحدة، 
ومل يتزوج من غريها حتى بعد رحيلها إال بعد أن مىض عىل ذلك عامًا كاماًل ]قضاه 
أن  حني  يف  احلزن[]2]،  بعام  العام  ذلك  وسّمى  طالب،  أيب  عّمه  وعىل  عليها  باحلزن 
الذي جيعل من الشهوة اجلنسية متام مّهه، يمكنه أن يسعى إىل تلبيتها بالطرق املرشوعة 

يف احلد األدنى، خاصة وأن تعدد الزوجات كان أمرًا طبيعيًا كام أسلفنا.

وعليه ال يمكن أن ترد هذه الشبهة والتهمة يف حق النبي األكرم 9 أبدًا؛ وذلك 
ألن التاريخ يثبت أن النبي مل يلجأ إىل تعدد الزوجات إال يف العقد األخري من عمره 
الرشيف، وإنه عىل الرغم من شيوع ظاهرة تعدد الزواج حتى كان أكثر رجال قريش 
قد اقرتنوا بالعديد من الزوجات، اكتفى بزوجة واحدة وعاش معها مخسًا وعرشين 

]1]-ُأنظر: هاشم معروف احلسني، سرية املصطفى، ترمجه إىل الفارسية محيد ترقي جاه، ج2، ص 126 ـ 128.

]2]-ما بني املعقوفتني من املعّرب.
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سنة، وهي زوجته خدجية الكربى، ومل يدخل يف حياته امرأة أخرى غريها مّدة حياهتا 
معه.

ومل يلجأ النبي إىل تعدد الزوجات إال بعد العام اهلجري الثاين، وكان له من العمر 
حينها مخس ومخسون سنة]1].

6 ـ زواج النبي تابع للمصالح الدينية واالجتمعية:

طلبًا  أو  لشهوة  تلبية  تكن  مل  املتعدد  الزواج  من   9 األكرم  النبي  دوافع  إن 
لقضاء الوطر، وإنام جاءت يف إطار اإلرشادات واألوامر اإلهلية عىل أساس املصالح 

واملقتضيات اإلسالمية يف تلك احلقبة التارخيية.

وملا بلغ أبا سفيان بن حرب ـ عدو النبي اللدود ـ خرب زواج رسول اهلل من ابنته أم 
حبيبة وقد بقيت وحيدة يف احلبشة، قال »ذلك الفحل الُيقرع أنفه« يعني بذلك الرجل 

الصالح الذي ال يرد نكاحه]2].

األزمات  ذروة  يف  النبي  زواج  حاالت  فيها  جاءت  التي  الزمنية  الظروف  إن 
أكثر  تزوجن  أن  هلن  سبق  الاليت  األرامل  من  الزواج  أخرى  جهة  ومن  واحلروب، 
من مّرة، وعدم الزواج من نساء األنصار الذين أسلموا بكامل رغبتهم، وعدم انتقاد 
زواج النبي يف تلك الفرتة]3]، يثبت أن زواجه املتعدد إنام كان هيدف إىل رعاية سلسلة 
من املصالح واملقتضيات الزمنية التي ال يمكن أن ندخل فيها عنرص الشهوة واللذة، 
كام حياول بعضهم أن يلصق ذلك بالنبي األكرم 9 رغم الشواهد واملؤرشات الكثرية 

التي تدل عىل خالف ذلك.

]1]-ُأنظر: حسن عاشوري لنگرودي، مهسان پيامرب، ص 56.

]2]-ُأنظر: أمحد عابديني، شيوه مهسدارى پيامرب به گزارش قرآن وسنت، ص 58 ابن عساكر، تاريخ دمشق، 

ج 23، ص 446.
]3]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 56 ـ 57.
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يمكن حرص دوافع النبي األكرم 9 من تعدد الزوجات يف السنوات األخرية من 
عمره بشكل عام يف ثالثة، وهي الدوافع السياسية، والدوافع االجتامعية، والدوافع 
لنتناوهلا بالرشح والتحليل،  الدوافع  األخالقية والدينية، ولذلك سنقترص عىل هذه 

عىل النحو اآليت:

أ ـ الدوافع السياسية واالجتمعية )التحالف مع القبائل املختلفة(:

من  قليل  له سوى  يستجب  مل  إىل اإلسالم،  الناس   9 األكرم  النبي  دعا  عندما 
الناس، وكان هذا أمرًا طبيعيًا، ألّنه جاء بدعوة تنسف مجيع املعتقدات اخلرافية ألبناء 
جمتمعه، وقد أعلنها حربًا عىل اجلميع، وعليه فمن الطبيعي أن حتتشد مجيع القبائل يف 
تلك البيئة ضّده. ولذلك كان عليه يف املقابل أن حيشد كل الوسائل املرشوعة واملتاحة 
هي  تأثريًا  األكثر  الوسائل  تلك  بني  ومن  املشؤومة،  التحالفات  هذه  عىل  للقضاء 
املصاهرة وإقامة العالقات السببية من طريق الزواج؛ ذلك ألن عالقة القرابة كانت 
من أوثق العالقات يف املجتمعات العربية يف زمن اجلاهلية، فكانوا يعتربون من ينتسب 
إليهم بالزواج واحدًا من أفراد قبيلتهم، ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم، 
ويرون الدفاع عنه واجبًا أخالقيًا ال حميص عنه، وإن بأيدينا كثريًا من األدلة التي تثبت 

أن زواج النبي يف تلك الفرتة كان ذا خلفية سياسية يف الكثري من احلاالت]1].

ويف إطار هذه األهداف يأيت اقرتان النبي األكرم 9 بعائشة بنت أيب بكر، النتامئها 
إىل قبيلة »تيم« وهي من القبائل الكبرية، وحفصة بنت عمر من قبيلة »َعدّي« الكبرية 
من  سلمة  وأم  املعروفة،  أمية  بني  قبيلة  من  وهو  سفيان،  أيب  بنت  حبيبة  وأم  أيضًا، 
بني خمزوم، وسودة بنت زمعة من بني أسد، وميمونة من بني هالل، وصفية من بني 
إرسائيل. فإن الزواج من أهم أشكال املعاهدات واملواثيق االجتامعية، خاصة يف ثقافة 

القبائل العربية آنذاك، وكانت هذه املصاهرات ذات تأثريكبري وفاعل.

]1]-ُأنظر: الشيخ نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 17، ص381.
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ففي تلك البيئة التي ألفت احلروب والغارات وسفك الدماء، والتي كانت هذه 
املسائل من الكثرة بحيث اعتربها ابن خلدون]1] خصلة ثانية من خصال العرب، كان 
الزواج يمثل عنرصًا مانعًا من احلروب ورادعًا عن سفك الدماء، وكان عاماًل مؤثرًا 

يف إقامة التحالفات، وإعادة األلفة والوئام.

من خالل التدقيق يف زواج النبي األكرم 9 ندرك أن مجيع زوجاته كن من بني 
نساء املهاجرين دون األنصار، ذلك لوجود التحالف والتعاطف واالنسجام فيام بينه 
قد  كانت  ما هو حاصل، يف حني  إىل حتصيل  حاجة  هناك  تكن  فلم  األنصار،  وبني 
حصل هناك جفاء وعداوة وتباغض يف القلوب بينه وبني القبائل املهاجرة، وكان ال 
بد من جتاوز هذه البغضاء، فكان ال بد من حتقيق ذلك من خالل اللجوء إىل املصاهرة. 
وهكذا كان أن أقدم النبي األكرم9 عىل االقرتان ببعض النساء املنتسبات إىل كربى 
القبائل العربية، خاصة تلك التي كانت تضمر له أكرب أنواع العداء، من قبيل بني أمية 

وبني إرسائيل. وأما قبائل األنصار فلم يكن هناك شعور بأي خطر منهم جتاهه.

قال الكاتب املسيحي جيور جيو:

»لقد تزّوج حممد 9 من أم حبيبة، ليكون صهرًا أليب سفيان، ليخفف بذلك من 
عدوان قريش ضده. وهكذا أصبح النبي صهرًا آلل بني أمية وهند زوج أيب سفيان 
وسائر أعدائه األلداء، وبذلك أصبحت أم حبيبة عنرصًا فاعاًل يف الدعوة إىل اإلسالم 

بني األرس املكّية«]2].

ب ـ الدوافع األخالقية وغي اجلنسية:

املسألة األخرى احلائزة عىل أمهية قصوى، هي أننا إذا أمعنا النظر يف سرية النبي 
فإننا  أبدًا.  أهدافًا شهوانية  املتعدد  يقصد من وراء زواجه  مل  أنه  9 سندرك  األكرم 

]1]-ُأنظر: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج 1، ص 286.

]2]-جيور جيو، حممد بيامربى كه بايد از نو شناخت، ص 207.
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عندما نطالع حاالت زواجه سنرى دوافع أخالقية تصب يف دعم زوجاته ماديًا، وفيام 
يأيت نستعرض بعض الشواهد التي تؤكد هذه احلقيقة:

اخلامسة  من  أي  وذروته  عمره  من  األكرب  القسم  يف   9 األكرم  النبي  إن  ـ   1
والعرشين إىل اخلمسني مل يزد عىل زوجة واحدة وهي زوجه السيدة خدجية الكربى، 
ومل يتخذ زوجة غريها مّدة حياهتا]1]، رغم أنه كان يف عنفوان الشباب، ومل يتزوج بعد 

ذلك إال بعد انقضاء سنة كاملة عىل وفاهتا.

وقد كان زواجه املتكرر يف السنوات السبع األوىل من اهلجرة، أي يف الفرتة ما بني 
السنة الرابعة واخلمسني إىل احلادية والستني من عمره الرشيف.

2 ـ وعالوة عىل ذلك ليس هناك من شك يف أن الذي يسعى إىل جمّرد طلب اللذة 
والشهوة من الزواج، البّد من أن يسعى إىل اجلامل والفتيات الصغريات ذوات النرضة 
والشباب، يف حني أننا ال نالحظ شيئًا من ذلك يف زواج النبي األكرم 9 أبدًا، فهو 
بعد أن تزوج من فتاة بكر صار إىل اختيار األرامل بل حتى العجائز، وهذا األمر ال 

يتناسب مع السعي وراء اللذة والشهوة.

3 ـ لقد كان سبب زواجه من أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان أن زوجها قد ارتد 
عن اإلسالم وتنرّص يف احلبشة، وبقيت هي عىل إسالمها، فعقد عليها رسول اهلل غيابيًا 
دعاًم ملوقفها الثابت من اإلسالم، وكان النجايش هو الذي توىل إجراء العقد بالنيابة 

عن النبي]2].

وهنا يمكن لنا أن نرى الدافع الديني واضحًا يف هذا الزواج، حيث يتجىل دعم 
النبي األكرم 9 ألصحابه يف العمل الرسايل، وهذا ال ينسجم أبدًا مع كالم أولئك 
الذين يسعون إىل تصوير هذه الظاهرة عىل أهنا ذات خلفيات شهوانية؛ ألن هذه املرأة 

]1]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج 1، ص190.

]2]-ُأنظر: ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف معرفة الصحابة، ج 8، ص 140.
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كانت يف احلبشة، ومل يكن يعلم متى يتسنى هلا العودة إىل حياهتا الطبيعية بني أهلها يف 
الوطن.

4 ـ وتارة يكون اهلدف من زواج النبي األكرم 9 العمل عىل توفري احلامية للمرأة 
إن  السيدة سودة بنت زمعة  النبي األكرم من  بيان سبب زواج  املسلمة، فقد قيل يف 
إليهم  العودة  زوجها قد مات عنها وكان مجيع أهلها من الكفار، فكان يتعني عليها 
بعد رحيل زوجها، وكان احتامل قتلها أو تعذيبها واردًا، فعقد عليها رسول اهلل 9 

بعد انتهاء عّدهتا؛ ليوفر احلامية هلا.

لتوفري احلامية هلن  الناس  يتزّوج أحيانًا من بعض   9 النبي األكرم  ـ كام كان   5
عىل املستوى املادي، ويف هذا السياق جاء زواجه من بعض األرامل، من أمثال زينب 
بنت خزيمة، التي اشتهرت يف اجلاهلية بإنفاقها عىل الفقراء واملساكني حتى لقبت بأم 
املساكني، ولكن أصاهبا فيام بعد من الفقر ما أصاهبا وعاشت حالة من الفقر املدقع؛ 

فتزوجها رسول اهلل تكرياًم هلا وحفاظًا عىل مكانتها السابقة.

6 ـ وأما دافعه إىل الزواج من السيدة أم سلمة رضوان اهلل عليها، فهو أهنا كانت 
ذات أيتام كثر، ومل تكن قادرة عىل إعالتهم]1].

9 هيدف من وراء الزواج إىل حترير  7 ـ ويف بعض احلاالت كان النبي األكرم 
بالنسبة إىل زواجه من السيدة صفية بنت  الرقاب، كام حصل ذلك  األرسى وفكاك 
ُحيي بن أخطب اليهودي، حيث كانت بنتًا لكبري من كبار اليهود، وعمل بذلك عىل 

فكاك أرسها]2].

8 ـ كام عمد النبي األكرم 9 ـ من خالل االقرتان بجويرية بنت احلارث بن أيب 
رضار كبري قبيلة بني املصطلق الذي كان قد أرسـ  إىل العمل عىل إطالق مجيع األرسى 

]1]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ششلبي، ج 2، ص 647.

]2]-ُأنظر: تقي الدين املقريزي، امتاع األسامع، حتقيق حممد عبد احلميد النمييس، ج 1، ص316.
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من قبيلتها. فقد وجد املسلمون أن مجيع أفراد هذه القبيلة من األرسى يف أيدهيم هم 
أصهار للنبي، فاستقبحوا أن يكون لدهيم أسري من أنسباء الرسول فقاموا بإطالقهم 

مجيعًا، وكان ذلك سببًا يف إسالمهم]1].

وعليه ندرك أن زواج النبي بعدٍد من النساء كان بدافع إجياد احللول لسلسلة من 
املشاكل االجتامعية والسياسية.

ج ـ الدوافع الدينية:

كام تقدم أن ذكرنا فإن بعض حاالت زواج النبي األكرم 9 كانت تأيت استجابة 
النبي  فكان  اخلاطئة،  والعادات  اجلاهلية  التقاليد  عىل  القضاء  هبدف  اإلهلية  لألوامر 
ترسيخ  يف  أوقع  ذلك  ليكون  رسالة؛  كصاحب  موقعه  من  املسؤولية  هبذه  يضطلع 
احلكم الرشعي وجعله واضحًا لدى املسلمني، وهنا يمكن لنا اإلشارة مثاًل إىل زواج 

النبي األكرم 9 من زينب بنت جحش.

ال يعدُّ الولد بالتبني يف اإلسالم ولدًا حقيقيًا، وال جتري عليه أحكام الولد الصلبي، 
من حتريم زوجة املتبنى عىل أبيه بالتبني، يف حني كانت التقاليد يف اجلاهلية تقيض باعتبار 
املتبنى ولدًا صلبيًا؛ فجاء الدين اإلسالمي لُيبطل هذا األمر]2]. فصدر األمر من اهلل إىل 
رسوله بالعقد عىل زينب بنت جحش بعد طالق زيد بن احلارثة هلا، وكان النبي قد تبنى 

زيدًا؛ ذلك ليبطل حكم اجلاهلية يف حتريم مطلقة املتبنى، وإباحتها للمتبني]3].

ولو مل يتّم هذا األمر لكان هناك احتامل أن ُيطالب زيد بن حارثة أو نجله أسامة 
بن زيد بوراثة النبي بعد رحيله بوصفهام من أوالده وورثته الرشعيني، وبذلك تأخذ 

اإلمامة ووراثة أهل بيت النبي 9 منحًى آخر.

]1]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج 2، ص645.

]2]-ُأنظر: األحزاب 4.

]3]-العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، فرازهائي از اسالم، ص 174.
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• الشبهة الثانية: الزواج من السيدة خديجة طمعاً برثوتها:	

عىل الرغم من أن زواج النبي األكرم 9 من السيدة خدجية الكربى كان زواجًا 
مثاليًا، ملا يشتمل عليه من القيم اإلنسانية الراقية، حيث تكلل بالنجاح ومتكن الطرفان 
واأللفة  واملحّبة  الوّد  من  وزوجه  الزوج  بني  العالقة  عليه  تكون  ما  أروع  نسج  من 
التي  النبي يتذكر مجيل تلك األيام  والتعاون عىل صعوبات احلياة ومتطلباهتا، وكان 
عاشها مع السيدة خدجية حتى بعد وفاهتا، وبعد زواجه من كثري من النساء غريها. 
من  األكرم  النبي  زواج  أن  ليثبت  املستحيل  صنع  حاول  من  هناك  ذلك  مع  ولكن 
السيدة خدجية كان زواج مصلحة، عازفًا يف ذلك عىل وتر ثروة السيدة خدجية؛ حيث 

قال: إن النبي إنام تزوج منها طمعًا يف ماهلا، وإليك نّص كالم هذا القائل:

»واضح أن زواج حممد من السيدة خدجية كان اهلدف منه توظيف حممد للموقع 
االجتامعي الذي حتتله السيدة خدجية بسبب الثروة الطائلة التي متتلكها، وليس طمعًا 
هلا  حبًا  وليس  ومكانتها،  ملاهلا  خدجية  تزوج  إنام  حممدًا  إن  أخرى  وبعبارة  بجامهلا. 
انتعش وضعه االقتصادي، وظهر  السيدة اخلدجية  تزّوج حممد من  أن  حقيقة. وبعد 

إىل الناس بحلة جديدة«]1].

اجلواب:

قبل كل يشء ال بد من التنويه إىل أن الثروة ليست أمرًا مذمومًا يف اإلسالم، بل إذا 
أحسن الترصف فيها واالستفادة منها يمكن أن تكون وسيلة صاحلة لتحصيل السعادة 
يف الدنيا واآلخرة، وإن خري الناس من يمكنه أن حيسن االستفادة من الثروات والنعم 

اإلهلية هم عباد اهلل الصاحلون، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم:

ِذيَن آَمنُوا  ْزِق ُقْل ِهَي لِلَّ َم ِزينََة اهلل الَّتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّ ( ُقْل َمْن َحرَّ

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة ) ]2].  ِف اْلـَحَياِة الدُّ

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن، ص 42.

]2]-األعراف: 32.
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عىل  كاّل  يكون  أن  بالفرد  ويربأ  البطالة،  يشجب  اإلسالم  نجد  اإلطار  هذا  ويف 
غريه، ودعا مجيع الناس إىل العمل وكسب الرزق احلالل، وقد ورد يف احلديث »الكاد 

عىل عياله كاملجاهد يف سبيل اهلل«]1].

وقد أمر اهلل األغنياء بالنظر إىل الفقراء واملساكني نظرة حانية، وأن يفكروا ويعملوا 
التبذير  أنكر  وإنام  الثراء،  ينكر عليهم  الفقر واملسكنة. ومل  انتشاهلم من مستنقع  عىل 

واإلرساف واألثرة والطمع.

وقد أثبت رسول اهلل بسريته العملية أن الثروة بالنسبة له مل تكن هدفًا لذاهتا أبدًا. 
السيدة خدجية رضوان اهلل عليها لتكون هي اهلدف من زواجه منها،  ومل تكن ثروة 

ويمكن لنا إثبات ذلك من خالل األدلة اآلتية:

1 ـ كان الزواج باقرتاح من السيدة خدية الكبى:

إن الروايـة التارخييـة تؤكـد أن السـيدة خدجيـة الكـربى وقفـت عـىل السـمو 
الروحـي واألخالقـي الـذي يتمتـع بـه رسـول اهلل، وتعّرفـت عـىل حسـن أدائـه 
لألمانـة، فكانـت هـي التـي تقّدمـت لـه بطلـب الـزواج منهـا]2]. ولذلـك فإهنـا 
مـن  فيـه  توّسـمته  ممـا  انطالقـًا  أبـدًا،  عليـه  الوحـي  ونـزول  نبّوتـه  تسـتغرب  مل 
الصفـات األخالقيـة الفـذة التـي مل تتوفـر يف غـريه، فكانـت هـي أول مـن آمـن 

النسـاء. مـن  به 

2 ـ بساطة عيش رسول اهلل 9:

تؤكد لنا املصادر التارخيية أن النبي األكرم 9 مل يكن من أولئك الذين يبحثون 
عن الثروة، وكانت حياته البسيطة خري شاهد ودليل عىل هذه احلقيقة، فكان يرتدي 

]1]-حممد بن يعقوب الكليني، الكايف، ج 5، ص 88.

]2]-أبو حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، ج 1، ص 320.
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وحيلب  خلفه]3]،  يردف  وكان  مسجة]2]،  غري  دابة  يركب  وكان  الثياب]1]،  أبسط 
املعزى بنفسه، وكان بيته من الطني]4]، وكان إذا رفع يده بلغت سقف البيت، وكان 
فراشه احلصري]5]، وروي أنه 9 رحل عن الدنيا وكانت له درع مرهونة عند هيودي 

عىل يشء من طحني الشعري اشرتاه منه دينًا]6].

إن مسجد النبي الذي كان موضع عبادته ومقّر حكومته يف الوقت نفسه، قد بني 
عىل أبسط ما يكون، وكان لفرتة من دون سقف، ثم وضع له بعد ذلك سقف لرضوة 

فرضها املناخ]7].

3 ـ إنفاق السيدة خدية ثروهتا لنرش اإلسالم:

إن النبي األكرم 9 مل ينفق أموال السيدة خدجية الكربى يف أغراضة الشخصية، 
وإنام عمل عىل استثامرها من أجل نرش اإلسالم، وأعان هبا الفقراء واملساكني.

4 ـ إنفاق ثروته وسهمه من بيت املال:

لو أن النبي األكرم 9 كان من املتهالكني عىل طلب الدنيا، لكان بوسعه أن حيتفظ 
ـ  املسلمني، ولكنه  بسائر  املال أسوة  بيت  له من  الذي  السهم  بذلك  احلّد األدنى  يف 
قد أصاب يف  أنه  به، حتى  اخلاص  املقدار  ذلك  ينفق حتى  كان  ـ  عليه  اهلل  صلوات 
فعمل  متتلكه،  الكربى  خدجية  السيدة  كانت  ما  أضعاف  حنني  معركة  يف  واحد  يوم 

]1]-أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، الوفا بأحوال املصطفى، ص 575.

]2]-نور الدين احللبي، السرية احللبية )إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(، ج 3، ص464.

]3]-أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، الوفا بأحوال املصطفى، ص 590.

]4]-املصدر أعاله، ص 259.

]5]-املصدر أعاله، ص 479.

]6]-املصدر أعاله، ص 486.

]7]-املصدر أعاله، ص 257.
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عىل تقسيم ما حصل عليه وتفريقه بني املسلمني، بل أعطى حتى املنافقني الذي كانوا 
يرتبصون به الدوائر.

• الشبهة الثالثة: الضغط النفيس الناشئ عن زواجه من السيدة خديجة:	

قال بعض املغرضني:

»لقد كانت السيدة خدجية أول زوجة ملحمد، وعىل الرغم من أن النبي ـ عىل ما 
يبدو ـ مل يكن يضمر أي مشاعر عاطفية جتاهها، خالفًا ملا هو شأنه مع سائر النساء 
الالئي تزّوج منهن بعد البعثة، ولكنه كان مع ذلك يكثر من ذكرها والثناء عليها بعد 
وفاهتا. يقول بعض املختصني يف علم النفس لقد كان سبب تعلق حممد بخدجية عىل 
املستوى العاطفي أنه كان حمرومًا من حنان األم، ومن هنا وجد يف امرأة تكربه سنًا 
للسيدة  يمكن  فكان  منه يف طفولته،  ُحرم  الذي  الدافئ  ذلك احلضن  له  يوّفر  مالذًا 
جتاهها  يشعر  كان  ولذلك  حياته،  يف  احلاصل  والفراغ  اخلأل  ذلك  متأل  أن  خدجية 

بالعاطفة من هذه الناحية«]1].

اجلواب:

9 وتارخيه  إن من يمتلك احلّد األدنى من املعلومات بشأن سرية النبي األكرم 
يدرك أن هذه الدعوى فاقدة للمصداقية، وفيام يأيت نشري إىل بعض ما يدحض هذه 

الدعوى الواهية:

1 ـ ترصيح النبي برضاه واغتباطه بالزواج من السيدة خدية الكبى:

من  زواجه  بسبب  النفيس  املستوى  عىل  ضغط  بأي   9 األكرم  النبي  يشعر  مل 
عن  يعرّب  كان  حيث  متامًا،  ذلك  عكس  عىل  األمر  بل  أبدًا،  الكربى  خدجية  السيدة 

اغتباطه وسعادته بسبب اقرتانه هبذه السيدة العظيمة.

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن، ص 363.
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طبقًا ملا رواه املؤرخون فإن هذا الزواج قد تّم باقرتاح من السيدة خدجية الكربى، 
وهو ما سارع النبي األكرم 9 إىل املوافقة عليه بكل رسور، ورّبام كان يباهي بزواجه 
منها؛ ألن كبار العرب كانوا يرغبون يف الزواج منها]1]، وكانت السيدة خدجية من خرية 
نساء قريش، وأوسعهن ثراء إىل جانب كوهنا ذات حسب ونسب مرموق، وكان كثري 
من نساء قريش قد عاتبنها عىل رفضها الزواج من كبار القوم الذين تقدموا خلطبتها]2]، 

واعرتضن عليها، وكان منهن من قاطعنها ملدة عرشين عامًا ومل يتكلمن معها]3].

2 ـ تسمية العام الذي توفيت فيه السيدة خدية الكبى بعام الزن:

السيدة  من  زواجه  بسبب  نفيس  ضغط  من  حقًا  يعاين   9 األكرم  النبي  كان  لو 
نجد  ولكننا  املزعوم،  النفيس  الضغط  هذا  من  حتررًا  رحيلها  يف  وجد  لكان  خدجية، 
األمر عىل عكس ذلك متامًا، فإن األمل الذي شعر الرسول به من أجل رحيلها كان من 
األثر العميق حتى أطلق عىل ذلك العام اسم عام احلزن، وروي عنه 9 أنه قال أيضًا:

»اجتمعت عىل هذه األمة يف هذه األيام مصيبتان، ال أدري بأهيام أنا أشد جزعًا«]4].

وال شك يف أن هذا الكالم ال يمكن أن يكون صادرًا إال عن حزن وغّم شديد.

3 ـ عدم الزواج جمددًا:

حياهتا  مّدة  خدجية  عىل  رّضة  لنفسه  يتخذ  مل   9 األكرم  النبي  أن  إىل  بااللتفات 
معه، بل وبقائه بعدها سنة كاملة دون زواج]5]، فإن ذلك يشكل خري دليل عىل أنه كان 

]1]-ال أعتقد أن مباهاة الرسول األكرم بزواجه من السيدة خدجية كانت بسبب كثرة الراغبني بالزواج منها، 

ب. وإنام تأيت مباهاته بذلك ملا تتمتع به السيدة خدجية نفسها من السجايا احلميدة واألخالق الفاضلة، املعرِّ
]2]-ُأنظر: حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 16، ص 80.

]3]-ُأنظر: حممد مهدي اإلشتهاردي، حرضت خدجية اسطوره ايثار ومقاومت، ص102.

]4]-ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 35.

]5]-ُأنظر: حممد مهدي اإلشتهاردي، حرضت خدجية اسطوره ايثار ومقاومت، ص 104.
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سعيدًا يف حياته مع السيدة خدجية، ألن تعدد الزوجات كان أمرًا شائعًا يف عرصه، ومل 
يكن ذلك ليشكل حرجًا عليه، كام حصل بعد ذلك أن مجع بني العديد من النساء.

من خالل النظر يف الروايات املأثورة عن النبي األكرم 9 بشأن السيدة خدجية 
الكربى، يمكن لنا أن ندرك املكانة التي كانت حتظى هبا هذه السيدة عند رسول اهلل، 

حيث كانت أول النساء إسالمًا]1]، وأرسع الناس إىل اعتناق الدين الساموي اجلديد.

وقد لقبها النبي األكرم9 بخدجية الكربى]2] كام َقاَل َرُسوُل اهلل9:  »ُأِمْرُت َأْن 
ُأَبرّشَ َخِدَيَة بَِبْيٍت ِمْن َقَصٍب ال َصَخٌب فِيِه َوال َنَصٌب«]3]. وإن قول النبي إن السيدة 

خدجية زوجه يف الدنيا واآلخرة، يعكس عمق رضاه عن هذه الزوجة الصاحلة]4].

4 ـ إكثار النبي األكرم من الديث عن فضائل وشمئل السيدة خدية بعد وفاهتا:

إن حّب النبي األكرم 9 خلدجية الكربى وثنائه عليها وإجالله وإكرامه هلا طوال 
حياهتا وبعد وفاهتا كان من الشّدة بحيث أثار غرية بعض نسائه منها، مع أهنن مل يكن 

رأينها أو يعشن معها، وهذا دليل واضح عىل بطالن االدعاء املتقّدم.

عليها  ثناء  من  يسأم  مل  خدجية  ذكر  إذا  اهلل  رسول  »كان  قالت:  عائشة  عن 
كبرية  من  اهلل  عوضك  لقد  فقلت  الغرية  فحملتني  يوم  ذات  فذكرها  هلا  واستغفار 
السن، قالت: فرأيت رسول اهلل 9 غضب غضبًا شديدًا، فسقطت يف يدي،فقلت 
بقيت، قالت:  ما  9 مل أعد بذكرها  بسوء  أذهبت بغضب رسولك  إن  إنك  اللهم 
فلام رأى رسول اهلل 9 ما لقيت، قال: كيف قلت؟ واهلل لقد آمنت يب إذ كفر الناس، 

]1]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج 1، ص240.

]2]-ُأنظر: حممد مهدي اإلشتهاردي، حرضت خدجية اسطوره ايثار ومقاومت، ص 29.

]3]-ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج 1، ص241. َقاَل اْبُن ِهَشاٍم  

اْلَقَصُب )َهُهنَا( الّلْؤُلُؤ اْلـُمَجّوُف.
]4]-ُأنظر: حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 43، ص 53.
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وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني حيث حرمتموه، 
قالت: فغدا وراح عيل هبا شهرًا«]1].

يزيد  الكربى فحسب، وإنام كان  السيدة خدجية  النبي بذكر فضائل  بل مل يكتف 
اللحم من  يغدق عليهن من كرمه ويرسل هلن  تكريمه لصاحباهتا، فكان  عىل ذلك 
األضاحي والقرابني، ومما ورد يف كتب السرية يف هذا الشأن »كان النبي إذا ذبح الشاة 
يقول أرسلوا هبا إىل صديقات خدجية .. وكان إذا أيت هبدية قال: إذهبوا هبا إىل فالنة 

فإهنا كانت صديقة خلدجية، إهنا كانت حتّب خدجية«]2].

5 ـ الشك ف عمر السيدة خدية الكبى:

إن هذا االهتام الذي يتّم توجيهه إىل النبي إنام هو ناظر إىل اعتبار السيدة خدجية 
كبرية يف السن عند اقرتاهنا برسول اهلل 9. وطبقًا للمشهور كان للسيد خدجية أربعني 
سنة يف حينها، وأهنا كانت أكرب من النبي األكرم9. يف حني هناك تشكيك يف صّحة 
هذه الرواية من قبل بعض املحققني، وقد اختلفت األقوال يف ذلك بني أن يكون عمر 
ترجيح  35، وهناك  أو   28 أو  25 سنة  برسول اهلل ص  اقرتاهنا  السيدة خدجية عند 

للقول بأهنا كانت ذات مخسة وعرشين ربيعًا]3].

النبي  تكرب  تكن  مل  الكربى  خدجية  السيدة  أن  هو  الصحيح  أن  يبدو  والذي 
األكرم 9 كثريًا، وأن اإلرصار عىل القول بأهنا كانت كبرية السن، والقول بأن سائر 
القول بوجود  أو  النساء وغريهتّن منها،  يأيت من حسد  أقل منها سنًا  النبي كن  نساء 
اعتبارات سياسية وراء هذا اإلرصار. وإن الكالم اآليت عىل لسان عائشة مؤيد هلذا 
ولكن  أدركتها.  أكون  أن  يب  وما  خدجية،  غرت عىل  كام  امرأة  غرت عىل  »ما  القول 

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 16، ص 12.

]2]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج1، ص 207. 

]3]-السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج1، ص126.
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لكثرة ذكر رسول اهلل 9 إياها، وإن كان ليذبح الشاة؟ فيتبع بذلك صدائق خدجية 
هيدهيا هلن«]1].

هذا وقد تقدم أن ذكرنا أن كثريًا من سادة قريش كانوا يرغبون بالزواج منها، وكانت 
ترفضهم، وهذا األمر ال ينسجم مع االدعاء القائل إهنا كانت متقّدمة يف السن كثريًا.

6 ـ الشك ف ترّمل السيدة خدية الكبى:

من  العاميل  مرتىض  جعفر  السيد  العالمة  األستاذ  أمثال  من  املؤرخني  من  هناك 
يذهب إىل االعتقاد بأن السيدة خدجية مل تكن أكرب من النبي األكرم 9 سنًا، بل إهنا 
كانت كذلك بكرًا ومل تتزوج قبل رسول اهلل. وقال بأن القول بأن السيدة خدجية كانت 
متزوجة يأيت من خلفيات سياسية. ثم ذكر أدلة وجيهة لقوله، ونحن نكتفي هنا بذكر 

واحد من تلك األدلة

يروي أمحد البالذري وأبو القاسم الكويف، وكذلك السيد املرتىض يف كتاب الشايف 
أن النبي األكرم 9 قد تزوج من السيدة خدجية وهي بكر]2].

• الشبهة الرابعة: منع القرآن للنبي من الزواج مجّدداً:	

مما جاء يف كتاب بازشنايس قرآن قول كاتبه:

سائر  من  النبي  تستثني  والتي  األحزاب]3]  سورة  من  اخلمسني  اآلية  نزول  »بعد 

]1]-املصدر أعاله، ج 2، ص 184.

]2]-املصدر أعاله، ج 1، ص 121.

َِّا َأَفاَء اهللُ َعَلْيَك  ا َأْحَلْلنَا َلَك َأْزَواَجَك الالَّيِت آَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك مم ا النَّبِيُّ إِنَّ ]3]-(َيا َأيَُّ

تَِك َوَبنَاِت َخالَِك َوَبنَاِت َخاالَتَِك الالَّيِت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت  َك َوَبنَاِت َعمَّ َوَبنَاِت َعمِّ
َقْد َعلِْمنَا َما َفَرْضنَا َعَلْيِهْم  اْلـُمْؤِمننَِي  َيْسَتنكَِحَها َخالَِصًة َلَك ِمْن ُدوِن  َأْن  َأَراَد النَّبِيُّ  َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ إِْن 

ِف َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َأْيَمهُنُْم لَِكْياَل َيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج َوَكاَن اهللُ َغُفوًرا َرِحيًم) )األحزاب/50(.
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املسلمني وتطلق يده يف الزواج بام شاء من النساء، أثار ذلك حفيظة أيب بكر وعائشة 
الثانية  أنزل عليه رّبه اآلية  به، فقد  واعرتاضهام، وحيث مل يكن لدى حممد ما جييب 
الزواج  عليه  وحظرت  السابق،  احلكم  ونسخت  نفسها]1]،  السورة  من  واخلمسني 

جمددًا«]2].

اجلواب:

إّن النبي األكرم 9 بوصفه خاتم اآلنبياء وآخر الرسل، وأرشف األنبياء وأكرمهم، 
كان تابعًا حمضًا لألوامر اإلهلية. وإنه بوصفه نبيًا كان حمط اهتامم اهلل تعاىل، وكانت تنزل 
فلسفة  إىل  بالنظر  أمر طبيعي  الشخصية، وهو  ترصد حياته  التي  اآليات  بعض  عليه 
اهلداية امللقاة عىل عاتق النبي، فيكون يف ذلك بيانًا للحلول الناجعة بالنسبة إىل النبي 
األكرم 9 ولسائر املسلمني أيضًا. وبطبيعة احلال كان النبي مطيعًا هلذا النوع من األوامر 

واإلرشادات بشكل دقيق، حتى قالت عنه بعض زوجاته: »َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن«]3].

ومن بني هذه اآليات واألوامر اإلهلية تأيت هذه اآلية التي منعت النبي األكرم 9 
َل  من أن يتخذ زوجة أخرى، وهي قوله تعاىل: ( الَ حَيِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوالَ َأْن َتَبدَّ

ِبِنَّ ِمْن َأْزَواٍج ) ]4].

النبي قد جاءت يف  بالنسبة إىل  الزوجات  تقّدم أن أسلفنا فإن ظاهرة تعدد  وكام 
القبائل إىل اإلسالم، وكانت  سياق العمل الرسايل واإلصالح االجتامعي، وتقريب 

الدوافع السياسية غالبة عىل أكثر هذه احلاالت.

نَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُُهنَّ إاِلَّ َما َمَلَكْت َيِمينَُك َوَكاَن اهللُ  َل بِِ لُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َواَل َأْن َتَبدَّ ]1]-(اَل حَيِ

ٍء َرِقيًبا))األحزاب/52(.  َعَل ُكلِّ َشْ
ص  أكرب،  اهلل  )روشنگر(،  انصاري  مسعود  203؛  ص  قرآن،  بازشنايس  )روشنگر(،  انصاري  ]2]-مسعود 

.134
]3]-ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 1، ص 273.

]4]-األحزاب: 52.



337الفصل الثاني: األخالق الجنسية وزواج النبي األكرم 9

رفض النبي األكرم 9 لعروض الزواج:

هو  بعد«  »من  بـ  التعبري  من  الظاهر  إن  القول  إىل  الشأن  هذا  يف  املفسون  يذهب 
البعدية الزمنية. بعبارة أخرى ال حيق لك بعد هذه اللحظة أن تضيف زوجة إىل زوجاتك 
السابقات، وال أن تستبدل زوجة سابقة بأخرى جديدة. وهذه املحدودية ال تعد نقصًا 
إذ طبقًا للشواهد  النبي، وإنام هو حكم قائم عىل فلسفة دقيقة ومدروسة؛  بالنسبة إىل 
التارخيية الكثرية، كان كثري من القبائل العربية متني نفسها بأن تصاهر رسول اهلل وحتصل 
عىل هذا الرشف، فكانت عروض الزواج ترتى عىل رسول اهلل 9، بل كان هناك من 
النساء من عرضت نفسها عىل رسول اهلل من دون أن تطلب املهر. وعليه فإن موافقة النبي 
عىل مجيع هذه العروض سيدخله يف مأزق وحرج كبري. من هنا نجد اهلل سبحانه وتعاىلـ  
وهو احلكيم واملدّبرـ  يرصد هذه الظاهرة، ويضع هلا هذا القانون الذي يقطع الطريق عىل 
هذه املشكلة، فيمنعه ال من الزواج اجلديد، بل ويمنعه حتى من استبدال زوجة بأخرى.

وأّما فيام يتعلق بعبارة ( َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُُهنَّ )، فيجب القول إن هذا القيد ال يعود 
إىل النبي ـ والعياذ باهلل ـ بمعنى أنه ال حيق له الزواج إن أعجبه حسن امرأة ومجاهلا، 
يصاهرهم،  أن  يسألونه  الذين  أولئك  يسوقها  كان  التي  الذرائع  إىل  ناظر  هو  وإنام 
السن، ولسن  الالئي تزّوجت منهن عجائز وكبريات يف  النساء  أكثر  إن  له  فيقولون 
التي نعرضها عليك، فيأيت حكم اهلل قاطعًا يف  عىل يشء من اجلامل، خالفًا للموارد 
هذه اآلية، حيث يشمل احلظر حتى مثل هذه احلاالت التي يتذّرع هبا بعضهم لرتغيب 

النبي األكرم 9 وحثه عىل املوافقة عىل عروضهم]1].

• الشبهة الخامسة: اتخاذ اإلماء والزواج من أرامل املقتولني:	

يف سياق اختالق املثالب ونسبتها إىل رسول اهلل 9 يعمد بعض اخلرباء الغربيني 
يف الشأن اإلسالمي إىل وصم النبي ببعض األعامل املنافية لألخالق، حيث يقول 

]1]-ُأنظر: الشيخ نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 17، ص 391.
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»إّن من بني الفضائح التي قام هبا حممد وال يمكن توجييها بحال، هي أن الثقافة 
يكونوا  ومل  احلرب،  يف  ذووها  قتل  التي  األسرية  من  الزواج  تستقبح  كانت  العربية 
يبيحون ذلك إال بعد انقضاء فرتة ثالثة أشهر كاملة، ولكن حممدًا رضب هذه القاعدة 

األخالقية عرض اجلدار وبنى بصفية يف ذات الليلة التي أمر فيها بقتل زوجها«]1].

»لقد دأب حممد عىل اختيار رشيكات حياته من النسوة الالئي يأرسهن غالبًا يف 
احلروب«]2].

اجلواب:

إّن القول بأن النبي قد أمر بإعدام شخص ثّم بنى بزوجته يف الليلة التي أعدم فيها 
زوجها، ال يستند إىل أي وثيقة تارخيية، وإنام كل ما هنالك هو أن ثالثًا من زوجات 

الرسول كن من أرسى احلرب.

إليها هنا أن أخذ األرسى كان أمرًا شائعًا يف احلروب  التي جيب اإلشارة  والنقطة 
القديمة، كام هو احلال يف احلروب احلديثة، مع فارق أن األرسى يف احلروب القديمة كان 
باإلمكان افتداؤهم من قبل ذوهيم وأبناء عشريهتم، وإذا عجزوا عن ذلك تّم اسرتقاقهم.

ومن  الصفايا،  مصطلح  عليه  يطلق  الغنائم  من  بأشياء  نفسه  خيّص  القائد  وكان 
معركة  يف  الفقار  ذي  سيف  عن  عبارة  اهلل  لرسول  التاريخ  ذكرها  التي  الصفايا  بني 
بدر، ودرع يف معركة بني قينقاع، وأمة يف وقعة ذات الرقاع، وعبد أسود اسمه رباح 
يف معرك املريسيع، وكذلك ثالث أسريات وهن كل من رحيانة يف وقعة بني قريظة، 
وصفية يف معركة خيرب]3]، وجويرية يف معركة بني املصطلق]4]. وربام كان السبب يف 

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن، ص 378.

]2]-مسعود انصاري )روشنگر(، اهلل أكرب، ص 263.

]3]-ُأنظر: البالذري، أنساب األرشاف، ج 2، ص 78.

]4]-ُأنظر: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ الطربي، ج 2، ص 495.
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ويأيت  القبائل،  رؤساء  بنات  من  كن  أهنن  الغنيمة  من  اهلل  رسول  سهم  يف  دخوهلن 
واحرتامًا  لإلنسانية  التكريم  من  نوعًا  بوصفه  الرسول  حصة  من  ليكن  اختيارهن 

ملكانتهن يف قومهن.

عتقهن  يتّم  فكان  والتكريم،  االحرتام  غاية  يف  يتّم  منهن  الزواج  كان  وقد 
وحتريرهن من األرس أوالً، ثم يدعوهن إىل اإلسالم، وبعد اعتناقهن اإلسالم، يقرتح 
الزواج عليهم، فيتزوجهن باختيارهن وإرادهتن. بل قيل يف مورد السيدة جويرية إن 
أباها جاء وافتداها وحررها، ثم زوجها من الرسول بعد أن اقرتح عليه تزوجيها منه، 
أبناء قبيلتها من األرس، ولذلك قيل إهنا أكثر النساء  وبربكة زواجها منه أطلق مجيع 

بركة عىل أهلها وقومها]1].

بل مل يكن النبي األكرم 9 يكرههن عىل تغيري دينهم، كام نقل ذلك بشأن السيدة 
قريظة،  بني  حصار  بعد  املؤمنني  أرس  يف  وقعت  التي  اليهودي  شمعون  بنت  رحيانة 
فكانت من صفايا النبي، وقد عرض عليها النبي اإلسالم، ولكنها آثرت البقاء عىل 
بأخالق  تأثرت  ثم  له،  أن تكون زوجة  أمة ختدمه عىل  تبقى  أن  آثرت  اليهودية، كام 

النبي السمحة بالتدريج وأسلمت طوع إرادهتا]2].

• الشبهة السابعة: عدم رعاية العدالة بني النساء:	

إّن رعاية العدالة يف تقسيم الليايل عىل الزوجات قانون أسس له النبي األكرم 9 
بنفسه. ومع ذلك نجد بعضهم حياول بّث سمومه من هذه القناة أيضًا، وذلك حيث 

يقول:

»لقد خاطب اهلل حممدًا، وقال له ليس من الواجب عليك أن تراعي حق النساء 

]1]-ُأنظر: البالذري، أنساب األرشاف، ج 2، ص 77.

]2]-ُأنظر: البالذري، أنساب األرشاف، ص 91. 
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يف تقسيم الليايل، فيمكن لك أن تؤجل ليلة أّي واحدة منهن إن أردت ذلك، واستدع 
من تشاء منهن لتقيض وطرك منها«]1].

وقال عيل دشتي يف كتابه بيست وسه سال:

»إّن كل امرأة هتب نفسها له للنبي، يمكن أن ينال وطره منها من دون أن يكون 
يف البني مهر أو شهود ويكون النبي فيام يتعلق هبا حّر يف عدم رعاية العدالة جتاه سائر 
نسائه الرشعيات، وإن كل امرأة خيطبها النبي حترم عىل سائر املسلمني، وفوق هذا كله 

ال حيق لنساء النبي أن يطالبنه باملزيد من النفقة«]2].

اجلواب:

السجايا  بأفضل  يتمتع  كاماًل  إهليًا  إنسانًا  بوصفه   9 األكرم  النبي  كان  لقد 
(َوإِنََّك  الكريم بقوله تعاىل:  القرآن  الكريمة، حتى وصفه اهلل سبحانه يف  األخالقية 

َلَعل ُخُلٍق َعظِيٍم) ]3].

بل إنه 9 كان عىل درجة عالية من األخالق، وخاصة فيام تعلق برعاية العدالة، 
بحيث أقّر له هبا العدو قبل الصديق حتى عرف بني أبناء جمتمعه قاطبة بـ »األمني«، 
بالنبوة، وكانوا لذلك يستأمنونه عىل ودائعهم، وقد روي  وكان ذلك قبل أن يبعث 
عن الربيع بن خثيم يف ذلك أنه قال: لقد كان الناس قبل اإلسالم يرجعون إىل النبي 

يف حل مشاكلهم، ويذعنون حلكمه]4].

َتَشاُء  َمْن  (ُتْرِجي  إليها هي قوله تعاىل:  134. واآلية املشار  ]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، اهلل أكرب، ص 

َّْن َعَزْلَت َفاَل ُجنَاَح َعَلْيَك َذلَِك َأْدَنى َأْن َتَقرَّ َأْعُينُُهنَّ َوالَ حَيَْزنَّ  ِمنُْهنَّ َوُتْؤِوي إَِلْيَك َمْن َتَشاُء َوَمْن اْبَتَغْيَت مِم
ُهنَّ َواهلل َيْعَلُم َما ِف ُقُلوبُِكْم َوَكاَن اهللُ َعلِيًم َحلِيًم) )األحزاب/51(.  َوَيْرَضنْيَ بَِم آَتْيَتُهنَّ ُكلُّ

]2]-عيل دشتي، بيست وسه سال، اعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 134.

]3]-القلم: 4.

]4]-ُأنظر: حممد حممدي اشتهاردي، سريت پيامرب أعظم ومهربان، ص 178.
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الدين  هو  يكن  مل  اإلسالم  بأن  القول  من  بد  ال  الزوجات،  بتعدد  يتعلق  وفيام 
الوحيد الذي انفرد بترشيع هذا احلكم، كام حياول أعداء اإلسالم تصوير ذلك بشتى 
الوسائل الكاذبة، وإنام هو الدين الوحيد الذي عمل عىل تنظيم هذه الظاهرة، ووضع 
يمكن جتاوزه، وحرص ذلك بحاالت  بعدد معني ال  والقواعد وحددها  هلا األسس 
الزواج  جيز  مل  وإال  الزوجات]1]،  بني  العدالة  رعاية  اشرتاط  مع  والرضورة،  احلاجة 

بأكثر من واحدة. وهو رصيح قوله تعاىل: (َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة) ]2].

فام هو املراد من رعاية العدالة بني النساء؟ فهل ترتبط هذه العدالة بشؤون احلياة، 
من  املراد  أن  أم  والراحة،  الرفاه  أدوات  وتوفري  احلياة  ووسائل  املضاجعة  قبيل  من 
العدالة  رعاية  أن  يف  شك  ال  الداخلية؟  واملشاعر  العواطف  حتى  يشمل  ما  العدالة 
فيام يتعلق باملشاعر القلبية أمر خارج عن إرادة اإلنسان، فمن ذا يمكنه السيطرة عىل 
مشاعره القلبية وعواطفه الروحية بعد أن كانت عنارص إجيادها بيد الطرف اآلخر من 
مجيع اجلهات؟ لذلك فإّن اهلل سبحانه وتعاىل مل يوجب هذا النوع من رعاية العدالة 
عىل اإلنسان، ولذلك قال: ( َوَلْن َتْسَتطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبنْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم ) ]3].

من هنا ال مانع من املحبة العاطفية إذا مل تؤد إىل حماباة بعض النساء عىل بعضهن 
عىل املستوى العميل، وإن الواجب عىل الرجل هو رعاية العدالة عىل املستوى العميل 

والسلوك اخلارجي]4].

من خالل قراءة التاريخ وسرية النبي األكرم سندرك أنه 9 كان يراعي العدالة 
بني زوجاته عىل أحسن وجه، ذلك ألّنه أفضل األنبياء، ويمثل أسوة لآلخرين.

]1]-ُأنظر: هاشم معروف احلسني، سرية املصطفى، ترمجه إىل الفارسية محيد ترقي جاه، ج2، ص 128.

]2]-النساء: 3.

]3]-النساء: 129.

]4]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 3، ص 255.
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ويقول  نسائه،  بني  يقسم  كان  أنه   9 النبي  عن  قالبة  أيب  عن  البيان  جممع  ويف 
»اللهم هذه قسمتي فيام أملك، فال تلمني فيام متلك وال أملك«]1]. 

ويف أمايل الطويس عن أم سلمة زوجة النبي 9 قال: حج رسول اهلل9 حجة 
الوداع بأزواجه، فكان يأوي يف كل يوم وليلة إىل امرأة منهن، يبتغي بذلك العدل]2]. 

ويف املجمع أن رسول اهلل 9 إذا صىل الغداة يدخل عىل أزواجه امرأة امرأة]3].

دفع  قبيل  من  احلياة،  شؤون  مجيع  يف  العدالة  يراعي   9 األكرم  النبي  كان  لقد 
9 بعد فتح خيرب أعطى  النفقة لزوجاته. ويف ذلك يقول الواقدي إن النبي األكرم 

نساءه مقادير متساوية من التمر والشعري]4].

9 رعايته للعدالة بني نسائه حتى عندما أقعده املرض  بل واصل النبي األكرم 
عن احلركة. ويف ذلك يروي اإلمام الصادق 7 ـ عىل ما جاء يف جممع البيان ـ عن 

آبائه : أن النبي 9 كان يقسم بني نسائه يف مرضه، فيطاف به بينهن]5].

بل كان النبي األكرم 9 عاملًا ومطلعًا حتى عىل اخلصوصيات الروحية لزوجاته، 
وكان يتعامل مع كل واحدة منهن عىل أساس ما تتمتع به من اخلصائص النفسية، فكان 
مثالً خياطب السيدة عائشة بألفاظ من قبيل »كلميني يا محرياء« حيث كان يروقها أن 
النبي  كان  بأوالدها،  باهتاممها  كانت معروفة  التي  أم سلمة  منه ذلك، وبشأن  تسمع 
املحببة،  األسامء  بعض  هلم  خيتار  وكان  أوالدها،  إىل  التودد  خالل  من  إليها  يتحبب 
حجة  يف  احلركة  صفية عن  راحلة  توقفت  وعندما  بـ»زناب«.  زينب  ابنتها  فيخاطب 

]1]-السيد حممد حسني الطباطبائي، سنن النبي، ص 173.

]2]-السيد حممد حسني الطباطبائي، سنن النبي، ص 173.

]3]-ُأنظر: املصدر أعاله.

]4]-ُأنظر: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 2، ص 653.

]5]-السيد حممد حسني الطباطبائي، سنن النبي، ص 173. 
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الوداع، وأخذت بالبكاء بادر إىل كفكفة دموعها بيدية الرشيفتني، وأمر القافلة بالتوقف، 
أو عندما قاطع زينب بن جحش بسبب إهانتها لصفية، شعرت زينب بالندم من فعلتها، 
وبعد أن بان عليها الندم دخل النبي إىل غرفتها وأخذ يرتب رسيرها، وبذلك أشعرها 
بأنه راض عنها، وعندما وقعت برة بنت احلارث من بني املصطلق يف األرس، اقرتح 

عليها الزواج، وقد كان يظهر حبه هلا من خالل تغيري اسمها من برة إىل جويرية]1]. 

لكثري  القدوة  التي شكلت  األعظم هي  النبي  العدالة يف سلوك  كانت هذه  وقد 
من املسلمني يف التأيس به واعتباره مثاًل أعىل هلم، فكانوا يسريون عىل خطاه وهديه، 
وإن الروايات اإلسالمية التي حتّدثت عن رعاية العدالة بني الزوجات، حيّدد عظمة 
هذا القانون ومن ذلك احلديث القائل أن اإلمام عليًا7 يف الليلة التي تكون خاصة 
له  كانت  أنه  جبل  بن  معاذ  عن  ويروى  بيتها،  غري  يف  يتوضأ  يكن  مل  نسائه  بإحدى 
زوجتان توفيتا بمرض الطاعون يف وقت واحد، ولكي يراعي العدالة يف تقديم دفن 

إحدامها عىل األخرى جلأ إىل القرعة]2].

9 أنه بفعل الظروف القاسية  جدير بالذكر أن من بني خصائص النبي األكرم 
واملتأزمة التي رافقت حياته وخاصة يف املدينة املنورة حيث كانت تفرض عليه معركة 
يف كل شهر تقريبًا، وكان يف الفرتة ذاهتا يدير شؤون عدٍد من الزوجات، كانت رعاية 
َوُتْؤِوي  ِمنُْهنَّ  َتَشاُء  َمْن  (ُتْرِجي  تعاىل:  بينهن لذلك ساقطة عنه بحكم قوله  العدالة 
ملا  طبقًا  عليهن  أوقاته  بتقسيم  يتحكم  أن  بإمكانه  لذلك  فكان   .[3[ َتَشاُء)  َمْن  إَِلْيَك 
إىل  اإلمكان  حدود  يف  يسعى  كان  ذلك  من  الرغم  عىل  أنه  رغم  ظروفه.  له  تسمح 

مراعاة العدالة بينهن، كام رّصح بذلك الواحدي يف كتاب أسباب النزول]4].

]1]-ُأنظر: أمحد عابديني، شيوه مهسداری پيامرب به گزارش قرآن وسنت، ص 135.

]2]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 4، ص 154.

]3]-األحزاب: 51.

]4]-ُأنظر: عيل بن أمحد الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 371.
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• الشبهة السابعة: العالقة املشبوهة  بني النبي ودحية الكلبي:	

إّن من بني حاالت عدم االنصاف يف اهتام النبي األكرم 9 ما أثاره بعضهم بشأن 
عالقته بأحد أصحابه وهو دحية الكلبي. ومما قاله هؤالء هبذا الشأن »ما هو دافع النبي 
ابن  وهو  الكلبي  دحية  مع  أقامها  التي  العالقة  يف  اهلجرة  من  األول  العقد  يف  األكرم 
العرشين ربيعًا، والذي كان مشهورًا بني العرب بجامله. وكان من قرب االحتكاك به 
حتى شاهده أصحابه وهو يتحدث يف حضور النبي وهو نائم؟ ملاذا أمر حممد بعدم دخول 
أحد عليه إذا كان دحية عنده؟ ما هو رّس العالقة بني النبي ودحية حتى خيصه بلقاءات 
رسية للغاية؟ مع العلم أن دحية مل يعتنق اإلسالم إال بعد معركة أحد واخلندق! ما هي 
طبيعة عالقة حممد بشاب وسيم مل يتجاوز العرشين ومل يكن مسلاًم يف تلك األعوام؟!«]1].

اجلواب:

لقد كانت عالقة النبي األكرم 9 بأصحابه بوصفه خاتم األنبياء هي عالقة األب 
بأبنائه من املسلمني، وقد ورد يف احلديث »أنا وعيل أبوا هذه األمة«]2].

بغض النظر عىل الناحية الرسالية يف وجود النبي األكرم 9، جيب القول إنه كان 
معروفًا بالعفة واألمانة، حتى قبل الرسالة، وقد لقب لذلك بـمحمد األمني]3]. أما 
دحية بن خليفة الكلبي فهو واحد من الصحابة ليست له سابقة يف اإلسالم، وكل ما 
عرف عنه يف كتب األنساب أن النبي األكرم 9 أرسله مبعوثًا عنه إىل قيرص الروم. 
وال نعرف عنه شيئًا أكثر من ذلك، وربام جاء إرساله من قبل النبي األكرم إىل قيرص 
الروم بسبب اتقانه لغة السكان يف تلك األصقاع. ومما حكي أن جربئيل كان يتمثل 

للرسول عىل شكل دحية الكلبي يف أكثر األوقات.

)روشنگر(،  انصاري  مسعود  22؛  ـ   21 ص  زمان،  وامام  گری  شيعه  )روشنگر(،  انصاري  ]1]-مسعود 

و285.  28 ص  اهلل،  عبد  بن  وحممد  بزرگ  كوروش 

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 16، ص 95.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ، ج1، ص197.
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هو  كام  دحية  شكل  عىل  جربئيل  مشاهدة  تذكر  التي  الروايات  من  كثري  هناك 
احلال يف غزوة بني قريظة »َعْن عائشة، قالت رضب رسول اهلل 9 َعىَل َسْعٍد ُقبًَّة يِف 
الَح ـ يعنى عند منرصف رسول اهلل ص ِمَن اخْلَنَْدِق ـ َوَوَضَع  اْلـَمْسِجِد، َوَوَضَع السِّ
َما َوَضَعِت  7، فقال اوضعتم السالح! فواهلل  يُل  َفَجاَءُه ِجرْبِ الَح،  اْلـُمْسِلُموَن السِّ
َفَلبَِسَها،  بأَِلَْمتِِه   9 اهلل  فقاتلهم، فدعا رسول  إَِلْيِهْم  اْخُرْج  الَح،  السِّ َبْعُد  اْلـَمالِئَكُة 
ُثمَّ َخَرَج َوَخَرَج اْلـُمْسِلُموَن، َفَمرَّ بَِبنِي َغنٍْم، َفَقاَل َمْن َمرَّ بُِكْم؟ َقاُلوا َمرَّ َعَلْينَا ِدْحَيُة 

، َوَكاَن ُيَشبُِّه ُسنََّتُه وحليته ووجهه بجربيل 7«]1]. اْلَكْلبِيُّ

واضح أّن جربائيل كان يتجىل للنبي عىل صورة دحية الكلبي يف كثري من األحيان، 
ومن هنا كان النبي يقول »إذا رأيتم دحية الكلبي عندي فال يدخلن عيل أحد«]2]. 

وثيقة،  أي عالقة  دحية  وبني   9 األكرم  النبي  بني  هناك  يكن  مل  أنه  ال شك يف 
ومل يكن مقربًا منه بالدرجة التي حياول املغرضون تصويرها، وإنام كل ما هنالك أن 
النبي يستغل  للنبي عىل صورة شبيهة بصورة دحية، وكان  7 كان يتجىل  جربائيل 
هذا الشبه فيأمر بعدم دخول الصحابة عليه أثناء تواجد دحية الكلبي عنده؛ ألهنم مل 

يكونوا يعلمون أنه جربائيل، فال يزعجونه بحضوره.

ولو كانت هنالك عالقة وثيقة بني النبي األكرم 9 ودحية الكلبي، لكان يف ذلك 
فخرًا لدحية طارت بشهرته اآلفاق، وملا بقى مغمورًا ال يذكر التاريخ عنه شيئًا غري 
هذا اليسري، ولو كان لدحية مثل هذه املنقبة لعمل عىل استثامرها سلبًا أو إجيابًا، ولوجد 
لنفسه موقعًا يف السلطة احلاكمة، ولكان من أكثر الشخصيات تأثريًا بعد رسول اهلل، 
أو كان بإمكانه االنتفاع بتأثريه يف مواجهة سائر املؤثرين، يف حني أننا ال نجد شيئًا من 

ذلك أبدًا، وال نرى لدحية أي ذكر يف غري السفارة اليتيمة إىل الروم. 

]1]-أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ األمم وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ج 2.

]2]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 37، ص 326.



الفصل الثالث
األخالق والسرية االجتامعية والسياسية والحكومية

• الشبهة األوىل: اختالف املنهج السلويك للنبي بني مكة واملدينة:	

تشويه  خالل  من  اعتياديًا  شخصًا   9 األكرم  النبي  يصور  أن  حاول  من  هناك 
سلوكه وسريته، وإثبات أنه مل يكن نبيًا مسددًا من السامء، ولذلك كان يسد األحداث 
بشكل ُيستنتج منه أن النبي إنام كان يترصف بوحي من أفكاره ومزاجه الشخيص، ال 

عىل أساس الوحي، فقال نقاًل عن مويري:

»إّن تعاليم النبي التي تّم اجرتارها مرارًا وتكرارًا من قبل سائر املفكرين، تنقسم 
كان  مكة  يف  النبي  كان  عندما  املدنية.  واملرحلة  املكية،  املرحلة  ومها  مرحلتني،  إىل 
يلعب دور املتدين والصادق واملصلح، ولكنه عندما هاجر إىل املدينة وأمسك بمقاليد 

السلطة اجته نحو الفساد وحتصيل املكاسب واملنافع الدنيوية«]1].

يسعى هؤالء إىل إثبات شخصيتني خمتلفتني للنبي األكرم 9. من ذلك ما ذكره 
األنصاري يف كتابه بازشنايس قرآن ضمن عنوانني، حيث قال:

»العنوان األول حممد املكي نبي ناصح، حمّب للخري، داعية سالم وخمّلص.

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص192 و198 و653.
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العنوان الثاين حممد املدين سلطان ثيوقراطي، طالب للسلطة، جائر ومنتقم«]1].

اجلواب:

لقد كان النبي األكرم 9 بوصفه قائد املجتمع اإلسالمي، يعمل بشكل دؤوب 
ومستمر عىل دعوة الناس إىل الدين اإلسالمي العاملي، ومل حيصل أي تغيري يف سريته 
نعم ربام اضطرته  املدينة.  أو  إىل اإلسالم سواء يف مكة  الناس  وسلوكه طوال دعوة 
الظروف إىل ممارسة العمل السي يف بعض املراحل، ولكن ال يقال لذلك تغيري يف 
السلوك والسرية. كام أنه كان يغتنم يف مكة كل فرصة من أجل الدعوة، وهكذا كان 
شأنه يف املدينة أيضًا، ومل تشهد عالقته بأصحابه أي نوع من أنواع التغيري، وكان كام 
كتابه  تعاىل يف حمكم  قال  كاملة ألصحابه يف مجيع مراحل حياته،  أسوة  اهلل عنه  قال 

الكريم:

(َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لِـَمْن َكاَن َيْرُجو اهللَ َواْلَيْوَم اآلِخَر) ]2].

يف  الظروف  أن  هو  املدين  العرص  من  املكي  العرص  يميز  الذي  الوحيد  والفرق 
املدينة كانت مالئمة لقيام وتأسيس احلكومة اإلسالمية التي يطمح إليها رسول اهلل. 
وحتى يف مكة كان النبي األكرم 9 يترّصف عىل أساس كونه احلاكم واملسؤول عن 
ترصيف أعامل املسلمني وتوجيه دفتهم. وال شك يف أن بعض السلوكيات تعّد من 
لوازم إدارة احلكم، وتعد رضورية للحفاظ عىل السلم واألمن االجتامعي، من قبيل 
معاقبة املجرمني واللصوص أو قطاع الطرق، عن طريق إقامة احلدود والقصاص وما 
إىل ذلك من العقوبات املتبعة يف كل جمتمع، والتي يتعني عىل كل حاكم أن يأخذها 
بنظر االعتبار. وعىل الرغم من أن النبي األكرم 9 كان متصفًا باحللم والرمحة واللني 

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشناسی قرآن، ص 183 و186؛ مسعود انصاري )روشنگر(، كوروش 

بزرگ وحممد بن عبد اهلل، ص 276.
]2]-األحزاب: 21.
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يف مجيع مراحل حياته، إال أن هذا اجلانب يعود إىل سريته الشخصية، أّما فيام يتعلق 
باملسائل األصولية ذات االرتباط بتطبيق الدين، فكان يف غاية احلزم والصالبة.

وكان  العود،  وطرية  فتية  املدينة  يف  اإلسالمية  الدولة  كانت  أخرى  ناحية  من 
األعداء يرتبصون هبا الدوائر وينتهشون جسدها الغض من كل اجلهات، فكان النبي 
9 واملسلمون يذبون عنها بكل ما أوتوا من قّوة، وكانوا يعملون جاهدين  األكرم 
ذلك  أجل  من  فخاضوا  اإلسالمي،  واملجتمع  الفتية  الدولة  هلذه  األمن  توفري  عىل 
الدفاعية لردع األعداء وصّدهم عنها فال يمّسوهنا بسوء. وإنام جلأ  خمتلف احلروب 
املسلمون إىل الدفاع بعد صرب طويل عىل األذى حتى نزل اإلذن باجلهاد عىل رسول 

اهلل يف قوله تعاىل:

ِهْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن  ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللَ َعَل َنرْصِ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ ( ُأِذَن لِلَّ

نَا اهللُ ... ) ]1]. ِدَياِرِهْم بَِغْيِ َحقٍّ إاِلَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ

• الشبهة الثانية: محاربة النبي للفن والشعر والرسم:	

هناك من املعاندين من يتمسك بعدم كون النبي شاعرًا، وكذلك ما ورد يف بعض 
لعالقته  النحت  حرمة  قبيل  من  الفن،  هتذيب  سياق  يف  الصادرة  الفقهية  األحكام 
بعبادة األصنام واألوثان، للقول بأن النبي األكرم 9 كان يعادي كل أشكال الفن. 

من ذلك قول قائلهم

»كان حممد شديد االنتقاد للشعر، وكان اإلسالم عىل الدوام معاديًا للفن، ولوال 
الفنون اإليرانية والساسانية ملا كان هناك يف اإلسالم يشء اسمه الفن، كام ذّم اإلسالم 

فن الرسم بشّدة«]2].

]1]-احلج: 39 ـ 40.

]2]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(،ص28.
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اجلواب:

1 ـ النحت والرسم جزء من الثقافة الوثنية:

لقد حّرمت الرشيعة اإلسالمية بعض األمور التي ُتعدُّ اليوم من الفنون السامية، من 
قبيل نحت صور الناس واحليوانات، وكذلك رسمها، وكان هذا احلكم بطبيعة احلال 
التحريم يف  يأيت يف سياق رعاية بعض املصالح وتقديم األولويات، وكانت مصلحة 
حينها أهم من مصلحة اإلباحة، بالنظر إىل ارتباط هذه األمور بالوثنية وعبادة األصنام 
يف تلك الفرتة حيث كان الرشك منترشًا ومتفشيًا بني الناس، وقد وجدت صناعة النحت 
األرواح.  ذوات  واردًا يف رسم  األمر  كان هذا  كام  األجواء،  تلك  رائجة يف  هلا سوقًا 
ولذلك تدخل اإلسالم بشكل حازم لقطع الطريق عىل كل ما يمّت إىل مظاهر الرشك 
بصلة من قريب أو بعيد، فحرم صناعة مجيع أنواع املجّسامت بغية إبعاد الناس عن عبادة 
األوثان حتى يطوي صفحة هذه املرحلة احلالكة من حياة اإلنسان عىل األرض؛ وذلك 
الرتويج لألرباب واآلهلات، ومل  نطاق  الفن مل يكن يامرس إال يف  النوع من  ألن هذا 
يكن هلذا العمل ناحية فنية، وإنام ينظر إليها بام حتمل من الغايات واألهداف العبادية 
املقدسة. فكان كثري من الناس يف تلك احلقبة يمتهنون النحت لصناعة األصنم، فكان 
من الرضوري القضاء عىل هذه الظاهرة ملحو هذه احلرفة من أذهان الناس، ومل يكن 
لذلك من طريق سوى التحريم، من قبيل حرمة صناعة األصنام ورشائها وأخذ األجرة 
عليها. وكام نعلم فإن أول عمل قام به رسول اهلل 9 بعد فتح مكة هو حتطيم األصنام 
املحفوظة يف مكة وحتى يف جوف الكعبة. وبطبيعة احلال هناك خالف بشأن الرسم، 

وهناك من الروايات ما يقرص التحريم عىل صناعة األصنام فقط.

2 ـ اإلسالم والتشجيع عل ممارسة سائر الفنون:

إن الرشيعة اإلسالمية املقدسة مل حتظر ممارسة الفن أبدًا، بمعنى أن العمل الذي 
دين  اإلسالم  إن  بل  إطالقًا،  والتحريم  للمنع  يتعرض  ال  الفنية  الناحية  عليه  تطغى 
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َم  مجيل ويدعو إىل اجلامل، قال اهلل تعاىل وهو خالق اجلامل يف هذا العامل ( ُقْل َمْن َحرَّ
ِزينََة اهلل الَّتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه ) ]1].

أما النبي األكرم 9 فلم يكن خيالف الفن واجلامل أبدًا، وإنام كان ينقل عنه قوله: 
»إن اهلل مجيل حيب اجلامل«]2].

لقد عاش النبي األكرم 9 عيشًا مجياًل طوال حياته، فكان يلبس اجلميل، ويسلك 
السلوك اجلميل، ومن هنا أبدع املسلمون يف فنون العامرة وسائر الفنون غري النحت 
والرسم، وقد تركوا كثريًا من اآلثار الفنية املعرّبة عن اهتامم اإلسالم واملسلمني بالفن. 
وقد أبدعوا أيضًا يف رسم غري ذوات األرواح من قبيل األزهار واألشجار واملناظر 
اإلسالمية، من  األبنية  نشاهده يف  أن  لنا  يمكن  مما  ذلك  وما سوى  اخلالبة  الطبيعية 
قبيل املساجد واملحاريب واملدارس والقصور والعامرة اإلسالمية، وما زال هذا الفن 
حتى هذه اللحظة من خمتصات العامل اإلسالمي، حيث ُيفيد املسلمون منه يف تزيني 

عامرهتم بال منازع.

كام كان األئمة : هم الرائدون يف احلّث عىل ممارسة فن اخلط، فكانوا يدعون 
الرائدة، وقد  الفنون اإلنسانية  إىل حسن اخلط، حتى ظهر يف اإلسالم فن عريق من 
تفّرعت اخلطوط إىل خمتلف األنواع واألقسام، وتم توظيف هذا الفن اجلميل يف العامرة 

واألبنية والبوابات والكثري من األمكنة، مما ضاعف من مجال العامرة اإلسالمية.

يكن  مل  األكرم9  النبي  أن  من  الرغم  عىل  القول  فيجب  بالشعر  يتعلق  فيام  أّما 
النبي  قول  عدم  كان  ولذلك  القرآين،  اإلعجاز  يف  الشك  يمكن  كان  وإال  شاعرًا، 
احلال يف عدم قدرته عىل  النبي عن ذلك، كام هو  لعجز  إهلية، وليس  للشعر حلكمة 
نظم  عىل  لآلخرين  املشجعني  أهم  من  كان  ذلك  مع  النبي  ولكن  والكتابة.  القراءة 

]1]-األعراف: 32.

]2]-حممد حممدي ري شهري، منتخب ميزان احلكمة، تلخيص السيد أمحد احلسيني، ص108.
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الشعر، حتى شهد الشعر يف املرحلة اإلسالمية تطورًا وتقدمًا كبريين، بل اختذ النبي 
بأهنم  النفر  هؤالء  اشتهر  وقد  الصحابة،  من  الشعراء  من  عددًا  لنفسه   9 األكرم 

»شعراء النبي«، ومن بينهم حسان بن ثابت]1].

وعالوة عىل ذلك فإن القرآن الكريم من الناحية الفنية واجلاملية يعدُّ عىل درجة 
الوقوف عىل هذه  العريب، ويمكن  أثرًا عميقًا عىل األدب  ترك  الفن، وقد  عالية من 
احلقيقة من خالل الرجوع إىل الكتب التي صنفت يف األدب واخلطب، من قبيل البيان 

والتبيني للجاحظ، حيث نشاهد عمق تأثري القرآن الكريم عىل اخلطباء.

• الشبهة الثالثة: االعرتاض عىل تدوين الكتب وترجمتها:	

الشبهة إىل  إثارة هذه  9 من خالل  الكرم  النبي  املعاندون من أعداء  لقد سعى 
إظهار النبي بوصفه خمالفًا، من ذلك أن بعضهم قال يف هذا السياق:

»لوال تدخل الفلسفة اإلغريقية، ملا شهدنا يف اإلسالم شيئًا من العلم والفلسفة؛ 
الشك  بعني  األجنبية  واألفكار  العلوم  إىل  ينظر  الدوام  عىل  كان  اإلسالم  ألّن  ذلك 
والريبة. وإن كثريًا ممن كان هلم األثر اهلام أو الذين أسسوا للفلسفة والعلوم اإلسالمية، 
أو الذين أسهموا يف نرش هذه الفروع العلمية يف اإلسالم، إما كانوا من غري املسلمني 

أساسًا، أو كانوا خيالفون بعض أو مجيع األصول واألحكام اإلسالمية«]2].

اجلواب:

أو  تدوين  إىل  إشارة  أّي  9 وسريته  األكرم  النبي  تاريخ  إشارة يف  ليست هناك 
ترمجة كتاب؛ إذ مل تشهد اجلزيرة العربية آنذاكـ  حيث اجلاهلية ضاربة بأجراهناـ  حركة 

2، ص  ]1]-ُأنظر: ابن حجر العسقلالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق عبد املوجود وحممد معوض، ج 

.55
]2]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(،ص28.
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علمية من هذا القبيل، وإن احلركة العلمية يف إطار الرتمجة والتأليف التي ظهرت فيام 
بعد إنام هي مدينة إىل اجلهود اإلسالمية والتعاليم التي جاء هبا اإلسالم والتي كانت 

حتث وتشجع عىل طلب العلم واملعرفة.

هناك كثري من اإلرشادات واألوامر الواردة يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة التي 
حتّث وتشجع عىل طلب العلم وحفظه بالكتابة، من قبيل احلديث املروي عن النبي 

األكرم 9 والذي يقول فيه:

»اكتبوا؛ فإنكم ال حتفظون حتى تكتبوا«]1].

العلم والتأليف، هذا  التي تدفع املسلمني إىل طلب  التعابري  وما سوى ذلك من 
يف حني أن عرص النبي  األكرم 9 مل يشهد كتابًا يف تلك البيئة اجلاهلية، وعندما كان 
ُيعرض عىل النبي كتاب كان يثني عليه كام حصل ذلك بالنسبة إىل رجل من األنصار 
حيث عرض عىل النبي كتابًا بعنوان جملة لقامن، فاستحسنه النبي وأثنى عليه، ثم عقب 

عىل ذلك قائاًل: إن قرآننا أفضل وأكمل منه]2].

يتجىل من خالل  التدوين،  بمسألة   9 األكرم  النبي  اهتامم  اآلخر عىل  والدليل 
أصحابه  يشجع  كان  حيث  نزوله،  بداية  منذ  وتدوينه  الكريم  القرآن  بحفظ  اهتاممه 
يتلوها عليهم. والشاهد عىل  أن  اآليات بمجرد  يكتبون  بدورهم  عىل ذلك، وكانوا 
ذلك أن أخت عمر كانت حتتفظ ببعض السور واآليات املكتوبة، وحيكى يف إسالم 
عمر أنه وجد عندها شيئًا من القرآن مكتوبًا عىل الرقاع]3]. وطبعًا كان هذا يف بداية 
البعثة، وعليه فإنه يشري إىل أمٍر يف غاية األمهية؛ إذ انه يعكس االهتامم املبكر لرسول 

اهلل واملسلمني بمسألة حفظ القرآن الكريم.

]1]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 2، ص 152.

]2]-ُأنظر: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ األمم وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ج 2، ص 

.352
]3]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، ص 344.
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وعالوة عىل ذلك فقد كان النبي األكرم 9 قد رصد عددًا من أصحابه ليكتبوا 
له غري القرآن الكريم من األمور األخرى أيضًا، من قبيل الرسائل والكتب واملواثيق، 
وقد بلغ عدد كّتاب النبي أكثر من مئة كاتب، وقد بقيت بعض املكتوبات عن النبي 
أحاديثه  يكتب  من  الصحابة  من  كان  كام  واملسائل،  املوضوعات  خمتلف  يف  األكرم 

أيضًا]1].

اختالف سنة اللفاء عن سنة النبي األكرم:

عهد  إىل  يعود  إنام  الكتاب  تدوين  من  املنع  بشأن  التاريخ  كتب  يف  املذكور  إن 
اخللفاء، فإن اخلليفة الثاين ـ طبقًا للمشهور ـ هو الذي منع من كتابة احلديث بحجة 

اخلشية من اختالط احلديث بالقرآن الكريم!

السلطة إىل هناية العرص األموي مل تكن تبدي رغبتها نحو تدوين  أّن أجهزة  كام 
كانوا  اخللفاء  هؤالء  ألّن  ذلك  به،   9 األكرم  للنبي  دخل  ال  األمر  وهذا  الكتب، 
حيكمون املسلمني، ولكن أعامهلم ال متّت إىل اإلسالم بصلة، ألن خلفاءه احلقيقيني هم 
األئمة األطهار من أهل بيته وذريته، وقد كان سلوكهم يف هذا االجتاه يف غاية السمو 
والرفعة، فهم الذين محلوا راية العلم، وكانوا أول من صنف الكتب يف تاريخ اإلسالم. 
حيث قيل إن كتب التأريخ والسرية قد كتبت يف عرص األئمة عليهم السالم]2]. كام أن 
الكتب األجنبية قد ترمجت إىل اللغة العربية يف بداية األمر من قبل أصحاب األئمة 
الفزاري،  إبراهيم  بن  نوبخت، وحممد  أمثال جابر بن حيان، وآل  : من  األطهار 
وقد ورد الثناء من قبل اإلمام الصادق 7 عىل فالسفة اإلغريق عىل ما هو املحكي 

عنه يف كتاب توحيد املفضل]3].

]1]-ُأنظر: حممد هادي معرفت، علوم قرآين، ص 45.

]2]-ُأنظر: رسول جعفريان، حياة فكري وسيايس امامان شيعه، ص 14 ـ 16.

]3]-ُأنظر: توحيد املفضل، ترمجه إىل الفارسية نجف عيل مريزائي، ص 162.
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• الشبهة الرابعة: التملك والترصّف الشخيص يف األنفال والغنائم الحربية:	

الدنيا ومل يملك شيئًا  النبي قد رحل من  أن  املؤرخني عىل  الرغم من إمجاع  عىل 
املتهافتني عىل مجع األموال والثروة، نجد بعض  الدنيا، حيث مل يكن من  من حطام 

احلاقدين واملغرضني يطرح هذه الشبهة ويقول

»لقد متكن حممد بذكائه الفذ ورصانته الفريدة من ضامن البنية املالية ألتباعه وبناء 
جيش اإلسالم وتعزيز اهليكل العام للحكومة اإلسالمية، فابتكر لذلك نظرية اخلمس 
والزكاة واجلهاد والغنائم واجلزية والفدية. كيف يمكن للمسلم أن يدفع اخلمس إىل 
اهلل؟ ال يوجد هناك تفسري معقد هلذا األمر، فقد كان حممد يساوي بني نفسه وبني اهلل، 
وكان يعمل عىل تقديم اسم اهلل عىل اسمه كي يظهر للمسلمني أن اإلنفاق عليه وعىل 

أهل بيته إنام هو إنفاق عىل اهلل«]1].

وذات هذا الشخص يتحّدث يف موضع آخر ويقول:

»لقد ذكر إله العامل طبقًا لآلية األوىل من سورة األنفال أن مجيع األموال املذكورة 
أن يرى، فإن هذه  أن اهلل ال يمكن  الواضح حيث  له ولنبيه. ومن  هي ملك رصف 
تلك  من  سهمه  حيازة  يف  عنه  سينوب  حيث  لرسوله،  خالصًا  ملكًا  تكون  األموال 

األموال«.

اجلواب:

احلاكم  لسلوك  مرسومة  وقواعد  أسس  املقّدسة  اإلسالمية  الرشيعة  يف  هناك 
اإلسالمي يمكن الوقوف عليها يف الكتب واملصادر الفقهية والروائية، وهي مقتبسة 

ومستنبطة من القرآن الكريم والسنة املطّهرة.

لقد كان النبي األكرم 9 بوصفه القائد العام للقوات املسلحة يقوم بتوزيع الغنائم 

]1]-مسعود انصاري )روشنگر(، بازشنايس قرآن، ص 193.
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بني املقاتلني، وكان يعطي للفرسان أكثر من حصص املشاة؛ إذ كان للخيل آنذاك قيمة 
حربية وقتالية كبرية. وطبقًا لآليات الواردة يف هذه السورة تم حتديد تكاليف أخرى 
للمسلمني، وهي عبارة عن مخس الغنائم، ويتم تقسيم اخلمس إىل ست حصص بعدد 
ٍء  َم َغنِْمُتْم ِمْن َشْ موارد مرصف اخلمس، عىل ما هو وارد يف قوله تعاىل: ( َواْعَلُموا َأنَّ

بِيِل ) ]1]. ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلـَمَساكنِِي َواْبِن السَّ َسُه َولِلرَّ َفَأنَّ هللِ ُخُ

وكان املسلمون بعد كل معركة يدفعون مخس الغنائم التي حيصلون عليها إىل النبي 
ـ  جحش  بن  اهلل  عبد  رسية  ويف  الكريم.  القرآن  لتعاليم  طبقًا  هبا  ليترّصف  األكرم؛ 
حيث وقعت يف الشهر احلرام ـ تردد النبي يف الترّصف يف أموال اخلمس، حتى نزل 

القرآن من قبل اهلل بإباحة ذلك]2].

وعندما حيصل املسلمون عىل غنيمة دون قتال، أعم من أن تكون تلك الغنيمة من 
األموال املنقولة أو غري املنقولة، يطلق عىل هذه الغنيمة مصطلح األنفال طبقًا لقوله 

ُسوِل) ]3]. تعاىل: (َيْسَأُلوَنَك َعْن األَْنَفاِل ُقْل األَْنَفاُل هللِ َوالرَّ

وقد كان أمر هذه األنفال بيد الرسول األعظم 9، ينفقها كيف يشاء طبقًا ملا يراه 
قتال قد قسم  انتهت من دون  التي  النظري  بني  املصالح، ولذلك نجده يف غزوة  من 
األرايض عىل املهاجرين، ومل يعط شيئًا منها إىل األنصار سوى لرجلني كانا بحاجة إىل 

أرض يزرعان عليها لكوهنام فقريين]4].

ريعها  فيكون  القتال؛  عرب  فتحت  ألهنا  املسلمني،  جلميع  ملكًا  خيرب  وكانت 
إراقة دماء، فأضحت ملكًا  قتال وال  التي فتحت من دون  للمسلمني، خالفًا لفدك 

]1]-األنفال: 41.

]2]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، ص 604.

]3]-األنفال: 1.

]4]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 2، ص 192.
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نحلة،   3 الزهراء  فاطمة  السيدة  البنته  أعطاها  وقد   ،[1[  9 اهلل  لرسول  خالصًا 
وذلك امتثاالً ألمر اهلل الوارد يف اآلية الثامنة والثالثني من سورة الروم]2]. ويف معركة 
الشأن، فأعطى بعض أموال  بتوظيف صالحيته يف هذا   9 النبي األكرم  حنني قام 

الغنائم ألهل مكة من أجل تأليف قلوهبم]3].

إذن يتضح من خالل هذه اآليات والروايات وسنة رسول اهلل 9 أن أساس ترّصف 
النبي األكرم يف أموال الغنيمة يقوم عىل األوامر اإلهلية؛ ألنه عىل املستوى الشخيص كان 
حتى اللحظات األخرية من عمره الرشيف يعيش يف حجرات طينية صغرية يف غاية 
البساطة، وكان حيدث مرارًا أن يبيت النبي9 طاويًا ليايل متوالية هو وأهل بيته حيث 
ال جيدون ما يأكلونه من الطعام. وكان الطعام إذا توفر عندهم ال يتجاوز خبز الشعري، 

وكان حيدث أحيانًا أن يشّد النبي عىل بطنه حجر املجاعة من شّدة اجلوع.

وقد روي عن السيدة عائشة أهنا قالت: مل حيدث أن أكل النبي وأهل بيته ثالثة أيام 
متتالية طعامًا ال يتجاوز خبز الشعري، وقد استمر الوضع عىل هذا احلال حتى رحيل 
فارق  يوميًا حتى  وجبات  البيت ثالث  أهل  يأكل  ومل  الدنيا،  األكرم عن هذه  النبي 

النبي 9 احلياة]4].

ويف اخلتام جيب التنويه إىل أن صاحب هذه الشبهة نفسه، اضطر يف موضع آخر من 
كتابه املشتمل عىل هذه الشبهة إىل االعرتاف بأن رسول اهلل مل يسع أبدًا إىل مجع األموال 
والثروة ألهداف شخصية، وقال جيب اإلذعان واإلقرار بأن حممدًا من الناحية املالية 
بقي حتى آخر حلظة من حياته طاهر الذيل جديرًا باملدح والثناء من هذه الناحية، وقلام 

سعى إىل توظيف األموال ملصلحته اخلاصة، وعاش يف منتهى الزهد والقناعة]5].

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 353.

]2]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 16، ص 441.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 2، ص 494.

]4]-ُأنظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 1، ص 306.

]5]-مسعود انصاري )روشنكر(، بازشنايس قرآن، ص 197.
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• الشبهة الخامسة: عدم الوفاء بالعهود واملواثيق:	

هناك يف كتاب »اسالم ومسلامين« دعوى باطلة تتهم النبي األكرم 9 بعدم الوفاء 
هذا  يف  جاء  ومما  ينتهكها،  وكان  اآلخرين،  مع  يربمها  كان  التي  واملواثيق  بالعهود 

الكتاب بشأن صلح احلديبية

»يف املفاوضات التي دارت بني حممد وأهل مكة وأدت إىل توقيع ميثاق احلديبية، اتفق 
العام املقبل وهنالك يمكنه أداء مناسك احلج،  الطرفان عىل أن يرجع حممد إىل مكة يف 
ولكن عليه يف املقابل أن يتخىل عن وصف نفسه بالنبّوة، وأن يكّف عن الدعوة إىل دين 
اإلسالم. ومن البدهيي أن حممدًا تنكر فيام بعد هلذا امليثاق واملعاهدة وقام بانتهاك بنودها«]1].

اجلواب:

إن اهتام النبي األكرم 9 بعدم احرتام املواثيق جمّرد كالم ال أساس له من الصّحة، 
بل هو اهتام ال خيلو من انعدام املروءة؛ ألن النبي األكرم مل يكن وفيًا باملواثيق والعهود 
فحسب، بل كان حتى أهل بيته وذريته من أوثق الناس بني العرب يف رعاية هذا النوع 

من العهود واملواثيق.

وقد كان عبد املطلب جد النبي قد عاهد قبيلة خزاعة قبل أن يولد النبي، بل وقبل 
أن يولد عبد اهلل والد النبي]2]، وقد بقي هذا العهد ساري املفعول عرب التاريخ.

وقد كانت قبيلة خزاعة ظهريًا للنبي يف مجيع احلروب التي خاضها، وكانت ختربه 
بام عليه واقع أعدائه، ويف صلح احلديبية كانت إىل جانب النبي يف مواجهة بني كنانة 

بني بكر الذين حتالفوا مع قريش]3].

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص224.

]2]-ُأنظر: البالذري، أنساب األرشاف، ج 1، ص 78.

]3]-ُأنظر: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج2، ص 612.
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باقية  األكرم  النبي  بيت  وأهل  خزاعة  قبيلة  بني  املتبادلة  املودة  هذه  كانت  لقد 
وراسخة عىل مّر األزمنة، حتى كان عدد من كبار قبيلة خزاعة من عامل أمري املؤمنني 
عيل بن أيب طالب، وقد استشهد عدد من أفراد هذه القبيلة يف معركة كربالء، ومن بني 

مشاهري هذه األرسة الشاعر الشيعي املعروف دعبل اخلزاعي.

التي  العربية  املعاهدات  أرشف  من  الفضول  حلف  إن  قيل  أخرى  ناحية  ومن 
أبرمت يف عرص اجلاهلية، وإن مصدر حلف الفضول يف واقع األمر هم بنو هاشم]1]. 

روى ابن إسحاق عن رسول اهلل 9 أنه قال:

»وأيام حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شّدة«.

روى ابن منظور هذا احلديث يف لسان العرب، وقال »ويف حديث آخر »ال حلف 
يف اإلسالم«. قال ابن األثري: أصل احللف املعاقدة واملعاهدة عىل التعاضد والتساعد 
فذلك  والغارات  القبائل  بني  والقتال  الفتن  عىل  اجلاهلية  يف  منه  كان  فام  واالتفاق، 
الذي ورد النهي عنه يف اإلسالم بقوله: ال حلف يف اإلسالم، وما كان منه يف اجلاهلية 
عىل نرص املظلوم وصلة األرحام كحلف املطيبني وما جرى جمراه فذلك الذي قال فيه 
رسول اهلل 9: وأيام حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شّدة، يريد منه املعاقدة 

عىل اخلري ونرصة احلق، وبذلك جيتمع احلديثان]2]. 

وكان النبي يفخر دائاًم بحلف الفضول الذي عقد يف اجلاهلية، ويرى نفسه ملزمًا 
باحرتامه ورعايته، وقد روي عنه يف هذا الشأن قوله:

»لقد شهدت مع عمومتي حلفا يف دار عبد اهلل بن جدعان ما أحب أن يل به محر 
النعم، ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت«]3].

]1]-ُأنظر: العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 5، ص 182.

]2]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ حتقيقي اسالم، حسني عيل العريب، ج 1، ص 266 ـ 267.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، ج 1، ص 134.
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وقد التزم النبي بالعهود التي أبرمها مع قريش، ومل يقم بام ينقضها أبدًا، بل كان 
طبقًا لبعض بنود هذه العهود يعيد املسلمني اهلاربني من مكة إىل قريش، حتى قام أهل 

مكة أنفسهم بإلغاء هذا البند.

كام أبرم النبي األكرم معاهدة مع اليهود، وبقي ملتزمًا بمضمون هذا العهد مّدة 
التزامهم واحرتامهم له، حتى إذا نقضوه ومل حيرتموه اضطر إىل ردعهم وحماربتهم.

بني  باحرتام عهده، ومن  ملزمًا  نفسه  ورأى  أيضًا،  أخرى  قبائل  النبي  عاهد  كام 
تلك القبائل قبيلة بني عامر، وقام أحد املسلمني بقتل اثنني من أفراد هذه القبيلة عن 
طريق اخلطأ. وبمجرد أن علم النبي باألمر أخربهم بأن املسألة كانت جمرد حادثة وأنه 
باق عىل احرتامه للعهد الذي قطعه معهم، وأنه عىل استعداد لدفع دية القتيلني، وكان 
يف سياق هذا األمر أن توجه إىل بني النظري لالستعانة هبم، ولكنهم كانوا قد خططوا 

الغتياله، وهو أمٌر أدى إىل حمارصهتم وإخراجهم]1].

كام روي هذا االلتزام بالعهود عن األئمة األطهار من ذرية الرسول األكرم أيضًا، 
7 أبرم عهد الصلح مع معاوية بن أيب  فقد ذكرت كتب التأريخ أن اإلمام احلسن 
سفيان، وعىل الرغم من عدم احرتام معاوية لبنود الصلح، إال أن اإلمام احلسن 7 
الذي  العهد  باحرتام  ملزمًا  نفسه  يرى  7 كان  اإلمام احلسني  كان حيرتمها. وحتى 
وقعه أخوه اإلمام احلسن، وكان جييب الشيعة الذين يطلبون منه الثورة قائاًل: إن بيننا 

وبني هذا الرجل عهدًا، ولذلك فإنه7 مل يطلق ثورته يف عهد معاوية.

وعليه فإنا نشاهد أن النبي األكرم 9 بعد البعثة يميض العهود التي أبرمها جّده عبد 
املطلب مع قبائل خزاعة، ويفخر بحلف الفضول، كام أبرم بعد دخوله إىل املدينة عددًا من 
املواثيق والعهود مع خمتلف الفئات، وكان يلتزم برعايتها عىل الدوام، من هنا تكون دعوى 

عدم احرتام النبي للعهود واملواثيق جمرد ادعاءات باطلة وال أساس هلا من الصحة.

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 186.
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• الشبهة السادسة: تنصيب األعيان واألرشاف:	

هناك من يدعي أّن النبي األكرم 9 قد نّصب بعض أعيان القوم وأرشافهم يف 
مناصب حكومية واجتامعية]1].

اجلواب:

1 ـ التقوى والكفاءة معيار تنصيبات النبي األكرم 9:

اجلاهلية  يف  العربية  املجتمعات  وكانت  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  النبي  ُبعث  لقد 
متنح مجيع االمتيازات والتفاخر عىل أساس النظام الطبقي الذي يسود القبائل، وإن 
وكان  غريه،  فيها  يدانيه  ال  بامتيازات  يتمتع  كان  القبيلة  يف  البارز  العريب  الشخص 
كانت  حيث  العليا،  املناصب  لتسنّم  غريه  من  أصلح  نفسه  يرى  العريب  الشخص 
العصبية واحلمية وكذلك االنتساب إىل القبيلة رشطًا كافيًا للوصول إىل سّدة احلكم 

يف مثل هذا املجتمع، وكان االنتامء إىل قبيلة كبرية من أكرب املفاخر عند العرب.

ويف خضّم هذه االعتبارات االجتامعية قام النبي األكرم بنرش التعاليم القرآنية التي 
نزلت عليه من وحي السامء وتوظيفها يف جعل مالك التفاضل عىل أساس التقوى.

وعىل أّي حال فإن القرآن الكريم بعد إسقاط ما كان يعدُّ أهم األمور التي تدعو إىل 
التفاخر والتباهي يف العرص اجلاهيل من االنتساب إىل القبيلة، ذكر أن املعيار احلقيقي 

للتقييم والتفاضل عىل النحو اآليت:

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ  ا النَّاُس إِنَّ َ ( َيا َأيُّ

َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلل َأْتَقاُكْم ) ]2].

]1]-ُأنظر: عيل مري فطرس، اسالم شنايس، ج 1، ص 34 و39.

]2]-احلجرات: 13.
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واملعيار  املالك  إىل  عنه  املروية  واألحاديث  الروايات  من  كثري  النبي يف  أشار  كام 
احلقيقي للتفاضل يف اإلسالم، وهو التقوى، ومن ذلك قوله:

وال  عجمي  عىل  لعربى  فضل  ال  واحد  أباكم  وإن  واحد  ربكم  إن  الناس  »أهيا 
اهلل  قال  بالتقوى،  إال  أمحر  عىل  ألسود  وال  أسود  عىل  ألمحر  وال  عريب  عىل  لعجمي 

تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه: (إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلل َأْتَقاُكْم)]1].

وذكر يف حديث آخر أن كبار أمته هم من يقومون عىل خدمة القرآن وحييون الليل 
بالتهّجد والعبادة، إذ يقول:

»أرشاف أمتي محلة القرآن، وأصحاب الليل«]2]. 

وروي عنه 9 أنه قال أيضًا:

»أال إن كل دم ومأثره كانت فياجلاهلية فإهنا حتت قدمي هاتني«]3].

خيتار  فكان  املناصب،  لتقسيم  معيارًا  املالك  هذا  يأخذ   9 األكرم  النبي  وكان 
الصلحاء من املؤمنني عىل أساس التقوى والكفاءة.

وفيام يأيت نكتفي بذكر بعض األمثلة:

1 ـ عتاب بن أسيد شاب يتمتع باحللم والذكاء، ومل يكن مىض عىل عمره أكثر من 
9 حاكاًم عىل مكة وأجرى عليه جراية يومية  عرشين ربيعًا، وقد نصبه رسول اهلل 

قدرها درمهًا واحدًا، وبذلك حّطم سدود الوهم التي كانت اجلاهلية تفاخر به]4].

]1]-أبو الفتح الكراجكي، معدن اجلواهر، ص 21.

]2]-الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج 4، ص 399.

]3]-العالمة حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 37، ص 116.

]4]-ُأنظر: جعفر سبحاين، فروغ ابديت، ج 2، ص 372.
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2 ـ أسامة بن زيد كان والده جمرد غالم، وكان إىل ذلك حدث السن، ومع ذلك 
قام النبي بتسويده عىل كثري من كبار الصحابة، وهو أمٌر أثار اعرتاض بعضهم، متذرعًا 
بصغر سنه. إال أن الدوافع احلقيقية والسياسية وراء هذا االعرتاض تكمن يف أن صحة 
النبي  بعد رحيل  السلطة  انتكست، وكانوا يضمرون االستيالء عىل  قد  النبي كانت 
األكرم 9، فتأمل النبي من مقالتهم بشّدة، وحتامل عىل نفسه رغم ما به من الضعف 
ا النّاُس َفَم َمَقاَلٌة َبَلَغْتنِي َعْن َبْعِضُكْم ِف  وتوّجه إىل املسجد، وقال مقالته الشهرية »َأّيَ
َتْأِمِيي ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد؟ َوَاهلل َلئِْن َطَعنُْتْم ِف إَماَريِت ُأَساَمَة َلَقْد َطَعنُْتْم ِف إَماَريِت َأَباُه ِمْن 

لِيٌق لِْلَِماَرِة«]1]. َقْبلِِه َوَاْيُم اهلل إْن َكاَن لِْلَِماَرِة َلـَخلِيًقا، َوإِّن اْبنَُه ِمْن َبْعِدِه َلَ

عىل  يقوم  إنام  والقيادات  املناصب  بلوغ  أن  أصحابه  إفهام  إىل  يسعى  النبي  كان 
أساس الكفاءة الذاتية لألشخاص ولياقتهم وخربهتم، وليس عىل أساس األقدمية يف 
السن أو االنتامء إىل القبيلة، فال ُيعدُّ االنتامء إىل القبائل املغمورة نقصًا يقعد بالفرد عن 

بلوغ املناصب.

3 ـ بالل بن رباح احلبيش تسنّم منصب مؤذن النبي األكرم ]شبيه بمنصب الناطق 
الرسمي باسم احلكومة يف العامل املعارص[، رغم أنه مل يكن عربيًا، وكان عبدًا حمررًا، 
وبذلك أثبت النبي أن املالك واملعيار يف التفاضل بني الناس يف الدين اجلديد إنام يقوم 

عىل أساس التقوى، وهو أمر مل يعهده العرب من قبل ذلك.

وبعد فتح مكة املكرمة أمر النبي األكرم 9 بأن يؤذن فوق الكعبة املرّشفة، فاعتىل 
بالل ظهر الكعبـة وصدح باألذان؛ فقـال عتاب بن أسيد]2] ـ الذي كان من األحرار 

]1]-حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 3، ص 1118.

باحللم  إياه  واصفًا  األول،  التسلسل  السابقة يف  الصفحة  املؤلف يف  ذكره  الذي  أسيد  بن  عتاب  ذاته  ]2]-هو 

والذكاء، يف سياق األمثلة لتنصيبات النبي األكرم عىل أساس التقوى وأهنا كانت هي املعيار يف تنصيب )عتاب 
بن أسيد( حاكاًم عىل مكة من قبل رسول اهلل رغم صغر سنه، وسوف يذكره أيضًا يف الصفحة الالحقة بوصفه 
من الطلقاء الذين مل يسلموا إأل بعد الفتح، وإنام جاء تنصيبه حاكاًم عىل مكة لبسط اإلسالم وتأليف القلوب، 

وليس عىل أساس التقوى، وهذا هتافت واضح من املؤلف! املعّرب.
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]الطلقاء[ـ  أشكر اهلل أن مىض أيب من هذه الدنيا ومل يَر مثل هذا اليوم! .. وقال احلارث 
بن هشام »أمل جيد رسول اهلل غري هذا الغراب األسود لألذان؟!«؛ فنزلت اآلية اآلنفة 

]اآلية الثالثة عرشة من سورة احلجرات[، وبّينت معيار القيم الواقعية]1].

4 ـ سلامن الفاريس مل يكن عربيًا، وكان مملوكًا حمررًا، فأضحى مستشارًا للنبي، بل 
كان أقرب إىل النبي من سائر الصحابة، حتى قال عنه النبي »سلامن منا أهل البيت«]2].

5 ـ لقد كان للنبي عندما خيرج إىل الغزوات كثري من اخللفاء، ولكنه كان يف أكثر 
األحيان يستخلف ابن أم مكتوم وهو شخص رضير ال يستطيع اخلروج مع الصحابة 

للقتال، فكان النبي يستخلفه ليؤّم الناس يف الصالة]3].

لديه معايري حمددة  املدينة مل تكن  9 عندما كان خيرج من  النبي األكرم  إن  قيل 
الختيار من خيلفه عىل املدينة، ولذلك نجده يستخلف ابن أم مكتوم إحدى عرش مّرة 
واختار غريه مرتني أو مّرة واحدة]4]. ال شك يف أنه مل تكن هناك أسباب حمددة يف هذا 
االختيار، وربام كان ذلك يعود إىل أن مهمة الذي يستخلفه النبي يف مثل هذه احلاالت 
مل تكن تعدو إقامة اجلامعة، ومل يكن يبتعد عن املدينة مسافة طويلة، أو مل تكن األوضاع 
املدينة عتدما توّجه إىل تبوك مل  بقّوة اخلطر عىل  شديدة اخلطورة. ولكنه عندما شعر 

يستخلف غري عيل بن أيب طالب.

للطباعة  األمري   ،361 ص   ،16 ج  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  الشريازي،  مكارم  نارص  ]1]-الشيخ 

.2009 بريوت،   ،2 ط  والنرش، 
ص   ،2 ج  معوض،  وحمم  املوجود  عبد  حتقيق  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة  العسقلالين،  حجر  ابن  ]2]-ُأنظر: 

.265
]3]-ُأنظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 4، ص 154.

]4]-أمحد العيل، صالح، دولت رسول خدا، ترمجه إىل الفارسية هادي أنصاري، ص 89.
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2 ـ توظيف األعيان بغية بسط سلطة اإلسالم:

بطبيعة احلال ال يمكن أن ننكر أن طبيعة إدارة املجتمعات العربية حيث تأبى يف 
غالبيتها من تسويد الغريب عليها، كان النبي يراعي املصلحة يف ذلك، فينصب أحيانًا 
بعض كبار العرب من قريش، كام كان األمر بالنسبة إىل عتاب بن أسيد الذي أسلم 
عند  مكة  عىل  حاكاًم  تنصيبه  إىل  النبي  عمد  كفوءًا،  فردًا  كان  وحيث  مكة،  فتح  يوم 
الزائفة  املناصب  بإلغاء مجيع  النبي بعد فتح مكة  خروجه منها إىل الطائف]1].كام قام 

والكاذبة التي ال تقوم عىل أساس منطقي، ومل يبق إال سدانة الكعبة وسقاية احلاج.

كان عثامن بن طلحة بن شيبة املكي صاحب مفتاح الكعبة يف اجلاهلية، وبعد فتح 
النبي األكرم 9 ملكة املكّرمة، عمد رسول اهلل 9 إىل إعادة مفتاح الكعبة له قائاًل: 

لطاملا كان مفتاح الكعبة يف أرستك، فليكن املفتاح عندك أيضًا]2].

قيادة  حنني  غزوة  يف  النبي  أعطاه  مكة،  فتح  بعد  أسلم  الذي  سفيان  أبو  وحتى 
جمموعة من فتيان قريش من الذين أسلموا حديثًا]3].

وعندما أراد النبي األكرم حتطيم أصنام الطائف، أرسل إىل هذه املهمة أبا سفيان؛ 
ألنه كان األقدر عىل ذلك]4]. وكان السبب يف ذلك أن هذا األسلوب كان هو األدعى 

إىل بسط اإلسالم هناك.

كام كان النبي األكرم 9 جيهد عند مجع الصدقات واحلقوق الرشعية يف تكليف 
أكثر هؤالء من  قبائلهم]5]، وكان  ليقوموا بجمع احلقوق من  أنفسهم  القبائل  رجال 

]1]-عز الدين بن األثري اجلزري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، د 3، ص 452.

]2]-ُأنظر: جعفر سبحاين، فروغ ابديت، ج 2، ص 338.

]3]-املصدر أعاله، ج 2، ص 352.

]4]-حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 3، ص 483.

]5]-أمحد العيل، صالح، دولت رسول خدا، ترمجه إىل الفارسية هادي أنصاري، ص360.
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يتعارض مع أصل  مل  دام  ما  به  املعمول  بطبيعة احلال هو  القبائل، وكان ذلك  زعامء 
اإلسالم.

• الشبهة السابعة: نرش اإلسالم بالعنف والسيف:	

يف  الرئيسة  األسباب  أحد  أو  الرئيس  السبب  بأن  االعتقاد  إىل  يذهب  من  هناك 
نجاح النبي يف توسيع رقعة اإلسالم وبسط سلطته يكمن يف توظيف القّوة والعنف 
وإثارة احلروب، حيث كان يفرض عىل القبائل اإلسالم أو املوت بحّد السيف]1]. وقد 
استدل هذا املدعي لكالمه هذا باحلروب الكثرية التي اندلعت يف عرص النبي األكرم.

اجلواب:

1 ـ الطرق العملية ف أسلوب الدعوة إل اإلسالم:

أصل  عىل  آياته  من  العديد  يف   9 األكرم  للنبي  خطابه  يف  الكريم  القرآن  يؤكد 
بعيدة كل  النبي األكرم  الدين وعدم اإلكراه يف ذلك، كام أن سرية  اختيار  احلرية يف 
البعد عن إجبار الناس عىل اعتناق الدين اإلسالمي احلنيف، ومن بني آيات القرآن 

النافية لإلكراه يمكن لنا اإلشارة إىل اآليات اآلتية:

ا َكُفوًرا ) ]2]. ا َشاكًِرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ ا َهَدْينَاُه السَّ ـ ( إِنَّ

ـ ( َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن ) ]3].

يِن ) ]4].  ـ ( الَ إِْكَراَه ِف الدِّ

]1]-عيل دشتي، بيست وسه سال، اعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 149.

]2]-اإلنسان: 3.

]3]-الكافرون: 6.

]4]-البقرة: 256.
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يروم  اعتنق اإلسالم، وكان  النصارى  أحد  أن  اآلية األخرية  نزول  جاء يف شأن 
إدخال أوالده إىل اإلسالم بالعنف واإلكراه والتهديد، ولكنهم رفضوا ذلك، فالتجأ 
الرجل إىل النبي وطلب منه العون يف إكراههم عىل اعتناق اإلسالم، فنزلت هذه اآلية 

يف رفض طلبه]1].

ُكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر ) ]2]. قُّ ِمْن َربِّ ـ ( َوُقِل اْلَ

الدين،  إىل  الدعوة  يف  واإلكراه  للقوة  النبي  توظيف  تنفي  أخرى  آيات  وهناك 
والترصيح بأن مسؤوليته تتلخص يف إبالغ وحي السامء إىل الناس، ومن ذلك قوله 

تعاىل:

َم َعَلْيَك اْلَباَلُغ ) ]3]. ـ ( َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

ٌر * َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَسْيطٍِر ) ]4].  َم َأْنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ ـ ( َفَذكِّ

وهناك آيات أخرى ترّصح بشكل خاص وواضح وتعرب عن اجتاه يف دعوة النبي 
من خالل األمور الثالثة اآلتية، وهي »احلكمة«، و»املوعظة احلسنة«، و»املجادلة بالتي 
هي أحسن«، من دون أن يكون هناك موضع ألي حل يلوح منه العنف واللجوء إىل 

القسوة، ومن ذلك قوله تعاىل:

ِهَي  بِالَّتِي  َوَجاِدْلـُهْم  َسنَِة  اْلَ َواْلـَمْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إَِل  اْدُع   ) ـ 
َأْحَسُن ) ]5].

]1]-ُأنظر: خمتلف التفاسري يف موضع هذه اآلية.

]2]-الكهف: 29.

]3]-آل عمران: 20.

]4]-الغاشية: 21 ـ 22.

]5]-النحل: 125.
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وهناك آية أخرى حتدد وتقّيد نوعية احلوار الذي جيب عىل الرسول أن يقيمه مع 
أهل الكتاب بأن يكون بالتي هي أحسن، إذ يقول تعاىل:

اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن ) ]1]. ( َوالَ جُتَ

وقد أشار املفّسون يف رشح اجلدال بالتي هي أحسن إىل احلوار القائم عىل أساس 
اعترب  وقد  والغلظة]2].  واإلساءة  والغمز  العنف  عن  والبعد  والليبن  والرفق  الوّد 
يف  اإلكراه  نفي  عىل  آخر  دلياًل  األخريتني  اآليتني  املطهري  مرتىض  األستاذ  الشهيد 

اعتناق الدين.

العملية ومن خالل االستلهام من اآليات  9 يف سريته  النبي األكرم  وقد كان 
املتقدمة يف دعوته إىل اإلسالم ملتزمًا بانتهاج هذه الطرق الثالث املتقدمة. ورغم بلوغ 
النبي مرحلة بناء الدولة وقيادهتا يف املدينة واصل هذا النهج يف الدعوة إىل اإلسالم 
حيث كان يف مواجهته ألهل الكتاب ـ الذين كانوا يعيشون بوصفهم أقلية يف املجتمع 
املدين الذي يقوده النبي األكرم 9 ـ يدعوهم إىل اإلسالم من خالل احلوار العلمي 
اهلادئ املشبع باحلجج والرباهني، وقد سجلت كتب التاريخ هذه احلوارات الكثرية 
التي أقامها النبي مع خمتلف اجلامعات واملذاهب]3]. غاية ما هنالك أن النبي كان يف 
هناية املطاف عندما يرفض أتباع األقليات الدينية من املواطنني يف املدينة املنورة اعتناق 
الدين اإلسالمي احلنيف يطلب منهم رضيبة مالية تدفع إىل الدولة ـ وكان ُيصطلح 
الدولة اإلسالمية يف  قبل  بإزاء توفري احلامية هلم من  ـ  باجلزية  العرص  عليها يف ذلك 
خمتلف املجاالت االقتصادية وضامن حرّيتهم االجتامعية وممارسة طقوسهم الدينية. 
وعندما كان النبي يرسل حاكاًم إىل منطقة يقطنها بعض أتباع األقليات األخرى، يرسم 
له سياسة التعاطي معهم عرب تراتبية تقوم عىل دعوهتم إىل اإلسالم أوالً، فإن رفضوا 

]1]-العنكبوت: 46.

]2]-ُأنظر: العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج16، ص137.

]3]-ُأنظر: الشيخ الصدوق، االحتجاج، قسم نبي اإلسالم؛ ابن هشام، سرية ابن هشام، ج2، ص 141.
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اعتناق اإلسالم، دعاهم إىل التعايش السلمي مع املسلمني ودفع رضيبة مالية تساعد 
الدولة عىل توفري احلرية واألمن هلم. ونرى هذه اإلرشادات يف الكثري من الكتب التي 

محلها عامل النبي األكرم 9 إىل اليمن]1].

اجلهاد  املعارك واحلروب وترشيع  9 من وراء خوض  األكرم  النبي  دوافع  إّن 
كان  وإنام  بالقوة،  الناس  عىل  وفرضه  بالعنف  الدين  نرش  إىل  ترمي  دواعي  تكن  مل 
اهلدف منها هو القضاء عىل احلكومات الطاغوتية التي استضعفت مواطنيها عىل مجيع 
النبي  سلوك   هو  ذلك  عىل  والدليل  واالقتصادية.  واالجتامعية  الثقافية  املستويات 
األكرم 9 بعد الفتوح واالستيالء عىل تلك املناطق حيث كان يدعو الناس بعد ذلك 
إىل اإلسالم دون إكراه، وخيرّيهم بني اعتناق اإلسالم والبقاء عىل دينهم، ومل يقم النبي 

هبدم أّي كنيسة أو كنيس يف كّل فتوحه.

وعندما كان النبي األكرم 9 يرسل معاذ بن جبل إىل نرش الدعوة يف اليمن كان 
يوصيه بالرفق واللني والبشارة وعدم التضييق عليهم، إذ روي عنه أنه قال له:

»يا معاذ برّش وال تنّفر، يّس وال تعّس«]2].

وقد أكد النبي األكرم 9 عىل معاذ بن جبل بأن يتبع احلكمة واملوعظة يف دعوة 
الناس إىل اإلسالم، إذ كتب معه إىل أهل اليمن قائاًل:

»وأمرته أن يدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة«]3].

وربام أمكن لنا إثبات حلم النبي وصربه يف الدعوة إىل الدين اإلسالمي احلنيف، 
أنواع الظلم واجلور واالضطهاد  الذين مارسوا كل  من خالل سلوكه مع أهل مكة 

]1]-عيل األمحدي امليانجي، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 543و595.

]2]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 4، ص 185.

]3]-عيل األمحدي امليانجي، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 595.
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والتعذيب بل وحتى إثارة احلروب ضده وضد أنصاره لسنوات طويلة، وقد تراوحت 
الضغوط عىل أنصاره وأتباع دينه ما بني الضغوط النفسية واجلسدية، بل وصل األمر 
حتى إىل قتل أعز الناس عليه من أهل بيته، ولكنه عندما فتح مكة أعلن العفو العام، 

وترك للناس كامل احلرية يف اعتناق اإلسالم أو البقاء عىل دينهم.

فيها من  اليمن وكان  إىل عامله عىل   9 األكرم  النبي  أرسله  الذي  الكتاب  ويف 
أنه إن اعتنق اإلسالم أحد منهم دخل  اليهودية واملسيحية، أكد فيه عىل  يدين بدين 
يف عداد املؤمنني، له ما هلم وعليه ما عليهم، وأّما إذا آثر البقاء عىل دينه فال ُيكره عىل 
تبديل دينه، وإنام يكتفى منه بدفع اجلزية، ومما ورد يف ذلك الكتاب »ومن كان عىل 

نرصانيته أو هيوديته، فإنه ال ُيرّد عنها«]1].

ويف أثناء الدخول إىل مكة كانت راية املسلمني يف يد رجل اسمه عبداهلل بن أيب 
هتك  اليوم   .. امللحمة  يوم  »اليوم  فيها  يقول  أشعارًا  ويتلو  يرجتز  فأخذ  نجيح]2]، 
احلرمة«، فام أن سمع النبي األكرم 9 منه ذلك، حتى أمر اإلمام عليًا بن أيب طالب 

ا«]3]. 7 فقال له »َأْدِرْكُه َفُخْذ الّراَيَة ِمنُْه َفُكْن َأْنَت اّلِذي َتْدُخُل ِبَ

وطوال فرتة إقامة النبي األكرم 9 يف مكة املكّرمة كان يدعو الناس إىل اإلسالم 
من  اإلسالم  اعتنقوا  إنام  املدينة  أهل  وإن  السلمية.  األساليب  واتباع  واللني  بالرفق 
خالل معرفتهم هلذا النهج، وملجرد سامعهم لتعاليم القرآن السمحة، ومن هنا اشتهر 

أن املدينة املنّورة قد فتحت بالقرآن]4].

]1]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 4، ص 189؛ عيل األمحدي امليانجي، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 543 

و558.
]2]-مل يكن ابن نجيح هو الذي حيمل راية املسلمني، بل إن ابن نجيح هو الراوي الذي يروي عنه ابن إسحاق 

هذه الرواية، وأما الذي رفع عقريته بشعار )اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل احلرمة( فكان عىل ما نقل ابن 
إسحاق عن بعض أهل العلم هو سعد بن عبادة، )ُأنظر: سرية ابن هشام، ج 2، ص 406(، املعّرب.

]3]-ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 4، ص 36.

]4]-ُأنظر: جعفريان، سريه رسول خدا، ج 1، ص 447.
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األكرم وعاصمة  النبي  املدن يف عرص  أهم  بوصفها  املنّورة  املدينة  فتح  تّم  هكذا 
حكومته، حيث أسلم أهلها من دون أدنى إكراه، بل اعتنقوا اإلسالم بكامل حريتهم 
واختيارهم، ووجهوا دعوة إىل النبي. وبطبيعة احلال عندما أقام النبي األكرم يف املدينة 

املنّورة، كان يرسل األفراد واجلامعات إىل أطراف املدينة لنرش اإلسالم.

وخري شاهد عىل ذلك املذبحة الوحشية التي تعرض هلا عدد من املبلغني، والتي 
يروهيا الواقدي يف كتاب املغازي عىل النحو اآليت:

اِء َماَلِعَب اأْلَِسنِّة َعَل َرُسوِل اهلل )َصلَّ اهللُ  »َقِدَم َعاِمُر ْبُن َمالِِك ْبِن َجْعَفٍر َأُبو اْلَبَ
َم( َفَأْهَدى لَِرُسوِل اهلل َفَرَسنْيِ َوَراِحَلَتنْيِ َفَقاَل َرُسوُل اهلل اَل َأَقْبُل َهِدّيَة  َعَلْيِه وآله َوَسلَّ
ُيْبِعْد، َوَقاَل َيا حُمَّمُد إّن َأَرى  ْساَلَم، َفَلْم ُيْسلِْم َوَلْ  ٍك، َفَعَرَض َرُسوُل اهلل َعَلْيِه اإْلِ ُمرْشِ
َنَفًرا ِمْن َأْصَحابِك َمِعي  َفَلْو َأّنك َبَعْثت  يًفا; َوَقْوِمي َخْلِفي،  َأْمًرا َحَسنًا رَشِ َأْمَرك َهَذا 
َلَرَجْوت َأْن ُيِيُبوا َدْعَوَتك َوَيّتبُِعوا َأْمَرك، َفإِْن ُهْم اّتَبُعوك َفَم َأَعّز َأْمَرك َفَقاَل، َرُسوُل 
ْف َعَلْيِهْم  َم( إّن َأَخاُف َعَلْيِهْم َأْهَل َنْجٍد . َفَقاَل َعاِمٌر اَل َتَ اهلل )َصلَّ اهللُ َعَلْيِه وآله َوَسلَّ
َرُجاًل  َسْبُعوَن  اأْلَْنَصاِر  ِمْن  َوَكاَن  َنْجٍد.  َأْهِل  ِمْن  َأَحٌد  َلـُهْم  َيْعِرَض  َأْن  َجاٍر  ْم  هَلُ َأَنا 
َشَبَبًة ُيَسّموَن اْلُقّراَء َكاُنوا إَذا َأْمَسْوا َأَتْوا َناِحَيًة ِمْن اْلـَمِدينَِة َفَتَداَرُسوا َوَصّلْوا، َحّتى إَذا 
َطِب َفَجاُءوا بِِه إَل ِحْجِر َرُسوِل  َكاَن ِوَجاَه الّصْبِح اْسَتْعَذُبوا ِمْن اْلـَمِء َوَحطُِبوا ِمْن اْلَ
اهلل، َوَكاَن َأْهُلوُهْم َيُظنّوَن َأهّنُْم ِف امْلَْسِجِد، َوَكاَن َأْهُل امْلَْسِجِد َيُظنّوَن َأهّنُْم ِف َأْهلِيِهْم. 
َفَبَعَثُهْم َرُسوُل اهلل )َصلَّ اهللُ َعَلْيِه وآله َوَسلََّم(، َفَخَرُجوا َفُأِصيُبوا ِف بِْئِر َمُعوَنَة، َفَدَعا 

َة َلْيَلًة ..«. َرُسوُل اهلل َعَل َقَتَلتِِهْم َخَْس َعرْشَ

َياَن إَل َعَضٍل  ويف موضع آخر»مَلّا ُقتَِل ُسْفَياُن ْبُن َخالِِد ْبِن ُنَبْيٍح اْلـُهَذِلّ َمَشْت َبنُو ِلْ
َواْلَقاّرِة، َفَجَعُلوا َلـُهْم َفَرائَِض َعَل َأْن َيْقَدُموا َعَل َرُسوِل اهلل َفُيَكّلُموُه َفُيْخِرَج إَلْيِهْم 
ْساَلِم. َفنَْقُتَل َمْن َقَتَل َصاِحَبنَا َوَنْخُرَج بَِسائِِرِهْم إَل  َنَفًرا ِمْن َأْصَحابِِه َيْدُعوهَنُْم إَل اإْلِ
ٍء َأَحّب إَلْيِهْم ِمْن َأْن ُيْؤَتْوا بَِأَحٍد ِمْن  ُقَرْيٍش بَِمّكَة َفنُِصيَب ِبِْم َثَمنًا; َفإهِّنُْم َلْيُسوا لَِشْ
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َعَضٍل  ِمْن  َنَفٍر  َسْبَعُة  َفَقِدَم  بَِبْدٍر.  ِمنُْهْم  ُقتَِل  بَِمْن  َوَيْقُتُلوَنُه  بِِه  ُيَمّثُلوَن  حُمَّمٍد  َأْصَحاِب 
إْساَلًما  فِينَا  إّن  لَِرُسوِل اهلل  َفَقاُلوا  ْساَلِم  بِاإْلِ ُمِقّرْيِن  ـ  ُخَزْيَمَة  إَل  َحّياِن  ا  َومُهَ ـ  َواْلَقاّرِة 
َفَبَعَث  ْساَلِم.  اإْلِ َوُيَفّقُهوَننَا ِف  اْلُقْرآَن  ُيْقِرُئوَننَا  َنَفًرا ِمْن َأْصَحابِك  َمَعنَا  َفاْبَعْث  َفاِشًيا، 
ًة ... َفَخَرُجوا َحّتى إَذا َكاُنوا بَِمٍء هُلَذْيل ـ ُيَقاُل  َمَعُهْم َسْبَعَة َنَفٍر .... َوُيَقاُل َكاُنوا َعرْشَ
َبَعَثُهْم  اّلِذيَن  ْم  َأْصَحاَبُ َعَلْيِهْم  ُخوا  َفاْسَترْصَ النَّفُر  َخَرَج  ّدِة  اهْلَ ِمْن  َقِريٌب  الّرِجيُع  َلُه 
َم إاّل بِاْلَقْوِم ِماَئُة َراٍم َوِف َأْيِديْم  الّلْحَيانِّيوَن َفَلْم ُيَرْع َأْصَحاُب حُمَّمٍد َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم َأْسَياَفُهْم ُثّم َقاُموا، َفَقاَل اْلَعُدّو  َط َأْصَحاُب النّبِّي َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ الّسُيوُف. َفاْخرَتَ
َما ُنِريُد ِقَتاَلُكْم َوَما ُنِريُد إاّل َأْن ُنِصيَب ِمنُْكْم ِمْن َأْهِل َمّكَة َثَمنًا، َوَلُكْم َعْهُد اهلل َوِميَثاُقُه 
وا.  َفاْسَتْأَسُ َطاِرٍق،  ْبُن  َوَعْبُد اهلل  الّدثِنّة،  ْبُن  َوَزْيُد  َعِدّي،  ْبُن  ُخَبْيُب  َفَأّما  َنْقُتُلُكْم.  اَل 
اْلُبَكْيِ  َأِب  ْبُن  َوَمْرَثٌد َوَخالُِد  َثابٍِت  ْبُن  َوَأّما َعاِصُم  َيًدا.  اْلَقْوِم  ِعنَْد  َوَقاَل ُخَبْيٌب إّن ِل 
َوُمَعّتُب ْبُن ُعَبْيٍد، َفَأَبْوا َأْن َيْقَبُلوا ِجَواَرُهْم َواَل َأَماهَنُْم. َوَقاَل َعاِصُم ْبُن َثابٍِت إّن َنَذْرت 
ٍك َأَبًدا. َفَجَعَل َعاِصٌم ُيَقاتُِلُهْم ... ]فقاتلوا حتى قتلو صبًا رضوان  َأاّل َأْقَبَل ِجَواَر ُمرْشِ

اهلل عليهم[«]1].

إىل  ودعوهتم  املحايدين  قلوب  استاملة  عىل  يعمل   9 األكرم  النبي  كان  لقد 
اإلسالم من خالل إرسال املجاميع التبليغية واإلرشادية إىل خمتلف املناطق والقبائل، 
وكان هؤالء املبلغون من حفاظ القرآن ومحلة املعارف والتعاليم اإلسالمية، وكانوا 
قد وضعوا أرواحهم عىل أكفهم من أجل نرش اإلسالم ودعوة الناس إىل هذا الدين 

احلنيف.

وبطبيعة احلال فإن احلاقدين واملغرضني الذين يطرحون هذا النوع من الشبهات، 
يتجاهلون هذه األحداث. وإال فإن قتل هؤالء املعلمني واملبلغني دليل واضح عىل 
بطالن الشبهة القائلة بأن النبي كان ينرش دين اإلسالم بواسطة العنف، وإنام العكس 

هو الصحيح.

]1]-ُأنظر: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 1، ص 346 ـ 355.
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ومن خالل التدبر والتأمل يف احلروب التي بدأت منذ السنة األوىل من اهلجرة إىل 
آخر أيام حياة النبي األكرم 9 يمكن لنا الوقوف عىل أسلوبه ومنهجه الصحيح يف 
9 عندما كان يرسل املقاتلني إىل احلرب  نرش اإلسالم. فقد روي أن النبي األكرم 
اإلسالم  إىل  الدعوة  يقدم  وكان  وكرامتهم،  الناس  حرمة  عىل  باملحافظة  يأمرهم 

والتوحيد والنبوة عىل اجلهاد]1].

وقد نقل املحققون أن جمموع من قتل من املرشكني والكفار يف مجيع هذه الغزوات 
واحلروب عىل يد املسلمني طوال هذه املدة يف كافة أنحاء شبه اجلزيرة العربية مل يبلغ 

األلف نسمة]2].

وعندما أخفق خالد بن الوليد يف دعوة أهل اليمن اىل اإلسالم، عمد رسول اهلل 
9 إىل إرسال اإلمام عيل بن أيب طالب بدالً منه، فقام اإلمام بدعوهتم إىل اإلسالم من 

خالل احللم والصرب والروية، وبذلك مل جيد أهل اليمن غضاضة يف اعتناق اإلسالم 
بعد ما ملسوه من احللم والسامحة]3].

والدليل اآلخر الذي يمكن لنا أن نسوقه عىل إثبات أن اعتناق اإلسالم كان يتم 
بكل حرية واختيار ومن دون إجبار وال إكراه ظاهرة الوفود. ففي السنة التاسعة من 
اهلجرة وبعد فتح مكة، كان الناس يأتون إىل النبي أفواجًا ومجاعات العتناق اإلسالم 
وااللتحاق باألمة اإلسالمية، ومن هنا فقد اشتهرت تلك السنة باسم سنة الوفود]4]. 

وأمـا يف الفـرتة التـي أعقبـت رحيـل النبـي األكـرم 9 عـن هـذه الدنيـا، وما 
كان يصـدر باسـم دولـة اخلالفـة وما سـمي بعـرص الفتوحات، فـكان يتـم الرتكيز 

]1]-ُأنظر: املحدث حسني النوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 31.

]2]-ُأنظر: العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 4، ص 326.

]3]-نظر أمحد بن حييى البالذري، أنساب األرشاف، حتقيق سهيل زكار وخري الدين الزركيل، ج 1، ص 384.

]4]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ اسالم، ترمجه إىل الفارسية حسني عيل العريب، ص 696.
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فيـه عـىل توسـيع الرقعـة اجلغرافية فقـط دون االهتـامم هبدايـة الناس، وهـذا كالم 
روح  عـن  البعـد  كل  بعيـد  فهـو  بصلـة،  اإلسـالم  إىل  يمـّت  ال  ولكنـه  صحيـح 
اإلسـالم وحقيقتـه ومنهجـه]1]. ومـع ذلك فـإن هـذه الفتوحات إنـام كانت هتدف 
إىل توسـيع االمرباطوريـة املنشـودة مللـوك بنـي أميـة وبني العباس باسـم اإلسـالم 
فقـط، ومل يكـن هنـاك فيهـا أي إكـراه للناس عـىل اعتناق اإلسـالم، بـل كان يرتك 
هلـم كامـل احلريـة يف اعتنـاق اإلسـالم أو البقـاء عـىل دينهم، والشـاهد عـىل ذلك 
أن سـكان البـدان املفتوحـة قد أسـلموا بشـكل تدرجيـي، وحتى إسـالم اإليرانيني 

مل حيـدث إال يف القـرن اهلجـري الرابع.

2 ـ اإلسالم عقيدة قلبية ال جمال فيها للكراه:

ال  التي  القلبية  األمور  من  واإليامن  اإلسالم  إن  القول  جيب  أخرى  ناحية  من 
بالعنف  شخص  عىل  العقيدة  فرض  يمكن  ال  وعليه  واإلجبار،  اإلكراه  مع  تنسجم 

يِن)]2]. والقّوة، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكريم (الَ إِْكَراَه ِف الدِّ

وعليه فإن الدين الذي هو عبارة عن جمموعة من التعاليم االعتقادية التي ال ينعقد 
عليها غري القلب، ال يمكن أن تفرض عىل األفراد باإلكراه. نعم يمكن للسيف والقوة 
العسكرية أن تتحكم بأجساد الناس، ولكنها ال تستطيع التأثري عىل ما تنطوي عليه 

أفئدهتم وظامئرهم، وال يمكنها تغيري األفكار والعقائد]3].

3 ـ الدوافع الدفاعية لروب الرسول 9:

بعد هجرة النبي األكرم 9 إىل املدينة اندلعت حروب كان موقف املسلمني فيها 
بشكل عام موقفًا دفاعيًا، فهي إما للدفاع عن املدينة أو لصد هجامت القبائل أو ردع 

]1]-ُأنظر: العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 4، ص 318.

]2]-البقرة: 256.

]3]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 2، ص 281.
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املعتدين، وهذا أمر طبيعي؛ ألن حق الدفاع تكفله مجيع الترشيعات الساموية وحتى 
الوضعية لكل من يتعّرض إىل العدوان.

والقدر املتيقن أن اهلل سبحانه وتعاىل قد وضع برناجمًا ودستورًا يضمن لإلنسان 
السعادة والرفاه، وكان األنبياء مكلفني بإبالغ هذه الدساتري إىل مجيع الناس، وعليه 
إىل  اإلهلية  والتعاليم  األوامر  إيصال  دون  احليلولة  إىل  مجاعة  أو  شخص  سعى  فإذا 
الناس، كان من حق الناس أن يوقفوا هذا الشخص أو اجلامعة عند حّدهم وإزاحتهم 

عن طريق الدعوة، لضامن حرية نرش الدعوة ألنفسهم.

الذين  وردع  باجلهاد  هلم  وأذن  الكريم  قرآنه  يف  للمؤمنني  تعاىل  اهلل  سمح  كام 
يامرسون الظلم بحقهم، ورّد العدوان من حيث أتى، وذلك إذ يقول تعاىل

ِهْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن  ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللَ َعَل َنرْصِ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ ( ُأِذَن لِلَّ

َمْت  نَا اهللُ َوَلْوالَ َدْفُع اهلل النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َلـُهدِّ ِدَياِرِهْم بَِغْيِ َحقٍّ إاِلَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ
َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهلل َكثًِيا)]1].

• الشبهة الثامنة: التعرّض لقوافل مكة التجارية:	

املغرضني  الكّتاب  من  وغريمها  أنصاري  ومسعود  دشتي  عيل  األستاذان  حياول 
احلاقدين عىل اإلسالم من األساس، تصوير حمارصة النبي لقريش عىل أهنا مسألة ال 

ختتلف عام كان عليه مألوف عادة العرب من الغزو والنهب والغارات]2].

ومما قاله أنصاري يف هذا الشأن:

]1]-احلج: 39 ـ 40.

]2]-ُأنظر: عيل دشتي، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 144؛ مسعود أنصاري )روشنگر(، 

كوروش بزرگ وحممد بن عبد اهلل، ص 284؛ ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود أنصاري 
)روشنگر(، ج 1، ص 203 و207 و224.
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»بعد أن استقّر املقام بمحمد يف املدينة أمر أتباعه بأن يغريوا عىل الناس، فبدالً 
من  حتصيلها  إىل  جلأ  واملرشوعة  الرشيفة  بالطرق  األموال  كسب  عىل  العمل  من 
خالل السلب والنهب، فكان يف ذلك جمرد زعيم عصابة متارس قطع الطرق. وقد 
قام حممد بمهامجة القوافل التجارية بني مكة والشام ثالث مرات ولكنه مل حيقق أي 
عّدوه  غّرة  مغتناًم  احلرام  حمرم  شهر  يف  انتصاراته  أوىل  حممد  حقق  وقد  فيها.  نجاح 
للتقاليد  طبقًا  الدماء  سفك  فيها  حيرم  التي  األشهر  من  ُيعّد  الشهر  هذا  كان  حيث 

واألعراف العربية املتأّصلة«]1].

اجلواب:

إّن هذه الشبهة ال تعدو أن تكون اجرتارًا ملا سبق للمسترشقني أن تذّرعوا به فيام 
لقوافل  النبي  تعرض  عىل  ركزوا  حيث   .9 األكرم  النبي  لسرية  بدراستهم  يتعلق 
من  جيلهم  أبناء  عن  خيتلفون  يكونوا  مل  وأتباعه  النبي  أن  إثبات  أجل  من  قريش 
املنتسبني إىل القبائل التي كانت تعيش يف بادية احلجاز القاحلة عىل النهب والسلب 
والتعّرض للقوافل التجارية، وأنه إنام ادعى النبّوة بغية الوصول إىل أطامعه الشخصية 

وأهدافه اخلاصة.

1 ـ السية النظرية والعملية للنبي األكرم تقوم عل املداراة والرحة:

إن دعوى اهلجوم عىل القوافل ورسقة أمواهلا عارية عن الصّحة متامًا؛ ألهّنا خمالفة 
للحقائق التارخيية بالكامل. فقد كان النبي األكرم 9 بوصفه خاتم النبيني وأفضل 
أنبياء اهلل متصفًا باألخالق الكريمة والفاضلة، ويف ذلك روي عنه أنه قال: »إنام بعثت 

ألمتم مكارم األخالق«]2].

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود أنصاري )روشنگر(، ج 1، ص 203.

نمونه  تفسري  الشريازي،  مكارم  نارص  279؛  ص   ،11 ج  احلديث،  أحسن  القريش،  أكرب  عيل  ]2]-السيد 

.379 ص   ،24 ج  )األمثل(، 
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كام وصفه القرآن الكريم بقوله تعاىل: (َوإِنََّك َلَعل ُخُلٍق َعظِيٍم) ]1].

وعليه ال يمكن هلذا االهتام أن يكون واردًا عىل ساحته املقدسة. فلم يكن النبي 
يأيت  أن  القتل والنهب والسلب. وليس بوسع أحد  الذين يامرسون  9 من  األكرم 
بشاهد واحد من سرية حياته يثبت أنه كان معتديًا أو ظاملًا، بل كان موضع ثقة اجلميع 
الدوام  عىل  وكان  األمني«]2].  »حممد  بـ  ينادونه  وكانوا  األمني،  بالصادق  ُلّقب  حتى 
يقف يف وجه الظامل واملعتدي حتى لو كان واحدًا من أفراد قبيلته، وإن حلف الفضول 
»لقد  قال:  حيث  نبوته،  بعد  حتى  احللف  هذا  عىل  أكد  وقد  ذلك،  عىل  شاهد  خري 
شهدت مع عمومتي حلفًا يف دار عبد اهلل بن جدعان ما أحب أن يل به محر النعم، ولو 

دعيت به يف اإلسالم ألجبت«]3].

من جهة أخرى فإن الدين اإلسالمي الذي جاء به رسول اهلل 9 ينهى عن مثل 
هذه األعامل واملامرسات بشّدة، وقد أدرجها يف خانة احلرمة واألعامل القبيحة، فكيف 
نزل عليه يشجبها  الذي  الدين احلنيف  أن كان  بعد  أن يكون هو من يامرسها  يعقل 

وحيّرمها؟!

القتال،  إىل  لريسله  جيشه  ينظم  كان  عندما  أنه  األعظم  النبي  سرية  يف  ورد  ومما 
كان يقدم للجنود واملقاتلني بعض النصائح واإلرشادات برضورة احلفاظ عىل حرمة 

اإلنسان، ومن ذلك قوله 9:

»اغزوا بسم اهلل، وفيسبيل اهلل تعاىل، قاتلوا من كفر باهلل، وال تغدروا، وال تغلوا، 
وال متثلوا، والتقتلوا وليدًا، وال متبتاًل يف شاهق«]4].

]1]-القلم: 4.

]2]-ُأنظر: ابن هشام، سرية ابن هشام، ج 1، ص 197.

]3]-ابن واضح اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 17.

]4]-السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج4، ص332.



377الفصل الثالث: األخالق والسيرة االجتماعية والسياسية والحكومية

وقد أفرد الشيخ الطويس يف كتاب التهذيب بابًا حتت عنوان »باب ما ينبغي لوايل 
كيفية  عن  تتحّدث  التي  الروايات  فيه  ومجع  رسية«]1]  يف  رسي  إذا  يفعله  أن  اإلمام 
توجيه اجليوش ووصايا الرسول يف هذا الشأن، فكان جيتمع بالسايا التي مل يشاركها 
القتال، أو أنه كان يشيعها إىل مسافة من الطريق وهو يوصيهم ببعض الوصايا ويقّدم 
إذا  كان   9 النبي  أن  األسلمي  بريدة  التقوى]2].فعن  برعاية  ويأمرهم  النصائح  هلم 

أرسل أمريًا يف رسية أوصاه بتقوى اهلل]3].

قطـع  عن  فينهى  البيئة،  عىل  باملحافظة  حتى  يأمر  كان  أنه  البني  يف  والالفت 
تقطعوا  باملاء، وال  النخل، وال تغرقوه  9: »وال حترقوا  األشجار، ومن ذلك قوله 

شجرة مثمرة، وال حترقوا زرعًا«]4].

إىل  تسيريها  عند  اجليوش  إىل  واإلرشادات  النصائح  هذه  يقدم  النبي  كان  لقد 
القتال، فكيف يمكن هلذه القوات املشحونة بكل هذه الوصايا األخالقية العالية أن 
النهي يصل حتى إىل قطع  تكون مرسلة للقتل والغارة والسلب والنهب؟ فإذا كان 

الشجر، فكيف يمكن هلذا اجليش أن يسلك ما عليه القبائل البدوية؟!

إن املتيقن هو أن النبي مل يتعّرض إىل أي قافلة جتارية غري قوافل قريش، ويشهد 
من  كبرية  وال  صغرية  وال  وادرة  وال  شاردة  يرتك  مل  الذي  الواقدي  رواه  ما  لذلك 

احلركات العسكرية للنبي األكرم 9 إال أتى عىل ذكرها يف كتاب املغازي.

2 ـ حرص اهلجمت عل قوافل املرشكني من أهل مكة:

عىل  تقم  مل   9 األكرم  النبي  سرية  أن  الكالم  هذا  خالل  من  اتضح  فقد  وعليه 

]1]-الشيخ الطويس، التهذيب، ج 6، ص 138.

]2]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 138 ـ 139. 

]3]-ُأنظر: جعفريان، سريه رسول خدا، ج 1، ص 449.

]4]-حممد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 19، ص 177.
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بعض  أخرى  ناحية  من  هناك  ولكن  التجارية،  القوافل  ومهامجة  والنهب  السلب 
بعض  لتعّقب  توجيهها  أو  السايا  لبعض  النبي  قيادة  عن  تتحّدث  التي  الروايات 
القوافل ومصادرة أمواهلا. ويف هذا الشأن جيب القول بأن هذا أمر ثابت وال ننكره، 

وحتى غزوة بدر جاءت يف هذا السياق.

ولكن علينا أن ننظر إىل من هم أصحاب هذه القوافل؟ ويف اجلواب نقول ال شك 
يف أن هذه القوافل تعود ملكيتها إىل مرشكي مكة، وهم أعداء النبي وسائر املسلمني، 
فإن  وعليه  حق،  وجه  بغري  ممتلكاهتم  وصادروا  ديارهم  من  أخرجوهم  الذين  وهم 
التعرض إىل قوافلهم كان من أجل اسرتداد احلقوق املستلبة، وهذا أمر منطقي تقّره 

مجيع القوانني والترشيعات الوضعية واإلهلية.

3 ـ استعادة املسلمني أمواهلم التي صادرها املرشكون:

قبل  من  مصادرهتا  متّت  التي  املسلمني  أموال  حتمل  كانت  القوافل  هذه  إن  بل 
املرشكني وانطلقوا يتاجرون هبا عىل مرأى من أعني أصحاهبا من املسلمني املهاجرين، 
مكة،  يف  وممتلكاهتم  املهاجرين  بيوت  عىل  االستيالء  إىل  قريش  مرشكو  عمد  حيث 
أو حالوا أحيانًا دون خروجهم من مكة أو السامح هلم بإخراج أمواهلم وممتلكاهتم، 
بل كانوا يفرقون بني األرس أحيانًا]1]. وكان كثري من هؤالء املهاجرين قد عانوا كثريًا 
زمنية  مّدة  معاناهتم  واستمّرت  املنّورة،  املدينة  يف  اخلانقة  االقتصادية  املشاكل  من 
قريش  لقافلة  بالتعّرض  بن جحش  عبداهلل  قامت رسية  عندما  أّنه  والالفت  طويلة. 
ومصادرهتا يف الشهر احلرام، وما ترتب عىل ذلك من ارتفاع أصوات االستنكار من 
قبل املنافقني والكفار واليهود وحتى بعض املسلمني، أنزل اهلل تعاىل قرآنًا يؤيد فيه ما 
قام به املسلمون من اسرتجاع أمواهلم املستلبة، مبينًا أن إخراج املسلمني من أوطاهنم 

عىل يد املرشكني أكرب من قتاهلم يف الشهر احلرام؛ إذ قال تعاىل:

]1]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، ج 1، ص 469.
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ْهِر اْلـَحَراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبٌِي َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهلل َوُكْفٌر  (َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّ

َراِم َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنُْه َأْكَبُ ِعنَْد اهلل َواْلِفْتنَُة َأْكَبُ ِمْن اْلَقْتِل)]1]. بِِه َوامْلَْسِجِد اْلَ

4 ـ حماصة العدو اقتصاديًا:

النبي،  أعداء  كانوا  مكة  أهل  من  املرشكني  إن  القول  جيب  أخرى  جهة  ومن 
فقد عمد  املدينة، وعليه  بمحاذاة  يمّر  الشام كان  إىل  التجاري من مكة  الطريق  وإن 
أصحاب النبيـ  من خالل إغالقهم الطريق أمام القوافل املكيةـ  إىل حمارصة املرشكني 
بني  قريش. ومن  الضغط عىل  السايا هو  كثري من هذه  اهلدف من  اقتصاديًا. وكان 
تلك السايا رسية عبيدة بن احلارث، ورسية محزة بن عبد املطلب، ورسية عبد اهلل بن 
جحش، ورسية زيد بن حارثة، حيث التحمت بعض هذه السايا بالقوافل وحصلت 

عىل بعض الغنائم، بينام اقترص بعضها اآلخر عىل التخويف والتهديد.

5 ـ تسّقط أخبار العدو وتقّص أخبار املرشكني:

جدير بالذكر أّن بعضهم يذهب إىل االعتقاد بأن اهلدف والغاية من إخراج هذه 
ورصد  أخبارهم  واستقصاء  العدو  جبهة  عن  معلومات  عىل  احلصول  هو  السايا 

حتّركاهتم يف املنطقة]2].

• الشبهة التاسعة: اغتيال املعارضني:	

إن االغتيال عمل قبيح ومستهجن وخمالف للمروءة. كام أن العامل املعارص يستقبح 
هذا العمل، ويعدُّ سياسة االغتيال عماًل إجراميًا والذي يامرسه يعّد جمرمًا يف القوانني 
التعاليم  أيضًا، وخاصة يف  املاضية  العصور  احلال يف  الدول، كام كان هو  بني  املتبعة 
اإلسالم  حقيقة  جيهلون  الذين  أن  بيد  بشّدة.  ذلك  عن  النهي  تّم  حيث  اإلسالمية 

]1]-البقرة: 217.

]2]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ج 4، ص 344.
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الناصعة أو الذين يعادون تعاليمه األخالقية السامية يسعون من خالل هذا االهتام إىل 
تشويه صورة النبي األكرم 9 واملسلمني. ومما جاء يف كتاب إسالم ومسلامين 

»عندما اطمأن حممد إىل بسط سلطته عىل املدينة، صار بصدد حسم مصري أعدائه 
وتصفيتهم الواحد تلو اآلخر، ولتحقيق هذه الغاية أمر باغتيال من يعارضه، مرسخًا 
البطش والقسوة. والالفت  املدينة بكل ما أويت من قوة عىل  بذلك أركان حكمه يف 
لالنتباه أن اهلل هو الذي أهلم النبي باتباع هذه السياسة وأنزل القرآن بمباركتها وإضفاء 

الرشعية عليها«]1].

اجلواب:

1 ـ حتريم قتل النفس املحرتمة:

لقد أقّرت الرشيعة اإلسالمية املقّدسة حرمة أرواح مجيع الناس، وعرّبت عن كل 
املسلمني واحلفاظ عىل  يرى اإلسالم ألرواح  املحرتمة، حيث  بالنفس  إنسانية  روح 
أمن الناس أمهية بالغة، وعارض قتل األبرياء بشدة، ورصد للقاتل عقوبات مشّددة 
َتْقُتُلوا النَّْفَس  تصل إىل حّد القصاص، إذ يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكريم (َوالَ 

قِّ َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلَطاًنا ) ]2]. َم اهللُ إاِلَّ بِاْلَ الَّتِي َحرَّ

كام رصد اإلسالم لقاتل النفس املحرتمة عقوبة أخرى تنتظره يوم القيامة، حيث 
سيكون مصريه اخللود يف نار جهنم عالوة عىل غضب اهلل عليه وطرده من رمحته، قال 
َوَلَعنَُه  َعَلْيِه  اهللُ  َوَغِضَب  فِيَها  َخالًِدا  َجَهنَُّم  َفَجَزاُؤُه  ًدا  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل  (َوَمْن  تعاىل: 

َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِيًم) ]3].

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص204؛ عيل دشتي، بيست 

وسه سال، اعداد وتنقيح هبرام چوبينه، ص 149؛ عبدالكريم رسوش، ماهانه آفتاب، العدد 25، ص 79.
]2]-اإلرساء: 33.

]3]-النساء: 93.
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وقد وصف القرآن الكريم قتل إنسان واحد بقتل اإلنسانية بأرسها، كام عّد إنقاذ 
َنْفًسا  َقَتَل  (َمْن  شخص واحد من املوت بمثابة إنقاذ الناس بأمجعهم، إذ يقول تعاىل 
َم َأْحَيا النَّاَس  َم َقَتَل النَّاَس َجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ بَِغْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِف األَْرِض َفَكَأنَّ

َجِيًعا ) ]1].

والذي يلوح بوضوح من مجيع هذه اآليات الرشيفة هو النهي عن قتل األبرياء 
من الناس من دون وجه حق. وبذلك يتضح أن اهلل يرى حرمة مجيع الناس، فضاًل 

عن املؤمنني.

ما  األكرم9  النبي  عن  املأثورة  األحاديث  من  كثري  يف  نرى  أخرى  ناحية  من 
حيّرم وينهى عن قتل الناس. فمام روي عنه أنه قال: »أول ما حيكم اهلل فيه يوم القيامة 

الدماء«]2].

حرام كحرمة  عليكم  وأموالكم  دماءكم  »فإن  اهلل:  قال رسول  آخر  حديث  ويف 
عن  فيسألكم  تلقونه  القيامة  يوم  إىل  هذا  بلدكم  يف  هذا  شهركم  يف  هذا  يومكم 

أعاملكم«]3].

كام تّم الترصيح يف كثري من الروايات باعتبار القتل من كبائر الذنوب، من ذلك

1 ـ إّن قتل األبرياء هو أول ما يتّم السؤال عنه يف يوم القيامة.

2 ـ إّن أكثر الناس إجرامًا هو الذي يقتل إنسانًا.

3 ـ إّن القاتل باإلضافة إىل محل أوزاره اخلاصة، سيحمل أوزار املقتول أيضًا.

]1]-املائدة: 32.

]2]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 7، ص 271.

]3]-املصدر أعاله، ج 7، ص 273.
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4 ـ لو أن أهل الساموات واألرض اشرتكوا يف قتل مؤمن، فإن العذاب سيطاهلم 
بأمجعهم.

5 ـ لئن تزول الدنيا أسهل عىل اهلل من قتل إنسان بريء]1].

كام كان النبي األكرم 9 يعارض يف سريته قتل األبرياء بشّدة، ولو حدث أحيانًا 
أن صدر عن أحد املسلمني من املقاتلني قتاًل غري متعّمد كان9 يبادر إىل التعويض 
عىل أولياء الدم، كام حصل ذلك يف حادثة ذهابه إىل بني النضري لطلب املساعدة عىل 
دفع دية قتيلني ينتميان إىل قبيلة بني عامر إذ قتلهام أحد املسلمني وهو عمرو بن أمية 

عن طريق اخلطأ حيث تصورمها من األعداء]2].

وكذلك نرى النبي األكرم 9 يترّبأ من فعل خالد بن الوليد حيث بادر إىل قتل 
عدد من أفراد بني جذيمة، إذ روي عنه قوله:

»اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد«]3].

ثم أرسل اإلمام عيل بن أيب طالب 7 كي يدفع إىل أهلهم ديتهم.

وقتل  االغتياالت  سياسة  عىل  تقم  مل   9 األكرم  النبي  سرية  أن  يتضح  وبذلك 
أنه  الناس. صحيح  الناس من دون وجه حق، وإنه كان يرى حرمة خاصة ألرواح 
بيضة اإلسالم،  املنافقني واملرشكني ممن كانوا يشكلون خطرًا عىل  أهدر دماء بعض 

فجاء األمر بإهدار دمهم حفاظًا عىل دماء املسلمني وقطعًا لرشورهم.

]1]-ُأنظر: الشيخ حمسن قراءيت، تفسري نور، ج 2، ص 356.

]2]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 2، ص 

.190
]3]-نور الدين احللبي، السرية احللبية، ج 3، ص 277.
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2 ـ األمر بقتل كعب بن األرشف:

بن  كعب  دمهم  بإهدار   9 األكرم  النبي  حكم  الذين  األشخاص  بني  من  إن 
األرشف، وهو أحد كبار اليهود من بني النضري. وكان من أمره أنه عندما بلغه خرب 
اندحار قريش يف معركة بدر خرج من املدينة قاصدًا مكة املكّرمة وشارك املرشكني 
حزهنم عىل قتالهم وذرف هناك الدموع وألقى األشعار التي تشيد بمآثر القتىل وإثارة 
الناس ضّد رسول اهلل 9. ثم عاد إىل املدينة ليامرس أعامالً تصّب يف إيذاء املسلمني، 
بلغ ذلك  بنساء املسلمني وهجائهّن. فلام  التشبيب  بلغ به حتى إىل  بل قيل إن األمر 
سمع رسول اهلل 9، ساءه ذلك جدًا وطلب من أصحابه أن يكفوا أذاه عن املسلمني، 

فبادر رجال من األوس إىل قتله]1].

3 ـ األمر بقتل سالم بن أب اُلقيق:

إّن من بني كبار اليهود الذين ناصبوا رسول اهلل 9 العداء، وقام بنشاط حمموم 
ضد املسلمني هو سالم بن أيب احلُقيق. وقد كان له دور فاعل يف إثارة وتشجيع قريش 
واألحزاب عىل حماربة رسول اهلل من دون أن يدخل يف احلرب مبارشة. وبعد حرب 
اخلندق هرب إىل خيرب. وقد أهدر النبي دمه هلذه األسباب، حيث قتله بعض رجال 

قبيلة اخلزرج]2].

4 ـ األمر بقتل عدد من شعراء اليهود:

املدينة كّرسوا نشاطهم يف  الشخصني كان هناك عدد من هيود  فضاًل عن هذين 
الروحية واملعنوية  املنزلة  الشعر ضّد اإلسالم واملسلمني، وكانوا يسخرون من  نظم 
للنبي األكرم 9 ويثريون الدمهاء ضّده وضّد املسلمني، وهو أمٌر دعا النبي إىل إهدار 
دمائهم، وكان بعض املسلمني ـ الذين هم من أفراد القبائل نفسها التي ينتمي إليها 
]1]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 2، ص 51.

]2]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 273.
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هؤالء اخلاطئني ـ يبادرون إىل قتلهم، ومن بني هؤالء أبو العفك حيث قتل عىل يد 
سامل بن عمري]1]. وأسامء بنت مروان وهي من هيود قبائل األنصار، إذ نالت جزاءها 
عىل يد شخص من األنصار ُيدعى عمري بن عوف]2]. وكذلك ابن سنية حيث قتل عىل 

يد رجل من األنصار اسمه حميصة بن مسعود]3].

حفظ  إىل  اإلمكان  حتى  يسعى  كان   9 األكرم  النبي  أن  الواضح  من  وعليه 
اإلسالم  عىل  اخلناق  يضّيق  من  الناس  من  هناك  كان  ولكن  القتل،  من  األنفس 
واملسلمني بحيث يتحّول إىل مصدر خطر يعّرض بيضة اإلسالم إىل الزوال، وهناك 
كان النبي يضطر إىل إرسال رسية لتتوىل أمره، كام ورد التعبري بذلك يف بعض املصادر 

التارخيية إذ يقول »أرسل رسية لقتل كعب بن األرشف«]4]. 

واألمر اآلخر الذي يؤكد قولنا بأن النبي مل يكن يأمر بقتل شخص إذا مل يشكل خطرًا 
عىل بيضة اإلسالم هو أنه بعد فتح مكة أصدر عفوًا عامًا عىل مجيع الذين حاربوا النبي 
واملسلمني، باستثناء عدد قليل مردوا عىل الفساد واإلفساد فأمر بقتلهم حتى لو وجدوا 
متعلقني بأستار الكعبة، وحتى هؤالء نجا أغلبهم من القتل بشفاعة بعض املسلمني، 
ولعل ذلك يعود إىل أهنم مل يعودوا يشكلون خطرًا عىل اإلسالم واملسلمني بعد فتح مكة.

• الشبهة العارشة: قتل األرسى:	

حتى  بل  وتعذيبهم،  األرسى  معاملة  بسوء   9 األكرم  النبي  يتهم  من  هناك 
قتلهم كام حصل لرجال من قبيلة بني قريظة حيث أمعن يف قتلهم والتنكيل هبم بعد 

حمارصهتم.

]1]-ُأنظر: حممد بن عمرالواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج1، ص174 ـ 175.

]2]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 172 ـ 173.

]3]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص 191 ـ 192.

]4]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ اسالم، ترمجه إىل الفارسية حسني عيل العريب، ص 325.
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اجلواب:

لقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل رسوله الكريم 9 يف حمكم آياته بأنه مظهر الرمحة 
ًة لِْلَعامَلنَِي) ]1]. والرأفة، حيث يقول (َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَ

التـي  الرمحـة يف مجيـع احلـروب  9 عـىل  النبـي األكـرم  لقـد قامـت سـرية 
القصـاص  عـىل  والعفـو  الصفـح  يقـدم  وكان  اإلنسـانية،  أعـداء  ضـّد  خاضهـا 
واالنتقـام، وكان يسـعى جاهـدًا إىل عدم بلـوغ األمر إىل احلرب والقتال وسـفك 
الدمـاء. وإن اهتامـه بأنـه كان يقتـل األرسى جمـرد كالم فارغ ال يقوم عىل أسـاس 
مـن الصحـة أبـدًا؛ إذ جيمـع املفسون من املسـلمني]2] من السـنة والشـيعة عىل أن 
أهـل بيتـه قـد تصّدقوا بطعـام إفطارهـم لليـوم الثالث عـىل التوايل ألسـري جائع؛ 
فنـزل قـول اهلل تعـاىل يف هذا الشـأن (َوُيْطِعُمـوَن الطََّعاَم َعـَل ُحبِّـِه ِمْسـكِينًا َوَيتِيًم 

.[3[ َوَأِسًيا) 

وقد عمد النبي األكرم 9 إىل تفريق أرسى معركة بدر بني أصحابه وأمرهم بأن 
حيسنوا معاملتهم]4]. حتى قال أبو عزيز بن عمري بن هاشم ]شقيق مصعب بن عمري[ 
وهو حامل لواء قريش وكان ضمن من أرس يف املعركة: »ُكنُْت يِف َرْهٍط ِمْن اأْلَْنَصاِر 
بِاخْلُْبِز  َوَعَشاَءُهْم َخّصويِن  َغَداَءُهْم  َقّدُموا  إَذا  َفَكاُنوا  َبْدٍر  ِمْن  َأْقَبُلوا يِب ]أسريًا[  ِحنَي 
َرُجٍل  َيِد  يِف  َتَقُع  َما  بِنَا،  إّياُهْم  َوَسّلَم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىّل  اهلل  َرُسوِل  لَِوِصّيِة  الّتْمَر  َوَأَكُلوا 

]1]-األنبياء: 107. 

]2]-ُأنظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل، ج 5، ص 270؛ عالء الدين البغدادي، أسباب التأويل يف 

معاين التنزيل، ج 4، ص 378؛ الثعلبي النيشابوري، كشف البيان عن تفسري القرآن، ج 10، ص 99؛ العالمة 
تفسري  الشريازي،  132؛ نارص مكارم  20، ص  القرآن، ج  تفسري  امليزان يف  الطباطبائي،  السيد حممد حسني 

نمونه )األمثل(، ج 21، ص 411.
]3]-اإلنسان: 8.

]4]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 1، ص 

.645
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ما  َعيَلّ  ّدَها  َفرَيُ َأَحِدِهْم  َعىَل  َفَأُرّدَها  َفَأْسَتْحِيَي  َقاَل:  هِبَا.  َنَفَحنِي  إاّل  ُخْبٍز  ُة  ِكْسَ ِمنُْهْم 
َيَمّسَها«]1].

مناسبة  يستثمر كل  كان   9 األكرم  النبي  أن  والروايات عىل  األخبار  تؤكد  كام 
نجده  املثال  سبيل  فعىل  األرس،  قيود  من  وحتريرهم  األرسى  إطالق  عىل  للعمل 
يبادر بنفسه إىل دعوة هوازن للوفود عليه يف وقت الصالة وتشفيعه إلطالق رساح 
إكرامهم وأعتق من بحوزته  باحرتام قدومهم وعمل عىل  فقام  أبنائها،  األرسى من 
ومن بحوزة أهل بيته من بني هاشم وبني عبد املطلب من األرسى فأطلقهم، وعمد 
اهلل، وكان هناك من  برسول  أسوة  نفسه  اليشء  فعل  إىل  املهاجرين واألنصار  بعض 
امتنع من املسلمني عن إطالق من يف يده من أرسى هوازن، فقام النبي وألقى عليهم 
خطبة مؤثرة بحيث أمجع املسلمون بعدها عىل ختويل رسول اهلل 9 أمر من يف أيدهيم 

من األرسى]2].

9 بانتهاج سياسة مدروسة  وفيام يتعلق بأرسى بني املصطلق قام النبي األكرم 
بنت  ـ وهي  نسائهم  اإلماء من  إىل بعض  أنه عمد  إىل إطالق رساحهم، حيث  متهد 
زعيم من زعامئهم ـ فأعتقها ثم تزّوج منها؛ فبادر املسلمون إثر ذلك إىل إطالق رساح 
سائر األرسى من بني املصطلق والذين بلغ عددهم مئة أرسة، وقالوا إن هؤالء قرابة 

الرسول وليس من األدب أن نستعبدهم]3].

وعىل الرغم من أن العادة املتبعة آنذاك كانت تقوم عىل افتداء األرسى بيشء من 
املال، إال أن سرية النبي األكرم 9 كانت تقوم يف الغالب عىل إطالق رساح األرسى 
من دون إجبار ذوهيم أو عشريهتم عىل دفع الفدية، كام حصل ذلك بالنسبة إىل كثري 

]1]-املصدر أعاله.

]2]-ُأنظر: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 3، ص 951 ـ 952.

]3]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 2، ص 

294 ـ 295.
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من أرسى بدر، حتى عقد ابن هشام يف سريته بابًا مستقاًل حتت عنوان الذين أطلقوا 
من غري فداء]1].

كام تّم اإلعالن من قبل النبي يف هذه املعركة عن أن كل أسري يستطيع أن يشرتي 
حريته بتعليم عرشة من أطفال املسلمني القراءة والكتابة، ويف رواية أخرى  أن يعلم 
عرشة من املسلمني، وكان من بني من تعلم القراءة والكتابة من هذا الطريق زيد بن 

ثابت]2]. وكان هذا األمر يعد بادرة استثنائية.

بينهم شخصان يف  املوارد اخلاصة جدًا، ومن  يتّم قتل األرسى إال يف بعض  ومل 
النبي بأشعاره]3]. واآلخر معاوية بن  معركة أحد، أحدمها أبو عّزة الذي كان يؤذي 
املغرية بن أيب العاص حيث أرس يف معركة أحد، وتّم إطالق رساحه بشفاعة من عثامن 
بن عفان برشط أن يغادر املدينة املنّورة خالل ثالثة أيام، ولكنه أساء استغالل عفو 
النبي األكرم 9 عنه، وأخذ يتجسس لصالح الكفار ويتسقط أخبار املسلمني هلم يف 

املدينة املنّورة؛ فتّم إلقاء القبض عليه يف اليوم الرابع وأهدر دمه]4].

التشكيك والرتّدد ف أصل قتل رجال بني قريظة:

إن مما ال شك فيه أن سرية النبي األعظم 9 مل تقم أبدًا عىل قتل األرسى، والذي 
اللطف  بمنتهى  األعداء  مع  يتعامل  كان  أنه  واملوثوقة  املعتمدة  املصادر  نستفيده من 
والكرم والعفو واملغفرة والصفح. وربام كان منشأ الشبهة يف هذا املورد قد أتى من 

أحداث احلرب مع بني قريظة وقتلهم.

مـن خـالل إطاللة عىل سـرية النبـي األكرم 9 نـدرك أنـه كان يتعامـل بمنتهى 

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 659.

]2]-ُأنظر: ابن سعد، الطبقات، ج 2، ص 16.

]3]-ُأنظر: احللبي، السرية احللبية، ج 2، ص 462.

]4]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 556.
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القتـل  عـىل  والعفـو  الصحـف  يقـدم  الـدوام  عـىل  كان  وأنـه  والرمحـة،  العطـف 
واالنتقـام.

وإذا جتاوزنا املورد آنف الذكر، نجده غري منسجم مع احلقائق التارخيية يف احلرب مع 
قبيلة بني قريظة التي مل يرصد التاريخ سوى قتل رجاهلا من دون اإلشارة إىل التفاصيل 
األخرى، فمثاًل مل يذكر التاريخ أين تّم دفن هذا العدد اهلائل من القتىل، وما هو االسم 
الذي أطلق عىل هذه املقربة التي جيب أن تكون مرتامية األطراف؟! أم ما الذي حدث 
لذرارهيم من بعدهم؟ كيف يمكن للتاريخ أن ال يشتمل عىل حقائق بمثل هذا احلجم 
واألمهية؟! ولذلك فإننا نرى أن املبالغة يف ذكر عدد القتىل بعيدة عن احلقيقة والصواب.

هذا يف حني هناك تشكيك وغموض يف أصل هذه احلادثة، حيث ُيستبعد حدوث 
مثل هذا القتل الذريع، إذ نجد هناك اختالفًا كبريًا بني النصوص يف ذكر عدد القتىل، 
ذكر  من  وهناك  رجل،  ستمئة  بلغ  قد  القتىل  عدد  أن  يذكر  ما  النصوص  من  فهناك 
أهنم سبعمئة، وهناك من ذكر أهنم تسعمئة، وهناك من قال: إن العدد يتجاوز األلف. 
وباإلضافة إىل هذا االختالف يأيت السؤال عن عدد أفراد هذه القبيلة بأرسها؟ وهل 
يمكن قتل هذا العدد الكبري يف يوم واحد؟ إذ تقول بعض املصادر إن الذي توىل قتلهم 
رجل واحد أو رجالن! والذي يفاقم من تشكيكنا يف أصل هذه الواقعة هو اختالف 
ندرك  املصادر  يف  النظر  خالل  ومن  األرسى.  هؤالء  قتل  طريقة  بيان  يف  النصوص 
حجم التهافت واالضطراب يف النقل، حتى نجد هناية هذه احلادثة يف نقل الواقدي 
ختتلف عنها يف نقل ابن إسحاق، حيث يذهب ابن إسحاق]1] إىل االعتقاد بأنه تّم ذبح 
مجيع األرسى إىل جوار اخلندق، بينام يذهب الواقدي]2] إىل تقسيم األرسى عىل قبيلة 

األوس، كي يثبتوا والءهم وطاعتهم للنبي األكرم 9 بإقامة احلّد عليهم]3].

]1]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري الشلبي، ج 2، ص 

.241
]2]-حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 2، ص 515.

]3]-يمكن اجلمع بني القولني بقتلهم عىل يد قبيلة األوس إىل جوار اخلندق، املعّرب.
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يقول األستاذ شهيدي »لقد قامت قصة قتل اليهود من بني قريظة منذ بدايتها عىل 
أساس التنافس بني قبيلتي األوس واخلزرج ألن بني قينقاع كانوا حلفاء اخلزرج، وقد 
أوكل أمرهم إىل عبد اهلل بن أيب، وقد عفا عنهم، وكان بنو قريظة متحالفني مع األوس. 
وقد عمد ناقل هذه احلادثة ـ وال يبعد أن يكون من اخلزرج ـ إىل رواية احلادثة بشكل 
يصّب يف مصلحة قبيلة اخلزرج يف حماولة منه إلظهار أن قومه أقرب إىل الرسول من 

قبيلة األوس بوصفهم الغريم التقليدي لقبيلة اخلزرج]1].

ممارسة بني قريظة للتجسس والتمّرد والسعي إل خلق الفوىض:

ينطبق  ال  قريظة  بني  قبيلة  إن  القول  جيب  احلادثة  هذه  وقوع  تسليم  فرض  وعىل 
عليها مفهوم العدو اخلارجي، ومل حيدث إلقاء القبض عىل أفرادها يف حرب ضّد عدّو 
خارجي، وإنام كانوا مواطنني يتمتعون بكل حقوق املواطنة يف ظل احلكومة اإلسالمية، 
ولكنهم عىل الرغم من ذلك وبدالً من القيام بواجب الوفاء واإلخالص هلذه الدولة 
والدفاع عنها عمدوا إىل التجسس لصالح العدو والتنسيق معه لإلستيالء عىل مفاصل 

الدولة يف الوقت املناسب، وبذلك يتّم القضاء عىل دعوة النبي األكرم 9.

بإلقاء  9، ولزمتهم احلجة، قام املسلمون  وعندما انكشف تآمرهم لرسول اهلل 
القبض عىل املتآمرين، ومل يكن ما قاموا به عملية أرس يف حرب تقليدية.

صدور الكم بالقتل من قبل حَكم حمايد:

هذا وإن احلكم بالقتل مل يصدر عن النبي األكرم 9، بل إن بني قريظة أنفسهم 
اختاروا سعد بن معاذ ليكون هو احلكم بينه وبني رسول اهلل ليحدد مصريهم وما هي 
التي  اخليانة  بعد وقوفه عىل عظم  ابن معاذ  املناسبة جلريمتهم، ومل يكن من  العقوبة 
ارتكبوها إال أن حكم عليهم بالقتل، وعليه فإن احلكم عىل رجال هذه القبيلة باملوت 

مل يصدر عن النبي األكرم 9، وإنام من قبل وسيط حيادي هم الذين انتخبوه.

]1]-السيد جعفر شهيدي، تاريخ حتلييل اسالم، ص 95.
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• الشبهة الحادية عرشة: القسوة عىل اليهود وقتلهم:	

الفجيعة  اإلبادة اجلامعية  قبيل  إثارة موضوعات من  ـ من خالل  يسعى بعضهم 
لليهود ـ إىل تعريف اإلسالم بوصفه دينًا معاديًا للديانة اليهودية، واختلقوا إلثبات 

ذلك أمورًا ال أساس هلا من الصحة، وقد كتب أحدهم يف هذا اإلطار:

»طبقًا ملا توصل له عدد من املفكرين البارزين فإن حممدًا قد دّون دستور املدينة 
يقول  ذلك  ويف  اليهود.  مصالح  خالف  عىل  العمل  من  البداية  منذ  يمكنه  بحيث 
ذهب  كام  املدينة.  بيهود  الوثوق  عدم  عن  يعرّب  املدينة  دستور  مفهوم  إن  فلهاوزن 
واحلد  السيطرة  له  يتيح  بشكل  املدينة  دستور  كتب  قد  حممدًا  بأن  القول  إىل  فنسنك 
من النفوذ السيايس لليهود يف املدينة. وبعد بسط سلطته عىل املدينة كان حممد يتحنّي 
فاستغل  النبّوة.  ادعاءه  يصدقوا  مل  أهنم  أدرك  أن  بعد  اليهود،  عىل  للقضاء  الفرص 
احلادثة الصغرية التي وقعت يف سوق الصاغة للدعوة إىل إخراج اليهود من املدينة. 
جديد  انتصار  إىل  بحاجة  أحد  واقعة  يف  به  حلقت  التي  اهلزيمة  بعد  حممد  كان  كام 
بني  قبيلة  اهلجوم عىل  فلم جيد غري  اخلسارة،  تلك  والتعويض عن  احليثية  الستعادة 
النظري اليهودية خمرجًا حلالة اإلحباط التي استولت عىل أصحابه، وبعد واقعة اخلندق 
هاجم ما تبقى من الطوائف اليهودية التي يبدو أهنا كانت حمايدة ومل يصدر عنها سوى 
الدفاع عن مناطقها يف معركة اخلندق، فلم جتد بعد ذلك مناصًا من االستسالم، فقتلوا 

عن بكرة أبيهم«]1].

اجلواب:

منذ أن دخل النبي األكرم 9 إىل املدينة تواصل مع اليهود عن كثب، ويمكن 
النبي  كان  الذي  الوقت  ففي  إجيابيًا،  يكن  مل  البداية  منذ  اليهود  سلوك  إن  القول 

210؛ مسعود  ]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص202 ـ 

.162 بازشناسى قرآن، ص  األنصاري )روشنگر(، 
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9 يسعى لكي يقيم معهم عالقة منطقية وإنسانية مقرونة بالرأفة والرمحة،  األكرم 
كان اليهود يقابلون إحسانه باإلساءة. ففي مستهل إقامة النبي األكرم يف املدينة عقد 
مع اليهود ميثاقًا يقوم عىل رعاية حسن اجلوار واحرتام احلقوق املتبادلة بني الطرفني، 
عىل  اليهود  وبقاء  السلمي  التعايش  عىل  واحلفاظ  مناوئ،  نشاط  بأّي  القيام  وعدم 
إليها ينعمون ـ يف ظل  النبي األكرم  املدينة قبل هجرة  اليهود يف  هيوديتهم. لقد كان 
األنبياء  بكتب  واملعرفة  العلم  وامتالكهم  واخلزرج،  األوس  بني  املستفحل  اخلالف 
السابقني وسننهم ـ بمكانة ومنزلة مرموقتني، ولكنهم بعد جميء النبي وما قام به من 
الصلح بني األوس واخلزرج وجدوا يف النبي خطرًا هيدد مصاحلهم، فأخذوا حييكون 
املؤامرات عىل خالف امليثاق الذي أبرموه معه، فضاًل عن أّن كثريًا من علامء اليهود 
يتآمرون  لذلك  فكانوا  بالنبوة؛  له  اهلل  اصطفاء  عىل  النبي  حيسدون  كانوا  وأحبارهم 

عليه، واحتدوا مع بعض املنافقني يف املدينة لرفع لواء املعارضة بوجه رسول اهلل]1].

كان  حيث   ،9 األكرم  والنبي  اليهود  بني  فكرية  مواجهة  ذلك  بعد  حدثت  ثّم 
املسلمني  تشكيك  عىل  والعمل  الطرق،  بشتى  النبي  عىل  التغلب  إىل  يسعون  اليهود 
النبي وأحقية اإلسالم، كام  بنبّوة  ـ الذين كانوا من العرب ودوهنم يف العلم مرتبة ـ 
كام  اإلسالم،  قداسة  من  للحّط  والسخرية  االستهزاء  عنرص  توظيف  يف  يقرصوا  مل 
ا الَِّذيَن آَمنُوا الَ َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا انُظْرَنا  َ نشاهد نموذج ذلك يف قوله تعاىل: ( َيا َأيُّ
) ]2]. وذلك ألن اليهود كانوا يستعملون كلمة راعنا ويقولون »حممد راعنًا« بداعي 

السخرية واالستهزاء بالنبي؛ إذ تتضمن هذه الكلمة معنى سلبيًا باإلضافة إىل املعنى 
اإلجيايب املوجود يف النظرة]3]. وما سوى ذلك من املامرسات التي كان النبي يعمل عىل 

احتوائها وحتجيمها بالتعاطي معها منطقيًا.

]1]-ُأنظر: ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شلبي، ج1، ص 513.

]2]-البقرة: 104.

]3]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )التفسري األمثل(، ج 1، ص 384.
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1 ـ جتّسس اليهود ملصلحة األعداء:

إنام بدأ النبي األكرم 9 بمواجهة اليهود بشدة عندما ظهر منهم نقضهم للعهد 
الذي  اخلامس  الطابور  األمر  واقع  يف  اليهود  مّثل  وقد  معه.  أبرموه  الذي  وامليثاق 
النزاع املسلح  يتقىّص األخبار لصالح أعداء اإلسالم من قريش، بل دخلوا حتى يف 
الدائر بني املسلمني واملرشكني، وكانوا يكشفون هلم مواطن القوة والضعف يف مواقع 

املسلمني.

2 ـ مواجهة الشعراء املتآمرين:

بالنبي  االستهزاء  يف  أشعارهم  يوظفون  اليهود  شعراء  كان  أخرى  جهة  ومن 
تقويض دعائم اإلسالم  إىل  واملسلمني وعقائدهم اإلسالمية وذلك يف حماولة منهم 
أمىض  من  حينها  يف  الشعر  كان  وقد  والثقافية.  اإلعالمية  احلرب  خالل  من  الفتي 
األسلحة، إذ يقوم مقام الصحافة والتلفزيون يف العرص احلارض. فكان الشعر الذي 
النبي  إليها، ولذلك أمر  القوافل  املناطق املجاورة قبل بلوغ  ينظمه الشاعر يصل إىل 

بوضع حّد هلذه الظاهرة ومل يكن هناك بّد من ذلك.

3 ـ حماربة اليهود للنبي األكرم9:

النبي  مع  مكشوفة  وحرب  علنية  مواجهة  يف  اليهود  دخل  الالحقة  املرحلة  ويف 
ضّد  عسكرية  مواجهات  يف  الشخيص  املستوى  عىل  تدخلوا  حيث  واملسلمني، 
املسلمني، كام حدث ذلك يف حرب بني قينقاع وبني قريظة، حيث شكلوا دعامة هامة 
اندلعت املعركة مع بني قريظة يف هناية  ملصلحة املرشكني يف حرب األحزاب، حتى 
املطاف. فلم يكن أمام املسلمني من خيار سوى خوض هذه احلرب، إذ كانت بيضة 

اإلسالم مهددة بخطر الزوال، وقد جتىل هذا اخلطر واضحًا يف حرب األحزاب.

ومع ذلك هناك أدلة وشواهد جتعلنا نشكك يف أصل حدوث هذه القصة وسقوط 
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هذا العدد الكبري من القتىل من اليهود من بني قريظة، وهو ما تعّرضنا له يف بيان شبهة 
قتل األرسى.

تنويه: تعّرضنا يف هناية القسم األول إىل حتليل شبهة تضييع احلقوق وموقع الشعب 
واألمة يف حكومة النبي األكرم بالتفصيل وأرشنا هنالك إىل سعة صدر النبي وصربه 
وحلمه يف التعاطي مع من خيالفه سواء من أهل الكتاب أو املرشكني واملنافقني، ونجد 

من املناسب هنا إحالة القارئ الكريم إىل ذلك البحث.

• الشبهة الثانية عرشة: العنف والقسوة مع الكفار:	

للرمحة  الكامل  املظهر  والرسل  األنبياء  بوصفه خاتم   9 األكرم  النبي  كان  لقد 
اإلهلية، ومل يكن ليحمل يف قلبه الرشيف ذّرة حقد عىل أّي إنسان حتى إذا كان من ألّد 
أعدائه واملعاندين له، وكان يسعى إىل التعايش السلمي مع املخالفني. ولكن الكفار 
العنف  العداوة والبغضاء واستخدام  النبي عىل  بنوا عالقتهم مع  الذين  أنفسهم هم 
وسيلة للوصول إىل مآرهبم يف التصدي للنبي األكرم9 واإلسالم الفتي، ومارسوا 
الذين  اليوم بعض  أتباعه وأصحابه، ومع ذلك نجد  العنف ضّده وضد  أنواع  مجيع 
عكس  يرومون  والكراهية،  احلقد  منطلق  من  اإلسالم  عىل  أحكامهم  يف  ينطلقون 
احلقائق فينسبون إىل النبي األكرم9 ما هو ثابت يف حق اجلهة التي يريدون تربئتهم.

ومما جاء يف كتاب بازشنايس اسالم:

»ذهب عاّمة املؤرخني الذين رصدوا سرية حممد وحققوا يف شخصيته إىل اإلمجاع 
عىل أنه شخص عنيف وقيس القلب«]1].

كام قال الكاتب املذكور يف موضع آخر من نفس هذا الكتاب:

]1]-مسعود أنصاري )روشنگر(، بازشناسى قرآن، ص 374.
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»ربام مل يكن النبي يشعر بسعادة وغبطة كتلك السعادة التي يشعر هبا عندما ينظر 
إىل عملية قطع رأس لعدو من أعدائه، فكان حينها يشعر بالسور واالبتهاج. ومع 

ذلك كان يظهر التوّدد ألعدائه يف بعض املناسبات بحيث يثري حنق أصحابه«]1].

اجلواب:

1 ـ حتريف التاريخ:

النبي  وصف  إىل  يذهبون  املؤرخني  عاّمة  إن  قوله:  يف  الكاتب  هذا  يّدعيه  ما  إن 
الصحة،  من  أساس  أّي  عىل  يقوم  ال  جزايف  ادعاء  القلب،  قيّس  بكونه   9 األكرم 
بل هو حتريف صارخ للتاريخ؛ إذ مل يرد هذا االدعاء عىل لسان أي مؤرخ من الذين 
من  املنصفني  الغربيني  املفكرين  من  هناك  بل  أبدًا،   9 األكرم  النبي  سرية  رصدوا 
األخالقية  الناحية  من  كبرية  درجة  عىل  إياه  معتربًا   9 اهلل  رسول  عىل  بالثناء  تفّوه 
والشخصية، وقال بأن الناس مل جيتمعوا حوله إال ملا ملسوه منه من األخالق الرفيعة 
والسجايا الكريمة]2]. وعليه فإن ما قاله هذا الكاتب املغرض ال يعدو أن يكون جمّرد 

ادعاء ال يقوم عىل أساس من الصّحة.

2 ـ قيام سية النبي األكرم 9 عل الشفقة والرحة:

قال اهلل تعاىل يف وصف رسوله الكريم وأصحابه األبرار:

اُء َبْينَُهْم ) ]3]. اِر ُرَحَ اُء َعَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اهلل َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ( حُمَمَّ

ومن الطبيعي أن يكون موقفه صلبًا يف مواجهة املرشكني؛ إذ باإلضافة إىل وجوب 
الدفاع عن النفس يف مواجهة العدو، كان عىل النبي أن يدافع عن رشيعته ودينه؛ ألن 

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ص162 و362؛ مسعود أنصاري)روشنگر(، اهلل أكرب، ص17.

]2]-ُأنظر: مينو صميمي، حممد در اروبا )حممد يف أوروبا(، ترمجه إىل الفارسية عباس مهر بويا، ص 17.

]3]-الفتح: 29.
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املرشكني كانوا هيدفون إىل تقويض دعائم هذا الدين والقضاء عىل اإلسالم. ولكي ال 
يبدو النبي األكرم 9 ضعيفًا يف الدفاع عن مبادئه كان من الرضوري أن جيدوا فيه 
غلظة فيام يتعلق بالدفاع عن املقدسات. كام كان يف الوقت ذاته يتصف يف الدعوة إىل 
الدين وبني أنصاره وأصحابه بالرمحة واللني، فكان يتحّمل حتى ترّصفات املنافقني. 
ومع ذلك فإن قسوته جتاه املرشكني مل خترج عن حدود االعتدال، فكان من بني التعاليم 
الكفار واملرشكني»أغزوا  قبل خوض احلرب يف مواجهة  يعّممها عىل أصحابه  التي 
يف سبيل اهلل، عىل بركة اهلل، ال تقتلوا شيخًا كبريًا، وال طفاًل صغريًا، وال إمرأة، وال 

منعزالً يف صومعة«]1].

وكان تعامله مع األرسى متصفًا باإلنسانية الكاملة، فكان يبادر إىل فكاك أرسهم 
عند أدنى مناسبة، ويمكن لنا أن نشري يف هذا اخلصوص إىل األرسى يف واقعة حنني 
وبني املصطلق، حيث تّم إطالق رساحهم بشكل مجاعي. ويف واقعة بدر اشرتط عىل 
األرسى أن حيرروا أنفسهم من خالل تعليم كل واحد منهم عرشة من املسلمني القراءة 

والكتابة، وكان زيد بن ثابت من الذين تعلموا القراءة والكتابة هبذه الطريقة]2].

وقعا  رجالن  ومها  موردين،  إال يف  األرسى  قسوة جتاه  أي  النبي  تصدر عن  ومل 
بدر، حيث أطلق  النبي عليهام احلّجة يف معركة  أتّم  أن  بعد  يف األرس يف واقعة أحد 
رساحهام برشط أن ال يشاركا يف أي حرب أو مواجهة مقبلة ضد املسلمني، ولكنهام 
إلثارة  وظف شعره  وقد  شاعرًا  وكان  عزة  أبو  يدعى  أحدمها  وكان  عهدهيام،  نقضا 
بن  املغرية  بن  معاوية  املسلمني، وشارك يف حرب أحد]3]. واآلخر هو  األعداء ضّد 
أيب العاص حيث أرس يف معركة أحد، وتّم إطالق رساحه بعد أن تشّفع له عثامن بن 

]1]-حممد بن يوسف الصاحلي الشامي، ُسبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، حتقيق عادل أمحد وعيل حممد 

عوض، ج 9، ص 313.
]2]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ترمجه إىل الفارسية حممد سپهري، 

ج 1، ص 640.
]3]-ُأنظر: احللبي، السرية احللبية، ج 2، ص 462.
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عفان رشيطة أن يرتك املدينة خالل ثالثة أيام، ولكنه أساء استغالل غياب النبي، وقام 
بجمع األخبار للكفار، فتّم إيقافه يف اليوم الرابع، وأعدم بأمر رسول اهلل 9 ]1].

ويف سوى هذين املوردين ال نرى أي قسوة من جانب رسول اهلل 9 جتاه أعدائه، 
التي  هي  قريش  كانت  وإنام  الدوام،  عىل  األعداء  حال  تشمل  رمحته  كانت  حيث 
متارس أصناف العنف والقسوة جتاه النبي األكرم 9 واملسلمني من خالل تعذيبهم 
واإلساءة  إليهم ونفيهم ومصادرة أمواهلم، وكان من جريان النبي يف مكة من يؤذيه 
النبي يضطر  السىل عىل رأسه الرشيف، حتى كان  إلقاء  قبيل  بأنواع اإلساءات، من 

أحيانًا إىل االختباء خلف بعض الصخور ألداء الصالة]2].

تّم أرس عدد من املرشكني يف معركة  املقلب اآلخر عندما  أننا نشاهد يف  يف حني 
بدر من الذين كانوا يقومون بتعذيب املؤمنني ويامرسون أصناف الظلم واجلور بحق 
املسلمني، وها هم اآلن يعيشون حالة الذل واهلوان والنظر باستعطاف إىل املسلمني، 
وربام كانوا يتوقعون منهم االنتقام، إال أن الذي قام به املسلمون جتاههم كان خمالفًا 
نبيهم  أمر  امتثلوا  وإنام  أبدًا،  االنتقام  إىل  يلجأوا  مل  اإلسالم  أتباع  فإن  لتوقعاهتم. 
باإلحسان إليهم، وقام بعضهم بإرشاكهم يف أمواهلم، وهناك من قدمهم عىل نفسه يف 

الطعام، ]فكان يقدم هلم اخلبز ويكتفي بتناول التمر[]3].

وكان هذا هو واقع ما عليه منهج رسول اهلل 9 الذي يمثل التجيل الكامل للمحبة 
والرمحة، والذي بلغ ذروته يف فتح مكة، حيث كان مجيع رؤوس قريش يفكرون يف 
مصائرهم وما ستؤول إليه عواقب أعامهلم إذ كانوا يتوقعون أن تصدر بحقهم أشّد 

]1]-ُأنظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 556.

]2]-ُأنظر: حممد إبراهيم آيتي، تاريخ بيامرب اسالم، ص 111.

]3]-ُأنظر: السيد جعفر مرتىض العاميل، الصحيح من سرية النبي األعظم، ترمجه إىل الفارسية حممد سبهري، 

ج 1، ص 642.
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العقوبات، وإذا هبم يتفاجأون بنداء الرسول وهو يقول »اليوم يوم املرمحة«]1]. وبذلك 
أصدر العفو العام بحق اجلميع. ومل يصدر عن النبي األكرم 9 ما ُيشري إىل نقضه هلذا 
اإلعالن، إال عندما صدر عن املرشكني ما يثبت عدم تقديرهم هلذا املوقف النبيل من 

جانب رسول اهلل.

• الشبهة الثالثة عرشة: أشّد العقوبات عىل االستهزاء برسول الله )سّب النبي(:	

بأشّد  به، وعاملهم  للمستهزئني  يتسع صدره  النبي مل  إن  القول  هناك من حياول 
أنواع القسوة، بل وصل به األمر إىل قتلهم أيضًا]2].

اجلواب:

1 ـ النبي رسول الرحة:

لقد كان النبي األكرم 9 يف واقع األمر رسول الرمحة والعطف والشفقة، حتى 
ًة  َرْحَ إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  َوَما   ) بقوله:  األنبياء  خاتم  بوصفه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خاطبه 

لِْلَعامَلنَِي ) ]3].

لقد كانت سرية النبي األكرم 9 تقوم عىل املحبة واللطف، ومل يكن فظًا غليظ 
القلب، حتى يف فتح مكة أطلق العفو العام عىل أهلها رغم ممارستهم أصناف العذاب 
واألذى بحقه وحق أصحابه. وعندما كان سعد بن عبادة ينادي بأعىل صوته »اليوم 
يوم امللحمة، اليوم تسبى احلرمة«، رّد عليه النبي بقوله: »اليوم يوم املرمحة، اليوم حتمى 
احلرمة«، وأخذ اللواء من يد سعد]4]. وألقى يف ذلك اليوم خطبة قال فيها: »اْلـَحْمُد 

]1]-ُأنظر: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 2، ص 822.

]2]-ُأنظر: عبد الكريم رسوش، جملة )آفتاب( الشهرية، العدد 25، ص 79.

]3]-األنبياء: 107.

]4]-ُأنظر: حممد بن عمر الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ج 2، ص 821.
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هلل اّلِذي َصَدَق َوْعَدُه َوَنرَصَ َعْبَدُه َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدُه َماَذا َتُقوُلوَن َوَماَذا َتُظنّوَن؟ 
اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  َقَدْرت  َوَقْد  َكِريٍم  َأٍخ  َواْبُن  َكِريٌم  َأٌخ  ا،  َخْيً َوَنُظّن  ا  َخْيً َنُقوُل  َقاُلوا 
َم َفإِّن َأُقوُل َكَم َقاَل َأِخي ُيوُسُف (اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اهلل  َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الّراِحنَِي) ]أال فاعلموا لقد كنتم أسوأ جار لرسول اهلل، فقد كذبتموه 
حتى  بذلك  تكتفوا  ومل  دعوته،  طريق  يف  العقبات  ووضعتم  مكة،  من  وأخرجتموه 

خرجتم إىل قتاله.. أال فاذهبوا فأنتم الطلقاء«]1].

يمكن لنا من خالل هذا العفو العام أن ندرك الروح السامية التي كان يتمتع هبا 
بحق  قريش  قبيلة  مارستها  التي  القسوة  بحجم  علمنا  من  الرغم  فعىل  اهلل.  رسول 
النبي األكرم وأصحابه امليامني، وما كان ينظمه بعضهم من األشعار الالذعة يف ذم 
عىل  وتساميه  شخصيته  عظم  عن  حيكي  معهم  النبي  تعامل  نجد  أننا  إال  املسلمني، 

اإلساءة.

ويف املدينة املنورة رغم أن عبد اهلل بن أيب كان يتامدى أحيانًا يف اإلساءة إىل رسول 
اهلل، إىل أنه كان يعمل عىل استيعابه وحتمله، وقد بلغ به األمر بعد غزوة بني املصطلق 
له  فقال  قتله،  يتوىل  من  هو  يكون  أن  اهلل  رسول  من  ابنه  فيها  طلب  فتنة  إثارة  إىل 
رسول اهلل ال نسعى إىل قتل أبيك، وسوف نسامله ما ساملنا]2]. كام قام اليهود بكثري من 
املامرسات الشائنة ضد املسلمني، ولكن النبي آثر الصرب يف التعاطي معهم، حتى بلغ 

السيل الزبى.

2 ـ اختصاص العقوبة بمن يمثل خطرًا عل أمن اإلسالم واملسلمني:

عندما يتجاوز السب واالستهزاء الدائرة احلقيقية والشخصية للنبي األكرم 9، 
ويصل إىل دائرته احلقوقية واالعتبارية، فإن السب واالستهزاء سيأخذ طابع توهني 

]1]-ُأنظر: حممد هادي اليوسفي الغروي، تاريخ اسالم، ترمجه إىل الفارسية حسني عيل عريب، ص 596.

]2]-ُأنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 24، ص 156.
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الدين أو إعالن احلرب، وقد كان لذلك تأثري يف إثارة مشاعر الناس، وأوشك األمر 
أن هيدد الكيان اإلسالمي بشكل مبارش، وعليه كان من الطبيعة أن نشهد رّدة فعل من 
النبي األكرم ومن املسلمني، كام نجد بعض حاالت إهدار دم بعض الشعراء يف هذا 
استهزاؤهم عىل  اقترص  يمثلونه من اخلطر عىل اإلسالم حتى وإن  ملا كانوا  السياق، 
شخص رسول اهلل، إال أن قتلهم مل يصدر بداعي االستهزاء برسول اهلل، وإال وجب 

إهدار دم كثري غريهم. 

شبهة  عن  باإلجابة  اخلاص  األول  القسم  هناية  إىل  الكريم  القارئ  نحيل  تنويه 
النبي  حلم  إىل  بالتفصيل  أرشنا  حيث  النبوية،  الدولة  يف  اإلنسان  حقوق  جتاهل 
األكرم 9 وتساحمه يف التعاطي مع خمالفيه سواء كانوا من أهل الكتاب أو املرشكني 

واملنافقني.

• الشبهة الرابعة عرشة: التمثيل بجثث األعداء يف الحرب:	

أجل  من  الوسائل  شتى  توظيف  إىل  احلنيف  اإلسالمي  الدين  أعداء  يسعى 
اإلشكال عىل سرية رسول اهلل 9، وحيث ال جيدون شيئًا من ذلك عىل أرض الواقع 
جتدهم يلجأون إىل األوهام والتصّورات التي ال موطن هلا إال يف أذهاهنم، وإلصاق 
هذه التهم الواهية برسول اهلل. ومن ذلك اهتام النبي األكرم بالتمثيل بجثث أعدائه، 

ويف ذلك يقول مؤلف كتاب اسالم ومسلامين

»لقد أمر حممد بإلقاء القبض عىل عدد من أبناء القبائل الذين رسقوا إبل الصدقة، 
وتقطيع أيدهيم وأرجلهم واقتالع أعينهم، فنزفت الدماء منهم دون ومل يبذل حممد أي 

جهد من أجل تضميد جراحهم، حتى ماتوا بسبب النزف«]1].

]1]-ابن وراق، اسالم ومسلامين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري )روشنگر(، ص649.
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اجلواب:

1 ـ قيام تعاليم اإلسالم عل حتريم املثلة:

لقد هنت الرشيعة اإلسالمية املقدسة عن مجيع الترّصفات املنافية لإلنسانية بحق 
األرسى واجلرحى والقتىل، وقامت التعاليم اإلسالمية يف احلروب عىل احللم، فيحرم 
منع املاء أو تلويثه، كام تّم النهي عن التمثيل بأجساد القتىل من األعداء، وهو ما ُيعرّب 

عنه بامُلثلة.

وهناك بعض الروايات املروية هبذا الشأن عن النبي األكرم 9، من قبيل قوله: 
»ال جتوز املثلة ولو بالكلب العقور«]1]. وهناك باب يف كتاب الكايف حتت عنوان وصايا 
النبي  فيها وهو يشتمل عىل نصائح  التي مل يشرتك  املؤمنني يف السيات  النبي وأمري 

وتعاليمه ألصحابه عند خوض احلرب]2].

هذا وأن املصادر التارخيية وخاصة تلك التي حتّدثت عن حروب النبي األكرم 9 
مل تتحّدث عن هذا النوع من املامرسات، فلم يرصد التاريخ حالة مثلة واحدة قام هبا 

النبي األعظم.

2 ـ ارتكاب العدو للمثلة:

استشهد محزة عم النبي يف واقعة أحد عىل يد املرشكني من قبيلة قريش، وعمدت 
كبده،  وإخراج  الرشيف  بجسده  بالتمثيل  فأمرته  وحيش  غالمها  إىل  معاوية  أم  هند 
تتمكن من  فلم  كتلة صلبة  إىل  اهلل  بإرادة  الكبد  فتحول  بأسناهنا،  أن متضغه  ورامت 
استساغته. وبعد أن وضعت احلرب أوزارها انرصف املسلمون إىل أجساد الشهداء 
لدفنها، فإذا هبم يواجهون جسد محزة املقّطع. فتأثر النبي األكرم لذلك بشّدة. وهناك 

]1]-ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، ج 17، ص 6.

]2]-حممد بن يعقوب الكليني، أصول الكايف، ج 5، ص 27.
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من نسب إىل النبي قوله: إنه سيمثل بثالثني رجاًل من قريش]1]، وقد صدر مثل هذا 
الكالم عن بعض املسلمني أيضًا، فنزل القرآن يمنعهم من ذلك إذ يقول تعاىل ( َوإِْن 

ابِِريَن )]2]. ُتْم َلـُهَو َخْيٌ لِلصَّ َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصَبْ

3 ـ حتليل كالم النبي األكرم 9:

بيد أنه جيب القول بشأن هذه الرواية املنسوبة إىل النبي األكرم 9

أوالً: إهنا غري معتربة.

التزم جانب الصرب  النبي األكرم بعد نزول هذه اآلية  وثانيًا: جاء يف املصادر أن 
مل  النبي  أن  بن جندب  أيضًا]3]. روى سمرة  الصرب  بالتزام  يأمر مجيع أصحابه  وكان 

يقف موقفًا إال أمرنا فيه قبل االنرصاف بالصدقة واجتناب املثلة.

كام ورد يف تفسري هذه اآلية أن النبي األكرم 9 قال عند نزوهلا: »أصرب، أصرب«. 
مّرت  التي  اللحظات  وأصعب  أقسى  من  كانت  اللحظات  هذه  أن  من  الرغم  عىل 
عليه يف كل حياته الرشيفة، ولكن النبي امتلك زمام أعصابه ومل ينفعل ومل ينجر وراء 
التاريخ فإنه يف فتح مكة حيث انترص  لنا  عاطفته، وآثر الصفح والعفو، وكام يروي 
النبي عىل أولئك املجرمني من الوحوش البرشية حافظ عىل الوعده الذي قطعه مع 

اهلل يف يوم أحد، وأصدر مرسوم العفو العام الذي شمل به اجلميع]4].

]1]-ال يصّح صدور مثل هذا الكالم عن رسول اهلل 9؛ ملنافاته للعصمة واألخالق النبوية. املعّرب.

]2]-النحل: 126.

]3]-ال خيفى ما يف هذا الكالم من تأكيد التهمة! املعّرب.

]4]-ُأنظر: الشيخ نارص مكارم الشريازي، تفسري نمونه )األمثل(، ج 11، ص 458.
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صادق  الفارسية  إىل  ترمجه  الرسول،  آل  عن  العقول  حتف  حممد،  أبو  احلراين،  ـ   64

حسن زاده، قم، انتشارات آل عيل، 1382 هـ ش.
65 ـ حسن زاده آميل، حسن، دروس معرفت، دفرت سوم، طهران، انتشارات علمي 

وفرهنگي، 1375 ـ 1376 هـ ش.
66 ـ حسن زاده آميل، حسن، هزار ويك نكته، طهران، مركز فرهنگي رجاء، 1365 

هـ ش.
العلمية  احلوارات  تابان، سلسلة  مهر  السيد حممد حسني،  الطهراين،  احلسيني  ـ   67

للعالمة الطباطبائي، مشهد، انتشارات العالمة الطباطبائي، 1380 هـ ش.
68 ـ حكمي زاده، عيل أكرب، ارسار هزار ساله، طهران، دفرت پرچم، 1322 هـ ش.

69ـ  حكيمي، حممد رضا، احلياة، ج 2، طهران، دفرت نرش فرهنگ اسالمي، 1370هـ 
ش.

70 ـ احللبي، نور الدين، السرية احللبية، بريوت، دار املعرفة، 1400 هـ.
71ـ  احللبي، نور الدين، السرية احللبية إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، بريوت، 

ط 2، دار الكتب العلمية، 1427 هـ.
72 ـ احليل املحقق، املسلك يف أصول الدين، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان 

قدس رضوي، 1383 هـ ش.
73ـ  احليل، احلسن بن يوسف، النافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادي عرش، بريوت، 

دار األضواء، 1417 هـ.
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74 ـ احليل، احلسن بن يوسف، كشف املراد، قم، انتشارات مصطفوي.
اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  قم،  الشيعة،  خمتلف  يوسف،  بن  احلسن  احليل،  ـ   75

1418هـ.
البحوث  جممع  املذهب،  حتقيق  يف  املطلب  منتهى  يوسف،  بن  احلسن  احليل،  ـ   76

اإلسالمية، 1412 هـ.
77 ـ احلمريي، قرب اإلسناد، طهران، مكتبة نينوى.

علمي  انتشارات  طهران،  منطقي،  پوزيتيويسم  الدين،  هباء  خرمشاهي،  ـ   78
وفرهنگي، 1361 هـ ش.

79 ـ اخلزاز القمي، عيل بن حممد، كفاية األثر، انتشارات بيدار، قم،  1401 هـ.
80 ـ اخلوئي، أبوالقاسم، البيان يف تفسري القرآن، طهران، نرش حممدي، 1363هـش.
جوالئي،  ارغوان  الفارسية  إىل  ترمجه  عجايب،  جهان  بوك،  ريدرز  داجيست  ـ   81

طهران، نرش جويا، ص 1374.
82 ـ الدراز، حممد عبد اهلل، حقيقة الوحي، دمشق، دار احلافظ، 2000 م.

83 ـ دشتي، عيل، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح هبرام چوبينه.
84 ـ ديون بورت، جان، عذر تقصري به بيشكاه حممد وقرآن، ترمجه إىل الفارسية غالم 

رضا سعيدي، طهران، نرش انتشار، 1344 هـ ش.
 ،2 ط  التدمري،  السالم  عبد  حتقيق  اإلسالم،  تاريخ  الدين،  شمس  الذهبي،  ـ   85

بريوت، دار الكتاب العريب، 1413 هـ.
يوسف  الفارسية  إىل  ترمجه  چهارم،  وُبعد  نسبيت  هندسه  رودولف،  روكر،  ـ   86

ارمجند، طهران، انجمن فيزيك ايران، 1374 هـ ش.
87 ـ راميار، حممود، طهران، انتشارات أمري كبري، 1385 هـ ش.

88ـ  الراوندي، قطب الدين، اخلرائج واجلرائح، قم، مؤسسة اإلمام املهدي،1409هـ.
اإلسالمية،  البحوث  مؤسسة  قم،  األنبياء،  قصص  الدين،  قطب  الراوندي،  ـ   89

1409هـ.
أكرمي،  موسى  الفارسية  إىل  ترمجه  علمي،  فلسفه  پيدايش  هانس،  رايشنباخ،  ـ   90
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طهران، انتشارات علمي وفرهنگي، 1371 هـ ش.
91ـ  رحيميان، سعيد، جتيل وظهور در عرفان نظري، قم، بوستان كتاب، 1376هـش.
92ـ  روحي روشني، أمحد، خامتيت، طهران، مؤسسه ميل مطبوعات أمري، 1351هـ 

ش.
93  ـ الزركيل، خري الدين، األعالم، ط 8، بريوت، دار العلم للماليني، 1989 م.

94 ـ زماين، حممد حسن، مسترشقان وقرآن، قم، بوستان كتاب، 1385 هـ ش.
الفارسية  إىل  ترمجه  غرب،  انديشه  تاريخ  در  تساهل  جاندرون،  سادا،  جويل  ـ   95

عباس باقري، طهران، نرش ين، 1382 هـ ش.
96 ـ سبحاين، جعفر، اإلهليات، قم، املركز العاملي للدراسات اإلسالمية، 1413 هـ

97 ـ سبحاين، جعفر، در مكتب وحي، تربيز، نرش رسوش، 1348 هـ ش.
98ـ  سبحاين، جعفر، راز بزرك رسالت، طهران، كتابخانه جمد جامع، 1358 هـ ش.

99 ـ سبحاين، جعفر، فروغ ابديت، قم، دفرت تبليغات اسالمي، 1383 هـ ش.
100 ـ سبحاين، جعفر، منشور جاويد، قم، مؤسسة سيد الشهداء، 1369 هـ ش.

101 ـ رسوش، عبد الكريم، مدارا ومديريت، جملة كيان، العدد 21.
رصاط،  انتشارات  طهران،  ايديولوژي،  از  تر  فربه  الكريم،  عبد  رسوش،  ـ   102

1375 هـ ش.
103 ـ رسوش، عبد الكريم، مدارا ومديريت، طهران، مؤسسه فرهنگي رصاط، 

1376 هـ ش.
104 ـ رسوش، عبد الكريم، جملة كيان، العدد 45.

آية اهلل  باملأثور، قم، مكتبة  التفسري  املنثور يف  الدّر  الدين،  السيوطي، جالل  ـ   105
املرعيش النجفي، 1404 هـ.

الشامي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد، حتقيق  الشافعي الصاحلي  ـ   106
عادل أمحد وعيل حممد معوض، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1414هـ.

الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  واجلواهر،  اليواقيت  الوهاب،  عبد  الشعراين،  ـ   107
العريب.
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اسالمي،  انتشارات  دفرت  قم،  الرجال،  قاموس  تقي،  حممد  الشوشرتي،  ـ   108
1400هـ.

109 ـ الشهيد األول، الذكرى، قم، مؤسسة آل البيت، 1418 هـ.
110 ـ الشهيدي، السيد جعفر، تاريخ حتلييل اسالم، انتشارات علمي فرهنگي.

111 ـ الشيخ احلر العاميل، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1409 هـ.
112 ـ الشيخ الصدوق، االحتجاج، قم، انتشارات اسالمي.

113 ـ الشيخ الصدوق، علل الرشائع، قم، انتشارات مكتبة الداوري.
114ـ  الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

1404 هـ.
اإلسالمية،  الكتب  دار  قم،  النعمة،  وإمتام  الدين  كامل  الصدوق،  الشيخ  ـ   115

1395هـ.
116 ـ الشيخ الصدوق، معاين األخبار، انتشارات اسالمي، قم، 1361 هـ ش.

اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  قم،  الفقيه،  الحيرضه  من  الصدوق،  الشيخ  ـ   117
1413هـ

118 ـ الشيخ الطويس، االستبصار، طهران، دار الكتب اإلسالمية، 1390 هـ.
اإلسالمية،  دارالكتب  طهران،  األحكام،  هتذيب  الطويس،  الشيخ  ـ   119

1365هـ.ش.
120 ـ الشيخ املفيد، االختصاص، كنگره شيخ مفيد، قم، 1413 هـ.

پژوهشهاي  بنياد  مشهد،   ،3 ط   ،9 پيامربان  خاتم  حسني،  صابري،  ـ   121
اسالمي آستان قدس رضوي، 1380 هـ ش.

اميد  انتشارات  اهلل، عصاي موسى، طهران،  نعمت  آبادي،  ـ صاحلي نجف   122
فردا، 1382 هـ ش.

انتشارات مصطفوي،  املتعالية،  احلكمة  األربعة يف  األسفار  املتأهلني،  ـ صدر   123
1379 هـ.

124 ـ صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية، مشهد، املركز اجلامعي للنرش، 1360.
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125 ـ صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد، طهران، انجمن فلسفه ايران، 1354 هـ ش.
للمطبوعات،  التعارف  دار  بريوت،  الكريم،  القرآن  تفسري  املتأهلني،  صدر  ـ   126

1419 هـ. 
 ،1 ط  بويا،  مهر  عباس  الفارسية  إىل  ترمجه  اروبا  در  حممد  مينو،  صميمي،  ـ   127

طهران، انتشارات اطالعات، 1382 هـ ش.
128 ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، انتشارات اسالمي 

قم وبريوت.
129 ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، بحثي كوتاه در باره علم امام، تقديم الشهيد 
قايض طباطبائي، تربيز، 1326 هـ، وكذلك املرفق بكتاب رسگذشت كتاب شهيد 

جاويد رضا استادي. 
130 ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، سنن النبي آداب زندگي پيامرب، ترمجه إىل 

الفارسية لطيف راشدي، ط 6، قم، انتشارات هتذيب، 1385 هـ ش.
انتشارات اسالمي،  السيد حممد حسني، شيعه در اسالم، قم،  الطباطبائي،  ـ   131

1362 هـ ش.
132 ـ الطربيس، أبو منصور، االحتجاج، مشهد املقدسة، نرش مرتىض، 1403 هـ.

أبو  حممد  حتقيق  وامللوك،  األمم  تاريخ  جرير،  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،  ـ   133
الفضل إبراهيم، ط 2، بريوت، دار الرتاث، 1387 هـ.

ومكتبة  دار  بريوت،  الطربي،  تاريخ  جرير،  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،  ـ   134
اهلالل، 1424 هـ.

135 ـ الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، بريوت، دار 
املعرفة، 1412 هـ.

آفتاب،  طهران،  الكريم،  القرآن  تفسري  يف  اجلواهر  اجلوهري،  الطنطاوي  ـ   136
1350هـ.

137 ـ إهلي ظهري، إحسان، القاديانية، الهور، ادارة ترمجان السنة.
 ،1 ط  وسنت،  قرآن  گزارش  به  پيامرب  مهسدارى  شيوه  أمحد،  عابديني،  ـ   138

طهران، هستي نام، 1381 هـ ش.
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139ـ  عاشوري لنگرودي، حسن، مهسان پيامرب، طهران، هستي نام،1386هـ.ش.
العامة  املرصية  اهليئة  القاهرة،  احلكم،  وأصول  اإلسالم  عيل،  الرزاق،  عبد  ـ   140

للكتاب.
141 ـ العسقالين، ابن حجر، اإلصابة يف معرفة الصحابة، حتقيق عبد املوجود وعيل 

حممد معوض، ط 1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1415 هـ.
األعلمي،  مؤسسة  بريوت،  األنبياء،  تنزيه  املرتىض،  السيد  اهلدى،  علم  ـ   142

1412هـ.
143 ـ العيل، صالح أمحد، دولت رسول خدا، ترمجه إىل الفارسية هادي انصاري، 

قم، پژوهشكده حوزه ودانشگاه، 1381 هـ ش.
علميه،  چابخانه  طهران،  العيايش،  تفسري  مسعود،  بن  حممد  العيايش،  ـ   144

1380هـ.ش.
145 ـ الفخر الرازي، املحصول يف علم األصول، بريوت، املكتبة العرصية، 1378 

هـ.
146 ـ الفخر الرازي، عصمة األنبياء، قم، منشورات الكتب النجفية، 1406 هـ.

طهران،  انبياء،  دعوت  كريي  جهت  كالمي  مباين  أحد،  قراملكي،  فرامرز  ـ   147
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 1376 هـ ش.

148 ـ فرغاين، سعد الدين، مشارف الدراري، قم، بوستان كتاب، 1379 هـ ش.
149 ـ فضائي، يوسف، شيعي گري، بايب گري، هبائي گري، طهران، نرش آشيانه 

كتاب، 1382 هـ ش.
150 ـ القادياين، أمحد، براهني أمحديه، طهران، چاپخانه فردويس، 1327 هـ ش.

151 ـ القايض عبداجلبار املعتزيل، رشح األصول اخلمسة، مرص، انتشارات وهبة، 
1384 هـ.

انتشارات  سازمان  طهران،  خاتم،  آيني  حسن،  حممد  قراملكي،  قدردان  ـ   152
پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 1386 هـ ش.

مطهري،  استاد  منظر  از  ديني  حكومت  حممدحسن،  قراملكي،  قدردان  ـ   153
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طهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 1379 هـ.ش.
قم،  واسالم،  مسيحيت  در  سكوالريزم  حسن،  حممد  قراملكي،  قدردان  ـ   154

بوستان كتاب، 1378 هـ ش.
155 ـ قدردان قراملكي، حممد حسن، معجزه در قلمرو عقل ودين، قم، بوستان 

كتاب، 1381 هـ ش.
بعثت،  بنياد   ،3 ط  طهران،  احلديث،  أحسن  أكرب،  عيل  السيد  القريش،  ـ   156

1377هـ ش.
نارص خسو،  انتشارات  القرآن، طهران،  اجلامع ألحكام  القرطبي، حممد،  ـ   157

1364 هـ ش.
158 ـ القمي، الشيخ عباس، سفينة البحار، طهران، دار األسوة للطباعة والنرش، 

1416 هـ.
159 ـ القندوزي احلنفي، سليامن، ينابيع املودة، بريوت، دار األسوة، 1294 هـ.

160 ـ كارل، ألكسس، انسان موجود ناشناخته اإلنسان ذلك املجهول، ترمجه إىل 
الفارسية برويز دبريي، طهران، 1354 هـ ش.

161 ـ الكراجكي، أبو الفتح، التعجب، دار الغدير.
162 ـ الكراجكي، أبو الفتح، معدن اجلوهر، طهران، املكتبة الرضوية، 1394.

اإلسالمية،  دارالكتب  طهران،  الكايف،  يعقوب،  بن  حممد  الكليني،  ـ   163
1365هـ.ش.

164 ـ الكنجي، عبد الرزاق، ترياق القلوب، بريوت، دار األضواء، 1998 م.
 158 امري،  مطبوعايت  مؤسسه  أملانيا،  الفرائد،  الفضل،  أبو  الگلپايگاين،  ـ   165

بديع.
166 ـ الالري، السيد عبد احلسني، املعارف السلامنية، قم، اللجنة العلمية للمؤمتر، 

1377 هـ ش.
167 ـ لوك، جان، رساله اي درباره حكومت، ترمجه إىل الفارسية محيد عضدانلو، 

طهران، نرش ين، 1387 هـ ش.
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ارشاد،  وزارت  انتشارات  طهران،  مراد،  گوهر  الرزاق،  عبد  الالهيجي،  ـ   168
1372هـ ش.

169 ـ املجليس، حممد باقر، بحار األنوار، بريوت، مؤسسة الوفاء، 1403 هـ.
170 ـ املجليس، حممد تقي، روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه، قم، بنياد 

فرهنگي اسالمي حاج حممد حسني كوشانپور، 1364 هـ ش.
171 ـ املحدث النوري، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت، 1408 هـ.

172 ـ حمرمي، غالم حسن، جلوه هاي اعجاز معصومني، ط 2، قم، دفرت انتشارات 
اسالمي، 1378 هـ ش.

األسوة  دار  القاهرة،  مكتبة  طهران،  املحمدي،  الوحي  رضا،  رشيد  حممد،  ـ   173
للطباعة والنرش، 1416 هـ.

174 ـ حممدي اشتهاردي، حممد، حرضت خدجية اسطوره ايثار ومقاومت، طهران، 
انتشارات نبوي، 1384 هـ ش.

175ـ  حممدي اشتهاردي، حممد، سريت پيامرب اعظم ومهربان، ط 1، قم، انتشارات 
نارص، 1385 هـ ش.

محيد  السيد  تلخيص  احلكمة،  ميزان  منتخب  حممد،  شهري،  ري  حممدي  ـ   176
احلسيني، قم، دار احلديث، 1383 هـ ش.

177 ـ حممدي ري شهري، حممد، ميزان احلكمة، قم، بوستان كتاب، 1404 هـ.
178 ـ حممودي، حممد باقر،هنج السعادة إىل مستدرك هنج البالغة، طهران، مؤسسة 

الطباعة والنرش، 1379 هـ ش.
 ،4 ط  األعظم،  النبي  سرية  من  الصحيح  جعفر،  السيد  العاميل،  مرتىض  ـ   179

بريوت، دار السرية، 1415 هـ.
180 ـ مرتىض العاميل، السيد جعفر، الصحيح من سرية النبي األعظم، قم، جامعة 

املدرسني، 1402 هـ.
دار  قم،  األعظم،  النبي  سرية  من  الصحيح  جعفر،  السيد  العاميل،  مرتىض  ـ   181

احلديث، 1428 هـ.
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النبي األعظم، ترمجه إىل  السيد جعفر، الصحيح من سرية  العاميل،  182 ـ مرتىض 
فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات  سازمان  طهران،   ،4 ط  سپهري،  حممد  الفارسية، 

وانديشه اسالمي، 1376 هـ ش.
183 ـ مرتىض العاميل، السيد جعفر، بنات النبي أم ربائبه، ط 2، قم، مكتبة اإلعالم 

اإلسالمي، 1416 هـ.
تبليغات  سازمان  طهران،  فلسفه،  آموزش  تقي،  حممد  اليزدي،  مصباح  ـ   184

اسالمي، 1366 هـ ش.
185 ـ املطهري، مرتىض، پيامرب أّمي، قم، انتشارات اسالمي.

186 ـ املطهري، مرتىض، پريامون انقالب اسالمي، قم، انتشارات اسالمي.
صدرا،  انتشارات  طهران،  اسالمي،  مجهوري  پريامون  مرتىض،  املطهري،  ـ   187

1364 هـ ش.
188 ـ املطهري، مرتىض، جمموعه آثار، طهران، انتشارات صدرا.

اسالمي،  انتشارات  قم،  اسالم،  در  زن  حقوق  نظام  مرتىض،  املطهري،  ـ   189
1359هـ ش.

190 ـ املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، بريوت، دار الزهراء، 1402 هـ.
191ـ  معرفت، حممد هادي، التمهيد يف علوم القرآن، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي، 

1415 هـ.
متهيد،  فرهنگي  مؤسسه  قم،   ،2 ط  قرآين،  علوم  هادي،  حممد  معرفت،  ـ   192

1380هـ ش.
193 ـ معروف احلسني، هاشم، سرية املصطفى، ترمجه إىل الفارسية محيد ترقي جاه، 

ط 1، طهران، حكمت، 1412 هـ.
194 ـ معروف الرصايف، الشخصية املحمدية، أملانيا، نرش دار اجلمل، 2002 م.

آذربخش،  انتشارات  أملانيا،  رشاب،  سوي  آن  هوشنگ،  زاده،  معني  ـ   195
1377هـ.ش.

الثقافة  بور سعيد، مكتبة  والتاريخ، حتقيق  البدء  بن طاهر،  املقديس، مطهر  ـ   196
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الدينية.
197 ـ املقريزي، تقي الدين، امتاع األسامع، حتقيق حممد عبد احلميد النمييس، ط 1، 

بريوت، دار الكتب العلمية، 1420 هـ.
أمري  مدرسة  انتشارات  قم،  قرآن،  پيام  تفسري  نارص،  الشريازي،  مكارم  ـ  ـ   198

املؤمنني، 1375 هـ ش.
199 ـ مكارم الشريازي، نارص، تفسري نمونه األمثل، قم، دار الكتب اإلسالمية.

تنظيم  الصالة، طهران، مؤسسه  آداب  اهلل،  السيد روح  اخلميني،  املوسوي  ـ   200
ونرش آثار امام، 1373 هـ ش.

201 ـ املوسوي اخلميني، السيد روح اهلل، تعليقات عىل رشح فصوص احلكم، قم، 
مؤسسه پاسدار اسالم، 1410 هـ.

202 ـ املوسوي اخلميني، السيد روح اهلل، تفسري سورة احلمد.
ارشاد  وزارت  طهران،  نور،  صحيفه  اهلل،  روح  السيد  اخلميني،  املوسوي  ـ   203

اسالمي، 1365 هـ ش.
املعهد  القاهرة،  النبوية،  السرية  اهلل حممد األمني، االسترشاق يف  نعيم، عبد  ـ   204

العاملي للفكر اإلسالمي، 1417 هـ.
205 ـ نفييس، كاظم، بعد چهارم در قرآن، فصلية مطالعات اسالمي، العدد 81، 

دي / 1381 هـ ش.
206 ـ النوبختي، أبو حممد، فرق الشيعة، النجف، انتشارات مرتضوي، 1355 هـ.
انتشارات  طهران،  پاينده،  القاسم  أبو  الفارسية  إىل  ترمجه  الفصاحة،  هنج  ـ   207

جاويدان، 1360 هـ ش.
208 ـ واط، مونتغمري، حممد پيامرب وسياستمدار، ترمجه إىل الفارسية إسامعيل وايل 

زاده، طهران، كتاب فرويش اسالمية، 1344 هـ ش.
فارس،  أمني  نبيه  ترمجة  الشعوب اإلسالمية،  تاريخ  بروكلامن،  كارل  ـ واط،   209

بريوت.
3، بريوت،  املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ط  الواقدي، حممد بن عمر،  ـ   210
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األعلمي، 1409 هـ.
211 ـ هولت، بيرتملكو، تاريخ اسالم كمربج، ترمجه إىل الفارسية تيمور قادري، 

طهران، امري كبري، 1382 هـ ش.
دار  بريوت،  والزندقة،  البدع  ألهل  املحرقة  الصواعق  حجر،  ابن  اهليتمي،  ـ   212

الكتب العلمية، 1414 هـ.
213 ـ يابكني، ريتشارد وأوروم اسرتول، كليات فلسفه، ترمجه إىل الفارسية جالل 

الدين جمتبوي، طهران، قسمت، 1376 هـ ش.
214 ـ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب، بريوت، دار صادر.

215ـ  اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب، ترمجه إىل الفارسية حممد آيتي، 
طهران، انتشارات علمي وفرهنكي، 1374 هـ ش.

216 ـ يورغن آيزنك، هانس، درست ونادرست در روانشنايس، ترمجه إىل الفارسية 
ايرج آيني، طهران، انتشارات جيبي، 1350 هـ ش.

الفارسية  إىل  ترمجه  اسالم،  حتقيقي  تاريخ  هادي،  حممد  الغروي،  اليوسفي  ـ   217
حسني عيل عريب، ط 4، قم، مؤسسه اإلمام اخلميني، 1383 هـ ش.
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