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  العتبة العباسية المقدسة
  المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية

  يعنى باالستراتيجية الدينية والمعرفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣/ أجوبة الشبهات الكالمية 
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هذا الكتاب الذي بني أيدينا هو الكتاب الثالث من سلسلة كتب  إنّ
، وقد سبق أن قدمنا للقارئ الكرمي كتابني من هذه »أجوبة الشبهات الكالمية«

، والكتاب الثاين ���»معرفة اهللا«السلسلة، ومها الكتاب األول حتت عنوان 
اين تناولنا مطلق الشبهات . ويف هذا الكتاب الث���»الدين والنبوة«حتت عنوان 

الناظرة إىل أصل الدين والنبوة العامة بالنقد والتحليل، ويف اخلتام تعرضنا إىل 
  ق ببعض األنبياء السابقني أيضاً.اإلجابة عن بعض الشبهات اهلامة فيما يتعلّ

ا هذا الكتاب الذي بني أيدينا فيعاجل خصوص الشبهات املطروحة أم
  وقد عمدنا إىل تنظيمها وإجنازها ضمن قسمني. ،9بشأن النيب األكرم 

يف القسم األول عمد كاتب السطور ـ كما يف الكتابني السابقني ـ إىل 
حتليل الشبهات الكالمية والعقائدية من منطلق كالمي ـ فلسفي، وذلك ضمن 

   :سبعة فصول، وهي كاآليت
  .9ـ أمية النيب األكرم  ١
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  ـ علم الغيب. ٢
  ـ املعاجز. ٣
  العصمة.ـ  ٤
  ـ النبوة والوحي. ٥
  ـ اخلامتية. ٦
  ـ احلكومة واملشروعية. ٧

تناولنا  »الشبهات التارخيية واالجتماعية«ويف القسم الثاين حتت عنوان 
وأخالقه الفردية واالجتماعية  9الشبهات املتعلقة بشخصية النيب األكرم 

لفردية، ضمن ثالثة فصول، وذلك على النحو اآليت (السرية واألخالق ا
  واألخالق اجلنسية، واألخالق االجتماعية).

ويف كال القسمني متّ تناول ما يقرب من مئة شبهة بالنقد والتحليل، وقد 
سعينا ـ من خالل نقد هذه الشبهات وإثبات زيفها وإا ال تعدو أن تكون 

ومقام النبوة ـ إىل إثبات  9جمرد اامات جوفاء ال صلة هلا بالنيب األكرم 
لتزام النيب باألسس والقواعد األخالقية على املستوى الفردي واالجتماعي ا

  واحلكومي بالشكل األعلى واألكمل.

  :أسلوب التحقيق

بشأن وتقييمها لقد سعيت يف هذا الكتاب إىل حتليل الشبهات املثارة 
بأسلوب مكتيب يف سياق النهج الكالمي  9الشخصية الفذّة للنيب األكرم 

سفي) والتارخيي. وبطبيعة احلال فإن االجتاه الغالب على هذا (الكالم الفل
الكتاب هو االجتاه الكالمي ـ التارخيي، وقد نضظر أحياناً إىل االستفادة من 
املسلك العرفاين والفلسفي أيضاً. واملسألة اليت جيدر التنويه إليها هي أن 
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ذلك قد تستغرق اإلجابة عن الشبهات يتم حتديدها طبقاً ألمهية الشبهة، ول
  اإلجابة عن بعض الشبهات أكثر من عشر صفحات أحياناً.

  :ضرورة التحقيق

 9الختفى ضرورة البحث على القارئ الكرمي؛ إذ تعرض النيب األكرم
ـ الذي ميثل حمور اإلسالم ـ إىل االنتقادات والشبهات حىت يف حياته، ونشهد 

بشأن السرية النظرية والعملية  اليوم إعادة واجتراراً هلذه الشبهات واالامات
هلذا اإلنسان العظيم يف بعض مواقع التواصل االجتماعي، ومؤلفات بعض من 
يصطلح عليهم باملستنريين. وعالوة على ذلك فإننا نشهد اليوم محلة مسعورة 

دف إىل تشوية صورة النيب األكرم يف أنظار  إلنتاج عدد من األفالم اليت
إلجابة عن هذا التشويه املتعمد، واغتيال شخصية النيب الشعوب. وعليه فإن ا

األكرم ذه األساليب اخلبيثة تستدعي أسلوباً عقلياً ومنطقياً، وإن اإلجابة 
خري وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وهذا ما سعينا  دالعلمية واملنطقية واملوثقة تع

  إليه من خالل تأليفنا الكتاب.
تقدم بواجب الشكر لسماحة قائد الثورة وعلينا يف هذه املناسبة أن ن

النيب «للهجرة الشمسية باسم  ١٣٨٧املعظم على مبادرته إىل تسمية عام 
من املقاالت وإقامة كثري  جمموعة، ومبناسبة هذه التسمية متّت كتابة »األعظم

  من املؤمترات، وإن كانت غري كافية.

  :وإبداعاته مزايا التحقيق

قد متّ تأليف كثري من الكتب واملقاالت ل ـ حداثة أصل املوضوع ١
، متّت اإلشارة يف ضمنها إىل بعض الشبهات 9حول سرية النيب األكرم 
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أيضاً. ولكن ميكن القول بكل جرأة وثقة بإنه مل يسبق لشخص أن قام بتدوين 
 9كتاب مستقل وجامع يتناول خمتلف الشبهات بشأن شخصية النيب األكرم 

  يكون هذا الكتاب هو األول يف تناول هذا املوضوع.بالنقد والتحليل، وعليه 

لقد اشتمل هذا الكتاب على جواب ما يقرب  :ـ مشولية الشبهات ٢
من مئة شبهة متّ مجعها من خمتلف املصادر ـ األعم من الكتب القدمية واحلديثة 
ـ وكذلك الشبهات الكثرية املثارة يف خمتلف املواقع اإلحلادية يف شبكة التواصل 

جتماعي. ومن بني الشبهات احلديثة املطروحة بشأن النيب األكرم، ميكن لنا اال
اإلشارة إىل شبهات البهائيني حول اخلامتية، وشبهات من يصطلح عليهم 

  باملستنريين بشأن شرعية احلكم وحقوق املواطنني يف النظام السياسي النبوي.

يف سياق لقد سعى كاتب السطور ـ  :ـ تعدد اإلجابات وتنوعها ٣
تقدمي إجابة منطقية ومقنعة عن خمتلف الشبهات ـ إىل توظيف االجتاه العقلي 
(الكالمي والفلسفي والعرفاين) والنقلي (اآليات والروايات والتاريخ). ويف 
احلقيقة سيجد القارئ أكثر من إجابة واحدة عن كل شبهة، ورمبا كانت 

ب مع خمتلف األذواق اإلجابات مستوحاة من خمتلف االجتاهات، كي تتناس
واملشارب. وقد اشتمل هذا الكتاب على بعض اإلجابات اليت هي حصيلة 

  تأمالت املؤلف.

إن من بني املزايا األخرى هلذا الكتاب أنه ـ خالفاً لبعض  :ـ التوثيق ٤
الكتب التحقيقية األخرى ـ مل يكتف بذكر الشبهات واإلجابة عنها، وإمنا سعينا 

ذكر صاحب الشبهة وايب عنها واملصادر الواردة فيها، يف هذا التحقيق إىل 
وذلك ضماناً ملزيد من االطمئنان إىل اإلجابة، وحصول احملققني والباحثني على 

  معرفة بأمهات املصادر اليت من شأا أن تكون عوناً هلم يف حتقيقام اآلتية.
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غرق ما جدير بالذكر أن املسائل الواردة يف القسم الثاين ـ الذي يست
يقرب من ثلث الكتاب ـ قد تكفل بتأليفها ومجعها زميلنا الفاضل حجة 
اإلسالم الدكتور غالم حسن حمرمي واحملقق احملترم مساحة السيد حمسن 
شريفي، ومل يكن يل من دور فيه سوى ما كان من بعض اإلصالحات اليت 

حتصيالً  أتت يف سياق تنظيمي حبت يتعلق بوضع العناوين الرئيسة والفرعية،
لتحقيق االنسجام بينه وبني القسم األول، وما كان من إكمال لإلجابات أحياناً. 
وأرى من واجيب هنا أن أتقدم جبزيل الشكر إىل هذين احملققني والباحثني 

  احملترمني على قبوهلما عناء اإلجابة عن الشبهات التارخيية.

م بعض كما متّ نقل اإلجابة عن ثالث شبهات، وهي (أخذ اإلسال
املسائل من األديان األخرى، وأسباب عدم نزول اإلمدادات الغيبية، وأسباب 
االندحار يف بعض احلروب) من القسم الثاين إىل القسم األول؛ لكوا أقرب 

  إىل الشبهات الكالمية منها إىل التارخيية.

ويف اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من اإلخوة احملققني حجج 
حسني ردائي وحممد صفر جربائيلي على ما بذاله من جمهود فيما اإلسالم 

يتعلق بالقسم األول، وحجة اإلسالم حممد هادي اليوسفي الغروي على جهده 
املبذول بشأن القسم الثاين، وتفضله علي من خالل قراءته الدقيقة واملتأنية هلذا 

 تكميل هذا الكتاب وتذكريه ببعض املسائل اهلامة اليت كان هلا الفضل يف
  التحقيق.
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  9 عدم أمية النبي األكرم

  
 9هناك شبه إمجاع من املؤرخني على وصف النيب األكرم 

، مبعىن أنه مل يأخذ العلم من أي معلم، ومل يتعلم القراءة والكتابة ���»األمي«بـ
كرمي أيضاً، وهو ما ملعىن يف القرآن ال. وقد متّ التأكيد على هذا ا���من أحد

  سيأيت بيانه.

هذه الصفة بالنسبة إىل النيب الذي جاء بقرآن اعترف الكل  دتع
بعجزهم عن اإلتيان مبثله، صفة إجيابية تؤكد إعجاز الكتاب الذي جاء به 
ونبوته. بيد أن أعداء اإلسالم يف القرون السابقة عمدوا إىل التشكيك بأمية 

؛ إلثبات دعوى اقتباس القرآن من الكتب األخرى، فقالوا بأن النيب 9النيب 
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، وإنه قرأ الكتب السماوية املتقدمة، ���كان يعرف القراءة والكتابة قبل النبوة
  وأخذ منها تعاليم دينه اجلديد.

  :األدلة على إثبات أمية النبي

  :يف حتليل الشبهة املتقدمة جيدر االنتباه إىل األمور اآلتية

  :ـ القرآن الكرمي ١
يف عدد من آياته، من  9لقد صرح القرآن الكرمي بأمية النيب األكرم 

  :قبيل
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، واآلية »األمي«بوصف  9فاآلية األوىل والثانية تصفان النيب األكرم 
هو  9، مثّ تشري إىل أن النيب حممد »أميون«الثالثة تعرف سكان مكة بأم 

  على شاكلتهم يف االتصاف ذه الصفة.

 »األم«سوب إىل النيب املن »النيب األمي«ولرمبا أشكل هنا بأن املراد من 
هذا اللفظ قد أطلق على مكة يف بعض االستعماالت،  اليت هي مكة؛ ألنّ
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وعليه ال يدل هذا الوصف على أميته مبعىن عدم معرفته القراءة والكتابة. كما 
يف اآلية الثالثة يعين املكيني (سكان مكة)، فال يدلّ على  »األميني«أن لفظ 

   املدعى أيضاً.

  :ب عن هذه الشبهةجيب القول يف اجلوا

عند استعماله يف القرآن وغريه من  »األمي«إن املتبادر من لفظ  :ًأوال
، ومحله على املعاين »الذي ال يقرأ«االستعماالت األخرى، هو الشخص 

  األخرى يفتقر إىل قرينة ودليل.

، هناك آية أخرى تدل »القرآن يفسر بعضه بعضاً« لـما كان :وثانياً
مل يكن يقرأ ومل يكن يكتب،  9على أن النيب األكرم  بشكل واضح وصريح

3" <$  ( :وهي قول اهللا تبارك وتعاىل  �$3 . �1?@ � $A $< $2 BC-$) D 8�  	  1 �8! $� 8�  	 &��8) $E $F8" �D - $	 $2
 8#
 $C-$E 8�$< 
 ;G HI $�&�� @8! �. فهذه اآلية كما يالحظ القارئ الكرمي تنفي عن ���) �

  لكتابة بصراحة ووضوح.النيب صفة القراءة وا

وقد يتساءل شخص ويقول إن هذه اآلية إمنا تنفي قدرة النيب على 
  القراءة والكتابة قبل البعثة والنبوة، وليس بعدمها.

  :ويف اجلواب عن ذلك جيب القول

 9اآلية يف مقام دفع شبهة اام النيب األكرم  لـما كانت :أوالً
ن الكرمي، فإا تؤكد على نفي باألخذ عن الكتب األخرى يف عرض القرآ

الكتابة والقراءة قبل البعثة، كيما تثبت استحالة أن يقوم من كان أمياً قبل ذلك 
   بكتاب يذهل العقول.
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اآلية الشريفة سكتت عن قراءة النيب األكرم وكتابته بعد  إنّ :ثانياً
  البعثة، لتقوم األدلة بعد ذلك على نفيها أيضاً.

وكتابته  9ية تدل على عدم قراءة النيب األكرم هذه اآل إنّ :ثالثاً
لبيان فلسفة ذاا آلية االتعليل الوارد يف  حىت بعد البعثة والنبوة أيضاً؛ ذلك ألنّ

عدم كتابة النيب وقراءته يشري إىل أنه لو كان يقرأ الكتب األخرى ويقتبس 
بأن النيب إمنا عنها بعض التعاليم، ألثار بذلك ريبة يف نفوس املبطلني، ولقالوا 

يؤدي بدوره إىل  أمروهو أخذ تعاليم القرآن من الكتب السماوية السابقة، 
الشك يف كون القرآن الكرمي وحياً مساوياً. وال خيفى على القارئ الكرمي أن 
النيب األكرم إذا متكن من القراءة والكتابة بعد النبوة والرسالة، فإن الشبهة 

ن ال بد من القول بداللة مفهوم التعليل الوارد يف ستعود إىل الظهور ثانية. إذ
هذه الشريفة على عدم كتابة النيب األكرم وال قراءته كي ال يبقى أي جمال 

  للشك والريبة يف كون القرآن وحياً مساوياً.

  :ـ التاريخ ٢

فهو التاريخ. فإن  9أما الدليل الثاين على إثبات أمية النيب األكرم 
سير ـ الذين رصدوا أكثر املسائل اجلزئية والدقيقة يف حياة املؤرخني وكتاب ال

النيب يف توارخيهم ـ مل يشريوا إىل تعلّم النيب، ومل يذكروا أمساء الذين تولوا 
  تعليمه، واملكان الذي تعلم فيه، والفترة الزمنية اليت قضاها يف التعليم أبداً.

ة مسألة تفصيلية، وهي وقد يقال بأن مسألة تعلّم النيب القراءة والكتاب
  يف غاية اجلزئية حبيث ال تستحق تسليط األضواء عليها وتسجيلها يف التاريخ.

ولكن جيب على القارئ الكرمي أن يلتفت إىل هذه احلقيقة، وهي أن 



 ��

صفة األمية يف عصرنا الراهن قد تبدو جزئية بالقياس إىل انتشار التعلم، حبيث 
فكان  9ا يف عصر النيب األكرم ن للعيان، أمأصبح األميون من القلة ال يبدو

األمر على عكس ذلك متاماً. حيث كانت األغلبية الساحقة من سكان مكة من 
األميني، حبيث حصر املؤرخون عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة من قريش 
بسبعة عشر نفراً، والذين يعرفون القراءة والكتابة من أهل املدينة (األوس 

باثين عشر نفراً فقط، وقد رصدت املصادر التارخيية أمساءهم  واخلزرج)
  .���وصفام

ولو كان النيب األكرم قد كتب كتاباً أو سطراً لسجله التاريخ، ولقام 
املسلمون باحملافظة عليه للذكرى والتربك، كما حصل ذلك بالنسبة إىل 
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ة. وحنن هنا وسائر الصحاب 7املصاحف املنسوبة إىل األئمة مثل اإلمام علي 
، بيد أن الذي ينفعنا منها هو أن األئمة أو رفضها لسنا بصدد تأييد هذه النِسب

كانوا يكتبون، وقد أثر عنهم ذلك، ومل يتحقق ذلك بالنسبة إىل النيب 
  .9األكرم

  :ـ اعتراف املستشرقني ٣

معروفة  9مع بداية عصر النهضة مل تكن شخصية النيب األكرم 
ان أغلبهم ينطلق من مواقف متطرفة بشأن النيب األكرم. بيد للغربيني، من هنا ك

أنه وبعد اتضاح الرؤية وانقشاع ضباب اجلهل أخذت هذه املواقف باالحنسار، 
، ومن 9وكتب بعض املستشرقني مؤلفات يف التعريف بشخصية النيب حممد 

، الذي اعترف يف كتابه ـ الذي »جون ديون بورت«بينهم العامل األمريكي 
ـ  ���»حممد وقرآنگاه عذر تقصري به پيش«جم إىل الفارسية حتت عنوان تر

بأخطاء العلماء الغربيني السابقني، واعتذر عن هذه األخطاء. وقال بشأن أمية 
  :النيب

يذهب اجلميع إىل االعتقاد بأن حممداً مل حيصل من العلم على غري ما «
  .���»كان سائداً بني قبيلته

جيب أن ال ننسى شيئاً وهو أن « :»األبطال«وقال كارايل يف كتاب 
  .�`�»حممداً مل يدرس على يد معلم أبداً ...
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عبد «وقد أشار ويل ديوران إىل املكانة اخلاصة للنيب عند جده 
  :، وقد بين أميته حيث قال»أبو طالب«وعمه  »املطلب

يزة يبدو أن أحداً مل يعن بتعليمه القراءة والكتابة. ومل تكن هلذه امل«
قيمة عند العرب يف ذلك الوقت، وهلذا مل يكن يف قبيلة قريش كلها إال سبعة 

  .���»عشر يقرءون ويكتبون. ومل يعرف عن حممد أنه كتب شيئاً بنفسه

  :تحليل شبهات فرضية عدم األمية

إلثبات مدعاهم باألدلة  9لقد متسك القائلون بعدم أمية النيب األكرم 
  :اآلتية

  :األكرم مع موقع أبوطالب ة النيبيم انسجام أمعد :ىلالشبهة األو ■

بعد وفاة جده عبداملطلب يف كنف عمه  9لقد ترىب النيب حممد 
الذي كان يتوىل زعامة قريش. وقد تعلم ولداه جعفر وعلي علم  »أبوطالب«

القراءة والكتابة؛ فكيف يعقل من أيب طالب الذي كان يويل النيب من االهتمام 
يوليه ألوالده ـ إذا مل نقل أنه كان يهتم به أكثر منهم ـ أن ال يوفر مثل الذي 

  .���للنيب الظروف اليت تساعده على تعلّم القراءة والكتابة كما صنع ألوالده؟

  :مناقشة وحتليل

الذين يطرحون هذه الشبهة،  ـ جيب اإلشارة قبل كل شيء إىل أنّ ١
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قرون املاضية والراهنة بالعصر ما يقيسون مسألة طلب العلم وأمهيته يف الإن
اجلاهلي. يف حني أن أهل مكة مل يكونوا يستشعرون يف العصر اجلاهلي ضرورة 
إىل طلب العلم حىت يف حدود القراءة والكتابة. من هنا كانت الغالبية العظمى 

دون أن يكون هناك من من أهل مكة أميني ال يتقنون فن القراءة والكتابة، 
قة األشراف أو من هم دوم من الطبقات الدنيا فرق يف ذلك بني طب

واملتوسطة، حبيث ـ كما سبق أن ذكرنا ـ مل يكن عدد املتعلمني من أهل مكة 
   يتجاوز السبعة عشر شخصاً.

العلم والفن األهم يف ذلك العصر كان يتمثّل بفنون الشعر والبالغة  إنّ
عصر كانوا جيهلون القراءة فت لالنتباه أن أكثر الشعراء يف ذلك الواألدب. والال

والكتابة، وبدالً من ذلك كانوا يتمتعون حبافظة جبارة جتعل من عدم القدرة 
على القراءة والكتابة أمراً فاقداً لألمهية، بل رمبا اعتربوا العلم بالقراءة والكتابة 

أنه قال عندما سئل عن  »ذو الرمة«فقد روي عن الشاعر الشهري  »نقصاً وعيباً
  .���»فإنه عندنا عيب« :ته بالكتابةمعرف

ـ على الرغم من خالفة أيب طالب ألبيه يف زعامة قريش، بيد أنه  ٢
كان كثري األوالد، وكان يعاين من أزمة يف وضعه االقتصادي، وهذا ما أكده 

. ولذلك قام العباس بكفالة ���»أيب ساد فقرياً« :حيث قال 7اإلمام علي 
  .�`�7بتكفل اإلمام علي  9جعفر، كما قام النيب حممد 
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إذن علينا أن ال نتوقع من أيب طالب أن يرسل مجيع أوالده لتعلم 
 9القراءة والكتابة، وأن يكون هناك ما يثري التعجب إذا مل يرسل النيب حممد 

أسوة م. بل بالنظر إىل املسألتني املتقدمتني (عدم احلاجة إىل طلب العلم يف 
االقتصادية الضعيفة أليب طالب)، ال يبقى هناك شيء العصر اجلاهلي، واحلالة 

  مما يدعو إىل االستبعاد والغرابة أبداً.

٣ ا دعوى أن أبا طالب قد أرسل ولديه جعفراً وعلياً لتعلم القراءة ـ أم
والكتابة، فهي جمرد دعوى مل يقم عليها شاهد من التاريخ. فقد تتبعت املصادر 

جلعفر بن أيب طالب بني أمساء السبعة عشر شخصاً التارخيية ومل أعثر على ذكر 
فهو على الرغم من وروده، إال  7ا اسم اإلمام علي من متعلمي قريش. أم

أن التاريخ مل يوضح كيفية تلقيه علم القراءة والكتابة ومن توىل تعليمه! فهل 
قام أبو طالب باستئجار شخص يتوىل مهمة تعليمه القراءة والكتابة؟ هذا غري 

بت أيضاً، بل الشواهد ـ ومنها فقر أيب طالب ـ تقوم على خالف ذلك. ومن ثا
، 9قد تربى يف كنف النيب األكرم  7 ياإلمام عل لـما كانناحية أخرى 

فإنه إذا كان له من معلم من بين البشر، فمسؤولية ذلك تقع على عاتق النيب 
ءة والكتابة كان بعد األكرم نفسه. بل هناك من ادعى أن تعلم اإلمام علي للقرا

اإلسالم. وعليه فإن أصل الدعوى التارخيية للمستشكل فيما يتعلق بتوفري أيب 
جمرد ادعاء ال تساعد عليه  7طالب الظروف املناسبة لتعلم جعفر وعلي 

  الشواهد والقرائن التارخيية، بل إا تثبت خالفها أيضاً.
ية اخلفية. فإن اهللا ـ إن مسألة أمية النيب تعد من األلطاف اإلهل ٤

من التعلّم  9سبحانه وتعاىل قد دبر األمور حبيث ال يتمكن النيب األكرم 
على يد شخص، كي ال يتم اامه فيما بعد باقتباس الوحي واإلسالم من 



 ��

  األديان األخرى.
، ���ـ لقد كان أبو طالب مدركاً ملقام نبوة النيب حممد وشخصيته الفذّة ٥

ى حاجة إىل تعليمه. بل إن أبا طالب مل يكن يرى من هو ولذلك مل يكن ير
جدير بتعليم النيب وتربيته، ذلك خلوفه عليه، باإلضافة إىل هواجسه بشأن 

  شخصيته الثقافية واالجتماعية، وخوفه من أن يتأثر بأجواء الثقافة اجلاهلية.
ـ إن على الذي صاغ هذه الشبهة أن يثبت مدعاه (قدرة النيب  ٦
على القراءة والكتابة) باألدلة القطعية، ال أن يكتفي مبجرد  9األكرم 

االحتمال واالستبعاد؛ ألن أبا طالب مل يقم بتعليمه. فعندما يثبت يف التاريخ أن 
اسم النيب األكرم مل يسجل يف عداد الذين يعلمون القراءة والكتابة، ال نستطيع 

  :ادها؛ ذلك لألسباب اآلتيةرفع اليد عن هذه الوثيقة التارخيية رد استبع
  إن جمرد االستبعاد ال ينهض دليالً على املدعى. :أوالً
من األدلة على رفع هذا االستبعاد، وقد  اًميكن لنا أن نقيم كثري :ثانياً

  أشرنا إىل بعضها.
إن الدعوى املقابلة (أمية النيب) قد متّ إثباا بأدلة كثرية، وقد  :ثالثاً

  عض جوانبها.متّت اإلشارة إىل ب
اجلسد املادي والعضوي لإلمام  لـما كانـ املسألة األخرية هي  ٧

ما هو ظهور وجتلّ للعني الثابتة والراسخة لوجود النيب يف عامل إن 7علي
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أرواح األئمة حتظى يف  لـما كانت، ومن جهة أخرى »األعيان الثابتة«اردات 
تمتعون بالعلم واملعرفة الربوبية، ، فإم يتنيتلك العوامل مبرتبة ومرتلة خاص

ولذلك يكون علمهم يف هذه الدنيا من العلم اللدين واإلهلي، فال يكونون حباجة 
   .���إىل من يعلمهم من البشر

  :إخبار النيب األكرم عن األمم السابقة :الشبهة الثانية  ■

وقدرته على  9عمد بعض املعاصرين إلثبات عدم أمية النيب األكرم 
ءة والكتابة إىل التمسك بإخبار النيب عن املغيبات، من قبيل إخباره باسم القرا

احلسن واحلسني عند والدما، مربراً ذلك بأن هارون كان لديه ولدان امسهما 
  شبر وشبري، وملكان املشاة بينهما وبني ولديه اختار هلما هذين االمسني.

، وإخباره بأن 7سى وكذلك إخباره عن إيذاء بين إسرائيل للنيب مو
شخصاً، وإخباره عدي بن  ٣١٣عدد أصحاب طالوت عند اجتياز النهر كان 

  حامت الطائي بتفاصيل ديانته املسيحية.

إن مقرر هذه الشبهة يستند إىل هذه األخبار إلثبات أن النيب إمنا علم 
  .���ا من خالل قراءته للكتب السماوية السابقة

  :مناقشة وحتليل

شبهة من الشبهات الواهية اليت ميتلك القارئ الكرمي جواا؛ هذه ال إنّ
ألن اإلخبار عن األمم السابقة يأيت من قبل الوحي والعلم اإلهلي ويوضع حتت 

  :. وهذا ما أكد عليه القرآن الكرمي بقوله9تصرف النيب األكرم 
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هذا وإن العلم باألحداث املاضية ال يتوقف على قراءة الكتب 
السماوية السابقة، إذ ميكن اإلحاطة بذلك من طريق السماع مشافهة عن 

  اآلخرين.
يب أما املسألة الثالثة فهي أنه بااللتفات إىل املقام العلمي واملعنوي للن

األكرم، تكون إحاطة النيب بعلوم املاضي واملستقبل من لوازم هذا املقام، وهو 
  ما سيأيت توضيحه يف نقد شبهة إنكار علم النيب للغيب إن شاء اهللا.

  :شهادة العباس عم النيب :الشبهة الثالثة  ■

 9من بني األدلة اليت يتمسك ا املنكرون ألمية النيب األكرم  إنّ
لعباس، فقد صحب العباس أبا سفيان يف سفر وهناك سأله أحد قول عمه ا

اليهود عما إذا كان النيب يعرف الكتابة؟ فقال العباس فأردت أن أقول نعم؛ 
  .���ال يكتب :فخشيت من أيب سفيان أن يكذبين ويرد علي، فقلت

إذ حاول مقرر هذه الشبهة أن يستدل ذا النص التارخيي ليثبت أن 
بالقراءة والكتابة كان من األسرار اليت مل يطلع عليها  9األكرم  علم النيب

  .�`�غري عمه العباس
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  :مناقشة وحتليل

دعوى أن النيب كان يعرف القراءة والكتابة، ولكنه آثر أن يبقي  ـ إنّ ١
ذلك طي الكتمان، حىت مل يطلع عليه سوى عمه العباس، ال يعدو أن يكون 

ن لطفل أن يذهب إىل املدرسة، ويدرس على يد ادعاًء واهياً؛ إذ كيف ميك
املعلمني، حىت يتمكن من القراءة والكتابة على أعلى املستويات التخصصية 

لع عليه أحد؟! وما ، دون أن يطّودراستها مبعىن قراءة الكتب السماوية السابقة
  هو الداعي الذي يدفع طفالً صغرياً إىل كتمان تعلّمه؟

وما حوهلا معرفة النيب األكرم باألمية، وال  وكيف ميكن جلميع أهل مكة
  يطلع على خالف ذلك سوى العباس فقط؟!

مسألة حتظى بتأييد مجيع  9حقيقة أمية النيب األكرم  وعليه فإنّ
النصوص التارخيية، ويقوم عليها إمجاع أهل مكة، وال يؤيد القول املخالف 

تشكيك بصحة يشكل يف حد ذاته مؤشراً لل أمروهو سوى شخص واحد، 
املصدر املنسوب إىل العباس. وأما إذا قلنا باعتبار هذا املصدر، فعلينا أن حنلل 
الدافع الكامن وراء كالم العباس، وهو ما سوف نناقشه يف الكتاب الالحق من 

   هذه السلسلة إن شاء اهللا تعاىل.

ـ يبدو أن ما أراده العباس من اجلواب عن سؤال اليهودي باإلجياب  ٢
النيب  »أمية«؛ إذ كان يرى يف 9إىل رفع مكانة ومرتلة النيب حممد  يهدف

عدم تناسب مع شأن النبوة، وإن سؤال اليهودي كان ينظر إىل النقاط اإلجيابية 
، من قبيل األسئلة املتعلقة بأخالقه 9والسلبية من شخصية النيب حممد 

ذريعة للمخالف  ومناقبه، ولذلك كان العباس يروم يف هذا املوقف عدم إعطاء
  يف ثلب النيب.
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ـ حلسن احلظ فإن املصادر التارخيية قد أشارت إىل احلافز الذي  ٣
دفع العباس إىل اإلجابة عن سؤال اليهودي عن قدرة النيب على القراءة 
والكتابة باإلجياب. فإن املصادر التارخيية األخرى ـ اليت عمد املستشكل إىل 

لى تفصيل أكثر بشأن إجابة العباس عن غض الطرف عنها! ـ قد اشتملت ع
إنين يف اجلواب عن سؤال  :سؤال اليهودي، إذ جاء فيها أن العباس قال

اليهودي بشأن قدرة النيب على القراءة والكتابة، ظننت أين لو قلت إنه أمي ال 
يعرف شيئاً من الكتابة، فإن ذلك سيكون دون شأن النيب األكرم؛ فأردت أن 

  .���يت من أيب سفيان ... فظننت أنه خري له أن يكتب له، فخش»نعم«أقول 

وعليه يتضح أن النيب كان أمياً، وإن العباس إمنا أراد أن يثبت متكنه 
من القراءة والكتابة دفاعاً عن شخصية ابن أخيه. وهذا يشكل بدوره دليالً 

  تارخيياً آخر على أمية النيب األكرم.

  :ديبيةكتابة صلح احل :الشبهة الرابعة  ■

، 9إن من بني األدلة اليت متسك ا املنكرون ألمية النيب األكرم 
ادعاء أن النيب قد كتب امسه يف وثيقة صلح احلديبية بيده. فعندما كتب اإلمام 

يف نص املعاهدة، اعترض عليها ممثل  »حممد رسول اهللا«عبارة  7علي 
ن ميحو وصف أ 7علياً  9؛ فأمر النيب »سهيل بن عمرو«مشركي مكة 

؛ فكره اإلمام علي ذلك؛ فأخذ النيب املعاهدة منه وحما عبارة »رسول اهللا«
   »حممد بن عبد اهللا«وكتب بدالً منها  »رسول اهللا«
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فأخذ رسول اهللا الكتاب بيده فكتب هذا ما قاضى عليه حممد بن «
  .���»عبداهللا

  :مناقشة وحتليل

سك ا املنكرون ألمية ـ ورد يف ذات املصادر التارخيية ـ اليت مت ١
 7قد طلب من اإلمام علي  9النيب األكرم ـ التصريح بأن النيب األكرم 

  .���»أرنيه؛ فأراه إياه 9فقال « »حممد رسول اهللا«أن يريه موضع عبارة 

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

هو الذي أخذ ميثاق الصلح  9ألكرم ـ وأما أن يكون النيب ا ٢
وخطه بيده؛ فيجب القول يف هذا الشأن رمبا كان املراد أنه أمر بكتابة امسه 
اخلاص، أو أن يكون هو الذي كتب ولكن بإمالء أو إرشاد شخص آخر، كما 

  ميكن لألمي أن يكتب بعض الكلمات بتوجيه من اآلخرين.

القرينة املتقدمة (املطالبة خرين ووعليه مع وجود هذين االحتمالني اآل
دليالً على  »فكتب ...«بإراءة موضع اسم النيب األكرم)، ال ميكن اعتبار عبارة 

  معرفة النيب بالقراءة والكتابة.
ـ إن الذي نؤكد عليه يف هذا الكتاب هو أمية النيب األكرم قبل البعثة  ٣
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سابقة، وأما أن والرسالة، كي ال يصح اامه باألخذ عن الكتب السماوية ال
يكون قد تعلم القراءة والكتابة بعد البعثة بعناية إهلية خاصة، فلم يتم إنكاره 
بشكل صريح. ومن جهة أخرى فإن قدرة النيب على الكتابة حىت بعد البعثة 

  والنبوة مل تثبت بالدليل.
ـ أما األمر األخري فهو أنه بغض النظر عما تقدم، لو سلمنا جدالً أن  ٤

د كتب وثيقة صلح احلديبية بيده، جيب القول إن كتابة النيب من الناحية النيب ق
التارخيية قد اقتصرت على هذا املورد اخلاص فقط، وميكن اعتبار ذلك من 

ـ خاصة وأنه طلب  »أمياً«اإلعجاز اإلهلي، حيث كان النيب قبل هذه احلادثة 
إهلية ناظرة إىل من اآلخرين أن يدلوه على موضع امسه املبارك ـ وبعناية 
  مصلحة اتمع واألمة، متكن من الكتابة يف هذا املورد اخلاص.

  :اإلجابة عن شبهات الدكتور عبد اللطيف اهلندي

توىل عبد اللطيف اهلندي يف منتصف القرن املنصرم رئاسة مركز 
الدراسات الثقافية للمسلمني يف اهلند، وقد شكك ـ ضمن مقال له ألقاه يف 

للميالد ـ يف أمية  ١٩٦٤عقد يف مدينة حيدر آباد اهلندية عام  مؤمتر إسالمي
نشري إىل ثالثة من أهم أدلته، لنقوم بنقدها على  أيت. وفيما ي���النيب األكرم 
  حنو االمجال.
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  :دعوى االستبعاد :الشبهة اخلامسة  ■

لقد أشار الدكتور عبد اللطيف اهلندي إىل اجلانب العلمي والثقايف من 
، حيث كان طوال مسريته اإلصالحية حيثّ على 9نيب األكرم شخصية ال

طلب العلم ويرفع من شأن املعلم، ويدعو الناس إىل التعلم، وبلغ به األمر أن 
طلب من األسرى أن يسعوا إىل حترير أنفسهم بأن يعلّم كل واحد منهم عشرة 

ثل هذا هل ميكن لنا أن نفهم كيف ميكن مل«: من املسلمني، مث استطرد قائالً
  .»القائد امللهم أن حيرم نفسه من الفوائد املترتبة على معرفة القراءة والكتابة؟!

مدعانا  وهن هذه الشبهة يتضح من خالل املطالب املتقدمة؛ إذ أنّ إنّ
يقوم على األمية مبعىن عدم الكتابة وعدم الذهاب إىل مدرسة لتعلم القراءة 

ـ ميكن للنيب أن يعلم القراءة والكتابة  والكتابة. بيد أنه ـ كما سبق أن أشرنا
بالعلم اللدين، إال أنه مل ميارس الكتابة طوال حياته دفعاً لتهمة اقتباسه القرآن 
والوحي من املصادر األخرى. وإن عدم ممارسة النيب األكرم للكتابة ال يتناىف 
 مع اتصافه بصفة املعلم مبعىن تعليم اآلخرين احلكمة واملعارف األخالقية

  مصدره يف ذلك هو الوحي والنفس القدسية للنيب. السامية أبداً؛ ذلك ألنّ
للكتابة وإن أدى إىل  9األمر اآلخر أن عدم ممارسة النيب األكرم 

فوت بعض الفوائد اجلزئية بالنسبة إىل النيب، إال أن فوت هذه الفوائد اجلزئية 
الكتابة، واليت تتمثل بدفع ال يعد شيئاً بالقياس إىل املصلحة املترتبة على عدم 

  مة حصوله على الوحي من املذاهب والفلسفات واألديان األخرى.

  :االستناد إىل آيات تعليم النيب للكتاب واحلكمة :الشبهة السادسة  ■

بأنه معلم للكتاب واحلكم  9لقد وصف القرآن الكرمي النيب األكرم 
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يقول صاحب الشبهة إن الذي يروم تعليم اآلخرين املضامني العلمية 
  لكتاب معين، جيب أن يكون قبل كل شيء من العارفني بفنون القراءة والكتابة.

  :وهذا االستدالل ضعيف أيضاً، لألسباب اآلتية

ميكن العثور على بعض احلكماء والعباقرة بني األميني الذين  :أوالً
من احلكم الدينية  اًون جناحات باهرة يف حقل تعليم اآلخرين كثريحيقق

  واألخالقية، ولرمبا كانوا أجنح يف استقطاب األتباع من الدارسني واملثقفني.

إن املراد من تعليم الكتاب يف هذه اآلية الشريفة ليس هو تعليم  :ثانياً
ية واألخالقية يف القرآن، القراءة والكتابة، وإمنا املراد هو تعليم املضامني العلم

وهو أمر يأيت من خالل حفظ اآليات واالستناد إليها يف مقام الوعظ والتعليم. 
الواردة يف اآلية ذاا تشهد على هذا املدعى وأن املراد  »احلكمة«وإن مفردة 

من التعليم هو بيان املسائل احلكمية واألخالقية وما تتضمنها من التعاليم 
  ة.العقلية والديني

إن املستشكل قد جتاهل منصب النبوة واتصال النيب األكرم  :ثالثاً
مياً، ومن ياً وأُتيادعابالوحي وعلم الغيب اإلهلي، ونظر إىل النيب بوصفه إنساناً 

الطبيعي أن ال يستطيع مثل هذا اإلنسان أن يكون معلماً للقرآن واحلكمة! يف 
للدين، باإلضافة إىل كونه متصل بالوحي والعلم ا 9حني أن النيب األكرم 

أشرف األنبياء، وإن تعليمه للكتاب واحلكمة من مقتضيات النبوة، ومن لوازم 
  صفاته الكمالية.
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  :االستناد إىل آيات التالوة وتعليم الكتاب :الشبهة السابعة  ■


, ( :هناك من حاول االستناد إىل قوله تعاىل $�  	 S%& �' $�  - ;T �U �V 
&��8) $*
 ;W $� �:$@ �  على القراءة والكتابة. 9؛ إلثبات قدرة النيب األكرم ���) 	

كان يقرأ الوحي من الصحف؛  9يقول مقرر الشبهة إن النيب األكرم 
  .���وعليه جيب أن يكون عاملاً بالقراءة

ويف هذا الشأن جيب القول إن التاريخ مل يقدم أي نص يشري إىل أن 
  وإمنا كان يقرأه عن حفظ.النيب كان يقرأ الوحي من خالل الصحف، 

وفيما يتعلق بالصحف املدعاة، ميكن طرح خمتلف االستفهامات، من 
قبيل ما هي طبيعة هذه الصحف؟ ومن كتبها؟ هل أنزل جربائيل تلك الصحف 

التاريخ  إذ إنّابق؟ ـا يف وقت سـذي كتبهـإىل النيب األكرم؟ أم أن النيب هو ال
مور، بل هو ينكر وجود مثل هذه الصحف مل يقدم لنا أي إشارة إىل هذه األ

  من األساس، يكون أصل هذه الدعوى واهياً.
مشتقة من (تلو) مبعىن  »تالوة«ا من الناحية اللغوية فإن كلمة أم

التبعية، وآخر الشيء، والقراءة. وقد استعملها اللغويون بشكل عام يشمل قراءة 
لة على وجود صحيفة أو دون أن تكون فيها دالمن الشعر، والصالة والقرآن، 

  .�`�شيء مكتوب
الشاهد اللغوي فقد استعمل القرآن التالوة مبعناها العام  وفضالً عن
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من الواضح أن تالوة الشياطني مل تكن من لوح أو كتاب، بل ذهب 

ع املفسرين واللغويني إىل تفسري التالوة هنا مبطلق الكالم واحلكاية، وعليه مجي
ال ميكن لنا أن نثبت وجود كتابة ولوح من خالل نسبة تالوة اآليات إىل النيب 

  ال من الناحية التارخيية، وال من الناحية اللغوية. 9األكرم 

  :الخالصة

ابة والقراءة على ت األدلة السابقة على عدم وقوع وصف الكتلقد دلّ
اآلية اليت قيل بداللتها على املدعى بشكل صريح وشفاف،  نّأالنيب األكرم. و

   إمنا تؤيد عدم حتقق الوصف املذكور فقط.
على القراءة والكتابة على  9ا فيما يتعلق بقدرة النيب األكرم أم

 مستوى احلقيقة والواقع، فهناك نظريات خمتلفة، وإن اختالف هذه النظريات
يعود إىل اختالف األدلة والروايات؛ إذ دلّ بعضها على نفي قدرة النيب على 
القراءة والكتابة، ودلّ بعضها على نفي الكتابة وإثبات القراءة، ودلّ بعضها على 

   .���إثبات األمرين معاً (القدرة على القراءة والكتابة)

 ما وعالوة على ذلك فإن هذه النظريات الثالث تنشعب بالنسبة إىل
قبل البعثة وما بعدها إىل قسمني، وبذلك يكون جمموع النظريات يف هذا الشأن 
ستة، وإن تقرير هذه النظريات حيتاج إىل حبث مستقل. بيد أن الذي نراه على 
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حنو القطع واليقني هو عدم حتقق القراءة والكتابة قبل البعثة، حيث ينطبق 
ناحية. وعليه يكون جميء من هذه ال 9على النيب األكرم  »األمي«وصف 

مثله بالقرآن الكرمي معجزة، وإن شبهات املخالفني يف نسبة وصف الكتابة 
   والقراءة له قبل البعثة جمرد اام ال يقوم على دليل.

لقد كان النيب من هذه الناحية نبياً كامالً ومن أشرف املخلوقات 
لقراءة بالنسبة له أمر ومتصالً بعامل الغيب، وعليه فإن القدرة على الكتابة وا

سهل ويسري، ولكن حىت ال تتكرر شبهة املخالفني له يف اامه باقتباس تعاليم 
اإلسالم من الكتب السماوية األخرى ـ اليت تقدم ذكرها يف اآلية السابقة ـ فقد 

  .���عمد مساحته إىل رعاية املصاحل يف عدم ممارسة القراءة والكتابة

على القراءة والكتابة  9النيب األكرم  حصيلة الكالم أن عدم قدرة
قبل البعثة أمر قطعي ويقيين، ومن هذه الناحية ال يوجد لدى أعداء اإلسالم 
أي مستمسك أو دليل يثبت أن النيب قد أخذ تعاليم اإلسالم والقرآن من 
املصادر األخرى. بيد أن حتقق الوصف املذكور للنيب فيما يتعلق بفترة ما بعد 

إن كان من األمور اخلالفية، إال أن كال األمرين (إثبات قدرة النيب البعثة فهو و
على القراءة والكتابة أو عدم قدرته عليهما) ال يجديان نفعاً ألعداء اإلسالم؛ 
إذ لو ثبت وقوع القراءة والكتابة منه بعد البعثة، كان ذلك من األمور اخلارقة 

؛ ألنه كان 9نيب األكرم للعادة، ويكون معجزة تضاف إىل سائر معجزات ال
قبل البعثة أمياً، وإذا به يتحول فجأة إىل شخص قادر على القراءة والكتابة يف 
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ضوء البعثة والنبوة. وأما على فرض بقائه على األمية حىت بعد البعثة، فيمكن 
اعتبار ذلك من اإلعجاز أيضاً، ملكان صدور كتاب على مثل عظمة القرآن ـ 

  لعديد من اجلهات ـ عن النيب األكرم رغم أميته.والذي هو معجزة من ا

  

  
UIO  



 ��

  

  

  

@+  

  علم الغيب
  

للغيب استناداً إىل  9إنكار علم النيب األكرم  :الشبهة األوىل ■

  :القرآن

القرآن الكرمي ينفي علم  هناك من متسك بظاهر بعض اآليات للقول بأنّ
  ���، وإليك بعض هذه اآليات9الغيب عن النيب األكرم 

�  (ـ � �� ]
 $̂ $_ 6  �"  Z 89 ��$# �%& ��$N $< 8̀,
  $K83 $L8#
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م ا القسم اآلخر من أدلة املخالفني أمث سرية فيتمثّل بأحداوشبها
  دية اليت كان يسلك فيها كأي إنسان آخر.عتياالنيب األكرم وحياته اال

  :مناقشة وحتليل

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

  :مقدمة

أ ـ إمكان علم الغيب هل ميكن لإلنسان أن حيصل على علم الغيب 
ن املاضي واملستقبل ـ من الطرق وإدراك خفايا العامل وأسراره ـ األعم م

  ؟ألوفةوالقنوات غري امل
أدلّ دليل على إثبات إمكان شيء ـ كما يقول الفالسفة ـ هو  إنّ

الوقوع والتحقق. وفيما يتعلق بداللة التجربة وخمتلف العلوم على إمكان وقوع 
لغرب علم الغيب ال جند اليوم من ينكر ذلك إال نادراً. وحالياً يتم التحقيق يف ا

وإدراك األمور  »ماورائيات«بشأن هذا البحث حتت عنوان علم الـ 
  .�`�»االستبصار«، واستشراف املستقبل و���امليتافيزيقية

هانس «و »ألكسيس كارل«وقد حتدث املتخصصون من أمثال الدكتور 
  ، ذا الصدد قائلني»يورغن آيزنك
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آلخرين دون ميكن ألصحاب البصائر أن يسربوا األغوار الفكرية ل«
حاجة إىل توظيف أعضائهم احلسية، ويتمكنون بذلك من رؤية األحداث 

  .���»والوقائع اخلارجة عن النطاق الزماين واملكاين، وهذا من املواهب اإلهلية

وميكن لنا أن نشري هنا على سبيل املثال إىل املتنبئ الغريب الشهري يف 
، حيث متكن من التنبؤ ببعض م) ١٥٦٦ـ  ١٥٠٣( »نوستر دامس«العامل الغريب 

  .���أحداث العامل قبل بضعة قرون

وبقطع النظر عن هذه املوارد فإن كل شخص قد جرب بنفسه أو مسع 
من أقاربه أن بعض املنامات املتعلقة باملستقبل حتولت إىل حقيقة، وبذلك 

  يدرك املرء األحداث قبل وقوعها.

لغيب سيغدو من األمور وبااللتفات إىل هذين األمرين فإن العلم با
  .9املمكنة لألنبياء ومن بينهم النيب األكرم 

ب ـ علم األنبياء السابقني بالغيب من خالل دراسة حياة األنبياء 
نشري إىل  أيتالسابقني يتضح أم كانوا يعلمون الغيب يف اجلملة، وفيما ي

  :بعضهم
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لمه إن أول علم للغيب هو علم األمساء الذي ع 7ـ النيب  آدم  ١
اهللا ألول إنسان ونيب على وجه األرض وهو النيب آدم، وهو من العلوم 

  .���احملجوبة عن املالئكة

إذ توجه بالدعاء إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأن  7ـ النيب نوح  ٢
اليبقي أحداً من الكفار على قيد احلياة، وذلك لليأس من إميام، وعلمه بأن 

. وبالرجوع إىل آية أخرى ���حاالً منهمأوالد املشركني لن يكونوا أحسن 
  .�`�ندرك أن منشأ علم النيب نوح بذلك هو الوحي اإلهلي

 7فبعد أن استمع إىل املنام الذي رآه يوسف 7ـ النيب يعقوب  ٣
تنبأ مبا سيناله من النبوة واملقام الشامخ، كما أخرب مبكر إخوة يوسف وإعطائه 

  .��lعلم تفسري األحالم

إن الذئب قد أكله،  :ب بكذبة إخوة يوسف يف قوهلموإن علم يعقو
من بالط حاكم مصر، يأيت يف سياق إخباراته  »بنيامني«وسرقة شقيق يوسف 

  .��yالغيبية

حيث كان خيرب عن نوع الطعام الذي  7ـ النيب عيسى بن مرمي  ٤
  .��xيدخره الناس يف بيوم
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القرآن  حيث كانا طبقاً لصريح 8داوود وسليمان  بيانـ الن ٥
  .���يتمتعان بعلم إهلي خاص، من قبيل العلم بلغات الطيور

  :مناقشة وحتليل

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

  :ـ الفصل بني علم الغيب الذايت والتبعي ١

من اآليات يف من خالل قراءتنا آليات القرآن الكرمي ندرك أن قسماً 
علم النيب  ، مبعىن أن9ّمقام نفي علم الغيب الذايت واالستقاليل للنيب األكرم 

النيب  نّأبالغيب ال ميكن أن يكون من طريق ذاته ومستقالً عن اهللا عز وجل. و
األكرم يف سياق امتثاله لألوامر اإلهلية يقر بأنه ال ميتلك علم الغيب خبزائن اهللا 

وحي واإلهلام اإلهلي. وإن هذا االعتراف ال ينايف الناحية بقطع النظر عن ال
األخرى من علم الغيب، مبعىن احلصول عليه من القنوات اإلهلية، وقد تقدم ذكر 

  اآليات الدالة على ذلك. 

وعليه فإن اآليات اليت تثبت علم الغيب لألنبياء إمنا تثبت علم الغيب 
النافية لعلم الغيب عن األنبياء، إمنا الناشئ عن الوحي واإلهلام، بينما اآليات 

  هي بصدد علم الغيب الذايت واالستقاليل مبعزل عن العناية اإلهلية.

  :بالغيب طبقاً لتقرير القرآن الكرمي 9ـ علم النيب األكرم  ٢

على الرغم من أن بعض آيات القرآن الكرمي تقصر علم الغيب على 
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وغريها من اآليات األخرى تثبت ذاا هذه اآليات  الذات اإلهلية، إال أنّ
من خمتلف القنوات والطرق  9اإلخبار الغييب الصادر عن النيب األكرم 

  اإلهلية، ومن بينها الوحي واإلهلام. وإن هذه اآليات على ثالث طوائف

ـ اآليات اليت حتصر علم الغيب باهللا سبحانه وتعاىل مع بعض  ١
  االستثناءات.

  غيب للنيب بقول مطلق.ـ اآليات اليت تثبت علم ال ٢
  ـ اآليات اليت تثبت علم الغيب للنيب بشكل خاص وحمدد. ٣

  :نشري إىل هذه اآليات يأيتوفيما 
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 $Y  8� $	  1 � �' �� 8�  	 � !$) 8 $l
 �M- $\ $*(���.  

� (ـ �  :8f �* $m $0  K83 $L8#
 �  n- $Z  $Y $Z  o< H * 
 ;� $�$N  1 !83 $q  B%& �' $� 8�  	 $r$E 8�
 8� $	(���.  
هذه اآليات تثبت أول األمر اختصاص اهللا بعلم الغيب، مث تستثين  إنّ

  األنبياء والرسل وتثبت هلم هامشاً من علم الغيب أيضاً.
أما الطائفة الثانية من هذه اآليات فهي اليت تدلّ على ثبوت علم الغيب 

  9للنيب األكرم 
H  13 #$83<$  (ـ   �&�J  K83 $L8#
  M-$! 8JN 8�  	 $> # $G (�`�.  
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ا الطائفة الثالثة من هذه اآليات فهي اآليات اليت تشري إىل علم النيب أم
  :األكرم يف موارد خاصة، من قبيل قوله تعاىل
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  :املطلق واإلثبات اجلزئي يـ النف ٣

ن قلنا بأن هناك آراء خمتلفة يف تفسري علم النيب بالغيب. وهناك م أتقد
من بني تلك اآلراء ما يذهب إىل القول بالعلم اجلزئي ويف موارد خاصة. وعلى 
هذا األساس فإن اآليات املثبتة لعلم النيب بالغيب بصدد إثبات أصل العلم 

ليست بصدد نفي علم  ا اآليات النافية فهيبالغيب على حنو املوجبة اجلزئية، أم
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الغيب بشكل مطلق، وإمنا هي بصدد النفي اجلزئي ويف موارد خاصة. ومن هنا 
  ميكن اجلمع بني اآليات النافية واآليات املثبتة بسهولة.

  :بالغيب بشهادة التاريخ 9كرم األـ إخبار النيب  ٤
مراراً وتكراراً باألخبار الغيبية عن املاضي  9لقد أخرب النيب األكرم 

   واملستقبل، وسيأيت تفصيل ذلك يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا.

  :»االجتاه الفلسفي والعرفاين«ـ املقام العلمي واملعنوي للنيب  ٥
تقدم أن أشرنا إىل أن مقتضى األدلة القرآنية والروائية يقوم على 

. وهنا نضيف هذه املسألة، وهي أنه 9إثبات علم الغيب للنيب األكرم 
ة إىل األدلة املذكورة فإن األسس واملباين الفلسفية والعرفانية تدلّ باإلضاف

أيضاً، وقد متّ تنقيح هذا البحث يف  9على إثبات علم الغيب للنيب األكرم 
  :نكتفي ببيان خمتصر يف هذا الشأن أيتالفلسفة والعرفان بالتفصيل، وفيما ي

الباري تعاىل إن ذات  :املظهر اإلهلي األول 9ـ النيب األكرم  ٥/  ١
املستجمعة لصفات الكمال والالتناهي هي علة العلل، واملفيضة للوجودات 

الصادر األول ـ طبقاً لكثري من الروايات وما هو احملقق يف  اإلمكانية، وإنّ
 »احلقيقة احملمدية«الفلسفة والعرفان ـ هو الوجود النوراين للنيب األكرم بعنوان 

تابع وظل للوجود وخلقها جود سائر املمكنات و . وإنّ���»الصادر األول«أو 
املعلول شعاع وضوء لوجود علته، ومن  ذلك ألنّ؛ 9النوراين للنيب األكرم 

هنا تكون العلة على الدوام حميطة مبعلوهلا، ويكون علمها به من قبيل العلم 
  احلضوري.
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طبقاً للتقرير العرفاين فإن كل فرد من الكاملني ميثل مظهراً وجتلياً 
من أمساء  »عامل الغيب«و »العالم«و »العامل«مساء اهللا وصفاته الكمالية، وإن أل

وجودها املطلق والبحت مستقر يف ذات اهللا باالستقالل،  نّإاهللا وصفاته، إذ 
ويتحقق ظهورها وجتليها يف الكاملني من الناس، وعلى رأسهم النيب 

  .9األكرم

الصادر والظهور األول النيب األكرم بوصفه  وعلى هذا األساس فإنّ
عامل «لوجود اهللا عز وجل، يكون مظهراً وجتلياً جلميع صفات اهللا، ومن بينها 

التجليات والظهورات األخرى تنشأ عن ظهور احلقيقة  ولـما كانت، »الغيب
احملمدية، فإن علم احلقيقة احملمدية بسائر الوجودات والظهورات يأيت 

  .���بالضرورة من طريق العلم بذاته

إن عامل  :ـ إن عامل املادة مترتل عن العامل ارد فهو مسبوق به ٥/  ٢
املادة وحوادثه مترتل عن عامل املثال واردات، وبعبارة أخرى إن مبدأ مجيع 
احلوادث الدنيوية هو سبق وجودها يف عامل اردات، بيد أنه وجود بسيط 

  وغري جزئي. 

فيمكن هلا أن توجد بشكل جزئي أيضاً. ا يف عامل امللكوت واملثال أم
وعلى هذا األساس ميكن للشخص الذي يتحلى بالنفس القدسية ـ من خالل 
االتصال بعامل املثال أو اردات واإلحاطة ا ـ أن حييط بالضرورة علماً 
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  .���حبوادث العامل األدىن (أي عامل املادة) أيضاً

 9إن  النيب األكرم  :ـ اتصال النفس النبوية بعامل الغيب ٥/  ٣
يتصل من قناة الوحي والتعايل الروحي بعامل املثال واردات واحلقيقة احملمدية، 
وبذلك ميكنه أن يعلم ويدرك مجيع حوادث عامل املادة على الدوام. وبعبارة 
فلسفية إن اإلنسان من خالل مسو النفس وتعاليها حيصل على العقل املستفاد 

  ته مشاهدة املعقوالت.الذي يستطيع بواسط

بشكل  9وبعبارة أخرى إن األنبياء بشكل عام والنيب األكرم 
خاص، قد بلغوا بقواهم احلسية والتخيلية والعاقلة أعلى مراتب الكمال، ويف 
ضوء هذه القوى يتمكن األنبياء من اجتراح املعجزات واألمور اخلارقة للعادة 

  ومن بينها العلم باملغيبات.

ألساس فإن القوة املتصورة واملتخيلة للنيب من القوة وعلى هذا ا
والشدة حبيث ميكنها مشاهدة املثال يف حال اليقظة واملنام، ومن خالل اتصاهلا 
  ذا العامل ميكنها االطالع على األمور املاضية وتلك اليت ستحدث يف املستقبل.

عظم؛ فتتصل ويف ضوء القوة العاقلة تغدو نفس النيب شبيهة بالروح األ
بعامل الغيب واملأل األعلى مبجرد إرادة النيب لذلك؛ فيحصل على العلوم 
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  .���اللدنية

إن  :9ـ الفصل بني املساحة املعنوية والدنيوية للنيب األكرم  ٥/  ٤
   :مقامني وحيثيتني، ومها 9للنيب األكرم 

حملمدية مقام نورانيته الذي ميثل ظهوراً وجتلياً للحقيقة ا :املقام األول
اليت يشرف من خالهلا ويطلع على مجيع الكائنات اإلمكانية. وإن هذه احليثية 
هي من نوع العلم واإلحاطة العلمية القيومية اليت ال ميكن أن يكون للغفلة 

  والنوم والسهو والنسيان وجتدد األحوال طريق إليها.
فالنيب يلحظ فيه العنصر املادي والصورة اجلسمانية.  :املقام الثاين

مثل سائر الناس يتمتع بالغرائز والقوى املادية، وهو مكلف من  9األكرم
دون أن يقحم شأنه ومقامه النوراين ـ املشتمل من قبل اهللا أن يسلك مثلهم 

  على علم الغيب ـ يف هذه األمور.
النيب األكرم بالنسبة إىل املقام األول ميتلك قدرة االطالع على علم  إنّ

الفعلي حبيث ال خيفى عليه شيء، وأما بلحاظ املقام الثاين فهو الغيب املطلق و
مثل سائر الناس، ومن هذا املنطلق ينسب إىل نفسه اجلهل والنسيان أحياناً، أو 

  أن يطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن يزيد يف علمه.
للغيب ـ بلحاظ نورانيته ـ  9وبعبارة أخرى إن علم النيب األكرم 

ف فعليته وإطالقه على تتوقّفا بلحاظ عنصره اجلسماين أمعلم مطلق وفعلي، و
التفاته وحضوره الذهين. قال العالمة الطباطبائي بشأن علم اإلمام (وميكن 
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  :تعميمه على علم النيب باألولوية)
اإلمام حبسب مقامه النوراين يعترب من أكمل الناس يف عصره،  إنّ«

كون حميطاً جبميع األشياء والوقائع ويكون مظهراً جلميع أمساء اهللا وصفاته، وي
الشخصية بالفعل، وحبسب الوجود العنصري تنكشف له احلقائق حيثما 

  .���»توجه
وقال العالمة الطباطبائي يف معرض اإلجابة عن شبهة املخالفني لعلم 
اإلمام الفعلي متسكاً بالروايات الدالة على حدوث علم األئمة وجتدده يف كل 

وبني علمه  7لإلمام  عتياديحملترم قد خلط بني العلم االاتب اإن الك« يوم
حبسب املقام النوراين، إن التجدد والتدرج حبسب العلم العادي املرتبط مبقامه 
العنصري، ال مينع من حتقق علم املقام النوراين الذي هو املخلوق األول 

النورانية أن والصادر األول والفعلية احملضة .. وعليه ميكن لإلمام حبسب مقام 
يكون له علم ثابت بشيء، وإن العلم بذلك املعلوم ذاته حبسب املقام العنصري 

  .���»يتوقف على اإلهلام اجلديد

مجيع األنبياء،  إنّ :االعتياديـ سلوك النيب األكرم حبسب العلم  ٥/  ٥
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يكلمون أقوامهم بلغام وخطابام العرفية. وكان  9ومن بينهم النيب األكرم 
يب يعترب نفسه واحداً من الناس، إال يف مسألة واحدة تتعلق بتلقي الوحي الن

اإلهلي، ولذلك كان النيب يصرح يف الكثري من املوارد بأنه مثل سائر الناس، 
�  ( :ويف ذلك قال اهللا تبارك وتعاىل $g H h $�&�* 89 ����8b  	 S $�$. - $J $N $X �J H 8̀ �� (���.  

فيما يتعلق بسلوكه مع الناس كان  9كرم وبعبارة أخرى إن النيب األ
مكلفاً بالعمل على طبق علمه العادي وليس بعلمه الغييب. وعلى هذا األساس 
فإن النيب وإن كان من الناحية املعنوية من أكمل الناس وأشرف املخلوقات، 
وميتلك روحاً متصلة بعامل الغيب، إال أنه كان يتجاهل هذه احليثية من حياته يف 

اته وخماطبته لقومه. وعندما كانوا يطلبون منه اجتراح املعجزات وعلم حماور
الغيب، كان النيب يشري إىل حيثيته وحياته الطبيعية األوىل، ويقول هلم بأنه 

  مثلهم من هذه الناحية إال إذا مشلته العناية اخلاصة من طريق الوحي والسماء.

مما سبق أن مراد اتضح  :ـ تفسري اآليات املنكرة لعلم الغيب ٥/  ٦
بعدم علمه وإحاطته بالغيب، إذ  9اآليات اليت تضمنت اعتراف النيب األكرم 

مراده من ذلك نفي علم الغيب باملعىن الذايت واالستقاليل، أو من ناحية  نّإ
فيما يتعلق باألمور الدنيوية  9بشريته وحياته الطبيعية، كما أن النيب األكرم 

ل على طبق علمه الظاهري وليس الغييب، وإن املوارد كان مكلفاً ومأموراً بالعم
  االستثنائية تستدعي أمراً خاصاً.

، إمنا ���كما أن اآليات اليت تنفي علم النيب الغييب بأحوال املنافقني
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تستند إىل طبيعة النيب ومساحته البشرية واملادية، وهذا ال يتعارض مع علم 
  .���اإلهليةالنيب الغييب يف إطار املساحة املعنوية و

وميكن مالحظة هذا املعىن والتفسري من خالل النظر يف اآليات األخرى 
اليت تنفي علم النيب بالغيب، فعلى سبيل املثال هناك آية ترى ضبط مصري 

، واآلية ختاطب النيب وتقول حىت »العليون«األبرار من الناس يف كتاب امسه 
  :أنت عاجز عن إدراكه ومعرفته؛ إذ يقول تعاىل

)  $�&?3 ��  Z - $	 ${
 $� 8�$N - $	 $2 * $=�3 ��  Z �  T$#  �
 $� 8.$�
 $C-$) D �� H �m $D (��� .  

بيد أنه يستدرك بعد ذلك ويقول إن بإمكان املقربني من الناس أن 

#8 ( حييطوا علماً به، وذلك حيث يقول �t �� $: 8\ $* * S�& �� 8� $	 SC-$) DI $�&�. �� $� ��(�`�.  

بون«بعض الناس  ه إذا كانواضح أنذا الكتاب،  »املقر ًحييطون علما
فإن النيب الذي هو من أشرف الكائنات البد أن يكون على علم كامل به؛ 

3?&�$  (وعليه يتضح أن هذه الفقرة من اآلية الشريفة  ��  Z - $	 ${
 $� 8�$N - $	 ليست  ) $2
  خطاباً للنيب.

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

يات ليس وهناك من عمد إىل القول بأن املخاطب احلقيقي يف هذه اآل
هو النيب وإمنا املراد توجيه اخلطاب من خالل النيب إىل األمة، من باب (إياك 
أعين وامسعي يا جارة)، وهذا النوع من اخلطاب شائع يف اخلطابات العرفية 

. وميكن تأييد هذا املعىن من خالل اإلشارة إىل اآليات األخرى اليت ���أيضاً
لقيامة، مع أن املخاطب احلقيقي ا هم تنفي علم النيب بأهوال جهنم وأحوال ا

-  ( :عامة الناس، وخاصة املنكرين للنبوة واملعاد، من قبيل قوله تعاىل $	 $2
 8#
 - $	 ${
 $� 8�$NI ��- $J * �R $�$@ �U,
  8#
I �W $� $�& �� (�`�.  

بالغيب، ميكن  9حصيلة الكالم أن اآليات املنكرة لعلم النيب األكرم 
  :األمور اآلتية بياا وتفسريها من خالل

  أ ـ نفي علم الغيب الذايت واالستقاليل.

  ب ـ نفي علم الغيب حبسب املساحة املادية والدنيوية.

ج ـ إن مراد اآليات النافية توجيه النفي إىل عامة الناس دون النيب 
  .9األكرم 
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إنكار علم النيب بالغيب استناداً إىل األحداث  :الشبهة الثانية ■

  :التارخيية

لدليل اآلخر الذي يستند إليه املنكرون لعلم األنبياء، وعلى رأسهم أما ا
بالغيب، هو سلوكه االعتيادي، فعلى سبيل املثال كان النيب  9النيب األكرم 

األكرم يشارك يف احلروب، وكان يتعرض للجراح مثل اآلخرين، فلو كان يعلم 
وه بتسديد زمن تعرضه للضرب لقام بدفع األذى عن نفسه، ومل يسمح لعد

  .���الضرب والطعن له. ويف حالة أخرى ضلّت له ناقة، وأخذ يبحث عنها
ويف إحدى الغزوات تقاعس بعض الصحابة عن مشاركة املسلمني، 
مدعني أن هلم عذراً يف ذلك، وقبل رسول اهللا عذرهم؛ فرتل القرآن يعاتب 

ن صدقهم من كذم الرسول على مساحه هلم بعدم القتال قبل أن يتبي)  �,
 - $T $Z 
 $# $FJ G$N $  n $>8" $ZI $= . G- $�8#
 $9 $� 8( $E $2 
& �� $� $V $�*  +�#
 $>$# $ �=$! $) $* h�) $� 89 �: (���.  

ومن بني املستندات األخرى اليت متسك ا املنكرون مسألة تلقيح 
النخل من قبل املزارعني، فقال هلم النيب لو تركتم ذلك لكان أفضل؛ فكانت 

  .�`�بعكس ذلك النتيجة

  :مناقشة وحتليل

  :من اجلدير يف حتليل هذه الشبهة النظر يف األمور اآلتية
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  :ـ الفصل بني املساحة املادية واملعنوية ١

اإلجابة عن هذه الشبهة تتضح من املسائل املتقدمة أيضاً؛ إذ قلنا  إنّ
ود البعد األول ناظر إىل الوج :بعدين 9إن لشخصية النيب األكرم  :مراراً

النوراين واملرتبط بالعامل القدسي، وهو من هذه الزاوية يعلم جبميع أحداث 
العامل، والبعد الثاين هو البعد املادي والدنيوي لرسول اهللا. وإن املعيار وامليزان 
يف سلوك النيب يقوم على هذه اجلهة. ويف احلقيقة ميكن القول إن النيب كان 

ة، وإنه كان فاقداً هلذه املعرفة من زاوية عاملاً جبميع أمور العامل من زاوي
  .���أخرى

  :بالغيب طبقاً لشهادة التاريخ 9ـ علم النيب األكرم  ٢

بغض النظر عن األدلة العقلية والقرآنية، فإن التاريخ يشهد أيضاً على 
نشري إىل بعض املوارد يف هذه  أيتبالغيب، وفيما ي 9علم النيب األكرم 

  :اإلطار
فقد روي عن  :لسبل واالستيالء على كنوز كسرىـ ضمان أمن ا ١

إذ أتاه رجل فشكى  9بينا أنا عند النيب  :عدي بن حامت  الطائي، أنه قال
يا عدي بن حامت  9إليه الفاقة، وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال 

فإن طالت بك حياة  :مل أرها وقد انبئت عنها. قال :هل رأيت احلرية؟ قلت
ة ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف أحداً إال اهللا عز لترين الظعين

  .���»وجل .. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز
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عن سعيد اخلدري  :ـ التنبؤ بظهور اخلوارج ورئيسهم ذو اخلويصرة ٢
وهو يقسم قسماً، أتاه ذو اخلويصرة وهو  9بينا حنن عند رسول اهللا  :قال

ويلك ومن « :9يا رسول اهللا اعدل! قال رسول اهللا  :متيم، فقال رجل من بىن
يا  :فقال بعض الصحابة». يعدل إن مل أعدل، قد خبت وخسرت إن مل أعدل

دعه فإن له « :9رسول اهللا ائذن يل فيه أضرب عنقه. قال رسول اهللا 
أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن 

  .���»جياوز تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرميةال 

خماطباً  9قال رسول اهللا  :7ـ اإلخبار باستشهاد اإلمام علي  ٣
كأين بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث « :7بن أيب طالب  اًاإلمام علي

أشقى األولني واآلخرين، شقيق عاقر ناقة مثود فضربك، ضربة على قرنك؛ 
  .���»ها حليتكفخضب من

ختلف مجل أيب ذر عن اللحاق بركب  :ـ موت أيب ذر غريباً وحيداً ٤
رسول اهللا يف طريقه إىل غزوة تبوك، فواصل أبو ذر طريقه مشياً، حىت أدرك 

�« :يف حقه 9الرسول يف بعض الطريق، فقال النيب األكرم ,
 $9  � $�  , o� $G - $. $N
 �t $� 8� $2 �a& �� $* $2 �t $� 8� $2  � 8� $*  �t $� 8� $2 �5 $(8! �* $2 � ±� ±p� ±d ²�M X"²�� ±]� ±5 ±! ��� � ±�±( XI ±̂ ²� X� C ±�±� �̂

 X� X& ±= X2 ±! X� X?±( ±� ²&� �DM �� ±K±( X� ±� ±& ²" XE ±# ² ±� Xf X� ±� ±5 � ± ³¢ X� ±�� ±/±( ±! ,³) ±G ±� ���� ±nM �� ±i«�`�.  

روي عن رسول اهللا أنه  :7ـ خروج عائشة لقتال اإلمام علي  ٥
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ين بك وأنت مني بقتال علي، فتمرين مباء احلوأب، وتنبحك كأ :قال لعائشة
. وقد روى العالمة السي يف حباره ���كالا. ستقاتلني علياً وأنت ظاملة له

يا محرياء قد خالفت أمري « :ة بأا ستخالفه، حيث قالشعن إخبار النيب عائ
رجن من البيت أشد خالف، وأمي اهللا لتخالفني قويل هذا ولتعصنه بعدي، ولتخ

الذي أخلفك فيه متربجة قد حف بك فئام من الناس، فتخالفينه [أي علي 
] ظاملة له، عاصية لربك، ولتنبحنك يف طريقك كالب احلوأب، أال إن ذلك 7
  .���»كائن

وقد حدث مع  :7ـ خروج الزبري بن العوام لقتال اإلمام علي  ٦
بنبوءة النيب  7اإلمام علي الزبري أمر مشابه ملا حدث لعائشة! وقد ذكّره 

أما تذكر يوماً كنت مقبالً علي باملدينة حتدثين إذ « :عندما خرج إىل قتاله قائالً
خرج رسول اهللا؛ فرآك معي وأنت تبسم إيلّ، فقال لك يا زبري أحتب علياً؟ 

وكيف ال أحبه وبيين وبينه من النسب واملودة يف اهللا ما ليس لغريه.  :فقلت
أعوذ باهللا من ذلك. فنكس الزبري  :قاتله وأنت له ظامل. فقلتإنك ست :فقال

  .�`�»إين أنسيت هذا املقام :رأسه مث قال

 9عندما أرسل النيب األكرم :ـ قتل خسرو برويز على يد شريويه ٧
إىل خسرو برويز كتاباً يدعوه فيه إىل اعتناق اإلسالم، غضب غضباً شديداً، مث 

كانت خاضعة لسيطرة كسرى يف ذلك احلني ـ كتب إىل باذان وهو باليمن ـ و
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أن ابعث إىل هذا الرجل الذي باحلجاز رجلني من عندك جلدين، فليأتياين به 
ارجعا  9؛ فقال هلما رسول اهللا 9.. فخرجا حىت قدما على رسول اهللا 

اخلرب من السماء إن اهللا قد سلط على  9حىت تأتياين غداً. وأتى رسول اهللا 
وأخربمها بقتل كسرى،  9فقتله، فدعامها رسول اهللا  كسرى ابنه شريويه

  .���»وقال هلما إن ديين وسلطاين سيبلغ ملك كسرى
ـ تسلّط بين أمية على أرواح املسلمني وأمواهلم ودينهم كما أخرب  ٨

النيب بتسلّط بين أمية على رقاب املسلمني ودينهم، وطغيام عليهم، ومن ذلك 
ثني رجالً اختذوا بالد اهللا دوالً، وعباد اهللا خوالً، إذا كملت بنو أمية ثال« :قوله

  .���»ودين اهللا دغالً

  :اإلجابة عن شبهتني أخريني
بالغيب، مبوردين  9إلنكار علم النيب األكرم  همكما متسك بعض

   :آخرين

  :9أ ـ ضياع ناقة النيب األكرم 

يضاً. م تتضح اإلجابة عن فقدان ناقة النيب يف إحدى الغزوات أمما تقد
النيب األكرم قال يف اجلواب عن غمز املنافقني حني عرضوا به  أنّفضالً عن 

قائلني، أي نيب هذا الذي ال يعرف موضع مجله، وإليك تفصيل الواقعة كما 
  :رواها ابن هشام يف سريته
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قال زيد بن اللصيت وهو يف رحل عمارة أليس حممد يزعم أنه نيب، 
 إنّ 9ال يدري أين ناقته؟ فقال رسول اهللا  وخيربكم عن خرب السماء، وهو

كم بأمر السماء وهو هذا حممد خيربكم أنه نيب، ويزعم أنه يخرب« :رجالً قال
اليدري أين ناقته، وإين واهللا ما أعلم إال ما علمين اهللا، وقد دلّين اهللا عليها، 

وا وهي يف هذا الوادي، يف شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلق
  .���»حىت تأتوين ا؛ فذهبوا فجاؤوا ا

كما يتضح من هذا النص التارخيي أن النيب إمنا سلك يف هذا املورد 
على أساس علمه الظاهري، وإنه مل يكن يعمل على توظيف علمه اللدين 

  والباطين إال يف موارد الضرورة.
بقرية ـ بطبيعة احلال ـ أن يعزو هذا العلم إىل ع همهذا وقد حاول بعض

، وهذا ال يعدو أن يكون جمرد دعوى مل تثبت بدليل، ���النيب وذكائه املفرط
عالوة على أنه لو كان األمر ينطوي على جمرد ذكاء وعبقرية، فما الذي دعا 

  النيب إىل عدم توظيف هذه العبقرية املدعاة من أول األمر؟!

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

عملية تلقيح النباتات وتأبري النخيل من بديهيات فنون  دتعـ  ١
أكثر سكان شبه اجلزيرة العربية ميتهنون الزراعة، يطرح هذا  ولـما كانالزراعة، 

 9السؤال نفسه كيف تغيب هذه احلقيقة البديهية عن شخص مثل النيب حممد
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ته بني الذي عاش وسط هذه الثقافة ردحاً طويالً من الزمن، حيث قضى حيا
  بساتني النخيل ورعي األغنام؟!

ال ينسجم مع  9هذا احلديث املنسوب إىل النيب األكرم  ـ إنّ ٢
النيب إذا كان قد ى املزارعني عن  الشخصية العظيمة لرسول اهللا، ذلك ألنّ

دون اطالع أو معرفة منه بأصول هذه العملية، فإنه سيكون من تلقيح النخيل 
وعمل بالظن، وبذلك مل يعرض مصاحل عامة الناس  قد ارتكب خمالفة للعلم،

للخطر فحسب، بل وقام مبا خيالف صريح اآليات القرآنية أيضاً، وذلك إذ يقول 
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ـ إن هذا احلديث مل يرد إال يف مصادر أهل السنة واجلماعة، وال أثر  ٣
يه ـ بالنظر إىل ما تقدم ـ يصعب القبول بصدور مثل له يف مصادر الشيعة، وعل

   .9هذا احلديث عن رسول اهللا 
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  المعجزات

  

  : 9إنكار معجزات النيب األكرم  :الشبهة األوىل  ■

هناك من املخالفني من اكتفى بإلقاء نظرة سطحية على سرية النيب 
يات األخرى، وذهب ، أو مجد على بعض اآليات ومل يلتفت إىل اآل9األكرم 

إىل القول مدعياً أن النيب مل تصدر عنه أي معجزة طوال حياته، كما أنه مل يدع 
   إمكان صدور املعجزة عنه.

وهناك من عمم إنكار صدور املعجزة ليشمل بذلك مجيع األنبياء 
واملرسلني، وقد عمد أصحاب هذه الشبهة ـ يف توثيق ما ذهبوا إليه من 

  :���مسك باآليات اآلتيةاالدعاء ـ إىل الت
-�$  (ـ  $U8! �' 8̀ �� ��� - ;Z&�!8" $*  | 8�$�
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ن هؤالء من أضاف إىل هذه األدلة عدم شفاء بعض املرضى وهناك م
  وم، وعقيل بن أيب طالب.تواملعاقني يف عصر النيب، من أمثال عبداهللا بن مك

  :نقد ورأي

  :جيدر االلتفات إىل املسائل اآلتيةوحتليلها فيما يتعلق بنقد هذه الشبهة 

  :ـ إعجاز القرآن الكرمي ١
هو القرآن الكرمي،  9كرم أهم إعجاز صدر عن النيب األ إنّ

نشري إىل بعض اجلوانب  أيتوإعجازه ثابت من خمتلف اجلهات، وفيما ي
  : اإلعجازية يف القرآن الكرمي

يعمد األدباء والشعراء من خالل ما  :ـ الفصاحة والبالغة ١/  ١
يكتبونه من النصوص النثرية أو الشعرية املتينة والفصيحة والبليغة إىل إثارة 

، بسبب ما يتمتعون به من قرحية وموهبة فذّة وذوق سليم يف تلقنياملإعجاب 
  انتقاء الكلمات والعبارات ذات الوقع احملبب إىل النفوس.
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أما القرآن الكرمي فال هو من النثر وال هو من الشعر، بل هو نوع ثالث 
من أمناط األدب املشتمل على البالغة والفصاحة، ومل يسبق ألحد أن أبدع 

  [وال بعده]. 9النيب األكرم مثله قبل 
وحيث عرف عن النيب األكرم أنه فرد أمي مل يسبق أن تعلم الدروس 
عند معلم أو أستاذ، ومل يؤثر عنه التمرس يف الصناعات األدبية ـ األعم من 
قول الشعر أو صياغة النثر ـ ومع ذلك يبدع هذا النوع الثالث من األدب الفذّ 

اإلعجاز الذي يثبت ارتباط صاحبه بوحي السماء  والفريد يف نوعه، يعترب من
  .مبا ال يبقى معه أي جمال للشك أبداً

وعالوة على ذلك فإن أعداء اإلسالم أذعنوا منذ البداية بتأثري القرآن 
البالغي على السامعني، من هنا منعوا الناس من االستماع إليه خمافة أن 

  .���يتأثروا به ويعلنوا عن إسالمهم
لفصاحة هذا الكتاب السماوي وبالغته كبار شعراء العرب،  وقد احنىن

وهناك منهم من أشهر إسالمه فور االستماع إليه، فهذا لبيد ـ وهو من مشاهري 
شعراء اجلاهلية الذي استحق أن خيلّد ذكره بتعليق إحدى قصائده على أستار 

يعلن عن الكعبة فيما يعرف باملعلقات اليت ال يتجاوز عددها أصابع اليدين ـ 
   إسالمه تأثراً منه ببالغة القرآن.

كما اعترف بإعجاز القرآن كل من حسان بن ثابت واخلنساء بنت 
  .���متاضر واألعشى أيضاً
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هذا وال تزال فصاحة القرآن وبالغته حمتفظة بروعتها وعمق تأثريها 
على السامعني، وخري دليل على ذلك تأثر العديد من الناس الذين أسلموا 

اعهم لتالوة القرآن من قبل مشاهري القراء من أمثال القارئ الراحل بفضل مس
  عبد الباسط عبد الصمد.

مع تقدم العلوم متّ الكشف عن  :ـ املعارف العلمية للقرآن ١/  ٢
خمتلف األسرار الكامنة يف العامل املادي اليت مل تكن معروفة من قبل، إال أن 

عة عشر قرناً عندما مل يكن عدد املتعلمني القرآن الكرمي قد أشار إليها قبل أرب
يف اتمع اجلاهلي يتجاوز عدد أصابع اليدين، حيث قام النيب األمي من خالل 

من آياته بالكشف عن األسرار اليت عجزت  االستعانة بوحي السماء يف عدد
  :العلوم الطبيعية عن التوصل إىل كنهها، من قبيل

"$- (: واألشجار بفعل الرياح أ ـ عملية التالقح بني النباتات 8� $' 8�$N $2
 $� �
 $&$# $�- $* ��#
 (���.  

̀$ ( :ب ـ إثبات قانون الزوجية العام يف النباتات $( $w  a
 $� $��b#
 �̀ �D 8�  	 $2
- $:3 0   8=$" 8�
  8= $w 82 $x (���.  

� ( :ج ـ حركة األرض� $	 ?�� $� $�  7 $2 ;W $�  	- $w - $:�! $� 8 $� $%-$!  8�
 � $� $E $2

  C- $U ��#(�`�.   

6 #   ( :د ـ حركة املنظومة الشمسية  � 8 $� �� 8� �\#
 $2I $# �� $�$) 8� ��I �̀ �D $2 ���- $:
 $�& �U$! 8� $* B>$� $0  4 (�l�.  
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  .���هـ ـ دور اجلبال يف استقرار األرض
  .���و ـ وجود سقف خاص حلفظ األرض

ز ـ عدم تشابه الناس يف بصمام (حتديد هوية كل شخص على 
  .�`�)انفراد

وهذه األمور مل يتم الكشف عنها من قبل العلماء إال يف القرون الثالثة 
  املنصرمة، يف حني أن القرآن قد صرح ا قبل أكثر من أربعة عشر قرناً.

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل ميكن تفسري اإلتيان مبثل هذا القرآن 
  من قبل إنسان أمي إال من طريق املعجزة؟

١/  ٣ إن من بني األمور اليت تثبت إعجاز القرآن هو  :ي القرآنـ حتد
اشتماله على التحدي عن اإلتيان مبثله، مبعىن أن القرآن لو مل يكن كالماً إهلياً، 

ـ الذي مل حيصل على  9وكان من خمتلقات البشر، ألمكن لغري النيب حممد 
هري الشعراء تعليم ـ أن يأيت مبثله، وهذا التحدي يشمل حىت األدباء ومشا

  والبلغاء والفصحاء.
وقد كان القرآن الكرمي يف حتديه من الثقة حبيث تدرج يف هذا التحدي 
من األصعب إىل األسهل، فكان التحدي أول األمر يستدعي من اآلخرين أن 

  :يأتوا مبثل كل القرآن
) �E8v $0 8̀ ��,
  �8"  Z 8�  	 BC-$) � . 
&   ! �E$N $X �:8"  	 � $� 87$N $& �7 $= � �- $V 89�)" �D 8� H �1 8((�l�.  

  :مث ترتل ليكتفي باإلتيان مبثل عشر سور من القرآن
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)  8� $	 
& �Z 8�
 $2 Ba- $* $ $� 8T �	  1 �8b  	 B� $& �'  8�$( . 
&�E8v $0 8̀ �� �t
 $ $� 80
 $�&�#& �� $* 8�$N 89�) 8($@$) 8'

,
  �2 �� 8�  	  $= � �- $V 89�)" �D 8� H (���.  

ـ يف اية املطاف ـ حد االكتفاء بسورة واحدة مثل حىت بلغ التحدي 
  :سور القرآن
) 
  �2 �� 8�  	 89�) 8($@$) 8'
 8� $	 
& �Z 8�
 $2  1 �8b  	 BW $�& �� . 
&�E8v $0 8̀ �� �t
 $ $� 80
 $�&�#& �� $* 8�$N, 

 $= � �- $V 89�)8" �D 8� H (���.  
كانت  ومع ذلك مل يتمكن أحد من معارضة القرآن واإلتيان مبثله. نعم

، حيث جاء 9هناك حماولة مضحكة من مسيلمة الكذاب يف عصر النيب 
  :ببعض الكلمات التافهة فيما زعم أنه مثل القرآن، من قبيل قوله

الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم «
  .�`�»طويل

 هذه ؛ ألنّوغبائه ذلك مل حيمل يف حينها إال على محق مسيلمة بيد أنّ
الكلمات جمرد كلمات مقفاة خالية من املعىن واملضمون، ومل خترج عن دائرة 
التفكّه والتندر عند السامعني، يف حني أن إعجاز القرآن ال يقتصر على 
الكلمات املوزونة، وإمنا اإلعجاز يكمن يف اشتماله على املضامني العميقة اليت 

  تترك بتأثريها وسحرها يف نفس اإلنسان أيضاً.
على الرغم من نزول  :ـ االنسجام والتناغم وعدم االختالف ١/  ٤

القرآن طوال فترة تزيد على العشرين عاماً، وخوضه يف خمتلف املسائل 
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واملوضوعات، إال أن مجيع آياته حتظى بانسجام ووحدة يف املنهج، فال ترى 
ما أن أي اختالف أو تناقض فيما بينها، يف حني أن الكاتب الذي يؤلف كتاباً، 

 يفرغ من كتابته أو عند إخراج طبعته الثانية حىت يدرك أنه قد ارتكب أخطاء
، مث يبادر إىل تدارك اخلطأ وتصحيحه، وهكذا دواليك. وقد صرح القرآن عدة

#$&: )  8ذه احلقيقة، حيث قال $2 $�� 8� ��8#
 $�2 �� �. $�$) $* $m $0$N,
  8c $q  �8"  Z 8�  	 $�- $D  
2 �� $w $&$#
3 0
 ;c b $D - ;0$m ) 8_
  1 (��� .  

إن من بني اجلهات املثبتة إلعجاز القرآن، ما  :ـ اإلخبار الغييب ١/  ٥
 أيتيشتمل عليه من اإلخبار الغييب ـ األعم من املاضي واملستقبل ـ وفيما ي

  :نشري إىل بعض هذه اإلخبارات

ثت عن هناك آيات يف القرآن حتد :أ ـ اندحار الروم وانتصارها جمدداً
خسارة القوة العظمى املتمثلة بالروم يف احلرب الدائرة بينها وبني اإلمرباطورية 

. وقد تكبدت الروم خسارة وزمانه اإليرانية، كما تنبأت مبكان هذا احلدث
كبرية من اجليش اإليراين يف ضواحي الشام (سوريا) يف منطقة تقع بني بصرى 

شرقية ـ وذلك يف السنة السابعة من وأذرعات ـ اليت كانت تعرف بالروم ال
|   ( :م). قال تعاىل ٦١٧البعثة ( 8�$�
 h$J 8�$N  4 *  ��2 ?�#
  F$! � �q (���.  

وامللفت يف هذه اآلية أا تنبأت خبرب غييب آخر متثل بعودة الكرة 
لصاحل الروم وأا سوف تنتصر على اجليوش اإليرانية بعد بضعة أعوام، إذ 

�&�$  ( :يقول تعاىل! � 8L$3 $' 89  : ! $� $q  � 8($. 8�  	 89 �7 $2 (�`� .  
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 9توجه النيب األكرم  :ب ـ انتصار املسلمني على املشركني يف مكة
يف السنة السابعة من اهلجرة جبيش إىل مكة ـ اليت كانت يف حينها حتت سيطرة 
املشركني 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 وبشرهم بأم سيدخلون املسجد احلرام وسيكون النصر 

� ( :حليفهم يف املستقبل القريب (فتح مكة)، إذ قال تعاىل,
 $k $� $V 8� $�$#  �1 $#& �' $�
 8#- . - $* 8  ?�#
I ���� �_ 8�$)$# �� $U  8#
 $�  � 8�$8¡
I,
 $M- $� 8� H $�
 $� $U  89 �� $'2 �M �� $=  � ��$ �� $= "  	�

-;!*  � $� - ;U8) $0 $> # $G  �2 �� 8�  	 $̀ $( $� $0 
& ��$� 8( $E 8 $n - $	 $9 � $( $0 $�& �0- $ $A $< $�*  ��$� �	 $2 (��� .  
لقد أخرب القرآن الكرمي ـ  :ج ـ االستيالء على خمتلف الغنائم احلربية

للحكومة اإلسالمية يف املدينة املنورة ـ  9بداية تأسيس النيب األكرم يف 
باالنتصارات واحلصول على خمتلف أنواع الغنائم احلربية، وقد حتققت هذه 
النبوءات والبشائر اإلهلية يف معارك من قبيل خيرب وحنني وهوازن وإيران 

  والروم.
نيب إىل مغادرة موطنه يف لقد اضطر ال :د ـ عودة النيب إىل مكة املكرمة

مكة بفعل مؤامرات املشركني، فهاجر إىل املدينة، وقد أخربه القرآن بأنه 
}$ z H$ ( :سيعود إىل وطنه، إذ قال تعاىل ?�
 $�$# $�� 8� ��8#
 $>83 $� $Z $| $� $0 6  +�#
 �� H

 B�- $(   ، وقد حتققت هذه النبوءة بفتح مكة املكرمة.���)	$
كان قادة املشركني وسادة مكة ـ  :ميان أيب هلبهـ ـ اإلخبار عن عدم إ
مبختلف املؤامرات ـ يعتنقون اإلسالم عند  9الذين كانوا يؤذون النيب األكرم 
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مشاهدم لالنتصارات اليت حيققها النيب عليهم. إال أن القرآن كان يذكر 
شخصية أيب هلب ـ عم النيب ـ باخلصوص، ويصرح بأنه لن يذوق حالوة 


 j$N  #$  (ذ يقول تعاىل اإلسالم، إ $� $* 8F�! $EI �K$E $2 BK   ، وهكذا كان.���) :$
كان اليهود يف بداية الدولة  و ـ ذلة أهل الكتاب وهوام (اليهود)

يف املدينة املنورة يتمتعون بقوة  9مية اليت أقامها النيب األكرم الاإلس
املواطن، ولكن عسكرية واقتصادية كبرية، وكانوا يهددون اإلسالم يف بعض 

القرآن أخرب يف بعض آياته عن ضعفهم ونكوصهم وهوام، وقد حتققت هذه 
بفتح قالع اليهود وحصوم يف خيرب،  9النبوءة يف عصر النيب األكرم 

  .���وإخراجهم من عاصمة الدولة اإلسالمية
حصيلة الكالم أنه بااللتفات إىل معجزات القرآن الكرمي ـ اليت أشرنا 

آنفاً ـ ال ميكن االدعاء بأن النيب مل جيترح معجزة إلثبات نبوته  إىل بعضها
  وصدقه، فإن مثل هذا االدعاء خمالف لصريح القرآن الكرمي.

  : 9ـ القرآن وتعدد معجزات النيب األكرم  ٢

باإلضافة إىل القرآن الكرمي الذي كان وال يزال يعد املعجزة العقلية 
رح النيب العديد من املعجزات األخرى ، فقد اجت9األبرز لنيب اإلسالم 

نشري إىل بعض تلك  أيتحبسب ما تقتضيه املوارد من املصاحل، وفيما ي
  :املعجزات
كان جيدر بأولئك الذين  يف احلروب :ـ اإلمدادات الغيبية ٢/  ١

أنكروا معاجز النيب األكرم أن ال يقصروا النظر على بعض اآليات، بل كان 
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ت األخرى اليت تؤكد على نزول اإلمدادات الغيبية على عليهم التأمل يف اآليا
  النيب بواسطة املالئكة.

هناك كثري من اآليات اليت صرحت برتول املالئكة لنصرة املسلمني 
والنيب يف املعارك، ومل يكن املسلمون بطبيعة احلال يشاهدوم، ولكن آثار 

  :تدخلهم كانت مشهودة وملحوظة هلم، وإليك بعض هذه اآليات

- (ـ  $*  $R $� 8( J 
2 �� �D 8G
 
&�" $	� $�*  +�#
 - $ ?P$N,
  -$" 8� $' 8�$v $0 S�&�" �w 89 ��8E $M- $w 8G H 89 ��83 $� $Z
 $� $E 8 $n 
 ;�&�" �w $2 - ;¢  � 89  :83 $� $Z,
 $�- $D $2 - $7 82 
 ;c  £$. $�&�� $� 8( $E $X . (���.  

($- 0  (ـ  $�$) 8#
  8=$)$� 0  4 SR $*� 89 ��$# $�- $D 8� $� $�,
  ̀ 3 ! $'  4 �̀  E- $� �E SR  SW $� 0- $D � $� 8_�N $2
 83 $�8b  	 89� $¤ 82 $� $*,
 $2  8= $(8#
 $68N $� 89  :   g 82$�  ;W $ 8¥ ($# $> # $G  4 �� H �M- $\ $* 8� $	  t  8�$" . �� �* $� �*

  �- $£8.$�
(���.  

� (ـ ,
 $% $̂ J $N �9��  8#
 $Y $Z $2  1 #& �' $� $Y $Z �1 $)$"3 � $'I �� - $7 82 $� $E 8 $n 
 ;�&�" �w $% $̂ J $N $2 $= "  	 8�
 $�*  � 0- $�8#
 �M
 $̂ $w $> # $G $2 
2 �� $T $D $�*  +�#
 $C �+ $Z $2 (�`�.  

يف السنة العاشرة من  9لقد أسرى النيب األكرم  :ـ املعراج ٢/  ٢
البعثة ليالً وعلى حنو إعجازي ويف ملح البصر من مكة املكرمة إىل املسجد 

قدس)، ومن هناك عرج حنو خمتلف السماوات ـ اليت هي األقصى (بيت امل
كناية عن خمتلف املنازل والعوامل اردة والربزخ والقيامة ـ وقد صرح القرآن 

�$  ( :الكرمي بتحقق هذه املعجزة يف قوله تعاىل  	 ;m83$#  t  �8! $( . � $ 8s$N 6  +�#
 $�- $U8! �'
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 $z H  �
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وبعد ذلك كان النيب خيرب عن أوضاع القوافل بني مكة وبيت املقدس، 
نكسار شخص بعينه، اوضياع مجل القافلة الكذائية، ونفور ناقة قافلة أخرى، و

صدق رسول اهللا يف إخباره بعد وصول القوافل إىل مكة لينكشف بعد ذلك 
  .���املكرمة

وألمهية حبث املعراج والشبهات املتعلقة به، سنعقد له حبثاً مستقالً إن 
   شاء اهللا.

كان  :ـ نزول البالء والعذاب على بعض املستهزئني بالنيب ٢/  ٣
ى والعذاب، يتعرضون للنيب بأنواع األذ 9بعض أعداء دعوة النيب األكرم 

وكانوا حيولون دونه ودون ممارسة حريته يف الدعوة إىل دينه، وكان على رأس 
هؤالء مخسة وهم الوليد بن املغرية املخزومي، والعاص بن وائل السهمي، 
واحلارث بن حنظلة، واألسود بن املطلب بن أسد، واألسود بن عبد يغوث بن 

 هم، وقد استجاب اهللا وهب الزهري. وقد سأل النيب من اهللا أن يكفعنه شر
لدعوة النيب، فهلكوا بأمجعهم ألسباب خمتلفة، حيث تعفّنت رجل الوليد بن 
املغرية، ومات العاص بن وائل بلدغة من أفعى سامة، ومات ابن قيس بداء 

دون أن يرتوي، وأما األسود بن من العطاش نتيجة لشربه كمية كبرية من املاء 
حىت كان يضرب رأسه باألشجار إىل أن هلك،  املطلب فقد أصيب باجلنون
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83"$-}$  ( :ومات األسود بن يغوث مسموماً. ويف هذا الشأن نزل قوله تعاىل $T $D - �J H
 8#
I $= ]  ̂ 8:$) 8� �� (���.  

 9واملورد اآلخر ما حدث يف غدير خم بعد تنصيب النيب األكرم 
شخص يدعى إماماً للمسلمني، حيث قام  7بن أيب طالب  اًاإلمام علي

النعمان بن حارث الفهري معترضاً على ذلك فقال خماطباً اهللا سبحانه وتعاىل 
! وهذا ما »اللهم إن كان هذا من عندك؛ فأمطر علينا حجارة من السماء«

حصل بالفعل، وقد أشارت اآلية األوىل من سورة املعارج إىل هذه القضية، 

BC 2$  ( :وهي قوله تعاىل $+ $( . S̀  ]- $' $%$v $' Bi �
 (���.  

تعين املباهلة يف املصطلح طلب نزول العذاب  :ـ املباهلة ٢/  ٤
السماوي على منكر احلقيقة. مبعىن أنه عندما يبحث أتباع مذهبني أو دينني 
فيما بينهما ومل يقتنع أي منهما بأحقية اآلخر، يتفقان على حتديد وقت ومكان 

هما. وعندما يرتل العذاب على حمدد ويسأل كل منهما اهللا أن يهلك املبطل من
أحدمها يتضح أنه هو املبطل وغرميه هو احملق. وهذا ما حدث يف السنة العاشرة 

ونصارى جنران، حيث أصر النصارى على  9من اهلجرة بني رسول اهللا 
 :موقفهم، وصار األمر إىل املباهلة. وعندما حان املوعد قال رؤساء النصارى

حابه فباهلوه، إال أم تفاجأوا عندما خرج إن خرج لكم حممد جبيشه وأص
وسبطيه احلسن  3بابنته الوحيدة السيدة فاطمة الزهراء  9هلم النيب 
؛ فأيقنوا عندها بأحقيته 7وابن عمه علي بن أيب طالب  8واحلسني 
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وأحجموا عن االستمرار يف املباهلة خوفاً من نزول العذاب عليهم، وسألوا 
ء يف املدينة حتت كنف الدولة اإلسالمية، وقد أكد النيب أن يسمح هلم بالبقا

�8  ( :القرآن على هذه املعجزة يف قوله تعاىل  	 ${ $M- $w - $	  � 8($. 8�  	  13 0 $> �w- $� 8� $� $0
 89 �� $� �T 8J $N $2 -$" $� �T 8J $N $2 89 �D $M- $� J $2 -$J $M- $� J $2 89 �D $M-$" 8. $N $2 - $J $M-$" 8. $N �� 8�$J 
 8&$#- $($E 8̀ �� $0  98�  (8#
  �9��

 $)8! $J,
 $R$" 8($# 8̀ $( 8�$" $0 8̀  :  $= . G- $�8#
 $Y $Z (���.  

من  اًلقد نقلت املصادر التارخيية كثري :ـ إخبار النيب بالغيب ٢/  ٥
يدلّ على ارتباطه بعامل  أمروهو اإلخبارات الغيبية اليت أخرب ا النيب األكرم، 

نه يف نقد شبهة عدم علم النيب الغيب وإعجازه يف هذه اال على ما تقدم بيا
  :بالغيب. وهنا سنكتفي مبوردين يف هذا الشأن

أ ـ عندما حاول املنافقون تنفري ناقة رسول اهللا برميها يف العقبة، نزل 
  الوحي وأطلع النيب على هذه املؤامرة، ومتّ القضاء عليها يف مهدها.

م شاة، ب ـ حاولت امرأة يهودية اغتيال النيب من خالل تسميمها حل
  فأخرب الوحي رسول اهللا بتفاصيل هذه القضية، وأخفقت هذه احملاولة.

  :9ـ داللة القرآن بشكل عام على تعدد معجزات النيب األكرم  ٣

اتضح من املسائل السابقة أن القرآن الكرمي يدلّ ويؤكد بشكل خاص 
مع ذكر  9وواضح على أنواع املعجزات اليت اجترحها رسول اهللا 

ثت بشكلٍ ا، بيد أنّخصوصياهناك آيات أخرى حتد د معجزات عام عن تعد
  نشري إىل هذا النوع من اآليات. أيت، وفيما يوتنوعها النيب األكرم

ولكن قبل التذكري ذه اآليات نذكر بأن القرآن بدالً من كلمة 
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 »اآلية«عمد إىل استعمال كلمات أخرى مرادفة هلا، من قبيل كلمة  »املعجزة«
املعجزة تقوم عالمة على النبوة وصدق النيب يف ما   العالمة؛ ذلك ألنّمبعىن

  :أيضاً. قال تعاىل »البينات«و »البينة«يدعيه، كما يعبر عنها بـ 
)  S= ! �	 S� 8U  ' �< H 
 $+ $7 8� H 
&�#- $� $2 * $�2 ��  d 8�$) 8� $* ;R $*� 
 82$N $� 
 $G H $2 (���.  

آية  9كلما رأوا من النيب  تتحدث هذه اآلية عن أن املشركني
ومعجزة، ال يكتفون بعد اإلميان ا، بل يسارعون إىل تكذيبها واام النيب 

مل تكن إال معجزة، وذلك من  »اآلية«يثبت أن هذه  أمروهو مبمارسة السحر. 
ومألوفاً وليس اعتيادياً خالل اام النيب بالسحر، إذ لو كان ما صدر عنه أمراً 

  للعادة، ملا كان هناك من مربر الامه بالسحر.فعالً خارقاً 
 أمروهو ، ���وهناك من اآليات ما يروي اام املشركني للنيب بالسحر

يثبت أن ما كان يصدر عن النيب يدخل يف دائرة اخلوارق للطبيعة، كما كان 
  .�`�يبادرون إىل اامهما بتعاطي السحر أيضاً 8أعداء موسى وعيسى 

أسباب عدم اجتراح املعجزات عند مطالبة األعداء  :يةالشبهة الثان  ■

  :باجتراحها

من  اًقد اجترح كثري 9اتضح من اآليات السابقة أن النيب األكرم 
املعجزات، ولكن هنا يطرح هذا السؤال نفسه ثانية ملاذا كان ميتنع عن اإلتيان 

يات يف باملعجزة عندما يعمد املنكرون إىل مطالبته ا؟ (تقدم ذكر هذه اآل
  الشبهة األوىل).
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  :مناقشة وحتليل
  :يف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة جيب القول

، وقد تقدم منا 9لقد دلت آيات كثرية على معجزات النيب  :أوالً
بياا، وعليه ال ميكن التمسك بامتناع النيب عن االستجابة ملطالب األعداء 

عجزة عن النيب. من هنا جيب باملعجزة دليالً على إثبات عدم صدور امل نباإلتيا
  حتليل وتفسري املوارد املدعاة بشكل خاص، وهو ما سنشري إليه الحقاً.

إن اآليات مورد البحث، وهي اآليات اليت تدل على عدم  :ثانياً
استجابة النيب عند مطالبة األعداء له باملعجزة، ال تدل إال على عدم تلبيته 

قتناع وإمنا جمرد إثارة الذرائع، فإن ملطالب املخالفني الذي ال يريدون اال
  استجابة النيب لكل من سأله املعجزة سيخرجه عن مهمته الرئيسة.

إن املطالب املتقدمة مل تكن دف إىل االطمئنان والتأكد من  :ثالثاً
من  9صدق النيب يف دعوته؛ وإال فإن األدلة والقرائن املثبتة لنبوة النيب 

 وغريها من املعجزات متوفرة بشكل كاف، وإمنا قبيل معجزة القرآن الكرمي
الغاية من ذلك هي جمرد اختالق الذرائع أو احلصول على منافع مادية 
واقتصادية؛ حيث كانوا يطالبونه بتحويل املناخ الصحراوي اجلاف لشبه 
اجلزيرة العربية إىل حدائق وجنائن تتفجر منها األار والينابيع اليت تسقي 

   .���يل والكروم، وأن ميأل بيوم من الذهب والفضةمزارع النخ
إن بعض تلك املطالب مل تكن جمرد اختالق للذرائع، بل كانت  :رابعاً

تنطوي على أمور مستحيلة التحقق، من قبيل اإلتيان باملالئكة، بل وحىت 
  .���الذات القدسية للباري تعاىل
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  :نفسه 9األكرم إنكار املعجزة من قبل النيب  :الشبهة الثالثة  ■

إن من الوجوه األخرى هلذه الشبهة هي التمسك مبا كان يصدر عن 
عند مطالبته باملعجزة من التصريح بعدم قدرته على ذلك. وبعبارة  9النيب 

أخرى إنه كان ينفي صدور املعجزة عنه، وعليه يفهم من ذلك أنه مل جيترح 
تقرير جواب النيب األكرم  معجزة على اإلطالق. وقد نزل القرآن ذا الشأن يف

  :يف قوله 9
&>;  (ـ  �' $� 
 ; $�$. �< H �F" �D 8̀ $7 �j $� $�- $U8! �' 8̀ �� (���.  
);  (ـ  8T $J  �8T$" # �> � 8	$N $< 8̀ �� o $� $< $2 - ;
 (���.  

  :مناقشة وحتليل

يتضج اجلواب عن هذه الشبهة من املسائل املتقدمة أيضاً، ومع ذلك 
  :ئل يف هذا الشأننشري إىل بعض املسا

ـ اجلمع بني اآليات املثبتة والنافية من خالل القول بالتبعية  ١

  :واالستقالل

جيب يف تفسري اآليات القرآنية عدم االكتفاء بالنظر إىل آية واحدة 
كاملة بنظر بوصفه وحدة على انفراد، بل ال بد من أخذ جمموع القرآن 

ة (أي تفسري بعض آيات القرآن االعتبار. وقد متّ التأكيد على هذه املسأل
اآليات احملكمات واآليات «يف إطار قاعدة نفسه ببعضها اآلخر) يف القرآن 

، مبعىن أنه ال ميكن تفسري املتشاات إال من خالل الرجوع إىل »املتشاات
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اليت تتناول  وعلى هذا األساس فإننا فيما يتعلق باآليات القرآنية
معجزات النيب نواجه للوهلة األوىل نوعني من اآليات، النوع األول اآليات 
الدالة على صدور املعجزة وهي كثرية جداً. والنوع الثاين اآليات اليت يبدو من 
ظاهرها نفي النيب صدور املعجزة عنه. وعليه مع وجود النوع األول من 

ع يف تفسري اآليات من النوع الثاين، مبعىن اآليات املثبتة، جيب علينا عدم التسر
  أنه جيب تفسريها يف ضوء التأمل والتدبر يف احملكمات.

من مطالب املشركني باجتراح املعاجز اليت يكون  اًلقد واجه النيب كثري
متعلقها ذا صبغة اقتصادية أو حمال عقلي، من قبيل تفجري األار، وخلق 

السماء، وايء باهللا واملالئكة، وملء البيوت بساتني الكروم والنخيل، وإسقاط 
من الذهب والفضة، وما إىل ذلك من األمور اليت يتضح أن الغاية من املطالبة 
ا مل تكن حصول القناعة واليقني مبعرفة احلقيقة، وإمنا الغاية منها اختالق 
 الذرائع، ولذلك كان النيب يقول هلم إن اجتراح هذه األمور خارج عن قدريت
البشرية، مبعىن أنين بوصفي من البشر ال أستطيع القيام مبثل هذه األمور بشكل 
مستقل عن اإلرادة اإلهلية، وأما من حيث مقام النبوة والرسالة، فإن القيام مبثل 
 هذه األمور من الناحية اإلمكانية داخل يف دائرة القدرة اإلهلية، وعليه ال بد

  هللا عز وجل.لتحققها من صدور اإلذن من قبل ا
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وال بد من التدقيق يف أن النيب األكرم مل ينف أو ينكر قدرته على 
إمنا أنا بشر بلغت مقام النبوة،  :اجتراح املعجزات نفياً قاطعاً وصرحياً، وإمنا قال

مبعىن إنين لست إال واسطة بينكم وبني اهللا، وإن اهللا هو الذي يقرر مىت جتري 
  املعجزة على يدي.

إمنا نفى صدور  9لسفية وعرفانية إن النيب األكرم وبعبارة ف
  املعجزات عنه باالستقالل.

ومما يؤكد صحة هذا اجلمع أن هذا النوع من اآليات اليت يبدو منها 
نفي النيب للمعجزة تتصدرها آيات تثبت اإلعجاز القرآين بشكل قاطع 

يف شك منه، وصريح، حيث تطالب املشركني واألعداء بأن يأتوا مبثله إن كانوا 
Y$  ( :مثّ تؤكد اآلية على إعجاز القرآن بالقول $Z ?�  8�
 $2 ��J  ©
  F $( $�$) 8w
  � �$# 8̀ ��
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واام فرعون له  7سى كما خترب اآلية التالية عن معجزات النيب مو
̀$  (بالسحر، إذ يقول تعاىل  3 ]
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  :ـ عدم وجوب االستجابة جلميع املطالبني باملعجزة ٢

لقد شكل عدم شفاء املرضى على يد النيب األكرم، وعدم امتثاله 
ملطالب من قبيل حتويل بطاح مكة إىل مزارع للكروم والنخيل، مستمسكاً 

من  9للقائلني ذه الشبهة، حيث تساءلوا عن السبب الذي مينع النيب حممد 
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كان شفاء املرضى من أمثال ابن مكتوم وعقيل بن أيب طالب، على غرار ما 
  .7يصنع املسيح عيسى بن مرمي 

  :ويف اجلواب عن هذه الشبهة جيب القول
هو إثبات نبوته من خمتلف  9إن الواجب على النيب األكرم  :أوالً

الطرق، ومن بينها املعجزة. وإن النيب قد أثبت صدقه من خالل اإلتيان بعدد 
ه بعد ذلك أن من املعجزات الكافية للداللة على نبوته، وعليه فليس من شأن

يترك مهمة اهلداية واإلصالح باالنشغال يومياً باجتراح املعجزات [فاملعجزة 
  وسيلة وليست غاية].

كما تقدم أن ذكرنا فإن أكثر املطالب باجتراح املعجزات كان  :وثانياً
يصب يف ضمان األمور املادية أو جمرد اختالق الذرائع، وعلى هذه الفرضية ال 

اجة إىل اجتراح معجزة جديدة رد تلبية الرغبات املادية تكون هناك من ح
واالقتصادية للناس، بل إن هذه الغاية ليست من مهام النبوة، فليس من شأن 
النيب أن يرفع املستوى االقتصادي واملادي للناس، وفوق ذلك أن يتحقق هذا 

  األمر من طريق املعجزة أيضاً.
املرضى واملعاقني، ومل يقم بذلك  يشفي 7ا ملاذا كان النيب عيسى أم

؟ فجوابه إن عصر النيب عيسى كان عصر ازدهار العلوم الطبية، 9النيب حممد 
ولذلك كانت معجزة النيب عيسى تتناسب مع ازدهار الطب يف هذا العصر؛ 
ليثبت لدى املتخصصني يف هذا العلم أن ما جيترحه عيسى ال يأيت من طريق 

ة، بل هو من سنخ الوحي والقدرة اإلهلية، ولذلك كان األساليب الطبية املعروف
  يتعين عليه أن يشفي بعض املرضى إلثبات نبوته [بل وحييي املوتى أيضاً].

األمور اخلارقة للعادة والطبيعة مل  فإنّ 9ا يف عصر النيب األكرم أم



 ��

تكن من هذا السنخ، وإمنا الذي ساد هذا العصر هو الشعر والصناعات األدبية 
البالغية، ولذلك كانت أهم معجزة جاء ا النيب هي القرآن الكرمي؛ لكونه و

خارقاً للعادة فيما يتعلق باجلانب البالغي واألديب الذي بلغ الذروة يف شبه 
  اجلزيرة العربية آنذاك، وقد تقدم أن ذكرنا وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي.

  :املعراج :الشبهة الرابعة   ■

معجزة املعراج اليت حتققت على  9زات النيب األكرم إن من بني معج
مرحلتني؛ املرحلة األوىل اإلسراء من مكة املكرمة إىل املسجد األقصى وبيت 
املقدس، وكان ذلك يف حلظة ليلية. واملرحلة الثانية العروج من املسجد األقصى 
إىل السماوات، وما رافق ذلك من تفاصيل من قبيل رؤية اجلنة وجهنم 

  ملالئكة على ما جاء يف الروايات.وا
إال أن الذين أنكروا املعراج أوردوا الشبهة على كلتا مرحلتيه، وقالوا 

كيلومتراً كانت تستغرق عدة  ٤٥٠بأن الرحلة بني مكة وبيت املقدس البالغة 
. أما املرحلة الثانية فهي ���أيام، ومن املستحيل القيام ا يف حلظات قليلة

لتجريبية، مبعىن أن هناك موانع تقف يف طريق اإلميان باملعراج، ختالف العلوم ا
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  :من قبيل
مع  اعتيادياخلروج والعروج من األرض إىل السماء بشكل  ـ إنّ ١

وجود قانون اجلاذبية ليس أمراً ممكناً، فلكي نتغلب على قانون اجلاذبية حنن 
  حباجة إىل سرعة تقدر بأربعني ألف كيلومتر يف الساعة.

ويف حال النجاح يف اخلروج من األرض، والعروج يف السماء، ـ  ٢
  سنواجه مانعاً آخر يتمثل بالتنفس واألوكسجني.

ـ إن املناخ يف الفضاء اخلارجي إما شديد احلرارة أو شديد الربودة  ٣
  بشكل ال يطاق.

ـ حيتوي الفضاء اخلارجي على خمتلف أنواع األشعة، من قبيل  ٤
عة ما فوق البنفسجية، واألشعة السينية، الذي يعين األشعة الكونية، واألش

  نفوذها داخل جسم اإلنسان املوت احملتوم.
ـ إن املسري واحلركة يف السماوات على حنو ما هو مذكور يف  ٥

الروايات، يستغرق فترات زمنية طويلة، ويلزم من ذلك أن يسري النيب 
مستحيلة على  يف املعراج مبا يفوق سرعة الضوء، وهي سرعة 9األكرم

  اجلسم، باإلضافة إىل عدم وجود مثل هذه السرعة.
وعلى هذا األساس أنكر املخالفون أصل املعراج، وفسروه بأنه جمرد 

  .���رؤيا روحية أو رحلة معنوية

  :مناقشة وحتليل

فيما يتعلق بتحليل هذه الشبهة وبيان كيفية املعراج، جيدر االلتفات إىل 
  :أيتما ي
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  :لّ دليل على اإلمكانـ الوقوع أد ١

إن أول سؤال يرد إىل الذهن بشأن املعراج هو هل احلركة اآلنية للنيب 
األكرم من مكة إىل املسجد األقصى أمر ممكن؟ وهل ميكن أن يندرج معراج 

  النيب اجلسماين واملادي يف دائرة اإلمكان؟
من خالل االستناد إىل وقوع املوارد واملصاديق املشاة، ميكن لنا 

  :نشري إىل بعض هذه املوارد أيتإثبات إمكان املعراج، وفيما ي
حيكي القرآن الكرمي قصة إحضار  :ـ إحضار عرش بلقيس ١/  ١

$-  ( :على النحو اآليت 7عرش ملكة سبأ بطلب من النيب سليمان  ?P$N - $* $%- $�
  � 8� �	  e&�E8v $* 8�$N $̀ 8! $� - $:  � 8� $( . � "3 E8v $* 89 �� ?*$N � $ª$¡
  1 . $>3 E� - $J $N ��  8�
 8�  	 SF*� 8T  Z $%- $� * $=  �

  C-$) �8#
 8�  	 S98�  Z �t $�8"  Z 6  +�#
 $%- $� * S=  	$N �6  & $�$#  183 $� $Z �e H $2 $>  	- $� $	 8�  	 $�& �� $E 8�$N $̀ 8! $���� 
 $> �0 8� $[ $>83$# H �� $E 8� $* 8�$N $̀ 8! $�  1 . $>3 E� - $J $N (���.  

بإمكان فرد بعينه ـ بسبب امتالكه علماً خاصاً ـ أن وعليه ندرك أن 
يقطع مسافة تقدر مبئات الكيلومترات يف معشار من الثانية وجيلب معه عرش 
ملكة سبأ، وبذلك يثبت إمكان هذه السرعة بالنسبة إىل إنسان ميتلك هذا العلم 

  اخلاص.
أفراد  الذي جاء بعرش بلقيس إمنا هو أحد نلتفت إىل أن وعلينا هنا أن

، وليس سليمان نفسه، وعليه إذا كان وحاشيته 7وحاشية النيب سليمان 
دي ميتلك مثل هذه القدرة، فيجب أن ميتلك األنبياء ـ وخاصة تياعالشخص اال
  الذي هو أشرفهم ـ هذه القدرة على حنو أعلى وأمسى. 9النيب حممد 
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عتقد فيما يتعلق مبصري السيد املسيح ي  7ـ النيب عيسى املسيح ٢/١
النصارى أنه بعد مقتله على يد اليهود، وبعد دفنه بثالثة أيام أعاده اهللا إىل 

  . ���احلياة وعرج به حنو السماء
هذا وقد أنكر القرآن الكرمي مسألة قتل السيد املسيح وموته من 

-  (األساس، وصرح بأم مل يقتلوه وإن اهللا رفعه إىل السماء  $	 $2 �t&��$) $� - $	 $2
 �t&�! $� $V  $# $1�! �� 8� �$# $2I $# - $	 �18"  	 �> $� �  T$#  13 0 
& �T $�$) 8_
 $�*  +�#
 �� H $2 89 �:I �< H B98�  Z 8�  	  1 . 89 �:

 �t& ��$) $� - $	 $2 ���f#
 $�-$! �E
�,
 �1 $( $0 $� 8̀ $. * -;"3  � $* �,
 $�- $D $2  183 $# H  ;X3 � $� 
 ;̂ *  ̂ $Z (���.  
إىل السماء  7املسيح عيسى بن مرمي وعليه يتضح من عروج السيد 

وبقائه حياً، أن أصل الصعود والعروج إىل العوامل العليا، والبقاء على قيد احلياة، 
  أمر ممكن، بل واقع ومتحقق.

وسيأيت املزيد من التوضيح بشأن إمكان املعراج واألحداث املشاة 
  يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا تعاىل.وحتقّقها 

  :عارض املعراج مع القوانني الطبيعية والعلميةـ عدم ت ٢

عندما منعن النظر يف خمتلف صيغ الشبهة، يتضح لنا أن أصحاب هذه 
الشبهة يسعون إىل إنكار املعراج من خالل التعويل على القوانني التجريبية 
املعروفة، ومن أمهها قانون اجلاذبية، ومسألة انعدام األوكسجني يف الفضاء، 

شديد الربودة أو احلرارة، واألشعة ما فوق البنفسجية، والسرعة اليت واملناخ ال
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تفوق سرعة الضوء وما إىل ذلك. إال أن هذه القوانني الطبيعية واملادية املدعاة 
ها إمنا تقبل التأييد يف نإذ إليست مطلقة، بل إن اعتبارها مؤقت وقابل للنقض، 

التجريبية إمنا يصفون القوانني إطارها احملدد. وإن العلماء يف حقل العلوم 
وقد ذهب فيلسوف العلم املعاصر   .���»قوانني إحصائية«الطبيعية بأا جمرد 

  .���»صفة الفرضية«إىل القول بأن القوانني العلمية حتمل  »كارناب«
وقد عمد الفيلسوف املعاصر الشهري كارل رميوند بوبر من خالل إبداعه 

ثبات أن مجيع القوانني الطبيعية هلا خاصية الـ إىل إ »احلدس واإلبطال«نظرية 
»ad,hoc«مبعىن االعتبار املرحلي ،�`�.  

مل يكن باإلمكان التشكيك بالقوانني « :وقد أكد هانس رايشنباخ قائالً
الطبيعية أو الفيزيائية يف القرن التاسع عشر للميالد، وأما فيزياء القرن العشرين 

ة والنسبية، قد حلت حمل القوانني العلية فقد أثبتت أن القوانني االحتمالي
وعليه حىت إذا كان املعراج خمالفاً للقوانني الطبيعية  .��l»والطبيعية املطلقة

والعلمية، ال ميكن لنا أن نستنتج من ذلك إنكار املعراج؛ إذ تقدم أن القوانني 
 الطبيعية متغيرة، فيحتمل أن يكون قانون طبيعي آخر قد حلّ حمل القانون

الطبيعي السابق. واليوم يتجول العلماء بصوارخيهم العابرة للفضاء حول الكرات 

                                                             

(1)  statistical law. 
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واألجرام السماوية األخرى، وقد تغلبوا على مشكلة قانون اجلاذبية واألشعة 
السينية وما إىل ذلك. رمبا وضع اهللا حتت تصرف نبيه وسيلة أكثر تطوراً من 

ة هي اليت قد اصطلح عليها يف الصواريخ العابرة للفضاء، وإن هذه الوسيل
. وبذلك يتحقق املعراج اجلسماين. وإن العلم ـ كما تقدم »الرباق«الروايات بـ

  أن أشرنا ـ ال يستطيع إثبات عدم وجود هذه الوسيلة.

 :ـ عجز العلوم التجريبية عن بيان األمور اخلارقة للعادة ٣
ة بوصفها قوانني لو جتاوزنا اإلشكال السابق، وأخذنا القوانني الطبيعي

ثابتة ال تقبل التغير، مع ذلك ميكن بيان األمور اخلارقة للعادة ـ من قبيل 
  :املعراج ـ يف ضوء املباين التجريبية والعلمية، ذلك على النحو اآليت

إن معرفة العلة الطبيعية والواقعية لظاهرة مادية أمر يف غاية  :أوالً
التقارن الزمين بني ظاهرتني، ويعجز عن الصعوبة والتعقيد؛ فالعلم إمنا حيكم ب

  املعرفة الدقيقة والكاملة للعلة املادية للمعلول الطبيعي.

والطبيعية، نشهد سلسلة عتيادية إىل جانب احلقائق والظواهر اال :وثانياً
إطار من األمور اخلارقة للعادة وغري الطبيعية اليت ال ميكن بياا وتفسريها يف 

  :نشري إىل بعض هذه األمور أيتفيما يالعلوم التجريبية، و

هناك من املرتاضني اهلنود من  :ـ النوم يف القرب لفترة طويلة ٣/  ١
دون أن من يستطيع النوم يف القرب لفترة طويلة ـ قد تستمر ألربعني يوماً ـ 

  .���حتدث له مشكلة فيما يتعلق باهلواء واألوكسجني
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متكن املواطن األمريكي  لقد :ـ اخلروج من األماكن املغلقة ٣/  ٢
دون من (هودين) من اخلروج من صندوق حديدي مغلق أمام أعني اجلماهري 

أن يفتح بابه الذي أحكم قفله. كما متكن من اهلروب من السجون األمريكية، 
  .���بل وحىت سجون (الكي. جي. يب) يف عهد االحتاد السوفييت السابق

ن يستطيع التأثري يف األشياء هناك م :ـ حتريك األجسام من بعد ٣/  ٣
والتحكّم ا من مسافة بعيدة، كأن يقوم بتحريكها ونقلها من مكان إىل آخر 

م) أن  ١٩٤٦مثالً. فعلى سبيل املثال كان بإمكان يوري جيلر (املولود عام 
يثين األشياء املعدنية، من قبيل املالعق والشوكات واملفاتيح من خالل تركيز 

 اختباره يف مؤسسة بالمسا ملاكس بالنغ للفيزياء، وكذلك بصره عليها. وقد متّ
مؤسسة استانفورد للتحقيقات يف كاليفورنيا أيضاً. وقد وصفوا قدراته بلحاظ 

  .���علم الفيزياء احلديث بأا غري قابلة للتفسري

هناك من يستطيع مشاهدة  :ـ التخاطر عن بعد (التلباثي) ٣/  ٤
ت بعيدة قد تصل إىل مئات الكيلومترات، األشياء واألحداث من مسافا

واإلخبار عنها. واملثال البارز على ذلك ما حيصل لقراء القرآن واحلفاظ، حيث 
يتمكنون من حتديد الصفحة القرآنية املفتوحة من مسافة بعيدة، وحتديد اآلية 

  املكتوبة يف بداية تلك الصفحة.

راكز الروحية وكذلك اإلخبار عن املستقبل، وعالج املرضى يف امل
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ذلك من األحداث والوقائع اليت يعجز  سوىوالعبادية، وحتضري األرواح وما 
  العلماء يف احلقول التجريبية عن بياا وتفسريها.

وعلى هذا األساس ميكن لنا أن ندعي بأن معراج النيب من مصاديق 
ان احلوادث الطبيعية اليت يعجز العلماء يف احلقل التجرييب عن تفسريها وبي

  كنهها، رغم اعترافهم بواقعيتها.

  :ـ إمكان بيان املعراج من خالل العلوم التجريبية ٤

إن  :ـ انبساط الزمان مع زيادة السرعة طبقاً ملعادلة أنشتاين ٤/  ١
من بني املشاكل اجلادة اليت تواجه مسألة املعراج، حتقق كل تلك األحداث اليت 

ة القصرية اليت استغرقها املعراج؛ ألن تلك شاهدها النيب يف معراجه يف تلك املد
  األحداث والوقائع حتتاج إىل فترات زمنية طويلة!

ويف معرض اإلجابة عن هذه الشبهة نقول باإلضافة إىل أن أصل 
املعراج كان ضرباً من اإلعجاز الذي ال ميكن تفسريه بالقوانني املادية 

ا من خالل العلوم التجريبية؛ والطبيعية، مع ذلك ميكن تقريب الفكرة إىل حد م
  .وذلك لوجود عالقة وثيقة ومباشرة بني الزمان وزيادة السرعة

اليت اكتشفها ألربت ) ـ V2/C2 T0=T-1( ١/  ٢ فطبقاً للمعادلة
أنشتاين ـ عندما يسري اجلسم بسرعة الضوء، فإن الزمان سوف ينبسط بالنسبة 

متراً  ٢٧٠٠٠٠اجلسم  (بأن تكون سرعة V=0/000ge له، فمثالً إذا كانت
الساعة  ، وهذا يعين أنT= 1000Toّ على الثانية تقريباً)، فإننا سنحصل على

الواحدة على الكرة األرضية تعادل ألف ساعة للفرد الذي يسري بتلك السرعة 



 ��

  .)١(اهلائلة
يف  9وعلى هذا األساس حيتمل أن تكون سرعة النيب األكرم 

وتبعاً لذلك ���ا فاقت سرعة الضوءاملعراج قد بلغت سرعة الضوء أو أ ،
ينبسط الزمان بالنسبة له ويتسع، وبذلك ميكن تفسري تلك الوقائع واألحداث 

  الكثرية يف ضوء هذا التفسري العلمي.

ـ تصور السرعة اهلائلة والنفوذ من األمكنة املغلقة من خالل  ٤/  ٢

باشرة؛ ألننا يف األساس ال ميكن لنا أن ندرك البعد الرابع م :�`�البعد الرابع
نعيش عاملاً ثالثي األبعاد. بيد أن باإلمكان تصور البعد الرابع من خالل 

  التدرج من األبعاد األقل وتعميمها.
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إن العامل الذي تنعدم فيه األبعاد عبارة عن نقطة، وهذا العامل ال ينطوي 
  على كبري أمهية بالنسبة إىل حبثنا.

عبارة عن خط مستقيم ينشأ من حركة النقطة  والعامل ذو البعد الواحد
(عدد كبري من النقط املتتالية). وسوف نصطلح يف أحباثنا القادمة على هذا العامل 

 .a. ومثال اجلسم األحادي البعد، خط بطول »اخلط املعمور«بـ 
العامل ذو البعدين ينشأ من وضع عدد كبري من اخلطوط يف اجتاه البعد 

متداد بعضها). وهو ما نصطلح عليه بعامل (العرش املعمور)، الثاين (وليس يف ا
 .a2ومثال اجلسم ذي البعدين، مربع مبساحة 

أما العامل الثالثي األبعاد فينشأ من وضع عدد كبري من الصفحات يف 
 .a3اجتاه البعد الثالث، ومثال هذا العامل، مكعب حبجم 

بعاد من خالل حركة وبتعميم ما تقدم حنصل على العامل الرباعي األ
مكعب ثالثي األبعاد يف اجتاه البعد الرابع، ومثال اجلسم الرباعي األبعاد مكعب 

  . a4هائل إىل حجم هائل 
  كما أن البحث بشأن الكرات املتعددة األبعاد ممتع إىل حد ما.

فالكرة ذات البعد الواحد هو املكان اهلندسي جلميع النقاط يف خطّ 
عن النقطة املركزية بنسبة واحدة. وإن هذه الكرة اليت ال  واحد، واليت تبتعد

، وإن حجم هذه الكرة يف R2=x2تعدو أن تكون جمرد نقطتني معادلتها 
 .2Rالواقع طول 

والكرة ذات البعدين عبارة عن املكان اهلندسي جلميع النقاط يف صفحة 
ديد هذه الكرة واحدة، واليت تبتعد عن النقطة املركزية بنسبة واحدة. ويتم حت

 وحجم R واليت هي يف احلقيقة عبارة عن دائرة بشعاع، R2=y2+x2 مبعادلة

R2.  
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وعلى هذا النحو فإنّ الكرة الثالثية األبعاد مكان هندسي جلميع النقاط 
يف الفضاء، اليت تبتعد عن النقطة املركزية بنسبة واحدة. ويتم حتديدها من 

 .R3 حبجموهي ، R2=Z2+X2 خالل املعادة اآلتية

وبعد تعميم هذا الكالم نتوصل إىل ماهية الكرة اهلائلة ذات األبعاد 
وميكن إثبات أا تشتمل . +R2 y2+x2=t2+Z2 األربعة من خالل معادلة

  .R4 2على احلجم اهلائل 

ندرس كيف ميكن للكائن الثالثي األبعاد أن يشاهد جسماً  أيتوفيما ي
  رباعي األبعاد.

. لو أن دائرة (كائن ذو بعدين) اجتازت »ط املعموراخل«نبدأ من عامل 
بعامل اخلط املعمور، فإن الكائنات ذات البعد الواحد ال تشاهد يف كل حلظة 
سوى وتر للدائرة. فهم يشاهدون يف البداية نقطة ظاهرة تذهب بالتدريج لتغدو 

يأخذ خطاً مستقيماً يأخذ بالطول حىت يبلغ أبعد مداه (أي قطر الدائرة) مثّ 
  بالتضاؤل حىت يتحول إىل نقطة، ليزول بعد ذلك ائياً.

 »العرش املعمور«وشبيه بذلك ما حيدث للكائنات ذات البعدين يف عام 
عندما جتتاز به كرة ثالثية األبعاد. حيث يشاهدون أول األمر أن الكرة تظهر 

ساع هلم على شكل نقطة، مث تتحول إىل دائرة، ويبدأ شعاع الدائرة باالت
التدرجيي حىت يبلغ غاية حجمه، حبيث يتساوى قطره مع قطر الكرة، مث يبدأ 

  بالتناقص ليتحول إىل جمرد نقطة، مث يتالشى ائياً.
ومن خالل تعميم ذلك على الكائن الرباعي األبعاد (من قبيل كرة 
 هائلة مثالً) عندما جتتاز بعامل ثالثي األبعاد، فإنه سيبدو للوهلة األوىل على

شكل نقطة، مثّ تتحول بالتدريج إىل كرة صغرية تأخذ باالتساع التدرجيي، 
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حىت تبلغ غاية حجمها (مبعىن أن يغدو شعاعها مساوياً لشعاع الكرة اهلائلة)، 
  مث تأخذ بالتضاؤل والنقصان حىت تتحول إىل نقطة وتزول ائياً.

ك، ال تكون وعليه إذا أراد الكائن الرباعي األبعاد أن يدخل إىل غرفت
هناك ضرورة إىل تسوره اجلدران أو األبواب، وإمنا يكفيه أن يظهر فجأة 

  داخل فضاء الغرفة.
السجن ذا البعدين ليس سوى شكل مغلق من قبيل املستطيل ولكن  إنّ

إذا متكن كائن ذو بعدين من احلركة يف اجتاه البعد الثالث، فإنه سيتمكن من 
  دون حاجة إىل العبور من أبوابه أو جدرانه.ن ماخلروج واختراق هذا السجن 

أن يكون قد حتقق  9وعلى هذا األساس ميكن ملعراج النيب األكرم 
من خالل البعد الرابع، بأن يكون قد ظهر وسط السماوات األخرى ـ اهولة 

، حىت عتياديةكون هناك حاجة إىل سلوك الطرق االدون أن تمن لنا ـ فجأة 
لمية السابقة، من قبيل قانون اجلاذبية واألوكسجني ترد اإلشكاالت الع

  واحلرارة وما إىل ذلك.

  :ـ املعراج املثايل والعقلي ٥

بااللتفات إىل ما تقدم يتضح أن تفسري معراج النيب بأنه معراج 
جسماين ال خيالف العلم والعقل. وهناك من العرفاء من جتاهل احتمال تعارض 

 أيتلعقل، وقدم تفسرياً عرفانياً للمعراج، وفيما ياملعراج اجلسماين مع العلم وا
  :نشري إىل تقريرين هامني ذا الشأن

هناك من العرفاء وفالسفة اإلشراق من يذهب  :ـ املعراج املثايل ٥/  ١
مل يكن جبسد مادي ومل يتحقق يف  9إىل االعتقاد بأن معراج النيب األكرم 
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بعبارى أخرى إن معراج النيب مل يكن . و���عامل املادة، وإمنا كان جبسد مثايل
قال املال هادي  بعنصر مادي وجسد كثيف، وإمنا جبسم مثايل ولطيف.

ففي نبينا اخلامت ليس الترقي باجلثة الكثيفة، مبعىن « :السبزواري يف هذا الشأن
   .���»أن السالبة منتفية بانتفاء املوضوع، بل ترقيه جبسده اللطيف

ان موقف العرفاء، حمذراً القراء من مغبة وهكذا عمد مساحته إىل بي
نسبة املعراج الروحاين إليهم؛ ألم إمنا يقولون مبعراج اجلسم املثايل، حيث 

وإياك أن تتوهم هذا قول باملعراج الروحاين؛ ألن القائل بالروحاين فقط « :قال
   .�`�»ال يقول بالصورة أصالً

ج مل يكن مادياً وال ول بأن املعراالقإىل  ��lكما يذهب الشيخية
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جسمانياً، بل حتقق جبسم لطيف، ولكن هذا الكتاب ال يتسع إىل اخلوض يف 
  تفاصيل ذلك.

أما التقرير اآلخر فيذهب إىل  :ـ املعراج الروحاين والعقلي ٥/  ٢
كان أمسى من السري والسلوك يف عامل  9االعتقاد بأن معراج النيب األكرم 

، ولكن الروايات عبرت عنه مبضاين »العقل« املثال، وإمنا قد حتقق يف عامل
مادية لكي يتمكن اآلخرون من فهم مسائله العرفانية والعقلية اليت حصلت من 

  خالل وقائع املعراج وتفصيالته.

وينسب هذا الرأي إىل فالسفة من أمثال ابن سينا، وإن أليب علي بن 
د سعى من خالهلا إىل ، وق»املعراجية«سينا رسالة يف بيان املعراج حتت عنوان 

  .���تفسري املعراج العقلي

هذا وقد ذهب العالمة ـ ضمن إميانه بداللة ظاهر اآليات والروايات 
 على املعراج اجلسماين ـ إىل إمكان املعراج الروحاين أيضاً، وذلك حيث يقول

ه من اجلائز أن يقال بكونه بروحه لكن ال على النحو الذي يراه القائلون نإ«
كون ذلك من قبيل األحالم و من نوع ما يراه النائم من الرؤى... بل به من 

بروحه الشريفة إىل ما وراء هذا العامل املادي مما  9بعروجه  ـإن كان  ـذلك 
  .���»يسكنه املالئكة املكرمون

وقد ذهب العالمة الطباطبائي إىل القول بأن سبب تفسري معراج النيب 
  :ار الوجود ارد باهللا سبحانه وتعاىل، إذ قالباحنص همباملادي هو اعتقاد بعض
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والقوم لذهام إىل أصالة الوجود املادي وقصر الوجود غري املادي «
  .���»فيه تعاىل ... محلوا ذلك على كوا أجساما مادية

هذه الرؤية متثل حالة وسطية بني الرؤيتني األخريني  وقال العالمة بأنّ
  .���يف عامل الرؤيا واخليال) (املعراج اجلسماين، واملعراج

حصيلة الكالم أن النظرية األوىل (املعراج اجلسماين) بااللتفات إىل ما 
تقدم، قابلة للهضم، وهكذا األمر بالنسبة إىل النظرية العرفانية اليت ختلو من 

  االفتراضية أيضاً. اإلشكاالت

دم، ميكن األمر األخري أنه على فرض احملال، لو مل يقتنع القارئ مبا تق
على أنه معجزة، على غرار جعل  9تفسري املعراج اجلسماين للنيب األكرم 

النار برداً وسالماً على إبراهيم، وإحياء املوتى، وحتويل العصا إىل أفعى. فإن 
اهللا القادر على هذه األمور قادر أيضاً على األخذ بنبيه بقدرته الغيبية إىل 

ن يكشف له احلجب عن بعض األحداث السماوات العليا يف حلظة واحدة، وأ
   والوقائع، وإعادته ثانية إىل موضعه األول.

  
UIO  
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  العصمة

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

اآليات يف الصفحات القادمة إن . وسيأيت تفصيل  ���9إىل النيب األكرم 
   .تعاىل شاء اهللا

، اعتيادياًكان بشراً  9وهناك من ذهب إىل االعتقاد بأن النيب حممد 
ولذلك مل يكن يتصف بصفات خاصة من قبيل علم الغيب أو العصمة، كما أنه 

  :مل يدع لنفسه مثل هذه الصفات، ومما جاء يف كالم هذا البعض

النيب  ك، أنّـل الشـة اليت ال تقبـنية الصرحييفهم من النصوص القرآ«
مل يكن يدعي لنفسه العصمة واملراتب اليت تفوق البشر ـ مما أثبته له اآلخرون 

  .���»فيما بعد ـ وكان يرى نفسه غري معصوم من اخلطأ
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  :إشارة إلى البراهين العقلية والنقلية على عصمة األنبياء

جابة عنها، نرى من الضروري قبل اخلوض يف تقرير نقد الشبهات واإل
أن نقوم بتحليل وبيان أهم األدلة والرباهني العقلية والنقلية املثبتة لعصمة 

  .9األنبياء وعلى رأسهم النيب األكرم 

  :(التجرد التام) 9ـ املقام العلمي واملعنوي للنيب األكرم  ١

إن أول مسألة جيب التدقيق فيها هي مسألة التعارض بني العقل 
حبسب الظاهر، فهل نقدم  يالدليل العقلي خالف الدليل النقلقل، مبعىن لو أن والن

  الدليل العقلي على الدليل النقلي أم العكس هو الصحيح؟

، أما أتباع املنهج العقلي يإىل تقدمي الدليل النقل اإلخباريونيذهب 
  .يفيقدمون الدليل العقلي، ويعملون على تأويل الدليل النقل

يف مسألة العصمة على وقوع املعصية  يلّ الدليل النقلوعليه لو د
واخلطأ والنسيان من املعصومني وعلى رأسهم النيب األكرم، فإن العقل سيقوم 
بتأويل هذا الدليل النقلي؛ وذلك لثبوت العصمة للمعصومني باألدلة العقلية 

  القاطعة.

رتبة ـ من خالل تربيته وذيبه لنفسه ـ م 9فقد بلغ النيب األكرم 
قاب « :خاصة من املعرفة والقرب اإلهلي، حىت عبر عنها القرآن الكرمي بقوله

. وإن »التجرد احملض«، وهي اليت يعبر عنها يف املصطلح الفلسفي مبقام »قوسني
الذي ميتلك مثل هذه النفس يسيطر على مجيع أعضائه وجوارحه ـ األعم من 

لـما كان لها وليس إىل تعطيلها. والقوة النظرية والفعلية ـ ويسعى إىل تعدي
النيب ـ من خالل نفسه القدسية واإلهلية والرتباطه مبقام احلقيقة احملمدية ـ 
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يطلع على مجيع األمور املاضية واآلتية، فإن إمكان صدور اخلطأ والنسيان عنه 
سوف يتعارض مع مقامه العلمي، كما أن إمكان صدور املعصية والذنب سوف 

مه املعنوي ونفسه النبوية الكاملة. وطبقاً ملبىن أتباع املنهج يتعارض مع مقا
العقلي، عندما يقع التعارض بني العقل والنقل يصار إىل تأويل النقل، ال إىل 

  .���إلغاء العقل

  :ـ اقتضاء فلسفة البعثة للعصمة ٢

ميكن بيان هذا الدليل من خالل تقريرين، نشري إليهما على النحو 
  :اآليت

  :العصمة الزمة للدور التعليمي للنبوةـ  ٢/  ١

بعثة األنبياء وإرسال الرسل من األمور الضرورية هلداية الناس،  إنّ
   ونشر التعاليم واملعارف الدينية.

وعليه لو فرض أن األنبياء كانوا معصومني عن اخلطأ يف تلقي الوحي 
وم وإبالغه، ويف تفسري الدين وهداية الناس، فإن هؤالء الناس سيطيع

ويتبعوم مبزيد من الطمأنينة، وسوف يؤمنون ويلتزمون موقنني بسماوية 
التعاليم الدينية اليت جاء ا األنبياء. وأما إذا صدر اخلطأ والزلل واملعاصي 
والذنوب عن األنبياء، فإن ثقة الناس م سوف تنهار، وبذلك يتهاوى اتباعهم 

  .���فلسفة والغاية من البعثةوتضعف طاعتهم، وهذا األمر ال ينسجم مع ال
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حاصل القول إن الربهان اللمي يقتضي عصمة األنبياء وخاصة خامتهم. 
وأما اآليات املخالفة للربهان العقلي فيمكن تأويلها، وهو ما سنشري إليه 

  الحقاً.

  :العصمة الزمة للدور التربوي للنبوة ـ ٢/  ٢

والعمل على إزالة يتوىل األنبياء مهمة تربية الناس وتزكية النفس 
 :اخلبائث واألدران النفسية عن صفحة النفس اإلنسانية، حيث قال تعاىل

) 89  :3 �D $̂ �* $2 $R $� 8�  8Q
 $2 $C-$) �8#
 89 �: ���� $( �* ، وإن هذه املهمة ال تنسجم مع ���) $2
إنكار عصمة األنبياء؛ ألن الناس عندما يشاهدون سفري السماء وهو يرتكب 

  لن يكون ملواعظه وتوجيهاته تأثري عليهم. املعاصي واألخطاء،

بعبارة أخرى إن الزم كون النيب قدوة وأسوة لآلخرين ـ على ما هو 
�8 ( :مذكور يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل $�$#,
  %& �' $�  4 89 ��$# $�- $D  SW $& 8'�N

 SR$" $�  ـ هو أن يكون مرتهاً عن مجيع أنواع املعاصي واألخطاء، كي ال ��� )�$
يبقى لدى الناس من قلق وشك يف االقتداء والتأسي به يف مجيع ااالت؛ 

  .�`�إلمكان اخلطأ واملعصية عليه

  :ـ اآليات ٣

وعالوة على الدليلني املتقدمني ميكن لنا أن نقتنص صفة العصمة للنيب 
  :األكرم من بعض اآليات القرآنية أيضاً
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  :ه هو عني الوحيـ كل ما يقوله النيب األكرم أو يفعل ٣/  ١

�  ( :قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي< H $& �7 8� H * � $& $8«
 8� $Z �� @8" $* - $	 $2
h $�&�* S� 8� $2 ( ���.  

إن هذه اآلية الشريفة صرحية يف أن كل قول أو فعل لرسول اهللا خمالف 
يدلّ على عصمته مطلقاً.  أمروهو لألهواء النفسية، وأنه من الوحي السماوي، 

بااللتفات إىل اآليات والشواهد األخرى ـ اليت سنأيت على ذكرها ـ يتضح و
أن ال خصوصية لنطق الرسول يف هذا األمر، وإن العصمة تشمل حىت أفعاله 

  وسلوكه.

  :ـ تطهري أهل البيت من مجيع أنواع الرجس واآلثام ٣/  ٢

�  ( :قال تعاىل,
 ��*  � �* $X�J H  8w ��#
 89 ��8" $Z $K  7 8+�3 # 89 �D $� �:$@ �* $2  F83$!8#
 $̀ 87$N $�

 ;c  :8@$E( ���.  

تتحدث هذه اآلية الشريفة عن أصل وقاعدة إهلية، تعلقت إرادة اهللا 
ومشيئته مبوجبها برفع مجيع أنواع الرجس والذنوب عن ساحة أهل بيت 

�$  (النبوة. وإن التعبري بـ  8w ��#
 89 ��8" $Z $K  7 8+ �E 89$@8  )، و( * �D $� �:$@ �*
 ;c  : ( ،
  .:صرحية الداللة يف إثبات العصمة ألهل البيت 

وقد اختلف علماء اإلسالم يف حتديد مصداق أو مصاديق أهل البيت. 
وقد ذهب الشيعة إىل القول بأم اخلمسة من أصحاب الكساء (النيب 

، واحلسن 7، واإلمام علي 3، والسيدة فاطمة الزهراء 9األكرم
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فذهبوا إىل رأي آخر. إال أن القدر املتيقن من  ). أما أهل السنة8واحلسني 
بوصفه املصداق األبرز ألهل  9ذلك هو مشول اآلية الشريفة للنيب األكرم 

، :وهناك يف تفسري هذه اآلية ومحلها على عصمة أهل البيت  بيت النبوة.
روايات مأثورة عن النيب األكرم نفسه، سوف نأيت على ذكرها يف الصفحات 

  شاء اهللا.القادمة إن 

  : 9ـ الضمانة اإلهلية بعصمة النيب األكرم  ٢/  ٣


, ( :قال اهللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه الكرمي �̀ 8}$0 $< 8&$# $2  $>83 $� $Z
 $J2 ? �¬$* - $	 $2 89 �: $� �TJ$N �< H $�&?�  }�* - $	 $2 ${&?�  }�* 8�$N 89 �:8"  	 SR $T ]- $[ 8F �� $$« �1�) $ 8 $� $2 8 $® 8�  	 $> BM

�,
 $% $̂ J $N $2  8� ��$E 8 $n - $	 $> $��� $Z $2 $R $� 8�  8Q
 $2 $C-$) �8#
 $>83 $� $Z  ,
 �̀ 8}$0 $�- $D $2 �9 $� 8( $E  $>83 $� $Z
 ;X3 f $Z ( ���.  

إىل إضالل  9حتكي هذه اآلية الشريفة عن سعي أعداء النيب األكرم 
قد تعلقت النيب، إال أن صدر اآلية يؤكد على أن فضل اهللا اخلاص ورمحته 

بصيانته وعصمته من الضالل، كما تؤكد اآلية على أن أعداء النيب لن يتمكنوا 
  من إحلاق الضرر واألذى برسول اهللا أبداً.

  :ـ علم النيب اللدين هو السر يف العصمة ٣/  ٤

لقد أشار اجلزء األخري من اآلية املتقدمة إىل بيان فضل اهللا على النيب 
فة عصمة النيب، وقال إن هذه العصمة ناشئة عن علم األكرم، وتعرض إىل فلس

�8 (خاص مل يسبق للنيب أن حصل عليه، إذ يقول تعاىل  ��$E 8 $n - $	 $> $��� $Z $2
 �9 $� 8($E(.  
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 9وقد أشارت آيات أخرى إىل هذا العلم اللدين للنيب األكرم 
  :بوصفه واحداً من أهم عناصر عصمته صلوات اهللا عليه، من قبيل قوله تعاىل


 (ـ  ;�3  : $� 89 ��83 $� $Z �%& �' ��#
 $�& �� $* $2 ( ���.  

#8  (ـ  �� �2 $ $�$# *  =  �$38#
 $9 8�  Z $�& ��$� 8($E 8&$# �m $DI $93  U $� (���.  

تشري اآلية األخرية إىل أن العلم اليقيين يساوق رؤية اجلحيم، وكفى 
  بذلك عاصماً من اقتراف املعاصي والذنوب.

  :عصومونـ املخلصون هم امل ٣/  ٤

=$ ( :قال اهللا تعاىل حكاية عن لسان إبليس  ( $ 8O$N 89 �:�" $*  & 8q� $� $> E �̂  ( ! $0 $%- $�
 8#
 89 �:8"  	 ${ $�-$!  Z �< H *I $=  £$� 8d �� (�`�.  

حتكي هذه اآلية الشريفة عن قدرة الشيطان على إضالل مجيع البشر، 
الذين بلغوا بعبادم  »املخلصون«بيد أا قد استثنت مجاعة خاصة منهم، وهم 

ومعرفتهم وإميام باهللا أمسى مدارج اإلخالص. وقد اختلف العلماء يف حتديد 
مصاديق املخلصني، إال أن القدر املتيقن منهم هم األنبياء وعلى رأسهم النيب 

  .9األكرم حممد بن عبد اهللا 

وعليه طبقاً لصريح هذه اآلية الشريفة، ال قدرة إلبليس على إضالل 
لنيب األكرم، بعد أن متّ استثناؤه يف هذه اآلية بفضل اهللا، والذ بقلعة العصمة ا

  احلصينة.
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  :ـ عدم وصول الظاملني إىل مقام النبوة واإلمامة ٣/  ٦

�-¡  =$  ( :قال اهللا تبارك وتعاىلf#
 6  � 8: $Z �%-$" $* $< ( ��� .  

سبحانه وتعاىل  نزلت هذه اآلية جواباً على سؤال النيب إبراهيم من اهللا
أن مينح ذريته مقام اإلمامة الذي هو فوق النبوة؛ فقالت اآلية إن الظامل غري 
جدير مبنصب اإلمامة، وبذلك دلّت مبفهومها على أن اإلمامة ال يناهلا إال 

املعاصي لـما كانت الصاحلون الذين مل يرتكبوا يف حيام أدىن ظلم، و
ال ميكن ملرتكب فحق الفرد ويف حق اهللا، والذنوب من أبرز مصاديق الظلم يف 

هو  9النيب حممد لـما كان املعصية والذنب أن يبلغ منصب اإلمامة والنبوة. و
أشرف الكائنات وأفضل األنبياء، يتضح أنه مل يرتكب ظلماً، وبعبارة أخرى مل 

  يرتكب معصية، وباختصار إنه معصوم من اخلطأ.

  : مطلقاً 9م ـ األمر بإطاعة النيب األكر ٣/  ٧

العقل والعقالء حيكمون بعدم التبعية والطاعة العمياء لشخص، إال  إنّ
ال حييد عن الطريق القومي مقدار أمنلة،  »املطاع«إذا حصل اليقني بأن الشخص 

  وكان أمره كاشفاً عن املصلحة الواقعية.

وقد متّت مراعاة هذه املسألة وهذا األصل يف األوامر واألحكام اإلهلية 
لصادرة عن اهللا بوصفه سيد العقالء أيضاً. ومن خالل النظر يف األوامر اإلهلية ا

  :يف الكتب السماوية ندرك أنه يطلب من العباد أن يطيعوا األنبياء طاعة مطلقة
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)   H B%& �' $� 8�  	 -$" 8� $' 8�$N - $	 $2,
  � 8G  ̄. $�-$@�3 # �< ( ���.  

رورة اتباع وطاعة النيب بوصفه كما متّ التأكيد يف القرآن الكرمي على ض
أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وإن أمره مقدم على أوامرهم، مراراً وتكراراً، كما 

  :يف قوله تعاىل

z$ . -#8  (ـ  82$N ?� !�"#
I 89  :  � �T 8J $N 8�  	 $= "  	 8� �� ( ���.  

� (ـ #
 - $ ?P$N - $*$,
 
& �(3 [$N 
&�" $	� $�*  +  $%& �' ��#
 
& �(3 [$N $2  89 ��8"  	  � 8	$�
  g 82�N $2(�`�.  

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

بشكل  »أويل األمر«فلسفة األمر بإطاعة  7وقد بين اإلمام علي 
يأيت بيان ذلك يف قسم مطلق، هو عصمتهم وطهارم من كل معصية، حيث س

  الروايات.


,$  (ـ  8i @ �* 8� $	 $2  $> �$# 82�v $0 $%& �' ��#
 $2  �,
 $9 $( 8J $N $�*  +�#
 $i $	  $=�3 !�"#
 8�  	 89  :83 $� $Z
- ;�3 0 $� $> �$# 82�N $� �� $� $2 $=   Q- �£#
 $2  M
 $� $: ?\#
 $2 $=  �* �� �£#
 $2 ( �l�.  

يف مرتبة  9لت إطاعة النيب األكرم هذه اآلية الشريفة، أوالً جع إنّ
إطاعة اهللا. وثانياً ذكرت بإن إطاعته إمنا هي إطاعة لألنبياء والصديقني 

فإنه ستؤدي إىل العاقبة احلسنة، ومثل هذا من ثَم والشهداء والصاحلني، و
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  .���9التحليل ال ينسجم إال مع عصمة النيب األكرم 

  :9م ـ الروايات املأثورة عن النيب األكر ٤

سواء يف تفسري اآليات الدالة على العصمة  9لقد صرح النيب األكرم 
ـ اليت تقدم ذكرها ـ أو بشكل مستقل بعصمة مقام النبوة واإلمامة، وقال يف 
بعض املوارد إن أهل البيت هم مصاديق العصمة، فعلى سبيل املثال أشار النيب 

�H   (إىل اخلمسة من أصحاب الكساء يف آية التطهري ,
 ��*  � �* $X�J  89 ��8" $Z $K  7 8+�3 #

 ;c  :8@$E 89 �D $� �:$@ �* $2  F83$!8#
 $̀ 87$N $� 8w ��#
اللهم هؤالء أهل بييت « ، وقال��� )

  .�`�»وخاصيت، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً
فإم مع « يف رواية أخرى بشأن أهل بيته 9وقال النيب األكرم 
  .��l»ئمة الراشدون بعدي، واألمناء املعصوموناحلق واحلق معهم، وهم األ

 »أويل األمر«بشأن بيان فلسفة اإلطاعة املطلقة لـ  9وقال النيب 
  : اليت تقدم ذكرها

هم املعصومون املطهرون الذين ال يذنبون وال يعصون، وهم املؤيدون «
  .��y»املوفقون املسددون
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نفسه تكون  9 وإن داللة هذه الروايات على عصمة النيب األكرم
باألولوية، وقد تقدم بيان ذلك. ويف رواية أخرى حتدث النيب عن عصمته 

أنا وعلي واحلسن واحلسني وتسعة من ولد « :اخلاصة صراحة، حيث قال
  .���»احلسني مطهرون ومعصومون

  : : الروايات المأثورة عن األئمة األطهار

فيأيت من الطرق  9ا الطريق اآلخر إلثبات عصمة النيب األكرم أم
. وقد :على لسان األئمة األطهار  9اخلاصة، أي التصريح بعصمة النيب 

وردت هذه الروايات يف كتب التفسري الروائي يف معرض تفسري اآليات املومهة 
، وسيأيت احلديث عنها يف الصفحات القادمة 9خلالف عصمة النيب األكرم 

   .تعاىل إن شاء اهللا
باتصاف النيب  :األئمة األطهار  ويف بعض الروايات صرح

 7بالعصمة بشكل مستقل، ومن ذلك ما روي عن اإلمام علي  9األكرم
  .���»فتأس بنبيك األطيب األطهر« :أنه قال

 »األطيب األطهر«بـ  9ففي هذا احلديث متّ وصف النيب األكرم 
يدلّ على عصمته. وعالوة على ذلك فإن األمر  وهو أمربشكل مطلق، 

ر األسوة والقدوة املتمثلة بشخص يتصف بالطهر وطيب السجية، باختيا
يتناسب مع التأسي به، وإال فإن األمر مبطلق التأسي واالقتداء لن يكون له 
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  حملّ من اإلعراب.
سرية النيب يف موضع آخر، منذ والدته  7وقد وصف اإلمام علي 

  :إىل آخر حلظة من حياته بالطهر والطيب، حيث قال
  .���»وأمي يا رسول اهللا، طبت حياً وطبت ميتاً بأيب أنت«

  :يف خطبة أخرى 7وقال 
»  1 . �,
 $� $� $� 8� $�$# $29  �>�� 8� $*  1 ) $� ]$m $	 8�  	 B>$� $	 $9$f 8Z$N ;X3 @ $0 $�- $D 8�$N 8� ��$# 8�  	
 8#
 $�*  � $[  1 .I  $n- $(8#
  k$m 8_$N $�  '-$ $� $2 ,  �  �- $� $�«���.  

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

  .�`�»ألم معصومون مطهرون ال يأمرون مبعصية«
  :أنه قال 7وروي عن اإلمام جعفر الصادق 

ال تصح إمامة من قد ارتكب احملارم شيئاً ـ صغرياً أو كبرياً ـ وإن «
  .��l»تاب منه بعد ذلك

  :أنه قال يف موضع آخر  7وي عنه كما ر
  .��y»األنبياء وأوصياؤهم ال ذنوب هلم؛ ألم معصومون مطهرون«

  :، أنه قال7وروي عن اإلمام أيب احلسن الرضا 
اإلمام املطهر من الذنوب املربأ عن العيوب، معدن القدس والنسك «
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  .���»والزهادة ونسل املطهرة، فهو معصوم مؤيد مسدد

م أن ذكرنا، عندما تقتضي اإلمامة من اإلمام أن يتصف وكما تقد
ا ـ سيكون  9بالعصمة، فإن اتصاف النيب ا ـ وخاصة خامت األنبياء 

  بطريق أوىل.

نقد الشبهات القرآنية التي ساقها المنكرون لعصمة النبي 

  : 9 األكرم

 قد متسكوا 9ذكرنا يف بداية الشبهة أن املنكرين لعصمة النيب األكرم 
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 

  :املقدمة، فنقول

لكي نفهم املعىن أو املعاين اللغوية من الكلمات واملفردات، جيب 
املثال عندما نراجع كلمة الرجوع إىل املعاجم اللغوية األصيلة. فعلى سبيل 

من املعاين  جمموعةيف كتب اللغة، جند أا تطلق على  »الضاللة«و »الضالل«
املختلفة، وإن معىن الضياع واالحنراف هو واحد من معانيها الكثرية. إال أن 
أصحاب الشبهة يتجاهلون املعاين األخرى، ويتمسكون إلثبات الشبهة اليت 

دونه على وجه التحديد، فيثبتون أن النيب كان ضاالً يثريوا باملعىن الذي يري
ومذنباً والعياذ باهللا. يف حني أن أسلوب البحث والتحقيق العلمي يف قراءة 
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، يقتضي منا ـ لكي نفهم النص بالشكل »علم اهلرمنيوطيقا« وتفسريه النص
الصحيح ـ أن نضع أنفسنا يف أجواء النص، وأن نأخذ بنظر االعتبار مجيع 

هد والقرائن احمليطة بالنص، من قبيل املتكلم واملخاطب والنصوص الشوا
السابقة والنصوص الالحقة، وأن ندخل يف تفاصيل العملية التفسريية مسلحني 

  برؤية شاملة فيما يتعلق بالنص التفسريي.

وعليه فإن التفسري االنتقائي لآليات مورد البحث بعيد عن منهج 
ذه املقدمة، ندخل يف اإلجابة عن أهم اآليات البحث العلمي واملعريف. وبعد ه

  :اليت استند إليها أصحاب الشبهة الذين أنكروا العصمة

 :9نسبة الضاللة إىل النيب األكرم  :الشبهة األوىل  ■
يذهب القائلون ذه الشبهة إىل االعتقاد بأن اهللا تعاىل يصف نبيه يف 

8  (قد من عليه باهلداية اآلية اآليت ذكرها بأنه كان على ضالل، وأن اهللا  $n$N
� $� $: $0 �<- $± ${ $� $w $2 $2 * � $2/ $0 ;X3 ) $* ${ 8� $l ( ���.  

  :مناقشة وحتليل

فيما يتعلق بتحليل هذه الشبهة وتفسري اآلية ونسبة الضاللة إىل النيب، 
  :نشري إىل أمهها أيت، وفيما يمن اإلجابات اًذكر العلماء عدد

إن من بني املعاين اللغوية لكلمة  :أو التوحدـ الضاللة مبعىن العزلة  ١
هي العزلة أو التوحد، ومن هنا يطلق على الشجرة املنفردة وسط  »الضاللة«

النيب يعيش الوحدة واليتم والعزلة بني  لـما كان. و»الشجرة الضالة«الصحراء 
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 أبناء قومه وجمتمعه، وقد مجع إىل اليتم من جهة األب واألم، اعتزال الناس
وعدم مشاركتهم يف عبادام الوثنية، فقد كان مثل الشجرة الوحيدة، ميضي 

  حياته املتوحدة حىت مشلته األلطاف اإلهلية، وأخرجته من هذه احلالة.
إن من بني املعاين اللغوية  :ـ الضاللة مبعىن الشخص الضائع يف قومه ٢

ومه. كأن يكون بني أفراد قوشخصيته للضاللة هو ضياع مرتلة الفرد املرموق 
الفرد متصفاً بأعلى املراتب من الناحية العلمية واألخالقية والروحية، ومع ذلك 
ال يوليه قومه املكانة الالئقة به، بل ويتجاهلونه ويزدرونه أيضاً. من هنا فإن 

اللغويون هذا املعىن من  دمثل هذا الفرد سيعيش حالة من الضياع. وقد ع
  .���»ضلّ«املعاين الرئيسة لكلمة 

مكانته  9وعليه يكون مراد اآلية إن اهللا قد أعاد إىل النيب األكرم 
اليت جتاهلها قومه وأضاعوها. وبذلك يكون اهللا قد أعاد مرتلة النيب إىل نصاا 

   .���الصحيح
مل  »ضاالً«هذه اآلية املشتملة على كلمة لـما كانت حصيلة الكالم 

، فال تتناسب كلمة ضاالً هنا مع تكن مسبوقة بأي ذكر للمعاصي والذنوب
وغربته يف قومه، وعليه  9اقتراف املعاصي، وإمنا هي تتحدث عن يتم النيب 

  .»الغربة بني أبناء قومه«و »الضياع«فهي تدل على الضاللة مبعىن 
إن من بني معاين الضالل هو االنصراف عن  :ـ البعد عن مقام النبوة ٣

، 9. فاملراد من ضالل النيب�`�»ذهب منكأضللت بعريي، إذا «األمر، تقول 
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ابتعاده وانصرافه عن أمر النبوة، وإن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي هداه إليها، 
  .���وإال فإن النيب مل يكن ملتفتاً إليها

-  (: ���وقد استدلّ الفخر الرازي هلذا املعىن بقوله تعاىل $	 6  � 8�$E $F8" �D - $	
 �� $X*  ©
 $< $2 �C-$) �8#
 ( �`�.  

ففي هذه اآلية متّ افتراض النيب بعيداً عن حقيقة الكتاب السماوي. 
وبعبارة أخرى بعيداً عن وثيقة النبوة، وكذلك عن ماهية اإلميان، وإنه مل يلتفت 

  إىل هذه األمور إال بتوفيق وهداية من اهللا سبحانه وتعاىل.
ة يف اللغة إن من بني معاين الضالل :ـ عدم معرفة الدين والشريعة ٤

النيب مل يكن يستطيع االقتناع مبا عليه فلما كان . ��lالعربية اجلهل وعدم املعرفة
اتمع اجلاهلي والوثين من الشرك، وكان بسبب فطرته الطاهرة تسوؤه عبادة 
الناس لألصنام، ومن ناحية أخرى مل يكن هناك دين خالص، حيث كان العامل 

، حيث خلت املدة »عصر الفترة«عليه بـ  يف تلك املرحلة يعيش ما يصطلح
إىل السماء وظهور اإلسالم من أي  3الزمنية بني ارتفاع عيسى بن مرمي 

. ��yرسالة مساوية، فكان النيب يف تلك الفترة جاهالً ومتحيراً بشأن اختيار دينه
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من هنا فإن هذه اآلية تعبر عن تلك املرحلة مبرحلة الضاللة، مبعىن اجلهل 
عة، واالرتباك يف اختيار الدين، وإنه إمنا اهتدى إىل املعبود احلقيقي بالشري

بلطف وهداية من اهللا، وكان من نتائج ذلك تعبد النيب قبل البعثة يف غار حراء، 
  وقد تكلل واكتمل هذا اللطف واهلداية اإلهلية فيما بعد مبقام النبوة والرسالة.

المة الطباطبائي إىل القول بأن ذهب الع :ـ الضاللة مبعىن عدم اهلداية ٥
ليست مبعىن الضالل الفعلي، وإمنا مبعىن عدم  9الضاللة املنسوبة إىل النيب 

. مبعىن أن النيب مل يكن مهدياً قبل مشول اللطف اإلهلي له. وبعبارة ���اهلداية
وسائر الناس بااللتفات إىل ذات الوجود اإلنساين  9أخرى إن النيب األكرم 

صر النفس واملادة، ال ميكنهم السري مبفردهم يف طريق اهلداية املمتزج بعن
مئة باملئة إال إذا مشلهم اللطف اإلهلي. ويف احلقيقة فإن  »العصمة«احلقيقية و

اإلنسان بااللتفات إىل عنصره املادي والنفساين كائن ضال بالقوة، وإنه ميتلك 
لقاعدة، إال أنه قد أرضية الضالل بالفعل. وإن النيب غري مستثىن من هذه ا

  هدي إىل طريق احلق والعصمة داية ولطف من اهللا سبحانه وتعاىل.

وهذا هو خمتار بعض املتكلمني املتقدمني من املعتزلة، من أمثال ابن أيب 
  .���احلديد املعتزيل واملعاصرين

  :9نسبة الذنب واملغفرة إىل النيب األكرم  :الشبهة الثانية  ■

دث بشكل صريح عن ذنب سابق، وذنب الحق وهناك آية أخرى تتح
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 :يف سياق احلديث عن العفو عنهما وغفراما، قال تعاىل 9للنيب األكرم 
) �	 - ;U8) $0 $>$# -$" 8U$) $0 - �J H�,
 $>$# $�  T 8L$3 # * -;"3 !  �1 $) $� 8( J �9 ) �* $2 $� �_$v $E - $	 $2 $> ! 8J $G 8�  	 $� �� $� $E - $	
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  :مناقشة وحتليل

  :فيما يتعلق ذه الشبهة جيدر االلتفات إىل املسائل اآلتية

وإن كانت  »الذنب«إن كلمة  :ـ الذنب مبعىن التبعة والتأثري السيئ ١
تعين املعصية والذنب على ما هو املعروف من كتب اللغة، إال أن هلا معىن آخر 

ل نتيجة وعاقبة سيئة، ولذلك يطلق على عاقبة ونتيجة أيضاً، وهو الذليل وك
  .»الذَنب«. ومنه اشتق لفظ ���»ذُناب«كل شيء 

#$  (ويف كالم النيب موسى خماطباً اهللا سبحانه وتعاىل  $2I SK8J $G � $³ $Z 89 �:
  �&���) 8� $* 8�$N �~- $_$v ـ الذي يشري فيه إىل حادثة قتل القبطي من قوم  �`� ) $0

تعمل كلمة الذنب يف ضرره ويف مصلحة القوم، ليس مراده فرعون ـ يس
االعتراف بذنب صدر عنه، وإمنا مراده اإلشارة إىل وجود خطر يتهدد حياته، 

  وتأثري سيئ يترتب على تبييت أهل القتيل نية االنتقام منه.

إذا استعملت ذا املعىن،  »الغفران«و »املغفرة«من الواضح أن كلمة 
  النتيجة والتبعة السيئة املترتبة على ذلك الفعل.يراد منها إزالة 
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وعلى هذا األساس عندما تستعمل كلمة يف معنيني أو أكثر، ال بد يف 
تعيني املعىن املراد من الرجوع إىل القرائن والشواهد املتصلة واملنفصلة. وبالنظر 

! 3";- (إىل اآلية السابقة، أي  �	 - ;U8) $0 $>$# -$" 8U$) $0 - �J H ( أن هذه اآلية يف مقام  يتضح
بفتح ونصر مؤزر. وأما  9االمتنان واللطف اإلهلي، وهي تبشر النيب األكرم 

�(:اآلية مورد البحث وهي قوله تعاىل,
 $>$# $�  T 8L$3 #  $� �_$v $E - $	 $2 $> ! 8J $G 8�  	 $� �� $� $E - $	( ،
عما قبلها إن كان الذنب الوارد فيها مبعىن املعصية، فإن ارتباطها لن ينقطع 

�$ #$<$  (فحسب، بل سيكون تعليل املغفرة   T 8L$3 # (  باآلية السابقة لغواً؛ إذ ال
  ربط للبشارة بالفتح املبني بغفران الذنب الصادر عن النيب.

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

باملعىن الثاين، أي  »الغفران«و »الذنب«ية أخرى فإن تفسري من ناح
إزالة التأثريات والتبعات السيئة، ينطبق متام االنطباق مع سياق هذه اآليات. 

 9وذلك ألن اآلية األوىل تتحدث عن انتصار حمتوم وحمقق للنيب األكرم 
جرة، والذين مل على املشركني يف مكة، وهم الذين مهّوا باغتياله وقتله ليلة اهل

يألوا جهداً بعد هجرته إىل املدينة يف السعي إىل النيل منه، وفرضوا على النيب 
عدة حروب من أجل الوصول إىل غايتهم. وعلى هذا األساس عندما نزلت 

بالبشارة بالفتح املبني واالنتصار احلاسم على مشركي  9اآلية على النيب 
، إننا حيث نزف إليك هذه البشرى، مكة، نوهت مباشرة بالقول يا رسول اهللا

نردفها ببشارة أخرى مترتبة عليها، وهي أن اهللا سريفع عنك كل ذنب أو تبعة 
سوء وديد يتسبب به املشركون يف مكة، األعم مما كان يصدر عنهم يف مكة 
يف قدمي األيام، أو ما ميكنهم إثارته عليك يف املدينة املنورة بعد اهلجرة من 



 ���

  .���ملعاركاحلروب وا
إن التفسري  :واسطة خلق الناس (تفسري عرفاين) 9ـ النيب األكرم  ٢

 9النيب األكرم  لـما كان :يذهب إىل االعتقاد قائالً »ذنبك«العرفاين لكلمة 
وإن سائر الكائنات إن هي إال شعاع وشأن  »الصادر واملخلوق األول«هو 

فإن هذه الكائنات ومنها  »ةاحلقيقة احملمدي«لوجوده املبارك يف عامل العقل 
الناس وأعماهلم تستند إليه. فعلى الرغم من اختيار الناس يف أفعاهلم، إال أن 

  .9أعماهلم السيئة وذنوم يف املرتبة العليا تنسب إىل رسول اهللا 
ذهب بعض يف تفسري  :هو األب الروحي لألمة 9ـ النيب األكرم  ٣

إىل االعتقاد قائلني كلما ارتكب  7أو األئمة  9نسبة الذنب إىل النيب 
ولد عمالً خمالفاً للقانون أو أدى إىل حدوث ضرر على اآلخرين، فإن أبويه 
سيشعران باخلجل وحتمل املسؤولية ودفع التعويضات واخلسائر، وكأم هم 

  الذين ارتكبوا تلك املخالفة؛ ألم يدركون قبح الذنب أكثر منه.
مل عنوان األب الروحي للناس األعم حي 9النيب األكرم لـما كان 

أنا وعلي أبوا هذه « :من املسلمني وغريهم على ما ورد على لسانه إذ قال
. فإنه كان ينظر إىل ذنوب الناس وكأا صادرة عنه، وإن اهللا إمنا ���»األمة

  نسب إليه الذنب على هذا األساس.
، رواية تؤيد هذا التفسري 7وقد روي عن اإلمام جعفر الصادق 

  :حيث قال
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ما كان له ذنب، وال هم بذنب، ولكن اهللا محله ذنوب شيعته، مثّ غفرها «
  .���»له

 9كان مشركو مكة يبغضون رسول اهللا ـ الذنب يف نظر املشركني ٤
بسبب عدم عبادته ألصنامهم، ومن هنا كانوا يعتربونه مذنباً. وإن اآلية إمنا 

ركني له، وقد وعده باملغفرة، واملراد تنسب الذنب إىل النيب باعتبار رؤية املش
من املغفرة هنا رفع اآلثار والتبعات السيئة املترتبة على مكر املشركني وتآمرهم 

  على رسوله.
وبالنظر إىل سياق سورة الفتح اليت نزلت بالبشارة بالنصر والفتح الكبري 

ناسب واملبني، من خالل فتح مكة املكرمة، يكون هذا املعىن من الذنب هو امل
يف جوابه عن شبهة  7للسورة. وقد ورد هذا التفسري عن اإلمام الرضا 

، 9املأمون يف عدم التناغم بني اآلية املذكورة والقول بعصمة النيب األكرم 
  :7حيث قال 
؛ 9مل يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول اهللا «

  .���»ماً ...ألم كانوا يعبدون من دون اهللا ثالث مئة وستني صن
إن املسألة اليت جتول  ـ املفهوم االجتماعي للذنب من حيث القيادة ٥

  يف ذهن كاتب السطور تدور حول تقسيم ذنوب وأخطاء احلكام والقادة.
فهناك قسم من الذنوب يرتبط باجلانب الشخصي والفردي للحاكم 

  والقائد.
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الدولة  ا القسم الثاين فريتبط بأعمال احلاكم من حيث إدارةوأم
ومواجهة األعداء واملعارضني يف الداخل واخلارج. ويف هذا القسم يلجأ احلاكم 

  إىل اختيار أجنع الطرق ويقوم بتطبيقه، وقد يرتكب اخلطأ من هذه الناحية.

وإن النيب من الناحية الفردية والشخصية معصوم من مجيع اجلهات، 
قبيل العلم اللدين ـ  وأما من الناحية االجتماعية فإن أدلة العصمة ـ من

تقتضي عصمته أيضاً، ولكنه مل يقم بإدارة شؤون الدولة على أساس من علمه 
الغييب واللدين، وإمنا كان ينطلق يف ذلك من رعاية املصاحل املختلفة، من قبيل 
التشاور مع اآلخرين. ويف ذلك قد يتم اختاذ قرارات غري صائبة مع علم النيب 

شأن األمة. وميكن بيان ذلك من خالل ما حدث ا رعاية ملصلحة رفع 
بالنسبة إىل غزوة أحد، فإن رأي النيب كان على البقاء يف املدينة والتحصن ا 

، وعمل اإلستراتيجيةيف مواجهة العدو، ولكن بعض الصحابة مل يستسيغوا هذه 
انتهى خبسارة املسلمني للحرب على  وهو أمرالنيب على احترام رأيهم، 

ى الظاهري، وفقد النيب يف هذه احلرب عمه محزة بن عبد املطلب املستو
  رضوان اهللا عليه.

حيث كان يرى نفسه هو  9وعلى الرغم من ذلك فإن النيب األكرم 
املسؤول عن األمة وشؤون الدولة، كان ينسب مجيع األخطاء والذنوب إىل 

م اهللا. واآلية نفسه، وإن مل يكن هو فاعلها، وكان يرى نفسه لذلك مسؤوالً أما
املتقدمة ناظرة إىل هذا النوع من األخطاء والذنوب. والشاهد على ذلك اآلية 
السابقة اليت أخربت عن غفران مجيع ذنوب النيب بوصفه حاكماً من خالل 
البشارة بالنصر الكبري وفتح مكة الذي هو أمر اجتماعي ومن شؤون إدارة 

  مل الذنوب املاضية واملقبلة أيضاً.الدولة. والبشارة يف هذه اآلية مطلقة، تش
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هناك من املفسرين من أنكر نسبة  :ـ إنكار نسبة الذنب إىل النيب ٦
الذنب إىل النيب األكرم، وذلك من خالل االجتاه األديب يف تفسري هذه اآلية، 

مصدر مبعىن فعل املعصية، وهي تضاف إىل الفاعل  »الذنب«وذلك بالقول إن 
إىل  »ذنبك«ة أخرى. ويف هذه اآلية أضيف املصدر تارة وإىل مفعوهلا تار

مكة اليت اقترفوها يف حقك يف  ياملفعول، مبعىن أن اهللا يغفر ذنوب مشرك
  املاضي، أو الذنوب اليت سوف يرتكبوا حبقك يف املستقبل.

  : 9نسبة الوزر إىل النيب األكرم  :الشبهة الثالثة  ■

}$ * (لكرمي قال اهللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه ا $� 8x  2 $>" $Z -$" 8( $± $2 $2
 ${ $� 8:$u $y$�J$N 6  +�#
حيث يبدو من ظاهر اآلية إسناد الوزر واملعصية  .��� ) 

  .9وإضافتهما إىل النيب األكرم 

  :مناقشة وحتليل

  :فيما يتعلق ذه الشبهة جيدر االنتباه إىل املسائل اآلتية
يبدو من ظاهر هذه  :ـ عدم انسجام هذه الشبهة مع اآليات والعقل ١

اآلية أا تنسب الذنب إىل النيب صراحة، حبيث أنه أدى بسبب عظمته إىل 
انكسار ظهره، بيد أن هذا يتعارض مع اآليات الكثرية األخرى وكذلك 
الروايات الدالة على عصمة النيب باإلضافة إىل داللة العقل على ذلك، واليت 

عنه. وعليه ال بد من العمل على تقدم أا ال جتيز ولو صدور ذنب واحد 
  .���تأويل ظاهر هذه اآلية
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والوزر يف اللغة يعين الشيء الثقيل واحلمل، ويطلق على الذنب بسبب 
  ثقله على صاحبه.

الذي كان  9إن النيب األكرم  :على أمته 9ـ حزن النيب األكرم  ٢
بسبب ما  ، كان مغموماً وحزينا7ًقبل البعثة والنبوة على دين النيب إبراهيم 

عليه أهل مكة من الشرك وعبادة األصنام. ويف بداية البعثة والرسالة كان النيب 
وحيداً فريداً؛ ولكنه واصل محل أعباء الرسالة متحمالً يف سبيل ذلك شىت 
أنواع األذى والتعذيب النفسي واجلسدي من قبل املشركني يف مكة. وكان أكرب 

ان املشركني. وبعد نزول هذه اآلية اليت حزنه ـ الذي أنقض ظهره ـ هو عدم إمي
. وإن اآليات التالية ���بشرته بأم سيؤمنون، زال هذا احلزن والغم عن صدره

6 (تؤيد هذا املعىن؛ إذ يقول اهللا تبارك وتعاىل   +�#
 * ${ $� 8x  2 $>" $Z -$" 8( $± $2 $2
 �(8#
 $i $	 �� ¯ $0 * ${ $� 8D G $>$# -$" 8( $0 $� $2 * ${ $� 8:$u $y$�J$N
 ; 8́ �*  8́ �(8#
 $i $	 �� H * 
 ; 8́ �*  8́(���.  

يتناسب رفع شأن النيب وذكره، وحلول الفرج بعد الشدة، والرخاء  فإنّ
  .ينيمع احلزن واألذى االجتماع

هناك من محل الوزر يف هذه اآلية على ترك األوىل  :ـ ترك األوىل ٣
ن قبل الواصلني إىل واملستحب؛ ألن ترك املستحبات واألولويات ينظر إليه م

  .�`�أعلى درجات الكمال ذنباً عظيماً يثقل كواهلهم
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هناك من وصف حتمل مقام النبوة والوحي  :ـ ثقل وشدة مقام النبوة ٤
مل والصحيح للرسالة اإلهلية بأنه أمر يف غاية الثقل اواإلبالغ والتبليغ الك

  هللا وهدايته.والصعوبة، وإن التوفيق إليه ال يكون ممكناً إال بعون ا

وقد نوه صدر املتأهلني من خالل التفسري العرفاين للنبوة بالعودة من 
يف بداية عودة السالك والنيب حيث يكون مستغرقاً  :السفر إىل احلق تعاىل قائالً

يف ذات اهللا وصفاته، فإن مشاهدته للتكثرات الدنيوية سوف تثقل على كاهله، 
  .��� ولطفهوإن هذا الثقل سيزول عنه بفضل اهللا

  :طلب العفو والغفران :الشبهة الرابعة  ■

من بني األدلة اليت يستند إليها الذين ينكرون عصمة النيب  إنّ
، ظاهر آيات يأمر فيها اهللا نبيه بطلب املغفرة والصفح عن ذنوبه، 9األكرم
  :نشري إىل آيتني منها أيتوفيما ي


, ( :قوله تعاىل اآلية األوىل 8�  T 8L$) 8'
 $2 $,
 �� H  ;X3  � $� 
 ;�& �T $q $�- $D ( ���.  

  :مناقشة وحتليل

الناس يف معرض ارتكاب املعاصي واألخطاء على الدوام، ولذلك  إنّ
جيب على املرء أن يتوسل إىل اهللا يف كل حلظة كي يصونه من هذه اآلفة. وإن 

، كلمة االستغفار وطلب العفو قد استعملت مبعىن الصفح عن ارتكاب املعاصي
واستعملت أيضاً يف التوسل إىل اهللا لتجنب املعصية، ويعرب عن احلالة األوىل 
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  باالستغفار الرفعي، وعن احلالة الثانية باالستغفار الدفعي.

وبااللتفات إىل اآلية السابقة اليت تعترب أن الفلسفة من نزول القرآن 
لنا، وقد ى هي احلكم والقضاء بني الناس، حبيث يكون اهللا شاهداً على أعما

X3;  ( :عن مناصرة اخلائنني بقوله  £ $_ $= " ]- $d8� # 8� ��$E $< $2 ( ���.  

يبدو من هذه اآلية أن اهللا سبحانه وتعاىل بصدد بيان أصل عام لنبيه، 
منصب لـما كان ويتمثل هذا األصل برعاية العدالة يف القضاء بني الناس، و

تعين على القاضي أن يتوسل إىل اهللا القضاء من املناصب الدقيقة واحلساسة، ي
دائماً كي يقيه من الزلل، ويطلب منه العفو واملغفرة، من هنا فإن اهللا يأمر نبيه 

  باالستغفار.

ويبدو أن منكر العصمة قد عمد إىل تفسري اآلية لصاحله، فقام بفصل 
نا إذا اآلية عن سياقها، كما قطعها عن اآلية اليت قبلها واليت بعدها، يف حني أن

أردنا أن نفسر نصاً بشكل أمني، علينا أن نأخذ بنظر االعتبار الفقرات السابقة 
عليه والالحقة له. ومن خالل التدبر يف اآلية السابقة يتضح أن اآلية حيث 
كانت يف مقام بيان القاعدة واألصل العام يف القضاء، فإا قد أمرت باالستغفار 

   من هذه الناحية.

ذا التفسري وهذا الظهور من اآلية الشريفة هو شأن والذي يؤيد ه
نزوهلا، فقد ذكرت املصادر التفسريية عند بيان هذه اآلية أن أحد املسلمني 
 سرق درعاً، وأودعها عند يهودي، مثّ عثر على الدرع عند هذا اليهودي؛ فتم
اامه بسرقتها. وقد طلب رفاق السارق من النيب أن حيكم لصاحلهم، وأن 
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ن اليهودي. فرتلت اآلية تدعو النيب إىل عدم التسرع يف إصدار احلكم يدي
لصاحل اخلائنني، وذكّرت النيب بأن الناس ـ بقطع النظر عن العناية اإلهلية ـ 
عرضة الرتكاب األخطاء والذنوب، ولذلك جيب على النيب وغريه من أفراد 

تضح من شأن نزول اآلية اإلنسانية أن يسألوا اهللا املغفرة وترك املعاصي، وكما ي
مل يصدر عنه أي ذنب، وإمنا اآلية رد التنبيه والتحذير.  9فإن النيب األكرم 

، إال أن العناية ���فقد كان النيب يهم بإصدار احلكم لصاحل اخلائننيمن ثَم و
  اإلهلية قد مشلته هذه املرة أيضاً.

ى اللطف والعناية إن العصمة اليت تدعى لألنبياء هي عصمة قائمة عل
  اإلهلية، وإن هذه اآلية ال تعارض العصمة؛ إذ مل يصدر ذنب من األساس.

! <$  ( :قوله تعاىل :اآلية الثانية 8J $+ # 8�  T 8L$) 8'
 $2 ( ���.  

أيضاً،  9فقد اشتملت هذه اآلية على نسبة الذنب إىل النيب األكرم 
  مطالبته باالستغفار عن هذا الذنب. فضالً عن

  :حتليلمناقشة و

يف حتليل هذه النسبة واإلجابة عن كل الشبهات املدعاة بشأن عصمة 
  :، ال بد من اإلشارة إىل مسألتني عامتني، ومها9النيب األكرم 
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األنبياء واملعصومني من أمثال  إنّ :ـ تفسري الذنب بترك األوىل ١
كل األئمة األطهار، يهدفون يف هذه احلياة إىل التقرب من اهللا، ويبذلون 

جهدهم من أجل حتقيق هذه الغاية، وإن كل مانع أو عقبة تقف يف وجه هذا 
عاهلدف، تمن وجهة نظرهم عدواً، أو ذنباً ومعصية، فيبتعدون عنه،  د

ويستمدون العون من اهللا على عدم تكراره ويستغفرونه، ومن هنا قيل 
  .���»حسنات األبرار، سيئات املقربني«

  :، أنه قال9، ما روي عن النيب األكرم والشاهد على هذا التفسري
  .���»إنه ليغان على قليب، وإين ألستغفر اهللا يف كل يوم سبعني مرة«

ال يستغفر من ذنب يقترفه يومياً، وليس  9واضح أن النيب األكرم 
ذلك مرة واحدة فحسب، بل سبعني مرة (والعياذ باهللا)، فهو ال يعين باالستغفار 

وإمنا من املوانع والشواغل وترك الفضائل واألولويات طلب املغفرة من ذنب، 
الناشئة من خمتلف األسباب والعلل، من قبيل مشاغل احلياة الدنيوية واملادية 

   .�`�اليت يضطر النيب إىل القيام ا اضطراراً
وعلى هذا األساس فإن اهللا سبحانه وتعاىل يأمر نبيه أن يستغفر من 

به منه.الذنوب اليت حتول دون تقر  
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حيث قامت األدلة  :ـ عدم التعارض بني الدليل النقلي والعقلي ٢
العقلية والنقلية ـ ومن بينها القرآن الكرمي نفسه ـ على عصمة األنبياء، ال ميكن 
لظواهر الدليل النقلي أن تعارض نص األدلة العقلية والنقلية؛ ألن قوة نظرية 

لي والنقلي، وعليه ال ميكن رد العق نيقد ثبت بالدليلوانسجامها العصمة 
  ظهور دليل نقلي أن خيدش هذه النظرية الثابتة والراسخة.

� ( :قوله تعاىل :اآلية الثالثة,
 - $T $Z  $# $FJ G$N $  n $>8" $ZI $>$# $ �=$!$) $* h�) $� 89 �:
 $= . G- $�8#
 $9 $� 8($E $2 
& �� $� $V $�*  +�#
 ( ���.  

عض املنافقني بعدم املشاركة يف غزوة لب 9عندما أذن النيب األكرم 
 أمروهو تبوك، نزلت هذه اآلية، واستعملت تعبري العفو عن صنيع الرسول، 

على أن صدور اإلذن من الرسول للمنافقني بعدم املشاركة يف احلرب إىل  يدلّ
جانب املسلمني قرار غري صائب، حىت استحق أن يعفو اهللا عنه؛ ألن العفو ال 

  ورد الذنب واملعصية.يصدق إال يف م

  :مناقشة وحتليل

إن كلمة العفو  :ـ عدم املالزمة بني العفو وبني املعصية واخلطأ ١
تستعمل يف موارد متعددة ومطلقة فيما هو أعم من وجود اخلطأ واملعصية 

عفا اهللا « :وترك األوىل يف املاضي واملستقبل، فيقال مثالً يف التخاطب العريف
دون أن خيطر ببال من للدعاء والتعظيم والتكرمي،  »كغفر اهللا ل«، أو »عنك

  املخاطب شائبة نسبة الذنب واملعصية إليه.

�  (وعليه فإن فقرة ,
 - $T $Z  $>8" $Z (  خطاب تكرمي ودعاء من قبل اهللا
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$ FJ G$N$ #$  (. ومن هنا فإن عبارة 9سبحانه وتعاىل للنيب األكرم   nI 89 �: ( 
  ستعين السؤال واالستفهام.

طبيعة احلال يبدو من هذا االستفهام أن عدم اإلذن كان أرضى هللا، وب
  .���وعليه فإن إذن النيب يف احلقيقة سيكون تركاً لألوىل واألفضل

إن املخاطب الرئيس بالعتاب  :ـ معاتبة وتوبيخ املتخلفني عن احلرب ٢
 والذم الوارد يف هذه اآلية هم املنافقون الذين ختلفوا عن القتال واجلهاد

*�$  (. ومن خالل التعبري بـ 9باستئذام النيب األكرم   +�#
 $>$# $ �=$!$) $* h�) $�
 $= . G- $�8#
 $9$� 8( $E $2 
& �� $� $V (  يتضح أن متييز املؤمن احلقيقي من املنافق ضروري

إياك «من أجل اإلذن أو عدم اإلذن هلم. وعليه يكون اخلطاب هنا، من باب 
. ومن قبيل تأنيب القائد األعلى للضابط عندما ���»أعين وامسعي يا جارة

  يسمح لبعض اجلنود بعدم املشاركة يف االستعراض العسكري.

مث إنه قد يلوح بعض العتاب من قبل اهللا لرسوله بسبب إذنه للمنافقني 
بعد اجلهاد، ولذلك كان األوىل عدم اإلذن هلم. ولكننا من خالل إمعان النظر يف 

  :قولاآلية التالية اليت ت

)  89 �� $J& �L8! $* 89 ��$#$m  _ 
& �( $± 82$ $� $2 ;<-$! $_ �< H 89 �D2 ��
 $x - $	 89 ��3 0 
& �w $� $_ 8&$#
 $# $�& �Z �X $' 89 ��3 0 $2 $R$"8)  T8#
I �,
 $2 89 �:  $=  ¡-�f#- . S93 � $Z ( �`�.  
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يتضح أن مشاركة املنافقني يف القتال إىل جانب املسلمني يعود بالضرر 
ة اإلسالمية بسبب ما يقوم به املنافقون من تثبيط العزائم على اجلبه

باإلذن هلم قراراً  9واملعنويات. وعلى هذا األساس يكون قرار النيب األكرم 
  صائباً ومناسباً.

ويؤكد هذا املعىن اآلية اآلتية اليت وردت بعد آيتني من اآلية مورد 

#8  ( البحث 
2 ��
 $�$N 8&$# $2I 
2 ?� $Z$ $� $µ2 �� �d �1$# �,
 $t  � $D 8� �$# $2 ;W �� �Z  $̀ 3  � $2 89 �:$@�! $b $0 89 �: $�- $( ! 8J


 $�*  �  Z- $�8#
 $i $	 
2 �� �( 8�
 ( ���.  
وعليه فإن هذه اآلية تتحدث عن كراهية اهللا وعدم رضاه بتواجد 

  املنافقني يف ساحة املعركة إىل جانب املؤمنني.
اآلية مورد البحث  قبل نزول 9املسألة األخرى هي أن النيب األكرم 

�   ( :قد اطلع من خالل اآليات األخرى، من قبيل قوله تعاىل 8$Q  4 89 �:�" $0  � 8($)$# $2
  % 8& $�8#
على خبايا املنافقني وما تضمره نفوسهم من عدم الرغبة يف خوض  ���)

القتال، ولذلك فإن العتاب يف هذه اآلية ال يتجه إىل النيب، وإمنا إىل املنافقني 
   م.أنفسه

وقد رأى العالمة الطباطبائي بعد التذكري باملسائل املتقدمة يف معرض 
البيان الدقيق لآلية من خالل اإلشارة إىل آراء بعض املفسرين اليت تقول 
بوجود شيء من اخلطأ أو الذنب ـ وإن كان صغرياً ـ أو تركاً لألوىل من قبل 

  .�`�»اجلمود على مصطلح الذنب والعفو«النيب، بأنه من 
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ق بالشبهات القرآنية بشأن عصمة النيب األكرم، استند وفيما يتعلّ
عدم اتساع اال  فضالً عناملنكرون إىل كثري من اآليات األخرى، ولكن 

لذكرها، ميكن للقارئ الكرمي أن يناقشها من خالل نقد الشبهات السابقة يف 
  .���هذا اال

  :نية)الغرانيق (اآليات الشيطا :الشبهة اخلامسة  ■

عندما كان يتلو  9ورد يف بعض املصادر التارخيية أن النيب األكرم 
يف مكة املكرمة اآليات القرآنية اآليت ذكرها، تلبسه الشيطان وأخذ يتلو ما 

بوصفها آيات من وحي السماء. وبعد أن  ���»الغرانيق«يلقيه عليه من آيات 
� ( :تال رسول اهللا قوله تعاىلm#
 �9�) 8*$N $� $0$N� $� 8_��
 $R$b #-�b#
 $W-$" $	 $2 * � �̂ �(8#
 $2 $a(�`� .

  أضاف إليه ما ألقاه له الشيطان (تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترجتى). 

وهذه اآلية األخرية ليست من الوحي اإلهلي يف شيء، بل هي من 
ميجد أصنام املشركني الثالثة  9إلقاءات الشيطان، حيث أخذ النيب األكرم 

  شبهاً إياها بالطيور اجلميلة اليت ميكن هلا أن تشفع ملن يعبدها.م

- ( :لتأييد مدعاه إىل اآليات اآلتية ��lوقد استند بعض املستشرقني $	 $2
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  4 ��-$@83 �\#
 h $�8#$N h�"$ $� 
 $G H �< H �� ! $J $< $2 B%& �' $� 8�  	 $> �8! $� 8�  	 -$" 8� $' 8�$N �¶ $�8"$3 $0  1 )�3 " 8	 �N �,
  - $	
 �\#
 �  � 8� �*�,
 �9 �8 �¢ �9�� ��-$@83   1 E- $*� ( ���.  

  :مناقشة وحتليل

ميكن لنا مناقشتها من خالل وتقييمها فيما يتعلق بتحليل هذه التهمة 
  :االجتاهات اآلتية

  :ـ اإلشكال السندي والتارخيي ١

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

إن كل تقرير تارخيي أو روائي جيب أن يستويف سلسلة أسانيده بشكل 
كامل، مبعىن اتصال سلسلة رواة السند ببعضهم حىت تصل إىل الراوي األول 

  الذي شهد الواقعة.

هذا مع عدم كفاية خرب الواحد يف املسائل االعتقادية، وإمنا حنتاج هنا 
  عة حبيث يورث العلم واليقني. إىل التواتر أو اخلرب الذي تنقله مجا

من هنا مل يتحقق أي واحد من هذين الشرطني يف التقرير التارخيي 
ألسطورة الغرانيق؛ ذلك ألن مجيع رواا مل يكونوا شاهدين على الواقعة 

دون بيان مصدرهم إليها، وعليه ال ميكن من مباشرة، وإمنا نقلوا أصل حتققها 
صدر، وهذا ما يصطلح عليه يف علم دراية التحقق من عدالة وصدق هذا امل

  ، وهو ساقط عن احلجية.»احلديث املرسل«احلديث بـ 
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هـ)، وسعيد بن  ١٠١إن الرواة األوائل هلذه األسطورة هم أبوصاحل (م 
 ١٢٤هـ)، وابن شهاب (م  ٩٤هـ)، وأبو بكر بن عبد الرمحن (م  ٩٥جبري (م 

هـ)، وحممد بن  ٩٤لزبري (م هـ)، وعروة بن ا ١٤١هـ)، وموسى بن عقبة (م 
هـ)، والضحاك بن مزاحم  ١٢٦هـ)، وحممد بن قيس (م ١٢٠كعب القرظي (م

هـ)،  ١٨٨هـ)، وقتادة (م ٩٣هـ)، وأبو العالية (م١٠٠اهلاليل (ما بعد العام
  .���هـ)١٢٨أو  ١٢٧هـ)، والسدي (م ١٠٧هـ)، وعكرمة (م ١٠٣وجماهد (م

نقل هذه األسطورة، إال ما  ومن هنا فقد أعرض أكثر املؤرخني عن
كان من الطربي، فلم يتعرض هلا حىت املعاصرون للطربي من أمثال مسلم 

  والبخاري يف صحيحيهما.

وعليه لو أن هذه احلادثة قد حصلت بالفعل، ملثّلت حادثة عجيبة 
، ولعمد املعاصرون للنيب من الصحابة إىل نقلها، يف 9وهامة يف تاريخ النيب 

مل يثبت أن صحابياً واحداً نقل مثل هذا احلديث، وعليه يثبت  حني أن التاريخ
  .أنه مل يكن سوى خرافة

  :ـ عدم انسجامها مع كثري من اآليات ٢

االجتاه الثاين يف مناقشة هذا االدعاء هو االجتاه القرآين، مبعىن هل 
  ؟���يسوغ القرآن مثل هذا االحتمال للنيب أم أنه ينكره بشدة

برة نلقيها على اآليات القرآنية ندرك أن القرآن من خالل نظرة عا
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من قول أو فعل هو وحي إهلي ال  9يعترب كل ما يصدر عن النيب األكرم 

#8  ( :يتطرق إليه احتمال اخلطأ أو الكذب، قال تعاىل 8� $Z �� @8" $* - $	 $2I 8� H * � $& $:

h $�&�* S� 8� $2 �< H $& �7 ( ���.  

يحتمل يف اعتيادياً ا ليس شخصاً هن 9الذي يصف النيب  واضح أنّ
وصفه أن يكون وارداً يف سياق ااملة، أو أنه حيتمل اخلطأ، بل إن قائله هو 

هذا النيب  اهللا العامل والقادر املطلق، وهو يف احلقيقة إمنا يريد أن يقول للناس إنّ
 يتمتع برعاية خاصة من قبل اهللا، وإنه إذا مل حيصل على هذا التسديد اإلهلي

، وبتبعها الوعود اإلهلية ستكون عرضة لعالمات ذاا اآليات القرآنية فإنّ
  االستفهام والتشكيك.

هو سيطرة  9الزم صدور اآليات الشيطانية عن النيب األكرم  إنّ
الشيطان عليه. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل ميكن للشيطان من الناحية 

فضالً عن النيب  ياديني وسلوكهمعتالتكوينية أن يسيطر على أعمال الناس اال
   أم ال؟

القرآن قد أجاب عن هذا السؤال يف عدد من اآليات  نّأحلسن احلظ 
اليت تدل مبجموعها على أن الشيطان ال يستطيع أن يقوم مبا هو أكثر من 
الوسوسة والتحفيز إىل فعل القبيح، هذا أوالً. وثانياً إن هذه السلطة ـ اليت ال 

من الناس فقط، فال  عتيادينيكثر من الوسوسة ـ تشمل االترقى إىل ما هو أ
، وقد حكى »املتوكلني احلقيقيني على اهللا«و »املخلصني«سلطان للشيطان على 

-%$  ( :القرآن الكرمي هذه احلقيقة على لسان الشيطان نفسه حيث قال تعاىل $�
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 ${ $�-$!  Z �< H * $= ( $ 8O$N 89 �:�" $*  & 8q� $� $> E �̂  ( ! $0 8#
 89 �:8"  	I $=  £$� 8d �� ( ���.  

يتضح من هذه اآلية أن سلطة الشيطان تبقى يف حدود اإلغراء 
1� ( :(الوسوسة)، وإن املخلصني خارج حدود هذه السلطة. قال تعاىل $# $�83$# �1 �J H

 $Z �1 �J-$@8� �' $X�J H * $�&�� �D $&$) $* 89 �̈ $� $Y $Z $2 
&�" $	� $�*  +�#
 $Y $Z S�-$@8� �' �1 $J 8&�# $& $) $* $�*  +�#
 $Y( ���.  

 9تقدم من اآليات، هناك آيات حتدثت عن شخص النيب فضالً عما 
بشكل خاص، وبشكل أخص بشأن تلقي الوحي وإبالغه، ونفت سلطة 
الشيطان على النيب يف مجيع هذه املوارد، وإن من بني أهم اآليات الواردة يف 

"8 ( :هذا الشأن، قوله تعاىل $* - $	 $2h $�& �* S� 8� $2 �< H $& �7 8� H * � $& $8«
 8� $Z �� @(�`� ،
  وقد تقدم تفصيل الكالم حوهلا.

وهناك آية أخرى تتحدث عن الفضل اإلهلي يف صيانة النيب من مجيع 
 :يعين علم النيب اخلاص، إذ يقول اهللا تبارك وتعاىل وهو أمرأنواع الضاللة، 

)  ,
 �̀ 8}$0 $< 8&$# $2  $2 $>83 $� $Z $# �1 �) $ 8 $�I �< H $�&?�  }�* - $	 $2 ${&?�  } �* 8�$N 89 �:8"  	 SR $T ]- $[ 8F �� $:
 $J2 ? �¬$* - $	 $2 89 �: $� �TJ$N�,
 $% $̂ J $N $2 BM 8 $® 8�  	 $>  8� ��$E 8 $n - $	 $> $� �� $Z $2 $R $� 8�  8Q
 $2 $C-$) �8#
 $>83 $� $Z 

 ,
 �̀ 8}$0 $�- $D $2 �9$� 8($E  ;X3 f $Z $>83 $� $Z ( �l�.  

يف محاية اهللا عز جلّ ورعايته  9وهناك آية أخرى تضع النيب 
3�" "$- (اخلاصة  8Z$v . $>�J ¯ $0 ( �y� .  
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وهناك آيات أخرى تتحدث عن عصمة النيب، وصيانة اهللا له يف مقام 
�8  ( :بشكل صريح، من قبيل قوله تعاىل هتلقي الوحي وتبليغ  	 �̀  [-$!8#
  13 E8v $* $<

  1 8* $� $*  8=$.   1  T 8� $_ 8�  	 $< $2 ( ���.  

�8  (وهذه اآلية تنفي أي تسلل للباطل يف الكالم اإلهلي   	 �>�� 8� $* �1 �J ¯ $0
 89 �̈ $�  a$<- $'  � 
& �L$� 8. $N 8� $� 8�$N $9$� 8($3 # * 
 ;� $V $�  1  T 8� $_ 8�  	 $2  1 8* $� $*  8=$. ( ���.  

ن الوحي حيفظو »رصد«إن هذه اآلية تتحدث عن وجود أفراد محاية 
من حني تلقيه إىل حني إبالغه إىل الناس، والزم ذلك نفي اآليات الشيطانية، 
إال إذا التزم شخص ـ والعياذ باهللا ـ بأن قدرة الشيطان تفوق القدرة اإلهلية! 


  ( :ولكن هذا خمالف لقوله تعاىل&�" $	� $�*  +�#
,
  ̀ 3 ! $'  4 $�&�� E- $� �*  
2 �� $T $D $�*  +�#
 $2
 $� �* $�- $D  �-$@83 �\#
 $�83 $D �� H  �-$@83 �\#
 $M-$3 # 82$N 
&�� E- $� $0  a& �q-�@#
  ̀ 3 ! $'  4 $�&�� E-

- ;T3  ( $±(�`�.  

  :أما اآليات األخرى الواردة يف هذا السياق، فهي كاآليت
�&�$  (ـ f 0- $$Q �1$# - �J H $2 $� 8D �+#
 -$"8# �̂ $J �� 8U$J - �J H ( �l�.  
�$  (ـ  $Z �� H �1 $J� 8� �� $2 �1 $( 8 $O -$"83 ( �y�.  
h (ـ  $�"$E $m $0 $>�]  � 8��" $' ( �x�.  
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إن هذه اآليات تنسب نزول القرآن ومجعه وحفظه إىل اهللا، وأنه يف 
مجيع هذه املراحل خاضع لعناية اهللا واهتمامه. وعليه طبقاً هلذه الرؤية القرآنية 

تصور أا آيات إهلية لآليات الشيطانية ب 9ال تكون تالوة النيب األكرم 
  سوى ادعاء ال أساس له من الصحة إطالقاً.

  :ـ عدم انسجامها مع القواعد الكالمية والعقلية ٣

تقدم يف نقد شبهة العصمة أن شرحنا املكانة العلمية والروحية 
إن املقام املعنوي للنيب قد أهله لتلقي الوحي والعلم  :بالتفصيل، وقلنا 9للنيب

يف سياق  9، وعليه فإن نسبة سلطة الشيطان على النيب اللدين والعصمة
تبليغ الوحي، تتعارض مع املتبنيات املتقدمة، ومن هنا ال ميكن القبول ا طبقاً 
لالجتاه الفلسفي ـ العقلي والكالمي، وقد عمد السيد املرتضى إىل رفض 

 :قالمنطلقاً من هذا االجتاه، حيث  »الغرانيق«األحاديث املؤيدة ألسطورة 
فأما األحاديث املروية يف هذا الباب فال يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد «

نزهت عقول الرسل عنه. هذا لو مل يكن يف أنفسها مطعونة ضعيفة عند 
  .���»أصحاب احلديث مبا يستغىن عن ذكره

، فإن هذه 9وعالوة على تعارض هذه النسبة مع مقام عصمة النيب 
م التأسي واالقتداء بالنيب واعتباره حجة إهلية على النسبة ال تنسجم مع مقا

  البشر، وقد تقدم منا توضيح ذلك.

  :ـ املراد من الغرانيق هو املالئكة وليس األصنام ٤

تلك «هذا وقد احتمل بعض العلماء أن يكون املراد من عبارة 
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ئكة، ليس األنام اليت يعبدها املشركون يف مكة، وإمنا املراد هم املال »الغرانيق
وعندها يكون معىن اآلية صحيحاً. ولكن عندما قال املشركون بأن املعين 

  .���هو أصنامهم، نزلت اآلية األخرى يف سياق رفع هذا االام »الغرانيق«بـ

  :9ـ تالوة هذه اآلية من قبل الشيطان وليس النيب  ٥

وقد احتمل بعض املفسرين من أمثال الفخر الرازي أن آيات الغرانيق 
تصدر عن النيب خطأ بسبب وسوسة الشيطان، وإمنا صدرت عن الشيطان  مل

، حيث عمد الشيطان إىل تقليد صوت النيب 9نفسه أثناء بعض وقفات النيب 
وقرأ آية الغرانيق، ومل يلتفت السامعون إىل حقيقة األمر، وإليك نص الفخر 

م من تلقاء أن يكون ذلك الكالم كالم الشيطان، وذلك بأن يلفظ الكال«الرازي 
  .���»نفسه يف درج تلك التالوة يف بعض وقفاته

إن قلنا  :وبعد أن طرح الفخر الرازي هذا االحتمال، أشكل عليه قائالً
مبثل هذا االحتمال، وأجزنا أن تكون لدى الشيطان مثل هذه القدرة على 

ضمن آيات القرآن، فإن هذا االحتمال سيكون وارداً بالنسبة يف إقحام كالمه 
  يسقط القرآن برمته عن احلجية! وهو أمرىل مجيع آيات القرآن، إ

وقد عمد الفخر الرازي يف اجلواب إىل االلتزام بأصل اإلمكان، بيد أنه 
قال بأن احلكمة اإلهلية يف هذا الفرض تقتضي اإلعالن عن حقيقة األمر للناس 

السمني، كما ، وذلك كيما ال خيتلط األمر عليهم، ويشتبه بني الغث و9وللنيب 
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حصل ذلك بالنسبة إىل اآلية مورد البحث، وحيث مل يرد مثل هذا اإلعالن يف 
اآليات األخرى، يتضح من ذلك صدق هذه اآليات وصحة صدورها عن 

  .���اهللا
ومن وجهة نظر كاتب السطور فإن هذا االحتمال ال ينسجم مع اآليات 

زوله وبقائه وحراسة املالئكة اليت تؤكد على صيانة القرآن واحملافظة عليه عند ن
له، وكذلك ال ينسجم هذا االحتمال مع اآليات اليت حتصر سلطة الشيطان 

�B�-$@8  ( :بقدرته على الوسوسة فقط، كما يف قوله تعاىل �' 8�  	 89 ��83 $� $Z  g $�- $D - $	 $2
 8J $N 
& �	&�# $2  e& �	&�� $E $m $0  g 89�)8! $�$) 8'- $0 89 ���E 8& $Z $� 8�$N �< H 89 �� $� �T ( ��� وقوله تعاىل ،

) 89  7 ��- $} . $�83 $# $2 
&�" $	� $�*  +�#
 $� �̂ 8U$3 #  �-$@83 �\#
 8�  	 � $& 8��"#
 $X�J H ,
  � 8G  ̄. �< H - ;�83 $� 
,
 $Y $Z $2  8#
  ̀ �D $&$)$3 8� $0I $�&�"  	 8� �  ، على ما مر بيانه.�`� ) �

وت الشيطان وإن كان وعالوة على ذلك فإن اشتباه صوت النيب بص
أمراً وارداً بالنسبة إىل املخاطبني، بيد أن هذا االحتمال ال ميكن أن يكون 
وارداً بالنسبة إىل النيب نفسه؛ إلن الفرض أن كالم الشيطان إمنا يكون عند 
توقف النيب عن الكالم، وهي حالة يعرفها النيب من نفسه؛ فيدرك أن الكالم 

أن يكومن  عند توقفه البدأن يعلن عن من  ن صادراً عن غريه، وعليه البد
  ذلك ويوضح األمر للسامعني كي ال يقعوا يف اخلطأ.

  :ـ ضعف الشواهد (من اآليات) ٦
قيل يف تقرير الشبهة إن القائلني ذه األسطورة قد متسكوا إلثباا 
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  :نعمل على حتليل هذه اآلية أيتبعدد من اآليات، وفيما ي

  :الشاهد األول

h  ( :ه تعاىلقول $� 8# $N h�"$ $� 
 $G H �< H �� ! $J $< $2 B%& �' $� 8�  	 $> �8! $� 8�  	 -$" 8� $' 8�$N - $	 $2
  4 ��-$@83 �\#
 �,
 �¶ $�8"$3 $0  1 )�3 " 8	�N  ��-$@83 �\#
 �  � 8� �* - $	 ( ���.  

حيث يزعم القائلون ذه الدعوى أن هذه اآلية قد نزلت يف عصر ذلك 
ظ فيه النيب بتلك اآليات الشيطانية، تنبيهاً للنيب إىل خطئه، اليوم الذي تلف

  وتسكيناً لفؤاده.

  :مناقشة وحتليل

أ ـ إن هذا القول مشكل من حيث االستناد واملدرك ومن حيث الداللة 
أيضاً؛ وذلك إلمجاع املفسرين على أن هذه اآلية مل ترتل يف مكة املكرمة، وإمنا 

املدينة أم يف الطريق إىل املدينة، وعليه ليس االختالف يف أا هل نزلت يف 
أسطورة الغرانيق قد حدثت يف لـما كانت هناك من قائل برتوهلا يف املدينة، و

ال ميكن للقائلني ذه األسطورة أن يتمسكوا ذه اآلية فمكة باإلمجاع، 
  إلثباا.

ب ـ أما من حيث الداللة، فيجب القول إن هذه اآلية تؤكد على أن 
نبياء السابقني من جهة كانوا يتمنون نشر دينهم وهداية الناس، ومن جهة األ

أخرى كان الشيطان يعمل على عرقلة هذه األمنية، ويسعى جاهداً إىل عدم 
حتقيق هذه الغاية. وقد تقدم أن ذكرنا بعض اآليات الدالة على أن قدرة 

ا تقتصر على جمرد األمنية، وعليه الشيطان وسلطانه ال يتجاوز الوسوسة أو أ
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آليات  9ليس يف اآلية أي تصريح وال إشارة إىل تالوة النيب األكرم 
الغرانيق بتأثري من الشيطان. وعالوة على ذلك فإن تتمة اآلية تؤكد أن اهللا 

  يبطل حماولة الشيطان املشؤومة يف وسوسة األنبياء.

ىل النيب، يعود إ »إال إذا متىن« :وبعبارة أخرى إن الضمري يف قوله
وليس مثّة أي كالم عن تالوة آية، ليكون الشيطان بصدد إلقاء الشبهة. كما ال 
يستفاد من هذا الفرض إلقاء آية أخرى؛ ألن صريح اآلية يقول إن الشيطان 

املتمثلة يف رغبة النيب يف حتقيق هدفه،  »أمنيته«إمنا كان بصدد إلقاء الشبهة يف 
  لشيطان آلياته املزعومة.وليس هناك أي كالم بشأن إلقاء ا

  :الشاهد الثاين

  :كما استند الذين تصوروا أسطورة الغرانيق حقيقة، بقوله تعاىل

)  
 ;G H $2 �t $ 8c $q -$"83 $� $Z $6  $� 8T$) # $>83$# H -$"83 $� 82$N 6  +�#
  � $Z $>$J&�" ) 8T$3$# 
2 ��- $D 8� H $2
 ;m3 � $_ ${2 �+ $ �A$< ( ���.  

  :مناقشة وحتليل

يضاً أن هذه اآلية ال تدل على حتقق أسطورة الغرانيق؛ ذلك واضح أ
ألن اآلية تتحدث يف اية األمر عن خطة املشركني والكفار املشؤومة يف 

، بيد أن »شيئاً قليالً«إىل صفوفهم ولو مبقدار قليل  9استقطاب النيب األكرم 
أقدام نبيه قد ذات هذه اآلية تؤكد على أن العناية اإلهلية القائمة على تثبيت 

  أحبطت هذه املؤامرة، وعليه مل حيصل أي احنراف يف سلوك النيب أبداً.
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وعالوة على ذلك فإن هذه اآلية أوالً تتحدث عن خمطط مشؤوم 
على إلقاء اآليات من قبل  »الغرانيق«للمشركني، يف حني تقوم دعوى أسطورة 

بني اآلية ما إذا كان خمطط الشيطان، وال ربط هلا مبوضع حبثنا أبداً. وثانياً مل ت
املشركني له صلة بإلقاءات الشيطان أم بشيء آخر، وعليه ال ميكن اعتبار هذه 

  اآلية مؤيدة لقصة الغرانيق أيضاً.
حصيلة الكالم أن أسطورة الغرانيق مل تثبت على املستوى التارخيي، 

مثل هذه  كما أن اآليات القرآنية والقواعد الكالمية والفلسفية ال تتحمل وقوع
  . ���األسطورة

  :9وقوع السهو والنسيان من النيب األكرم  :الشبهة السادسة  ■

إن من بني األحباث الفقهية والكالمية املعقدة، مسألة إمكان وقوع 
. وقد اشتملت املصادر الروائية على 9السهو والنسيان يف سرية النيب األكرم 

، حيث تتحدث عن نسيان عدد من الروايات الدالة على وقوع السهو للنيب
النيب لبعض السور، أو نسيان بعض آياا يف أثناء الصالة فيذكره بعض من 

(النسيان)، أو أن يصلي  �`�، أو تفوته صالة الصبح فيقضيها���يصلي خلفه
  .��l»ذو اليدين«صالة رباعية ركعتني فيذكره بذلك شخص امسه 
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إمنا قال بأن اهللا ال إىل أصل السهو، و ���وقد ذهب الشيخ الصدوق
لسبب خاص يسهي النيب أو ينسيه عمداً، كي يتعامل معه الناس على أنه بشر 

، ومن هنا سها 7، فال يؤلّهونه كما صنع النصارى مع السيد املسيح اعتيادي
يف صالة رباعية فأداها ركعتني. وبطبيعة احلال هناك من أنكر السهو على النيب 

  .���تتعلق بتبليغ أحكام الدين مثالً يف بعض املوارد اخلاصة اليت

  :مناقشة وحتليل

  :يف معرض حتليل هذه الشبهة، جيدر التأمل يف املسائل اآلتية

  :ـ اإلشكاالت السندية ١

ونسيانه،  9إن أول إشكال يتجه إىل روايات سهو النيب األكرم 
ن يتعلق بسندها؛ إذ ذهب أكثر العلماء إىل القول بأن هذه الروايات تعاين م

ضعف السند. ومن بني املعاصرين قام العالمة الشوشتري بإثبات ضعف أسانيد 
   .�`�»قاموس الرجال«هذه الروايات بالتفصيل، وذلك يف كتابه القيم 
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  :ـ أخبار اآلحاد ٢

وعلى افتراض جتاوز اإلشكال السندي، يبقى األمر على حاله من 
ول بسهو النيب أو عصمته عدم جواز العمل مبضمون هذه الروايات؛ ذلك ألن الق

داخل يف األمور االعتقادية اليت ال يكفي فيها جمرد خرب الواحد، بل ال بد فيها 
من التواتر الذي يورث القطع واليقني، هذا واحلال أن الروايات املعتمدة يف 
إثبات سهو النيب التتجاوز أخبار اآلحاد اليت التفيد إال الظن الذي ال يغين من 

؛ ���وهذا ما استدل به الشيخ املفيد يف نقده لنظرية الشيخ الصدوق احلق شيئاً.
احلديث الذي روته الناصبة واملقلدة من الشيعة ... من أخبار « :فقد قال املفيد

  .���»اآلحاد ... من عمل عليها كان بالظن عامالً، حرم االعتقاد بصحته

  :ـ موافقة العامة ٣

لفقهاء عن روايات سهو النيب والنقطة الثالثة اليت أوجبت إعراض ا
ونسيانه، موافقة مضموا لنظرية أهل السنة القائمة على عدم عصمة النيب يف 

. من هنا حيتمل أن تكون هذه الروايات املأثورة �`�العبادات ويف سائر أفعاله
  قد صدرت بداعي التقية. :عن األئمة 

  :ـ خمالفة اآليات القرآنية ٤

 ندرك أن هذا الكتاب السماوي يثبت عندما نراجع القرآن الكرمي
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تصرحياً وتلميحاً. وقد تقدمت اآليات الدالة على هذه  9عصمة النيب األكرم 
الدعوى يف مبحث إثبات عصمة األنبياء، ولذلك سنكتفي هنا مبجرد اإلشارة 

  :إىل بعضها


#8  (ـ  8� $Z �� @8" $* - $	 $2Ih $�&�* S� 8� $2 �< H $& �7 8� H * � $& $: ( ���.  
وعلى الرغم من أن هذه اآلية تعترب كالم النيب هو عني الوحي املرته 
عن األهواء، بيد أن جمرد الكالم ال خصوصية له يف عصمة النيب، وإمنا يشمل 

  حىت أفعال النيب أيضاً. 
�(ـ ,
 ��*  � �* $X�J H  ;c  :8@$E 89 �D $� �:$@ �* $2  F83$!8#
 $̀ 87$N $� 8w ��#
 89 ��8" $Z $K  7 8+�3 #
(���.  

حيث ال يتناسب القول بإمكان صدور اخلطأ والسهو والنسيان عن 
مع إطالق هذه اآلية الشريفة، خاصة بالنظر إىل كلمة  9النيب األكرم 

  .»تطهرياً«
h (ـ  $�"$E $m $0 $>�]  � 8��" $' ( �`�.  

حيث تنفي هذه اآلية بشكل صريح كل أنواع النسيان عن النيب 
  .9األكرم

الدالة على وجوب إطاعة رسول اهللا بشكل مطلق،  كما تنسجم اآليات
وكذلك تلك الدالة على اعتبار النيب أسوة وقدوة للمسلم يف مجيع شؤون 

أن يكون من  حياته، مع القول بعصمة النيب يف أقواله وأفعاله باملطلق، فالبد
 النيب معصوماً عن اجلهل واخلطأ والسهو والنسيان ليكون أهالً لالقتداء به؛ وإال
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فإن األمر جبعله أسوة وقدوة بشكل مطلق مع جواز اخلطأ والسهو والنسيان 
  عليه، خمالف للحكمة.

  :ـ معارضة مع الروايات ٥

ولو غضضنا الطرف عن اإلشكاالت املتقدمة (ضعف السند ووجه 
الصدور)، واعتربنا متامية السند والداللة، مع ذلك ال نستطيع االستناد إىل هذه 

حتجاج ا؛ ذلك لوجود روايات أكثر منها يف نفي مجيع أنواع الروايات واال
، ذلك ألن النيب يتمتع حبماية وصيانة 9السهو والنسيان عن النيب األكرم 

  :نشري إىل جانب من هذه الروايات يأيت، وفيما »الروح القدس«ورعاية من 
  :يف وصف األئمة 9ـ قال النيب األكرم 

  .���»ةهم املعصومون من كل ذنب وخطيئ«
  :أنه قال أيضاً 9وروي عنه 

  .���»تنام عيين وال ينام قليب«
  :أنه قال يف بيان مقام اإلمامة 7وروي عن اإلمام علي 

إنه معصوم من الذنوب كلها صغريها وكبريها ال يزلّ يف الفتيا، وال «
 .�`�»يخطئ يف اجلواب، وال يسهو وال ينسى وال يلهو بشيء من أمر الدنيا

  :9أنه قال يف وصف مقام نبوة رسول اهللا  7مام الباقروروي عن اإل

مخسة أرواح ... وروح القدس  9إن اهللا تبارك وتعاىل جعل للنيب «
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  .���»ال ينام وال يغفل وال يلهو وال يسهو

أنه قال يف بيان مكمن السر يف  7وروي عن اإلمام جعفر الصادق 
  :العصمة

يداً بروح القدس ال يزل وال كان مسدداً موفقاً مؤ 9إن رسول اهللا «
  .���»يخطئ يف شيء مما يسوس به اخللق

  :ـ خمالفة األدلة العقلية ٦

ا الدليل اآلخر الذي ميكن إقامته للتخلي عن روايات سهو النيب أم
، فهو الدليل العقلي القائم على ضرورة عصمة األنبياء، ونسيانه 9األكرم 

، �`�قهاء املتقدمون من أمثال الشيخ املفيدوهو الدليل الذي أقامه املتكلمون والف
، ��x، والشهيد األول��y، واحملقق الطوسي، والعالمة احللي��lوالشيخ الطوسي
  .��wوالعالمة السي

  :نذكر بعض تقريرات هذا الدليل العقلي أيتوفيما ي
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تقدم أن حبثنا  :9ـ املقام العلمي واملعنوي للنيب األكرم  ٦/  ١
رض حتليل ونقد شبهة إنكار علم الغيب واملقام العلمي بالتفصيل يف مع

هو الصادر  9النيب األكرم  لـما كان :أن قلنا 9والروحي للنيب األكرم 
األول والعلة والواسطة يف الفيض اإلهلي على سائر املخلوقات، وله اإلحاطة 

م. العلية، فإن هذا املقام يتعارض مع نسبة السهو والنسيان إىل النيب األكر
وحيث تقدم منا توضيح هذه املسألة يف الصفحات السابقة بالتفصيل، فإننا 

  حنيل القارئ الكرمي إىل ذلك البحث.

تقدم أن أشرنا يف  :ـ األدلة العقلية على ضرورة العصمة ٦/  ٢
  :معرض حتليلنا ونقدنا لشبهة إنكار العصمة إىل ثالثة أدلة عقلية، وهي

  .9ور التعليمي للنيب األكرم ـ إن العصمة من لوازم الد ١
  .9ـ إن العصمة من لوازم الدور التربوي للنيب األكرم  ٢
  .9ـ املقام العلمي والروحي للنيب األكرم  ٣

نسبة السهو والنسيان إىل النيب يعرض الغاية من بعثته ودوره  إنّ :وقلنا
والنسيان يف حقل التربية والتعليم إىل التشكيك؛ ألننا إذا قلنا جبواز السهو 

واخلطأ على رسول اهللا يف سلوكه وسريته، وحىت يف مثل الصالة ونسيان 
اآليات القرآنية، فإن هذا االحتمال سوف يرد، وجيوز حىت يف الدور التربوي 
والتعليمي للوحي أيضاً، وبذلك يتم التشكيك بقداسة ومساوية الوحي، ويطال 

وة واجبة االتباع والطاعة هذا التشكيك حىت اعتبار النيب ليكون أسوة وقد
  .���مطلقاً
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أما املسألة األخرية يف هذا البحث فهي إنه بناء على ما ذهب إليه 
بعض علماء اإلمامية، فإن القول بسهو النيب ونسيانه يف غري الوحي وإبالغه 
إىل الناس، وبعبارة أخرى حصر دائرة السهو والنسيان بالسلوك الفردي 

يضر بأصل الدين. وحاصل الكالم أن الذين  ، ال9والشخصي لرسول اهللا 
ينكرون سهو النيب ونسيانه ال يعتربون من الغالة فيما ذهبوا إليه، وإمنا اتبعوا 
يف ذلك ما تقتضيه منهم األدلة العقلية والنقلية. ومن جهة أخرى فإن القائلني 

نبوة جبواز السهو والنسيان على النيب، وإن كانوا غري مدركني حلقيقة مقام ال
ومقامه العلمي والروحي، إال أم ليسوا سوى  9وعمق رسالة الرسول 

  جاهلني قاصرين وليسوا مبقصرين.

وجيب االلتفات إىل أن إنكار السهو والنسيان ليس من أصول الدين 
  من ضروريات العقيدة. يعدال ���واملذهب، وعلى حد تعبري بعض املعاصرين

  

  
UIO  
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  النبوة والوحي

  

  بالعرب 9الشبهة األوىل اختصاص بداية دعوة النيب األكرم   ■

يف  9إن النيب حممد  ���ذهب بعض املستشرقني وغريهم إىل القول
 بداية دعوته كان يرمي إىل بسط سلطته على مكة وضواحيها فقط، وأن خيص

   :ا العرب بعبارة أخرى، ويف هذا السياق جاء يف القرآن الكرمي

) 82$N $> # $+ $D $2 $# 8& $� 8� $	 $2 � $� ��8#
 ���N $�  +8"�) # -�3 . $� $Z - ;J� 8� �� $>83$# H -$"83 $�I- $:(���.  

  :ونقد يرأ

ـ إن هذه الشبهة من الشبهات السطحية اليت يتمكن القارئ الفاضل  ١
من الوقوف على هشاشتها مبجرد التعرف على شأن نزول اآليات اليت متّ 

أمر هام ـ مبا يف ذلك أمر تبليغ الدين  بداية كل االستناد إليها؛ ذلك ألنّ
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والتعريف به ـ تنطلق من نقطة الصفر، لتأخذ باالتساع التدرجيي من خالل 
  مالحظة بعض األمور التمهيدية واجلوهرية.

 9يستثىن من ذلك التعريف بالدين اإلسالمي من قبل النيب حممد وال
شاً كبرياً كي يتمكن أيضاً. فعندما بعث رسول اهللا نبياً مل يكن ميتلك جي

بسطوته من إعالن دعوته ومطالبة مجيع القبائل والبلدان باالنضواء حتت 
لوائها، فضالً عن أن يعلنها حرباً شاملة، وإمنا هو يف بداية البعثة مل يكن ميتلك 
من األنصار إىل جانبه سوى فىت صغرياً ال يتجاوز الثانية عشرة من عمره، 

املقابل كان مجيع السكان يف مكة بل ومجيع  وزوجته خدجية الكربى، ويف
الناس والشعوب والقبائل األخرى من املشركني واليهود والنصارى يشكلون 

  جبهة املعارضة ضد دعوته الفتية.

بااللتفات إىل هذه النقطة فإن النيب ـ خالفاً لنص هذه الشبهة ـ مل يبدأ 
دون ذلك، حيث اقتصرت دعوته بإرشاد أهل مكة وما حوهلا، بل بدأ مما هو 

دعوته على اخلاصة من أهل بيته وعشريته األقربني، ويف ذلك قال اهللا تعاىل 
. =$  ( :يف حمكم كتابه الكرمي $� 8�$�
 $>$E $c  \ $Z 8�  +J$N $2 ( ���.  

أمراً منطقياً؛ ألن النيب كان عليه ـ  دهذا النوع من بداية الدعوة يع إنّ
تقطاب األعوان واألنصار من خالل الدعوة السرية لتعزيز موقفه ـ أن يقوم باس

اخلاصة بعشريته األقربني، لينطلق بعد ذلك إىل مرحلة اجلهر بالدعوة، وهكذا 
  كان.

إىل  9فبعد ثالث سنوات من الدعوة السرية، انتقل النيب األكرم 
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�X . 8$  ( :اإلعالن عن دعوته بأمر من اهللا سبحانه وتعاىل، حيث يقول $� 8V- $0
 8� �E ��   ، فأخذ يدعو أهل مكة وما حوهلا.��� ) 	$

إن هذه املرحلة من الدعوة متثل يف احلقيقة املرحلة الثانية من مراحل 
الدعوة. وقد متكن النيب يف هذه املرحلة من احلصول على الكثري من األنصار، 
ولكن على الرغم من ذلك مل يؤمن به أكثر املكيني، بل بدأوا بالتضييق على 

ن خالل احلصار االقتصادي وإىل ممارسة مجيع أنواع التعذيب حبقهم أتباعه م
  وحىت قتلهم كي جيربوهم على ترك دينهم اجلديد.

  ومن الواضح أن النيب يف هذه املرحلة كان ينتهج سياسة متدرجة.
ـ ويف املرحلة الثانية حيث أعلن النيب عن دعوته، وحصل على  ٢

وسيع نطاق هذه الدعوة لينطلق إىل ما وراء عدد قليل من األنصار، بدأ النيب بت
، وإن اآليات كافة مكة وشبه اجلزيرة العربية ليشمل ا سكان الكرة األرضية

  :اآلتية اليت نزلت يف مكة املكرمة خري دليل على ذلك
-¡$ =$  (ـ  $(8� # S� 8D G �< H $& �7 8� H ( ���.  
�  (ـ "� # ;R �0- $D �< H ${-$" 8� $' 8�$N - $	 $2  ·- ( �`�.  
�  (ـ %& �' $� �e H �·-�"#
 - $ ?P$N- $* 8̀ ��,
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دعوة النيب يتضح من هذه اآليات أن أصل ادعاء املخالفني القائل بأن 
يف مكة قد اقتصرت على العرب، ال تقوم على أساس صحيح، وإا جمرد 

  ادعاء باطل.

، واليت مثّلت الذروة 9ـ أما املرحلة الثالثة من دعوة النيب األكرم  ٣
يف حركة الرسول، حيث تبلورت يف املدينة املنورة. فعندما متكن النيب من 

مة، وجنح يف بناء الدولة الدينية، وصف اإلفالت من قبضة أعدائه يف مكة املكر
القرآن الكرمي دعوة النيب األكرم بشكل صريح على أا دعوة جلميع العاملني، 

!$  ( :وذلك إذ قال اهللا سبحانه وتعاىل $E $�& ��$3 #  t  �8! $Z $Y $Z $�- $� 8� �T8#
 $% �̂ $J 6  +�#
 ${ $�-
 
 ;�*  + $J $= $¡- $(8� #( ���.  

ه املرحلة مبجرد البيان والتنظري فقط، بل قام من وإن مل يكتف يف هذ
أجل تطبيق الدعوة القرآنية، إىل ممارستها على املستوى العملي من خالل 
إرسال املبعوثني إىل الدول واإلمرباطوريات العظمى، مثل إيران والروم 

  واحلبشة، وإن أصل الكتب اليت بعث ا إليهم حمفوظة يف التاريخ.

يف السنوات الثالثة األوىل قد  9دعوة النيب األكرم  حصيلة القول أن
اقتصرت على عشريته واملقربني من أهل بيته، وكانت فلسفتها تكمن يف 
التدرج يف الدعوة خطوة خطوة، وهو أمر يقتضيه العقل واملنطق أيضاً. وقد 

يف ضوء ذلك من ترسيخ دعائم دعوته، حىت إذا كان له ذلك  9متكن النيب 
طاب إىل عموم أهل مكة، مث انتقل بعد ذلك وبالتدريج إىل توسيع توجه باخل

  رقعة الدعوة لتشمل مجيع سكان املعمورة، مبا يف ذلك قادة الدول العظمى.

                                                             

��� I�5����: �� 



 ���

  :اضطراب النيب وغشيته عند نزول الوحي :الشبهة الثانية  ■

وشخصيته،  9إن من بني الشبهات املطروحة بشأن النيب األكرم 
طراب بل وفقدان الوعي والدخول يف شبه غيبوبة أثناء عروض حالة من االض

نزول الوحي عليه. وقد سعى املخالفون إىل اختاذ هذه احلالة دليالً على عدم 
نبوته، وإنه مل يكن مثّة وحي يف البني أبداً، وإال ملا كان هناك من معىن هلذا 

  االضطراب.
، ���وقد طرحت هذه الشبهة من قبل املستشرقني وبعض امللحدين

حيث فسروا هذه الظاهرة على أا نوع من الصرع أو الغيبوبة اليت كانت 
من حني آلخر. وقد استندوا يف ذلك إىل روايات مروية من  9تعرض للنيب 

مصادر أهل السنة تدل على ظهور هذه احلالة عليه عند نزول الوحي، وخاصة 
  يف بدايته.

  :مناقشة وحتليل

  :بهة ال بد من االلتفات إىل املسائل اآلتيةفيما يتعلق بتحليل هذه الش

  :ـ عدم ابتالء النيب بعارضة الصرع قبل البعثة ١

قد بعث بالرسالة بعد أن  9طبقاً للروايات املتواترة فإن النيب حممد 
بلغ سن األربعني من عمره الشريف، ومل تذكر  املصادر التارخيية اليت رصدت 

غياب الوعي بسبب مرض نفسي أو عصيب، بل تلك الفترة أنه كان يعاين حالة 
األمر على عكس ذلك متاماً، حيث عرف بني مجيع الناس باالستقامة وصدق 
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يعاين من مشكلة نفسية، هل كانت السيدة  9األمانة. ولو كان النيب األكرم 
خدجية وهي اليت عرفت بثرائها وموقعها االجتماعي وشخصيتها املؤثرة بني 

لى ثروا وجتعله مديراً ألعماهلا التجارية، وفوق ذلك قريش أن تستأمنه ع
تتخذه زوجاً هلا، رغم رفضها الزواج من كثري من الوجهاء الذين تقدموا 

  خلطبتها؟
وعندما تقدم أبو طالب خلطبتها وزواجها من النيب حممد ـ وكان له من 
العمر حينها مخسة وعشرون سنة ـ أثىن على شخصية النيب واصفاً إياه 

  بالشخص الفذ الذي ال يدانيه يف الفضل أي رجل من رجال مكة.
وعليه فإن هذه احلالة اليت بدأت تظهر عليه وتعتريه عند نزول الوحي، 
إمنا هي بسبب ثقل الوحي وعظمته، وال ربط هلا حبالة الغيبوبة على ما سيأيت 

  توضيحه يف الصفحات القادمة إن شاء اهللا تعاىل.

  :احلالة بالنبوة ـ اقتران عروض هذه ٢

يف  9ا احتمال أن تكون هذه الظاهرة املرضية قد عرضت للنيب أم
 مستهل النبوة والرسالة، فهو جمرد احتمال ال يستند إىل دليل. ذلك ألنّ

األعراض النفسية اليت تعتري الفرد إمنا تنشأ عن أسباب وعوامل نفسية قد 
قبل النبوة كان  9النيب  تكون تدرجيية أو دفعية. وقد تقدم أن ذكرنا أن

يتمتع بالصحة والسالمة على املستوى اجلسدي والنفسي، وكان يعرف باألمني 
من شدة وثوق الناس بصدقه وأمانته وحكمته، ولو أنه كان يعاين من أدىن 
مشكلة على املستوى النفسي لبان ذلك واشتهر بني الناس، أو عرفه املقربون 

اريخ أي ذكر هلذه املسألة. وعليه فإن دعوى أن النيب منه. يف حني مل يرد يف الت
كان يعاين قبل النبوة من مؤشرات وعالمات هذه الظاهرة قبل النبوة، وإا 



 ���

  بلغت ذروا يف بداية النبوة جمرد دعوى باطلة ال تقوم على دليل.

كما أن القول باقتران النبوة حبادثة وقعت للرسول تسببت يف عروض 
ء عليه بعد ذلك، فجواا أن املؤرخني من املسلمني وغري حاالت اإلغما

املسلمني مل يذكروا حدوث مثل هذا األمر، لكي يكون هو املربر لعروض حالة 
  اإلغماء للرسول بعد بلوغه سن األربعني.

ومع هذا التحليل، أي عدم وجود علّة ومنشأ حلالة اإلغماء اليت كانت 
وحي عليه ـ سواء أكانت تلك العلة عند نزول ال 9تعتري النيب األكرم 

تدرجيية أو دفعية ـ ال يبقى أمامنا لتفسري هذه الظاهرة سوى الفرضيتني 
  :اآلتيتني

  أ ـ إنكار اإلغماء، وااللتزام حبالة من االضطراب عند نزول الوحي.
ب ـ تصنع اإلغماء مبعىن أن النيب إمنا كان يتظاهر بفقدان الوعي عند 

  نزول الوحي.
ية األوىل فرضية معقولة، حيث سنعمل على تقريرها ضمن والفرض

العنوان اآليت. أما الفرضية الثانية فسوف نبحثها بشكل مستقل ونعمل على 
  بياا ونقدها ضمن الشبهة اآلتية.

عند نزول  9ـ بيان وتفسري االضطراب الذي كان يعتري النيب  ٣

  :الوحي

يع اآلفات الروحية ذكرنا أن نفس النيب نفس كاملة ومرتهة من مج
والنفسية، بيد أنه عند نزول الوحي وخاصة يف بداية الرسالة، كان يعتريه 
اضطراب خاص يشعر معه بالربد ويتفصد منه العرق وتأخذه الرعدة من شدة 

  :ثقل الوحي، ويف بيان ذلك جتدر اإلشارة إىل األمور اآلتية



 ���

النفس والروح  ـ االضطراب من متعلقات النفس الدنيوية إن ٣/  ١
املتصلة بعامل العقول وامللكوت والعقل الفعال هي نفس النيب وروحه اردة اليت 
حتررت من اجلسد املادي. ويف هذه املرحلة ال وجود ألي خوف أو اضطراب. 
ولكن بعد امتام املسار واالتصال بعامل العقل، وعند عودة النفس النبوية إىل 

دور اجلسد املادي والنفس املتعلقة ا أن تتحمل جسدها املادي، ال يعود مبق
نقل املعارف اردة ومشاهدة امللَك املوكل حبمل الوحي، ومن هنا تكون 
عملية نقل الوحي مصحوبة باضطراب اجلسد، حيث تطرأ على النيب حالة من 

والنوم وما يشبه اإلغماء، ومن هنا فإن اخلوف  ���الضعف واخلوف
  علق باجلانب اجلسدي من النيب األكرم.واالضطراب إمنا يت

هـ) أن عروض حالة الربد  ٣٨٤يرى الشيخ عبد الوهاب الشعراين (
عند نزول الوحي ناشئة عن  9والرعدة وتصبب العرق من جسد رسول اهللا 

أمر يؤدي إىل حدوث ضغط وثقل على وهو التقاء روح امللَك ونفس النيب، 
زاج واهلواء الداخلي واخلارجي من الروح النبوية مما يستوجب اختالط امل

   .���جسد رسول اهللا
وقد ذهب صدر املتأهلني إىل االعتقاد بأن اضطراب النيب ال يتعلق بعامل 
العقل، وإمنا يرتبط بعامل امللكوت واملادة الذي تتمثل فيه الصور العقلية على 

  ي إىل اضطراب حواس النيبأمر يؤدوهو صورة جزئية مثل جربائيل، 
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ا نزل إىل ساحة امللكوت السماوي يتمثل له صورة ما عقلها إذ«
وشاهدها ... وحينئذ يقع للحواس شبه دهش ونوم ... مرجع ذلك [الوحي] 
إىل انبعاث نفس النيب من نشأة الغيب إىل نشأة الظهور، وهلذا كان يعرض شبه 

  .���»الدهش والغشي

  :يف هذا الشأن 1وقال اإلمام اخلميين 

مهم الشريفة عن حتمل األرواح اردة فيها غري قوة فإن ضعف أجسا«
  .���»مقام الروحانية واجلنبة الولوية

يف آيات  9وقد متّت اإلشارة إىل ثقل الوحي على النيب األكرم 
m3; ( :القرآن الكرمي أيضاً، من قبيل قوله تعاىل  � $� ;< 8& $� $>83 $� $Z �  � 8��" $' - �J H (�`�.  

تقدم أن  :ئ عن املواجهة املباشرة للوحيـ االضطراب ناش ٣/  ٢
ذكرنا يف الصفحات السابقة أن الوحي على أقسام، فهو تارة يرتل به امللك، 
وتارة يكون من خالل مساع الكالم اإلهلي، وتارة يتجلى اهللا للنيب مباشرة ومن 
دون واسطة، وهذا النوع األخري من الوحي هو الذي يكون مصحوباً بالرعدة 

  ب واخلوف لدى النيب.واالضطرا

  :قال العالمة الطباطبائي يف بيان أقسام الوحي

أحياناً يكون النظر الرئيس إىل ذات احلق تعاىل، حبيث ال ينظر إىل «
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  .���»جربائيل أو السفَرة، وهذا هو الذي كان يتغير فيه وضع رسول اهللا
مام وهناك من الروايات ما يؤيد هذا املعىن، ومن ذلك ما روي عن اإل

  :حيث قال يف جوابه عن سؤال زرارة يف هذا الشأن 7جعفر الصادق 
ذلك [اإلغماء] إذا مل يكن بينه وبني اهللا أحد، ذلك إذا جتلى اهللا «

  .���»له
  :أنه قال 7كما روي يف حديث آخر عن اإلمام الصادق 

وإذا أتى الوحي وليس بينهما جربئيل تصيبه تلك السبتة، ويغشاه منه «
  .�`�»لثقل الوحي من اهللا عز وجل ما يغشاه؛

رواية أخرى يسأل السائل عن إغماء النيب عند نزول  ويف
أن يكون ذلك بصريح العبارة، وقال  7، فأنكر اإلمام الصادق 7جربائيل

  :بأن هذه احلالة إمنا كانت تعتريه عندما خياطبه اهللا مباشرة
انت ك 9عن الغشية اليت كانت تأخذ النيب  7فسئل الصادق «

تكون عند هبوط جربئيل؟ فقال ال ... وإمنا عند خماطبة اهللا عز وجل إياه بغري 
  .��l»ترمجان وواسطة

أما الرأي اآلخر  :ـ االضطراب ناشئ عن مواجه األمر ارد ٣/  ٣
فال يرى أن هذا االضطراب خمتص مبواجهة املقام اإلهلي فقط، وإمنا هو حيصل 

د حىت إذا كان جربائيل؛ فإن اجلسد والنفس للنيب عند مواجهة األمر ار
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الدنيوية للنيب مغايرة لألمر ارد، ولذلك حيصل هلا خوف واضطراب عند 
  :مواجهتها له، قال ابن الفارض يف هذا الشأن

وأعجب ما فيها شهدت فراعين .. ومن نفخ روح القدس يف الروح «
  .���»روعيت

  :البيتوقال سعد الدين الفرغاين يف شرح هذا 
حيث أن املرتبة الروحانية لبساطتها، ختتلف عن مرتبة املزاج «

شدة وكربة  9والطبيعة لتركيبها، من هنا كانت تعرض على النيب املصطفى 
  .���»عند ظهور جربائيل وإبالغ الوحي له، فيستويل لذلك اخلوف على النيب

ري ويف بعض الروايات متّ إسناد حالة االضطراب ـ اليت كانت تعت
  : النيب عند نزول الوحي ـ إىل مطلق نزول الوحي، ومن ذلك

  .�`�»إن الرسول كان إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات«
مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست « :وعن عثمان بن مضعون قال

إليه، فبينا هو حيدثين إذ رأيت بصره شاخصا إىل السماء حىت رأيت طرفه قد 
ه حىت وضعه عن ميينه، مث والين ركبته وجعل ينفض انقطع، مث رأيته خفض

برأسه كأنه اهلم شيئا فقال مث رأيته أيضا رفع طرفة إىل السماء، مث خفضه عن 
يا رسول اهللا ما رأيتك  :مشاله مث أقبل إيل حممر الوجه يفيض عرقا، فقلت

ذاك جربئيل مل يكن يل مهّة  :9فعلت الذي فعلت اليوم ... قال رسول اهللا 
  .��l»هغري
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كان إذا نزل  9وجاء يف بعض الروايات األخرى أن النيب األكرم 
  .���عليه الوحي وهو راكب على دابته، كانت الرعدة تأخذه وتأخذ دابته أيضاً

  :ومجع بني الروايات لحتلي
فيما يتعلق بتحليل هذه الروايات اليت تبدو متعارضة يف ظاهرها، نشري 

  :إىل نقطتني
ة االضطراب من مشاهدة ـل أن تكون حالـتمحي :ة األوىلـالنقط

عائدة إىل األشهر والسنوات األوىل من نزول الوحي، مث اعتاد  7جربائيل
العنصر املادي جلسد ونفس رسول اهللا على هذه املشاهدة بفعل التكرار، ومع 
ذلك كانت تظهر هذه احلالة عند مواجهة الوحي املباشر ومن دون أن تكون 

  ة واسطة بني اهللا ونبيه.بني النفس النبوي
قد ميكن لنا الفصل بني أنواع االضطراب واحلالة الشبيهة  :النقطة الثانية

باإلغماء، بالقول إن مواجهة األمر اإلهلي على حنو مباشر كانت تستوجب 
واإلغماء الشديد، وأما مشاهدة جربائيل فكانت تستوجب ما  االضطراب

ميكن اإلحساس به، وإن الروايات  يشبه النوم واالضطراب اخلفيف الذي ال
  النافية للخوف من مشاهدة جربائيل ناظرة إىل هذه احلالة.

ـ جتريح الروايات الدالة على اإلغماء وشدة الوحي يف مراحله  ٤

  :األوىل

ورد يف بعض املصادر الروائية ـ مثل صحيح البخاري وصحيح 
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اء وما كان ـ بعض الروايات الدالة على عروض ظاهرة اإلغم ���مسلم
اعتقد به  وهو أمريصحب ذلك من العالمات، من قبيل الزبد الذي يحيط بالفم، 

أصحاب اجلمود على الظاهر وأصبحت مستمسكاً بيد أعداء اإلسالم يف مقام 
املقارنة بني النيب األكرم وسائر األنبياء اآلخرين، وقالوا بأن عروض هذه 

أو نقص يف مرتبته ومرتلته  دليل على عدم نبوته 9احلالة على حممد 
  بالقياس إىل غريه من األنبياء.

 ستفاد من أيوجيب القول يف هذا الشأن إن هذا االدعاء ال ميكن أن ي
  :���نشري إىل جانب من ذلك أيتوثيقة تارخيية أو روائية، وفيما ي

إن أول شيء ينفي داللة  :ـ خمالفة هذه األدلة آليات القرآن ٤/  ١
الدالة على عروض حالة اإلغماء وعدم التوازن الروحي  هذه الروايات

، هو ظاهر بل نص اآليات الدالة على االعتدال والتوازن الروحي 9للنيب
-  ( :والنفسي لألنبياء وعدم خوفهم عند مواجهة الوحي، من قبيل قوله تعاىل $*

 8#
 �6 $�$# �~-$ $̧  $< �e H 8�$ $A $< h $'& �	I $�&�� $' 8� �� ( �`�.  
حيث يدل ذيل هذه اآلية بشكل مطلق على عدم خوف األنبياء 

   وطمأنينتهم عند تلقي الوحي.
ـ خمالفة هذه األدلة للروايات الدالة على طمأنينة األنبياء  ٤/  ٢

هناك كثري من الروايات اليت دلت على حصول  :وسكينتهم عند نزول الوحي
اهللا على قوة وطاقة عبر األنبياء عند اختيارهم ونزول الوحي عليهم من قبل 
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، كي يتمكنوا يف ضوئها من »الوقار«و »السكينة«عنها يف بعض الروايات بـ
  تلقي الوحي بسكينة واطمئنان.
إن اهللا إذا اختذ عبداً رسوالً أنزل « :أنه قال 9روي عن النيب األكرم 

  .���»عليه السكينة والوقار؛ فكان الذي يأتيه من قبل اهللا مثل الذي يراه بعينه
هذا املعىن، عندما سئل عن كيفية  7كما أكد اإلمام جعفر الصادق 

  .���»كشف عنهم الغطاء«معرفة الرسل أا رسل؛ فقال 

تصنع النيب وتظاهره باإلغماء عند نزول الوحي  :الشبهة الثالثة ■

  :عليه

كانت الشبهة املتقدمة تقول إن حالة اإلغماء اليت كانت تعرض 
حقيقية، بيد أن بعض أعداء اإلسالم يف العامل الغريب قالوا  هي حالة 9للنيب

بأن النيب ـ والعياذ باهللا ـ كان يتصنع هذه احلالة كي يوهم الناس أنه بذلك 
  .�`�يرتبط بعامل الغيب

  :مناقشة وحتليل
  :أيتالشبهة البد من التأمل فيما ييف حتليل هذه 

  :ـ جمرد اام وادعاء ١

إن أصل اإلغماء واحلاالت املشاة  :الشبهة السابقةتقدم أن قلنا يف 
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حىت يصل الدور إىل  9اليت تعرض لإلنسان املريض مل تعرض للنيب األكرم 
البحث فيما إذا كانت حالة طبيعية أو مصطنعة، إال أنه إذا كان املراد من 
التصنع واإلغماء يعين نوعاً من الشعور بالثقل واالضطراب الناجم عن تلقي 

وحي، فيجب القول بأن هذه احلالة ـ لألدلة والشواهد اليت تقدم ذكرها ـ ال
  كانت موجودة بالفعل، وإن دعوى التصنع جمرد اام مل يستند إىل دليل.

  :9ـ عدم االنسجام مع شخصية النيب األكرم  ٢

إنه كان  :أن قلنا 9تقدم أن ذكرنا يف احلديث عن سرية النيب األكرم 
بالوثاقة معروفاً ثة بشخصية اجتماعية مرموقة وحمترمة، وكان يتمتع قبل البع

والصدق واألمانة. ومثل هذا الشخص يستبعد أن خيدع الناس من خالل 
التظاهر باإلغماء، وإن حياته السابقة ال تؤيد ذلك، ومن هنا جيب على املدعي 

  أن يأيت بدليل يثبت مدعاه.

  :ـ املعجزات الكثرية ٣

باحتمال أن يتظاهر شخص باإلغماء، نقول إن غاية  ولو سلمنا جدالً
ما يستطيعه مثل هذا الشخص هو جمرد التظاهر باإلغماء واالضطراب، أما أن 
يأيت إلثبات مدعاه (النبوة) بكثري من الرباهني العقلية، من قبيل اإلتيان 
بالقرآن مبا يشتمل عليه من كثري من وجوه اإلعجاز وصدوره عن فرد أمي، 

خباره بالغيب فيما يتعلق باملاضي واملستقبل، وكثري من املعجزات األخرى، وإ
يثبت أنه كان متصالً حقيقة  وهو أمر، ���من قبيل شق القمر وحتريك الشجر
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بعامل الغيب ووحي السماء، وإال فإن صدور هذه املعجزات عن مثل هذا 
  الشخص يعد ضرباً من احملال.

  :9ى النيب ـ عدم اقتصار االضطراب عل ٤

ذكرت املصادر التارخيية والروائية أن االضطراب الذي كان يصاحب 
فحسب، بل كان ينتقل إىل من  9نزول الوحي مل يقتصر على رسول اهللا 

ة تجبنبه من الصحابة وعلى الدابة اليت يصدف أن يكون راكباً عليها عند مباغ
ياً ومل يكن مفتعالً، الوحي له. مما يدل على أن هذا االضطراب كان أمراً حقيق
  ولو كان جمرد تصنع من النيب ملا انعكس على مركوبه أيضاً.

كما تدل على صدق النيب يف مدعاه الكثري من الشواهد والقرائن 
األخرى، من قبيل استقامته وصربه يف بلوغ اهلدف، وبشارة األنبياء السابقني 

عتبار الوحي جمرد وهم بنبوته، وقد تقدم توضيح ذلك يف معرض نقد وشبهة ا
  أو خيال.

  :باجلنون 9اام النيب  :الشبهة الرابعة  ■

إن من بني الشبهات القدمية اليت أثارها املخالفون لإلسالم ضد النيب 
حىت يف عصره هو اامه باجلنون، مبعىن أن النيب األكرم قد عرض  9األكرم 

لـما . و���ألسباب أخرىعليه اجلنون ـ والعياذ باهللا ـ بتأثري من اجلن أو 
هذه الشبهة تستند يف الغالب إىل تأثري اجلن، فقد أعرض املستشرقون كانت 

  .���عنها، وأخذوا يفسرون هذه احلالة بإصابة النيب بالصرع
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 أيتويبدو ضعف هذه الشبهة من نقدنا لشبهة اإلغماء والصرع، وفيما ي
  :نكتفي باإلشارة إىل األمور اآلتية

  :لمناقشة وحتلي
  :ـ حمض اام ١

إن نسبة اجلنون إىل النيب هي جمرد مة وجهت إىل النيب من قبل 
القرآن عليه، وقد عبر  9أعدائه يف مواجهة له على نبوته ونزول األكرم 

القرآن عنها بأا جمرد افتراء. وعليه ال بد هلم من إثبات هذا االام بالدليل، 
الدليل على ذلك فحسب، بل إن األدلة  يف حني أم ال يعجزون عن إقامة

  والشواهد الكثرية تثبت العكس أيضاً، وهو ما سنشري له.

  :ـ عدم وجود سابقة هلذه التهمة ٢

كان مصاباً باجلنون حقيقة، فلماذا مل توجه إىل  9لو أن النيب األكرم 
لنيب النيب هذه التهمة من قبل أهل مكة قبل البعثة، بل كما تقدم أن ذكرنا فإن ا

على عكس ذلك كان يتمتع بشخصية مرموقة، وكان الناس يعرفونه بالصدق 
واالستقامة واألمانة، وهذا يتعارض مع اامه باجلنون. وبعبارة أخرى إن 
أصحاب هذه التهمة كانوا ميتدحون النيب قبل البعثة، ولكن ما أن أصبح نبياً 

  ذه املسألة.حىت بدأوا ينسبونه إىل اجلنون بسبب عدم استيعام هل
كما أن فرضية اقتران إصابته باجلنون بزمن ادعاء النبوة، فهو جمرد 
ادعاء ال يستند إىل دليل، ولذلك جيب على من يدعي مثل هذا االقتران أن 
يبين لنا أسبابه ومناشئه، وهل كان لذلك  صلة بادعاء النبوة أم ال؟ وقد تقدم 

اإلغماء حتت عنوان اقتران اإلغماء  بيان هذه املسألة يف معرض نقدنا لشبهة
  بالنبوة.
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  :9ـ العجز عن تفسري معجزات النيب األكرم  ٣

إن الذي يصاب مبرض الصرع أو اجلنون يكون فرداً ضعيفاً وانطوائياً 
وغري فاعل يف اتمع، يف حني عرف عن النيب أنه كان يتمتع بشخصية مؤثرة 

رخون الغربيون على عبقرية النيب كما هو واضح للجميع، واليوم يثين املؤ
وذكائه [حىت وضعه أحدهم على قائمة مئة عبقري يف العامل] معترفني له ذه 

  املزية.
هذا باإلضافة إىل اجتراح النيب للكثري من املعاجز من قبيل نزول 
القرآن الكرمي، وانشقاق القمر، واإلخبار بالغيب وما إىل ذلك مما يتعارض مع 

  هذا االام.

  :بالكهانة 9اام النيب األكرم  :الشبهة اخلامسة  ■

إن الكاهن هو الشخص الذي يتصل باجلن وحيصل منهم على العلم 
، هو اامه 9باملغيبات. وإن من بني التهم اليت كاهلا املشركون إىل النيب 

  .���9بالكهانة، وقد كانت هذه الشبهة مثارة حىت يف عصر النيب األكرم 

  :نقد ورأي
 أيتضحالة هذه الشبهة من خالل نقد الشبهة السابقة، وفيما ي تتضح

  :نكتفي بعرض بعض املسائل على النحو اآليت

  :ـ جمرد ادعاء بال دليل ١

عندما أحسوا بعجزهم يف مواجهة شخصية  9إن أعداء النيب حممد 
دون أن يقدموا دليالً على من النيب ومعجزاته جلأوا إىل اامه بأنواع التهم 
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، فاموه بالكهانة يف ضمن ما اموه به، وهذا النوع من مواجهة اخلصوم ذلك
  يتناىف مع املنهج العلمي واالستداليل.

مث يتبادر هنا السؤال اآليت إذا كان النيب كاهناً حقاً ـ والعياذ باهللا ـ 
فلماذا مل يتم توجيه هذا االام له قبل البعثة؟ وملاذا جاء هذا االام يف سياق 

جزهم عن اإلتيان مبثل معجزاته؟ أليس هذا خري دليل على أم إمنا يتهمونه ع
ذا االام لتربير عدم إميام بنبوته، وإن هذا االام مل يقم على دليل 

  واقعي؟

  :ـ الكهانة حتتاج إىل تعليم وممارسات خاصة ٢

ال  إن االتصال باجلن وإن كان أمراً ممكناً وواقعاً، ولكن هذا االتصال
يأيت فجأة، وإمنا حيتاج إىل تعلم وإىل ممارسات خاصة يطويها الكهان عادة، 

  وأمرهم يف ذلك معروف يف اتمع.

قد تعلم الكهانة ـ  9وعلى هذا األساس، لو كان النيب األكرم 
والعياذ باهللا ـ على يد كاهن متمرس لشاع ذلك ومتّ اإلعالن عنه من قبل 

الفن، وملا خفي منه ذلك على أحد، يف حني أنه ـ كما أساتذته وزمالئه يف هذا 
تقدم أن ذكرنا ـ مل يذكر التاريخ وجود مثل هذا املعلم يف سرية حياة النيب 

  أبداً. 9األكرم 

  :ـ املعجزات ناقضة للكهانة ٣

إن الكهان يف الغالب يتوصلون إىل العلم بالغيب باملاضي واملستقبل من 
دون أن تكون لديهم القدرة على اجتراح  منخالل التواصل مع اجلن، 

قد جاء بكتاب ليس من سنخ اإلخبار  9املعجزات، يف حني أن النيب حممد 
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بالغيب ولكنه مشتمل على املغيبات، ويأيت إعجازه من عدة جهات، ومنها 
الناحية اللغوية من الفصاحة والبالغة (بني النظم والنثر) حبيث مل يتمكن أحد 

 بعده من اإلتيان مبثله، بل مل يتمكن حىت من ايء بسورة يف عصر النيب وال
  واحدة من سوره.

القرآن الكرمي هناك معجزات أخرى من قبيل انشقاق  وفضالً عن
دليالً واضحاً  درسول اهللا، وما إىل ذلك مما يعالقمر، وتسبيح احلصى بني يدي 

ميكن تفسريه إال على إعجازه وإثبات صدق دعواه مبا يفوق أمر الكهانة، وال 
مهما  عتياديرى إن ما يقوم به اإلنسان االمبنطق الوحي واإلعجاز. وبعبارة أخ

كان خارقاً هو قابل للتقليد والتكرار، ومن املمكن إثبات بطالنه، بل من 
املمكن لغريه أن يأيت مبا هو أبلغ منه، يف حني أن معجزات النيب ليست من هذا 

املتمثلة بالقرآن الكرمي الذي ميثل حتدياً قائماً  القبيل، خاصة معجزته اخلالدة
دون أن يتمكن أحد من اإلتيان مبثله. من هنا فإن من للبشر حىت هذه اللحظة 

معجزات النيب ودعوته ليست من قبيل الكهانة، بل ميكن بياا وتفسريها يف 
  إطار النبوة واإلعجاز.

  :بالسحر 9اام النيب األكرم  :الشبهة السادسة  ■

إن اام النيب األكرم مبمارسة السحر يعد من التهم اليت اشترك فيها 
حيث كان  9مجيع أعداء النيب، وقد ظهرت هذه التهمة يف عصر النيب حممد 

  .���السحر أمراً شائعاً يف ذلك العصر
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  :مناقشة وحتليل

يتضح خواء هذه التهمة والشبهة من خالل اإلجابة عن شبهة اام 
  :نكتفي بإشارة عابرة إىل ذلك أيتانة، وفيما يالنيب بالكه

  :ـ مة من دون دليل ١

الذين  نّإحيث يتكرر هنا ما ذكرناه آنفاً يف نقد شبهة الكهانة؛ إذ 
  جاؤوا ذا االام مل يقيموا عليه أي دليل أو شاهد يثبته.

  :9ـ عدم انسجام هذه التهمة مع شخصية النيب األكرم  ٢

غالب وراء ضمان مصاحلهم املادية والشخصية، وإن يسعى السحرة يف ال
اتمع ينظر إىل الساحر نظرة مشوبة بعدم االحترام والتكرمي. أما النيب 

فلم يكن قبل البعثة مهتماً بالسحر والكهانة أبداً، بل كان يعرف بني  9األكرم
شرحنا أهل مكة بوصفه إنساناً مستقيماً وأميناً وصادقاً على ما تقدم بيانه يف 

  لسرية حياته وأخالقه.
  :ـ اختالف اإلعجاز عن السحر ٣

من موارد االختالف، وإن التفريق  اًبني السحر واإلعجاز كثري إنّ
  :نشري إىل بعض هذه الفوارق أيت، وفيما ي9بينهما يثبت إعجاز النيب حممد 

إن املعجزة تقترن بادعاء  :ـ عدم اشتمال السحر على التحدي ٣/  ١
والتحدي، وهذا ال يتوفر يف السحر. وإن جترأ الساحر وادعى النبوة فإن النبوة 

  أمره سرعان ما سيفتضح وينكشف كذبه باالستناد إىل املزايا األخرى.
إن السحر يقوم  :ـ اعتماد السحر على أسباب ميكن تعلمها ٣/  ٢

ول على أسباب وعلل طبيعية ونفسية جمهولة ألكثر الناس، ولك باإلمكان احلص
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 عليها من طريق التعلم واملمارسة، وأما املعجزة فهي ـ طبقاً للرأي املشهور ـ
فعل إهلي خارق للطبيعة، ولذلك ال ميكن لإلنسان العادي أن يتوصل إىل 
معرفة كنهها. ولذلك جند السحرة يسارعون إىل إظهار عجزهم أمام النيب 

  رة السحر أبداً.ضمن دائيف ؛ لعلمهم بأن ما قام به ال يندرج 7موسى 

إن ممارسة السحر حتتاج إىل  :ـ اختصاص السحر بزمن خاص ٣/  ٣
زمن خاص، فال ميكن للساحر أن يقوم بعمل السحر دائماً، حبيث أنه إذا ترك 
ممارسة السحر فترة فإنه سوف ينساه بالتدريج، حىت ال يعود قادراً على 

  ممارسته إال بعد تعلمه من جديد.

إن السمة البارزة يف السحر هي  : التعلم واملمارسةـ احلاجة إىل ٣/  ٤
يتعين على الساحر أن يدخل دورات تعليمية متتد  إذأنه من الفنون االكتسابية. 

وميارسها لفترات وأدواا لفترات طويلة يتقن خالهلا آليات عمل السحر 
ضمن إطار بعض الطقوس والرياضات الروحية كيما يتمكن من يف طويلة 

من ن مبا يبدو خارقاً للعادة، يف حني أن صاحب املعجزة إمنا جيترحها اإلتيا
  دون مقدمات وبقدرة إهلية.

من خالل التأمل يف حياة  :ـ فاعل السحر وغايته ليست إهلية ٣/  ٥
الساحر وخصوصياته األخالقية  نتمكن من فهم ما يقوم به الساحر من 

يفتقرون إىل األخالق املثالية األعمال السحرية؛ وذلك ألن السحرة يف الغالب 
والكماالت البارزة، بل قد يتصف بعضهم بالرذائل األخالقية وال تكون غايتهم 
من ممارسة السحر غري حتقيق بعض األهداف الدنيوية واملادية، خالفاً 
ألصحاب املعجزات الذين يتمتعون قاطبة مبكارم األخالق ويتصفون بصفات 

يتهم من اجتراح املعاجز سوى الكمال املعنوي الكمال العالية، وال تكون غا
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  وهداية الناس إىل الدين اإلهلي القومي.

إن من بني السمات  :ـ إمكان معارضة السحر والتغلّب عليه ٣/  ٦
السحر  لما كانالفاصلة بني السحر واملعجزة، أن الساحر ميكن التغلّب عليه. ف

ميكن  ناسوهي متوفرة لل والساحر يستندان إىل العلل واألسباب الطبيعية،
� G 6  (التغلب على الساحر يف كل حلظة، وكما تقول اآلية القرآنية ̀ �D $k 8& $0 $2

 S93 � $Z B98�  Z ( ��� أما املعجزة اليت تستند إىل العلل امليتافيزيقية، فال إمكانية .
  للتغلب عليها أبداً.

مي أن من خالل االلتفات إىل هذه السمة الفارقة ميكن للقارئ الكر
وما إذا كان نبياً أو  9حيكم بكل يسر على شخصية حممد بن عبد اهللا 

قد قرن مجيع ما قام به من املعاجز  9ساحراً، ذلك ألن النيب األكرم 
بالتحدي، وإن معجزته اخلالدة املتمثلة بالقرآن ال زال التحدي فيها قائماً إىل 

دون أن من عليها، هذه اللحظة وسيبقى قائماً حىت يرث اهللا األرض ومن 
  يتمكن أحد من األتيان ولو بسورة من مثل سوره.

. وماهيتها 9ال ميكن للبشر أن يدرك طبيعة معجزات النيب األكرم 
لقد اجترح النيب املعجزات يف مجيع األزمنة واحلاالت، ومل ينسب ذلك إىل 

  إىل قدرة اهللا سبحانه وعنايته وإذنه. بلمقدرته الشخصية، 

معجزاته  ، وإنّتمعيتمتع بشخصية حيترمها ا 9ألكرم النيب ا إنّ
كانت تأيت يف سياق األصول األخالقية ودعماً لنبوته، ومل يهدف من خالهلا 

  إىل حتقيق أهداف وغايات مادية أو غري أخالقية.
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وأخرياً فإن معجزات النيب األكرم وعلى رأسها القرآن الكرمي قد 
إىل يومنا هذا، وبذلك يثبت صدق نبوته  تغلبت على البشر يف إطار التحدي

  للجميع.

  :بقول الشعر 9اام النيب األكرم  :الشبهة السابعة  ■

عالوة على ما تقدم من التهم، من قبيل (اام النيب باجلنون والكهانة 
والسحر وما إىل ذلك)، أضاف املشركون يف مكة إىل ذلك اامه بقول الشعر، 

القرآن ليست وحياً أو كالماً إليهاً، وإمنا هي جمرد  كيما يثبتوا بذلك أن آيات
مقاطع شعرية ينظمها حممد، وبذلك ينكرون نبوته من األساس. وقد استعرض 

  :القرآن الكرمي هذه التهمة يف عدد من اآليات القرآنية، من قبيل قوله تعاىل
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املشركني كانوا يذهبون إىل االعتقاد بأن 

م الشعر يف الشاعر يرتبط بشكل خاص باجلن والشياطني، وإمنا ميكنهم نظ
  ضوء هذا االرتباط.

  :مناقشة وحتليل

يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب علينا أن نتبين جواز أو عدم جواز 
  :، فنقول9نظم الشعر لشخص النيب األكرم 
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من حيث املادة (توظيف عنصر اخليال)، أو من حيث نفسه إن الشعر 
لكماالت والفنون من ا دكالماً موزوناً ذا أسلوب خاص) يع بوصفهالصورة (

اإلنسانية الراقية. وإن األشعار األخالقية ومدح  األبرار يشكل مثاالً بارزاً 
على هذه احلقيقة. إال أن هذا الفن  ـ كسائر الفنون األخرى ـ قد متّ توظيفه 
من قبل البعض يف غايات ومقدمات فاسدة وكاذبة وخاطئة، ومن هذه الناحية 

خ والذم. من هنا ال يوجد أي حمذور يف قول استحق الشعر والشعراء التوبي
النيب أو اإلمام للشعر األخالقي الذي يصب يف بناء العقيدة الصحيحة، كما متّ 

  .7ذكر بعض األشعار بالفعل يف ديوان منسوب إىل اإلمام علي 

إال أنه بااللتفات إىل املسألتني اآلتيتني، فإن القرآن ينكر وينفي أصل 
  .9ى النيب األكرم وجود ملَكة الشعر لد

من جنس  9املعجزة الرئيسة واخلالدة للنيب األكرم لـما كانت ـ  ١
الكالم الذي له قرابة وسنخية خاصة بفن الشعر ـ فهو كالم له أسلوبه اخلاص 
الذي ال هو من الشعر وال من النثر ـ يكون هناك احتمال يف أن النيب إذا 

حد ـ سواء قبل الرسالة أو عرف عنه قول الشعر ولو على مستوى بيت وا
بعدها ـ لشكل ذلك سنداً بيد املشركني إلنكار اعتبار إعجازه القرآين ـ سند 
النبوة والكالم اإلهلي ـ وتذرعوا لذلك بوجود ملَكة الشعر لدى النيب. فلكي 
يبعد اهللا عنه هذه التهمة والذريعة فقد جبل نبيه على حنو ال يستطيع معه قول 

&$  ( يف حمكم كتابه الكرمي الشعر، قال تعاىل �7 8� H �1$# �  L$!8" $* - $	 $2 $� 8( �\#
 �t-$" 8��� $Z - $	 $2
 S= ! �	 S�� 8� �� $2 S� 8D G �< H ( ���.  
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 9 وعلى الرغم من ذلك واصل بعض املعاندين اام النيب األكرم
اء به ينشأ من قدرته على نظم الشعر، ـر، وأن القرآن الذي جـبقول الشع
هناك أيضاً بعض املنصفني ـ الذين متكنوا من ناصية الشعر ـ ممن  ولكن كان

أقر بأن القرآن ال ميكن أن يكون شعراً، بل هو معجزة ال يستطيع أحد أن يأيت 
  مبثلها.

كان قادراً على نظم الشعر قبل النبوة أو  9واضح لو أن النيب األكرم 
هللا من باب اللطف دون خالهلا، لكان تأثري هذه الشبهة أشد، ولذلك حال ا

النيب وقول الشعر متهيداً هلداية املنصفني من الناس، واعترب أن قول الشعر 
  الينبغي لنبيه.

٢ فرضية وهي ا املسألة الثانية يف عدم اتصاف النيب بنظم الشعر، ـ أم
يف مكة للشعر ونظمه. فقد تقدم أن أشرنا إىل أم كانوا وتصورهم املشركني 

ة على قول الشعر إمنا تأيت من خالل ارتباط الشاعر باجلن يعتربون القدر
والشياطني، وعلى هذا األساس لو قال النيب شعراً، لسارعوا إىل اامه بأنه 

دون أن تكون مثّة نبوة يف من أبدع القرآن من خالل ارتباطه ذين املصدرين 
من القدرة على البني. فلكي يبعد اهللا عنه هذه التهمة اقتضت حكمته أن مينعه 

   قول الشعر.

  :األدلة والشواهد على عدم كون النبي األكرم شاعراً

 9تعرضنا يف العنوان السابق إىل بيان فلسفة عدم كون النيب األكرم 
شاعراً. وأما ملاذا ال ميكن اعتبار اآليات اليت ترتل على رسول اهللا كالماً شعرياً 

  :ن التدقيق يف املسائل اآلتيةبل هو كالم إهلي؟ فالبد يف اجلواب عنه م
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  :ـ عدم معرفة النيب للشعر قبل البعثة ١

مل يسبق له أن قال  9لقد أكدت اآليات املتقدمة أن النيب األكرم 
شعراً طوال عمره الشريف، حىت يقال إنه إمنا أبدع اآليات املدعاة بفضل 

ن سنخ وال م عتياديشاعريته وقوة خياله. وهي آيات ال من سنخ النثر اال
الشعر والكالم املوزون، ويف الوقت نفسه قد بلغ ذروة الفصاحة والبالغة حىت 

واعترفوا بعجزهم عن  9أعجز فطاحل الشعراء املعاصرين للنيب  األكرم 
  وصفه.

  :ـ اختالف القصائد األوىل للشعراء عن قصائدهم املتأخرة ٢

 من نقطة  أن يبدأمن قد يقول أحد إن الشعر والقدرة على نظمه البد
معينة، وإن ما ادعى رسول اهللا أنه آيات قرآنية هو يف احلقيقة ميثل 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 

إا يف احلد األدىن كانت تفتقر إىل تكن تعاين من بعض نقاط الضعف ـ ف
شيء من األمور الفنية، يف حني أننا ال جند شيئاً من ذلك يف اآليات القرآنية 
سواء يف ذلك ما نزل منها يف بداية البعثة وما نزل منها يف املراحل الالحقة، 

  وعليه ال ميكن أن يكون القرآن من جنس الشعر.

  :تحديـ عدم اشتمال الشعر على عنصر ال ٣

مل يقم شاعر بتوظيف قصائده يف جمال التحدي أبداً، ومل يدع شاعر أن 
قصائده متثل دليالً على نبوته، وإن على الذي يشك يف ذلك أن يأيت مبثل تلك 
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القصائد، يف حني أن النيب األكرم منذ بداية رسالته دعا مجيع الناس بل وحىت 
ت آياته من سنخ الشعر، ألمكن اجلن إىل اإلتيان مبثل هذا القرآن، فلو كان

  للشعراء الكبار أن يعارضوه.

  :ـ النقاط اإلعجازية األخرى يف القرآن الكرمي ٤

إن إعجاز القرآن الكرمي ال يقتصر على اجلانب البالغي والفصاحة منه 
حىت يقارن بالشعر وإبداع الشعراء، بل إن اآليات القرآنية تؤكد على جوانب 

علم الغيب فيما يتعلق باألحداث املاضية واآلتية،  إعجازية أخرى، من قبيل
واالتقان واإلحكام الذي حيكم مجيع آياته، والكشف عن القوانني العلمية 
كأصل حركة األرض والشمس، وقانون اجلاذبية وقانون الزوجية العام بني 
النباتات، وما إىل ذلك من األمور اليت نتوصل من خالهلا إىل حقيقة القرآن 

   ية، واإلميان بأنه من وحي اهللا.السماو

  :9الوحي نتاج وهم النيب األكرم  :الشبهة الثامنة  ■

يذهب بعض املستشرقني إىل االعتقاد بأن الوحي ـ ويف مورد حبثنا 
ـ إمنا هو نتاج الضمري والالشعور  9الوحي الذي نزل على رسول اهللا 

 :. حيث قال���ألنبياءالباطين الذي يفرزه السري والسلوك الروحي والعرفاين ل
إن األنبياء الذين ميثلون شرحية من األبرار واألتقياء الذين محلوا مهوماً كبرية 
من أجل هداية الناس إىل طريق الفضيلة واالستقامة، حيملهم هذا اهلاجس ـ 
بعد تراكم هذه احلالة النفسية ـ إىل تصور ارتباطهم بعامل الغيب واملالئكة، 
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لداخلية على أا رسائل تصدر إليهم من عامل الغيب ويتصورون نوازعهم ا
  .»الوحي اإلهلي«والسماء، ويبلغوا إىل الناس بوصفها من 

هذا االجتاه ينكر االرتباط احلقيقي القائم بني األنبياء والعامل اإلهلي  إنّ
  واملالئكة، ويعتربونه جمرد وهم يتومهه األنبياء.

هوت يف الغرب بعد دراسات وقد ذهب بعض املستشرقني وعلماء الال
إىل اإلذعان بأنه يتصف باألمانة  9جامعة بشأن شخصية النيب حممد 

والصالح والثقة، وإنه يتمتع بنبوغ خاص صرفه يف شأن الدعوة إىل الدين، 
ولكن هل كان إىل جانب ذلك نبياً مرسالً من السماء؟ هذا ما ال ميكن إثباته 

  بضرس قاطع.
 أنّي واط الباحث الغريب يف حقل اإلسالم، يرى الربوفسور مونتغمر

يتصف به األنبياء الذين يتمتعون خبيال  »خيال مبدع«الوحي بشكل عام 
خصب، مثل سائر الفنانني والشعراء واألدباء، فهم يستطيون جتسيد ما يشعر به 

  .���اآلخرون وال يستطيعون التعبري عنه بشكل ملموس
لرؤية. فقد عجز علي دشيت يف وهناك من املعاصرين من تأثر ذه ا

وحقيقته الغيبية والسماوية، وفهمها العقود املنصرمة عن استيعاب مسألة الوحي 
على  7من قبل جربائيل  9ولذلك عمد إىل تفسري وحي النيب األكرم 

أنه جمرد أوهام وإفرازات لتمنيات الرسول الكامنة يف صقع ضمريه وما يضمره 
  .���يف الالشعور من نفسه
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عود بداية التفسري النفسي للوحي وجتاهل ارتباط النفس النبوية بعامل وت
الغيب إىل عصر نزول القرآن. حيث كان املشركون والكفار يلجأون إىل هذا 

وارتباطه بعامل الغيب. وقد  9التفسري لتربير إنكار الوحي ونبوة رسول اهللا 
 التفسري إىل 9أرجع القرآن بعض تربيرات وحجج أعداء النيب األكرم 

  :احلسي والنفسي للوحي، ويف حتليل هذا املوقف منهم، نشري إىل قوله تعاىل
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  :مناقشة وحتليل

يعدو أن يكون جمرد ادعاء  إن هذا االجتاه ال :ـ جمرد ادعاء حبت ١
حمض، فإن كون بعض الناس تتنازعهم حاالت نفسية وباطنية خمتلفة تصل 

إىل مستوى النبوغ والعبقرية اخلاصة، ال تنهض دليالً على النبوة  همعند بعض
وإرجاعها إىل الوحي. وبعبارة أخرى مل يقم مثّة دليل على اعتبار الوحي نتاج 

   ا النيب.قوة اخليال اليت يتمتع 

إن جتلي احلاالت  :ـ اخليال رهن بتوفر الظروف والشرائط اخلاصة ٢
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النفسية والضمري الالشعوري رهن بالشرائط والظروف اخلاصة، فإا تشاهد يف 
الغالب ـ مثالً ـ عند أولئك الذين يعانون من بعض األمراض أو الذين يعانون 

 أن تاريخ حياة األنبياء مبن احلزن والقلق واالحباط أو املرتاضني، يف حني
ال يتحدث عن مثل هذه املوارد، بل على العكس من  9فيهم النيب األكرم 

ذلك فإن بعض اآليات قد نزلت على رسول اهللا يف أجواء من قبيل احلرب 
  والقتال اليت يستحيل مقارنتها بقوة اخليال والطاقات النفسية العادية.

ذكر علماء اإلسالم  :9 األكرم ـ الطريق العقلي ملعرفة النيب ٣
 فضالً عنإلثبات صدق مدعي النبوة ومتييز النيب الصادق من النيب الكاذب ـ 
  :النص على النيب الالحق من قبل النيب السابق ـ طريقني آخرين، ومها

الطريق األول الدليل العقلي، مبعىن أن العقل حيكم بضرورة دراسة 
مدعي النبوة، وإن التأمل يف تاريخ وسرية  القرائن والشواهد اليت تثبت صدق

يثبت أنه كان منذ الصغر يتصف بالصالح والصدق واألمانة  9النيب األكرم 
والوثاقة، ولذلك كان حيظى بثقة عالية بني أفراد جمتمعه، كما كان متصفاً بسائر 
الصفات األخالقية اإلجيابية األخرى أيضاً. بل أبدى مقاومة منقطعة النظري ـ 

لى املستوى الروحي واجلسدي ـ يف مواجهة شىت أنواع التعذيب واألمل ع
واألذى، ومل يستسلم للضغوط واملغريات والوعود والتهديدات، مما يعكس 

  عمق إميانه الراسخ، وثباته على املبدأ واهلدف املنشود.

ويف مقابل األنبياء احلقيقيني جند أولئك الذين يدعون الوحي والنبوة 
ىل الصفات املتقدمة، وإم منذ مراحل الطفولة والشباب كانوا يفتقرون إ

يعانون من ضعف يف واحدة من اجلهات والصفات األخالقية يف احلد األدىن، 
من قبيل مسألة األخالق والسلوك أو األمراض اجلسدية والنفسية، أو اإلميان 



 ���

ويتراجعون  باهلدف وحتمل أنواع التهديد والوعيد، حبيث أم يستسلمون غالباً
  عن ادعاء النبوة.

ومرحلتها النبوة  سريةوعليه ميكن لنا من خالل التأمل والنظر يف 
أن نثبت صدقه فيما ذهب إليه من ادعاء النبوة  9وجهاد النيب األكرم 

  .���وارتباطه بعامل الغيب واتصاله باهللا سبحانه وتعاىل

إلثبات صدق أما الطريق العقلي اآلخر  :ـ اإلعجاز دليل النبوة ٤
األنبياء يف ادعائهم فهو املعجزة. فاألنبياء مل يكتفوا بادعاء النبوة، وإمنا قرنوا 
ذلك باجتراح املعجزات اليت مل يستطع اآلخرون أن يأتوا مبثلها. وقد قام النيب 

إلثبات نبوته باجتراح معجزة هي من جنس ما خيرق العادة  9األكرم 
ما كان شائعاً يف عصره من الصناعات  وتتناسب يف الوقت نفسه مع طبيعة

ميثل حتدياً ملن كان الشعر ميثل خبز  »القرآن الكرمي«األدبية والبالغية، فكان 
يومهم، هذا مع أن النيب مل يدخل مدرسة أو يتعلم العلوم عند معلم، وجاء 

  بكتاب وكالم أذهل اجلهابذة من فطاحل األدب العريب يف عصره.

آن الكرمي حصيلة اخليال أو نبوغ النيب رـي والقـفإن كان الوح
، فلماذا مل يتمكن سائر العباقرة واألفذاذ طوال القرون األربعة عشر 9األكرم

 املنصرمة من اإلتيان مبثل هذا القرآن أو سورة واحدة من سوره يف احلد
 9األدىن؟ أال يشكل ذلك دليالً على أن الوحي الذي نزل على النيب األكرم 

  اخلوارق للطبيعة؟ كان من سنخ
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لقد اشتملت الكتب السماوية  :وبشارم ـ إخبار األنبياء السابقني ٥
السابقة، ومن بينها التوراة واإلجنيل على البشارة بظهور نيب يف مكة حيمل 

. وقد قام عدد من احملققني من اليهود واملسيحيني 9صفات النيب حممد 
بالنظر إىل ما وجدوه  9 األكرم املعاصرين باعتناق الدين الذي جاء به النيب

يف كتبهم مما ينطبق على النيب حممد انطباقاً كامالً ال يبقى معه من شك. بل 
هناك منهم من ألف الكتب يف إثبات هذا املدعى، من أمثال املريزا حممد رضا، 

، »إقامة الشهود يف رد اليهود«من علماء اليهود يف طهران، حيث ألف كتاب 
، وعلي »أنيس األعالم يف نصرة اإلسالم«ر اإلسالم يف كتابه وحممد صادق فخ

  .»الكتاب والدين والدولة«بن ربان الطربي يف كتابه 

  :نابغة وعبقرياً 9اعتبار النيب األكرم  :الشبهة التاسعة  ■

أدرك بعض املستشرقني استحالة إنكار اإلجنازات اليت حققها النيب 
ت ـ األعم من الروحية واملعنوية على خمتلف األصعدة وااال 9حممد 

(املتمثّلة بنشر الدين التوحيدي والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية)، أو بناء 
الدولة واتمع وتأسيس احلكومة اإلسالمية املقتدرة ـ ولكنهم من ناحية 
أخرى مل يرق هلم تفسري هذه اإلجنازات من خالل االعتراف بارتباط النيب 

لغيب والوحي؛ فعمدوا ـ لتربير هذه اإلجنازات ـ إىل القول بعامل ا 9األكرم 
دون أن يكون مثّة وحي يف البني بزعمهم. وإن من كان عبقرياً،  9بأن حممداً 

بدالً من اإلسالم، يذهبون  ���»احملمدية«املستشرقني الذين يستعملون مصطلح 
  إىل هذا التربير بشكل عام.
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  :مناقشة وحتليل

ه الشبهة من خالل النظر يف اإلجابات املتقدمة تتضح اإلجابة عن هذ
بالكهانة وممارسة السحر. بيد أن دفع هذه  9الواردة يف نقد اام النيب 

  :الشبهة من األساس يقتضي منا اإلشارة إىل األمور اآلتية

  :ـ ادعاء بال دليل ١

من السهل جداً لشخص أن يطرح فرضية أو يدعي رأياً، ولكن عليه 
لدليل، وفيما حنن فيه جيب على صاحب هذا االدعاء أن يثبت أن أن يثبته با

مل يكن لديه أي ارتباط بالوحي وعامل الغيب. يف حني أن  9النيب حممد 
ها تثبت ارتباط النيب أن إذاألدلة والشواهد تثبت خالف ما يدعيه املنكرون، 

  وصلته بالوحي وعامل الغيب.

 يف مرحلة الصغر وفترة ـ عدم ظهور آثار العبقرية على النيب ٢

  :الشباب

إن العباقرة تظهر عليهم خمايل النبوغ منذ الصغر، فيكون املقربون منهم 
هم أول من يدرك العبقرية فيهم، كأن يتمكن وهو يف سن الثالثة أو الرابعة من 
تعلم لغة أجنبية أو عدة لغات، أو أن حيفظ نصوصاً كبرية من القرآن الكرمي أو 

عرية الطويلة. وتتجلّى هذه العبقرية يف فترة الشباب بشكل أكرب. القصائد الش
، وإمنا عرف 9يف حني أن التاريخ مل يرصد هذه الظاهرة لدى النيب حممد 

ال يتناسب مع كونه  أمروهو بوصفه شخصاً أمياً يشتغل يف رعي األغنام، 
  عبقرياً.

ثة يتمتع كان قبل البع 9أجل، لقد سجل التاريخ أن النيب حممداً 
حممد «بكامل الصفات والسجايا األخالقية، وكان يعرف بني أبناء جمتمعه بـ 
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، إال أن هذا ال عالقة له بالعبقرية والنبوغ، وإمنا هو دليل على النبوة »األمني
  كما سنشري إىل ذلك.

  :ـ السرية األخالقية ٣

كان متصفاً يف صباه وشبابه بكامل  9أشرنا إىل أن النيب األكرم 
الصفات األخالقية، ومن بينها الصدق يف القول والعمل واألمانة. وعليه فإن 
كانت نسبة العبقرية إىل النيب تعين إنكار ارتباطه بالوحي وعامل الغيب، للزم 
من ذلك اامه بالكذب ـ والعياذ باهللا ـ وهذه التهمة ال تنسجم مع ما عرف 

ا االام نفسه حباجة إىل عنه من التحلّي مبكارم األخالق، ولذلك فإن هذ
   اثبات.

  :ـ إثبات النبوة باألدلة اخلاصة ٤

 9تقدم يف الصفحات السابقة إمكان إثبات نبوة النيب األكرم 
  :مبختلف األدلة، من قبيل

  أ ـ النص على النيب الالحق من قبل األنبياء السابقني.
  ب ـ املعجزة.

  ج ـ الشواهد العقلية.

  :العبقريةـ اختالف النبوة عن  ٥

رغم االشتراك القائم بني العباقرة واألنبياء يف اجتراح بعض األعمال 
اخلاصة املخالفة ملا يألفه العرف العام. إال أن النبوة وما يصحبها من اإلعجاز 

 يأيتواألمور اليت جيترحها النيب، تنفرد خبصائص فذة متيزه من العباقرة، وفيما 
  :صنشري إىل بعض جوانب هذه اخلصائ
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إن العباقرة حيتاجون  :ـ احتياج العبقري إىل التعليم واملمارسة ٥/  ١
للوصول إىل أهدافهم إىل بذل شيء من اجلهود وإن كانت قليلة جداً باملقارنة 
إىل غريهم، فالعبقري يتمكن من حفظ كتاب أو نص يف فترة زمنية قياسية ال 

من تلك املدة مبئة مرة، أو يستطيع غريه حفظه إال بعشرة أضعافها أو حىت أكثر 
أن بإمكان العبقري أن جيتاز املراحل الدراسية يف فترات قياسية، يف حني أن 

من اإلتيان بكتاب  »أمياً«مل يتحقق له ذلك، إذ متكن بوصفه  9النيب األكرم 
دون أن جيتاز أي مرحلة دراسية، من أعجز أفصح الفصحاء من أبناء عصره 

  .أو ممارستها يف هذا السياق دون أن خيوض جتربةمن و

إن العباقرة مل يكونوا يوماً ما  :ـ عدم جلوء العباقرة إىل التحدي ٥/  ٢
بصدد اعتبار ما توصلوا إليه من اإلجنازات اية النبوغ يف جمال اختصاصهم، 
فاملكتشف أو املخترع مثالً اليدعي استحالة أن يقوم غريه باكتشاف أو اختراع 

دون من ه واكتشافه، وإمنا يكتفي مبجرد االغتباط بإجنازه شيء يفوق اختراع
أن يكون ذلك مصحوباً بالتحدي، وال ميكن هلذا االدعاء ـ لو حصل ـ أن 
يكون ممكناً؛ إذ ميكن للعباقرة اآلخرين أن يأتوا مبثل ما أتى به هذا العبقري أو 

بية والعقلية قد مبا هو أفضل منه. وإن التطور العلمي يف خمتلف احلقول التجري
أثبت أن العلوم يف طريقها إىل التقدم واالزدهار، وإن العبقري الالحق ميضي 
قدماً مبا أجنزه العبقري السابق. أما النيب فينطلق من مقام التحدي، وقد قام 

إلثبات مدعاه باجتراح خمتلف املعاجز، ومن بينها القرآن  9النيب األكرم 
فيما يتعلق باملاضي واملستقبل، مما ال ميكن لغريه  الكرمي، واإلخبار عن الغيب

عبقرياً، بل  9 أن يقوم به مهما بلغ من العبقرية. وعليه ال يكون النيب حممد
  هو نيب.
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كان يتمتع بعد البعثة  9ا املسألة األخرى فهي أن النيب األكرم أم
لى بنوع من السياسة اخلاصة اليت مكنته بفضل اهللا ورعايته من التغلّب ع

األعداء يف كال البعدين (املعنوي والسياسي). ميكن لنا أن ندعي أنه لوال هذه 
العناية اإلهلية ملا أمكن للنيب أن حيقق كل هذه االنتصارات الباهرة على 

اآليات اليت تأمر النيب بفعل أمر أو تنهاه عن شيء تؤيد هذا  نّأأعدائه. و
  :االدعاء، وإليك بعضاً من هذه اآليات
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وعليه فإن نسبة النبوة وهذه االنتصارات الباهرة اليت حققها النيب 
إىل الناحية البشرية من وجوده الشريف ـ بقطع النظر عن العناية  9األكرم 

  اغم مع احلقائق.اإلهلية ـ ال تنسجم مع األدلة السابقة وال تتن
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دعوى اقتباس اإلسالم من األديان األخرى  :الشبهة العاشرة ■

  :���وخمتلف الثقافات يف العامل

لقد سعى أعداء اإلسالم إىل إظهاره بوصفه متأثراً باألديان والثقافات 
السابقة، وأرادوا بذلك إنكار أن يكون لإلسالم من خلفية مساوية أو أنه نتاج 

اإلسالم «وعامل الغيب. ويف هذا اإلطار جاء يف كتاب االرتباط بالوحي 
  :قوله ���ملؤلفه ابن وراق »واإلسالموية

ال حيتوي القرآن على عقيدة إال وهناك إشارة إليها من قبل األديان «
عواحلضارات السابقة، وإن مجيع األصول األخالقية الواردة يف القرآن تمن  د

نسان، وإن القصص الواردة يف القرآن بديهيات القواعد العامة يف حياة اإل
  مأخوذة من تعاليم اليهود واملسيحيني. 

اره اليت قام به إىل الشام حاخامات ـفقد حاور النيب حممد يف أسف
اليهود والرهبان يف صوامعهم واملنحدرين من أقوام عاد ومثود، وتعلم منهم 
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  .���»القصص القرآين

  :مناقشة وحتليل

  :لشبهة جتدر اإلشارة إىل األمور اآلتيةيف معرض نقدنا هلذه ا

  :ـ أمية النيب ١

بوصفه نيب اإلسالم ومؤسس  9الكالم القائل بأن النيب األكرم  إنّ
شريعته، إمنا استنسخ اإلسالم من األديان أو الثقافات واحلضارات األخرى، 

عند خيالف مجيع احلقائق والوقائع التارخيية؛ إذ شهد التاريخ أن النيب مل يدرس 
أي عامل من علماء األديان األخرى، كما أنه مل يدرس يف أي مركز أو مؤسسة 

  من املؤسسات واملراكز العلمية العاملية يف ذلك العصر.

بعبارة أخرى إن اتصاف النيب باألمية يعين أنه مل يتعلم القراءة 
والكتابة، ومل يكن باستطاعته أن يقرأ أو يكتب. يف حني أن الزم االدعاء 

تقدم وجود احلد األدىن من املعرفة اليت متكنه من قراءة الكتب املقدسة امل
لألديان األخرى أو الثقافات واحلضارات اليت كانت معروفة يف حينها، لكي 
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  .���يتمكن من االقتباس منها لبناء دينه اجلديد

وأتباع األديان  9ـ عدم االرتباط التفصيلي والدائم بني النيب  ٢

  :األخرى

مل يرتبط بعلماء النصارى إال يف  9التاريخ أن النيب األكرم  يشهد
موردين عندما سافر إىل الشام، وكان أحدمها عندما كان يافعاً، واملورد الثاين 
عندما كان شاباً، وكان كال اللقائني على مستوى اللقاء العابر الذي ال ميكن أن 

موسى (عليهما السالم)، يكون كافياً لفهم التعاليم الواردة يف شريعة عيسى و
فضالً عن التأسيس عليه لبناء شريعة متكاملة احللقات، وذلك يف مدة ال 

  دون أن يكون قد كتب شيئاً عن تلك األديان.من تتجاوز العشرين سنة، و

ـ عدم ذكر دعوى أخذ اإلسالم من األديان األخرى من قبل  ٣

  :األعداء يف صدر اإلسالم

ن أعداء اإلسالم األلداء الذين مل يتركوا األمر اآلخر أننا نالحظ أ
وسيلة لدحر اإلسالم يف باكورة أمره إال واستخدموها، مل يتهموا النيب ذه 
التهمة أبداً، يف حني أم اموه مبختلف االامات من قبيل االتصال باجلن 
وممارسة الكهانة وقول الشعر، بل ونسبوه حىت إىل اجلنون أيضاً، ولكن حيث 

م يعلمون أنه مل يسبق له أن التقى عاملاً مسيحياً أو يهودياً مل خيطر بباهلم أن أ
يتهموه مبثل هذه التهمة، ألا ستكون بعيدة عن الواقع جداً، ولن تقنع أحداً. مث 
إن أحبار اليهود ورهبان النصارى قد جدوا بعد ذلك يف مواجهة اإلسالم من 

إلسالم، فلو كان النيب األكرم جمرد ناسخ أجل احليلولة دون اعتناق أبنائهم ل
                                                             

��� '�;,� + 	�� ���&( Ik8� �d �� }�e�? '�6? 9  ]!,� }e��� *���7E�� �GH "& 



 ���

لتعاليمهم الختذوا ذلك سالحاً ضده، كما كان اليهود يغتنمون أبسط اجلزئيات 
لغمز قناة النيب منها، ومن ذلك ما كان من أمر القبلة وتوجه املسلمني يف 
صالم إىل بيت املقدس، معتربين ذلك نقطة ضعف يف اإلسالم، وكان النيب 

طرفه إىل السماء متوقعاً تغيري القبلة يف كل حلظة، حىت انتهى األمر  لذلك يقلب
  إىل إذن السماء بتغيري القبلة إىل الكعبة املشرفة.

ـ اشتراك اإلسالم مع سائر األديان يعود إىل احتاد املصدر (وحي  ٤

  :السماء)

وفيما يتعلق بشبهة التشابه القائم بني القرآن الكرمي ومضامني الشريعة 
سالمية وبني الكتب السماوية األخرى ـ اليت يتخذها بعض املستشرقني اإل

مستمسكاً للطعن يف اإلسالم ـ جيب القول ال ميكن إنكار وجود هذا التشابه، 
إال أنه ال يعود إىل اقتباس القرآن من الكتب السماوية األخرى، وإمنا سببه هو 

، وإن مجيع األنبياء أن مجيع األديان التوحيدية ذات منشأ واحد وهو الوحي
واألديان السماوية تستند إىل إله واحد. وميكن القول إن مجيع األديان عبارة 
عن دين واحد قد تكامل عرب العصور، وإن دين النيب اخلامت هو أكمل األديان 
وناسخها. وعليه حيث تشترك هذه األديان يف اخلطوط العامة، فمن الطبيعي أن 

  د التفصيلية.تتشابه يف كثري من املوار

أما وجود عناصر احلضارات األخرى يف اإلسالم ومن بينها بعض 
املسائل الفلسفية، فهو أمر يعود إىل طبيعة احلضارة اإلسالمية، حيث تسربت 

، وال شأن للنيب ا، رغم أن هذه 9هذه العناصر إليها بعد النيب األكرم 
  .9وتعاليم النيب األكرم العناصر قد متّ اجتذاا طبقاً للمباين اإلسالمية 
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أسباب عدم نزول اإلمدادات الغيبية يف  :الشبهة احلادية عشرة ■

  :احلروب

وعدم  9متسك بعض أعداء اإلسالم بعدم تأييد اهللا للنيب األكرم 
  :إنزال اإلمداد الغييب عليه الستنتاج أنه مل يكن نبياً، حيث قال

نزلت لنصرة جيش لقد ادعى حممد بعد معركة بدر أن املالئكة قد «
اإلسالم، ولذلك على الرغم من التفوق العددي للمشركني متكن املسلمون من 
حتقيق النصر عليهم، بل إن القرآن الكرمي يتحدث عن عدد املالئكة، ويعد بأنه 
سيرتل املالئكة املردفني لنصرة حممد يف احلروب. ولسنا ندري ما الذي جعل 

مكتفياً بالنظر إىل اهلزمية النكراء واملذلة اليت اهللا ال يفي بوعده يف معركة أحد، 
  .���»تعرض هلا حممد واملسلمون؟

  :اجلواب

ال شك يف أن اهللا ينصر رسله وأنصارهم وأتباعهم، كما قال اهللا تعاىل 
  :يف حمكم كتابه الكرمي
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ق فعالً يف اية املطاف، حيث جعل اهللا سبحانه دينه هو وهذا ما حتقّ

الغالب، رغم كراهة املشركني والكافرين ورغم حشدهم جلميع إمكانام 
ق هذا النصر، ولكن ال يسع شيء أن حيول دون حتقّمن وطاقام للحيلولة 

  ظهور احلق على الباطل.دون حتقق إرادة اهللا اليت قامت على 
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وأما إذا كان املراد من اإلمداد الغييب هو املعجزة، فيجب القول ال شك 
، ���يف أن األنبياء إمنا يتوصلون من خالل املعجزة إىل إثبات صدق دعوم

، وملا كان هو خامت ���وقد كان للنيب األكرم يف هذا السياق الكثري من املعاجز
معاجزه خالدة إىل يوم القيامة، وهي معجزة القرآن؛  األنبياء، فقد كانت إحدى

  لتكون شاهداً على صدقه على مر العصور.

  :ـ اإلمداد الغييب من العناصر الطبيعية اخلاصة ١

ومن جهة أخرى جيب القول إن اإلمداد الغييب هو نوع من اإلعجاز 
ا اهللا على عباده يف بعض املوارد، وكانت تؤد ي إىل انتصار والكرامة اليت مين

املسلمني، بيد أن هذا اإلمداد كان يف الغالب يتم عرب الوسائل الطبيعية، من 
كان يضعفهم من جهة  وهو أمرقبيل قذف اخلوف والرعب يف قلوب األعداء، 

ويقوي املسلمني من جهة، كما حدث ذلك يف واقعة بدر، ويف ذلك قال اهللا 
  :تعاىل
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  .��y»نصرت بالرعب« :يف هذا الشأن 9وقال رسول اهللا 
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ومن بني األسباب الطبيعية األخرى اليت أدت إىل انتصار املسلمني هي 
 بدر واخلندق، فقال عن ذلك بشأن معركة 9الرياح، وقد حتدث رسول اهللا 

  .���»نصرت بالصبا«

  :دخول املالئكة يف القتال لرفع معنويات املؤمننيـ  ٢

كما حتدث القرآن الكرمي أحياناً عن نزول املالئكة ملد يد العون إىل 
املؤمنني، وكان ذلك لغرض تقوية قلوم والشد على أيديهم، وإن مل يباشروا 

�N 8$ ( :القتال بأنفسهم، قال تعاىل  	 B~$<�  R $�$m$b . 89 �� ?. $� 89 �D ��  � �* 8�$N 89 ��$3  T 8� $* 8�$#
 8#
I $= # $̂ 8" �	  R $� ]$m $� ( ���.  

وليس هناك تقرير تارخيي بأن املالئكة شاركت يف قتل أحد من 
املشركني يف احلرب، فقد رصدت كتب التاريخ عدد القتلى من األعداء بسبعني 

دون أن يرد من واملغازي أمساء الذين قتلوهم، شخصاً، وقد ذكرت كتب السري 
  ذكر للمالئكة ضمن قائمة الذين قتلوهم.

  :ـ تعلق مشيئة اهللا على تعويل النيب على نظام العلية ٣

ميكن القول إن اهللا كان ميد يد العون على الدوام إىل النيب  عليهو
قائماً يف أغلب واملسلمني، وكان ينصرهم باإلمدادات الغيبية، ولكن املناط كان 

األحيان على االستناد إىل األمور الطبيعية، إال يف حاالت الضرورة القصوى 
اليت يكون فيها الكيان اإلسالمي معرضاً للخطر الوجودي، وهنالك يأيت املدد 

  اإلهلي على شكل معجزة.
                                                             

���  _ ,��� ��5�! ,f=�( ��e��� a ,wz _ ,p�	�� ��5�! ;� a ,lwx� 
��� I��9� ][: ��l� 



 ���

يف الوحي  9إنكار دور النيب األكرم  :الشبهة الثانية عشرة ■

  :)(شبهة النحلة والببغاء

هناك من يرى أن الالزم من نظرية علماء اإلسالم بشأن نزول ألفاظ 
القرآن من قبل اهللا على النيب هو إنكار دور النيب يف الوحي، مبعىن أن الوحي 
والقرآن الكرمي إذا مل يكن مثرة متخضت عنها التجربة الدينية للنيب، فإن ذلك 

أو أنه ـ على حد تعبري  سيلزم منه تدين مستوى دور النيب إىل جمرد وسيط،
  .���صاحب الشبهة ـ سيكون مثل الببغاء أو آلة التسجيل

 »الرتول اللفظي للوحي«إن القول بنظرية  :قال أصحاب هذه الشبهة
، ولذلك ال بد ـ للحفاظ على مكانة النيب ـ من »شخصية النيب«اليتناسب مع 

ن الكرمي هو مثرة إنكار الرتول اللفظي للوحي بزعمهم واالعتقاد بأن القرآ
  التجربة الدينية للنيب.

  :ينقد ورأ

اإلشكال اهلام يف هذه املقاربة يكمن يف الغفلة عن نظرية علماء  إنّ
اإلسالم، فإم رغم اعتقادهم بأن الوحي والقرآن عني األلفاظ الصادرة عن 
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يف خمتلف  9اهللا، إال أم من ناحية أخرى يؤكدون على دور النيب األكرم 
ل التكوينية والتشريعية من العقيدة. وألجل عدم طرح املباحث اجلديدة احلقو

من هذا النوع، مل يتم بيانه وتقريره بوصفه دوراً للنيب يف الوحي، وهذا ما 
  سنعمل على عرضه هنا من خالل التأمل يف آراء العلماء من املسلمني.
الفالسفة كما سنشري يف اخلتام إىل إمكان اجلمع بني نظرية املتكلمني و

  والعرفاء.

 :إشارة إلى حقيقة الوحي
إن الوحي حقيقة خافية ومستترة ال ميكن التوصل إىل إدراك كنهها إال 

أنفسهم. وبااللتفات إىل هذه احلقيقة فإن دور  »األنبياء«ألصحاب الوحي من 
أصحاب الوحي يف تلقي الوحي سيكون خافياً بدوره على الناس العاديني، 

ن حقيقة الوحي نفسها. ومع ذلك قد ميكن ـ من خالل شأنه يف ذلك شأ
بشأن الوحي، والنظر يف  9التمسك بالروايات املأثورة عن النيب األكرم 

قواعد وأصول علوم من قبيل العرفان والفلسفة ـ تقدمي صورة إمجالية عن 
 حقيقة الوحي ودور األنبياء فيه. وهلذه الغاية ال بد أوالً من اإلشارة إىل حقيقة

  الوحي.
  :أ ـ االجتاه اإلخباري واملوضوعي

يف هذا االجتاه يتم تفسري حقيقة الوحي على أا اإلخبار واإلعالن 
عن نداء ورسالة السماء من قبل اهللا بشكل مباشر أو بواسطة إنسان خاص 

  (النيب)، لغرض إبالغه إىل الناس.
مللك، وإن مثل هذا الوحي يتحقق على خمتلف الصور، من قبيل نزول ا

  والرؤيا، واإللقاء يف القلب والروع، أو مساع النداء الغييب.
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  :وقد استدلّ أصحاب هذا الرأي على نظريتهم بقوله تعاىل
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بوصفه وسيلة  »الكالم«فقد حتدثت هذه اآلية الشريفة أوالً عن 
للتخاطب بني اهللا والبشر، واملراد منه مطلق االرتباط واإلخبار واإلعالن من 
قبل اهللا والذي يكون أحياناً من خالل الكالم واأللفاظ واإللقاء يف القلب 

ريب من معىن احلدس) الذي يدل عليه القسم األول منه والروع (اإلهلام = الق
طبقاً ملا عليه رأي املفسرين. ويؤيد هذا القسم القسمان اآلخران،  »إال وحياً«

؛ وذلك ألن األول يعين مساع النداء »يرسل رسوالً«و »من وراء حجاب«أي 
 اإلهلي من وراء حجاب مثل الشجر، والثاين يعين احلوار مع امللَك، فيبقى

  مفهوم اإلهلام يف القلب أو اإلهلام يف عامل الرؤيا. »إال وحياً«لعبارة 

وهذا التفسري هو التفسري التقليدي للوحي والذي عليه أكثر علماء 
  اإلسالم وحىت املسيحيني أيضاً.

  :ب ـ االجتاه الفلسفي والعرفاين

س االجتاه اآلخر يعود إىل الفالسفة والعرفاء، حيث يدعى أن الوحي لي
جمرد نزول ملَك الوحي أو التكلم اإلهلي مع النيب، بل يتحقق يف ضوء الكشف 
والشهود الذي حيصل للنفس النبوية بفعل تكاملها، حبيث يغدو بإمكاا 
االرتباط بعامل الغيب، وتنجح يف احلصول على األخبار واألحكام املغيبة عن 

  سواهم.
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النفس وتوجهها إىل وقد وصف صدر املتأهلني مبدأ الوحي بالتفات 
  عامل الغيب، فقال

  .���»إن جهة النفس اليت إىل عامل الغيب هي مدخل اإلهلام والوحي«
  :يف توضيح مفهوم الوحي 1وقال مساحة اإلمام اخلميين 

من احلالة البشرية، وتوجيه شطر قلبه  9بعد خروج النيب األكرم «
  .���»7لة جبربائيل إىل ناحية اجلربوت، يتصل بتلك الروح العظمى املتمث

 حلقيقة الوحي، وطبقاً نين خمتلفيهناك تفسري حصيلة الكالم أنّ
للتفسري التقليدي جند الوحي عبارة عن نزول النداء السماوي من طريق امللَك 
أو النداء الغييب. وطبقاً للتفسري الفلسفي والعرفاين فإن الوحي يعين صعود النيب 

   العليا اليت هي عوامل العقول واملالئكة.واتصاله النفسي والروحي بالعوامل

  :رؤية المتكلمين والفالسفة :األول

يف الوحي على أساس النظرية  9نبدأ أوالً ببيان دور النيب األكرم 
  :املشهورة والتقليدية

  :ـ االستعداد الالزم لتلقي الوحي ١

أهم دور يراه هذا االجتاه ألصحاب الوحي ـ أي األنبياء ـ هو  إنّ
تعداد اخلاص لتقبل الوحي، مبعىن أن الوصول إىل مقام النبوة وتلقي االس

الوحي ليس مقدوراً جلميع الناس، وإمنا يتوقف ذلك على توفر الصالحية 
واالستعداد لتقبل الوحي، ذلك من خالل االتصاف بالصفات الكمالية بشكل 
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ني الذي تام. بعبارة أخرى إن األنبياء هم من األفراد الصاحلني والكامل
اجتباهم اهللا واصطفاهم حلمل رسالته. فهم يتمتعون بأقصى درجات الكمال 

  والصالح يف خمتلف األبعاد العقلية واألخالقية.

وهذا املعىن من النبوة قد متّ التأكيد عليه يف الروايات، فقد روي عن 
  :أنه قال 9النيب األكرم 

»�,
 $5 $($. < $2  �) $� ;<& �' $� < $2 ;- o3 ! $J 8�  	 $̀ $} 80$N �1 �� 8� $Z $�& �� $* $2 $̀ 8� $(8#
 $̀  � 8�$) 8� $* h
  1 ) �	�N  %& �� �Z  i3 $O«���.  

  :أنه قال 7وكما روي عن اإلمام احلسني 
  .���»إن اهللا وجد قلب حممد أفضل القلوب وأوعاها؛ فاختاره للنبوة«

وقد أكد بعض الفالسفة على لزوم توفر شرط الكفاءة واالستعداد 
. وقد �`�ة يف النفس النبوية، كي يتمكن النيب من اللقاء مبلك الوحيوالنوراني

  :صرح األستاذ الشهيد مرتضى املطهري من املعاصرين قائالً
إن الوحي ـ خالفاً للغريزة ـ هداية تتخطى احلس والعقل، بل هو من «

األمور االكتسابية إىل حد كبري. بل هو من أعلى درجات الوعي 
  .��l»واإلدراك

ليه فإن أول دور للنيب يف الوحي يكمن يف استعداده لتقبل الوحي وع
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وتوجيه خطابه إليه. وهذه الصفة يف حد ذاا حتظى بأمهية بالغة، إذ ال ميكن 
  االتصاف ذه الصفة إال لألفذاذ من البشر؛ ليكونوا أهالً لتلقي رسالة السماء.

الوحي يقتصر على زبدة الكالم أن الرؤية التقليدية ال ترى دور حامل 
جمرد دور الوسيط والببغاء وآلة التسجيل؛ ألن هذه األمور جمرد وسائل مادية 
متّ تصميمها من قبل شخص بعينه. وأما حامل الوحي فهو إنسان خمتار 
وجمتىب؛ إذ ال بد لتقبل خطاب الوحي من مواصفات خاصة، وإن هذا األمر 

  ت الكمالية.رهن بأن يتحلى اإلنسان (النيب) بأمتّ الصفا

  :ـ حتمل الوحي ٢

لقد أشرنا إىل أن الشرط األساس يف تقبل محل خطاب الوحي هو 
االستعداد اخلاص لتلقي نداء اخلالق تعاىل. وإن املرحلة التالية أو الدور التايل 

  :حلامل الوحي يكمن يف قدرته على حتمل الوحي، توضيح ذلك
الل احلواس اخلمسة. أما إن ارتباط اإلنسان مبحيطه يتم عادة من خ

االرتباط بعامل الغيب فهو ارتباط خاص وخارق للعادة، وإن أصل إقامة هذا 
االرتباط والقدرة على احملافظة عليه تستدعي وجود أرضية خاصة، من قبيل 
األفراد الذين يقيمون االرتباط مع العوامل الغيبية من خالل اللجوء إىل خمتلف 

واح واجلن وما إىل ذلك مما يصعب على البعض األساليب، مثل إحضار األر
حتمله، وقد يؤدي م أحياناً إىل االضطراب أو احلاالت النفسية األخرى، كما 

من بينها وجود  ،أن استمرار مثل هذا االرتباط يتوقف على أسباب وعناصر
  بعض الصفات اخلاصة لدى الفرد، واملثابرة على مزاولتها.

حي عبارة عن ارتباط من نوع خاص بعامل النبوة والولـما كانت و
الغيب، فإن شرائطه ستكون أكثر تعقيداً من سائر أنواع االرتباط األخرى 
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بالغيب، وإن على شخص النيب أن يستعد ويوفّر يف نفسه أرضية نزول الوحي 
وامللَك أو مساع النداء الغييب؛ ذلك ألن الوحي ليس جمرد رؤية شخص عادي 

. وإن ما ورد يف الروايات من األحوال العجيبة اليت أو مساع صوت مألوف
كانت تظهر على النيب أثناء نزول الوحي من قبيل الضعف واإلحساس بالربد 
وترشح العرق واالضطراب وما يشبه اإلغماء تعكس صعوبة حتمل الوحي، 

  :، أنه قال9وقد روي عن النيب األكرم 

ي فيفصم عين وقد أحيانا يأيت مثل صلصلة اجلرس وهو أشد عل«
  .���»وعيت عنه ما قال

  :وقال يف موضع آخر يف جوابه عن سؤال بشأن كيفية الشعور بالوحي

أمسع صالصل مثّ أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إيلّ، إال ظننت «
  .���»أن نفسي تقبض

بااللتفات إىل حقيقة أن تلقّي الوحي يكون حمفوفاً بالصعوبات يف 
د األدىن، يتضح أن نزول الوحي مل يكن جمرد مساع بعض احلاالت يف احل

إىل  9ادية كي نكون قد ترتلنا بدور النيب األكرم تيعاصوت أو رؤية 
مستوى الببغاء أو آلة التسجيل، بل إن لرتول الوحي إطاره اخلاص املصحوب 
بكثري من الصعوبات اليت مل يكن مبقدور غري النفس اإلهلية اليت يتمتع ا النيب 

   أن تتحملها، أو أن تنقلها بفضل العناية اإلهلية بشكل خالص.
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  :ـ تلقي الوحي اخلالص ٣

ض للوحي  9ا الدور الالحق للنيب األكرم أمبعد أصل التعر
واخلطاب اإلهلي، فيكمن يف تلقي الوحي اخلالص من اهللا مباشرة من خالل 

ارقاً للعادة بالنسبة إىل االرتباط بعامل الغيب يعد أمراً خلـما كان الواسطة. و
هناك إمكانية لوقوع حامل الوحي يف اخلطأ أو النسيان يف فاإلنسان الدنيوي، 

تلقي الوحي. من هنا فقد حلظ اهللا سبحانه وتعاىل طريقني لصيانة الوحي؛ 
الطريق األول اختيار النيب من بني الكاملني من الناس الذين يتوفّر لديهم 

يكون دور النيب يف هذا الطريق بارزاً، ذلك ألن النيب االستعداد حلفظ الوحي. و
ملا يتمتع به من الصفات الكمالية يتمكن من االضطالع بتلقي الوحي. وبعبارة 
أخرى إن كفاءة النفس النبوية دخيلة ومؤثرة يف هذا املقام. وقد حتدث القرآن 

تعلم، قال ، وهذا فرع استعداد امل9الكرمي عن التعليم اإلهلي للنيب األكرم 
  :تعاىل

� (ـ ,
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وأما الطريق الثاين فيتمثل يف عناية اهللا وفضله الشامل للنفس النبوية، 
  :وهو ما تؤكد عليه اآليات اآلتية
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وإن نتيجة هذين الطريقني (النفس النبوية، والعناية اإلهلية)، تثبت 

  .�`�يف مقام تلقي الوحي 9عصمة النيب األكرم 

  :ـ حفظ الوحي ٤

فيما يتعلق بالوحي،  9ه النيب األكرم ا الدور الرابع الذي يضطلع بأم
والذي يرتبط مبرحلة ما بعد احلصول على الوحي اخلالص، فيتمثل مبرحلة 

ميكنه بفضل اهللا وعنايته من حفظ مجيع  9احلفظ. مبعىن أن النيب األكرم 
دون تقدمي حرف على حرف، حىت من دون نقصان ومن اآليات النازلة عليه 

m$ ( :تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي يبلغه إىل املخاطبني. قال $0 $>�]  � 8��" $'
h $�"$E(�l�.  نفسه على مسألة حفظ الوحي بعد  9كما أكد النيب األكرم

  .��y»فقد وعيت ما قال« :بواسطة امللَك قائالً

يف وصفه ـ مستأمناً على  7وكان النيب ـ كما قال اإلمام علي 
  .��x»أمني وحيه« الوحي اإلهلي
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  :غ الوحي بشكل كامل وتامـ إبال ٥

ويف مرحلة إبالغ نداء الوحي إىل الناس، قد يقال بأن النيب يعمل على 
تغيري رسالة الوحي، أو يؤجل إبالغه إىل وقت آخر بسبب بعض املصاحل، من 
قبيل اخلوف أو الطمع، أو أن ميتنع عن إبالغه من األساس. بيد أن القرآن 

  :الكرمي قال يف هذا الشأن
Y$ 2$  (ـ  $Z $& �7 - $	  B= " $} .  K83 $L8#
 ( ���.  
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أما اآلية اآلتية فتؤكد على أن مجيع ما ينطق به النيب هو عني الوحي 
  :اإلهلي


#8  (ـ  8� $Z �� @8" $* - $	 $2Ih $�&�* S� 8� $2 �< H $& �7 8� H * � $& $: ( �`�.  
تربئ النيب من اتباع مجيع أنواع اهلوى يف القول، فهذه اآلية الشريفة 

حيكي عن قداسة النفس  وهو أمروترى أن ما ينطق به هو الوحي اإلهلي، 
  .وتكاملها النبوية

هذا وقد ذهب بعض أهل احلديث من أهل السنة إىل االعتقاد بإمكان 
م ، وقد تقد»الغرانيق«تلبيس الشيطان يف الوحي، وهو ما عرف عندهم بقصة 

  حتليلها ونقدها ضمن الشبهات املتقدمة.
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  :»الوالية التشريعية«ـ تفسري وبيان الوحي  ٦

، بيان الوحي 9من بني أهم األدوار اليت يضطلع ا رسول اهللا  إنّ
. فإن القرآن الكرمي حيتوي على قسمني من اآليات، خالصٍ بشكلٍوتفسريه 

ن تفسريهن إال للراسخني يف ومها احملكمات واملتشاات. واملتشاات ال ميك
على رأسهم، حيث يستطيع بسبب ارتباطه بعامل  9العلم، والنيب األكرم 

الغيب أن يقدم تفسرياً صادقاً وخالصاً هلذا النوع من اآليات، وهذا ما أكد عليه 
  :القرآن الكرمي بقوله
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ه الكرمي تشريع وبعبارة أخرى إن اهللا سبحانه وتعاىل قد فوض لرسول
بعض األحكام على أن يكون ذلك بإذنه، وطبقاً لبعض الروايات ميكن للنيب 
أن يضيف ركعتني إىل الصالة اليومية، واستحباب صيام ثالثة أيام يف كل شهر، 
وحترمي مجيع املسكرات باإلضافة إىل اخلمر، ودية النفس واألنف، وتفصيالت 
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  .���الصالة وما إىل ذلك

بالدور القابل  9ن الرؤية التقليدية تصف دور النيب وعليه رغم أ
واملتلّقي للوحي، إال أن الدور الذي يضطلع به النيب أكثر أمهية وأكرب تأثرياً 

من السنخ التكويين الذي يعود إىل طبيعة النفس  إذ إنهمن ذلك بكثري، 
نبوية ، ولوال هذه النفس ال9القدسية واإلهلية اليت يتمتع ا النيب األكرم 

القدسية اليت هي نفس إهلية، ملا أمكن للنيب أن يتصل بعامل الغيب أبداً، وملا 
متكن من احلصول على الوحي وحفظه وإبالغه. وال تتوفر هذه اخلصال 
والصفات إال لدى األنبياء، وإن تفسري النظرية التقليدية لدور النيب يف الوحي 

رية علماء اإلسالم فيما يتعلق بدور الببغاء ينشأ من عدم الفهم الصحيح لنظ
  حبقيقة الوحي والنبوة.

  :رأي الفالسفة والعرفاء (الدور التكويني) :الثاني

تقدم أن أشرنا إىل أن الفالسفة والعرفاء قد فسروا حقيقة النبوة 
والوحي بتكامل النفس النبوية واالتصال بعامل الغيب (عامل العقول والربزخ 

لك يتمكن النيب من االتصال بعامل الغيب وحيصل وامللكوت)، وإنه مبوجب ذ
  بذلك على األخبار واملعلومات بشأن عامل التكوين والتشريع.

وملزيد من التوضيح بشأن نظرية الفالسفة والعرفاء ال بد من اإلشارة 
  :إىل النقاط اآلتية
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ـ إن االختالف اجلوهري بني الوحي النازل على نيب اإلسالم وسائر  ١
هو املخلوق والصادر األول.  9اآلخرين يعود إىل كون النيب األكرم األنبياء 

ففي عامل العقول قام اهللا سبحانه وتعاىل خبلق العقل األول الذي هو عبارة عن 
، وإن سائر الكائنات ـ ومنها املالئكة واألنبياء ـ قد وجدت »احلقيقة احملمدية«

رى إن احلقيقة احملمدية هي . وبعبارة أخ»احلقيقة احملمدية«يف ضوء وجود هذه 
احلقيقة «فإن  »الواحد«واسطة الفيض اإلهلي إىل سائر الكائنات، وطبقاً لقاعدة 

ووجود سائر الكائنات، وبقائها تلعب دوراً إجيابياً يف ظهور احلياة  »احملمدية
ومن بينها مالئكة الوحي. وهذا ما تدلّ عليه بعض الروايات أيضاً، فقد روي 

  :، أنه قال7ي عن اإلمام عل
  .���»حنن صنائع اهللا، واخللق صنائع لنا«

احلقيقة «يذهب الفالسفة والعرفاء إىل االعتقاد بأن العقل األول 
  .���هو أكمل املوجودات، وإن العوامل األخرى إمنا تنشأ وتتفرع عنها »احملمدية

ـ وعلى هذا األساس هناك للقرآن الكرمي وجود عقلي بسيط سابق  ٢
، وقد نزل منها »احلقيقة احملمدية«العقول أيضاً، وعلى رأس هذه العقول يف عامل 

إىل عامل املادة واأللفاظ، وقد دلّ القرآن الكرمي على هذا املعىن أيضاً، ومن 
  :ذلك قوله تعاىل
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رداً ـ طبقاً لنظرية العرفاء فإن للوجودات الدنيوية للناس وجوداً جم ٣
وإن العنصر  »األعيان الثابتة«يف عامل العقول أو  »العني الثابتة«وسابقاً باسم 

  املادي لإلنسان هو من مقتضيات العني الثابتة.

ال يشذ عن هذه القاعدة. وطبقاً  9وإن العنصر املادي للنيب األكرم 
العني ت لـما كان. و»العني الثابتة«لذلك تكون النفس النبوية مظهراً ومقتضى لـ 

قد بلغت مقام النبوة، فإن العنصر املادي له يقتضي  9الثابتة للنيب األكرم 
  ذلك أيضاً.

ـ لكي يبلغ الفرد مقام النبوة فإنه حباجة إىل ذيب على مستوى  ٤
النفس واجلسد وإىل عناية إهلية. ولتحقيق هذه الغاية فإن النفس النبوية بعد 

لعقل الفعال (جربائيل)، ويقوم جربائيل بنقل اكتساب األهلية الالزمة ترتبط با
شيء من املعلومات واملعارف القرآنية اليت حصل عليها بدوره من احلقيقة 

  .9احملمدية إىل النفس الدنيوية للنيب األكرم 

ـ من خالل مسو وقوة النفس النبوية يشتد ارتباطها جبربائيل، ولرمبا  ٥
مباشرة، ليأخذ منها  »حقيقته احملمدية«ـ أمكن للعنصر املادي للنيب أن يتصل ب
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. ويف ضوء هذا االرتباط تتكامل النفس النبوية ���املعارف الدينية اخلالصة
حبيث تغدو املالئكة ـ ومن بينها ملَك الوحي (جربائيل) ـ مأمترة بأمره، وتأخذ 

  .���اإلذن منه بالرتول والصعود
  

  :خالصة واستنتاج

عرفاء على النحو اآليت إن للقرآن الكرمي ميكن لنا أن خنتصر نظرية ال
خمتلف الوجودات العقلية، وإن نزول حقيقته العقلية من مقام احلقيقة احملمدية 

تكون من خالل احلقيقة احملمدية أو باتصال النفس  9إىل النيب األكرم 
النبوية بذلك املبدأ، إال أن الرتول اللفظي للقرآن يكون من قبل نزول جربائيل 

  .9لعنصر املادي للنيب األكرم على ا

وعلى هذا األساس، فإن دور العنصر املادي للنيب بالنسبة إىل ألفاظ 
القرآن ميثل دور القابل واملتلقي، وإن كان ميكن للعنصر املادي أن يتصل 
باحلقيقة احملمدية مباشرة ليأخذ منها الوحي ارد، إال أن ترتل القرآن يف قالب 

  الوحي. اللفظ يكون عرب ملك

ومن خالل التدبر يف خمتلف اآلراء ميكن لنا أن نستنتج إمكان اجلمع 
بني رأي املشهور (النظرية التقليدية) القائل بأن دور النيب هو جمرد متقبل 
للوحي، وبني رأي الفالسفة والعرفاء (الدور التكويين للنيب)، مبعىن أن النيب 
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كان يرتبط مبلَك الوحي وجربائيل،  (العنصر الدنيوي) يف بداية الوحي والرسالة
وكان جربائيل يقوم بعملية إنزال الوحي عليه. وكان هذا يتمثل بالرتول 
اللفظي للقرآن الذي استمر حىت النهاية. ومن جهة أخرى فإن النيب من خالل 
مسو النفس والتعايل والتكامل يتصل باحلقيقة احملمدية وهناك يتمكن من 

  قة ومن بينها احلقيقة اردة السابقة للقرآن.اإلحاطة باملعارف احل

وعلى هذا األساس ال افت بني القول بوحيانية القرآن ومساويته 
والقول بشخصية النيب ودوره يف الوحي، وإن باإلمكان اجلمع بني هذين 

   القولني.

  

  
UIO  



 ���

  
  
  

^+  

  الخاتمية
  

الً من أصول طبقاً لصريح اآليات وعدد من الروايات، تعد اخلامتية أص
هو آخر األنبياء وخامت  9الدين اإلسالمي احلنيف، مبعىن أن النيب حممداً 

 اًسفراء السماء إىل الناس، وبوفاته يغلق ملف النبوة. بيد أن التاريخ شهد كثري
من حاالت الطاحمني إىل الرئاسة الذين يدعون النبوة. وال تقتصر هذه الظاهرة 

نفسه، ومن أشهر  9د إىل عصر النيب األكرم على التاريخ احلديث، بل تعو
   ، هو مسيلمة الكذاب.9الذين ادعو النبوة يف عصر النيب األكرم 

هذا وتذهب الفرق الباطنية (من القرامطة واإلمساعيلية) إىل االعتقاد 
، وإن الوصي أو اإلمام السابع يتمتع 9بوجود سبعة أوصياء لنيب اإلسالم 

. ويف القرن ���ا مييزه من غريه هو مقام النبوةمبقام خاص، وإن من أهم م
العشرين ظهرت بعض التيارات اليت ادعت النبوة أيضاً، من قبيل القاديانية 

  .���والبابية والبهائية
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   :جتريح أدلة اخلامتية :الشبهة األوىل  ■

يسعى منكرو اخلامتية قبل كل شيء إىل إنكار وجود أي نص وآية 
ن هذه الشبهة أضعف من أن تطرح؛ ألن اآليات القرآنية . وإ���تثبت اخلامتية

  والروايات النبوية تثبت بطالن هذه الشبهة بشكل صريح وقاطع.

  :مناقشة وحتليل
تقدم منا أن ذكرنا األدلة العقلية والنقلية بشأن أصل اخلامتية بالتفصيل 

  .ايااورو ، وعليه سنكتفي هنا بنقل إمجايل آليات اخلامتية���يف كتابني لنا

  :اآليات

  :قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي
w$  (ـ   � 8�  	 B� $�$N - $. $N S� ��$ �� $�- $D - $	  ,
 $%& �' $� 8� �$# $2 89 �� #-  $E- $_ $2 $=�3 !�"#
 $9

�,
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نيب فإن هذه اآلية تثبت بشكل صريح ال يقبل التأويل والشك بأن ال

هو آخر األنبياء وخامتهم. وأما اآلية اآلتية فتنفي وجود أي خلل  9األكرم 
  :أو إمكان أي تغلغل للباطل يف القرآن الكرمي، وذلك إذ يقول تعاىل
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ديد يأيت بشريعة جديدة، أو أنه يحدث يف احلد وحيث أن النيب اجل
األدىن تغيرياً وحتوالً جوهرياً يف الشريعة السابقة، ويف كلتا هاتني احلالتني 
(الشريعة اجلديدة أو التغيري اجلذري يف أحكام الشريعة السابقة)، نشهد 

 يتعارض مع هذه اآلية. بعبارة وهو أمرعروض البطالن يف الشريعة السابقة، 
أخرى إن عروض الباطل على الكتاب يكون من خالل واحدة من ثالث 

  :صور، وهي

  أ ـ حذف آية أو إضافة آية.
  ب ـ نسخ الكتاب بأمجعه.

  ج ـ احتمال الكذب يف معىن اآليات.

هذه اآلية تنفي عروض الباطل على القرآن بشكل مطلق، لـما كانت و
ال نقص فيه، وسيبقى حقاً يثبت أنه آخر الكتب السماوية وأنه نزل كامالً 

  :9ومعترباً إىل يوم القيامة. قال تعاىل على لسان نبيه األكرم 

§$  (ـ  $� $. 8� $	 $2  1 . 89 �D $�  +J$�  ��� 8� ��8#
 
 $+ $7 � $g H $�  �2�N $2 ( ���.  

فصريح هذه اآلية يثبت أحقية القرآن الكرمي وحجيته على مجيع الناس 
  :رة زمنية خاصةدون تقييد بفتمن الذين يصلهم، 
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  :الروايات
نفسه يف كثري  9اآليات القرآنية، فقد صرح النيب األكرم فضالً عن 

لكرمي ـ بأصل من الروايات املأثورة عنه ـ بوصفه مفسراً ومبيناً للقرآن ا
  :نشري إىل بعض عناوينها أيتاخلامتية، وفيما ي

  .���»أرسلت إىل الناس كافة، ويب ختم النبيون«ـ 
  .���»أنا العاقب الذي ليس بعده نيب يل مخسة أمساء ...«ـ 
  .�`�»أنا خامت النبيني«ـ 

، فيما يعرف حبديث املرتلة، وقد روي 7لعلي  9وقال رسول اهللا 
  :بصور وأشكال خمتلفة، ومنها الصيغة اآلتية

أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب «ـ 
  .��l»بعدي

مثلي ومثل األنبياء كمثل « :قال أنه 9وروي عن الرسول األكرم 
رجل بىن بنياناً فأحسنه وأمجله؛ فجعل الناس يطيفون به ويقولون ما رأينا 

  .��y»بنياناً أحسن من هذا إال هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة
. ورد ذلك عن النيب يف سياق ��x»ال نيب بعدي، وال أمة بعدكم«ـ 
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  غدير خم.
  .���»فال نبوة بعدي«ـ 
الوة على الروايات النبوية، هناك كثري من الروايات املأثورة بشأن وع

  :نشري إىل بعضها أيت، وفيما ي:اخلامتية عن األئمة األطهار 
  :9يف بيان صفة النيب األكرم  7قال اإلمام علي 

  .���»بعث اهللا حممداً إلجناز عدته ومتام نبوته«ـ 
  .�`�»أمني وحيه وخامت رسله«ـ 
أمي، لقد انقطعت مبوتك ما مل تنقطع مبوت غريك من بأيب أنت و«ـ 

  .��l»النبوة واألنبياء وأخبار السماء
  .��y»فقفّى به الرسل، وختم به الوحي«ـ 
أما رسول اهللا فخامت النبيني ليس بعده نيب وال رسول، وفتح برسول «ـ 

  .��x»اهللا األنبياء إىل يوم القيامة
  .��w»غ املقطع عذره ونذرهحجته وبل 9حىت متّت بنبينا حممد «ـ 
  .��z»اخلامت ملا سبق«ـ 

  : 9جده رسول اهللا  7وسأل اإلمام احلسني 
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فأخربين يا رسول اهللا، هل يكون بعدك نيب؟ فقال ال، أنا خامت «
  .���»النبيني

  :يف دعاء عرفة 7وقال اإلمام احلسني 
  .���»صلى اهللا على خريته حممد خامت النبيني«

  .�`�»علي وجدي خامت الرسلأيب « أيضاً 7وعنه 

  :تفسري آية اخلامتية :الشبهة الثانية ■

للنبوة  9تقدم أن أشرنا إىل أن اآلية اآلتية تبين خامتية النيب األكرم 
  :بشكل صريح
) $w  � 8�  	 B� $�$N - $. $N S� ��$ �� $�- $D - $	  ,
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وحيث وجد البهائيون هذه اآلية معارضة الدعاء نبوة الباب واملريزا 
حسني علي اء اهللا ـ مؤسس الفرقة البهائية ـ فقد عمدوا إىل تأويل لفظ 

  فيها. »اخلامت«

  :أ ـ اخلامت مبعىن الزينة

يعين الزينة، حيث مالوا يف تفسريهم األول إىل االعتقاد بأن اخلامت لغة 
من قبيل ما يتختم به املرء من أنواع اخلوامت املرصعة باألحجار الكرمية، فحيث 
 ق على من سبقه من األنبياء من حيث املقامات وعلوأن النيب األكرم قد تفو

                                                             

���  _ ,)��g� �� ZM ,�&���� º�d��� a ,yll� 
��� ,� ]� 5M ,�4�� S��$ a ,]^�`l`� 
�`�  _ ,�9��� �8; ,���,� Cm�� "� ��� a ,��`� 
�l� ��RK,�: lv� 



 ���

  .���»خامت النبيني«الدرجات، وصفه القرآن الكرمي بأنه 

  : مناقشة وحتليل
ـ بكسر التاء  »اخلامت«ة إىل أن كلمة يف حتليل هذه الشبهة جتب اإلشار

ـ تعين اسم الفاعل من الذي خيتم األمر وينهيه، وأما ـ بفتح التاء ـ فيعين 
اخلامت الذي كان يستعمله أغلب الكتاب للتوقيع على اية نصوص كتبهم 
ورسائلهم إيذاناً بانتهائها، كما كانوا خيتمون رؤوس الظروف والدوارق 

  .���»اخلتم«الرصاص، ويطلقون عليه مصطلح الزجاجية بالشمع و

وعلى كلتا احلالتني (بكسر التاء أو بفتحها) فإن اخلامتية تعين االنتهاء، 
هو خامت األنبياء واية عهد الرساالت كان من  9وإن كون النيب حممد 

  :الوضوح حبيث يعترف له بذلك حىت اء اهللا نفسه إذ يقول

امل ومربي األمم الذي به انتهت الرسالة والصالة والسالم على سيد الع«
  .�`�»والنبوة

  :ب ـ اخلامت مبعىن املصدق

بعد أن التفت أصحاب التأويل السابق إىل ضعف تأويلهم، صاروا يف 
املرحلة التالية مع إذعام مبعىن اخلامت إىل القول بأن املراد من اخلامت الذي 

ا جاء يف نص الرسالة، وهذا خيتم به الكتاب رسائلهم هو التصديق على م
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مبعىن أن رسول اهللا مصدق ملن  »خامت النبيني«املعىن هو الذي أرادته اآلية من 
  .���سبقه من األنبياء، وال داللة فيها على أنه خامت األنبياء وأن ال نيب بعده

  :مناقشة وحتليل

  :يف حتليل هذه الشبهة والتأويل جيب القول
لغوي أن اخلامت يستعمل يف معىن التصديق مل يرد يف أي معجم  :أوالً

والتأييد، وكما تقدم أن أشرنا فإن لفظ اخلامت قد استعمل يف اللغة مبعىن االنتهاء 
من الشيء وختم اية الرسالة وبعض الظروف، وعليه تكون هذه الدعوى 

  خمالفة لالستعماالت اللغوية.
ىن اخلامت ـ مبعىن إذا كان املراد من التصديق الزم استعمال مع :ثانياً

اخلامت الذي يستعمل خلتم آخر الرسالة ـ جيب القول إن هذا املعىن (أي تأييد 
حمتوى الرسالة) هو معىن صحيح، إال أن وضع اخلتم على اية الرسالة يشتمل 
على معىن آخر مل يذكره مفسر اخلامتية عمداً أو سهواً، وهو انتهاء الرسالة، 

ع اخلتم يف أسفل الرسالة، فإن ذلك يعين تأييد ما ورد مبعىن  أنه عندما يتم وض
  قبل اخلتم، فإن أضيف شيء إىل ما بعد اخلتم ال يكون الشيء املضاف معترباً.

وهكذا األمر بالنسبة إىل اخلامتية، فالنيب هو املؤيد لألنبياء السابقني، 
يتم وهو آخرهم. وإن ظهور نيب جديد سيكون مبرتلة ما يضاف بعد اخلتم، وس

  .»املتنبئة«التعامل معه على أساس أنه من 
لقد استعمل القرآن الكرمي لبيان معىن التأييد والتصديق مفردة  :ثالثاً

للداللة على ذلك يف مثانية عشر مورداً، وال جند يف آية واحدة  »مصدق«
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مبعىن التصديق حىت تكون شاهداً ودليالً على مدعى  »خامت«استعمال كلمة 
ة. من هنا إذا كان مراد اهللا سبحانه وتعاىل من هذه اآلية الشريفة صاحب الشبه

كما استعمله يف سائر املوارد  »املصدق«معىن التصديق، لكان قد استعمل لفظ 
  األخرى.

رابعاً من خالل التدبر يف ما يقرب من مثاين عشرة آية ورد فيها 
صديق النيب ، ندرك أن متعلق التصديق ـ خاصة ت»مصدقاً«استعمال مفردة 

والقرآن الكرمي ـ هو الكتاب السماوي دائماً، إذ يرد التعبري بـ   9األكرم 
  :، كما يف قوله تعاىل»ملا معهم ـ ملا معكم ـ ملا بني يديه«
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استفادة  »خامت النبيني«من عبارة  »مصدقاً«من هنا فإن استفادة معىن 

  ال يساعد عليها الدليل، ومل يرد مثيل هلا أيضاً.
بعبارة أخرى يتضح من سياق اآلية أا مل تكن يف مقام الداللة على 

ة يف مقام النفي القاطع لكون مصدقاً، وإمنا هي وارد 9كون النيب األكرم 
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  النيب أباً لرجالكم، والتأكيد على أنه خامت النبيني.
وأما إذا متّ اإلصرار على احتمال أن يكون معىن اخلامت واحداً من 
التأويلني املتقدمني (الزينة أو تصديق األنبياء السابقني)، ومع ورود االحتمال 

يف اجلواب جيب يف مثل هذه احلالة  يبطل االستدالل باآلية على اخلامتية فنقول
، :وسائر األئمة 9الرجوع إىل تفسري مفسر القرآن، وهو النيب األكرم 

وكذلك فهم املخاطبني ذه اآلية. وعندها سنجد الروايات املأثورة عن النيب 
واألئمة األطهار  والدالة على نفي ظهور نيب جديد، تشكل قرينة  9األكرم 

  اد من اخلامت هو النيب األخري الذي لن يأيت نيب بعده.ودليالً على أن املر

  :ج ـ خامت النبوة دون الرسالة

عمد املأولون إىل اجلمود على  »خامت النبيني«بااللتفات إىل صريح آية 
إمنا هو خامت النبيني وليس خامت  9وقالوا إن النيب حممداً  »النبيني«لفظ 

دون أن من تبليغ وهداية الناس يباشر عملية ال »النيب«الرسل. وحيث أن 
نبياً خاصاً وصاحب شريعة  دعي »الرسول«تكون لديه شريعة، يف حني أن 

مستقلة، فإن اآلية بصدد ختم األنبياء دون الرسل، وبذلك يكون الباب أمام 
  .���إرسال الرسل مفتوحاً، واآلية ليست بصدد إغالق الباب من هذه الناحية

  :مناقشة وحتليل

  حتليل هذه الشبهة، البد من اإلشارة أوالً إىل املسائل اآلتيةيف معرض 
ـ إذا كان الشخص يف مقام التأويل وإثبات املعىن الذي يريده فإن  ١
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الطريق سيكون مفتوحاً أمامه، فباب التأويل واسع، فلو كانت العبارة يف اآلية 
أن يدعي بأن  ألمكن ملخالف اخلامتية »خامت النبيني«بدالً من  »خامت املرسلني«

األية بصدد بيان خامتية الرسول (صاحب الشريعة)، وعليه يكون ظهور النيب 
   الذي ال ميتلك شريعة مستقلة أمراً ممكناً.

النيب هو من أنبأ « :أحياناً بشكل مطلق، فيقال »النيب«ـ يستعمل  ٢
  .���»عن اهللا

ء مطلقاً حبيث يشمل كل نيب ـ سوا »النيب«ويف هذه الصورة يكون 
أكان صاحب شريعة أم ال ـ وقد استعمل هذا املعىن يف الكثري من اآليات، من 

! �3-( :7قبيل قوله تعاىل حكاية على لسان عيسى بن مرمي  $J � " $� $( $w $2(���.  
93$  ( 7وقوله تعاىل يف وصف سيدنا إبراهيم   7
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  4 8� �D 8G
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أكثر من سبع عشرة  9ويف كثري من اآليات متّ وصف النيب األكرم 
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�! �?  (مرة بعبارة "#
 - $ ?P$N -   ومشتقاا األخرى. ��� ) *$
ال يطلق على الرسل من أصحاب الشريعة فقط، بل  »النيب«إذن لفظ 

نبياء من أويل العزم، بل وعلى أشرف وأكمل املخلوقات قد يطلق حىت على األ
  أيضاً. 9وهو النيب حممد 

نعم قد يقال إن لفظ النيب والرسول إذا اجتمعا يفترقان، كما يف قوله 
! ��  ( :تعاىل $J $< $2 B%& �' $� 8�  	 $> �8! $� 8�  	 -$" 8� $' 8�$N - $	 يف  »النيب«، بيد أن لفظ ��� ) $2
  قد جاءت مفردة؛ وعليه فإا تشمل كل نيب ورسول. »خامت النبيني«آية 

واألئمة  9ـ ومبراجعة الروايات املأثورة عن النيب األكرم  ٣
ـ الواردة يف نقد شبهة إنكار أصل اخلامتية ـ يتضح أن بعض  :األطهار

انقطاع «و »خامت رسله«و »ختم النبوة«الروايات قد اشتمل على التعبري بـ 
 »ليس بعده نيب وال رسول«و »ختم به الوحي«و »ءالنبوة وأخبار السما

  مما يبطل التوهم والشبهة من األساس. »خامت الرسل«و

 »النيب«ـ لو قبلنا ذا الفارق املذكور بشكل مطلق، وسلمنا بأن  ٤
وقلنا بأن النيب رسول حيصل على األخبار من عوامل  »الرسول«أعم مطلقاً من 

ب القول ذا املعىن تدل اآلية على خامتية دون أن يأيت بشريعة، جيمن الغيب 
أيضاً؛ ذلك ألن اآلية عندما تدل على ختم  »الرسول«وعلى خامتية  »النيب«

أيضاً؛  »الرسالة«النبوة ـ مبعىن ايء باألخبار الغيبية ـ فإن الزم ذلك خامتية 
  ألن من بني شؤون الرسالة ايء باألخبار من الغيب.

خاص،  »الرسول«مطلق وعام، وأن  »النيب« بعبارة أخرى حيث أن
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فإن نفي العام سيدل بنفسه على نفي اخلاص، وعليه فإن اآلية تدل على 
  .���خامتية النبوة والرسالة يف وقت واحد

  :تأويل روايات اخلامت :الشبهة الثالثة  ■

كما عمد املخالفون للخامتية ـ الذين يقف البهائية يف العصر الراهن على 
يف اخلطوة األخرى إىل تأويل روايات اخلامتية. وقد تقدم أن أشرنا  رأسهم ـ

باملعىن اخلاص يف آية اخلامتية.  »النيب«إىل أن إحدى تأويالم هي محل معىن 
 »ال نيب بعدي«وقد تكرر هذا التأويل على هذا الشكل يف الروايات النبوية 

  أيضاً. وإن ضعف هذا الكالم وهشاشته تتضح مما تقدم.
حيث ورد عن »اخلامت«ا التأويل اآلخر للبهائية فيكمن يف لفظ أم ،

  :يف كثري من الروايات، من قبيل »اخلامت«النيب وصف نفسه بـ 
  .���»أنا خامت النبيني«ـ 
  .�`�»بنا خيتم اهللا كما بنا فتح اهللا«ـ 

من  9إىل االعتقاد بأن مراد النيب  ��lولون من البهائيةأوقد ذهب امل
 نّإذ إة ليس هو املعىن الظاهري واللغوي، وإمنا املراد هو املعىن اازي؛ اخلامتي

كان أرفع من مقام مجيع األنبياء السابقني، فقد نسب  9مقام النيب األكرم 
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ختم النبوة لنفسه ذا املعىن، كما أنه لذات هذا الدليل يصف نفسه بأنه أول 
   :ظاهري؛ فقالنيب، مع أنه مل يكن كذلك باملعىن احلقيقي وال

  .���»كنت نبياً وآدم بني املاء والطني«

  :مناقشة وحتليل

  :ال خيفى ضعف هذا التأويل على القارئ الكرمي، وذلك للسببني اآلتيني

، »اخلامت«هذا التأويل خمالف للمعىن اللغوي والعريف لكلمة  إنّ :أوالً
 9يب األكرم وعليه فإن العدول عنه يفتقر إىل دليل قطعي. أما أن يكون الن

 :، حيث قالتنفسها لرواياتا؟ فقد متّ التصريح به يف 7هو أول نيب أم آدم 
إن املراد ليس هو اإلنسان املادي الذي يعيش على هذه الكرة األرضية، وإمنا 
روح النيب يف عامل األرواح والعقول، حيث يتصف النيب بأنه املخلوق والصادر 

  ى مجيع املخلوقات.األول، والذي له السيادة والشرف عل

أنه  9لروايات املأثورة عن النيب األكرم القد متّ التصريح يف  :وثانياً
عىن لن يبعث نيب بعده. ومع هذا التصريح ال يبقى جمال حلمل اخلامت على امل

  اازي.

  :إمكان ادعاء اخلامتية بوصفها مظهر اهللا :الشبهة الرابعة ■

نياً وتأويلياً يف تفسري النصوص لقد كان لفرقة الشيخية اجتاهاً باط
والتعاليم الدينية، وقد كان هلم دور هام يف احنراف البابية والبهائية، وقد سعوا 
من خالل ذلك إىل إضفاء مسحة دينية على فرقتهم، ومن هنا عمدوا إىل 
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تأويل النصوص اليت ختالف متبنيام، ومن األمثلة على ذلك تأويلهم 
  .ا تقدمت اإلشارة إليهعلى م »اخلامتية«لنصوص 

وقد قال البهائية وعلى رأسهم املؤسس هلم (املريزا حسني علي) يف 
إن مجيع الناس وسائر املخلوقات ما هم إال ظهورات  :تأويل نصوص اخلامتية

لوجود اهللا، وحيث كان اهللا هو األول واآلخر، أمكن جلميع الكائنات واملظاهر 
 9هذا األساس ادعى النيب حممد  ، وعلى���أن تدعي األولية واآلخرية

  اخلامتية أيضاً.

وقد ذكر املريزا حسني علي ـ يف موضع آخر ـ احتاد املظهرية بشكل 
خاص بني مجيع األنبياء، وقال بأن مجيع األنبياء يشتركون يف روح واحدة، 
وعليه ال معىن ألن يكون هناك أول وآخر بالنسبة هلذه الروح الواحدة، وميكن 

  .���مجيع األحوال متصفة بأا األول واآلخر أن تكون يف

  :مناقشة وحتليل

  :يف حتليل هذه الشبهة جيدر التأمل يف النقاط اآلتية

  :ـ سريان حكم الظاهر إىل املظهر ١

لقد عمد املأولون لتأييد مدعاهم إىل ارتكاب املغالطات، ويف واحدة 
. مبعىن أن اهللا سبحانه »املظهر«إىل  »الظاهر«من مغالطام قاموا بتسرية حكم 

بسيط وحبت وصرف الوجود الذي ال يقبل التعدد واملغايرة واحلدود والبداية 
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والنهاية، بل اهللا جامع جلميع الصفات الكمالية على حنو البساطة، ولذلك 
   :الميكن سلب صفة كمال عنه، قال تعاىل
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 $& �7  S93 � $Z BM 8 $® �̀ �� . ( ���.  

ها أما الوجودات األخرى فحيث تتصف باملاهية اإلمكانية وحتد
احلدود (فهي تركيب من الوجود والعدم)، فإا تتصف مبختلف صفات النقصان 
الوجودي، فعلى سبيل املثال يتصف أول خملوق إهلي بوصف األول، وال ميكن 

ن وصف سائر الوجودات التالية بوصف وصفه باآلخر، ويف املقابل ال ميك
األول. وعلى الرغم من اشتراك الوجودات اإلمكانية مع اهللا من حيث أصل 
الوجود (االشتراك املعنوي املشكك)، ولكن حيث يتصف اهللا بالوجود الكامل 
والبحت ـ بينما تتصف الوجودات اإلمكانية بوجود ناقص ـ ال ميكن احلديث 

ود املمكنات، وإن االختالف بينهما ال يبيح لنا عن عينية وجود اهللا ووج
  املقارنة بينهما؛ فأين ضوء الشمعة من ضياء الشمس؟!

وبعبارة أخرى إن مجيع الكائنات تستمد إمكانيتها وحمدوديتها وقوالبها 
اخلاصة من أصل الوجود والصفات الكمالية، وإن الناس مشمولون هلذه 

بالوجود اإلهلي والصفات الكمالية مبا  القاعدة أيضاً. وإن كل إنسان يتنعم
  يتناسب وسعته الوجودية واستعداده وقدرته االستيعابية.

وبعد بيان هذه املقدمة يتضح ضعف ادعاء املريزا حسني علي اء اهللا؛ 
إذ رغم أن مجيع الناس مظاهر وجتليات وجود اهللا، إال أن كل إنسان خيتلف 

من اهللا سبحانه وتعاىل. وإن كمال  عن غريه يف مقدار الكمال الذي يأخذه
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وجود األنبياء خيتلف عن سائر الناس، بل حىت األنبياء خيتلفون فيما بينهم يف 
املقامات والدرجات والصفات الكمالية، وقد صرح القرآن الكرمي ذه احلقيقة 

Y$ .$)8 ( :حيث قال $Z 89 �: $}8($. -$" 8� �}$0 �̀ �' ?�#
 $>8� E $D 8� $	 89 �:8"  	 By�,
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ففي هذه اآلية متّ التصريح بتعدد الرسل وعدم اعتبارهم شخصاً 
  واحداً، كما متّ التصريح أيضاً باختالفهم يف الفضل واملراتب الكمالية.

  :وعلى هذا األساس نقول
 :ن يقولال ميكن ألي إنسان أن يدعي النبوة لنفسه، فضالً عن أ :أوالً

؛ ألن مقام النبوة مرتبة خاصة من الكمال اإلهلي خيتص ا »أنا خامت النبيني«
� ( :اهللا خاصة أوليائه، قال تعاىل,
  �1$)$#- $'  � �̀ $(8 $l �583 $� �9 $� 8Z$N ( ���.  

إن الوجود املمكن غاية ما ميكنه هو االتصاف بالصفات  :وثانياً
رها يف حقالوجود املمكن، من قبيل احلياة والعلم  الكمالية اليت ميكن تصو

واجلود والقدرة، وذلك مبقدار سعته الوجودية بطبيعة احلال. أما الصفات 
اخلاصة بالوجود الصرف والبحت، فال ميكن لإلنسان أن يتصف ا أبداً، من 
قبيل صفة الوجود اخلالص والبحت واملطلق والالمتناهي واجلمع بني صفة 

  هر والباطن.األول واآلخر والظا
وعليه فإن القول بأن اإلنسان حيث ميثّل مظهراً وجتلياً من جتليات اهللا، 
فإنه يتصف بصفات إهلية من قبيل الصرف والالمتناهي واألول واآلخر قول 

  ضعيف وخاطئ.
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(وهو اتصافه بالبساطة  »الظاهر«بعبارة أخرى متّ هنا نسبة حكم 
الذي هو اإلنسان، دون  »التجلي«و »املطهر«والالتناهي واألول واآلخر) إىل 

  .سند أو دليل، وال خيفى على القارئ ما يف ذلك من املغالطة الواضحة

  :ـ ادعاء من دون دليل ٢
إن دعوى القائلني بأن مجيع األنبياء هلم حكم الذات والروح الواحدة، 
حباجة إىل بيان وإثبات. فإن كان مرادهم أن مجيع األنبياء مبثابة النفس 

حدة املذعنة واملطيعة لألوامر اإلهلية، وإم مصطفون من قبل اهللا، فهو الوا
ادعاء صحيح، ولكن ال يفهم منه وحدة أرواحهم على حنو احلقيقة. وأما إذا 
كان مرادهم من هذا الكالم االحتاد احلقيقي والواقعي، فال يعدو أن يكون ذلك 

إمكاين قالباً وحداً وماهية  جمرد ادعاء؛ إذ كما تقدم أن أشرنا فإن لكل وجود
إمكانية خاصة به، (وطبقاً ألصالة التشكيك الوجودي) يصدق هذا الكالم على 
القول بالتجلي والظهور أيضاً. إذ بناًء على اعتبار الوجودات اإلمكانية مظاهر 
وجتليات إهلية، فإا ستكون من مقتضيات وظهور األعيان الثابتة واألمساء 

ة، وحيث تكون هذه الصفات متعددة وخمتلفة، سينعكس هذا والصفات اإلهلي
االختالف والتعدد بدوره على هذه الظهورات. (إال أن هذا املقال ال يتسع 

  .���ملزيد من التوضيح ذا الشأن)

  :ـ خمالفة القرآن الكرمي ٣

حيث أن البهائيني يعترفون بالقرآن الكرمي، بل ويستدلون به إلثبات 
جيب القول إن حكمهم هذا خمالف لصريح القرآن؛ فقد تقدمت  بعض ادعاءام،

اإلشارة إىل أن القرآن يتحدث بصريح العبارة عن تعدد الرسل واختالف 
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  :ـ خمالفة الروايات ٤

إن هذه الشبهة التأويلية تعمل يف الواقع على سلب املعىن الظاهري 
هو آخر  9لآليات والروايات الدالة بصريح العبارة على أن النيب األكرم 

األنبياء، وإنه لن يأيت نيب بعده أبداً، وهذا املعىن نص يف تفسري اخلامت مبعناه 
  قيقي واللغوي.احل

حصيلة الكالم، أوالً ال ميكن لنا أن ننسب حبال من األحوال األحكام 
، ولذلك ال ميكن أن نطلق اسم اخلامت واآلخر »املظهر«إىل  »الظاهر«اخلاصة بـ 

على ذات املظاهر الوجودية. وثانياً حيث أن املمكنات ـ سواء على القول 
ة جتلي الوجود ـ متعددة وخمتلفة، بنظرية التشكيك الوجودي أو القول بنظري

سيكون لكل منها أحكامها وأمساؤها اخلاصة، فيكون منها ما هو أول، ومنها 
  ما هو خامت. وهذا ما يؤيده القرآن الكرمي والروايات الشريفة أيضاً.

  :عدم ختم النبوة، بل ظهور وجتلّ إهلي :الشبهة اخلامسة ■

ن إشكال ادعاء اء اهللا للنبوة عمد البهائيون يف خطوة الحقة للفرار م
ومعارضة ذلك ألصل اخلامتية إىل القول بأن املريزا حسني علي اء اهللا مل 
يكن نبياً جديداً، وإمنا هو ظهور وجتل هللا عز وجل، وبذلك يكون مقامه أمسى 

  .���من جمرد النبوة
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  :مناقشة وحتليل

الشبهات  هذه الشبهة خارجة عن موضوع التحقيق يفلـما كانت 
، فإننا سنكتفي مبجرد اإلشارة إليها عرب النقاط 9املثارة ضد النيب األكرم 

  :اآلتية
إن هذه الكالم هو جمرد دعوى اعتباطية وغري ثابتة، وأىن  :أوالً

   للبهائيني أن يثبتوها؟!
مل يتضح معىن الظهور واملظهرية من كالمهم، فطبقاً لعبارة اء  :وثانياً

دم ذكرها يف الصفحات السابقة يكون مجيع الناس هم مظهر وظهور اهللا اليت تق
احلق تعاىل، وبذلك لن تكون هذه الدعوى خاصة بالباب أو البهاء، وإن كان 
املراد نوعاً ومعىن خاص من املظهرية، فال بد أوالً من حتديد هذا املعىن بشكل 

يف يتجلى اهللا يف واضح كي نتبين ضعفه من خالل التحليل واملناقشة أيضاً. فك
إنسان على غري املعىن املعروف من الظهور والتجلي؟ أفال يؤدي هذا الكالم 

  إىل القول باحللول أو التجسيم اإلهلي؟

وقد كان من النصارى ما يشبه هذه الدعوى حبق السيد املسيح 
، حيث قالوا بأنه ظهور وجتل هللا بدالً من القول بأنه نيب. ويبدو أن 7عيسى
ة قد أعجبوا ذا الكالم فادعوا ما يشبهه يف حق الباب والبهاء. ولكن البهائي

هذا االدعاء خمالف لصريح اآليات القرآنية اليت أبطلت ظن النصارى وقوهلم يف 
يني يتظاهرون بااللتزام ، واملفروض أن البهائ7املسيح عيسى بن مرمي 

  بالقرآن.
  :يجب القولوإن كان مرادهم من ذلك جمرد التأييد اإلهلي، ف

إن هذا االفتراض ممكن، ولكن املهم هو إثباته، ومل يقدم  :أوالً
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  البهائيون والقاديانيون أي إثبات على ذلك.
لو سلمنا أصل هذا االفتراض، فإنه ال خيتص م، وإمنا يعم  :وثانياً

مجيع الناس، ويف هذه الصورة ستكون الدرجة املترتبة على هذا االتصاف دون 
ياء، والزم ذلك عدم التأسيس لشريعة جديدة تنسخ الشريعة درجات األنب

  القدمية. وقد تقدمت إشكاالت أخرى يف نقد ادعاء أمحد القادياين.

  :ادعاء اآليات املثبتة لظهور نيب جديد :الشبهة السادسة  ■

إىل ما هو أبعد من ذلك،  9كما ذهب املخالفون خلامتية النيب األكرم 
نيب جديد من خالل القرآن الكرمي، فتمسكوا  فصاروا بصدد إثبات ظهور

  :باآليات اآلتية

  :اآلية األوىل

)   ¾- $*� 89 ��83 $� $Z $�& ?£�� $* 89 ��8"  	 S̀ �' �� 89 ���"$3 E8v $* - �	 H $� $�� � " $.- $* ( ���.  
الدال على  »يأتينكم«حيث ورد اإلخبار يف هذه اآلية بالفعل املضارع 

  .���قبل، الذي حيكي عن ظهور األنبياء يف املستقبلحتقق الفعل يف احلال واملست

  :مناقشة وحتليل
ـ جيب القول يف حتليل هذه الشبهة إن الذين صاغوها مل يشريوا ـ  ١

لألسف الشديد ـ إىل زمن هذه اآلية، وما إذا كانت خطاباً للمسلمني أم إا 
  ناظرة إىل تاريخ األنبياء واألمم السالفة؟
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ت املتقدمة عليها جند أن اهللا سبحانه وتعاىل كان يف وبالعودة إىل اآليا
وحواء ودخوهلما إىل اجلنة وإخراجهما  7معرض احلديث عن قصة آدم 

منها. مثّ صار اهللا بعد ذلك إىل وعظ آدم وحواء وأبنائهما، مبتدئاً ذلك بعبارة 
  :، من قبيل قوله»يا بين آدم«
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مثّ أنزل اهللا سبحانه وتعاىل اآلية مورد البحث يف سياق هذه املواعظ 
واإلراشادات، واليت هي ـ بطبيعة احلال ـ خطاب جلميع بين آدم على طول 

دل على التاريخ. وعليه فإن القول بأن الفعل املضارع الوارد يف هذه اآلية ي
، ولكن جيب التدقيق يف أخذ الزمن ���ظهور األنبياء يف املستقبل صحيح

احلاضر واملستقبل بالنسبة إىل الزمن الذي تتحدث عنه هذه اآلية. وحيث أن 
اآلية تتحدث عن األزمنة األوىل اليت تعود إىل خماطبة بين آدم، يكون امللحوظ 

ء ـ والبالغ عددهم أربعاً وعشرين هو الزمن احلايل واآليت لظهور مجيع األنبيا
  .9ومئة ألف نيب ـ إىل عصر خامت األنبياء 

ولتقريب األذهان نذكر املثال اآليت لو أن ملكاً أصدر قبل عشرين سنة 
مرسوماً يقضي بأنه سوف يرسل إىل الناس من ميثله، مث أخذ يف كل سنة 

                                                             

��� T���,�: �w� 
���  �:m	& �.��� I( t �# � |#�E�� I[�6�� * �:9�7m�� � ������� ]��4,� * N�5�7�� IM

 "� } 67m��! Í�A�! «��� B� ]�# ������� ]��4,� ¬�� I( C	�9� ,"&R��
n��? ���5 * ^; ,}���� N:L& N6� "� º�d7# �H }� ,S��m�� B�: )<  K83 $L8#
   n- $Z 

  | 8�$�
  4 $< $2  a
 $2 $X ��#
  4 BW �� $G �%- $�8b  	 �18" $Z �C �̂ 8( $*( k �`� }���� ��D$ ��G( �:4 � �����
 ,Ó64 } 67m�� B� c� |:� �6� I( �	�:� 1��� ��#¶� fGH }�& * } 67m�� B�

�}� 6�� �GH "& �d �� $��& �#¶�! ,«��� * U�� �& |:�# D � c�� i�����! � ��M! 



 ���

لناس بأنه آخر يرسل مندوباً عنه، ويف السنة العشرين أرسل رسوالً وأبلغ ا
الرسل وإنه لن يكون رسوالً بعده. فهل ميكن للناس يف مثل هذه احلالة أن 
حيتجوا عليه باملرسوم امللكي الذي صدر قبل عشرين سنة، إلثبات أن عدم 

  إرسال املزيد من الرسل يف املستقبل سيكون خمالفاً هلذا املرسوم؟!
ل امللك قطعاً، سيكون كال طبعاً، إذ مع افتراض أن الرسول العشرين ميث

كالمه معرباً عن إرادة امللك، وبذلك فإنه يقيد الفترة الزمية ويضع هلا حداً يف 
  الداللة على االستقبال.

. فصحيح أن اهللا قد 9يأيت بالنسبة إىل النيب األكرم نفسه الكالم و
أخرب قبل ألف عام بإرسال األنبياء، ولكن حيث أن اهللا تعاىل قد حتدث يف 

عرف نفسه بأنه هو النيب  9، وإن النيب حممداً »خامت النبيني«قرآن عن ال
  .9اخلامت، نستفيد من ذلك ختم النبوات مبحمد 

ـ أما اجلواب الثاين عن االستدالل ذه اآلية الشريفة، فنقول فيه  ٢
ا ليست يف مقام بيان إرسال عددثبت أر يف هذه اآلية يمن األنبياء  إن التدب

ملستقبل، وإمنا هي بصدد بيان مالزمة حنصل عليها من خالل التدقيق يف يف ا
املركبة من (إن) و(ما)، وعلى هذا األساس ال تكون اآلية  »إما«أداة الشرط 

بوارد احلديث عن حتمية ظهور األنبياء، وإمنا هي بصدد بيان املالزمة بني إميان 
ارة أخرى إن القضية املؤمنني باألنبياء وبني عدم خوفهم وحزم، وبعب

الشرطية تكون منسلخة عن الداللة على الزمان، وتؤكد فقط على بيان 
  املالزمة.

  :اآلية الثانية
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يؤكد املنكرون للخامتية ـ من خالل التمسك بصيغة الفعل  يف هذه اآلية
  .���املضارع أيضاً ـ على استمرار نزول الوحي وعدم انقطاع سلسلة األنبياء

  :مناقشة وحتليل
ندرك أن اآلية بصدد بيان  »من يشاء«ـ من خالل التأمل يف عبارة  ١

  قدرة اهللا واختياره، وأنه يرتل الوحي على من يشاء.
ه اآلية الشريفة يف مقام اإلجابة عن اعتراض أو توهم اعتراض هذ إنّ

صادر عن البعض، إذ يقول ملاذا مل يرتل القرآن مجلة واحدة؟ أو ملاذا مل يرتل 
  :على رجل عظيم؟ كما يف قوله تعاىل

W;  (ـ  $�  �
 $2 ;R $� 8 �O ��� 8� ��8#
  183 $� $Z $% �̂ �J $< 8&$# 
2 �� $T $D $�*  +�#
 $%- $� $2 ( �`�.  
B93 f  (ـ  $Z  8=$) $* 8� $�8#
 $�  	 B̀ �w $� $Y $Z ��� 8� ��8#
 
 $+ $7 $% �̂ �J $< 8&$# 
&�#- $� $2 ( �l�.  

وعليه فإن الفعل املضارع يف هذه اآلية منسلخ عن الداللة على احلال 
أو االستقبال، بل هو منسلخ عن الداللة على الزمان مطلقاً، وجلّ التأكيد  يف 

    سبحانه وتعاىل يف اجتباء من يشاء.هذه اآلية على قدرة اهللا
، ال يستفاد من »إين أنصب من أشاء ممثالً عين« :فلو قال ملك مثالً

ذلك أنه سينصب ممثالً عنه يف املستقبل حتماً، ولو كان هناك ممثل عنه، ال يعين 
ذلك أنه سينصب يف املستقبل شخصاً غريه. وإمنا حمور كالم امللك يدور حول 
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  ى سلطته الكاملة وقدرته التامة على اختيار من يشاء.التأكيد عل

ـ عالوة على ذلك فإن اآلية تتحدث بشكل مطلق عن استمرار  ٢
الوحي بغض النظر عن اإلشكال األول، يف حني أن القرينة اخلاصة (آية ختم 
 ة والرويات النبوية) تدلّ على انتهاء الوحي، ومع قيام الدليل اخلاص يتمالنبو

  يد عن إطالق الدليل املطلق.رفع ال

  :اآلية الثالثة

) �#& �' $� $M- $w 
 $G ¯ $0 S%& �' $� BR �	�N �̀ �� # $2I $. $  À�� 89 �: 89 �7 $2  Á 8�  �8#- . 89 �:$"83
< $�& ��$�8f �*( ���.  

حيث يستدل أصحاب هذه الشبهة من خالل التمسك ذه اآلية قائلني 
ور نيب أو أنبياء لكل األمم إذن جيب أن يكون لكل أمة نيب، والزم ذلك ظه

  .���اليت تأيت بعد نيب اإلسالم

  :مناقشة وحتليل

ـ إن هذه اآلية الشريفة تؤكد على وجود رسول ونيب لكل أمة، وال  ١
يستفاد من ذلك استمرار بعث األنبياء، بل إن هذه اآلية الشريفة تنسجم مع 

أعظم رسله، أي النيب أصل اخلامتية؛ ذلك ألن اهللا قد بعث إىل األمة األخرية 
  ، ومل تبق هذه األمة دون رسول.9حممد 

وأما وجوب أن يبعث اهللا رسوالً جديداً يف كل عصر وزمان، فهو ما 
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اليفهم من هذه اآلية، بل إن الشبهة هنا شبيهة مبا كان يقال يف صدر اإلسالم 
وهو على ما هو  9من االعتراض على اختيار اهللا للنبوة شخصاً مثل حممد 

ليه من الفقر؟! أو إنه ملاذا يأكل الطعام، وميشي يف األسواق مثلنا؟! أو ملاذا مل ع
ينتخب اهللا ملكاً من مالئكته ليكون نبياً؟ وما إىل ذلك من عشرات األسئلة 

  واالعتراضات األخرى.
من  البد من مثَّاآلية ساكتة عن استمرار النبوات أو اختتامها، و ـ إنّ ٢

 ذا الشأن من خالل الرجوع إىل اآليات األخرى، من احلصول على احلكم
  قبيل آية اخلتم. وقد تقدم ذكر آيات وروايات ختم النبوة.

  :اآلية الرابعة

)  S̀ $w$N BR �	�N �̀ �� # ( ���.  
حيث يزعم املخالفون للخامتية أن هذه اآلية تدل على حمدودية األمم 

هاء أجل األمة ظهور نيب جديد. بآجاهلا ـ مبا يف ذلك أمة اإلسالم ـ والزم انت
  .���مبعىن الدين أيضاً »األمة«وهناك من فسر كلمة 

  :مناقشة وحتليل
يف القرآن الكرمي، نعثر على  »األمة«ـ بالنظر إىل استعمال كلمة  ١

  :خمتلف املعاين املستفادة من هذه املفردة، من قبيل
  :أ ـ اجلماعة اليت تشترك يف اعتناق دين واحد 

)  �)8" �D  ·-�"� # 8F $w  � 8_�N BR �	�N $ 8c $_ 89 ( �`�.  
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  :ب ـ اجلماعة اليت تشترك يف العيش ضمن زمان ومكان واحد 
)  S̀ $w$N BR �	�N �̀ �� # ( ���.  
)  $�& �� 8� $*  ·-�"#
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  :ج ـ الشخصية الكبرية والبارزة
)  �� H  ;R �	�N $�- $D $93  7
 $� 8. H ( �`�.  

  :د ـ الدين
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وعليه بااللتفات إىل خمتلف معاين األمة، جيب النظر إىل أي هذه 
-M$  ( :املعاين هي األنسب باآلية مورد البحث فبااللتفات إىل قوله تعاىل $w 
 $G ¯ $0

 $�& �	  � 8�$) 8� $* $< $2 ;R $Z- $' $�2 ��  _8v$) 8� $* $< 89 �:�� $w$N(�y� أجلهم«. وعود ضمري اجلمع يف« 
يثبت أن املراد يف احلد األدىن ليس هو الدين، إذ ال بد حينها من  »األمة«إىل 

ة استعمال ضمري املفرد دون اجلمع، وعليه يكون املراد من األمة هنا اجلماع
  اليت تشترك يف أمر واحد أعم من الدين أو الزمان واملكان.

وعلى هذا األساس فإن اآلية ليست بصدد حتديد وقت وفترة خاصة 
للدين كي يتم ا االستدالل على ضرورة أن يتحدد اإلسالم بفترة حمددة، وأن 

  ينتهي بأمد وأجل.
                                                             

��� ¤��#: lb� 
��� µe6��: �`� 
�`� }d	��: ��v� 
�l� T�R��: ��� 
�y� �,�T��: `l� 



 ���

لتكوينية لعمر بعبارة أخرى إن اآلية الشريفة تتحدث عن بيان احلدود ا
  األمة واجلماعة اليت تزول عن الوجود بانتهاء أجلها احملدد.

يف هذه اآلية هي أمة  »األمة«ـ ولو سلمنا جدالً أن املراد من  ٢
اإلسالم، وقلنا بأن اآلية بصدد بيان حتديد أجل وفترة زمنية هلذه األمة، مع 

 نيب جديد؛ ذلك ألنّذلك ال تكون هناك داللة يف هذه اآلية على إمكان ظهور 
اآلية تقول هناك أجل وأمد حمدد هلذه األمة اإلسالمية. ولكن هل تبين أين 
ومىت ينتهي هذا األجل؟ هذا ما مل حتدده اآلية، بل هناك آيات أخرى ظاهرة 
وصرحية يف بيان غلبة وظهور اإلسالم على سائر األديان األخرى رغم كراهة 

  :اىلاملشركني والكفار، إذ يقول تع

1$#� . -#8  (ـ & �' $� $̀ $' 8�$N 6  +�#
 $& �7I 8#
  �* � $2 � $� �:I  1 �� �D  �* ��#
 $Y $Z �t $�  :8f�3 # �� $U
 8#
 $t  � $D 8&$# $2I $�& �D  8� ��( ���.  
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  وبذلك يتم افتراض أجل األمة اإلسالمية بقيام الساعة ويوم القيامة.

بعبارة أخرى إن أجل وفترة كل دين رهن بأحقيته وكماله، وحيث أن 
ص والتحريف والبدع، يكون أجلها قد األديان السابقة كانت تعاين من النق

انقضى، وأما اإلسالم فهو دين كامل وشامل وجامع وإن نبيه إنسان كامل، 
  وعليه فإن أجل هذا الدين سيستمر إىل يوم القيامة.
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  :اآلية اخلامسة

)  SC-$) D B̀ $w$N �̀ �� # ( ���.  

دون كما متّ التمسك ذه اآلية من قبل املخالفني للخامتية، حيث يستن
إليها يف إثبات ضرورة أن يكون لكل فترة زمنية وأجلٍ كتاب وشريعة 

  .���مساوية

 :مناقشة وحتليل
ـ لو اعتربنا الكتاب يف هذه اآلية مبعىن الكتاب التشريعي وما يكون  ١

دليالً على النبوة، فيتضح اجلواب عنه من اجلواب عن اآلية السابقة؛ ألن هذه 
ة كل مرحلة، بيد أننا نعيد السؤال نفسه ونقول ما هو اآلية ترصد كتاباً يف اي

املراد من هذه املرحلة؟ هل تقدر مبئة سنة؟ أو بألف سنة؟ أو إىل يوم القيامة؟ 
إن املراحل بالنسبة إىل األنبياء السابقني كانت تتحدد بظهور األنبياء الالحقني، 

د، أما مرحلة فبعد ظهور كل نيب جديد تنتهي مرحلة قدمية ويبدأ عهد جدي
اإلسالم فلم يتم حتديدها يف هذه اآلية، ولتحديد هذه املرحلة جند اآليات 
األخرى، من قبيل آية اخلامتية، وآيات غلبة اإلسالم وظهوره على الكفر 
والشرك، وآية الوعد باستخالف املسلمني على األرض، تدل بأمجعها على 

 خلود اإلسالم واستمراره إىل يوم القيامة.
يف هذه اآلية ال تشري إىل شريعة أو كتاب  »الكتاب«إن مفردة  ـ ٢

$ (نيب، بل بااللتفات إىل اآلية السابقة   ¾8v $* 8�$N B%& �' $� # $�- $D - $	 $2   � 8G  ̄. �< H BR $*/ .
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�)، واآلية الالحقة ���(,
 
& �U 8� $*   C-$) �8#
 ?��N �t $�8"  Z $2 �F !8b �* $2 �M- $\ $* -  يبدو ��� )	$
أن اآلية يف مقام اإلعالن عن هذه احلقيقة وهي أن اجتراح معجزة أو آية إمنا 
يكون حبسب املقتضيات الزمانية واملكانية ونوع املخاطب، وإن اختيار ذلك 

  بيد اهللا سبحانه وتعاىل.

أما احلدود اليت تقتضيها الشريعة اإلسالمية، فهو ما مل تتم اإلشارة إليها 
عن ذلك ممكنة من خالل الرجوع إىل اآليات األخرى، على أبداً، وإن اإلجابة 
  ما تقدم توضيحه.

  :ادعاء النبوة الظلية :الشبهة السابعة ■

إن إنكار اخلامتية مل يقتصر على فرقة البهائية، وإمنا ظهر يف القرنني 
م) يف باكستان، وقد  ١٣٢٦ـ  ١٢٥٥األخريين شخص امسه أمحد القادياين (

اً وأنكر اخلامتية. وحيث التفت هو وأتباعه إىل وجود اآليات ادعى النبوة أيض
والروايات النافية لظهور نيب جديد، فقد عمدوا إىل تربير واه وضعيف، إذ 

إم يؤمنون بأصل اخلامتية مبعىن نفي ظهور نيب جديد، ولكنهم مع ذلك  :قالوا
يف  7أو روح عيسى بن مرمي  9ال مينعون من حلول روح النيب األكرم 

شخصه أو مراده، ويف احلقيقة فإن نبوته ليست نبوة مستقلة وجديدة يتم ردها 
باآليات والروايات، وإمنا هي جتلٍّ وظهور لنبوة النيب السابق، فنبوة القادياين 

  مبرتلة الغصن إىل اجلذور.

مبعىن أن  »النبوة الظلية«قد وصف غالم أمحد القادياين نبوته املدعاة بـ 
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. وقال يف موضع ���أو أا شعاع من قبسها 9ه ظل لنبوة النيب األكرم نبوت
لقد أراد اهللا أن يتمثل مجيع األنبياء واملرسلني يف «آخر بعبارة أكثر صراحة 

   .���»شخص واحد وإنين ذلك الرجل

   :كما عمد لتأييد نبوته من خالل التمسك بقوله تعاىل

)  8�  	  ¾8v $* B%& �' $� . 
 ; ��$! �	 $2  �� $ 8$N �1 �� 8'
 6  � 8($. ( �`�.  

  :مناقشة وحتليل
ـ إن أول ما يتبادر إىل الذهن عند حتليل هذا الكالم هو عدم  ١

أو روح  9إمكان فهمه؛ فما معىن أن تتجلى أو تتمثل روح النيب األكرم 
   مجيع األنبياء فيه؟

 فإن كان املراد من ذلك هو حلول روح نيب أو أرواح عدد من األنبياء،
  فإن هذا سيؤدي إىل القول بالتناسخ الذي اتضح بطالنه يف الفلسفة.

وإن كان املراد هو دعم روح نيب اإلسالم أو األنبياء السابقني، فهذا 
املعىن خمالف لظاهر ادعاء غالم أمحد القادياين، وعلى فرض قبوله ال يستفاد 

 الذي هو فوق منها ادعاء النبوة، إذ هناك من املؤمنني من حيظى بتأييد اهللا
  األنبياء، ومع ذلك ال يكون هذا التأييد مساوقاً للنبوة.

ـ وعالوة على ذلك كيف ميكن إثبات حتقق كال الفرضني ـ أي  ٢
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؟ ���احللول احلقيقي لروح األنبياء أو تأييدهم لشخص القادياين ـ بالفعل
  وبعبارة أخرى إن هذا الكالم جمرد ادعاء فارغ.

ة قد أنكرته اآليات والروايات ـ على ما تقدم يف ـ إن إدعاء النبو ٣
الصفحات السابقة ـ بشكل مطلق. فإن كان غالم أمحد القادياين يعترب نفسه 

حقيقة، فعليه أن يؤمن جبميع شريعته  9تابعاً وفرعاً عن النيب حممد 
وتعاليمه ومن بينها اخلامتية، ال أن ينكرها وينصب نفسه علماً يف مواجهة النيب 

  ، ومع ذلك يصف نفسه بكل جرأة أنه فرعه وخادم له!9مد حم

ـ أما هشاشة االستناد إىل اآلية الشريفة فواضحة أيضاً؛ إذ أوالً إن  ٤
كبشارة من قبل النيب عيسى بن  9هذه اآلية تتحدث عن ظهور النيب حممد 

د . وثانياً يبدو أن غالم أمح9مرمي، وال شأن هلا بنيب يأيت بعد النيب األكرم 
القادياين إمنا متادى يف ادعائه ملكان انطباق اسم أمحد عليه، ولكن إذا اعترفنا 
له بذلك فسوف يتسع الباب لكل من كان امسه أمحد كي يدعي النبوة متمسكاً 

   ببشارة القرآن بنبوته!

UIO  

                                                             

���  * t�2��L�� �.���& S�� �,� '�.& O� "& I( ���� |#�E�� I[�6�� ��#[ ����$ �	�
OK * ,|H��  * �?��K ��;( C	4( �5 ��( <��e�
 T��� �5 -�#$�6�� �¯( '=2 I(

 ���� ?( B� � ��! |.7��~ V7��! ,R�:��0� )$�6� ���# I�;! ,R�:��0� |�$! �&�
�:�W�X(  a ,��:6�� p�#�? ,Ã	E�� p�r��� � ��y ,U�g� |�� ,">�R -�K!� ;

_�la ,xy� �!� }�97? !( }� I( }6�# }.4 ,� '�;,� + 	�9  S�� �,� ��!�( !(
!?µ�8�� �GH }�& * 



 ���

  

  

&+@ @
  الحكومة والمشروعية

  

النيب  إنكار املشروعية اإلهلية والدينية حلكومة :الشبهة األوىل ■

  :9األكرم

حكومة دينية كان على رأس السلطة فيها؟  9هل أقام النيب األكرم 
  ؟9وبعبارة أخرى هل الوالية السياسية من مجلة مسؤوليات النيب األكرم 

ليس هناك من يتردد يف اإلجابة عن السؤال األول باإلجياب، إال أن 
طرحها يف العقود  السؤال بل الشبهة اليت عمد العلمانيون من املسلمني إىل

يف املدينة مل  9األخرية تكمن يف قوهلم إن احلكومة اليت أقامها النيب األكرم 
تكن من منطلق كونه نبياً مرسالً من قبل اهللا، وإمنا أقامها بوصفه مواطناً 
واستجابة لرغبة أهل املدينة يف تنظيم شؤوم، ومن هنا تكون هذه املسألة 

وال ميكن استنباطها بشكل خاص من القرآن الكرمي، أمراً شخصياً واجتماعياً، 
   كي يتم نسبة نظرية تأسيس احلكومة اإلسالمية إىل القرآن والدين.

يعمد املخالفون يف مقام التنظري إىل القول بأن احلكم واحلاكمية ليست 
تبعاً لذلك، بل هي ملك  »النيب«كما أا ليست من شؤون  »اهللا«من شؤون 
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للحكومة،  »املشروعية اإلهلية«أخرى إم ينكرون وجود  للشعب. وبعبارة
، »الناس«ويرون أن املصدر الوحيد إلضفاء الشرعية على احلكم يأيت من قبل 

يف  »الدميقراطية«و »املشروعية السياسية«وحبسب املصطلح إم يؤمنون بـ 
   .���»املشروعية اإلهلية«قبال 

شروعية وترتيل احلق اإلهلي هذا النوع من الرؤية إىل مقولة امل إنّ
ورفع حق الناس بدأ منذ القرن السابع عشر للميالد تقريباً، ذلك من خالل 
القضاء على النظام اإلقطاعي وسقوط اإلمرباطورية امللكية، وإن من بني أشهر 

م)، الذي تأثرت بأفكاره ١٧٠٤ـ  ١٦٣٢املنظرين هلذه الرؤية جون لوك (
  .���الدميقراطية والليربالية وحقوق اإلنسان وفلسفته كل املذاهب السياسية
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وها حنن اليوم نشهد تسلل هذه الزوبعة بني املسلمني من الشيعة 
والسنة، حيث يذهبون إىل القول حبزم إن مشروعية احلكم ال تستمد من اهللا 

إن «ورسوله، بل هي حق من حقوق الشعب، ومما قاله بعضهم يف هذا الشأن 
للشعب على مجيع األحوال، فإن حكومة العباد من احلق يف احلكم هو ملك 

. ���»شأن العباد دون اآلهلات، فإن احلكم ينبثق عنهم وجيب أن يعود إليهم
إن اخلالفة واحلكومة من وجهة نظر اإلمام احلسني ليست ملكاً «وقال آخر 

ليزيد وال لغريه من اخللفاء، فهي ليست ملكاً هلم وال ملكاً هللا، وإمنا هي من 
  .���»وق الناس، ومن حقهم أن ينتخبوا للحكم من يشاؤونحق

  :مناقشة وحتليل

من  دعالبحث يف منشأ احلكم واحلاكمية ومالكات مشروعيتها ي إنّ
مباحث فلسفة السياسة اهلامة، وهناك كثري من اآلراء املطروحة ذا الشأن. 

كم إىل قسمني، ويف البداية ميكن تقسيم اآلراء املختلفة يف بيان مشروعية احل
ومها أوالً استناد حق احلاكمية واملشروعية إىل اهللا، وثانياً استناد حق احلاكمية 
واملشروعية إىل غري اهللا، والقسم الثاين يشمل الشعب، والنخب (أهل احلل 

  والعقد)، والقهر والغلبة وما إىل ذلك.
هللا إن املنكر لوجود اهللا سوف يرى عدم نسبة مشروعية احلكم إىل ا

من باب السالبة بانتفاء املوضوع ضرورة. أما املؤمن واملعتقد بوجود اهللا فعليه 
أن يتأمل ويتدبر يف نسبة املشروعية إىل أحد طرفيها (اهللا وغريه) بشكل أكرب. 
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، »األدلة«أو  »الدليل«بعبارة أخرى إن على املؤمن واملتأله أن يكون تابعاً لـ 
  .»نقلية«و »عقلية«تنقسم إىل قسمني  لريى ما الذي تقتضيه؟ واألدلة

يذهب أكثر املتأهلني إىل االعقاد بأن مقتضى كال هذين القسمني من 
األدلة (العقلية والنقلية) هو إثبات حق احلاكمية هللا، وحيث أن هذا املقال ال 

، سنكتفي مبجرد اإلشارة إليها ضمن النقاط وحتليلها يتسع لبيان هذه األدلة
  :اآلتية

  :االنسجام مع العقل ـ عدم ١

واملدبر لعامل  ���واملالك املطلق ���يرى املتأهلون أن اهللا هو اخلالق
وعلى رأسها وجود اإلنسان، فهو الذي خلق اإلنسان من العدم  �`�املمكنات

(التوحيد يف اخلالقية)، وهو املالك املطلق وواهب الوجود لإلنسان ابتداًء وبقاًء 
هو الذي يدبر عامل الوجود ويعمل على إدارته (التوحيد يف املالكية)، و

   (التوحيد الربويب).

اتمع اإلنساين حباجة إىل قانون وحكومة تنظم احلياة فيه، والزم  إنّ
، أي املخلوق واململوك هللا. وهنا ورمسها ذلك حتديد دائرة حقوق اإلنسان

يد أو يطرح هذا السؤال نفسه من الذي ميتلك الصالحية واملشروعية لتحد
سلب حقوق مملوك وخملوق آلخر غري املالك واخلالق؟ فهل ميكن لشخص 
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أجنيب ـ على سبيل املثال ـ أن يقيد أو يسلب حقل طفل لغريه أو مصاحله 
املادية واملعنوية؟ أو أن هذا األمر إذا كان الزماً فإمنا يكون من صالحية ويل 

إن العقل حيكم بعدم تدخل أمر الطفل وصاحب املصاحل املادية واملعنوية فقط؟ 
األجنيب يف حقوق ومصاحل اآلخرين، وإن هذا احلق يدخل ضمن صالحية 

  .»ذي احلق«
وهكذا األمر بالنسبة إىل احلكومة ووضع التشريعات والقوانني يف 
اتمع. فإن وضع التشريعات وإقامة احلكم وإن كان يف نفسه يعود ملصلحة 

سلب حقوق ومصاحل املواطنني، وهم أناس  اتمع، إال أنه يستوجب حتديد أو
.خملوقون ومملوكون وهلم خالق ومالك ورب  

عوهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل يتعيني احلاكم ووضع القوانني  د
  الشاملة واجلامعة من حقوق اخلالق واملالك والرب أم ال؟

إن اجلواب عن هذا السؤال باإلجياب يعين تأييد مشروعية احلاكمية 
ية اليت يدعيها املتأهلون. وأما اجلواب بالنفي فيعين رفض حق اخلالقية اإلهل

  واملالكية والربوبية هللا عز وجل، إال أن العقل ال يتحمل مثل هذا القول.
وأما إذا أنكر شخص أصل هذه الصفات املتقدمة، فإنه سيكون خارجاً 

  وبية.عن دائرة االعتقاد باهللا املتصف باخلالقية واملالكية والرب
بعبارة أخرى مع افتراض اتصاف اهللا ذه الصفات، فإما أن نعتقد حبق 
اهللا يف احلاكمية أم ال؟ إن إنكار حق اهللا يف احلاكمية يعين أن تعيني احلاكم أو 
وضع القانون خارج عن دائرة صالحية واستحقاق اهللا، ولو صدر عن اهللا مثل 

حلق أو حقوق الناس واملواطنني، هذا الشيء فسوف يعين ذلك حتديداً أو سلباً 
 »الباطل«وسيكون ذلك من سنخ غري احلق، وبعبارة صرحية سيدخل يف 
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  والعياذ باهللا! »عدم العدل«و »الغصب«و

فهل ميكن للمتأله أن يلتزم مبثل هذه النتيجة؟ أال يرى العقل مثل هذا 
د أو ؟ ألن مثل هذا احلكم بدوره سيؤدي إىل حتدي»باطالً«و »ظلماً«احلكم 

سلب حق اهللا يف التصرف واالختيار بوصفه املالك املطلق واملدبر والرب الذي 
  جيب أن يتوىل إدارة شؤون عبده ومملوكه.

قد يقال هنا إن مراد أصحاب نظرية حاكمية الشعب ال مبعىن إنكار 
حق احلاكمية هللا من األساس، وإمنا املراد هو تفويض اهللا هذا احلق من قبله 

  للناس.

إن مثل هذا التفسري خمالف لظاهر بل صريح  :ندها جيب القول أوالًوع
إن مثل هذا التفسري يعين اخلروج  :عبارة املنكرين حلق احلاكمية اإلهلية. وثانياً

عن حمل البحث؛ ألن الفرض يقوم على شبهة املنكرين حلق احلاكمية اإلهلية 
اإلهلية، وليس يف  واعتقادهم مبالك املشروعية األرضية يف عرض املشروعية

طوهلا. ولكن لو اعتقد شخص مبثل هذا القول فإنه سيكون من املعتقدين 
  مبشروعية احلاكمية اإلهلية.

  :ـ عدم االنسجام مع اآليات القرآنية ٢

أشرنا إىل وجود الكثري من الطرق لنقض الشبهة واإلجابة عنها، وقد 
إثبات حق احلاكمية  تقدم منا إيضاح الطريق العقلي باختصار. وهنا حناول

اإلهلية من آيات القرآن الكرمي ـ وهذا الطريق ال يقنع إال املؤمنني بالقرآن 
   :نشري إىل بعض اآليات الدالة على هذا احلق أيتبطبيعة احلال ـ وفيما ي

هناك آيات تصف القائد واحلاكم  :ـ احلكم واحلاكمية حق إهلي ١/  ٢
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احلكومة بأا حق اهللا، من قبيل  واملدير الذي يسوس الناس، وكذلك أصل
  :قوله تعاىل
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وداللة هذه اآليات على احنصار احلكم واحلاكمية على اهللا يف غاية 
  الوضوح.
هناك آيات أخرى تذكر  :ـ تفويض احلاكمية إىل أفراد بعينهم ٢/  ٢

اق الدائرة اإلهلية حصراً، من قبيل أن إعطاء احلكم إىل اآلخرين يدخل يف نط
  :قوله تعاىل
� (ـ ,
 $2  �M- $\ $* 8� $	 �1 $�8� �	  ¾ 8� �* ( �z�.  

                                                             

��� )�>���: yy� 
��� �����: ��� 
�`� )��m��: l� 
�l� U��8��: b� 
�y� '���,�: yw���# ;: lv !xw� 
�x� )�6 ��: �lw'���,� ;: w`�~�4 ;: �`�&R�� ;: x"���7�� ;: �� 
�w� ���#: �v�� 
�z� )�6 ��: �lw� 



 ���

وقد حتدثت آيات أخرى عن إعطاء احلكم إىل أفراد بعينهم، من أمثال 
  .: �`�، وإبراهيم���، وسليمان���النيب داوود

هناك  :ـ حق التشريع والتقنني منحصر باهللا سبحانه وتعاىل ٢/  ٣
  :آيات حتصر حق التشريع ووضع القوانني باهللا عز وجل، من قبيل قوله تعاىل
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ال حاجة إىل التذكري بأن املراد من حصر التقنني والتشريع على اهللا 
سبحانه وتعاىل إمنا يقتصر على األمور العامة والكلية والثابتة، أما التفاصيل 
واألمور اجلزئية املستحدثة يف كل عصر، فيمكن تشريعها من قبل احلاكم 

من خالل إرجاع الفروع إىل الصاحل واستشارة اخلرباء؛ واستنباط حكمها 
  األصول.

هناك آيات : 9ـ اآليات الدالة على حاكمية النيب األكرم  ٢/  ٤
بوصفه حاكماً على الناس فقط، وإمنا  9التكتفي مبجرد تعريف النيب األكرم 

تعتربه هو احلاكم املطلق، وبعبارة أخرى تراه صاحب سلطات واختيارات 
  :مطلقة، من قبيل قوله تعاىل
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 »إمنا«فهذه اآلية تتحدث عن احنصار احلكم املستفاد من أداة احلصر 
ثناء الصالة (يف إشارة باهللا ورسوله، وأضافت إليهما املؤمن الذي يزكي أمواله أ

دون أن تتوسع يف مشول هذا احلكم لسائر من ). 7واضحة إىل اإلمام علي 
  الناس يف حتديد احلاكم أو خليفته.
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 9وهذه اآلية الشريفة تثبت بدورها أن حدود اختيارات النيب األكرم

  املة ومقدمة على االختيارات الفردية للمواطنني.مطلقة وش
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 $r$� 
 $G H BR$"  	 8� �	  $# $�& �� $* 8�$N 
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ة تؤكد بدورها أيضاً على االختيارات اخلاصة هللا ورسوله، وهذه اآلي

وتضيف صراحة أن ليس أمام الناس سوى الطاعة والتسليم ألحكام اهللا 
ورسوله، وإن التمرد على أوامر اهللا ورسوله تؤدي إىل الضالل واالحنراف عن 

  جادة الصواب.

  :ـ عدم االنسجام مع الروايات النبوية ٣

ق احلاكمية اإلهلية والنبوية تواجه إشكاالً ثالثاً كما أن نظرية سلب ح
، إذ أثبتت حق احلاكمية 9أيضاً، يتمثل بالروايات املأثورة عن النيب األكرم 
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نشري  أيتهللا وللنيب بوصفه رسوالً إهلياً، وليس النتخابه من قبل الناس، وفيما ي
  :إىل جانب من هذه الروايات

رواية طويلة أشار فيها إىل  أنه قال ضمن 9روي عن النيب األكرم 
مرتلته وأهل بيته، وإىل الوالية واإلمامة والعصمة والتوسل إىل اهللا، وحق 
السيادة على العباد وسياسة البالد (احلكم) بوصفها من شؤوم اخلاصة، إذ 

  :يقول

وحنن سادة العباد، وحنن ساسة البالد، وحنن الكفاة والوالة واحلماة «
ريق النجاة، وحنن السبيل والسلسبيل، وحنن النهج القومي والسقاة والرعاة وط

والطريق املستقيم. من آمن بنا آمن باهللا، ومن رد علينا رد على اهللا، ومن شك 
فينا شك يف اهللا، ومن عرفنا عرف اهللا، ومن توىل عنا توىل عن اهللا، ومن 

، ولنا العصمة أطاعنا أطاع اهللا، وحنن الوسيلة إىل اهللا والوصلة إىل رضوان اهللا
  .���»واخلالفة واهلداية، وفينا النبوة والوالية واإلمامة

إن تعيني اخلليفة للحاكم والقائد السياسي يف األنظمة الدميقراطية 
واجلماهريية ال يدخل يف صالحيات القائد نفسه، بيد أنه عندما أسلمت بعض 

اخلرية يف اختيار القبائل مثل قبيلة بين عامر اشترطت على النيب أن يكون هلا 
مل يستند يف ذلك إىل حقوق الناس، وإمنا قال  9خليفته، إال أن النيب األكرم 

  .���»إن امللك هللا، جيعله حيث يشاء« :هلم صراحة
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قد حدد خليفته على مستوى  9ومن ناحية أخرى فإن النيب األكرم 
اهللا، ويذهب القيادة السياسية واملعنوية يف كثري من املواضع واملواطن بأمر من 

  استناداً إىل هذه األدلة. 7الشيعة إىل االعتقاد بإمامة اإلمام علي 

بإبالغ الوحي  9احنصار شأن النبوة والنيب  :الشبهة الثانية ■

  :واهلداية دون احلكم

يذهب العلمانيون إىل االدعاء بأن الرجوع إىل القرآن يثبت أن شأن 
سالة السماء وهداية الناس إىل ومهمته تقتصر على إبالغ ر 9النيب األكرم 

اهللا واآلخرة، ومل ترد أي آية بشأن الدنيا واحلكم، واستندوا إلثبات مدعاهم 
  :ببعض اآليات القرآنية، من قبيل قوله تعاىل
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 �`�لشبهة أوالً من قبل علي عبد الرزاقوقد سبق أن متّ طرح هذه ا
بني أهل السنة، وتسربت يف العقود األخرية لتلقى رواجاً بني العلمانيني من 

  .��lالشيعة
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  :9ـ أبعاد مرتلة النبوة والنيب األكرم  ١

يذهب أكثر الباحثني الغربيني وبعض املستنريين املسلمني يف السنوات 
، وال يتحملون حصر احلق يف دين خاص، »يةالتعددية الدين«األخرية إىل دعم 

وقد أصبحوا فيما يتعلق بتفسري النبوة وغايتها حصريني لألسف الشديد، حيث 
قالوا بأن فلسفة النبوة الوحيدة هي اهللا، وتأيت اآلخرة تبعاً لذلك. إال أن 
 الرجوع إىل القرآن الكرمي يثبت لنا أن مجيع األنبياء كانوا ميتازون برؤية جامعة

وشاملة، مبعىن أم كانوا يسعون مبختلف الوسائل والسبل إىل التأثري يف البعد 
الدنيوي واألخروي من حياة اإلنسان. حيث كانوا ينشدون خمتلف الغايات 

 .»التعددية الغائية«واألهداف اليت ميكن تسميتها بالتعددية يف األهداف أو 
عثة والنبوة ينظر إىل من البوأمهّها أول األهداف والغايات  نعم إنّ

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 الدولة وحل الرتاعات واخلصومات بني الناس، 

لق أم من مجلة الناس الذين حيملون مهوم ومل تكن هذه الغايات من منط
املواطنة واحلياة االجتماعية، بل يأيت اهتمام األنبياء ذه األهداف طبقاً 

يف األهداف الثالثة اآلنفة تدخل  ، من هنا فإنّوتعاليمها إلرشادات السماء
  ضمن الربنامج والرسالة اإلهلية اليت محلها األنبياء، وهو ما سنقوم بتوضيحه.

  :ـ العدالة االجتماعية ١/  ١

تذهب بعض اآليات إىل بيان أحد أهداف بعثة األنبياء اإلهليني بشكل 
عام يف إبالغ جمموعة من القرارات والقوانني االجتماعية والدنيوية، وتعترب 

  :امتثاهلا موجباً لتحقيق القسط والعدل، من قبيل قوله تعاىل
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فهذه اآلية ال تتحدث عن اهلداية وإنزال النور، بل هي تشري إىل بعض 
دنيا، واليت تؤدي مراعاا إىل حتقيق العدالة، وهي القوانني ذات الصلة بعامل ال

قوانني أرسلت للناس بواسطة األنبياء لتكون جزءاً من جدول أعماهلم. وهذه 
  املسألة تعين االهتمام بالبعد الدنيوي من حياة الناس.

يف اآلية الشريفة ال خيتص باألحكام  »الكتاب«توضيح ذلك أن عنوان 
ا هو بشكل عام يشمل حىت األحكام االجتماعية أيضاً؛ الفردية والعبادية، وإمن

إذ متّ وصف حتقيق العدالة والقسط من قبل الناس بأنه من نتائج إنزال الكتاب، 
وبني هذين األمرين ارتباط وثيق. فلو قلنا بعدم مشول الكتاب لألحكام 

  الدنيوية، وقصرناه على اهلداية واآلخرة، سيعين ذلك زوال هذا االرتباط.

عالوة على ذلك فإن التذكري باحلديد (بوصفه رمزاً للقهر والقضاء و
ذا الوصف ملا يثريه من الرعب، ي عاملربم) يف اآليةشاهداً آخر على  د

ومشوله لألحكام االجتماعية ومعاقبة املتخلفني يف هذه  »الكتاب«عمومية 
ا، كما أن منافع الدنيا؛ ألن ظاهر التهديد بالسيف، فعليته وحتققه يف هذه الدني
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  احلديد إمنا تكون للناس يف هذه الدنيا أيضاً.

حاصل الكالم أن اآلية الشريفة تقر يف احلد األدىن حبقيقة إنزال بعض 
القوانني الناظرة إىل األمور الدنيوية من حياة الناس من قبل اهللا بواسطة 

اد فقط. وهناك األنبياء، وإن مهمة هؤالء األنبياء مل تقتصر على الوعظ واإلرش
وسائر املؤمنني برعاية العدل يف  9كثري من اآليات اليت تدعو النيب األكرم 

  :القضاء ويف األمور االقتصادية واالجتماعية أيضاً، من قبيل قوله تعاىل
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واآلية األوىل والثانية ذات صلة بالقضاء، واآليتان األخريتان ترتبطان 
  مر اهللا رسوله وسائر العباد بتطبيق العدل.باالقتصاد، ويف مجيع هذه احلاالت يأ

  :ـ احلرية االجتماعية ١/  ٢

كانت الطبقة اليت تنتمي إىل األقلية على طول التاريخ هي اليت تتسلط 
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على رقاب األكثرية من أبناء اتمع، وتعمل على االستئثار يف السلطة 
الواقع املرير  وتستثمر أرواح املواطنني وأمواهلم وأعراضهم. ولرمبا حظي هذا

بدعم وتأييد كبار املفكرين والفالسفة يف العامل، كما نشهد ذلك يف نظريات 
فيما ذهب إليه من احلق الطبيعي،  ���الفلسفة السياسية لكل من أرسطو

وإفالطون يف حكم األشراف والطبقات الفذة. أما األنبياء فقد وقفوا بأمجعهم يف 
يطالبوم برعاية احلقوق الفطرية وجوه حكام اجلور والطاغوت، وكانوا 

نشري إىل  أيتواحلريات البديهية للمواطنني، وأن ال ينتهكوا حقوقهم، وفيما ي
  :بعض هذه االعتراضات

يؤكد القرآن الكرمي على أن اهللا تعاىل قد أرسل كل نيب إىل أميت لغاية 
  :الدعوة إىل عبادة اهللا ونبذ الطاغوت
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مستلهماً تعاليم وحي السماء إىل دعوة األمة  9يبادر النيب األكرم 

اإلسالمية إىل حترير سائر الشعوب األخرى من ربقة الظاملني ـ ولو باللجوء 
  :أمراً غري مقبولإىل احلرب ـ ويرى الركون إىل السلم يف هذه احلاالت 
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األنبياء بسبب معارضتهم لظلم كما أخرب القرآن بقتل كثري من 
  :احلكومات، من قبيل قوله تعاىل
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وقد حتدثت آية أخرى عن مواجهة أتباع األنبياء على طول التاريخ 
ة حمكمة وراسخة، وكان دعاؤهم من اهللا أن للطغات والظاملني مشكلني جبه

  :يثبت أقدامهم وينصرهم على الكافرين
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مل تكن هناك حكومة أو حاكم بعينه  9ويف عصر النيب األكرم 
شبه اجلزيرة العربية، وإمنا كانت املنطقة باً للرتاعات  ممسكاً مبقاليد األمور يف

القبلية. وكانت الطبقة االرستقراطية تستثمر الطبقة املستضعفة لصاحلها وتلبية 
ا، وكانوا يستعبدون الناس ضمن نظام الرمآرم ما ال يطيقون قيلوة وحيم

ظهر النيب ويصادرون جهودهم ويبخسوم حقوقهم. يف مثل هذا اتمع 
 وهو أمرفلقي ترحيباً واسعاً من الطبقات املستضعفة واحملرومة،  9األكرم 

أثار خماوف الطبقة االرستقراطية يف مكة. وقد سعى قادة قريش يف املرحلة 
األوىل إىل ثين الرسول عن املضي يف دعوته من خالل الوعود بتأمريه أو 

خططوا لقتله، ولكن اهللا أخربه ، وبعد أن يأسوا من ذلك ��lجعله ملكاً عليهم
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  ، فاختار اهلجرة إىل املدينة للنجاة من كيد األعداء.���مبا يضمرونه له
وقد ذكر القرآن الكرمي أن من بني األهداف اليت كان ينشدها رسول 

حترير الناس من مجيع قيود العبودية اليت فرضها عليهم النظام  9اهللا 
  :اجلاهلي، قال تعاىل

)  $Z �i $}$* $2 89  :83 $� $Z 8F$J- $D � )�#
 $%$m 8q$�
 $2 89 �7 $ 8² H 89 �:8" ( ���.  
يف رسالته إىل نصارى جنران قائالً بأن  9وقد صرح النيب األكرم 

دعوته تتلخص يف حترير الناس من عبادة العباد والدعوة إىل عبادة اهللا، إذ 
  :يقول

وأدعوكم إىل أما بعد فإين أدعوكم إىل عبادة اهللا من عبادة العباد، «
  .�`�»والية اهللا من والية العباد

وقال رسول اهللا يف رواية أخرى إن اهلدف من بعثه هو مواجهة الطغاة 
  .��l»إن اهللا بعثين أن أقتل مجيع ملوك الدنيا« :من السالطني

كما توجد هناك إشارات صرحية إىل هذه الغاية يف خمتلف الروايات 
  .:املأثورة عن األئمة األطهار 

اهللا حيذّرهم من  اجلدير بالذكر فيما يتعلق مبقارعة األنبياء للظلم أنّو
قبلهم، فال ينبغي  منمغبة الوقوع يف نفس األخطاء اليت ارتكبها الطغاة 

باملؤمنني بعد حتقيق االنتصار أن ميارسوا ذات الظلم الذي كان ميارسه الطغاة 
ثر الثورات واالنقالبات يف حبق الناس، كما هي احلالة السائدة بالنسبة إىل أك
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  :العامل، قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي
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  :ـ حلّ اخلصومات والرتاعات بني أفراد الشعب والدولة ١/  ٣

ال ختلو طبيعة احلياة االجتماعية من االختالفات والرتاعات بني 
خمتلف األفراد ملختلف األسباب والدوافع. وإن حل هذه الرتاعات يكون من 

ائية. ومن ناحية أخرى قد يتمرد اخلصم الذي حتكم خالل السلطة القض
يستدعي تأسيس كيان رافد للسلطة  وهو أمراحملكمة عليه فال ينصاع لقرارها، 

  القضائية ميكنه إلزام احملكوم عليه مبا قضت به احملكمة عملياً.
إن نظرة القرآن إىل النبوة ليست نظرة أحادية، وال يريد القرآن من 

تصروا على بيان التعاليم الدينية فقط، بل إن من بني أهداف النبوة األنبياء أن يق
وإنزال الكتاب هو القضاء بني الناس وحسم الرتاعات واخلصومات بينهم. ويف 
احلقيقة فإن اهللا يريد من األنبياء أن ال يتخذوا موقف املتفرج جتاه االختالف 

  :ال تعاىلبني أفراد األمة، بل يأمرهم بالتدخل من أجل حلها، ق
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اجع القضائية كما أمر اهللا تعاىل الناس يف آية أخرى باالحتكام إىل املر
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  :وإىل حكم اهللا ورسوله عند احتدام اخلالف فيما بينهم، إذ يقول تعاىل
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فهذه اآلية الشريفة ال تكتفي مبجرد إلزام الناس بالرجوع عند 
  االختالف إىل حكم النبوة فقط، بل ترى ذلك من شروط اإلميان باهللا واملعاد.

اخلالفات من خالل  وهناك آية أخرى تؤكد على حسم مجيع أنواع
  :االنصياع حلكم اهللا، قال تعاىل

)  8�  	  13 0 89�) 8T $�$) 8_
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وقد اشتملت هذه اآليات الثالث على نوعني من اإللزام؛ النوع األول 
إلزام للنيب حيث يؤمر بالعمل على حل اخلالفات والفصل بني الرتاعات 

والنوع الثاين إلزام للناس حيث يؤمرون بالرجوع إىل األنبياء يف حل الدنيوية. 
   نزاعام.

واجلدير بالذكر هنا أن من لوازم احلكم بني الناس امتعاض احملكوم من 
قرار احملكمة اإلهلية، ولرمبا عمد الطرف احملكوم إىل اام احملكمة باالحنياز 

مربراً منطقياً مينع اهللا من إرسال ضده، إال أن هذا ال يشكل سببباً وجيها أو 
الرسل حلل املشاكل االجتماعية، كما يقول نص الشبهة اليت يتبىن العلمانيون 
طرحها حيث ينطلقون من منطلق احلفاظ على قداسة الدين وعدم الدخول يف 

  معمعات الدوائر السياسية.
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حلكم نشري إىل آيتني أخريني مت التعريف فيهما بالقضاء وا أيتوفيما ي
  :بني الناس بوصفه من أهداف بعثة األنبياء واملرسلني، إذ يقول تعاىل
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إن هذه اآليات ال تعرف القرآن الكرمي وسائر الكتب السماوية بوصفها 
ت يشري إىل الفلسفة الدنيوية كتب هداية فحسب، بل إن اهللا يف هذه اآليا

 9واملادية من بعث األنبياء، وإن هذه الفلسفة تتمثل يف مهمة النيب األكرم 
وسائر األنبياء يف حسم اخلالفات والفصل بني اخلصومات، ليكونوا بذلك 

التعاليم واملوازين املذكورة يف الكتب السماوية. وهذا األمر  وفقعاملني على 
ألنبياء، بل هو الغاية واهلدف من وراء نزول الكتب ال يعترب دون شأن ا

  السماوية وبعثة األنبياء.
وقد ورد يف بعض الروايات أن االهتمام بأمور الدنيا وإصالحها مسألة 

  :أنه قال يف هذا الشأن 7تقضي بضرورة النبوة، فقد روي عن اإلمام الرضا 
أمره ويه مل يكن بد من رسول بينه وبينهم، معصوم يؤدي إليهم «

وأدبه، ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ مل يكن يف 
  .�`�»خلقهم ما يعرفون به ما حيتاجون إليه من منافعهم ومضارهم
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من هنا ذهب احلكماء وبعض املفكرين من أمثال القاضي عبد اجلبار 
، والفاضل ���ة)للهجر ٦٩٩، وابن ميثم البحراين (م���للهجرة) ٤١٥املعتزيل (م

، والعالمة حممد حسني الطباطبائي والشهيد �`�للهجرة) ٨٢٦املقداد السيوري (م
، إىل القول باعتبار القيام بالشؤون الدنيوية للناس ��lاألستاذ مرتضى املطهري

   .»النبوة«جزءاً من حقيقة 
  :وقال العالمة الطباطبائي يف تعريف النيب يف تفسري امليزان

  .��y»لذي يبين للناس صالح معاشهم ومعادهمالنيب هو ا«
مثّ إن اهلدف الذايت من خلق اإلنسان وبعثة األنبياء وإنزال الكتب 
السماوية يكمن يف هداية الناس إىل املنازل املعنوية والروحية اليت تبلغ ذروا 

. ويأيت وضع القوانني »قاب قوسني«من الزاوية القرآنية يف الوصول من اهللا 
يعات احلكومية يف إطار بلوغ اإلنسان حمطة القرب من اهللا، الذي يلعب والتشر

بوصفها هي الفلسفة من  »اآلخرة«يف احلقيقة دور املقدمة املوصلة. كما أن ذكر 
ال خيلو من مساحمة؛ ألن اآلخرة ـ األعم من اجلنة أو  »اهللا«البعثة يف عرض 

  مطمح العبيد والتجار. النار ـ ليست هي الغاية من البعثة، وإمنا هي غاية
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وعليه فإن االلتزام بأن القرآن الكرمي إمنا يطرح املسائل واألسس 
املطروحة يف أمور الدنيا لغاية تربية اإلنسان وإيصاله إىل حمطة القرب من اهللا، 
وإن األمور الدنيوية تأيت يف املرحلة الثانوية من أهداف األنياء ال خيدش يف 

  فها واحدة من أهداف البعثة أبداً.ذكر احلياة الدنيوية بوص
إن مجيع ما جاء به « :يف هذا الشأن 1قال مساحة اإلمام اخلميين 

  .���»األنبياء مل يكن هو املقصود بالذات، ومن ذلك إقامة احلكومة أيضاً
من هنا أرى أن وصف التعاليم واألحكام القرآنية الناظرة إىل األمور 

صحيح ومطابق للواقع من بعض  ���»ضمين«أو  »نتاج فرعي«الدنيوية بأا 
  :گانالزوايا. ويف ذلك يقول السيد مهدي بازر

لقد كان اهلدف من البعثة يرصد هذين األمرين (اهللا واآلخرة)، بيد أن «
  .�`�»حتقيق هذه الغاية يقتضي قيام دولة يقودها املسلمون

ليت بيد أن حمل اخلالف يأيت من منشأ املشروعية ملثل هذه احلكومة ا
عبارة عن الرأي العام، وال يستثين من ذلك  گاناعتربها السيد مهدي بازر

، ويف الصفحات القادمة سيتضح بطالن هذا 9حىت حكومة النيب األكرم 
  القول.

  :ـ اخللط بني احلصر اإلضايف واحلصر احلقيقي ٢

منحصراً ومسؤوليته احلصر الوارد يف اآليات اليت ترى شأن النيب  إنّ
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والذكر هو حصر إضايف. وقد تقدم يف علم املعاين والبيان أن هذا  باإلبالغ
املورد من احلصر يستعمل لبيان املوارد اليت حتظى بأمهية كبرية، كأن يقول 
األب لولده إن مهمتك اليوم تنحصر بالدراسة. ومن الواضح أن األب يف هذا 

ألة التربية، الكالم ال يريد من الولد إمهال الوظائف األخرى، من قبيل مس
  واألخالق وسائر الوظائف والتكاليف األخرى.

وهكذا األمر بالنسبة إىل هذه اآليات اليت حتصر مهمة النيب بالتبليغ 
 وهو أمربوصفه املسؤولية األوىل واألهم بالنسبة له بوصفه سفري السماء، 

ية. يعكس األمهية القصوى للتبليغ، وال ميكن التمسك بذلك دليالً على العلمان
وذلك لوجود سائر الشؤون واملسؤوليات األخرى اليت تصرح اآليات بأا من 

  مجلة مهام النيب على ما تقدم بيانه يف الصفحات السابقة.

نا إذا اعتربنا احلصر هنا حصراً حقيقياً، للزم من ذلك أن األمر اآلخر أن
 نّإإذ أدىن من مسؤوليات بعض األنبياء؛  9تكون مسؤولية النيب األكرم 

بعض األنبياء ـ طبقاً لكثري من اآليات ـ قد توىل مناصب من قبيل احلكم 
والقضاء وحتقيق احلريات االجتماعية وإقامة احلدود بتخويل من اهللا سبحانه 
وتعاىل. وعليه فإن أفضل السبل للجمع بني آيات احلصر، واآليات األخرى 

ل احلصر املتقدم على اليت تدل على وجود وظائف ومهام أخرى للنيب هو مح
  احلصر اإلضايف.

داللة القرآن الكرمي على نفي حاكمية النيب  :الشبهة الثالثة ■

  :9األكرم

كانت الشبهة السابقة حتصر مهمة النيب بالتبليغ والدعوة إىل التعاليم 
السماوية، وهي تقتصر على املعنويات واخلالق واملعاد فقط. أما هذه الشبهة 
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ن ينفي احلاكمية عن النيب، وهي صرحية يف الفصل بني النبوة فتدعي بأن القرآ
  والسياسة واحلكومة.

�F8J$N $X$  ( :قال الدكتور مهدي احلائري باإلشارة إىل قوله تعاىلJ H 8� �D $+ $0
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ا يعين لقد وردت مفردة (مصيطر) على شكل (مسيطر) أيضاً، وكالمه«
السيطرة والسلطة، وهي تعين تلك الوالية اليت سعى بعض الفقهاء يف القرن 
ونصف القرن األخري إىل ادعائها ألنفسهم بأدلة واهية، هذا يف حني أن 
تصرحيات القرآن الكرمي تؤكد على نفي هذا النوع من الوالية حىت بالنسبة إىل 

  .���»النيب نفسه
  :ة إىل اآلية اآلنفةوقال يف موضع آخر ضمن اإلشار

إن مسؤوليتك أيها النيب تنحصر بالتذكري واإلنذار، وليس ممارسة «
  .�`�»السلطة (الوالية)

اآلخر بتقسيم آيات الدليل املتقدم إىل ثالثة أقسام،  همكما قام بعض
إن القرآن خياطب النيب صراحة ويقول أنت لست قيماً وال ولياً على « فقال

  .��l»الناس

  :اإلشارة إىل اآليات اآلتيةومن خالل 
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  :قال علي عبد الرزاق
حفيظاً على الناس  9القرآن كما ترى مينع صرحياً أن يكون النيب «

يالً وال جباراً وال مسيطراً، فليس مبلك؛ ألن من لوازم امللك السيطرة وال وك
العامة واجلربوت سلطاناً غري حمدود، ومن مل يكن وكيالً على األمة فليس 

  .��l»مبلك أيضاً
w$  ( :كما استدل لرأيه بقوله تعاىل  � 8�  	 B� $�$N - $. $N S� ��$ �� $�- $D - $	 8� �$# $2 89 �� #-

,
 $%& �' $�  $2 $=�3 !�"#
 $9$E- $_ ( �y� بتقريب أن اهللا سبحانه وتعاىل بصدد حصر مقام .
بالرسالة والنبوة، وإذا كان احلكم حقاً إهلياً على غرار  9النيب األكرم 

  :الرسالة والنبوة لذكره. ويف ذلك يقول الدكتور عبد الرزاق علي
ه غري مل يكن له من احلق على أمت 9القرآن صريح يف أن حممداً «

  .��x»ملكاً لكان له على أمته حق امللك أيضاً 9حق الرسالة، ولو كان 
   :رأي ونقد

  :يف معرض حتليل هذه الشبهة جيب التأمل يف األمور اآلتية
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  : 9ـ النص على حكومة النيب األكرم  ١

ذهب الدليل املتقدم إىل ادعاء عدم وجود أي آية تدلّ على إثبات 
 حني هناك آيات واضحة الداللة على إثبات . يف9احلكم للنيب األكرم 

نكتفي   أيتحكومة النيب األكرم على ما تقدم يف الصفحات السابقة، وفيما ي
  :بذكر بعضها اآلخر

89  (ـ  �� 8�- $0�,
 $% $̂ J $N $X . 89 �:$"83 $. ( ���.  
�-·  . -#8  (ـ "#
 $ 8=$. 89 �� 8�- $0I 8#
 8i !�) $E $< $2 �� $UI� $& $: ( ���.  

C-$) �8#$ . -#8 (ـ  $>83$# H -$"8# $̂ J $N - �J HI $ 8=$. $9 �� 8U$) # �� $U  �,
 ${
 $�$N $X .  ·-�"#
(�`�.  

بتويل  9إن اآليات املتقدمة تشتمل على خطاب وأمر للنيب األكرم 
احلكم والقضاء بني الناس، واآلية األخرية تصرح بأن احلكم وإدارة البالد 

لغاية من نزول الكتب السماوية. وعليه تكون هذه والعباد متثل الفلسفة وا
  يف احلكم والقضاء. 9اآليات دليالً على تنصيب النيب األكرم 

يف  9وهناك آيات أخرى تلزم الناس بالرجوع إىل النيب األكرم 
  :حلّ اختالفام ونزاعام، من قبيل قوله تعاىل

� (ـ #
 - $ ?P$N - $*$,
 
& �(3 [$N 
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وكما نالحظ فإن هذه اآليات األخرية ال تكتفي بدعوة الناس إىل 
الرجوع إىل النيب األكرم بوصفه واجباً شرعياً فحسب، بل وحتذّّرهم من مغبة 

  .9مرد على هذه األحكام الصادرة عن النيب األكرم الت

  :ـ احلصر اإلضايف ٢

اآليات اليت متسك ا الدكتور احلائري وعبد الرزاق يف نفي سلطة  إنّ
، وحصر مسؤوليته ومهمته بالتبليغ واهلداية إىل اهللا 9وسيطرة النيب األكرم 

ا بأن هذا احلصر والوعظ والتذكري وإبالغ الوحي ورسالة السماء، جياب عنه
الوارد فيها إمنا هو من احلصر اإلضايف، وليس حصراً حقيقياً على ما تقدم 

  بيانه.

  :ـ عدم سلطة النيب يف هداية الكفار ٣

يتضح ضعف هذا اإلسناد من خالل الرجوع إىل اآليات ذات الصلة؛ 
ن إذ أن اآليات املشتملة على نفي سلطة النيب ووكالته وسيطرته إمنا تتحدث ع

الكفار الذين مل يعتنقوا اإلسالم، رغم اجلهود املضنية اليت بذهلا الرسول 
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من أجل وضعهم على الصراط املستقيم املتمثل بالدين اإلسالمي  9األعظم
احلنيف، وعليه فإن املراد من نفي وكالة النيب يف ما يقرب من عشر آيات هو 

، فال تستطيع أن تكون بيان هذه احلقيقة، وهي إن اهلداية ال تكون باإلكراه
وكيالً ومتكفالً إلميام، من هنا فإن هذه اآليات ليست بوارد احلديث عن 
احلكومة والسلطة أبداً، ولذلك فهي خارجة عن حمل البحث، وإن االستدالل 
ا خروج عن موضع البحث. وقد أشار املفسرون من املسلمني إىل هذه 

فيما يتعلق باآلية الثمانني من سورة . و���احلقيقة عند تفسريهم هلذه اآليات
النساء اليت تنفي كون النيب حفيظاً، جيب القول على الرغم من أن املخاطب 
ذه اآلية هم املسلمون، ولكن يتضح من خالل الرجوع إىل اآليات السابقة 
أن املخاطب يف هذه اآلية هم أولئك املسلمون الذين خافوا من خوض اجلهاد 

اهللا، وكانوا يعتقدون بأن االنتصارات واحلسنات هي من  والشهادة يف سبيل
، وقد عبر القرآن عن 9عند اهللا، وأن اخلسائر والسيئات من رسول اهللا 

   :موقفهم هذا بقوله

)  �� $* SR$" $� $� 89 �:8!  £�E 8� H $2,
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  :اختصاص احلكم بقريش :الشبهة الرابعة ■

مل يكتف بتعريف  9هناك من يذهب إىل االعتقاد بأن النيب األكرم 
بل اهللا، بل قدم نفسه قائداً وحاكماً سياسياً يف اتمع بوصفه خليفة من ق

قبيلته (وهي قبيلة قريش) يف احلكم على القبائل األخرى، وقال يف حديث 
  .»إن األئمة من قريش«مأثور عنه 

  :مناقشة وحتليل

ـ إن األمر األول الذي يفرض نفسه يف حتليل هذه الشبهة هو  ١
هل صدر مثل هذا الكالم عن النيب  البحث يف سند هذه الرواية، مبعىن

  ؟���بالفعل؟ وهل هو من أخبار اآلحاد من األخبار املتواترة 9األكرم

ينقل التاريخ أن هذا احلديث رواه أبو بكر يف سقيفة بين ساعدة. حيث 
، فتوجه أبو بكر 9اجتمع األنصار لتويل السلطة بعد رحيل النيب األكرم 

وعمر إىل هذا االجتماع، وحاوال صرف األنصار عما كانوا بصدده، ومل ميتثل 
قد حصر  9األنصار إىل مطالبهما حىت ادعى أبو بكر أن النيب األكرم 

اخلالفة يف قريش، وقرأ احلديث املذكور لتأييد مدعاه، وبذلك تراجع األنصار 
عن موقفهم، ومل يكتف أبو بكر بذلك بل عرف نفسه خليفة للمسلمني يف ذات 

  االجتماع.

ذا االجتماع، جيب وبغض النظر عن دوافع رواية هذا احلديث يف ه
القول إن املصدر الرئيس هلذا احلديث يقتصر على مصادر أهل السنة، وقد 
أذعن كبار احملدثني عندهم بأنه من األخبار اآلحاد. وميكن لنا اإلشارة يف ذلك 
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  .�`�، وعضد الدين اإلجيي���، واآلمدي���هنا إىل الفخر الرازي

موضع ترديد وإنكار، خاصة  وإن العمل بأخبار اآلحاد يف جمال العقائد
إذا أحيط موقف الراوي وداللة مضمون احلديث بالغموض، وهو ما سنشري 

  إليه الحقاً.
ـ إن كان املراد من احلديث اختصاص احلكم بقبيلة قريش بشكل  ٢

مطلق ومن دون قيد أو شرط، فإن هذا احلديث سوف يتعارض مع اآليات 
الروايات لـما كانت . و7 طالب والروايات الدالة على إمامة علي بن أيب

النبوية الدالة على إمامة علي تبلغ حد التواتر، فال ميكن خلرب الواحد أن 
يعارضها. وأما إذا كان املراد منه هو أن األئمة سينبثقون من قريش مع مراعاة 
بعض الشروط، فعندها ميكن القبول مبضمون احلديث. وعلى هذا املعىن يؤكد 

وهو املفسر واملرجع العلمي والديين لكتاب اهللا والسنة  ـ 7اإلمام علي 
  :الشريفة ـ إذ يقول

» $Y $Z ���� 8£$E $< , B9  �- $7 8�  	  �8@$!8#
 
 $+7  4 
& �'  � �q BÄ* $� �� 8�  	 $R �� ]$�
 �� H
 897  8c $q 8�  	 �W$< �&8#
 ���� 8£$E $< $2 , 89 �7
 $&  '«�l�.  

مل يكن بوارد اعتبار االنتماء  9وعلى هذا األساس فإن النيب األكرم 
إىل قبيلة قريش هو املالك يف اضفاء املشروعية الدينية يف تويل احلكم 
والسلطة وتفضيله على أبناء القبائل األخرى، وإمنا املراد هو جمرد اإلعالن عن 
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  .:تعيني خلفائه الذين اتفق أن يتمثلوا باألئمة من أهل البيت 
خلفاءه من بني أفراد أسرته ـ أي علي بن ولكن أال يعين تعيني النيب 

بوصفه ابن عمه وصهره وابنيه احلسن واحلسني (ومها سبطاه)  7أيب طالب 
ـ تقدمياً لطبقة وأسرة خاصة على سائر األسر  7وتسعة من ذرية احلسني 

  والقبائل األخرى؟
وهذه شبهة أخرى ال بد من ذكرها واإلجابة عنها بشكل مستقل ضمن 

  يتالعنوان اآل

  :توريث السلطة :الشبهة اخلامسة ■

تقدم يف حتليل الشبهة السابقة (اختصاص احلكم بقريش) أن أشرنا إىل 
وإنكار، ولكن  أن أصل احلديث املنسوب إىل النيب يف هذا املقام موضع شك

قد تورد شبهة أخرى على خصوص املذهب الشيعي، ذلك من خالل تعيني 
مسبقاً،  9وقيادة الدولة من قبل اهللا ورسوله  خليفة النيب يف الرقعة السياسية

  .7حيث متّ حتديد اخللفاء باإلمام علي وابنيه وتسعة من نسل اإلمام احلسني
إن هذا األمر يعين التوريث ـ وبعبارة أخرى إن  :يقول أصحاب الشبهة

هذا النظام السياسي يف انتقال السلطة ـ أشبه مبا عليه احلال يف األنظمة امللكية 
  .���يت تتوارث السلطة فيها أسرة واحدةال

  :مناقشة وحتليل

  :ـ توفر الصفات والشروط للقيادة بشكل حصري ١

وسائر  7إن أول شيء ينبغي التدقيق فيه هو أن تعيني اإلمام علي 
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األئمة من ذريته مل يكن قائماً على أساس النظام امللكي الذي يعتمد جمرد 
اإلسالم هو توفر الصفات والشرائط الالزم  االنتساب والتوريث، بل املالك يف

توفرها يف القيادة واإلمامة، وإن أصل التنصيب هو الكاشف عنها، مبعىن أن 
إذ توفرت فيه الصفات والشرائط الواجب توفرها يف من  7اإلمام علي 

يتوىل أمر اتمع على مستوى القيادة الروحية والسياسية كان املصداق الكامل 
 مجيع أفراد األمة، ولذلك وقع اختيار اهللا ورسوله عليه. وإن الوحيد من بني

من بعده   :واألئمة األحد عشر  7أصل القول باتصاف اإلمام علي 
بالصفات الالزمة اليت جيب توفرها يف اإلنسان الكامل، قد ورد يف خمتلف 

ق ، من قبيل الروايات الناظرة إىل اخلل9الروايات املأثورة عن النيب األكرم 
كنت أنا وعلي بني « :وأنوار أهل البيت  9األول لنور النيب األكرم 

لوال حنن ما « 7. وقول اإلمام ���»يدي اهللا عز وجل قبل أن خيلق آدم
. وكذلك الروايات اخلاصة ���»خلق آدم ... فكيف ال نكون أفضل من املالئكة

تصريح وورد ال 7واليت خياطب فيها اإلمام علياً  9عن النيب األكرم 
والتأكيد فيها على اتصافه ذه الصفات. وقد سبق أن ذكرت تفصيل هذه 

. من قبيل حديث الثقلني، وحديث املرتلة، �`�الروايات يف موضع آخر
وحديث العصمة، واملرجعية العلمية والدينية. وعليه مع توفر شخص معصوم 

ام واملدير واملدبر ومبين للدين، وحجة اهللا املرتبط بعامل الغيب من طريق اإلهل
  والشجاع، ال يصل الدور يف احلكم لغريه.
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ويف احلقيقة فإن عدم تعريف اهللا ورسوله ملثل هذا الفرد وتعيينه يف 
منصب اإلمامة وقيادة األمة على أعلى املستويات السياسية والروحية، يعترب 

سجم مع تضييعاً حلقوق األمة يف التنعم بوجود مثل هذا اإلمام، وهذا ال ين
  صفات اهللا الكمالية.

  :ـ معىن اإلمامة أوسع من احلكومة ٢

تصور املخالفون لإلمامة أن نظرية الشيعة بشأن اإلمامة تنحصر 
باجلانب السياسي واالجتماعي من مفهوم اإلمامة، وتبعاً هلذا التصور اخلاطئ 

طة. أشكلوا بأن منظومة اإلمامة تشبه النظام امللكي يف توريث احلكم والسل
ولكن تقدم أن أشرنا إىل أن اإلمامة يف املنظومة االعتقادية لدى الشيعة 
تشتمل على معىن عالٍ وجامع يشمل املرجعية العلمية والدينية (تفسري الكتاب 
والسنة بشكل ال يقبل اخلطأ)، والوالية الروحية (التحلي بالقوة القدسية 

لسياسية (احلكومة)، وحيث والغيبية وحق التصرف يف الكائنات) والوالية ا
يستحيل الفصل بني هذه األمور الثالثة، وخاصة قسم املرجعية العلمية والدينية 
عن احلكومة، وإن كمال الدين يف احلد األدىن يكمن يف االنسجام والتالحم 
بني هذه املقامات الثالثة. ولذلك جتتمع يف اإلسالم الشيعي هذه املقامات الثالثة 

دد، يتم تعيينه من قبل اهللا ليستمر أصل اخلط التقدمي يف شخص واحد حم
الذي حيفظ علو اإلسالم مع احلفاظ على أصالته واحليلولة دون حتريفه 

  واالبتداع فيه.

يكون  الثالثة يف شخص واحد لزوم اجتماع هذه املقامات ومع افتراض
نصيب ، وليس ذلك من باب الت9طريق التعرف عليه منحصراً باهللا ورسوله 

  والتعيني، بل هو من باب الكشف عن املصداق البارز واملنحصر ذا الشخص.
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بعبارة أخرى إن أصحاب هذه الشبهة قد نظروا إىل الدين اخلامت من 
منظار علماين؛ فتصوروا أن ال صلة لإلسالم بالدنيا واتمع والسياسة واحلكم، 

أنه بناًء على نظرية  ومن هنا أوردوا الشبهة على الرؤية الشيعية، يف حني
الترابط بني الدين (اإلسالم) والسياسة واحلكم، يصبح تعيني نوع احلكم 

  واحلاكم من شؤون الدين واخلالق على ما تقدم بيانه يف الصفحات السابقة.

  :ـ الفصل بني املشروعية السياسية واإلهلية ٣

يف إلسالم ا واملسألة الدقيقة اليت جيب االلتفات إليها يف البني هي أنّ
ضمن تعريفه وحتديده للحاكم السياسي الذي يتمتع بصفات كمالية ال تتوفر يف 
غريه، واإلعالن عن وجوب إطاعته شرعاً، وإن اإلعراض عنه والتمرد عليه 
ميثل مترداً على (الشرعية اإلهلية والدينية)، يؤكد على أن حاكمية مثل هذا 

م به (املشروعية السياسية). وإن الشخص جيب أن تقترن بإقبال الناس ورضاه
احلاكم الديين إذا مل حيصل على مثل هذا الدعم الشعيب، فإنه على الرغم من 
متتعه باملشروعية اإلهلية ملمارسة احلكم، وإن الناس سوف يؤمثون بسبب عدم 
بذل الطاعة له ويعذّبون يف اآلخرة، إال أنه ال يستطيع بسط سلطته عليه بالقهر 

بن أيب ا يا«: 7أنه قال لإلمام علي  9د روي عن النيب األكرم والغلبة؛ فق
وك يف عافية وأمجعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، ن ولّإطالب لك والء أميت، ف

  .���»ختلفوا عليك فدعهم وماهم فيهان إو
وهذه نقطة دقيقة جيب الوقوف عندها يف التمييز بني نظرية الشيعة 

ية وامللكية، وهنالك سندرك خطأ املقارنة بني بشأن اإلمامة واحلكومات الوراث
  املنظومتني، وبذلك ال يكون هناك هلذه الشبهة أي موضع من اإلعراب.
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  :يف الدولة النبويةوموقعه جتاهل حقوق الشعب  :الشبهة السادسة ■

أو  االعتيادينيعى أن حقوق املواطنني هناك من املخالفني من اد
  اك يف احلكومات الدينية مثل احلكومة النبوية.املعارضني تتعرض للهدر واالنته

  :مناقشة وحتليل
ألمهية البحث وكونه من الشبهات املستحدثة سنجيب عنه بتفصيل 
أكرب، وسنعمل من خالل ذلك على بيان واقع احلقوق واألمة يف مدينة النيب 

  .»الفكر السياسي للنيب«
مات ويف نظرة عامة ميكن تقسيم احلكومات إىل قسمني احلكو

الدكتاتورية، واحلكومات الدميقراطية. ويف القسم األول يتم إهدار حقوق 
الناس من قبل احلكومة واحلاكم، حيث تتم إدارة شؤون احلكم والسلطة يف 
إطار الدكتاتورية واالستبداد يف الرأي والعمل، وممارسة البطش والقسوة، وقد 

ن احلكومات، من قبيل احلكم شهد التاريخ الكثري من األمثلة على هذا النوع م
الفرعوين، وصوالً إىل األنظمة الفاشية والدكتاتورية يف العصر احلديث، كنظام 

  البعث الصدامي يف العراق وسائر احلكومات امللكية.
وهناك من املناوئني من يسعى إىل إدراج احلكومات الدينية وعلى 

تبدة اليت ال تأخذ حتت عنوان احلكومات املس 9رأسها حكومة النيب األكرم 
 يأيترأي املواطنني يف حساباا، وال تويل أمهية حلقوقهم األساسية. وفيما 

نستعرض هذه الشبهة مع بيان موقع األمة والشعب يف النظام السياسي 
  للحكومة النبوية.

وميكن بيان موقع األمة يف احلكومة النبوية من خالل إلقاء نظرة شاملة 
  :يف إطار األصول اآلتية 9لعملية للنيب األكرم إىل السرية النظرية وا
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  :المبحث األول دور األمة في الحكومة

إن من بني مقومات احلكومة اجلمهورية والدميقراطية، أخذ آراء الناس 
بنظر االعتبار على املستوى السياسي واالجتماعي، ومن أبرز األمثلة على 

ورضاهم. ويف احلكومات  ذلك انتخاب الدولة واحلاكم عن طريق آراء الناس
الدميقراطية غري الدينية تتوقف شرعية احلكم على آراء الشعب، وهو ما يعرف 

  .���يف املصطلح السياسي باملشروعية

ويف احلكومة النبوية هناك نوعان من املشروعية؛ والنوع األول هو 
ب ـ حبس 9املشروعية اإلهلية والدينية، مبعىن أن اهللا قد نصب النيب األكرم 

ـ كما يذهب الشيعة ـ خلفاء  :اعتقاد أكثر املسلمني ـ واألئمة املعصومني 
له يف الدنيا، وطلب من مجيع املسلمني أن يتبعوهم وأن يستمعوا هلم 
ويطيعوهم، وإال كانوا من العصاة. وعليه تكون املشروعية يف املرحلة األوىل 

األعلى إىل  مشروعية مساوية، وبعبارة أخرى (إا مشروعية تأيت من
  األسفل).

ومع ذلك فإن استالم النيب للسلطة وإدارة اتمع ال يكون من طريق 
القهر والغلبة وممارسة الدكتاتورية، بل برضا الناس واختيارهم وانتخام، ويف 
احلقيقة فإن رضا الناس يبلغ باملشروعية اإلهلية الثابتة للحكومة النبوية يف 

والتحقق، ومن دون ذلك ال يتم فرض احلكومة األساس إىل مرحلة الفعلية 
، »املشروعية السياسية«النبوية والدينية على الناس. وهو ما يصطلح عليه بـ 

  وهذا هو النوع الثاين من املشروعية للحكومة الدينية.
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وبعبارة أخرى يلعب الناس دوراً حمورياً وأساسياً يف انتخاب احلاكم يف 
وميكن استنباط هذا االدعاء من خالل السرية النبوية احلكومة الدينية والنبوية، 

  والتعبري عنه مبختلف العناوين واملصطلحات، وذلك على النحو اآليت

  :ـ نسبة احلكومة إىل الناس ١

إىل إسناد احلكم إىل األمة يف  9يف احلديث اآليت عمد رسول اهللا 
و أعلم منه إال ما ولّت أمة أمرها رجالً قط وفيهم من ه« :موضعني، حيث قال

  .���»مل يزل أمرهم يذهب سفاالً حىت يرجعوا إىل ما تركوا

ففي هذا احلديث ينسب احلكم وإدارة أمور الدولة واتمع إىل الناس 
، ويتضح من خالل ذلك أن هذا »أمرها«و »ما ولّت أمة«من خالل التعبري بـ 

الشعب) األمر (أي إرجاع شأن احلكم إىل شخص منتخب وخمول من قبل 
مشروع وقانوين، ولكن ينبغي التدقيق يف أن ينتخب الناس شخصاً صاحلاً 

  ليتوىل هذا األمر.
  احلكم إىل األمة، إذ يقول 9ويف رواية أخرى ينسب رسول اهللا 

من جاءكم يريد أن يفرق اجلماعة، ويغصب األمة أمرها، ويتوىل من «
  .���»غري مشورة فاقتلوه

كم بأنه من أمور األمة، ومتّ التنديد مبن ويف هذا احلديث متّ وصف احل
يريد اغتصاا، وستكون لنا عودة إىل هذا احلديث يف الصفحات القادمة إن 

  شاء اهللا.
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  :ـ وجوب رضا الناس عن احلكومة ٢

إن من بني العناصر األساسية يف احلكومات الدميقراطية هو وجوب 
لدولة، وهو أمر متّ ضمان رضا الناس على احلاكم املنتخب إلدارة شؤون ا
بشكل صريح  9التأكيد عليه يف التعاليم النبوية. فقد ى النيب األكرم 

وواضح عن اإلمامة واحلكم على الناس إال يف إطار احلصول على إذم، فقد 
  .���»م الرجل قوماً إال بإذمؤى رسول اهللا أن ي« :روي عنه أنه قال

مامة وقيادة األمة بأا اإل 9ويف رواية أخرى وصف رسول اهللا 
التكون مشروعة وال يترتب عليها الثواب إال إذا كانت مقرونة برضا الناس، 

  :وذلك إذ يقول
  .���»من أم قوماً بإذم وهم به راضون ... فله مثل أجر القوم«

من أم قوماً بغري رضاً « كما ى عن تويل زمام قوم دون إذم
  .�`�»منهم

ثالثة وإن كانت ناظرة إىل مسألة اإلمامة يف هذه الروايات ال إنّ
الصالة، ولكن ميكن تسريتها إىل القيادة واإلمامة يف احلكم والسياسة 
باألولوية، مبعىن أن إمامة عدد قليل من الناس يف صالة اجلماعة إذا كانت 
مشروطة بإذن الناس، فإن إدارة شعب وجمتمع بأكمله أوىل بأن يكون 

  مشروطاً بإذم.
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أمهية رضا الناس باحلكم واحلاكم حىت  9وقد حلظ رسول اهللا  هذا
، إذ قال له ضمن تصرحيه بأصل تنصيبه 7بالنسبة إىل إمامة أمري املؤمنني 

  :املشروع من قبل اهللا سبحانه وتعاىل

يا ابن أيب طالب لك والء أميت فإن ولوك يف عافية وأمجعوا عليك «
  .���»دعهم وما هم فيهبالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك ف

  :ـ أصل البيعة ٣

إن املشاركة يف االنتخابات واالستفتاءات العامة تعد واحدة من 
خصائص احلكومات الدميقراطية املعاصرة، حيث ميارس املواطنون دورهم من 
خالل حضورهم وتواجدهم الفاعل يف احلكم. وقد كان هذا النوع من املشاركة 

. »البيعة«ة يتجلى يف احلكومات الشعبية على شكل السياسية يف األزمنة القدمي
والبيعة عبارة عن ميثاق وتعهد تقطعه األمة أو من ميثلها مع مرشح السلطة قبل 
أن ميسك مبقاليد احلكم، مبعىن أن الناس يعقدون ميثاق الوالء والوفاء القائم 

  على دعمه يف إدارة البالد ودفع العدوان.

بة إىل احلكومة النبوية يف املدينة املنورة قبل وقد حتقق هذا األمر بالنس
يف السنة الثانية  9تشكيل الدولة. فقد طلب أهل املدينة من النيب األكرم 

عشرة والثالثة عشرة من البعثة أن يغادر مكة إىل املدينة، وأن يتوىل قيادم 
  .���وإدارة شؤوم، وهو ما عرف ببيعة العقبة األوىل وبيعة العقبة الثانية
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يف أخذ البيعة من  9وقد أيد اهللا سبحانه وتعاىل سرية النيب األكرم 
  :أهل املدينة، وأعرب عن رضاه عنها ومباركتها، وذلك إذ يقول
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على أا بيعة هللا،  9وقد وصفت آية أخرى بيعة الناس للنيب األكرم 
وأثىن على من حيافظ على وفائه له، كما تضمنت ديداً للناكثني هلا؛ إذ يقول 

  :تعاىل
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، 9وقد متّ رصد ما ال يقل عن مثان بيعات يف تاريخ النيب األكرم 

لعقبة الثانية، وبيعة الرضوان، وبيعة بدر، من قبيل [بيعة العقبة األوىل، وبيعة ا
  وبيعة الفتح، وبيعة النساء، وبيعة الغدير، وما إىل ذلك].

، وخاصة 9يتضح من خالل تكرار البيعات يف عهد النيب األكرم 
بيعة العقبة األوىل والثانية ـ اليت حدثت قبل تشكيل احلكم يف املدينة املنورة ـ 

مهية قصوة آلراء عامة الناس فيما يتعلق بإقامة أن النيب األكرم كان يويل أ
  الدولة، وكان يراها مؤثرة يف ممارسة السلطة اإلهلية على آحاد الناس.

ويتضح من كالم أمري املؤمنني أن البيعة اليت تعين تعهد الناس أمام  
  :7احلكومة أم يف حل منها ما مل يبايعوا، وذلك إذ يقول 
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  .���»يبايعوا إمنا اخليار للناس قبل أن«

صريح هذا احلديث أن الناس قبل بيعتهم للحاكم أحرار يف انتخاب أي 
شخص آخر غريه، ولكنهم ما أن يعقدوا معه ميثاق البيعة، حىت جيب عليهم 
االلتزام ا. وبعبارة أخرى إن حرية الناس يف انتخاب احلكم واحلاكم أمر 

، وعليه يكون الناس هم األصل بديهي يتجه به الناس يف إطار التعهد وااللتزام
  يف حتديد شكل السلطة واحلاكم.

  :ـ أصل الشورى ٤

إن من بني معايري احلكومة الشعبية واجلماهريية، مشاركة الرأي العام 
يف إدارة أمور الدولة، وإن من بني آليات حتقيق ذلك مبدأ الشورى. مبعىن أن 

الدولة إىل استشارة الناس يبادر القائد ورأس السلطة وغريه من املسؤولني يف 
يف إدارة الدولة واختاذ القرارات احلامسة واملصريية. واليوم حيث ارتفاع عدد 
السكان واتساع الرقعة اجلغرافية يتم العمل مببدأ الشورى عن طريق التشاور 
مع املمثلني الذين ينوبون عن الناس واملتخصصني والنخب. إن الدور الرئيس 

  الهتمام بآراء الناس يثبت حقهم يف احلكم وإدارة الدولة.ملسألة الشورى وا

وإن أهم قاعدة هلذا األصل تتمثل يف آيات القرآن الكرمي، وهناك آية 
صراحة باستشارة الناس يف إدارة شؤون الدولة، إذ  9تأمر النيب األكرم 

�   ( يقول تعاىل 8	$�
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 شاورة من صفات املؤمنني، إذ يقول تعاىلوهناك آية أخرى تعترب امل
) 89 �:$"83 $. � $�& �� 89 �7 �� 8	$N $2( ���.  

من يتوىل احلكم  دونعيد هنا تفصيل رواية تقدم احلديث عنها، وهي تع
  :دون مشورة من الناس مستحقاً للقتلمن 

من جاءكم يريد أن يفرق اجلماعة، ويغصب األمة أمرها، ويتوىل من «
  .���»فإن اهللا عز وجل قد أذن ذلك غري مشورة فاقتلوه،

  :ـ احلكومة أمانة الناس يف عنق احلاكم ٥

احلكومات االستبدادية والدكتاتورية نفسها مالكة ألمور الناس،  دتع
دون من وأن من الواجب على الناس أن يطيعوا ويسمعوا وميتثلوا أوامرها 

رقاب الناس، وأن نقاش. فإن املستبد والدكتاتور يرى نفسه املالك املطلق ل
د وأقنان له. وعلى حد تعبري بعض الفالسفة املتقدمني إن طبيعة يالناس عب

بعض الناس متيل إىل احلكم وممارسة السلطة، وطبيعة البعض اآلخر هي 
الرضوخ للحاكم. إال أن اإلسالم والدين النبوي ال يطيق هذه الرؤية، وإمنا 

م إمنا يضعون الدولة واحلكومة يرى الناس هم أصحاب السلطة والدولة، وإ
  أمانة عند احلاكم.

شخصاً طلب منه تنصيبه يف مركز  9فقد أجاب النيب األكرم 
  .�`�»إنك ضعيف، وإا أمانة« حساس يف الدولة، فقال له
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كما أكد القرآن الكرمي على اعتبار السلطة واحلكم أمانة للناس يف 
  :تعاىلأعناق املسؤولني، وذلك إذ يقول اهللا تبارك و
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  املراد من األمانة هي احلكم. أنّ )وإِذَا حكَمتم(حيث يتضح من فقرة 

  :ـ احلاكم أجري الناس ومستأمنهم ٦

ذكرنا أن احلكم يف الرؤية النبوية عبارة عن أمانة من الناس، سبق أن 
مما يعين أن احلاكم إن هو إال مستودع ومستأمن على أمانة أودعها الناس 
لديه، وإنه ال يعدو أن يكون أجرياً وعامالً يتوىل إدارة أمور الناس بتخويل 

نفسه أجرياً نفسه رغم تنصيبه من قبل اهللا، يرى  9منهم. وحىت النيب األكرم 
  :عند الناس، حيث قال

  .���»أال وإين أنا أبوكم، أال وإين أنا موالكم، أال وإين أنا أجريكم«
ويف فلسفة السياسة النبوية يكون احلاكم مبرتلة الراعي الذي يتوىل 
عملية هداية الناس إىل األهداف السامية واملقاصد العالية، وعليه أن يكون 

  :أنه قال 9روي عن رسول اهللا  على مستوى املسؤولية، فقد
كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، واإلمام راع ومسؤول عن «

  .�`�»رعيته
                                                             

��� S�m	��: yz� 
���  _ ,����,� ��d� ,�:��� �5�� �9� �&=���l� a ,�vy� 
�`�  _ ,F��� �� P�d/ ,F��� ��� a ,�xw �#�A� |5� ,zb` ,��9{� ��7; ;

 �� ���� � ,�� 



 ���

  :ـ احلاكم ممثل الناس ونائب عنهم ٧

عيالناس يف الرؤية النبوية هم أصحاب السلطة والدولة، وأن احلكام  د
حيات ما هم إال ممثلني عنهم. ومن الواضح أيضاً أن تعيني احلاكم من صال

احلكام  9الناس كما أن ذلك من مجلة حقوقهم. وقد وصف النيب األكرم 
بأم ممثلون عن الناس، وأن على الناس أن يدققوا يف اختيار من ميثلهم 

وإن أئمتكم وفدكم إىل اهللا، فانظروا من توفدون يف دينكم « وينوب عنهم
  .���»وصالتكم

  :ة الدولةفي إداروحقوقهم موقع الناس  :المبحث الثاني

فيها أمهية حلقوق  9أما الدائرة األخرى اليت أوىل النيب األكرم 
الناس بشكل خاص، فهي الدائرة التنفيذية يف إدارة شؤون الدولة، وهي 

  :الدائرة اليت سنتناوهلا ضمن العناوين اآلتية

  :ـ وجوب استشارة الناس ١

دة الشعب، إن من بني اخلصائص اليت متيز احلكومات املنبثقة عن إرا
اهتمامها مبطالب اجلماهري يف إدارة الدولة. وقد كان ذلك يتم يف اتمعات 
الغابرة من طريق التشاور املباشر مع الناس وممثليهم، أما يف العصر احلاضر 
فيتم ذلك يف األعم األغلب من خالل التشاور مع من ميثل الناس والنخب يف 

يعبر عن  وهو أمرالغالب من قبل الشعب، اتمع، والذين يتم انتخام يف 
  مستوى مشاركة الناس واملواطنني يف القرار السياسي واالجتماعي. 
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وقد حظي هذا األصل واملبىن باهتمام احلكومة النبوية، وقد شكل 
  :بالقول 9القرآن الكرمي املبىن األول هلذا األصل، حيث خاطب النيب األكرم 
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  :وهناك آية أخرى تعترب املشاورة من صفات املؤمنني، إذ يقول تعاىل

)  89 �:$"83 $. � $�& �� 89 �7 �� 8	$N $2 ( ���.  
انطالقاً من تعاليم القرآن ال ينفك يستشري  9وكان النيب األكرم 

روب، مثل معركة بدر وأحد أصحابه. كما نشاهد مناذج من ذلك يف أغلب احل
بالشورى جمرد مسألة شكلية  9. مل يكن اهتمام النيب األكرم �`�واألحزاب

وصورية، بل كان أحياناً يقدم ما تتمخض عنه االستشارة على رأيه الشخصي، 
كما حصل ذلك يف استشارة أصحابه يف طريقة مواجهة املشركني يف معركة 

إىل بناء حتصينات داخل املدينة والدفاع أحد، إذ كان هناك رأيان رأي يذهب 
عنها يف مواجهة املشركني من الداخل. ورأي آخر يذهب إىل ضرورة اخلروج 

إىل  9إىل العدو وموجهته يف الصحراء. وعلى الرغم من احنياز النيب األكرم
  الرأي األول، إال أنه وافق على الرأي الثاين لكونه ميثل رأي األكثرية.

يهتم بأصل  9التنظريي كان النيب األكرم  وحىت على الصعيد
الشورى بشكل خاص، وقد أكد عليه يف كثري من الروايات، ويف بعضها وصف 

  رأى من يستبد برأيه وال يعمل مببدأ االستشارة بأنه يستحق القتل
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من جاءكم يريد أن يفرق اجلماعة، ويغصب األمة أمرها، ويتوىل من «
وجل قد أذن ذلك غري مشورة فاقتلوه، فإن اهللا عز«���.  

يف تأكيد منه  7أنه قال لإلمام علي  9وروي عن النيب األكرم 
  .���»ال مظاهرة أوثق من املشاورة« :على أمهية االستشارة

املشاورة بأا األصل يف إصالح األمور  9وقد وصف النيب األكرم 
م إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤك« :ونزول النعم اإلهلية، حيث قال

  .�`�»مسحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر األرض خري لكم من بطنها

  :ـ رعاية احلقوق الفطرية واالجتماعية للمواطنني ٢

إن لإلنسان يف عامل الواقع مبا هو إنسان وخملوق من خملوقات اهللا 
حقوقاً أودعها اهللا تعاىل ـ من وجهة نظر األديان ـ أمانة يف عنقه، وهي اليت 

، من قبيل حق احلياة، وحرية الرأي، »احلقوق الفطرية«اصطالحاً بـ يعرب عنها 
واملساواة، وامللكية، واحلريات االجتماعية. ويتم التعبري عن هذه احلقوق على 

ت يف القرون األخرية ، اليت أد»احلقوق الطبيعية«لسان فالسفة الغرب غالباً بـ 
، ومونتسكيو ضمن إىل تدوينها من قبل أمثال جان جاك روسو، وفولتري

  .»إعالن حقوق اإلنسان«
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إن أحد عناصر احلكومات الشعبية واجلماهريية هو االهتمام باحلقوق 
 9النيب األكرم الفطرية واالجتماعية لإلنسان، وقد حظي هذا العنصر باهتمام

ت اهتمام ـيثب رـو أمـوهى املستويني التنظريي والتطبيقي، ـرون علـمنذ ق
نشري إىل بعض  أيتشعب واألمة يف صنع قرارها. وفيما يمبكانة ال 9 النيب

  :هذه احلقوق

إن من بني أول احلقوق الفطرية والبديهية لإلنسان  أ ـ احلق يف احلياة
هو حقه يف احلياة. وقد بلغت أمهية حق اإلنسان يف احلياة يف القرآن الكرمي، 

ن املرض ورعاية هذا احلق بأي شكل من األشكال سواء من خالل عالجه م
أو إنقاذه من خمالب املوت أو ختليصه من القتل حداً حبيث كان مبثابة إحياء 

  :مجيع الناس، ذلك إذ يقول تعاىل
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وذا املبىن يكون اهللا سبحانه وتعاىل قد أقر مبدأ احترام حق اإلنسان 
وحرمها يف احلياة على أعلى املستويات، وأنه شجب العنف واإلرهاب والقتل 

  بأشد العبارات.

اإلسالم قيد « :أنه قال 7وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق 
  .���»الفتك
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غاضي عن هذا األصل إال يف موارد خاصة مثل القصاص ومل يتم الت
  واحلرابة والفساد يف األرض.

إن أصل املساواة بني املواطنني، وعدم  :ب ـ أصل املساواة بني الناس
ممارسة التفريق واحملاباة والعنصرية بشأم، يعد من احلقوق الفطرية والبديهية 

  :أنه قال ، إذ روي عنه9اليت أكد عليها النيب األكرم 
أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من «

تراب، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، وليس لعريب على عجمي فضل إال 
  .���»بالتقوى

الناس مجيعاً كأسنان املشط  9ويف حديث آخر اعترب النيب األكرم 
  .���»الناس سواء كأسنان املشط« يف املساواة، وذلك إذ يقول

إن احلاكم  :ج ـ عدم احملاباة والتبعيض بني األشخاص وطبقات اتمع
هو مبرتلة األب جلميع املواطنني، فيجب عليه  9من وجهة نظر النيب األكرم 

  لذلك أن ال يفرق بني أبناء بلده.
حكومته يف املدينة  9وعلى هذا األساس عندما أقام النيب األكرم 

رة، وصف مجيع طبقات اتمع ـ األعم من املسلمني واليهود واملشركني ـ املنو
، ومل يستثن إال قريش اليت كانت تناصبه العداء يف مكة »أمة واحدة«بأم 

  املكرمة.
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إن من حقوق الناس واملواطنني أن ينعموا  د ـ احلرية يف التنقل والسفر
نه باحلرية يف خمتلف جماالت احلياة، ومن بينها حريته يف حتديد مكان سك

 :أيضاً، إذ روي عنه أنه قال 9وحياته، وهذا ما مل يتجاهله النيب األكرم 
  .���»البالد بالد اهللا، والعباد عباد اهللا، فحيثما أصبت خرياً فأقم«

إن من بني حقوق املواطنني األخرى هي  هـ ـ احلرية االقتصادية
خصية. وقد احلرية االقتصادية، ومن أوليات هذا احلق احترام حق امللكية الش

إن  :احترام أموال املواطنني يف الدولة اإلسالمية قائالً 9وصف النيب األكرم 
حرمة ماله كحرمة « :حرمتها كحرمة دمائهم، وذلك إذ روي عنه أنه قال

  .���»دمه

هذا احلق يف إطار قانون عام،  9ويف موضع آخر ذكر النيب األكرم 
  .�`�»الناس مسلطون على أمواهلم« :حيث قال

مؤدى هذا األصل بوضوح  9يف موضع آخر بين النيب األكرم و
  . ��l»ال حيلّ ألحد أن يتصرف يف مال غريه بغري إذنه« :قائالً

إن من بني حقوق املواطنني األخرى هو حقهم  و ـ حرية املعتقد
وحريتهم يف املعتقد، مبعىن أن عقيدة كل شخص جيب أن حتترم، وعلى 

ه الناس على اختيار الدين، وهذا هو صريح قوله احلكومة الدينية أن ال تكر
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قد أكد يف أول مرسوم  9وقد تقدمت اإلشارة إىل أن النيب األكرم 
حكومي له، ويف األيام األوىل من تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة 

إن « :ن اليهود واملسلمني قائالًعلى حرية مجيع أصحاب األديان األعم م
  .���»لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم

يف كتابه إىل أسقف جنران على حرية املعتقد  9وقد أكد النيب األكرم 
  .�`�والعمل على طبق الشرائع الدينية وعدم التدخل يف ممارسام الداخلية

من إن من بني أهم حقوق املواطنني هو توفري األ ز ـ توفري األمن
يف أول مرسوم حكومي  9ليضمنوا محاية أرواحهم. وقد صرح النيب األكرم 

أصدره بعد تأسيس دولته يف املدينة املنورة باألمن الفردي والديين يف اتمع، 
وقد متّ التأكيد على عقوبة القصاص كوسيلة رادعة من شأا أن تضمن بسط 

د النيب عقوبات مشددة ملن األمن واحملافظة على أرواح املواطنني. كما رص
يعتدي على احلرمات الشخصية ودخول البيوت بغري إذن من أصحاا، إذ 

من اطلع يف بيت بغري إذم، حلّ هلم أن يفقأوا « :أنه قال 9روي عنه 
  .��l»عينيه
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إن من بني احلقوق الشعبية اليت جيب  :ح ـ ترشيح األصلح واألكفأ
أخذ املالكات الواقعية يف انتخاب املرشحني  على احلاكم والدولة مراعاا، هو

واملسؤولني يف خمتلف قطاعات الدولة بنظر االعتبار، وحتديد املناصب التنفيذية 
يف البالد. فعلى املسؤولني يف الدولة أن ال يتجاهلوا هذه املالكات يف تعيني 

ة، وبعبارة األفراد املنتسبني إليها، بل عليهم أن جيعلوا املالك يف ذلك هو الكفاء
أخرى جيب أن يكون هذا األمر حمكوماً للضوابط دون احملسوبيات، وبذلك 
التغمط حقوق أصحاب الكفاءات، وال يظلم أفراد الشعب بسبب تنصيب من 

  ال ميتلك األهلية هلذه املناصب.
وهذا ما متّ التأكيد عليه يف احلكومة النبوية بدقة. فقد روي أن شخصاً 

تنصيبه يف منصب حكومي معين،  9من النيب األكرم من الصحابة قد طلب 
  .���»إنك ضعيف، وإا أمانة« :فأجابه صلوات اهللا عليه قائالً

يف مقام التنظري على هذه املسألة مراراً  9كما أكد النيب األكرم 
من توىل شيئاً من أمور املسلمني .. وهو يعلم [مبن] « :وتكراراً، ومن ذلك قوله

  .���»د خان اهللا ورسوله واملؤمننيهو أعلم منه، فق
يؤكد مراراً على أن الرئاسة ال تصلح إال  9كما كان النيب األكرم 

  :ألهلها، ومن ذلك قوله
إن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها، فمن دعا الناس إىل نفسه وفيهم من «

  .�`�»هو أعلم منه مل ينظر اهللا يوم القيامة
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ألمور يف نصاا الصحيح، إن رعاية هذا األصل تؤدي إىل وضع ا
حيث يتمكن املؤهلون من التصدي للمسؤوليات امللقاة على عواتقهم جبدارة 
وكفاءة، فيقومون مبهامهم على أحسن وجه، وينعم املواطنون حبسن أدائهم، 
وبعكس ذلك لو توىل األمور أشخاص غري أكفّاء فإن األمور ستؤول إىل 

ورها الصحيحة، ويف ذلك يصرح النيب الضعف، وال تدور عجلة البالد على حما
  :قائالً 9األعظم 

من أم قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه، مل يزل أمرهم يف سفال إىل «
  .»يوم القيامة

وقد كان النيب ملتزماً ذا األصل يف سريته العملية يف إدارة شؤون 
احلكم أيضاً. ومن الواضح أن ال مدخلية للسن يف هذا األمر. ولذلك كان النيب 

دون مالحظة الفئة من ينصب خمتلف األفراد يف خمتلف املناصب  9األكرم 
األهلية فقط، كما حصل السنية اليت ينتمي إليها األفراد، وإمنا يالحظ الكفاءة و

ذلك يف تعيينه ألسامة بن زيد قائداً على اجليش الذي بعثه يف آخر حياته، كما 
نصب عمرو بن حزم على والية جنران وكان عمره سبعة عشر عاماً، ونصب 

  سيد على مكة وكان ابن عشرين ونيف.أعتاب بن 
صندوق ـ يف وممتلكاته يتم احلفاظ على ثروة اتمع  :ط ـ بيت املال

كان يطلق عليه قدمياً عنوان بيت املال ـ من قبل احلكومة، ويكون املواطنون 
  أصحاب حق فيه.

جيب على احلاكم الديين أن يعمل على حفظ بيت املال ومصاحل الناس 
وأمواهلم العامة، وعليه أن ال يتسامح يف هذا الشأن مع من حياول السطو على 

أنه قال لبعض عماله (وهو معاذ بن جبل  9أمواهلم. روي عن النيب األكرم 
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وال حتاش يف أمره، وال ماله أحداً فإا ليست « :عندما كان حاكماً على اليمن)
  .���»بواليتك وال مالك

يف واحدة من معارك صدر اإلسالم أراد بعض املقاتلني زيادة على 
عن ذلك، فشكاه إىل النيب  7سهمه من الغنيمه، فردعه اإلمام علي

بوصفه من  7، إال أن النيب األكرم أقر ما قام به اإلمام علي 9ماألكر
  .���القسوة املشروعة يف احلفاظ على األمور الدينية، اليت ال جتوز املداهنة فيه

ويف مورد آخر قتل غالم لرسول اهللا يف معركة خيرب، فاستبشر 
(ليس األمر  :األصحاب وقالوا هنيئاً له اجلنة، إال أن رسول اهللا قال ما معناه

كما تقولون، وإمنا هو حيترق بنار رداء حصل عليه بسبب خيانته بيت مال 
  .�`�املسلمني)

جبمع الغنائم يف موضع واحد،  9ويف هذه املعركة أمر النيب األكرم 
وأرسل منادياً يأمر كل املقاتلني بأن يؤدوا مجيع ما حصلوا عليه من املغامن 

رة وإعادته إىل بيت مال املسلمني، ومن ذلك حىت ما كان من قبيل اخليط واإلب
  :قوله
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ويف معركة خيرب طلب النيب األكرم من كنانة بن ربيعة ـ وهو من كبار 
ـ أن يدله على خمبأ الكنوز، فامتنع من  ���وز بين النضرياليهود وخازن كن

  .���ذلك. فأمر النيب األكرم الزبري أن يستعلم منه على مكان الكرت بالقوة

  :ـ حرية السؤال والنقد واالعتراض ٣

بالنقد واالعتراض  الدكتاتورية واملستبدة التسمح للناس إن احلكومات
ة من هذا النوع بالقمع والقسوة، وأما أو حىت طرح األسئلة، وتواجه كل حرك

احلكومات الدميقراطية واملنتخبة فإا ترحب جبميع أنواع النقد واالعتراض، 
  وتعتربها مؤشراً صحياً يؤدي إىل اإلصالح والتكامل.

وكانت احلكومة النبوية ـ على غرار احلكومات الدميقراطية وأكثر ـ 
وية، وتستجيب للنقد واالعتراض تتعاطى مع املعترضني بكل صرب وحكمة ور

رغم اتصاله بوحي السماء وعصمته يف  9برحابة صدر. فإن النيب األكرم 
مجيع ما يصدر عنه، قد أوجد للناس أرضية إبداء الرأي والتساؤل، بل وحىت 

  االعتراض عليه شخصياً.
ومن ذلك ما حصل يف واقعة صلح احلديبية يف السنة السادسة من 

بعض الصحابة إىل االعتراض على بنود الصلح مع املشركني  اهلجرة حيث بادر
  .�`�وام النيب باملهادنة وعدم احلزم يف مواجهة املشركني
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وكان هناك من الصحابة من يسمح لنفسه باالعتراض على رسول 
يف طريقة تقسيم الغنائم، فقد حتدث التاريخ عن شخص امسه ذو  9اهللا

 بعدم العدل يف قسمة الغنائم. ويأيت اام اخلويصرة وما كان من اامه النيب
النيب بعدم العدالة رغم تصريح القرآن بعصمته. ولو حدث أن بادر شخص يف 
احلكومات الراهنة إىل اام املسؤول األول يف الدولة مبثل هذا االام فإن 
العقاب حبقه سيكون قاسياً. وأما النيب فلم يزد على إبداء غضبه وقال له 

  . »ن يعدل إن أنا مل أعدل؟ويلك م«
يداري حىت من يغلظ له يف القول، ومينع  9بل كان النيب األكرم 

  :7األصحاب من التعرض له بالسوء، ويف ذلك قال اإلمام علي 
ويصرب للغريب على اجلفوة يف مسألته ومنطقه، حىت أن كان أصحابه «

  .���»ليستجلبوم
بوية ميتد جلميع املرافق وكان التساؤل واالعتراض يف احلكومة الن

وااالت، ويشمل حىت شؤون القضاء أيضاً. من ذلك اعتراض ورثة شخص 
ـ عندما كان والياً  7سقط عن ظهر فرس هاربة على حكم اإلمام علي 

  .���9على اليمن ـ بتربئة صاحب الفرس، وشكوه إىل النيب األكرم 

  :ـ النصيحة للحاكم ورجال الدولة ٤

ق األخرى للمواطنني يف السياسة النبوية، النصيحة إن من بني احلقو
والدعوة إىل اخلري واإلحسان، حيث يقوم املواطنون بواجب النصح للمسؤولني 
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هذا احلق للمواطنني  9انطالقاً من اإلخالص واحملبة. فقد منح رسول اهللا 
ليتمكنوا من فرض رأيهم على املسؤولني من منطلق النصح يف طريقة إدارة 

ألن أصل النصيحة يقوم على العلم واإلدراك بأمور البالد األعم من  البلد؛
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وإن هذا األصل يعبر عن غاية االهتمام 
حبقوق الناس ومنحهم حق املشاركة السياسية واالجتماعية يف فلسفة السياسة 

  النبوية.
ة أصول أخرى ال أصل النصيحة ضمن ثالث 9لقد ذكر النيب األكرم 

  :ميكن للمسلم أن خيوا، إذ قال
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  :أيضاً، أنه قال 9وقد روي عن النيب األكرم 
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تقدمة النصيحة يف املوارد امل 9ويف حديث آخر وصف النيب األكرم 
   .�`�»رأس الدين«بأا 

ومن الواضح ـ طبقاً ملا أورده بعض املفسرين ـ أن النصيحة هللا 
ورسوله تعين طلب اخلري احملض وااللتزام واالتباع ألمرهم، ونصيحة الكتاب 
تالوته والتأمل والتدبر يف معانيه والعمل به، أما النصيحة للحكام فال تنحصر 
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  .���دهم ودعوم إىل احلق عند الغفلة عنهبإطاعتهم، وإمنا تشمل إرشا

يف النظام النبوي تكون النصيحة متبادلة، فكما جيب على الناس من 
أصحاب احلق والتكليف الشرعي أن يقوموا بواجب النصح للحاكم وسائر 
املسؤولني يف الدولة، جيب يف املقابل على احلكام أن يطلبوا اخلري للمواطنني 

أنه  9إىل احلق والسعادة، فقد روي عن النيب األكرم  وأن يلتزموا دايتهم
أميا والٍ ويل شيئاً من أمر املسلمني فلم ينصح هلم ومل جيتهد هلم « :قال

  .���»كنصيحته وجهده لنفسه، كبه اهللا على وجهه يوم القيامة يف النار

  :مداراة المواطنين ومختلف أطياف المجتمع :المبحث الثالث

اهلامة للمواطنني على احلاكم، هو االرتباط إن من بني احلقوق 
اإلنساين واللني والعاطفي يف التعامل معهم، فعلى احلاكم أن يعفو عن مواطن 
الزلل اليت تبدر من قبل املواطنني، وأن يغفر أخطاء خمتلف شرائح اتمع، وقد 

 أيت. وفيما ي9متثل هذا األصل بشكل جلي يف السرية العملية للنيب األكرم 
  :نستعرض بعض عناوين هذا األصل على النحو اآليت

  :ـ مداراة املواطنني ١

بوصفه  9قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي خماطباً النيب األكرم 
حاكماً دينياً أن يعفو عن الناس ويقيل عثرام ، بل وعليه أن يطلب هلم 

  : املغفرة من اهللا سبحانه وتعاىل
                                                             

��� :�W�X(  _ ,I[�6�� '�EK, �&�{� ,+ ~�6�� �9�z a ,��w ,F�� �� P74 ,��K "�� ;
 _� a ,�zl� 

���  _ ,F��� �� P�d/ ,F��� ���a ,b`_ ,|:m& P�d/ ,|:m& ;�a ,`b� 



 ���

)  8'
 $2 89 �:8" $Z �� 8Z- $0 $# 8�  T 8L$)I  � 8	$�
  4 89 �7 8�  2- $� $2 89 �: ( ���.  
إن هذه اآلية اليت نزلت إثر معركة أحد، وهروب عدد من املسلمني 

بأن يصفح عن اخلاطئني، وأن يعمل  9من ساحة املعركة، تأمر النيب األكرم 
على مدارام، بل وعليه أن يدخلهم يف إدارة املسائل االجتماعية 

  .���ويستشريهم أيضاً
قد ربط بني رفق احلاكم والوايل بأبناء  9وقد روي أن النيب األكرم 

رعيته ورفق اهللا به يوم القيامة، وال خيفى ما يف ذلك من احلثّ والتشجيع 
أميا والِ ويل؛ فالنَ ورفق، « :للحكام على الرفق باملواطنني، ومن ذلك قوله

  .�`�»رفق اهللا تعاىل به يوم القيامة
ملعاذ بن جبل عندما كان حاكماً على  9يب األكرم ويف وصية الن

  .��l»عليك بالرفق والعفو يف غري ترك احلق .. وأوصيك بلني الكالم« اليمن
وأن يكون « :9ويف نسخة أخرى من هذا الكتاب، قال رسول اهللا 

   .��y»هلم أباً رحيماً يتفقد صالح أمورهم
 :م قائالًحاكماً آخر يف اليمن وهو عمرو بن حز 9كما أوصى 

  .��x»ويلني للناس يف احلق«
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إىل أهل البحرين عندما بعث العالء بن احلضرمي  9وقد كتب 
  .»أمرته .. أن يلني فيكم (اجلناح)« حاكماً عليهم

إصالح أمور األمة يف ثالث خصال، ثالثها  9يرى النيب األكرم 
  :حسن الوالية ورفق احلاكم باحملكومني، كما يرفق األب بأوالده

ال تصلح اإلمامة إال لرجل فيه ثالث خصال ورع حيجزه عن معاصي «
حىت يكون هلم كالوالد  أيتبه غضبه، وحسن الوالية على من ياهللا، وحلم ميلك 

  .���»الرحيم

  :املداراة اخلاصة مبقام النبوة

إن احلقلني املتقدمني (أي حقل األخالق، وحقل احلكومة) من احلقول 
مضافاً إىل هذين  9لناس، بيد أن للنيب األكرم العامة اليت تشمل مجيع ا

احلقلني، حقالً خاصاً مبقام النبوة، وهو يستدعي دقة خاصة من النيب 
حيث أمره اهللا سبحانه وتعاىل برعاية ذلك. إن مجيع األنبياء ـ  9األكرم

سواء متكنوا من بناء الدولة أو مل يتمكنوا ـ مأمورون برعاية هذا النوع من 
يأيت وإن للنيب األكرم سجل مشرق ذا النوع من املداراة، ويف ما  املداراة.

  نشري إىل بعض املصاديق يف هذا الشأن

إن من بني املباين النظرية والتكوينية خللق  :أ ـ النيب رمحة للعاملني
ها تعود إىل صفة الرمحة واجلود يف نفس الشخص هي أنوسجيتها املداراة 

لكرمي منذ البداية رسول اهللا بأنه رسول الرمحة ال املداري. وقد وصف القرآن ا
  :للمسلمني فحسب، بل هو رمحة جلميع العاملني، قال تعاىل
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إن هذه اآلية من خالل توظيفها ألكثر من أداة للحصر، من قبيل حرف 
يف كونه رمحة  9حتصر مهمة النيب األكرم  »إال«، وأداة االستثناء »ما«النفي 

  جلميع العاملني، مما يعين أن دائرة رمحته تشمل املسلم وغري املسلم.

وهناك آية أخرى تبين كيفية حتلق املسلمني املخلصني واألصفياء، بل 
حىت البسطاء منهم حول رسول اهللا، بسبب لينه ومداراته وتبسطه يف حضرم، 

  :قال تعاىل

)  $X ! $0 8�  	 BR $ 8 $� ,
  $# $F8" #I 8�  	 
& ?} $T8J$<  K8� $�8#
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يفهم من هذه اآلية أا تأمر النيب باملثابرة على صفة الرمحة والتواضع 
  للمسلمني، بغية استحكام جبهة املسلمني يف ظل هذه الرمحة.

واملسلمني بالتماسك  9 األكرم وهناك آية أخرى تصف النيب

, (واالحتاد والتراحم فيما بينهم، إذ يقول تعاىل  �%& �' $� S� ��$ ��  �1 $( $	 $�*  +�#
 $2

 89 �:$" 83 $. �M- $ $ ��  �- �T ��8#
 $Y $Z �M
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هناك من آيات  :ب ـ النيب مأمور بالتواضع وبسط اجلناح للناس
 وهو أمرخبفض اجلناح للمؤمنني،  9نيب األكرم القرآن الكرمي ما يأمر ال

  :يثبت أمهية التواضع يف هداية األمة، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل
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يؤكد القرآن الكرمي على  :همج ـ النيب رؤوف باملؤمنني وحريص علي
حريص على هداية املسلمني وسعادم يف الدنيا  9أن النيب األكرم 

  :واآلخرة، وهو رؤوف ورحيم م ويعز عليه أن يرى ما يؤذيهم، قال تعاىل
)  89 ��83$� $Z SÂ*  � $� 89?) " $Z - $	  183 $� $Z Ŝ *  ̂ $Z 89 ��  � �TJ$N 8�  	 S%& �' $� 89 �D $M- $w 8� $�$#

 8#- .I S93  � $� S~2 �M $� $= "  	 8� �� ( �`�.  
نفسه أنه  9روي عن النيب األكرم  :د ـ النيب مأمور مبداراة الناس

صرح بأنه قد أمر مبداراة الناس بوصفه نبياً مبعوثاً من قبل اهللا سبحانه وتعاىل، 
  :وذلك إذ يقول

  .��l»أمرت مبداراة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة«ـ 
  .��y»داراة الناس كما أمرين بأداء الفرائضأمرين ربي مب«ـ 
جاء جربائيل إىل النيب فقال يا حممد، ربك يقرؤك السالم ويقول «ـ 

   .��x»لك دارِ خلقي
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وهناك مرحلة تفوق املداراة  :هـ ـ النيب مأمور بالعفو وطلب الغفران
وهي مرحلة العفو والغفران عن اخلاطئ وارم، وذلك بأن يقوم الشخص الذي 

تعرض للظلم بالصفح والعفو عمن ظلمه. واألمسى من ذلك أن يطلب من اهللا ي
سبحانه وتعاىل أن يعفو عن اخلاطئ، وقد جتلت كلتا املرحلتني يف شخص النيب 

  .9األكرم 
بالرمحة ـ  9إن اآلية اآلتية اليت تؤكد أوالً على اتصاف النيب األكرم 

التالية أن يقوم بعملني جتاه أمته، ومها  على ما مر بيانه ـ تأمر النيب يف املرحلة
  :العفو عنهم، وطلب املغفرة هلم، وذلك إذ يقول تعاىل

)  $# 8�  T 8L$) 8'
 $2 89 �:8" $Z �� 8Z- $0I 89 �: ( ���.  
يدرك القارئ من خالل مطالعته يف املصادر التارخيية أو القصص 

ها، وكان هذا املذكورة يف القرآن الكرمي، أن األمم السابقة كانت تؤذي أنبياء
األذى يبلغ باألنبياء حد اليأس منهم؛ فكانوا يهجروم، بل ويطلبون من اهللا 

رغم كل ما تعرض له  9إنزال العذاب عليهم وإبادم، إال أن النيب األكرم 
من االستهزاء وخمتلف أنواع األذى من قبل أشخاص معروفني بأمسائهم كما 

ما أوذي نيب مثل ما « :ه قال، وروي عنه أن���ورد يف كتب التاريخ
. فلم يقم النيب بلعن قومه، ومل يدع اهللا بإنزال العذاب عليهم، وإمنا �`�»أوذيت

  .��l»اللهم اغفر لقومي إم ال يعلمون«كان يقول 
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يف شدة تعلقه داية قومه، وتفانيه  9وقد بلغ النيب األكرم 
نفسه من أجل حتقيق ذلك،  وإخالصه يف ذلك حداً عبر عنه القرآن بقتل النيب

  :إذ يقول تعاىل
) 8#
 
 $+ $  ̈  
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وقد كان استهزاء املشركني يف مكة من النيب من الشدة على رسول 
تهزئني، ويبشره حىت أنزل اهللا آية يؤكد له فيها أنه سيقطع دابر املس 9اهللا

  :بتحقيق النصر عليهم، وذلك إذ يقول
) 8#
  � $Z 8|  � 8Z$N $2 �� $	 8��E $X . 8� $� 8V- $0I 8#
 ${-$"83 $T $D - �J H $= D  8� ��I $= ]  ̂ 8:$) 8� ��(���.  

  :ـ املداراة مع األقليات الدينية ٢

يف مداراة الناس ال خيتص يف  9إن السلوك اإلسالمي للرسول 
ني فقط، وإمنا هو أصل عام وشامل لكل املواطنني يف الدولة تعامله مع املسلم

 9اإلسالمية سواء أكانوا من املسلمني أم من غريهم. فقد كان النيب األكرم 
يتعامل مع أتباع الديانات األخرى (مثل النصارى واليهود) بصدر رحب ووجه 

  طلق.
وإن أحد أسس هذا األصل قد جتلى يف عنوان أهل الكتاب والبحث 

ن املشتركات يف بعض املباين الدينية، من قبيل االعتقاد باهللا واملعاد؛ إذ يقول ع
  :تعاىل
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كما متثل ذلك يف دعوة القرآن الكرمي ألهل الكتاب إىل احلوار واالحتاد 

BM  ( :حتت لواء التوحيد، إذ يقول تعاىل $& $' BR $� � $D $z H 
 8&$#- $($E  C-$) �8#
 $̀ 87$N - $* 8̀ ��

 �<$N 89 ��$"83 $. $2 -$"$"83 $.  �< H $��! 8($J,
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يترك ألهل الكتاب كامل احلرية يف بيان  9لقد كان النيب األكرم 
معتقدام يف مقام االحتجاج واملناظرة، وكان يبادر إىل مناظرم واالحتجاج 

ة إىل عليهم علمياً. وكان من أهل الكتاب من يغلظ له القول، وتبلغ به اجلرأ
سوء األدب والعنف يف القول أحياناً، وكان منهم من يسيء إليه بكلمات 
جارحة حىت يف إلقاء التحية؛ فيقول (السام عليكم) مثالً، بدالً من (السالم 
عليكم)، فكان النيب يكتفي بالرد مستعمالً عبارة (عليكم). ولكن عائشة كانت 

م السام والغضب واللعنة يا عليك«تريد رداً أشد، فتتربع من عندها قائلة 
يا عائشة « 9، فقال هلا رسول اهللا »معشر اليهود، يا إخوة القردة واخلنازير

إن الفحش لو كان ممثالً لكان مثال سوء، إن الرفق مل يوضع على شيٍء قط إال 
  .�`�»زانه، ومل يرفع عنه قط إال شانه

يف حكومته ومل يكن النيب ليكتفي مبداراة أتباع األقليات الدينية 
فحسب، بل كان يدافع عن حقوقهم الفردية واالجتماعية بشدة، وكان يضمن 
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هلم احلرية الكاملة يف ممارسة شعائرهم وطقوسهم العبادية. وقد ى عن إحلاق 
أي نوع من أنواع العدوان والظلم واألذى حبقهم، وتوعد عليه بالعذاب يف يوم 

  :القيامة، فقد روي عنه أنه قال

لم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً من ظ«ـ 
  .���»بغري طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة

من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم «ـ 
  .���»القيامة

يف حكومته الدينية يربم املواثيق ويوقع  9وكان النيب األكرم 
الدينية، ويبقى وفياً هلذه العهود واملواثيق،  معاهدات السالم مع خمتلف األقليات

إال إذا قاموا هم بنقضها وخرقها. وميكن لنا أن نشري هنا إىل أول معاهدة 
مع أهل املدينة واليهود يف السنة األوىل من حكومته،  9أبرمها النيب األكرم 

واليت رأى فيها الربوفيسور (هوسنت مسيث) أول معاهدة كتبت يف بيان حرية 
راقية ومتقدمة وبنودها عتقد يف تاريخ البشرية. فقد كانت مواد هذه املعاهدة امل

على زماا. وقد متّ التأكيد يف هذه املعاهدة على التعايش السلمي، وعلى 
  .�`�حرية املمارسات الدينية، وأصول الدفاع املشترك

اهدته مع عم 9ومن بني املعاهدات األخرى اليت أبرمها النيب األكرم 
  :ارى جنران، اليت جاء فيهانص
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كما كان للنيب مواثيق ومعاهدات أخرى شبيهة ذا العهد وامليثاق مع 
، �`�، وبين عادياء���قبيل بين ثقيفالقبائل اليهودية والنصرانية األخرى، من 

، ما حيكي عن حلم ��x، وأهل حريباء��y، وأسقف إيلة وأهلها��lوبين عريض
  ومداراته يف سريته وسياسته يف ممارسم احلكم والسلطة. 9الرسول األعظم 

  :ـ مداراة النيب مع املنافقني ٣

هر إىل التظا 9عمد بعض الكفار واملشركني يف عصر النيب األكرم 
باإلسالم، مع بقائهم على ما كانوا عليه من عقائدهم السابقة قلباً وقالباً. وقد 

 »املنافقني«كان عدد هؤالء األفراد الذين متّ التعبري عنهم يف املصطلح القرآين بـ
ملحوظاً. وكانوا يعملون أحياناً على تثبيط عزائم املؤمنني وإضعاف معنويام، 
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نيب األكرم، ويستهدفون على العموم كيان الدولة وكانوا يتعرضون لشخصية ال
اإلسالمية. ولكي يفضح اهللا مؤامرام أنزل حبقهم سورة مستقلة امسها 

  .���، وقد اشتملت على حتذيرات للنيب واملسلمني من كيدهم»املنافقون«

بثّ الشائعات إلضعاف معنويات املؤمنني، وتضعيف فضالً عن و
نافقون كذلك يتناولون شخصية الرسول ويتهمونه عزائمهم يف احلروب، كان امل

بالسذاجة وضعف الشخصية، من قبيل وصفهم إياه بأنه يسمع كل ما يقال له، 
ويقولون ما هو إال أذن، ومع ذلك مل يتعرض النيب هلم، وقد ذكر القرآن هذا 

  :األمر واصفاً النيب بأنه أذن خري للمؤمنني، قال تعاىل
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و اخلويصرة إىل االعتراض وقد بلغ األمر بأحد املنافقني يدعى ذ
يف بعض املعارك، وقال له  9صراحة على تقسيم الغنائم من قبل رسول اهللا 

يا رسول اهللا اعدل! وهذا يعين مبفهومه أن النيب األكرم مل يكن عادالً يف تقسيم 
ويلك من يعدل إن « 9الغنائم على املسلمني والعياذ باهللا؛ فقال رسول اهللا 

. فقال عمر بن اخلطاب يا »ت أو خسرت إن أنا مل أعدلأنا مل أعدل؟ وقد خب
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  .���»دعه« 9رسول اهللا ائذن يل فيه أضرب عنقه، فقال رسول اهللا 
وذات مرة حاول عبد اهللا بن أيب بن سلول، وهو من رؤوس املنافقني 
أن يستغل اخلالف احلاصل بني األنصار واملهاجرين أثناء غزوة بين املصطلق، 

األنصار ضد املهاجرين ليخرجوهم من املدينة. وقد جاء ذلك  فعمد إىل إثارة
منه دف بثّ الفرقة بني صفوف املسلمني، بيد أن رسول اهللا انتهج املداراة 

- « 9 اهللامعه، وقال عمر مر بِه عباد بنِ بِشرٍ فَلْيقْتلْه. فَقَالَ لَه رسولُ  $* $�83 $� $0
 �·-o"#
 $¹ o� $ $� 
 $GH �� $� �Z  �1 $.- $U 8V$N �̀ �) 8� $* 
 ;� o�$ �� o�$N«���.  

 :مث قال رسول اهللا البن عبد اهللا بن أيب بن سلول ملا بلغه أنه يريد قتله
»-$" $( $	 $�  � $. - $	 �1$)$! 8U �V ��  � 8U�J $2  1 . �� o0 $ $�$J 8̀ $.«�`�.   

بل مل يتوان املنافقون عن اغتيال النيب كلما واتتهم الفرصة إىل ذلك، 
حملاوالت اليت قام ا املنافقون الغتيال الرسول ما كان منهم يف ومن بني ا

من غزوة تبوك، وإليك بعض  9النيب األكرم  رجوعحادثة العقبة بعد 
  :نصوصها على ما جاء يف كتاب حبار األنوار

قافالً من تبوك إىل املدينة حىت إذا كان ببعض  9رجع رسول اهللا «
روا أن يطرحوه من عقبة يف الطريق الطريق مكر به ناس من أصحابه، فأمت

خربهم، فقال من شاء منكم  9أرادوا أن يسلكوها معه، فأخرب رسول اهللا 
العقبة، وأخذ الناس  9أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم، فأخذ النيب 

بطن الوادي إال النفر الذين أرادوا املكر به، استعدوا وتلثموا وأمر رسول 
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وعمار بن ياسر فمشيا معه مشياً، وأمر عماراً أن حذيفة بن اليمان  9اهللا
يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة بسوقها، فبيناهم يسريون إذ مسعوا وكزة القوم 

وأمر حذيفة أن يراهم، فرجع  9من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول اهللا 
ومعه حمجن فاستقبل وجوه رواحلهم وضرا ضرباً باحملجن، وأبصر القوم وهم 

ن، فرعبهم اهللا حني أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، متلثمو
، فلما 9فأسرعوا حىت خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حىت أدرك رسول اهللا 

اضرب الراحلة يا حذيفة، وامش أنت يا عمار؛ فأسرعوا فخرجوا  :أدركه قال
يا حذيفة هل عرفت من هؤالء  9من العقبة ينتظرون الناس، فقال النيب 

الرهط أو الركب أحداً؟ فقال حذيفة عرفت راحلة فالن وفالن، وكان ظلمة 
هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا؟  9الليل غشيتهم وهم متلثمون، فقال 

فإم مكروا ليسريوا معي حىت إذا أظلمت يب  :ال يا رسول اهللا، قال :قالوا
إذا جاءك الناس  أفال تأمر م يا رسول اهللا :العقبة طرحوين منها، قالوا

إن حممداً قد وضع  :أكره أن يتحدث الناس ويقولون :فتضرب أعناقهم؟ قال
  .���»اكتماهم :يده يف أصحابه، فسماهم هلما مث قال

كان يف مثل هذه احلاالت على  9لالنتباه أن النيب األكرم  الفتوال
قدم درجة عالية من الدقة، وعدم االنفعال يف مواجهة األزمات؛ حيث نراه ي

املصلحة األهم واملتمثلة يف احلفاظ على بيضة اإلسالم ومسعة كيان الدولة، فال 
  يقال يف حقها أا تقتل أصحاا؛ فيغض الطرف عن معاقبة املتآمرين.

  :ـ مداراة النيب مع املخالفني واملتآمرين ٤

يف املدينة املنورة دولة دينية فتية، أحاط ا  9لقد أقام النيب األكرم 
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عداء من مشركي مكة ومن القبائل اليهودية واملسيحية ومن املنافقني الذين األ
كانوا يتربصون ا الدوائر، ويهددوا من حني آلخر. يضاف إىل ذلك أن 
بعض املسلمني من ضعاف اإلميان كانوا يبادرون ملختلف الدوافع إىل إضعاف 

  اجلبهة اإلسالمية عن وعي أو غري وعي منهم.

يتعامل مع املعارضني بعنف وحزم  9ن النيب األكرم ولكن مل يك
يثبت غاية  وهو أمروقوة، وإمنا كان يصفح عنهم ويعفو عن أخطائهم ما أمكن، 
نشري إىل بعض  يأيتما كان عليه النيب من االتصاف باحللم واملداراة. وفيما 

  :هذه احلاالت

جمموعة  مع املنافقني أن 9ـ تقدم يف حبث مداراة النيب األكرم  ١
منهم حاولت اغتياله عند عودته من غزوة تبوك بتنفري ناقته من أعلى اجلبل، 
ولكن اهللا فضح أمرهم، وآثر النيب أن يغض الطرف عنهم، وأن يعمل على 

  مدارام.

ـ حاولت بعض نساء اليهود يف واقعة خيرب اغتيال رسول اهللا؛  ٢
اهللا نبيه حبقيقة األمر، فقدمت له حلم ضأن مسموم على سبيل اهلدية، فأخرب 

ولكن كان أحد املسلمني امسه بشر قد تناول شيئاً منه؛ فمات على األثر، ومع 
  .���ذلك عفا رسول اهللا عنها

، ورغم أن حكم الرسول ���ويف رواية أخرى أنه أصدر حكما بقتلها
  هنا مل جيانب العدل، ولكن هذه الرواية حباجة إىل إثبات تارخيي.
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نيب أن ينتهج سياسة الرفق واللني مع قبيلة بين النضري ـ لقد آثر ال ٣
رغم ختطيط أفرادها الغتياله، فلم ميارس العنف حبقها، وإمنا اكتفى بإجالئها 
على أن حتمل أمواهلا معها؛ ألن احتمال التآمر منها كان وارداً، فكان ما قام به 

  .���ستقبلإجراء احترازياً، كي ال يصدر عنهم ما ال حيمد عقباه يف امل
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مكة املكرمة بعد أن بالغ املشركون  9ـ عندما فتح النيب األكرم  ٥
 وحماربته، حىت قتلوا أعز الناس عليه والكفار فيها وأمعنوا يف إيذاء رسول اهللا

من أهل بيته، ومل يكتفوا بقتل عمه محزة بن عبد املطلب رضوان اهللا عليه، حىت 
مثلوا حبثمانه الطاهر، كان الناس يتوقعون من النيب أن يبادر إىل االنتقام وأن 
يستبيح مكة ويثأر ممن ناصبه العداء طوال األعوام املنصرمة. ولكن النيب 

فاجأ اجلميع بإصدار عفو عام، وأمر املنادي أن ينادي باألمان  9كرم األ
للجميع، حىت ملن دخل دار فالن وفالن، بل توجه إىل من ناصبه العداء طوال 

  .�`�كل تلك الفترة، وقال هلم اذهبوا فأنتم الطلقاء

  

  
UIO  
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  األخالق السلوكية والفردية  ،مرحلة الطفولة والشباب

   9األعظم للنبي

  :فترة الطفولة، احلرمان واألمل واالضطراب الروحي :الشبهة األوىل   ■

حيث رحل  9حاول بعض الناقدين أن يتشبث بيتم النيب األكرم 
والده عن احلياة قبل والدته، لتلتحق به والدته بعد ذلك عندما مل يكن النيب 

ن يعيش احلرمان قد أكمل السنة السادسة من عمره؛ ليثبت أنه كا 9األكرم 
على املستوى املايل والنفسي والعاطفي، وبذلك يكون النيب على مستوى 

   :أنصاري اجتماعي ونفسي وضيع، ويف ذلك يقول مسعود
كان والد حممد ووالدته يعيشان يف عسر وفقر شديد، حمرومان من «

سبل احلياة العادية يف تلك الفترة من حياما. فقضى حممد فترة الطفولة 
يس العزلة والعوز والفاقة. وخالفاً لسائر العرب الذين كانوا يتأقلمون مع حب

ظروفهم القاسية فيتحولون إىل رجال أشداء حماربني يأخذون حقهم بقوة 
سواعدهم، كان حممد يعاين شضف العيش، فتراه يبكي مثل النساء عند 

احلياة، وأما مواجهة قسوة احلياة. عندما أبصر حممد النور كان والده قد فارق 
والدته اليت كانت تعاين من األمراض اجلسدية والنفسية فقد ماتت هي 
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األخرى بعد ذلك بست سنوات. وبذلك كان النيب منذ والدته يعاين من اليتم 
واحلرمان والبؤس والفقر ... إن هذه األسباب وخاصة اإلذالل الذي كان يلقاء 

تركتأثراً كبرياً عليه؛ فكان لذلك  من قادة القوافل التجارية من أثرياء مكة قد
  .���»دائم االكتئاب واالنطواء على ذاته

  :اجلواب

  :، جيب االلتفات إىل األمور اآلتيةوحتليلها يف معرض نقد هذه الشبهة

  :ـ اشتغال أسرة الرسول بالتجارة ١

مل تكن أسرة الرسول يف مكة من األسر اليت تعاين الفقر من الناحية 
كانت متتهن التجارة، وكانت التجارة تدر عليهم أرباحاً  االقتصادية، حيث

وكذلك موت أبيه  9طائلة، وهذا ما يؤكده موت اجلد األكرب للنيب األكرم 
عبد اهللا بعيداً عن الوطن أثناء السفر للتجارة، فمات هاشم ودفن يف مدينة غزة 

إن مجيع األسر يف فلسطني، كما دفن عبد اهللا يف الشام، ومع ذلك ال ميكن القول 
من  9من بين هاشم كانوا على نفس ما كان عليه العباس عم النيب األكرم 

   الثراء.
  :خاصاً يستدعي اهتماماً» عبد اهللا«االنتساب إىل ـ  ٢

ألبيه قبل والدته، إال أنه  9على الرغم من فقدان النيب األكرم 
الذي كان يتمتع حظي مبكانة مرموقة بني الناس بسبب انتسابه إىل عبد اهللا 

مبرتلة واحترام كبريين من قبل أفراد قبيلته، فكان مجيع أبناء القبيلة ينظرون 
إىل هذا الطفل بإكبار واحترام، وحىت جده عبد املطلب الذي كان يؤثر عبداهللا 
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عن الفراغ الذي خلفه  9النيب األكرم  مبزيد من احلب والتكرمي قام بتعويض
أن هذا الطفل كان يتمتع بالنسبة إىل جده وأمه  والده يف حياته، وال شك يف

  بأمهية قصوى؛ لكونه ميثل الذكرى الوحيدة اليت تركها عبد اهللا هلما.

  :ـ وجود احلاضنة واخلادمة ٣

يف صغره على الدوام حاضنة ترعاه وخادمة  9لقد كان للنيب األكرم 
والدته،  تقوم على شؤونه، فكانت أم أمين تشرف على تنشئته حىت يف حياة

وبعد وفاة السيدة آمنة، واصلت أم أمين رعايتها للنيب األكرم وعادت به إىل 
  مكة.

  :9األكرم السعدية للنيب أولته أسرة حليمة اخلاص الذي االهتمام ـ ٤

يف بيت حليمة السعدية، كان حيظى  9وعندما كان النيب األكرم 
ه من السجايا األخالقية مبكانة ومرتلة خاصة بني أبنائها بسبب ما كان يتمتع ب

الكرمية. فطبقاً ملا يروى يف الكتب التارخيية كان لوجود الرسول يف بيت حليمة 
  السعدية أثراً ملموساً يف دخول اخلري والربكة على أسرا وأهل بيتها.

وعلى الرغم من أن التاريخ يتحدث عن إحجام الكثري من املرضعات 
ه يتيماً، إال أن هذا ال يتناسب مع املكانة عن القيام مبهمة إرضاع النيب لكون

املرموقة واملرتلة اليت كان يتمتع ا عبد املطلب يف قريش اليت كان ميثل 
  :زعيمها وسيدها، بل الرواية الصحيحة هي اليت تقول

هو الذي كان يرفض املرضعات، يف حني كن  9إن النيب األكرم 
قد سأل جماهد ابن عباس هل يتنازعن ويتسابقن فيما بينهن على إرضاعه؛ ف

كانت املرضعات يتنازعن على إرضاع حممد؟ فقال نعم، وأقسم باهللا أن مجيع 
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نساء اجلن واإلنس تنافسن على إرضاعه، ولكنه مل يرتضِ غري حليمة 
  .���السعدية

  :ـ االهتمام اخلاص بالنيب من قبل عبداملطلب ٥

نة بنت وهب، وهو يف على الرغم من تعلق إرادة اهللا برحيل أم النيب آم
السنة السادسة من عمره الشريف، إال أن هذه املصيبة مل تكن سبباً يف حرمان 

  النيب أبداً؛ ألنه كان يتمتع حبماية ورعاية كبري قريش جده عبد املطلب.
منذ نعومة أظفاره ينعم بتكرمي جده  9كان النيب األكرم  لقد

إىل نفسه. فلم يكن يقول إنه  9عبداملطلب. وكان عبد املطلب ينسب حممداً 
، كي يؤنسه ويأنس به، وكي ال »يا ولدي«حممد بن عبد اهللا، وإمنا كان يقول له 

يشعر بالغربة بني أبناء عبد املطلب، أو أن يشعر بأنه دوم يف احلصول على 
  .���اهتمامه

لعبداملطلب ـ رضي اهللا عنه  كان يوضع  :باالسناد عن ابن عباس قال
بنوه جيلسون  جيلس عليه أحد إجالالً له، وكان ظل الكعبة الـ فراش يف 

وهو غالم فيمشي  خيرج 9حوله حىت خيرج عبداملطلب. وكان رسول اهللا 
فيقول هلم  حىت جيلس على الفراش فيعظم ذلك أعمامه، ويأخذونه ليؤخروه،

ى لشأناً عظيماً، إين أر دعوا إبين! فواهللا إن له عبداملطلب إذا رأى ذلك منهم
أنه سيأيت عليكم يوم وهو سيدكم، مث حيمله فيجلسه معه، مث يلتفت إىل أيب 

واحدة ـ فيقول إن  طالب ـ وذلك أن أبا طالب وعبداهللا رضي اهللا عنهما من أم
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هلذا الغالم شأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به فإنه فرد وحيد،وكن له كاألم، 
يطوف به أسبوعاً [أي سبعة اليصل إليه شيء يكرهه . مث حيمله على عاتقه ف

  .���»أشواط]

يعيش يف كنف ومحاية جده عبد املطلب. وكان  9النيب األكرم  كان
عبد املطلب قد أحسن رعاية حفيده حىت أنه مل يكن يتناول الطعام حىت يأيت 
حممد ويشاركه اجللوس على املائدة. وهناك رواية تؤكد أنه كان على علم 

واية فإن عبد املطلب قال ملن أراد إزاحة النيب عن بنبوته. وطبقاً هلذه الر
  .���اترك ولدي فإنه ملك :مكانه

آمنة بنت وهب، قام عبد املطلب  9عندما توفيت أم النيب األكرم 
بكفالة النيب، وأواله من العطف واحلنان ما مل يوله ألحد من أبنائه، وكان لشدة 

  .�`�»ين بولديإيتو«عطفه عليه أنه مل يأكل طعاماً إال وقال 

يف السنة الثامنة من  9تويف عبد املطلب عندما كان النيب األكرم 
عمره الشريف، ولكنه قبل موته أوصى أبا طالب أن يتكفل برعايته؛ إذا كان 
أبو طالب شقيقاً لعبد اهللا، فقد كانت أمهما فاطمة املخزومية. وكان من الطبيعي 

ن أخيه الوحيد. وقد كان أبو طالب لذلك أن يكون أكثر حناناً وعطفاً على اب
وزوجه فاطمة بنت أسد من الفضائل واملكارم الروحية والطهارة النفسية حبيث 

  .��l 9استحقا أن حيظيا بشرف كفالة النيب األكرم 
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على  9عبداملطلب ـ رضي اهللا عنه ـ الوفاة، وحممد  فلما أدرك
طالب ـ رضي اهللا يف غمرات املوت، وهو يبكي، ويلتفت إىل أيب  صدره وهو

 عنه ـ ويقوألبصر أن تكون حافظاً هلذا الوحيد الذي مل يشم رائحة أبيه، وال
ذاق شفقة أمه .. يا أبا طالب إذا أدركت أيامه فاعلم أين كنت من أبصر الناس 

الناس به، فإن استطعت أن تتبعه فافعل، وانصره بلسانك ويدك  له، وأعلم
ميلك ما مل ميلك أحد من آبائي، هل قبلت ومالك فإنه ـ واهللا ـ سيسودكم، و

  .���»وصييت؟

  :9ـ االهتمام اخلاص من قبل أيب طالب بالنيب األكرم  ٦

عبداملطلب انتقلت كفالة النيب إىل أيب طالب، فضمه أبو طالب  ةبعد وفا
إىل كنفه وبيته، ودافع عنه بكل وجوده وكيانه مدة حياته، وحيث كان أبو 

يبخل على النيب جبميع أنواع الدعم والتأييد والنصرة، طالب كبري مكة، فلم 
لرسالة السماء، وكانت  حىت كان النيب يتمتع بدعم النيب طوال دعوته ومحله

قريش بسبب هذا الدعم تعجز من أن تنال النيب األكرم بسوء، وهلذا السبب مل 
  يفكر النيب باهلجرة من مكة املكرمة إال بعد رحيل عمه أيب طالب.

بلغ دعم أيب طالب للنيب األكرم أنه كان يتوىل حراسة النيب يف وقد 
شعب أيب طالب بنفسه، وكان يف بعض الليايل حيث يغفو اجلميع يغري مكان 

مكانه، حىت إذا وقع مكروه وقع على ولده وليس  اًنوم الرسول فينيم ولده علي
  .���على ابن أخيه
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ف على رسول اهللا يف وأما زوج أيب طالب فكانت يف غاية احلنو والعط
صغره، وكانت للنيب مبرتلة أمه. فقد روي عن رسول اهللا ملا توفيت فاطمة بن 

اليوم ماتت أمي، وكفنها بقميصه ونزل « :أسد، وكانت مسلمة فاضلة، أنه قال
على قربها واضطجع يف حلدها. فقيل له يا رسول اهللا لقد اشتد جزعك على 

انت لتجيع صبياا وتشبعين، وتشعثهم إا كانت أمي، أن ك :فاطمة. قال
   .���»وتدهنين

ألبويه يف الصغر، وكان  9وبذلك فعلى الرغم من فقدان النيب األكرم 
ذلك ميثل مصيبة كبرية له، إال أنه مل يترعرع وسط احلرمان والعوز والفقر 
والفاقة أبداً، وإمنا قام أهله وأسرته بالتعويض عن يتمه بأفضل أنواع العطف 

  رعاية واالحتضان.وال

  :العمل يف رعي األغنام :الشبهة الثانية ■

قد مارس العمل يف شبابه يف  9هناك روايات تقول إن النيب األكرم 
رعي املاشية فترة من الزمن. فتمسك البعض ذه الروايات لتشويه صورة 

  :النيب، فقال

أرسله  يف الفترة ما بني السنة العاشرة إىل الرابع عشرة من عمر النيب«
عمه أبو طالب ليعمل يف رعي مجال القوافل التجارية بني مكة وسوريا. وادعوا 
أن النيب عندما بلغ اخلامسة والعشرين من عمره مل يكن له مورد مايل يستعني 
به على رفع ضرورات احلياة وضمان معيشته اليومية؛ فاشتغل لذلك يف رعي 

ث كان هذا العمل من األعمال املاشية الذي كان يعد من أرذل األعمال، وحي
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  .���»الوضيعة، فقد ختلى عنه ليعمل يف التجارة

  :اجلواب

  :يف معرض حتليل هذه الشبهة ال بد من مالحظة النقاط اآلتية

  :ـ رعي األغنام من املهن املألوفة ألهل املكة ١

كان رعي املواشي وال يزال من املهن املألوفة. ويف األزمنة القدمية كانت 
ة ورعي املاشية من األمور الشائعة اليت ميتهنها سكان القرى واألرياف، الزراع

وحىت املدن أحياناً، وكان كثري من الناس يلجأون إىل تربية املواشي ورعيها 
كسباً لقوت احلياة، وقد مارس هذه املهنة حىت الشخصيات الكبرية يف التاريخ، 

ن األعمال احلقرية من هنا ال ميكن وصف العمل يف رعي املاشية بأنه م
  والوضيعة مطلقاً.

لقد كانت كل أسرة حتتفظ ـ حسب إمكاناا ـ بعدد من رؤوس 
املاشية بطبيعة احلال، وكان من الطبيعي أن ترسل بعض أفرادها من اليافعني 

  لرعيها من حني آلخر، وقد يباشر العمل الرجال الكبار يف األسرة أيضاً.

عة ورعي املواشي من أكثر املهن شيوعاً ففي األزمنة القدمية كانت الزرا
بني اتمعات اإلنسانية. ويف أجواء مكة وما هلا من املوقع اجلغرايف، كان العمل 

اضطر معه أهل مكة إىل ممارسة  وهو أمريف الزراعة معدوماً أو شحيحاً، 
التجارة أو العمل يف رعي املواشي (األعم من األغنام واإلبل واخليل). وكان 

  يف كال احلقلني. 9لطبيعي يف مثل هذه الظروف أن يعمل النيب األكرم من ا

                                                             

���  a ,I[�5 C��	
r�� ,��q	
!�� F��e�� $��m&`b� 



 ���

  :ـ اعتراف صاحب الشبهة مبمارسة األنبياء لرعي املاشية ٢

ولكن هذا الكاتب نفسه الذي يطرح هذه الشبهة، قد أذعن يف كتاب 
 اًكثري آخر أن رعي املاشية مل يكن معدوداً من األعمال الوضيعة آنذاك، وأنّ

  :يان كانوا يشتغلون يف رعي املواشيمن الفت
يف فترة من الزمن اشتغل حممد مثل سائر الفتيان يف مكة برعي «

األغنام يف صحرائها، وبعد أن بعث نبياً أشار إىل تلك املرحلة من حياته اليت 
قضاها برعي األغنام، معترباً ذلك من عالمات الرسالة، حيث كان مجيع 

  .���»اشيةاألنبياء قد مارسوا رعي امل

  :ـ إنكار أن يكون النيب قد عمل أجرياً يف رعي املاشية ٣

من أن النيب قد عمل  ���وبطبيعة احلال ال يبدو ما قاله بعض املؤرخني
أجرياً لدى بعض أهل مكة يف رعي ماشيتهم؛ وهذا ما أكد عليه ابن واضح 

  .»ال كان أجرياً ألحد قط« اليعقويب يف تارخيه، إذ يقول
بعض العلماء إىل رفض هذا الكالم من البخاري، وذلك كما عمد 

 وهو أمر، »ألهلي«بالنظر إىل أن النيب قد أضاف إىل هذا احلديث عبارى 
  .�`�يثبت أنه كان يرعى الغنم ألسرته، وليس لآلخرين
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  :وقال األستاذ جعفر مرتضى يف هذا الشأن
ا قد رعى الغنمفي بين سعد، وأنه رعاه 9يذكر املؤرخون أنه «

ألهله، بل ويقولون رعاها ألهل مكة أيضاً،حىت ليذكرون والبخاري منهم يف 
(ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم. فقال  :قال 9كتاب اإلجارة وغريه أنه 

نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة) وفسرت  :أصحاوأنت؟ قال
احلقرية. ولكننا القراريط بأا أجزاء الدراهم والدنانري يشترى ا احلوائج 

لغري أهله بأجر كهذا، تزهد به حىت  قد رعى 9نشك كثرياً يف أن يكون 
الوقت واجلهد الذي يبذله يف رعي الغنم، نعم  العجائز، وال يصح مقابلته بذلك

  :جند نشك يف ذلك، ألننا
مل يكن  9أن اليعقويب ـ وهو املؤرخ الثبت ـ قد نص على أنه  :أوالً

  أجرياً ألحد قط. 
تناقض الروايات، فبعضها يقول ألهلي، وبعضها يقولألهل مكة،  :وثانياً

... مث ختم  »بأجياد« وبعضها يقول بالقراريط، وأخرى قد أبدلت ذلك بكلمة
ال ميكن االعتماد على هذه « :العالمة السيد مرتضى جعفر العاملي كالمه قائالً

  .���»الرواية
رسول اهللا ـ أن مجيع  وقد سبق أن ذكرنا ـ بااللتفات إىل حديث

األنبياء قد مارسوا مهنة رعي املاشية، وقد متّ بيان حىت مسألة رعي النيب 
، وقيل إنه عمل أجرياً للنيب شعيب يف رعي األغنام ���موسى كليم اهللا للماشية
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  .���مهراً لزواجه من ابنته

وسائر األنبياء  9ال بد من القول بأن مسألة رعي رسول اهللا  من مثَّو
االلتفات إىل الظروف الزمنية كانت مسألة شائعة ومألوفة ومقبولة، ولكن ب

مل ميتهن هذه املهنة  9بااللتفات إىل الشواهد املتقدمة فإن النيب األكرم 
بوصفه أجرياً، نعم ميكن أن يكون قد مارسها ملساعدة أسرته أو مرضعته أو 

  جده وعمه ال غري.

  :م مع النبوةـ تناسب وعالقة مهنة رعي األغنا ٤

ورد يف الروايات أن أكثر األنبياء أو مجيعهم قد عمل لربهة من الزمن 
يف رعي املاشية. وقد يتم التساؤل هنا عن العالقة بني هذه املهنة وبني مقام 

  .9النبوة، وخاصة فيما يتعلق بنبوة النيب األكرم 

خاصة ال شك يف أن العمل يف رعي املاشية و :أ ـ ممارسة الصرب واحللم
يف صحراء مكة الالهبة، هو من األعمال الشاقة، اليت ال ميكن ألي شخص أن 

يف رعي املاشية يؤسس ألرضية  9يضطلع ا. وإن اشتغال النيب األكرم 
الصرب واحللم الستيعاب أمواج املشاكل والعواصف اليت سوف تواجهه من قبل 

ذه  9النيب األكرم املخالفني من أعداء الرسالة. وبعبارة أخرى إن اشتغال 
  احلرفة يعد نوعاً من التمرين واختزان التجربة اليت متكنه من حتمل أعباء النبوة.

لقد كانت  :ب ـ االبتعاد عن الفضاء الثقايف واالعتقادي امللوث يف مكة
الثقافة السائدة يف مكة ثقافة جاهلية ومنحطة، حيث كان أهل مكة يعبدون 

يديهم، ويؤمنون باخلرافات واألساطري. وكان من األصنام اليت يصنعوا بأ
                                                             

��� :�W�X(  _ ,P>��{�! Ã>���� ,F��!���� "#��� 1L5` a ,�y�� 



 ���

برعي املاشية أن يبعده عن هذه األجواء  9شأن اشتغال النيب األكرم 
  الثقافية والعقائدية الفاسدة.

ج ـ مهنة الرعي فرصة دراسة الكون ونظام التكوين والتدبر يف اآلفاق 
 9 األكرم من خالل االبتعاد عن ثقافة الشرك السائدة يف مكة، كان النيب

حيصل على فرصة التدبر يف السماء املفعمة بالنجوم وهو يف قلب الصحراء، 
يوفر له أجواء مناسبة للتمعن يف آثار حكمة اخلالق وبديع صنعه وما  وهو أمر

يكتنف هذا الكون من األسرار، وهكذا يرتبط خبالق هذا النظام الكوين، متهيداً 
  .���لرتول الوحي عليه

  :شاب مغمور وغري مؤثر :ثالثةالشبهة ال  ■

هناك من املعاندين من ال يرعوي عن ذكر أي شيء من أجل الوصول 
، كما سبق هلم أن 9إىل غايته املتمثلة بتشويه الساحة املقدسة للنيب األكرم 

  :تذرعوا بيتم النيب األكرم، والقول
ن عندما كان حممد يعيش يف الفقر والفاقة، كان مثل مجيع األفراد الذي«

يعانون من عصبية املزاج، فاقداً للحيوية، وحتول إىل شاب انطوائي مهزوز. 
وبشكل عام فقد كان حممد يف شبابه وقبل ادعاء النبوة رجالً مغموراً ال يعبأ 

  .���»به، ومل يكن يتمتع بشخصية مرموقة

  :اجلواب

إن دعوى أن النيب كام مغموراً وغري فاعل أو مؤثر يف اتمع املكي، 
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  رد ادعاء اعتباطي، وإن األدلة والشواهد تثبت العكس من ذلك متاماً.جم
فقد كان النيب األكرم معروفاً بني أهل مكة بسجاياه احلميدة وأخالقه 
  الكرمية، وكانت التقاليد واألعراف القبلية تقضي مبعرفة أبناء القبائلمنذ والدم.

  :يب األكرمـ ظهور العديد من املعجزات اليت رافقت والدة الن ١

من ناحية أخرى جيب القول هناك طائفة من الروايات أثبتت وقوع 
واطلع عليها عامة  9الكثري من املعجزات اليت اقترنت بوالدة النيب األكرم 

الناس من خالل أخبار الكهان فأخذوا لذلك ينظرون إىل حممد بوصفه صاحب 
  .���شأن حىت يف طفولته

  :عتبارية للنيب من قبل اليهودـ حتديد اهلوية احلقيقية واال ٢

سافر يف صغره إىل املدينة برفقة  9الشاهد اآلخر أن النيب األكرم 
  .���أمه، وطبقاً لرواية أم أمين، فإن اليهود يف املدينة قد عرفوه وأخربوا بنبوته

كما أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة مبيناً أن اليهود كانوا يعرفون 
89 ( :أبناءهم الذين هم من أصالم، قال تعاىل النيب كما يعرفون �7-$"83 $E� $�*  +�#
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ه كان ونقل عن عبداهللا بن سالم ـ وكان من أحبار اليهود مث أسلم ـ أن
  .��l»أنا أعلم به مين بابين«يقول 
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#$ (وطبقاً لتصريح القرآن الكرمي إذ يقول  $2I $M- $w �X,
  �8"  Z 8�  	 SC-$) D 89 �7 
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 $Y $ZI $�* وا يندحرون ـا كانـود عندمـ، أن اليه��� )-0 � 
أمام العرب، كانوا يقولون هلم (أما لو بعث حممد لنخرجنكم من ديارنا 

  .���وأموالنا)

  :»حممد«ـ تسمية املواليد باسم  ٣

ذكر ابن سعد يف طبقاته الكثري من الذين اختاروا ألوالدهم اسم 
  .�`�اء أن يكون من حيمل هذا االسم منهم هو النيب املوعودرج »حممد«

  :»األمني«ـ اشتهاره بلقب  ٤

واضح أن النيب مل يكن مغموراً بني الناس، ومل يكن جمهوالً أبداً، كما 
، مما يؤكد فاعليته االجتماعية »حممد األمني«كان عامة الناس يعرفونه باسم 

ال ينسجم مع  وهو أمراألخالق، يف حفظ األمانة وما إىل ذلك من مكارم 
  .��lالقول بأنه كان يعاين من االنطوائية أبداً

  :»حلف الفضول«ـ املسامهة يف  ٥

يف شبابه يف مكة حلف الفضول، وهناك  9هذا وقد شهد رسول اهللا 
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، مما يثبت أنه كان ناشطاً 9قول يقول إن هذا احللف إمنا عقد بتوجيه منه 
باشرة مشاكل الناس والتماس احللول هلا، رغم على املستوى االجتماعي وم

  .���أنه مل يكن يرغب يف التواصل مع املشركني كثرياً

  :ـ الرضوخ حلكم النيب يف مسألة التنازع على إعادة احلجر األسود ٦

نافذة على أهل مكة، وكان له بسبب  9لقد كانت كلمة النيب األكرم 
ع على أهل مكة، ومما يؤكد هذا ما يتمتع به من الشخصية الكبرية تأثري واس

املعىن حكمه يف الرتاع بني القبائل على شرف إعادة احلجر األسود إىل موضعه 
 9من الكعبة املشرفة، حيث أقر اجلميع بأمانته وحكمته، فبادر النيب األكرم 
  .���إىل معاجلة املوقف سلمياً، وتدارك أمراً أوشك أن يؤدي إىل إراقة الدماء
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تمتع مبكانة قدسية خاصة بني املسلمني، وكانوا لذلك كان النيب ي
يتربكون مباء وضوئه، وال يفرطون بقطرة واحدة منه، وكانوا حيتفظون خبصالت 
من شعره الشريف لعشرات السنني. ومع ذلك مل تكن حياته اخلاصة بعيدة 
املنال، فكان يعيش مثل سائر الناس، مع فارق أن سلوكه كان يقوم على أدق 

يري العقلية والشرعية، فلم تسجل ضده أي زلة أو خطأ يف سلوكه وأقواله. املعا
سبحانه وتعاىل مجيع ما اشتملت عليه سرية النيب  من هنا فقد جعل اهللا

مثاالً يتأسى به املسلمون لنيل السعادة يف الدنيا واآلخرة، كما  9األكرم
له هو من وحي وصفه القرآن الكرمي بأنه ال ينطق عن اهلوى، وإن كل ما يقو

، 9السماء الذي ال يتطرق إليه الباطل. ومن هنا تثبت العصمة لرسول اهللا 
ومع ذلك ال يزال األعداء واملعاندون خيتلقون املعاذير ويثريون بعض الشبهات 

  اليت دف إىل النيل من مكانته السامية.

  :اهلروب من مواجهة جيش إبرهة :الشبهة الرابعة  ■

  :يف كتب له نقالً عن شخص امسه شربينجر قوله ذكر مسعود أنصاري
اقترنت فترة شباب النيب األكرم جوم إبرهة احلبشي على مكة، 
فحشد أبو طالب القبائل اليت تقطن يف مكة وما حوهلا للدفاع عن املدينة، وقد 
شارك يف اإلعداد لصد العدوان مجيع الشباب والفتيان، ولكن النيب حيث كان 

واالعتالل، مل تكن لديه القدرة على خوض القتال فآثر  يعاين من الضعف
أثار سخرية أقرانه منه حىت اضطر إىل ترك بيت عمه أيب  وهو أمراهلروب، 

  .���طالب، بل واخلروج من مكة أيضاً
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  :اجلواب

  :9ـ هجوم جيش إبرهة على مكة قبل والدة رسول اهللا  ١

م على أي سند أو ال تعدو هذه الشبهة أن تكون جمرد افتراء ال يقو
عند  9على أن النيب األكرم  ���أساس من الصحة؛ إذ يجمع املؤرخون

هجوم إبرهة ـ الذي كان ملكاً على اليمن ـ  على مكة هلدمها، ونزول العذاب 
اإلهلي عليه بإرسال الطيور الصغرية اليت رمته باحلجارة حىت أهلكته وأهلكت 

كان حديث الوالدة. وقد اكتفى بعض جيشه، مل يكن النيب قد ولد بعد أو أنه 
إنه ولد بعد شهرين من  :املؤرخني بالقول إنه ولد يف عام الفيل، وهناك من قال

هجوم إبرهة، وطبقاً هلذا القول امع عليه من قبل املؤرخني ال يكون للنيب 
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األكرم أي دور يف عدم دفاع أهل مكة عنها يف مواجهة جيش إبرهة، وهناك 
يقول إن والدة النيب كانت بعد تلك السنة، ولكن حىت لو  قول شاذ ونادر

سلمنا هذه الرواية الشاذة ال يكون النيب يف عمر خيوله املشاركة يف القتال، حىت 
  يصدق عليه أنه فر من أرض املعركة.

  :ـ عدم وقوع احلرب ٢

لو سلمنا جدالً أن النيب حلظة هجوم جيش إبرهة على مكة كان شاباً، 
ميكن لشبهة هروبه من أرض املعركة أن تكون صحيحة، وذلك لعدم مع ذلك ال 

حصول املعركة أصالً حىت يصدق عليه أن هرب منها؛ فاملسألة من قبيل 
السالبة بانتفاء املوضوع، فقد قرر أهل مكة وعلى رأسهم عبد املطلب جد 
الرسول أن ال يدخل يف قتال مع إبرهة. وقد كانت هذه اخلطوة منهم خطوة 

ة فرضتها املصلحة، ومل يكن سبب ذلك هو اخلوف أو اجلنب، وإمنا حكيم
وجدوا أن الفرص بني الطرفني غري متكافئة، ولن تكون هناك فائدة من 
الوقوف بوجه هذا اجليش اهز بأسلحة مل يكن جيدي يف صدها أي سالح من 
األسلحة اليت توفرت لديهم يف حينها. نعم ذكر ابن هشام حصول مقاومات 

يفة هنا وهناك، إال أن عبد املطلب بوصفه كبري مكة قد قال إلبرهة يف لقائه طف
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  :ـ اإلشكاالت التارخيية على هذه الشبهة ٣

ومن ناحية أخرى جيب القول إن الذي طرح هذه الشبهة والتهمة مل 
يلتفت إىل أن املؤرخني لعام الفيل جيمعون على احلديث عن عبد املطلب 

هو الذي يتوىل عملية اإلعداد  ،  فكيف يكون أبو طالب���بوصفه كبري قريش
جليش يصد به هجوم إبرهة احلبشي؟! واألهم من ذلك أن النيب األكرم لو كان 
قد ولد يف تلك الفترة، لكان يف كنف عبد املطلب ومل يكن يف بيت أيب طالب، 
حىت يكون قد هرب من بيته كي ال يشهد احلرب، وعليه فإن بطالن هذه 

  لرد.الشبهة أوضح من أن تستحق ا

  :تقرير آخر للشبهة (املشاركة يف حرب الفجار)

مل يهرب من مواجهة  9يف تتميم الشبهة قد يقال إن النيب األكرم 
إبرهة، وإمنا هرب من حرب أخرى هي حرب الفجار، ولو أنه مل يهرب لكان 

  قد ارتكب قتال.

  :اجلواب

  :لإلجابة عن هذه الشبهة جيب االلتفات إىل النقاط اآلتية
كان النيب يافعاً وقع عدد من احلروب عرفت حبروب الفجار. عندما 

وإمنا مسيت حبروب الفجار لكوا قد اشتملت على جتاوز لألعراف والتقاليد 
املتواضع عليها بني القبائل العربية يف خوض احلروب، أو أن منشأ هذه 
 احلروب كان نوعاً من األعمال املخالفة للقيم، وإن هذه احلروب قد وقعت يف

  األشهر احلُرم.
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؛ ألا »حروب الفجار«قيل كان بني العرب أربع حروب أطلق عليها 
  :اشتملت على كثري من األمور احملرمة، وهي كاآليت

  وقعت بني قبيلة بين كنانة وقبيلة هوازن. :الفجار األوىل
  وقعت بني قبيلة قريش وقبيلة هوازن. :الفجار الثانية
  يلة بين كنانة وقبيلة هوازن أيضاً.وقعت بني قب :الفجار الثالثة

وقعت هذه احلرب بني قبيلة كنانة وقبيلة قريش، وبني  :الفجار الرابعة
هوازن 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

دث بعض املؤرخني عن مشاركة النيب األكرم يف (حرب الفجار وقد حت
"F8« :الرابعة)، وقد روى عن النيب أنه قال �D  [يف هذه احلرب] �  	 $X 8Z$N $Y $Z �̀ �! 8J $N

- $  ̈  89 �7 8& $	 $� 
 $GH 89  7 o2 �� $Z $̀ 8! $J 89  :83 $� $Z o� ��$N 86$N«���.  

  :ـ االختالف يف النقل ١

لنيب كان له سبعة عشر عاماً أثناء حرب ذكر اليعقويب يف تأرخيه أن ا
قد  9. كما نقل ابن هشام عن غري ابن إسحاق أن رسول اهللا �`�الفجار
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إال أن ابن  .���حضر حرب الفجار مع أعمامه وكان له من العمر عشرين عاماً
إسحاق مل يذكر حضور النيب األكرم يف حرب الفجار، وإمنا اقتصر على القول 

. وقد نقل الطربي ذلك يف ���ن العمر يف حينها عشرون سنةبأن النيب كان له م
  تأرخيه أيضاً.

وعليه بالنظر إىل عدم نقل ابن إسحاق والطربي حضور النيب يف حرب 
ألعمامه يف هذه احلرب  9الفجار، وما رواه ابن هشام من مرافقة النيب 

 نقل وكان له من العمر مخسة عشر عاماً، مع االلتفات إىل تضارب النصوص يف
  هذه املسألة ال ميكن اعتبار هذا التقرير مطابقاً للحقيقة.

يف  9ومن ناحية أخرى جند اختالفاً كثرياً يف بيان دور النيب األكرم 
هذه احلروب، فكما رأينا فقد اقتصر دور النيب يف بعض الروايات على دفع 

أن النيب وجاء يف بعض التقارير األخرى  .�`�النبل إىل أعمامه وحفظ أمواهلم
قد شارك يف هذه احلرب برمي بعض السهام وكان يتمىن لو أنه مل  9األكرم 

  . ��lيفعل ذلك
قد اشترك يف حرب الفجار وصرع  نيبال وهناك رواية ثالثة تقول إنّ

ومع وجود كل هذا االختالف يف  .��yفيها رجالً امسه أبو الرباء وأوقعه أرضاً
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ار واالختالف يف بيان دوره، يصعب بيان أصل مشاركة النيب يف حرب الفج
  أثبات املدعى.

  :ـ عدم مشاركة بين هاشم يف هذه احلرب ٢

ومن جهة أخرى يروى أن أبا طالب منع أن يشارك أي رجل من بين 
هذا ظلم وعدوان وقطيعة واستحالل للشهر «هاشم يف هذه احلرب، وقال 

د املطلب احلرام، وال أحضره وال أحد من أهلي، فأخرج الزبري بن عب
مستكرهاً، وقال عبد اهللا بن جدعان التيمي وحرب ابن أمية ال حنضر أمراً 

  .���»تغيب عنه بنو هاشم؛ فخرج الزبري

  :ويف هذا الشأن قال بعض احملققني

وفيما يتعلق مبشاركة بين هاشم يف حرب الفجار، روي أن أبا طالب «
ان وقطيعة منع أن يكون فيها أحد من بين هاشم وقال هذا ظلم وعدو

واستحالل للشهر احلرام، وال أحضره وال أحد من أهلي، فأخرج الزبري بن 
عبد املطلب مستكرها. وقال عبد اهللا بن جدعان التيمي وحرب ابن أمية ال 
حنضر أمراً تغيب عنه بنو هاشم فخرج الزبري.فقالوا [أليب طالب] يا ابن مطعم 

 :حضورك الظفر والغلبة. قال الطري وساقي احلجيج ال تغب عنا فإنا نرى مع
فاجتنبوا الظلم والعدوان والقطيعة والبهتان فإين ال أغيب عنكم. فقالوا ذاك 

 :أنه قال 9لك. فلم يزل حيضر حىت فتح عليهم.وروي عن رسول اهللا 
شهدت الفجار مع عمي أيب طالب وأنا غالم. وقيل إن أبا طالب كان حيضر يف 

حضر هزمت كنانة قيساً؛ فعرفوا الربكة  ، فإذا9األيام ومعه رسول اهللا 
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  .���»حبضوره

ويبد أن احملققني املتأخرين ال يذهبون إىل هذا الرأي، وهناك منهم من 
  :قال ذا الشأن

»كثرياً  ولكننا بدورنا ال نستطيع أن نؤكد صحة ذلك، بل نشك
  :فيه،وذلك ألمور

والنرى لقد وقعت حرب الفجار يف األشهر احلرم، يف رجب.  :األول
حرمة األشهر احلرم، كما يظهر  9مربراً ألن ينتهك أبو طالب ومعه الرسول 

تقيدمها مبثل هذه األمور، فإما كانا  ملن راجع سريما وحياما، ومدى
مستودعاً للوصايا، كما ورد يف بعض األخبار  مسلمني، بل لقد كان أبو طالب

ظمته وثبات قدمه يف نصوص أخرى تدل على ع يف الكايف، باإلضافة إىل
 بأن حرب الفجار قد وقعت يف أشهر الدين ... إال إذا وجهت املشاركة

النسيء، أو يف شعبان أو شوال، وكان سببها يف األشهر احلرم (وهو توجيه نور 
ولكنه توجيه ال يعتمد على أي سند  الدين احلليب، مؤلف السرية احللبية).

  .���»عليه تارخيي، فال جمال للتعويل

طبقاً هلذه الشواهد املتقدمة، وعدم وجود سند تارخيي معترب ميكن 
مل يكن له أي دور يف حرب الفجار، وإذا كان هناك  9القول إن النيب األكرم 

إصرار من البعض على إثبات مشاركة النيب يف حرب الفجار، نقول أوالً ليس 
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ية، وثانياً إن هناك ما يثبت فرار النيب من احلرب يف أي من املصادر التارخي
يف حرب دفاعية مشروعة تعد امتيازاً يسجل للنيب، حيث نفسها املشاركة 

يثبت متتعه بالصفات واخلصال اإلنسانية من قبيل الفتوة والشجاعة وما إىل 
  ذلك.

  :اتصاف النيب بالصفات القبيحة :الشبهة اخلامسة  ■

ه من خالل وصف 9تشويه مسعة النيب األكرم  هملقد حاول بعض
ببعض الصفات القبيحة، كما صنع مؤلف كتاب (إسالم ومسلماين) نقالً عن 

  :مويري حيث قال

بالتزامن مع الرتعة الشديدة اليت أظهرها النيب إىل حتطيم األصنام «
ونشر الدين والطهر يف العامل، فقد تكشف عن محاسة شديدة إىل األنا 

  .���»واالعتداد بالنفس وحب الظهور

  :خروجاء يف موضع آ

إن النتيجة الواضحة اليت ميكن التوصل إليها من خالل مؤلفات «
املختصني يف اإلسالم وكبار احملققني يف التاريخ اإلسالمي وخاصة املؤلفني 
العرب، هي أن الغاية اليت كان ينشدها حممد من خالل دعوته إىل دين اإلسالم 

ن مساوي حقيقي هي احلصول على السلطة واملال، ومل يكن يهدف إىل بناء دي
  .���»أو رفع مستوى القيم األخالقية واإلنسانية
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  :اجلواب

ع به النيب من املرتلة واملكانة املعنوية بوصفه نبياً، ا كان يتمتمفضالً ع
ه فرداً متميزاً من أقرانه، وإن هذا التميز وصفد أقر له العدو قبل الصديق بفق

منذ باكورة  ـِرهوقبل البعثة، حىت شكان واضحاً عليه من الصغر وفترة الشباب 
  .»حممد األمني«أيامه بلقب 

  :قال الواقدي يف املغازي

لقد حباه اهللا من كرمي األخالق أن غلب عليه لقب األمني، فكان «
  .���»معروفاً يف كل أحناء مكة مبحمد األمني

 9األكرم أن النيب التارخيية اليت تثبت والشواهد القرائن كثري من هناك
ان معروفاً بني الناس بالصدق واألمانة وما إىل ذلك من السجايا األخالقية، ك

وإن السيدة العظيمة خدجية الكربى إمنا قبلت الزواج منه ملا توسمته فيه من 
هذه السجايا األخالقية الكرمية، رغم تقدم الكثري من وجهاء مكة خلطبتها. لقد 

وأوسعهن ماالً وثراءاً، لهن وأمجكانت السيدة خدجية من أشرف نساء قريش 
وقد كان مجيع الرجال يف قريش يتمىن االقتران ا، وقد تقدم هلا كثري منهم 
بالفعل وعرضوا عليها األموال الطائلة، ولكنها رفضت اجلميع واختارت 

من بينهم، ملعرفتها مبا يتمتع به من األخالق العالية وشرف النفس  9حممداً
  .���واخلصال احلميدة
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البعثة كان النيب األكرم أسوة كاملة يتأسى الناس بسجاياه الكرمية  وبعد
  :من مجيع اجلهات، ويف ذلك قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

)  %& �' $�  4 89 ��$# $�- $D 8� $�$#,
  SR$" $� $� SW $& 8'�N ( ���.  

ويف احلقيقة إن األخالق العالية والسجايا الكرمية اليت كان يتصف ا 
ي اليت كانت تستقطب الناس إليه وحتببه إليهم، وقال تعاىل يف وصف النيب ه

�8 ( 9أخالق النيب األكرم   	 BR $ 8 $� $X ! $0,
  $# $F8" #I  K8� $�8#
 $»3 � $q -�f $0 $F8" �D 8&$# $2 89 �:
 $> # 8& $� 8�  	 
& ?} $T 8J$<( ���.  

  :كما أمره اهللا سبحانه وتعاىل قائالً

) $ ¡ $> $�-$" $w 8y T 8_
 $2 8#
 8�  	 $>$($! �E
 8�I $= "  	 8� �� ( �`�.  
إن مجيع هذه املوارد حتكي عن األخالق الكرمية اليت كان يتمتع ا 

، ومل يكن يتصف أبداً بالصفات الرذيلة اليت حاول صاحب 9رسول اهللا 
الشبهة أن يلصقها به من قبيل األنا وحب الذات والشهوة إىل السلطة والركون 

  :نشري إىل هذا املوارد إمجاالً يأيت، وفيما إىل الدعة أبداً

  :ـ رفض الوعود الدنيوية وتسويده من قبل املشركني على مكة ١

مل يكن شخصاً متعطشاً إىل السلطة  9يشهد التاريخ أن النيب األكرم 
أو حمباً للجاه واملال والثروة، وليس هناك من ميكنه االدعاء بأنه قد أساء 

رة بني أيدينا تثبت أنه ـة املتوفـ. فإن النصوص التارخيياستغالل موقعه الرسايل
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مل يكن يسعى إىل اجلاه والسلطة أبداً. فعلى الرغم من عرض كبار قريش 
التخلي عن دعوته وتعهدهم بأم سيجعلون منه أغىن شخص يف مكة 

، إال أنه رفض التخلي ���ويزوجونه من أمجل نسائها، بل وجيعلونه سيداً عليهم
ه، وآثر حتمل العناء وحىت املوت من أجل تلبية نداء السماء، وعدم عن دعوت

الرضوخ لوعودهم رغم أن هذه الوعود كانت حقيقية؛ ألنه إمنا كان يقوم 
مبسؤوليته اليت كلفه ا اهللا سبحانه وتعاىل، ولو أنه كان يسعى إىل السلطة 

ال أن النيب مل لكان قبلها مبجرد عرضها عليه وتقدميها له على طبق من ذهب. إ
 يساوم أحداً ومل يقايض رسالته حبطام الدنيا.
 :ويف ذلك يروي ابن هشام يف سريته

» $V  �8.  �  	- $Z � " $. h$E$N �1 oJ $N o6  � 87 ô #
 � " $� o� $� $2 $k- $U 8'H ��8.
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,
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  :ـ عدم توسيع رقعة احلكم باحلرب والسيطرة ٢

األوىل على التعطش إىل السلطة وتوسيع رقعتها، هي  إن من املؤشرات
فإنه على الرغم من إرادته حتصني  9إثارة احلروب، أما النيب األكرم 

السلطة ورفع القدرة على إدارة اتمع، إال أنه مل يكن شخصاً طالباً للسلطة 
حبيث يسترتف مجيع طاقاته من أجلها، وإمنا كان يف ذلك واضعاً مرضاة اهللا 
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  ب عينيه.نص

لقد كانت حروب النيب بشكل عام ذات طابع دفاعي، فكانت تأيت إما 
يف سياق الدفاع عن املدن أو الستباق هجوم خيطط له العدو أو معاقبة العدو 
بسبب نقضه لعهوده ومواثيقه. والذي كان يؤكد عليه رسول اهللا هو توسيع 

علن عن إسالمها يبادر رقعة اإلسالم وانتشاره بني القبائل. فكانت كل قبيلة ت
النيب إىل إعطائها كامل الصالحيات يف إدارة شؤوا، بل كان يأمر بأخذ زكاة 

فال خترج إىل ذاا أموال األغنياء من كل قبيلة وإنفاقها على فقراء القبيلة 
تسبب ببعض املشاكل للحكومات اليت جاءت بعد  وهو أمرالقبائل األخرى، 

عض القبائل على إنفاق زكاة أمواهلا على ، حيث أصرت ب9رسول اهللا 
فقرائها وعدم إرساهلا إىل املدينة، بينما كان أبو بكر يريد أن تكون مجيع أموال 
الزكاة حتت إشرافه، فاندلعت لذلك بعض املعارضات اليت متّ قمعها حتت مسمى 

  .���حروب الردة

  :ـ التشاور مع الناس ٣

مل يرو عن النيب مورد على أنانيته ال قبل البعثة وال بعدها،  دالٌّ واحد
. وكان يستشري أصحابه يف إدارة قومه فقد كان شخصا متناغماً ومنسجماً مع

شؤون املدينة على الدوام، بل ويعمل أحياناً على طبق مشورم حىت إذا 
  كانت على خالف رأيه، كما حصل ذلك يف واقعة أحد.

  :شبهة الركون إىل الدعة

إىل الدعة والكسل فهي أبعد ما  9لنيب األكرم أما شبهة ركون ا
                                                             

��� :�W�X(  _ ,�#��7�� * }&�E�� ,sZ,� "��� a ,`l�� 



 ���

تكون عن االنصاف؛ ألن النيب قضى مجيع أيام حياته وحلظاته باجلد والعمل 
واملثابرة، وبطبيعة احلال الميكن مقارنته بغريه من الناس يف هذا اال، فقد كان 

ان ـ صلوات اهللا عليه ـ متقدماً على أقرانه، وبغض النظر عن صفة النبوة ك
أقرانه يرونه وافر النشاط واحليوية، بل كان النيب حىت ما قبل البعثة يذهب إىل 
العبادة يف مغارة يف منطقة جبلية يف ضواحي مكة ذات تضاريس معقدة ال 
ميكن الوصول إليها إال بشق النفس، وكان يقضي وقته هناك بالتهجد والعبادة، 

  ومل يكن يكتفي بالتعبد يف حلس بيته.
 7إبراهيم رجل، كما هو شأن سيدنا أمة يف 9األكرم النيب لقد كان

بصريح القرآن الكرمي، فقد خاض النيب يف املدينة ما يقرب من مثانني معركة، 
مما يعين أنه كان قائداً عسكرياً إىل جانب كونه سياسياً وعاملاً دينياً، وفقا 

رغم من ذلك ملقتضيات هداية األمة واالضطالع بتعليمها وهدايتها، وعلى ال
كانت له حياته التفصيلية، فكان يدير ما يقرب من عشر زوجات تعين عليه 

  أن يفي باحتياجان العاطفية واالقتصادية وأن يقوم حبلّ خالفان أيضاً.
وعلى الرغم من مجيع هذه املشاكل كان ـ صلوات اهللا عليه ـ من أكثر 

رضت بعض زوجاته على كثرة أفراد أمته عبادة، وكان من كثرة العبادة أن اعت
تعبده رغم أن اهللا قد وعده باجلنة، فال حاجة منه إىل كل هذا الشقاء، وهذا 
باإلضافة إىل قيامه مبهة كتابة القرآن الكرمي. فلو نظرنا بعني منصفة هل يصح 

  لنا أن نتهمه بالكسل وإيثار الدعة؟!

  :ريةلقب أيب القاسم يعكس الثقافة الذكو :الشبهة السادسة  ■

إن لقب أيب القاسم ـ الذي كان سائداً يف الثقافة اليت عاش النيب يف 
وسطها ـ أدت ببعض املثقفني املتأثرين بالرتعة النسوية إىل اعتبارها دليالً 
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، وقالوا 9على غلبة الثقافة الذكورية يف اإلسالم ويف شخص النيب األكرم 
فإنه على الرغم من وجود ابنة له بأنه إمنا تأثر يف ذلك ببيئته اجلاهلية، ولذلك 

أكرب من ابنه القاسم، ولكنه آثر أن يلقّب باسم ابنه دون ابنته، مما يدل على 
  .���تفضيله الذكر على األنثى

  :اجلواب

يف البداية علينا التنويه إىل أن أبا القاسم ليس لقباً، وإمنا هو كنية 
  سبوق بأب أو أم فهو كنية.لرسول اهللا، وأما لقبه فهو (األمني). وإن كل اسم م

إعلم أن الكنية وضعت الحترام املكىن ا وإكرامه «قال املقريزي 
  .���»وتعظيمه كي ال يصرح يف اخلطاب بامسه .. ويقال كنيت الرجل بأيب فالن

وهذا أمر شائع بني العرب، وهي ثقافة سائدة بينهم إىل يومنا هذا، 
ة كي يستعملوا يف التخاطب فيما حيث نشاهد الكثري منهم خيتار لنفسه كني

  بينهم.
ليس هناك نقاش يف أن أبا القاسم كنية للنيب، بل هناك من ادعى 

، أما أن يكون ذلك دليالً على تغليب الثقافة �`�ثبوت هذه الكنية للنيب بالتواتر
الذكورية، والقول بأن النيب إمنا مل ينتخب لنفسه كنية أخرى، من قبيل 

رقية، ألنه مل يكن حيترم املرأة، فيجب القول إن الكنية يف أبوفاطمة أو أبو 
ادة من غلبة االستعمال، فاملرء ـأ عـار، وإمنا تنشـالغالب ال تنشأ من االختي
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  .���ال خيتار كنيته وإمنا خيتارها له اآلخرون
لقد كان اختيار الكنية للرجل يتم طبقاً لعادات العرب وتقاليدهم، 

م بكره من الذكور دون أن خيتار هو ذلك، بل رمبا حيث ينادون الرجل باس
  اختاروا للرجل كنية حىت قبل أن يتزوج، بل قد يكنى الصغار أيضاً.

وإمنا يأيت اختيار الكنية للصغار تيمناً وتفاؤالً بأم سيكربون 
ويرزقون باألوالد، وبالنسبة إىل الكبار يتم اختيار الكنية على اسم البكر من 

وقد ورد يف بعض النصوص أنه عندما ولد لرسول اهللا ابنه إبراهيم، . ���الذكور
  .�`�بأيب إبراهيم 7خاطبه جربائيل 

وأحياناً يتم اطالق الكنية على شخص يف مناسبة معينة، كما أطلق 
، كنية أبا تراب يف 7على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  9رسول اهللا 

  .��lحرب العشرية
الكنية لشخص لتناسب امسه مع اسم أحد املشاهري، وأحياناً يتم اختيار 

فيمنحونه كنية صاحب ذلك االسم، فمثالً حيث كان العباس عم النيب يكىن 
اسم بكره كان هو الفضل، أخذوا يطلقون على كل من امسه  نّبأيب الفضل، أل

العباس كنية أيب الفضل، أو أن يطلقوا كنية أيب احلسن على كل من كان امسه 
  .7ألن هذه هي الكنية اليت كان يكىن ا اإلمام علي بن أيب طالب علياً، 
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ـ  ���سبب كنية رسول اهللا بأيب القاسم ـ طبقاً ملا ذكره املؤرخون إنّ
  أن ابنه البكر الذي ولد له كان هو القاسم، وقد تويف قبل البعثة.

  :أليب القاسم  ياملعىن الكنائ

يف كتاب (عيون  7ضا روى الشيخ الصدوق حديثاً عن اإلمام الر
 7بأيب القاسم؟ فقال 9أخبار الرضا)، أنه سئل عن سبب كنية رسول اهللا

سألت أبا احلسن  :حدثنا علي بن احلسن بن علي بن فضال عن أبيه، قال«
بأيب القاسم؟ فقال ألنه كان له ابن يقال له  9، فقلت له مل كين النيب 7

 : فهل تراين أهالً للزيادة؟ فقالبن رسول اهللايا  :قاسم فكين به قال فقلت له
بلى،  :أنا وعلي أبوا هذه األمة؟ قلت :قال 9نعم، أما علمت أن رسول اهللا 

 :منهم؟ قلت 7أب جلميع أمته وعلي  9أما علمت أن رسول اهللا  :قال
فقيل  :بلى، قال :قاسم اجلنة والنار؟ قلت 7أما علمت أن علياً  :بلى، قال

  .���»بو قسيم اجلنة والنارأبو القاسم؛ ألنه أ :له

وعليه ال توجد يف هذه الكنية أي نزعة ذكورية، وإمنا هي جمرد كنية 
  جاءت على سياق األعراف العربية.

أن النيب كان يريد احلصول على مكاسب مادية  :الشبهة السابعة  ■

  :ودنيوية من وراء إدعائه النبوة

نبوة النيب كان اهلدف من  أنّ »اسالم ومسلماين«ادعى مؤلف كتاب 
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دنيوياً، وقال بكل وقاحة إن هذا هو مكمن السر يف ختلف املسلمني، وأضاف 
  :قائالً

لقد عمد حممد منذ البداية إىل احلصول على السلطة واحلكم «
واالستيالء على شبه اجلزيرة العربية، مستخدماً أساليب اخلداع واالحتيال 

  .���»حتت غطاء النبوة والدعوة إىل اإلسالم

ال بد من االلتفات إىل أن حممداً لو كان ينشد التدين احلقيقي «
، إال أن النهج ذاته واملعنويات، لكان خلفاؤه الذين جاؤوا بعده قد اتبعوا النهج

احلقيقي الذي انتهجه هو الوصول إىل السلطة وب األموال واحلصول على 
ممني، فإن األئمة مل الغنائم، وخالفاً ملا اعتدنا مساعه من القصاصني من املع

يكونوا فقراء إطالقاً، بل كانوا يف غاية الثراء هم واملقربون منهم، وحممد نفسه 
كان من أصحاب اإلقطاعات، فباإلضافة إىل فدك وخيرب كان قد استوىل على 

  .���»كثري من األراضي األخرى

  :اجلواب

  :ـ امتالك الثروة الكافية ١

على املستوى املادي أبداً، صحيح  مل يكن فقرياً 9النيب األكرم  إنّ
ه عبداملطلب وعمه أيبأنه كان يتيماً يف الصغر، ولكنه كان ينعم حتت كنف جد 

طالب، وكان كالمها من كبار القوم وأصحاب النفوذ يف قريش، ويف مرحلة 
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الشباب مارس النيب مهنتني كانتا شائعتني يف عصره، ومها رعي املاشية 
سيدة خدجية من أثرياء احلجاز، وكانت متتلك الكثري من وقد كانت ال والتجارة.

األموال، وقد عمدت إىل توظيف الكثري من الرجال ليسريوا يف جتارا إىل 
. وبعد زواجها من النيب ���وكانت تقوم باملضاربات أيضاً اليمن والشام،

وهبته كل أمواهلا، وكان ذلك يعود إىل فترة ما قبل البعثة. وبذلك  9األكرم
مل حباجة إىل األموال كي يسعى إىل احلصول عليها  9يتضح أن النيب األكرم 

  من خالل االحتيال وادعاء النبوة.

  :ـ إنفاق ثروته وثروة زوجه خدجية يف سبيل اهللا ٢

لقد كان النيب األكرم من االندفاع والشوق إىل هداية الناس وحتقيق 
نواع العذاب اجلسدي األهداف اإلهلية اليت أنيطت به حبيث مل يتحمل أ

دون أن يطلب من أتباعه أجراً فحسب، من والروحي من أجل هذه الغاية، 
وإمنا أنفق ثروته وأنفق الثروة الطائلة  اليت كانت متتلكها زوجه خدجية من 

  أجل حتقيق هذه الغاية.
على هذا النهج يف مستهل دعوته فحسب،  9ومل يقتصر النيب األكرم 

ىت بعد بناء الدولة يف املدينة املنورة، حبيث كان غالباً ما حذاته بل واصل النهج 
ينفق سهمه من الغنائم احلربية وسائر حقوقه على الفقراء واملساكني، وال يبقي 

  .���منها لنفسه سوى قليل مما يكفيه الحتياجاته البسيطة واملتواضعة
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  :ـ رفض الوعود الدنيوية اليت قطعها له شيوخ مكة ٣

ش بعد البعثة قد خربوا النيب من هذه الناحية. يروي ابن كان سادة قري
�8 « 9إسحاق أن سادة قريش قد اجتمعوا وقالوا للنيب األكرم  $� - oJH �� o�$ �� - $*
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وعلى رواية أخرى أن سادة قريش قصدوا أبا طالب للمرة الثانية، 
واقترحوا أن يعطوه كل ما يريد على أن يترك دعوته، فقال هلم رسول اهللا يف 
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وقد نزلت اآلية السابعة واألربعون من سورة سبأ يف شأن اقتراح 
- ( :املشركني تزويد النيب بأمواهلم، حيث قال اهللا تعاىل على لسان نبيه $	 8̀ ��
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وقد ذكر صاحب كتاب (دالئل النبوة) يف حبث إثبات النبوة من القرآن 
كان جمرداً ومرتهاً من  9الكرمي هذه اآلية، وقال ال شك يف أن النيب األكرم 

  .���مجيع املطامع الدنيوية

  :ـ حياة الزهد ٤

كان النيب « ومما ذكروا يف زهد النيب وحاالته العرفانية ذا الشأن

�  ��ة اجلوع الذي يلم به يشد حجر ااعة على بطنهلشد 9 األكرم%� $i ! $� - $	
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  9 األخالق الجنسية وزواج النبي األكرم
  

  :األخالق اجلنسية وتعدد الزوجات :الشبهة األوىل  ■

كالماً ال أساس له من  9أن يلصق بالنيب األكرم  هماول بعضح
الصحة، ذلك من خالل اامه ـ رغم ما يتمتع به من األخالق اإلهلية الكاملة 

   .���ـ بضعف الشخصية والسلوكيات اجلنسية القبيحة

كما حاول بعض املستشرقني املغرضني ـ من أجل حتقيق أهدافهم 
بأنه رجل  9سالم ـ أن يتهم النيب األكرم وغايام املشؤومة يف ضرب اإل
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شهواين وزير نساء. ومن بني هؤالء املستشرقني رجل امسه (ديدرو) حيث 
لقد كان حممد أكرب عاشق للنساء، ومن أشد أعداء العقل السليم، وإن  :قال

  العامل مل يشهد مثيالً له من هذه الناحية.

  :اجلواب

من االلتفات إىل األمور اآلتية يف معرض حتليلنا هلذه الشبهة، البد:  

  :ـ امليل إىل املرأة غريزة إنسانية ١

إن ميل الرجل إىل املرأة أمر طبيعي، وقد عبر القرآن الكرمي عن 
�$ ( :النساء بأن عامل طمأنة وسكن للرجال، إذ يقول تعاىل $� $_ 8�$N  1 E- $*� 8�  	 $2

&�" �� 8�$) # - ;w
 $2 8x$N 89 ��  � �TJ$N 8�  	 89 ��$# ;R $ 8 $� $2 ;W �� $& $	 89 ��$"83 $. $̀ $( $w $2 - $:83 $# H 
( ���.  
وإن هذا السكون هو سكون جسدي وروحي، كما هو سكون فردي 
واجتماعي، وعليه فإن عالقة احلب والود القائمة بني الرجل واملرأة جمعولة من 

عقبل اهللا، وهي لذلك تبطبيعة احلال صفة كمال للرجل. د  
لكرمي يف موضع آخر عن أن هذه العالقة إمنا تأيت من وقد عبر القرآن ا

أن اهللا قد خلق الناس من نفس واحدة، وأنه اختار هلم النساء أزواجاً من 
- ( :أنفسهم ليأنسوا ن، قال تعاىل $:8"  	 $̀ $( $w $2 BW $�  �
 $2 B� 8T $J 8�  	 89 �� $� $� $_ 6  +�#
 $& �7

- $:83 $# H $� �� 8�$3 # - $: $w 82 $x( ���.  
اعتبار هذه الرغبة نقصاً يف الرجل، بل هي من كماالت الرجل  ال ميكن

بوصفه إنساناً كامالً من مجيع  9النيب األكرم  نّأأن مييل إىل اجلنس اآلخر. و
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اجلهات، كانت له ميوله اإلنسانية، وال ميكن إنكار ميله إىل النساء، بل هو 
واية، وبطبيعة احلال نفسه مل ينكر ذلك، وقد عبر عن حبه للنساء يف أكثر من ر

فإن هذا الكالم من النيب إمنا هو ناظر إىل الناحية اإلنسانية من وجوده 
فيه، فيجردوه من الصفات اإلنسانية  االشريف، ألنه أراد للناس أن ال يغلو

الدالة على حمدوديته، وعدم اتصافه بصفات املطلق الذي هو اخلالق سبحانه 
  وتعاىل.

  :ة وذيبهاـ ضبط الغريزة اجلنسي ٢

وعلى الرغم ذلك فإن هذه امليول اإلنسانية واملادية لدى النيب، إال أا 
كانت حتت سيطرته، حيث كان على الدوام سالكاً طريق العبودية هللا، واهلدف 
السامي الذي خلق اهللا اإلنسان من أجله، وعليه ال ميكن النظر إىل تعدد زواج 

  جلنس.النيب من زاوية الشبق واإلفراط يف ا

من ناحية أخرى جيب االلتفات إىل أن طبيعة زواج النيب املتكرر مل 
تأت يف ظل ظروف تساعد على القول بأا ناشئة عن الرغبة اجلنسية. فمن 
خالل النظر يف كتب التأريخ اليت رصدت حاالت زواج النيب والظروف اليت 

ورائها معاجلة  اكتنفت جلوء النيب إىل ذلك ندرك أن النيب إمنا كان يهدف من
بعض األزمات االجتماعية ويراعي بعض املصاحل اخلاصة، وقد تقدم منا 

  توضيح ذلك يف الصفحات السابقة.

مطيعاً لألوامر اإلهلية يف مجيع شؤون احلياة،  9لقد كان النيب األكرم 
ولذلك فإننا ال نستبعد أن تكون هذه احلاالت من الزواج إمنا تأيت يف إطار 

سؤولية امللقاة على عاتقه من قبل اهللا بوصفه سفرياً له بني الناس. كما القيام بامل
نرى من خالل نزول اآلية اخلامسة والعشرين من سورة األحزاب إاء هذه 
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  :املهمة، حيث يقول تعاىل
)  Bµ
 $2 8x$N 8�  	 ��  ̈  $% ��$! $E 8�$N $< $2 �� 8($. 8�  	 �M- $��"#
 $>$# ?̀  $¢ $< ( ���.  

الفترة املتبقية من حياته مع تلك اموعة  9قضى النيب األكرم وقد 
من النساء الاليت سبق له أن اقترن ن، بل وقد صدر له األمر من قبل اهللا 

  بتخيريهن بني البقاء عنده مع الفقر أو االنفصال عنه وأخذ حقهن من املهر.

  :ـ شيوع تعدد الزوجات يف صدر اإلسالم ٣

ال ميكن عد ذلك مثلبة  9زوجات النيب األكرم  ق بتعددفيما يتعلّ
ععليه، فقد كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً يف عصره، حىت أن خالف ذلك يد 

 هو االستثناء.
سادام وكربائهم يف ذلك ووبشكل عام ميكن القول إن أكثر العرب 

قال الزمان كان هلم كثري من الزوجات، ال يستثىن من ذلك إال أبا طالب إذ ي
إنه مل يتخذ غري زوجة واحدة، ورمبا كان السبب يف ذلك يعود إىل فقره رغم 

مام . وقال اإل���أنه كان من سادة العرب، فقد قيل (إنه ساد قومه فقرياً)
أيب ساد فقرياً، وما «بشأن سيادة والده  7أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب 

فإن مجيع األشراف كانوا قد . وأما يف مورد غري أيب طالب �`�»ساد فقري قبله
من النساء، وقد كانت هذه الظاهرة اعتيادية يف ذلك العصر، وإن  تزوجوا بعدد

من الصحابة كانوا قد تزوجوا بأكثر من عشر نساء بني من تزوجوهن  اًكثري
  بعقد دائم أو مبلك اليمني.
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٤ د الزوجات يف األديان السابقةـ تعد:  

من املسائل املقتصرة على الشريعة إن ظاهرة تعدد الزوجات ليست 
اإلسالمية، بل إن مسألة تعدد الزوجات كانت شائعة بني بين إسرائيل حىت 
قبل نزول شريعة موسى عليهم. وبعد إرسال النيب موسى إليهم من قبل اهللا، 
أمضت شريعته ما كانوا عليه من تعدد الزوجات، وحىت النيب موسى كانت 

بالكثري من النساء. وبعد أن  7ترن النيب داود لديه أكثر من زوجة، وقد اق
. ���انتشرت املسيحية يف أوروبا كان تعدد الزوجات أمراً شائعاً ومقبوالً هناك

كان تعدد الزوجات منتشراً ومل يكن حمظوراً.  7وحىت يف عصر النيب عيسى 
وعليه مل يكن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أقر هذه الظاهرة االجتماعية، 
كما حياول أعداء اإلسالم أن يسوقوا هلذه التهمة زوراً وتاناً، بل كان اإلسالم 
هو الدين الوحيد الذي نظم هذه الظاهر وعمل على حتديد الزوجات بعدد 

  .���معين

  :ـ االكتفاء بزوجة واحدة يف فترة الشباب والكهولة ٥

رحلة من الواضح أن الغرائز اجلنسية تكون يف أوج استعارها يف م
الشباب وإىل حد ما يف فترة الكهولة، لتأخذ جذوا باالنطفاء التدرجيي عند 

  جتاوز الرجل عتبة اخلمسني سنة فما بعد.
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كان يف مجيع هذه الفترة من شبابه وكهولته معروفاً  9وإن رسول اهللا 
بالطهر والعفاف، وقد شهد له بذلك حىت أعداؤه، فلم يتهم من قبلهم وهم 

ن هذه الناحية مبا خيالف العفة أو السعي وراء الشهوة. وقد سبق األقرب منه م
أن ذكرنا أنه على الرغم من وجود اإلمكانات املادية لدى النيب يف مرحلة 
الشباب قد اكتفى بزوجة واحدة، ومل يتزوج من غريها حىت بعد رحيلها إال 

أيب طالب، بعد أن مضى على ذلك عاماً كامالً [قضاه باحلزن عليها وعلى عمه 
، يف حني أن الذي جيعل من الشهوة اجلنسية ���ومسى ذلك العام بعام احلزن]

متام مهّه، ميكنه أن يسعى إىل تلبيتها بالطرق املشروعة يف احلد األدىن، خاصة 
  وأن تعدد الزوجات كان أمراً طبيعياً كما أسلفنا.

 9كرم وعليه ال ميكن أن ترد هذه الشبهة والتهمة يف حق النيب األ
أبداً؛ وذلك ألن التاريخ يثبت أن النيب مل يلجأ إىل تعدد الزوجات إال يف العقد 
األخري من عمره الشريف، وإنه على الرغم من شيوع ظاهرة تعدد الزواج 
حىت كان أكثر رجال قريش قد اقترنوا بالعديد من الزوجات، اكتفى بزوجة 

خدجية الكربى، ومل واحدة وعاش معها مخساً وعشرين سنة، وهي زوجته 
  يدخل يف حياته امرأة أخرى غريها مدة حياا معه.

ومل يلجأ النيب إىل تعدد الزوجات إال بعد العام اهلجري الثاين، وكان له 
  .���من العمر حينها مخس ومخسون سنة

  :ـ زواج النيب تابع للمصاحل الدينية واالجتماعية ٦

عدد مل تكن تلبية لشهوة أو من الزواج املت 9إن دوافع النيب األكرم 
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طلباً لقضاء الوطر، وإمنا جاءت يف إطار اإلرشادات واألوامر اإلهلية على 
  أساس املصاحل واملقتضيات اإلسالمية يف تلك احلقبة التارخيية.

وملا بلغ أبا سفيان بن حرب ـ عدو النيب اللدود ـ خرب زواج رسول 
ذلك الفحل اليقرع « احلبشة، قال اهللا من ابنته (أم حبيبة) وقد بقيت وحيدة يف

  .���يعين بذلك الرجل الصاحل الذي ال يرد نكاحه »أنفه
إن الظروف الزمنية اليت جاءت فيها حاالت زواج النيب يف ذروة 
األزمات واحلروب، ومن جهة أخرى الزواج من األرامل الاليت سبق هلن أن 

الذين أسلموا بكامل تزوجن أكثر من مرة، وعدم الزواج من نساء األنصار 
، يثبت أن زواجه املتعدد إمنا ���رغبتهم، وعدم انتقاد زواج النيب يف تلك الفترة

كان يهدف إىل رعاية سلسلة من املصاحل واملقتضيات الزمنية اليت ال ميكن أن 
أن يلصق ذلك بالنيب  همندخل فيها عنصر الشهوة واللذة، كما حياول بعض

  ؤشرات الكثرية اليت تدل على خالف ذلك.رغم الشواهد وامل 9األكرم 
من تعدد الزوجات يف السنوات  9ميكن حصر دوافع النيب األكرم 

األخرية من عمره بشكل عام يف ثالثة، وهي (الدوافع السياسية، والدوافع 
االجتماعية، والدوافع األخالقية والدينية)، ولذلك سنقتصر على هذه الدوافع 

  :ل، على النحو اآليتلنتناوهلا بالشرح والتحلي

  :أ ـ الدوافع السياسية واالجتماعية (التحالف مع القبائل املختلفة)

الناس إىل اإلسالم، مل يستجب له سوى  9عندما دعا النيب األكرم 
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ه جاء بدعوة تنسف مجيع املعتقدات ن، وكان هذا أمراً طبيعياً، ألمن الناس قليل
باً على اجلميع، وعليه فمن الطبيعي أن اخلرافية ألبناء جمتمعه، وقد أعلنها حر

حتتشد مجيع القبائل يف تلك البيئة ضده. ولذلك كان عليه يف املقابل أن حيشد 
كل الوسائل املشروعة واملتاحة للقضاء على هذه التحالفات املشؤومة، ومن 
بني تلك الوسائل األكثر تأثرياً هي املصاهرة وإقامة العالقات السببية من 

واج؛ ذلك ألن عالقة القرابة كانت من أوثق العالقات يف اتمعات طريق الز
العربية يف زمن اجلاهلية، فكانوا يعتربون من ينتسب إليهم بالزواج واحداً من 
أفراد قبيلتهم، ومينعونه مما مينعون منه أنفسهم وأبناءهم، ويرون الدفاع عنه 

من األدلة اليت تثبت أن زواج  اًواجباً أخالقياً ال حميص عنه، وإن بأيدينا كثري
  .���النيب يف تلك الفترة كان ذا خلفية سياسية يف الكثري من احلاالت

بعائشة بنت أيب  9ويف إطار هذه األهداف يأيت اقتران النيب األكرم 
وهي من القبائل الكبرية، وحفصة بنت عمر من  »تيم«بكر، النتمائها إىل قبيلة 

وأم حبيبة بنت أيب سفيان، وهو من قبيلة بين  الكبرية أيضاً، »عدي«قبيلة 
أمية املعروفة، وأم سلمة من بين خمزوم، وسودة بنت زمعة من بين أسد، 
وميمونة من بين هالل، وصفية من بين إسرائيل. فإن الزواج من أهم أشكال 
املعاهدات واملواثيق االجتماعية، خاصة يف ثقافة القبائل العربية آنذاك، وكانت 

  صاهرات ذات تأثريكبري وفاعل.هذه امل

ففي تلك البيئة اليت ألفت احلروب والغارات وسفك الدماء، واليت كانت 
خصلة ثانية من خصال  ���هذه املسائل من الكثرة حبيث اعتربها ابن خلدون
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العرب، كان الزواج ميثل عنصراً مانعاً من احلروب ورادعاً عن سفك الدماء، 
  مة التحالفات، وإعادة األلفة والوئام.وكان عامالً مؤثراً يف إقا

ندرك أن مجيع زوجاته  9من خالل التدقيق يف زواج النيب األكرم 
كن من بني نساء املهاجرين دون األنصار، ذلك لوجود التحالف والتعاطف 
واالنسجام فيما بينه وبني األنصار، فلم تكن هناك حاجة إىل حتصيل ما هو 

اك جفاء وعداوة وتباغض يف القلوب بينه حاصل، يف حني كانت قد حصل هن
وبني القبائل املهاجرة، وكان ال بد من جتاوز هذه البغضاء، فكان ال بد من 

 9النيب األكرم أن أقدم وهكذا كان املصاهرة. إىل اللجوء خالل من حتقيق ذلك
على االقتران ببعض النساء املنتسبات إىل كربى القبائل العربية، خاصة تلك 

ت تضمر له أكرب أنواع العداء، من قبيل بين أمية وبين إسرائيل. وأما اليت كان
  قبائل األنصار فلم يكن هناك شعور بأي خطر منهم جتاهه.

  :قال الكاتب املسيحي جيور جيو

من أم حبيبة، ليكون صهراً أليب سفيان، ليخفف  9لقد تزوج حممد «
ل بين أمية وهند بذلك من عدوان قريش ضده. وهكذا أصبح النيب صهراً آل

زوج أيب سفيان وسائر أعدائه األلداء، وبذلك أصبحت أم حبيبة عنصراً فاعالً 
  .���»بني األسر املكية اإلسالميف الدعوة إىل 

  :ب ـ الدوافع األخالقية وغري اجلنسية

املسألة األخرى احلائزة على أمهية قصوى، هي أننا إذا أمعنا النظر يف 
درك أنه مل يقصد من وراء زواجه املتعدد أهدافاً سن 9سرية النيب األكرم 
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شهوانية أبداً. فإننا عندما نطالع حاالت زواجه سنرى دوافع أخالقية تصب يف 
نستعرض بعض الشواهد اليت تؤكد هذه  يأيتدعم زوجاته مادياً، وفيما 

  :احلقيقة

يف القسم األكرب من عمره وذروته (أي من  9ـ إن النيب األكرم  ١
والعشرين إىل اخلمسني) مل يزد على زوجة واحدة وهي زوجه السيدة  اخلامسة

، رغم أنه كان يف ���خدجية الكربى، ومل يتخذ زوجة غريها مدة حياا
  عنفوان الشباب، ومل يتزوج بعد ذلك إال بعد انقضاء سنة كاملة على وفاا.

يف وقد كان زواجه املتكرر يف السنوات السبع األوىل من اهلجرة، أي 
  الفترة ما بني السنة الرابعة واخلمسني إىل احلادية والستني من عمره الشريف.

ـ وعالوة على ذلك ليس هناك من شك يف أن الذي يسعى إىل جمرد  ٢
 أن يسعى إىل اجلمال والفتيات من طلب اللذة والشهوة من الزواج، البد

اً من ذلك يف الصغريات ذوات النضرة والشباب، يف حني أننا ال نالحظ شيئ
أبداً، فهو بعد أن تزوج من فتاة بكر صار إىل اختيار  9زواج النيب األكرم 

األرامل بل حىت العجائز، وهذا األمر ال يتناسب مع السعي وراء اللذة 
  والشهوة.

ـ لقد كان سبب زواجه من أم حبيبة (رملة بنت أيب سفيان) أن  ٣
، وبقيت هي على إسالمها، فعقد زوجها قد ارتد عن اإلسالم وتنصر يف احلبشة

عليها رسول اهللا غيابياً دعماً ملوقفها الثابت من اإلسالم، وكان النجاشي هو 
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  .���الذي توىل إجراء العقد بالنيابة عن النيب
وهنا ميكن لنا أن نرى الدافع الديين واضحاً يف هذا الزواج، حيث 

، وهذا ال ينسجم أبداً ألصحابه يف العمل الرسايل 9يتجلى دعم النيب األكرم 
مع كالم أولئك الذين يسعون إىل تصوير هذه الظاهرة على أا ذات خلفيات 
شهوانية؛ ألن هذه املرأة كانت يف احلبشة، ومل يكن يعلم مىت يتسىن هلا العودة 

  إىل حياا الطبيعية بني أهلها يف الوطن.
ى توفري العمل عل 9ـ وتارة يكون اهلدف من زواج النيب األكرم  ٤

احلماية للمرأة املسلمة، فقد قيل يف بيان سبب زواج النيب األكرم من السيدة 
(سودة بنت زمعة) إن زوجها قد مات عنها وكان مجيع أهلها من الكفار، فكان 
يتعني عليها العودة إليهم بعد رحيل زوجها، وكان احتمال قتلها أو تعذيبها 

  تهاء عدا؛ ليوفر احلماية هلا.بعد ان 9وارداً، فعقد عليها رسول اهللا 
يتزوج أحياناً من بعض الناس لتوفري  9ـ كما كان النيب األكرم  ٥

احلماية هلن على املستوى املادي، ويف هذا السياق جاء زواجه من بعض 
األرامل، من أمثال زينب بنت خزمية، اليت اشتهرت يف اجلاهلية بإنفاقها على 

بأم املساكني، ولكن أصاا فيما بعد من الفقر ما الفقراء واملساكني حىت لقبت 
أصاا وعاشت حالة من الفقر املدقع؛ فتزوجها رسول اهللا تكرمياً هلا وحفاظاً 

  على مكانتها السابقة.
ـ وأما دافعه إىل الزواج من السيدة أم سلمة (رضوان اهللا عليها)،  ٦

  .���تهمفهو أا كانت ذات أيتام كثر، ومل تكن قادرة على إعال
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يهدف من وراء الزواج  9ـ ويف بعض احلاالت كان النيب األكرم  ٧
إىل حترير األسرى وفكاك الرقاب، كما حصل ذلك بالنسبة إىل زواجه من 
السيدة صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، حيث كانت بنتاً لكبري من كبار 

  .���اليهود، وعمل بذلك على فكاك أسرها
ـ من خالل االقتران جبويرية بنت  9كرم ـ كما عمد النيب األ ٨

احلارث بن أيب ضرار (كبري قبيلة بين املصطلق) الذي كان قد أسر ـ إىل العمل 
على إطالق مجيع األسرى من قبيلتها. فقد وجد املسلمون أن مجيع أفراد هذه 
القبيلة من األسرى يف أيديهم هم أصهار للنيب، فاستقبحوا أن يكون لديهم 

سباء الرسول فقاموا بإطالقهم مجيعاً، وكان ذلك سبباً يف أسري من أن
  .���إسالمهم

من النساء كان بدافع إجياد احللول  وعليه ندرك أن زواج النيب بعدد
  لسلسلة من املشاكل االجتماعية والسياسية.

  :ج ـ الدوافع الدينية

كانت  9كما تقدم أن ذكرنا فإن بعض حاالت زواج النيب األكرم 
جابة لألوامر اإلهلية دف القضاء على التقاليد اجلاهلية والعادات تأيت است

اخلاطئة، فكان النيب يضطلع ذه املسؤولية من موقعه كصاحب رسالة؛ ليكون 
ذلك أوقع يف ترسيخ احلكم الشرعي وجعله واضحاً لدى املسلمني، وهنا ميكن 
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  حش.من زينب بنت ج 9لنا اإلشارة مثالً إىل زواج النيب األكرم 

الولد (بالتبين) يف اإلسالم ولداً حقيقياً، وال جتري عليه أحكام  دال يع
الولد الصليب، من حترمي زوجة املتبىن على أبيه بالتبين، يف حني كانت التقاليد 
يف اجلاهلية تقضي باعتبار املتبىن ولداً صلبياً؛ فجاء الدين اإلسالمي ليبطل هذا 

إىل رسوله بالعقد على زينب بنت جحش بعد  . فصدر األمر من اهللا���األمر
طالق زيد بن احلارثة هلا، وكان النيب قد تبىن زيداً؛ ذلك ليبطل حكم اجلاهلية 

  .���يف حترمي مطلقة املتبىن، وإباحتها للمتبين

ولو مل يتم هذا األمر لكان هناك احتمال أن يطالب زيد بن حارثة أو 
د رحيله بوصفهما من أوالده وورثته جنله أسامة بن زيد بوراثة النيب بع

  منحى آخر. 9الشرعيني، وبذلك تأخذ اإلمامة ووراثة أهل بيت النيب 

  :الزواج من السيدة خدجية طمعاً بثروا :الشبهة الثانية  ■

من السيدة خدجية الكربى  9على الرغم من أن زواج النيب األكرم 
اإلنسانية الراقية، حيث تكلل كان زواجاً مثالياً، ملا يشتمل عليه من القيم 

بالنجاح ومتكن الطرفان من نسج أروع ما تكون عليه العالقة بني الزوج 
وزوجه من الود واحملبة واأللفة والتعاون على صعوبات احلياة ومتطلباا، 
وكان النيب يتذكر مجيل تلك األيام اليت عاشها مع السيدة خدجية حىت بعد 

ري من النساء غريها. ولكن مع ذلك هناك من حاول وفاا، وبعد زواجه من كث
صنع املستحيل ليثبت أن زواج النيب األكرم من السيدة خدجية كان زواج 
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إن النيب إمنا  :مصلحة، عازفاً يف ذلك على وتر ثروة السيدة خدجية؛ حيث قال
  :تزوج منها طمعاً يف ماهلا، وإليك نص كالم هذا القائل

السيدة خدجية كان اهلدف منه توظيف حممد واضح أن زواج حممد من «
للموقع االجتماعي الذي حتتله السيدة خدجية بسبب الثروة الطائلة اليت 
متتلكها، وليس طمعاً جبماهلا. وبعبارة أخرى إن حممداً إمنا تزوج خدجية ملاهلا 
ومكانتها، وليس حباً هلا حقيقة. وبعد أن تزوج حممد من السيدة اخلدجية 

  .���»ه االقتصادي، وظهر إىل الناس حبلة جديدةانتعش وضع

  :اجلواب
قبل كل شيء ال بد من التنويه إىل أن الثروة ليست أمراً مذموماً يف 
اإلسالم، بل إذا أحسن التصرف فيها واالستفادة منها ميكن أن تكون وسيلة 
صاحلة لتحصيل السعادة يف الدنيا واآلخرة، وإن خري الناس من ميكنه أن 

الستفادة من الثروات والنعم اإلهلية هم عباد اهللا الصاحلون، ويف ذلك حيسن ا
  :يقول اهللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي
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ويف هذا اإلطار جند اإلسالم يشجب البطالة، ويربأ بالفرد أن يكون كلّاً 
على غريه، ودعا مجيع الناس إىل العمل وكسب الرزق احلالل، وقد ورد يف 

  .�`�»الكاد على عياله كااهد يف سبيل اهللا«احلديث 
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قراء واملساكني نظرة حانية، وأن وقد أمر اهللا األغنياء بالنظر إىل الف
يفكروا ويعملوا على انتشاهلم من مستنقع الفقر واملسكنة. ومل ينكر عليهم 

  الثراء، وإمنا أنكر التبذير واإلسراف واألثرة والطمع.

وقد أثبت رسول اهللا بسريته العملية أن الثروة بالنسبة له مل تكن هدفاً 
جية (رضوان اهللا عليها) لتكون هي اهلدف لذاا أبداً. ومل تكن ثروة السيدة خد

  :من زواجه منها، وميكن لنا إثبات ذلك من خالل األدلة اآلتية

  :ـ كان الزواج باقتراح من السيدة خدجية الكربى ١

إن الرواية التارخيية تؤكد أن السيدة خدجية الكربى وقفت على السمو 
على حسن أدائه  الروحي واألخالقي الذي يتمتع به رسول اهللا، وتعرفت
. ولذلك فإا مل ���لألمانة، فكانت هي اليت تقدمت له بطلب الزواج منها

تستغرب نبوته ونزول الوحي عليه أبداً، انطالقاً مما توسمته فيه من الصفات 
  األخالقية الفذة اليت مل تتوفر يف غريه، فكانت هي أول من آمن به من النساء.

  :9ـ بساطة عيش رسول اهللا  ٢

مل يكن من أولئك  9تؤكد لنا املصادر التارخيية أن النيب األكرم 
الذين يبحثون عن الثروة، وكانت حياته البسيطة خري شاهد ودليل على هذه 

، �`�، وكان يركب دابة غري مسرجة���احلقيقة، فكان يرتدي أبسط الثياب
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وكان إذا ، ���، وحيلب املعزى بنفسه، وكان بيته من الطني���وكان يردف خلفه
رحل  9، وروي أنه �`�رفع يده بلغت سقف البيت، وكان فراشه احلصري

الدنيا وكانت له درع مرهونة عند يهودي على شيء من طحني الشعري اشتراه 
  .��lمنه ديناً

إن مسجد النيب الذي كان موضع عبادته ومقر حكومته يف الوقت 
دون سقف، مث وضع له بعد من نفسه، قد بين على أبسط ما يكون، وكان لفترة 

  .��yذلك سقف لضروة فرضها املناخ

  :ـ إنفاق السيدة خدجية ثروا لنشر اإلسالم ٣

مل ينفق أموال السيدة خدجية الكربى يف أغراضة  9إن النيب األكرم 
الشخصية، وإمنا عمل على استثمارها من أجل نشر اإلسالم، وأعان ا الفقراء 

  واملساكني.
  :ه وسهمه من بيت املالـ إنفاق ثروت ٤

كان من املتهالكني على طلب الدنيا، لكان  9لو أن النيب األكرم 
بوسعه أن حيتفظ يف احلد األدىن بذلك السهم الذي له من بيت املال أسوة بسائر 
املسلمني، ولكنه ـ صلوات اهللا عليه ـ كان ينفق حىت ذلك املقدار اخلاص به، 

 معركة حنني أضعاف ما كانت السيدة حىت أنه قد أصاب يف يوم واحد يف
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خدجية الكربى متتلكه، فعمل على تقسيم ما حصل عليه وتفريقه بني 
  املسلمني، بل أعطى حىت املنافقني الذي كانوا يتربصون به الدوائر.

الضغط النفسي الناشئ عن زواجه من السيدة  :الشبهة الثالثة ■

  :خدجية

  :قال بعض املغرضني
خدجية أول زوجة حملمد، وعلى الرغم من أن النيب لقد كانت السيدة «

ـ على ما يبدو ـ مل يكن يضمر أي مشاعر عاطفية جتاهها، خالفاً ملا هو شأنه 
مع سائر النساء الالئي تزوج منهن بعد البعثة، ولكنه كان مع ذلك يكثر من 
 ذكرها والثناء عليها بعد وفاا. يقول بعض املختصني يف علم النفس لقد كان

سبب تعلق حممد خبدجية على املستوى العاطفي أنه كان حمروماً من حنان األم، 
ومن هنا وجد يف امرأة تكربه سناً مالذاً يوفّر له ذلك احلضن الدافئ الذي 
حرم منه يف طفولته، فكان ميكن للسيدة خدجية أن متأل ذلك اخلأل والفراغ 

  .���»فة من هذه الناحيةاحلاصل يف حياته، ولذلك كان يشعر جتاهها بالعاط

  :اجلواب

 9إن من ميتلك احلد األدىن من املعلومات بشأن سرية النيب األكرم 
نشري إىل بعض يأيت  يدرك أن هذه الدعوى فاقدة للمصداقية، وفيماوتارخيه 

  :ما يدحض هذه الدعوى الواهية

  :ـ تصريح النيب برضاه واغتباطه بالزواج من السيدة خدجية الكربى ١

بأي ضغط على املستوى النفسي بسبب  9يشعر النيب األكرم مل 
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زواجه من السيدة خدجية الكربى أبداً، بل األمر على عكس ذلك متاماً، حيث 
  كان يعبر عن اغتباطه وسعادته بسبب اقترانه ذه السيدة العظيمة.

طبقاً ملا رواه املؤرخون فإن هذا الزواج قد متّ باقتراح من السيدة 
إىل املوافقة عليه بكل سرور،  9كربى، وهو ما سارع النيب األكرم خدجية ال

ا كان يباهي بزواجه منها؛ ألن كبار العرب كانوا يرغبون يف الزواج مورب
، وكانت السيدة خدجية من خرية نساء قريش، وأوسعهن ثراء إىل ���منها

جانب كوا ذات حسب ونسب مرموق، وكان كثري من نساء قريش قد 
، واعترضن ���ا على رفضها الزواج من كبار القوم الذين تقدموا خلطبتهاعاتبنه

  .�`�عليها، وكان منهن من قاطعنها ملدة عشرين عاماً ومل يتكلمن معها

  :ـ تسمية العام الذي توفيت فيه السيدة خدجية الكربى بعام احلزن ٢

يعاين حقاً من ضغط نفسي بسبب زواجه من  9لو كان النيب األكرم 
يدة خدجية، لكان وجد يف رحيلها حترراً من هذا الضغط النفسي املزعوم، الس

ولكننا جند األمر على عكس ذلك متاماً، فإن األمل الذي شعر الرسول به من 
أجل رحيلها كان من األثر العميق حىت أطلق على ذلك العام اسم عام احلزن، 

  :أنه قال أيضاً 9وروي عنه 

ذه األيام مصيبتان، ال أدري بأيهما أنا اجتمعت على هذه األمة يف ه«
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  .���»أشد جزعاً
 وال شك يف أن هذا الكالم ال ميكن أن يكون صادراً إال عن حزن وغم

  شديد.

  :ـ عدم الزواج جمدداً ٣

مل يتخذ لنفسه ضرة على خدجية  9بااللتفات إىل أن النيب األكرم 
، فإن ذلك يشكل ���جمدة حياا معه، بل وبقائه بعدها سنة كاملة دون زوا

خري دليل على أنه كان سعيداً يف حياته مع السيدة خدجية، ألن تعدد الزوجات 
كان أمراً شائعاً يف عصره، ومل يكن ذلك ليشكل حرجاً عليه، كما حصل بعد 

  ذلك أن مجع بني العديد من النساء.
بشأن  9من خالل النظر يف الروايات املأثورة عن النيب األكرم 

خدجية الكربى، ميكن لنا أن ندرك املكانة اليت كانت حتظى ا هذه السيدة 
، وأسرع الناس إىل �`�السيدة عند رسول اهللا، حيث كانت أول النساء إسالماً

  اعتناق الدين السماوي اجلديد.

:  9اهللاقَالَ رسولُ كما  ��lخبدجية الكربى 9وقد لقبها النيب األكرم
»  � $_ $ o�$.�N 8�$N �a 8�  	�N SK $£$J < $2  13 0 SK $d $V < BK $£$� 8�  	 BF83$! . $R $l«�y� وإن قول .
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النيب إن السيدة خدجية زوجه يف الدنيا واآلخرة، يعكس عمق رضاه عن هذه 
  .���الزوجة الصاحلة

ـ إكثار النيب األكرم من احلديث عن فضائل ومشائل السيدة خدجية  ٤

  :بعد وفاا

الكربى وثنائه عليها وإجالله  خلدجية 9إن حب النيب األكرم 
وإكرامه هلا طوال حياا وبعد وفاا كان من الشدة حبيث أثار غرية بعض 
نسائه منها، مع أن مل يكن رأينها أو يعشن معها، وهذا دليل واضح على 

  بطالن االدعاء املتقدم.
 كان رسول اهللا إذا ذكر خدجية مل يسأم من ثناء« :عن عائشة قالت

استغفار هلا فذكرها ذات يوم فحملتين الغرية فقلت لقد عوضك اهللا من عليها و
غضب غضباً شديداً، فسقطت يف  9فرأيت رسول اهللا  :السن، قالت كبرية

 مل أعد بذكرها  بسوء ما 9يدي،فقلت اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسولك 
 لقد كيف قلت؟ واهللا :ما لقيت، قال 9فلما رأى رسول اهللا  :بقيت، قالت

آمنت يب إذ كفر الناس، وآوتين إذ رفضين الناس، وصدقتين إذ كذبين الناس، 
  .���»فغدا وراح علي ا شهراً :مين حيث حرمتموه، قالت ورزقت

بل مل يكتف النيب بذكر فضائل السيدة خدجية الكربى فحسب، وإمنا 
كان يزيد على ذلك تكرميه لصاحباا، فكان يغدق عليهن من كرمه ويرسل 

ومما ورد يف كتب السرية يف هذا الشأن  األضاحي والقرابني، اللحم من هلن
كان النيب إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا ا إىل صديقات خدجية .. وكان إذا «

                                                             

��� :�W�X(  _ ,����,� ��d� ,�:��� �5�� �9�l` a ,y`� 
��� :�W�X(  _ ,f=�( ��e���x a ,��� 



 ���

إذهبوا ا إىل فالنة فإا كانت صديقة خلدجية، إا كانت  :أيت دية قال
  .���»حتب خدجية

  :ىـ الشك يف عمر السيدة خدجية الكرب ٥

إن هذا االام الذي يتم توجيهه إىل النيب إمنا هو ناظر إىل اعتبار 
. وطبقاً للمشهور 9السيدة خدجية كبرية يف السن عند اقتراا برسول اهللا 

كان للسيد خدجية أربعني سنة يف حينها، وأا كانت أكرب من النيب 
ض . يف حني هناك تشكيك يف صحة هذه الرواية من قبل بع9األكرم

احملققني، وقد اختلفت األقوال يف ذلك بني أن يكون عمر السيدة خدجية عند 
، وهناك ترجيح للقول بأا ٣٥أو  ٢٨سنة أو  ٢٥اقتراا برسول اهللا ص 

  .���كانت ذات مخسة وعشرين ربيعاً

والذي يبدو أن الصحيح هو أن السيدة خدجية الكربى مل تكن تكرب 
إلصرار على القول بأا كانت كبرية السن، كثرياً، وأن ا 9النيب األكرم 

 نوالقول بأن سائر نساء النيب كن أقل منها سناً يأيت من حسد النساء وغري
منها، أو القول بوجود اعتبارات سياسية وراء هذا اإلصرار. وإن الكالم اآليت 

ما غرت على امرأة كما غرت على « على لسان عائشة مؤيد هلذا القول
إياها، وإن  9يب أن أكون أدركتها. ولكن لكثرة ذكر رسول اهللا  خدجية، وما

  .�`�»هلن كان ليذبح الشاة؟ فيتبع بذلك صدائق خدجية يهديها
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من سادة قريش كانوا يرغبون  اًهذا وقد تقدم أن ذكرنا أن كثري
بالزواج منها، وكانت ترفضهم، وهذا األمر ال ينسجم مع االدعاء القائل إا 

  يف السن كثرياً.كانت متقدمة 

  :ـ الشك يف ترمل السيدة خدجية الكربى ٦

هناك من املؤرخني من أمثال األستاذ العالمة السيد جعفر مرتضى 
العاملي من يذهب إىل االعتقاد بأن السيدة خدجية مل تكن أكرب من النيب 

سناً، بل إا كانت كذلك بكراً ومل تتزوج قبل رسول اهللا. وقال  9األكرم 
قول بأن السيدة خدجية كانت متزوجة يأيت من خلفيات سياسية. مث ذكر بأن ال

  أدلة وجيهة لقوله، وحنن نكتفي هنا بذكر واحد من تلك األدلة
يروي أمحد البالذري وأبو القاسم الكويف، وكذلك السيد املرتضى يف 

  .���قد تزوج من السيدة خدجية وهي بكر 9كتاب الشايف أن النيب األكرم 

  :منع القرآن للنيب من الزواج جمدداً :ة الرابعةالشبه  ■

  :مما جاء يف كتاب (بازشناسي قرآن) قول كاتبه
واليت تستثين النيب  ���بعد نزول اآلية اخلمسني من سورة األحزاب«

من سائر املسلمني وتطلق يده يف الزواج مبا شاء من النساء، أثار ذلك حفيظة 
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 يكن لدى حممد ما جييب به، فقد أنزل أيب بكر وعائشة واعتراضهما، وحيث مل
، ونسخت احلكم السابق، ���عليه ربه اآلية الثانية واخلمسني من السورة نفسها

  .���»وحظرت عليه الزواج جمدداً

  :اجلواب

بوصفه خامت اآلنبياء وآخر الرسل، وأشرف  9النيب األكرم  إنّ
وإنه بوصفه نبياً كان حمط ، كان تابعاً حمضاً لألوامر اإلهلية. وأكرمهم األنبياء

اهتمام اهللا تعاىل، وكانت ترتل عليه بعض اآليات اليت ترصد حياته الشخصية، 
وهو أمر طبيعي بالنظر إىل فلسفة اهلداية امللقاة على عاتق النيب، فيكون يف 

ولسائر املسلمني أيضاً.  9ذلك بياناً للحلول الناجعة بالنسبة إىل النيب األكرم 
ل كان النيب مطيعاً هلذا النوع من األوامر واإلرشادات بشكل وبطبيعة احلا

  .�`�»كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ« :دقيق، حىت قالت عنه بعض زوجاته

ومن بني هذه اآليات واألوامر اإلهلية تأيت هذه اآلية اليت منعت النيب 
�  ( :من أن يتخذ زوجة أخرى، وهي قوله تعاىل 9األكرم "#
 $>$# ?̀  $¢ $< �M- $�

 Bµ
 $2 8x$N 8�  	 ��  ̈  $% ��$! $E 8�$N $< $2 �� 8($. 8�  	 ( �l�.  

وكما تقدم أن أسلفنا فإن ظاهرة تعدد الزوجات بالنسبة إىل النيب قد 
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جاءت يف سياق العمل الرسايل واإلصالح االجتماعي، وتقريب القبائل إىل 
  االت.اإلسالم، وكانت الدوافع السياسية غالبة على أكثر هذه احل

  :لعروض الزواج 9رفض النيب األكرم 

من «يذهب املفسرون يف هذا الشأن إىل القول إن الظاهر من التعبري بـ 
هو البعدية الزمنية. بعبارة أخرى ال حيق لك بعد هذه اللحظة أن تضيف  »بعد

زوجة إىل زوجاتك السابقات، وال أن تستبدل زوجة سابقة بأخرى جديدة. 
تعد نقصاً بالنسبة إىل النيب، وإمنا هو حكم قائم على فلسفة وهذه احملدودية ال 

دقيقة ومدروسة؛ إذ طبقاً للشواهد التارخيية الكثرية، كان كثري من القبائل 
العربية متين نفسها بأن تصاهر رسول اهللا وحتصل على هذا الشرف، فكانت 

، بل كان هناك من النساء من 9عروض الزواج تترى على رسول اهللا 
دون أن تطلب املهر. وعليه فإن موافقة من ت نفسها على رسول اهللا عرض

النيب على مجيع هذه العروض سيدخله يف مأزق وحرج كبري. من هنا جند اهللا 
سبحانه وتعاىل ـ وهو احلكيم واملدبر ـ يرصد هذه الظاهرة، ويضع هلا هذا 

واج اجلديد، بل القانون الذي يقطع الطريق على هذه املشكلة، فيمنعه ال من الز
  ومينعه حىت من استبدال زوجة بأخرى.

ا فيما يتعلق بعبارة وأم)  �� �:�" 8� �� $>$! $� 8Z$N 8& $# ، فيجب القول إن هذا ) $2
القيد ال يعود إىل النيب ـ والعياذ باهللا ـ مبعىن أنه ال حيق له الزواج إن أعجبه 

ن يسوقها أولئك الذين حسن امرأة ومجاهلا، وإمنا هو ناظر إىل الذرائع اليت كا
يسألونه أن يصاهرهم، فيقولون له إن أكثر النساء الالئي تزوجت منهن عجائز 
وكبريات يف السن، ولسن على شيء من اجلمال، خالفاً للموارد اليت نعرضها 
عليك، فيأيت حكم اهللا قاطعاً يف هذه اآلية، حيث يشمل احلظر حىت مثل هذه 
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ا بعضاحلاالت اليت يتذر وحثه على املوافقة  9لترغيب النيب األكرم  همع
  .���على عروضهم

  :اختاذ اإلماء والزواج من أرامل املقتولني :الشبهة اخلامسة  ■

يعمد بعض  9يف سياق اختالق املثالب ونسبتها إىل رسول اهللا 
اخلرباء الغربيني يف الشأن اإلسالمي إىل وصم النيب ببعض األعمال املنافية 

  ث يقول لألخالق، حي
من بني الفضائح اليت قام ا حممد وال ميكن توجييها حبال، هي أن  إنّ«

الثقافة العربية كانت تستقبح الزواج من األسرية اليت قتل ذووها يف احلرب، ومل 
يكونوا يبيحون ذلك إال بعد انقضاء فترة ثالثة أشهر كاملة، ولكن حممداً ضرب 

بىن بصفية يف ذات الليلة اليت أمر فيها هذه القاعدة األخالقية عرض اجلدار و
  .���»بقتل زوجها

لقد دأب حممد على اختيار شريكات حياته من النسوة الالئي «
  .�`�»يأسرهن غالباً يف احلروب

  :اجلواب

القول بأن النيب قد أمر بإعدام شخص مثّ بىن بزوجته يف الليلة اليت  إنّ
خيية، وإمنا كل ما هنالك هو أن أعدم فيها زوجها، ال يستند إىل أي وثيقة تار

  ثالثاً من زوجات الرسول كن من أسرى احلرب.
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والنقطة اليت جيب اإلشارة إليها هنا أن أخذ األسرى كان أمراً شائعاً يف 
احلروب القدمية، كما هو احلال يف احلروب احلديثة، مع فارق أن األسرى يف 

هم وأبناء عشريم، وإذا احلروب القدمية كان باإلمكان افتداؤهم من قبل ذوي
  عجزوا عن ذلك متّ استرقاقهم.

وكان القائد خيص نفسه بأشياء من الغنائم يطلق عليه مصطلح الصفايا، 
ومن بني الصفايا اليت ذكرها التاريخ لرسول اهللا عبارة عن سيف ذي الفقار يف 

أسود معركة بدر، ودرع يف معركة بين قينقاع، وأمة يف وقعة ذات الرقاع، وعبد 
امسه رباح يف معرك املريسيع، وكذلك ثالث أسريات وهن كل من رحيانة يف 

، وجويرية يف معركة بين ���وقعة بين قريظة، وصفية يف معركة خيرب
. ورمبا كان السبب يف دخوهلن يف سهم رسول اهللا من الغنيمة أن ���املصطلق

بوصفه الرسول كن من بنات رؤساء القبائل، ويأيت اختيارهن ليكن من حصة 
  من التكرمي لإلنسانية واحتراماً ملكانتهن يف قومهن.نوعاً 

وقد كان الزواج منهن يتم يف غاية االحترام والتكرمي، فكان يتم عتقهن 
وحتريرهن من األسر أوالً، مث يدعوهن إىل اإلسالم، وبعد اعتناقهن اإلسالم، 

بل قيل يف مورد السيدة  يقترح الزواج عليهم، فيتزوجهن باختيارهن وإرادن.
جويرية إن أباها جاء وافتداها وحررها، مث زوجها من الرسول بعد أن اقترح 
عليه تزوجيها منه، وبربكة زواجها منه أطلق مجيع أبناء قبيلتها من األسر، 

  .�`�ولذلك قيل إا أكثر النساء بركة على أهلها وقومها
                                                             

��� :�W�X(  _ ,T��,� ��m�( ,F�i= ��� a ,wz� 
��� :�W�X(  _ ,FVL�� �#��? ,FVL�� �#�� "� �9� ���� ��(� a ,lby� 
�`� :�W�X(  _ ,T��,� ��m�( ,F�i= ��� a ,ww� 



 ���

دينهم، كما نقل ذلك  يكرههن على تغيري 9بل مل يكن النيب األكرم 
املؤمنني بعد حصار  اليهودي اليت وقعت يف أسر رحيانة بنت مشعون السيدة بشأن

بين قريظة، فكانت من صفايا النيب، وقد عرض عليها النيب اإلسالم، ولكنها 
آثرت البقاء على اليهودية، كما آثرت أن تبقى أمة ختدمه على أن تكون 

  .���إرادا بالتدريج وأسلمت طوع السمحة زوجة له، مث تأثرت بأخالق النيب

  :عدم رعاية العدالة بني النساء :الشبهة السابعة  ■

رعاية العدالة يف تقسيم الليايل على الزوجات قانون أسس له النيب  إنّ
مسومه من هذه القناة  حياول بثّ همبنفسه. ومع ذلك جند بعض 9األكرم 

 :أيضاً، وذلك حيث يقول
حممداً، وقال له ليس من الواجب عليك أن تراعي لقد خاطب اهللا «

حق النساء يف تقسيم الليايل، فيمكن لك أن تؤجل ليلة أي واحدة منهن إن 
  .���»أردت ذلك، واستدع من تشاء منهن لتقضي وطرك منها

  :وقال علي دشيت يف كتابه (بيست وسه سال)
دون من منها كل امرأة ب نفسها له (للنيب)، ميكن أن ينال وطره  إنّ«

أن يكون يف البني مهر أو شهود ويكون النيب فيما يتعلق ا حر يف عدم رعاية 
العدالة جتاه سائر نسائه الشرعيات، وإن كل امرأة خيطبها النيب حترم على سائر 
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  .���»املسلمني، وفوق هذا كله ال حيق لنساء النيب أن يطالبنه باملزيد من النفقة

  :اجلواب

بوصفه إنساناً إهلياً كامالً يتمتع بأفضل  9األكرم  لقد كان النيب
 السجايا األخالقية الكرمية، حىت وصفه اهللا سبحانه يف القرآن الكرمي بقوله

B93 f ( تعاىل: $Z B��� �_ Y $($# $>�J H $2( ���.  

كان على درجة عالية من األخالق، وخاصة فيما تعلق  9بل إنه 
العدو قبل الصديق حىت عرف بني أبناء جمتمعه برعاية العدالة، حبيث أقر له ا 

، وكان ذلك قبل أن يبعث بالنبوة، وكانوا لذلك يستأمنونه »األمني«قاطبة بـ 
لقد كان الناس  :على ودائعهم، وقد روي عن الربيع بن خثيم يف ذلك أنه قال

  .�`�قبل اإلسالم يرجعون إىل النيب يف حل مشاكلهم، ويذعنون حلكمه

بتعدد الزوجات، ال بد من القول بأن اإلسالم مل يكن هو وفيما يتعلق 
الدين الوحيد الذي انفرد بتشريع هذا احلكم، كما حياول أعداء اإلسالم تصوير 
ذلك بشىت الوسائل الكاذبة، وإمنا هو الدين الوحيد الذي عمل على تنظيم هذه 

وزه، الظاهرة، ووضع هلا األسس والقواعد وحددها بعدد معني ال ميكن جتا
وحصر ذلك حباالت احلاجة والضرورة، مع اشتراط رعاية العدالة بني 

 :، وإال مل جيز الزواج بأكثر من واحدة. وهو صريح قوله تعاىل��lالزوجات
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فما هو املراد من رعاية العدالة بني النساء؟ فهل ترتبط هذه العدالة 

ن احلياة، من قبيل املضاجعة ووسائل احلياة وتوفري أدوات الرفاه بشؤو
والراحة، أم أن املراد من العدالة ما يشمل حىت العواطف واملشاعر الداخلية؟ ال 
شك يف أن رعاية العدالة فيما يتعلق باملشاعر القلبية أمر خارج عن إرادة 

واطفه الروحية بعد أن اإلنسان، فمن ذا ميكنه السيطرة على مشاعره القلبية وع
اهللا  كانت عناصر إجيادها بيد الطرف اآلخر من مجيع اجلهات؟ لذلك فإنّ

سبحانه وتعاىل مل يوجب هذا النوع من رعاية العدالة على اإلنسان، ولذلك 
�89  ( :قال) 8V $� $� 8&$# $2  M- $��"#
 $ 8=$. 
&�#  � 8( $E 8�$N 
& �(3 @$) 8�$E 8�$# $2 ( ���.  

من احملبة العاطفية إذا مل تؤد إىل حماباة بعض النساء  من هنا ال مانع
على بعضهن على املستوى العملي، وإن الواجب على الرجل هو رعاية العدالة 

  .�`�على املستوى العملي والسلوك اخلارجي
كان  9من خالل قراءة التاريخ وسرية النيب األكرم سندرك أنه 

ه أفضل األنبياء، وميثل ذلك ألنيراعي العدالة بني زوجاته على أحسن وجه، 
  أسوة لآلخرين.

أنه كان يقسم بني نسائه،  9ويف جممع البيان عن أيب قالبة عن النيب 
   .��l»اللهم هذه قسميت فيما أملك، فال تلمين فيما متلك وال أملك«ويقول 
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حج رسول  :قال 9ويف أمايل الطوسي عن أم سلمة زوجة النيب 
، فكان يأوي يف كل يوم وليلة إىل امرأة منهن، حجة الوداع بأزواجه 9اهللا

   .���يبتغي بذلك العدل

إذا صلى الغداة يدخل على أزواجه  9ويف امع أن رسول اهللا 
  .���امرأة امرأة

يراعي العدالة يف مجيع شؤون احلياة، من  9لقد كان النيب األكرم 
بعد  9ألكرم قبيل دفع النفقة لزوجاته. ويف ذلك يقول الواقدي إن النيب ا

  .�`�فتح خيرب أعطى نساءه مقادير متساوية من التمر والشعري

رعايته للعدالة بني نسائه حىت عندما  9بل واصل النيب األكرم 
ـ على ما جاء  7أقعده املرض عن احلركة. ويف ذلك يروي اإلمام الصادق 

، كان يقسم بني نسائه يف مرضه 9أن النيب  :جممع البيان ـ عن آبائه يف 
  .��lفيطاف به بينهن

عاملاً ومطلعاً حىت على اخلصوصيات  9بل كان النيب األكرم 
الروحية لزوجاته، وكان يتعامل مع كل واحدة منهن على أساس ما تتمتع به 
من اخلصائص النفسية، فكان مثالً خياطب السيدة عائشة بألفاظ من قبيل 

ك، وبشأن أم سلمة اليت حيث كان يروقها أن تسمع منه ذل »كلميين يا محرياء«
كانت معروفة باهتمامها بأوالدها، كان النيب يتحبب إليها من خالل التودد إىل 
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. »زناب«أوالدها، وكان خيتار هلم بعض األمساء احملببة، فيخاطب ابنتها زينب بـ
وعندما توقفت راحلة صفية عن احلركة يف حجة الوداع، وأخذت بالبكاء بادر 

دية الشريفتني، وأمر القافلة بالتوقف، أو عندما قاطع إىل كفكفة دموعها بي
زينب بن جحش بسبب إهانتها لصفية، شعرت زينب بالندم من فعلتها، وبعد 
أن بان عليها الندم دخل النيب إىل غرفتها وأخذ يرتب سريرها، وبذلك أشعرها 
بأنه راض عنها، وعندما وقعت برة بنت احلارث من بين املصطلق يف األسر، 

ترح عليها الزواج، وقد كان يظهر حبه هلا من خالل تغيري امسها من برة إىل اق
   .���جويرية

وقد كانت هذه العدالة يف سلوك النيب األعظم هي اليت شكلت القدوة 
به واعتباره مثالً أعلى هلم، فكانوا يسريون على  يلكثري من املسلمني يف التأس

 حتدثت عن رعاية العدالة بني خطاه وهديه، وإن الروايات اإلسالمية اليت
 7اًاإلمام علي القائل أن ومن ذلك احلديث الزوجات، حيدد عظمة هذا القانون

يف الليلة اليت تكون خاصة بإحدى نسائه مل يكن يتوضأ يف غري بيتها، ويروى 
عن معاذ بن جبل أنه كانت له زوجتان توفيتا مبرض الطاعون يف وقت واحد، 

  .���يف تقدمي دفن إحدامها على األخرى جلأ إىل القرعة ولكي يراعي العدالة

أنه بفعل الظروف  9جدير بالذكر أن من بني خصائص النيب األكرم 
القاسية واملتأزمة اليت رافقت حياته وخاصة يف املدينة املنورة حيث كانت 

 يدير شؤون عددذاا تفرض عليه معركة يف كل شهر تقريباً، وكان يف الفترة 
 :زوجات، كانت رعاية العدالة بينهن لذلك ساقطة عنه حبكم قوله تعاىلمن ال
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يتحكم بتقسيم أوقاته عليهن طبقاً ملا تسمح له ظروفه. رغم أنه على الرغم 

إىل مراعاة العدالة بينهن، كما صرح من ذلك كان يسعى يف حدود اإلمكان 
  .���بذلك الواحدي يف كتاب (أسباب الرتول)

  :العالقة املشبوهة  بني النيب ودحية الكليب :الشبهة السابعة  ■

ما أثاره  9من بني حاالت عدم االنصاف يف اام النيب األكرم  إنّ
ذا  ؤالءهبشأن عالقته بأحد أصحابه وهو دحية الكليب. ومما قاله  همبعض

ما هو دافع النيب األكرم يف العقد األول من اهلجرة يف العالقة اليت أقامها « الشأن
مع دحية الكليب وهو ابن العشرين ربيعاً، والذي كان مشهوراً بني العرب 
جبماله. وكان من قرب االحتكاك به حىت شاهده أصحابه وهو يتحدث يف 

دم دخول أحد عليه إذا كان دحية حضور النيب وهو نائم؟ ملاذا أمر حممد بع
عنده؟ ما هو سر العالقة بني النيب ودحية حىت خيصه بلقاءات سرية للغاية؟ مع 
العلم أن دحية مل يعتنق اإلسالم إال بعد معركة أحد واخلندق! ما هي طبيعة 
عالقة حممد بشاب وسيم مل يتجاوز العشرين ومل يكن مسلماً يف تلك 

  .�`�»األعوام؟!

  :اجلواب
بأصحابه بوصفه خامت األنبياء هي  9لقد كانت عالقة النيب األكرم 
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أنا وعلي أبوا هذه «عالقة األب بأبنائه من املسلمني، وقد ورد يف احلديث 
  .���»األمة

، جيب 9بغض النظر على الناحية الرسالية يف وجود النيب األكرم 
وقد لقب لذلك  القول إنه كان معروفاً بالعفة واألمانة، حىت قبل الرسالة،

أما دحية بن خليفة الكليب فهو واحد من الصحابة ليست  .���بـ(حممد األمني)
 9له سابقة يف اإلسالم، وكل ما عرف عنه يف كتب األنساب أن النيب األكرم 

أرسله مبعوثاً عنه إىل قيصر الروم. وال نعرف عنه شيئاً أكثر من ذلك، ورمبا 
إىل قيصر الروم بسبب اتقانه لغة السكان يف جاء إرساله من قبل النيب األكرم 

تلك األصقاع. ومما حكي أن جربئيل كان يتمثل للرسول على شكل دحية 
  الكليب يف أكثر األوقات.

هناك كثري من الروايات اليت تذكر مشاهدة جربئيل على شكل دحية 
" ]��� �Í t��5 ,�8>�� ²�c «كما هو احلال يف غزوة بين قريظة  ±�9 
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كان يتجلى للنيب على صورة دحية الكليب يف كثري  جربائيل واضح أنّ
إذا رأيتم دحية الكليب عندي فال «من األحيان، ومن هنا كان النيب يقول 

   .���»يدخلن علي أحد

وبني دحية أي عالقة  9ال شك يف أنه مل يكن هناك بني النيب األكرم 
ا، وإمنا كل ما وثيقة، ومل يكن مقرباً منه بالدرجة اليت حياول املغرضون تصويره

كان يتجلى للنيب على صورة شبيهة بصورة دحية،  7هنالك أن جربائيل 
وكان النيب يستغل هذا الشبه فيأمر بعدم دخول الصحابة عليه أثناء تواجد 
دحية الكليب عنده؛ ألم مل يكونوا يعلمون أنه جربائيل، فال يزعجونه 

  حبضوره.

ودحية الكليب،  9األكرم ولو كانت هنالك عالقة وثيقة بني النيب 
لكان يف ذلك فخراً لدحية طارت بشهرته اآلفاق، وملا بقى مغموراً ال يذكر 
التاريخ عنه شيئاً غري هذا اليسري، ولو كان لدحية مثل هذه املنقبة لعمل على 
استثمارها سلباً أو إجياباً، ولوجد لنفسه موقعاً يف السلطة احلاكمة، ولكان من 

ثرياً بعد رسول اهللا، أو كان بإمكانه االنتفاع بتأثريه يف أكثر الشخصيات تأ
مواجهة سائر املؤثرين، يف حني أننا ال جند شيئاً من ذلك أبداً، وال نرى لدحية 

   أي ذكر يف غري السفارة اليتيمة إىل الروم.

  
UIO  
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  األخالق والسرية االجتماعية والسياسية واحلكومية

  

  :ف املنهج السلوكي للنيب بني مكة واملدينةاختال :الشبهة األوىل  ■

من خالل  اعتيادياًشخصاً  9هناك من حاول أن يصور النيب األكرم 
تشويه سلوكه وسريته، وإثبات أنه مل يكن نبياً مسدداً من السماء، ولذلك كان 
يسرد األحداث بشكل يستنتج منه أن النيب إمنا كان يتصرف بوحي من أفكاره 

  :، ال على أساس الوحي، فقال نقالً عن مويريومزاجه الشخصي

راً وتكراراً من قبل سائر اتعاليم النيب اليت متّ اجترارها مر إنّ«
املفكرين، تنقسم إىل مرحلتني، ومها املرحلة املكية، واملرحلة املدنية. عندما 
كان النيب يف مكة كان يلعب دور املتدين والصادق واملصلح، ولكنه عندما 

املدينة وأمسك مبقاليد السلطة اجته حنو الفساد وحتصيل املكاسب هاجر إىل 
  .���»واملنافع الدنيوية
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. من 9يسعى هؤالء إىل إثبات شخصيتني خمتلفتني للنيب األكرم 
  :ذلك ما ذكره األنصاري يف كتابه (بازشناسي قرآن) ضمن عنوانني، حيث قال

داعية سالم العنوان األول حممد املكي نيب ناصح، حمب للخري، «
  وخملّص.

العنوان الثاين حممد املدين سلطان ثيوقراطي، طالب للسلطة، جائر 
  .���»ومنتقم

  : اجلواب

بوصفه قائد اتمع اإلسالمي، يعمل بشكل  9لقد كان النيب األكرم 
دؤوب ومستمر على دعوة الناس إىل الدين اإلسالمي العاملي، ومل حيصل أي 

دعوة الناس إىل اإلسالم سواء يف مكة أو  تغيري يف سريته وسلوكه طوال
املدينة. نعم رمبا اضطرته الظروف إىل ممارسة العمل السري يف بعض املراحل، 
ولكن ال يقال لذلك تغيري يف السلوك والسرية. كما أنه كان يغتنم يف مكة كل 
فرصة من أجل الدعوة، وهكذا كان شأنه يف املدينة أيضاً، ومل تشهد عالقته 

ه أي نوع من أنواع التغيري، وكان كما قال اهللا عنه أسوة كاملة بأصحاب
  :ألصحابه يف مجيع مراحل حياته، قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي
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لعصر املكي من العصر املدين هو أن الظروف والفرق الوحيد الذي مييز ا
يف املدينة كانت مالئمة لقيام وتأسيس احلكومة اإلسالمية اليت يطمح إليها 

يتصرف على أساس كونه  9رسول اهللا. وحىت يف مكة كان النيب األكرم 
احلاكم واملسؤول عن تصريف أعمال املسلمني وتوجيه دفتهم. وال شك يف أن 

د من لوازم إدارة احلكم، وتعد ضرورية للحفاظ على بعض السلوكيات تع
السلم واألمن االجتماعي، من قبيل معاقبة ارمني واللصوص أو قطاع 
الطرق، عن طريق إقامة احلدود والقصاص وما إىل ذلك من العقوبات املتبعة 
يف كل جمتمع، واليت يتعني على كل حاكم أن يأخذها بنظر االعتبار. وعلى 

كان متصفاً باحللم والرمحة واللني يف مجيع  9أن النيب األكرم الرغم من 
ا فيما يتعلق مراحل حياته، إال أن هذا اجلانب يعود إىل سريته الشخصية، أم

  باملسائل األصولية ذات االرتباط بتطبيق الدين، فكان يف غاية احلزم والصالبة.
وطرية العود، من ناحية أخرى كانت الدولة اإلسالمية يف املدينة فتية 

وكان األعداء يتربصون ا الدوائر وينتهشون جسدها الغض من كل اجلهات، 
واملسلمون يذبون عنها بكل ما أوتوا من قوة، وكانوا  9فكان النيب األكرم 

يعملون جاهدين على توفري األمن هلذه الدولة الفتية واتمع اإلسالمي، 
ة لردع األعداء وصدهم عنها فخاضوا من أجل ذلك خمتلف احلروب الدفاعي

فال ميسوا بسوء. وإمنا جلأ املسلمون إىل الدفاع بعد صرب طويل على األذى 
  :حىت نزل اإلذن باجلهاد على رسول اهللا يف قوله تعاىل
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  :حماربة النيب للفن والشعر والرسم :الشبهة الثانية ■

هناك من املعاندين من يتمسك بعدم كون النيب شاعراً، وكذلك ما ورد 
من قبيل حرمة  يف بعض األحكام الفقهية الصادرة يف سياق ذيب الفن،

كان  9النحت لعالقته بعبادة األصنام واألوثان، للقول بأن النيب األكرم 
  يعادي كل أشكال الفن. من ذلك قول قائلهم

كان حممد شديد االنتقاد للشعر، وكان اإلسالم على الدوام معادياً «
 للفن، ولوال الفنون اإليرانية والساسانية ملا كان هناك يف اإلسالم شيء امسه

  .���»الفن، كما ذم اإلسالم فن الرسم بشدة

  :اجلواب

  :ـ النحت والرسم جزء من الثقافة الوثنية ١

اليوم من الفنون  دعاإلسالمية بعض األمور اليت ت لقد حرمت الشريعة
السامية، من قبيل حنت صور الناس واحليوانات، وكذلك رمسها، وكان هذا 

رعاية بعض املصاحل وتقدمي األولويات، احلكم بطبيعة احلال يأيت يف سياق 
وكانت مصلحة التحرمي يف حينها أهم من مصلحة اإلباحة، بالنظر إىل ارتباط 
هذه األمور بالوثنية وعبادة األصنام يف تلك الفترة حيث كان الشرك منتشراً 
ومتفشياً بني الناس، وقد وجدت صناعة النحت هلا سوقاً رائجة يف تلك 

هذا األمر وارداً يف رسم ذوات األرواح. ولذلك تدخل  األجواء، كما كان
اإلسالم بشكل حازم لقطع الطريق على كل ما ميت إىل مظاهر الشرك بصلة 
من قريب أو بعيد، فحرم صناعة مجيع أنواع اسمات بغية إبعاد الناس عن 
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عبادة األوثان حىت يطوي صفحة هذه املرحلة احلالكة من حياة اإلنسان على 
رض؛ وذلك ألن هذا النوع من الفن مل يكن ميارس إال يف نطاق الترويج األ

لألرباب واآلهلات، ومل يكن هلذا العمل ناحية فنية، وإمنا ينظر إليها مبا حتمل 
من الغايات واألهداف العبادية املقدسة. فكان كثري من الناس يف تلك احلقبة 

لقضاء على هذه الظاهرة ميتهنون النحت لصناعة األصنم، فكان من الضروري ا
حملو هذه احلرفة من أذهان الناس، ومل يكن لذلك من طريق سوى التحرمي، من 
قبيل حرمة صناعة األصنام وشرائها وأخذ األجرة عليها. وكما نعلم فإن أول 

بعد فتح مكة هو حتطيم األصنام احملفوظة يف مكة  9عمل قام به رسول اهللا 
احلال هناك خالف بشأن الرسم، وهناك من وحىت يف جوف الكعبة. وبطبيعة 

  الروايات ما يقصر التحرمي على صناعة األصنام فقط.

  :ـ اإلسالم والتشجيع على ممارسة سائر الفنون ٢

إن الشريعة اإلسالمية املقدسة مل حتظر ممارسة الفن أبداً، مبعىن أن العمل 
طالقاً، بل إن الذي تطغى عليه الناحية الفنية ال يتعرض للمنع والتحرمي إ

اإلسالم دين مجيل ويدعو إىل اجلمال، قال اهللا تعاىل وهو خالق اجلمال يف هذا 
�  ( العامل�,
 $R$"*  x $� �� $� 8� $	 8̀   t �-$!  ( # $µ $� 8_$N � )�#
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فلم يكن خيالف الفن واجلمال أبداً، وإمنا كان  9أما النيب األكرم 
  .���»ب اجلمالإن اهللا مجيل حي« :ينقل عنه قوله

عيشاً مجيالً طوال حياته، فكان يلبس  9لقد عاش النيب األكرم 
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اجلميل، ويسلك السلوك اجلميل، ومن هنا أبدع املسلمون يف فنون العمارة 
من اآلثار الفنية املعبرة عن  اًوسائر الفنون غري النحت والرسم، وقد تركوا كثري

عوا أيضاً يف رسم غري ذوات األرواح اهتمام اإلسالم واملسلمني بالفن. وقد أبد
ذلك مما ميكن  سوىمن قبيل األزهار واألشجار واملناظر الطبيعية اخلالبة وما 

 لنا أن نشاهده يف األبنية اإلسالمية، من قبيل املساجد واحملاريب واملدارس
زال هذا الفن حىت هذه اللحظة من خمتصات  ماوالقصور والعمارة اإلسالمية، و

  فيد املسلمون منه يف تزيني عمارم بال منازع.سالمي، حيث يالعامل اإل

هم الرائدون يف احلثّ على ممارسة فن اخلط،  :كما كان األئمة 
فكانوا يدعون إىل حسن اخلط، حىت ظهر يف اإلسالم فن عريق من الفنون 
اإلنسانية الرائدة، وقد تفرعت اخلطوط إىل خمتلف األنواع واألقسام، ومت 

هذا الفن اجلميل يف العمارة واألبنية والبوابات والكثري من األمكنة، مما توظيف 
  ضاعف من مجال العمارة اإلسالمية.

9األكرم الرغم من أن النيب على يتعلق بالشعر فيجب القول ا فيماأم 
مل يكن شاعراً، وإال كان ميكن الشك يف اإلعجاز القرآين، ولذلك كان عدم قول 

إهلية، وليس لعجز النيب عن ذلك، كما هو احلال يف عدم النيب للشعر حلكمة 
قدرته على القراءة والكتابة. ولكن النيب مع ذلك كان من أهم املشجعني 
لآلخرين على نظم الشعر، حىت شهد الشعر يف املرحلة اإلسالمية تطوراً وتقدماً 

وقد لنفسه عدداً من الشعراء من الصحابة،  9، بل اختذ النيب األكرم ينكبري
  .���، ومن بينهم حسان بن ثابت»شعراء النيب«اشتهر هؤالء النفر بأم 
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 دوعالوة على ذلك فإن القرآن الكرمي من الناحية الفنية واجلمالية يع
على درجة عالية من الفن، وقد ترك أثراً عميقاً على األدب العريب، وميكن 

يت صنفت يف األدب الوقوف على هذه احلقيقة من خالل الرجوع إىل الكتب ال
واخلطب، من قبيل البيان والتبيني للجاحظ، حيث نشاهد عمق تأثري القرآن 

  الكرمي على اخلطباء.

  :االعتراض على تدوين الكتب وترمجتها :الشبهة الثالثة  ■

من خالل إثارة هذه  9لقد سعى املعاندون من أعداء النيب الكرم 
  :ن ذلك أن بعضهم قال يف هذا السياقالشبهة إىل إظهار النيب بوصفه خمالفاً، م

لوال تدخل الفلسفة اإلغريقية، ملا شهدنا يف اإلسالم شيئاً من العلم «
اإلسالم كان على الدوام ينظر إىل العلوم واألفكار  والفلسفة؛ ذلك ألنّ

ممن كان هلم األثر اهلام أو الذين أسسوا  اًرياألجنبية بعني الشك والريبة. وإن كث
علوم اإلسالمية، أو الذين أسهموا يف نشر هذه الفروع العلمية يف للفلسفة وال

اإلسالم، إما كانوا من غري املسلمني أساساً، أو كانوا خيالفون بعض أو مجيع 
  .���»األصول واألحكام اإلسالمية

  :اجلواب

إشارة إىل  أيوسريته  9ليست هناك إشارة يف تاريخ النيب األكرم 
مل تشهد اجلزيرة العربية آنذاك ـ حيث اجلاهلية  تدوين أو ترمجة كتاب؛ إذ

ضاربة بأجراا ـ حركة علمية من هذا القبيل، وإن احلركة العلمية يف إطار 
الترمجة والتأليف اليت ظهرت فيما بعد إمنا هي مدينة إىل اجلهود اإلسالمية 
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والتعاليم اليت جاء ا اإلسالم واليت كانت حتث وتشجع على طلب العلم 
  عرفة.وامل

هناك كثري من اإلرشادات واألوامر الواردة يف القرآن الكرمي والسنة 
الشريفة اليت حتثّ وتشجع على طلب العلم وحفظه بالكتابة، من قبيل احلديث 

  :والذي يقول فيه 9املروي عن النيب األكرم 

  .���»اكتبوا؛ فإنكم ال حتفظون حىت تكتبوا«

املسلمني إىل طلب العلم والتأليف، ذلك من التعابري اليت تدفع  سوى وما
مل يشهد كتاباً يف تلك البيئة اجلاهلية،  9هذا يف حني أن عصر النيب  األكرم 

ذلك بالنسبة إىل  حصل عليه كما النيب كتاب كان يثين على عرضوعندما كان ي
رجل من األنصار حيث عرض على النيب كتاباً بعنوان جملة لقمان، فاستحسنه 

  .���إن قرآننا أفضل وأكمل منه :عليه، مث عقب على ذلك قائالًالنيب وأثىن 

مبسألة التدوين، يتجلى  9والدليل اآلخر على اهتمام النيب األكرم 
من خالل اهتمامه حبفظ القرآن الكرمي وتدوينه منذ بداية نزوله، حيث كان 
يشجع أصحابه على ذلك، وكانوا بدورهم يكتبون اآليات مبجرد أن يتلوها 

هم. والشاهد على ذلك أن أخت عمر كانت حتتفظ ببعض السور واآليات علي
املكتوبة، وحيكى يف إسالم عمر أنه وجد عندها شيئاً من القرآن مكتوباً على 

. وطبعاً كان هذا يف بداية البعثة، وعليه فإنه يشري إىل أمرٍ يف غاية �`�الرقاع
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واملسلمني مبسألة حفظ األمهية؛ إذ انه يعكس االهتمام املبكر لرسول اهللا 
  القرآن الكرمي.

قد رصد عدداً من  9وعالوة على ذلك فقد كان النيب األكرم 
أصحابه ليكتبوا له غري القرآن الكرمي من األمور األخرى أيضاً، من قبيل 

اب النيب أكثر من مئة كاتب، وقد الرسائل والكتب واملواثيق، وقد بلغ عدد كت
 األكرم يف خمتلف املوضوعات واملسائل، كما بقيت بعض املكتوبات عن النيب

  .���كان من الصحابة من يكتب أحاديثه أيضاً

  :اختالف سنة اخللفاء عن سنة النيب األكرم

إن املذكور يف كتب التاريخ بشأن املنع من تدوين الكتاب إمنا يعود إىل 
تابة عهد اخللفاء، فإن اخلليفة الثاين ـ طبقاً للمشهور ـ هو الذي منع من ك

  احلديث حبجة اخلشية من اختالط احلديث بالقرآن الكرمي!

أجهزة السلطة إىل اية العصر األموي مل تكن تبدي رغبتها  كما أنّ
هؤالء  به، ذلك ألنّ 9حنو تدوين الكتب، وهذا األمر ال دخل للنيب األكرم 

ة، ألن اخللفاء كانوا حيكمون املسلمني، ولكن أعماهلم ال متت إىل اإلسالم بصل
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 

كما أن الكتب األجنبية قد ترمجت إىل  .���يف عصر األئمة (عليهم السالم)
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من أمثال  :اللغة العربية يف بداية األمر من قبل أصحاب األئمة األطهار 
جابر بن حيان، وآل نوخبت، وحممد بن إبراهيم الفزاري، وقد ورد الثناء من 

على فالسفة اإلغريق على ما هو احملكي عنه يف  7قبل اإلمام الصادق 
  .���كتاب توحيد املفضل

التملك والتصرف الشخصي يف األنفال والغنائم  :الشبهة الرابعة ■

  :احلربية

على الرغم من إمجاع املؤرخني على أن النيب قد رحل من الدنيا ومل 
ميلك شيئاً من حطام الدنيا، حيث مل يكن من املتهافتني على مجع األموال 

  قولوالثروة، جند بعض احلاقدين واملغرضني يطرح هذه الشبهة وي
لقد متكن حممد بذكائه الفذ ورصانته الفريدة من ضمان البنية املالية «

ألتباعه وبناء جيش اإلسالم وتعزيز اهليكل العام للحكومة اإلسالمية، فابتكر 
لذلك نظرية اخلمس والزكاة واجلهاد والغنائم واجلزية والفدية. كيف ميكن 

سري معقد هلذا األمر، فقد للمسلم أن يدفع اخلمس إىل اهللا؟ ال يوجد هناك تف
كان حممد يساوي بني نفسه وبني اهللا، وكان يعمل على تقدمي اسم اهللا على امسه 
كي يظهر للمسلمني أن اإلنفاق عليه وعلى أهل بيته إمنا هو إنفاق على 

  .���»اهللا

  :وذات هذا الشخص يتحدث يف موضع آخر ويقول

سورة األنفال أن مجيع األموال لقد ذكر إله العامل طبقاً لآلية األوىل من «
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املذكورة هي ملك صرف له ولنبيه. ومن الواضح حيث أن اهللا ال ميكن أن 
يرى، فإن هذه األموال تكون ملكاً خالصاً لرسوله، حيث سينوب عنه يف 

  .»حيازة سهمه من تلك األموال

  :اجلواب

هناك يف الشريعة اإلسالمية املقدسة أسس وقواعد مرسومة لسلوك 
اكم اإلسالمي ميكن الوقوف عليها يف الكتب واملصادر الفقهية والروائية، احل

  وهي مقتبسة ومستنبطة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة.

بوصفه القائد العام للقوات املسلحة يقوم  9لقد كان النيب األكرم 
بتوزيع الغنائم بني املقاتلني، وكان يعطي للفرسان أكثر من حصص املشاة؛ إذ 

ان للخيل آنذاك قيمة حربية وقتالية كبرية. وطبقاً لآليات الواردة يف هذه ك
السورة مت حتديد تكاليف أخرى للمسلمني، وهي عبارة عن مخس الغنائم، 
ويتم تقسيم اخلمس إىل ست حصص بعدد موارد مصرف اخلمس، على ما هو 

" �8  ( :وارد يف قوله تعاىل $q $X�J $N 
& ��$� 8Z
 $2 8 $® 8�  	 89�) , ��$v $0 BM  6  + # $2  %& �' ��� # $2 �1 $�� �Ñ
 8#
 $2 h $	-$)$38#
 $2 h$. 8� ��8#
I  ̀ 3 ! ��#
  �8.
 $2  = D- $� $� ( ���.  

وكان املسلمون بعد كل معركة يدفعون مخس الغنائم اليت حيصلون 
عليها إىل النيب األكرم؛ ليتصرف ا طبقاً لتعاليم القرآن الكرمي. ويف سرية عبد 

 بن جحش ـ حيث وقعت يف الشهر احلرام ـ تردد النيب يف التصرف يف اهللا
  .���أموال اخلمس، حىت نزل القرآن من قبل اهللا بإباحة ذلك
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وعندما حيصل املسلمون على غنيمة دون قتال، أعم من أن تكون تلك 
الغنيمة من األموال املنقولة أو غري املنقولة، يطلق على هذه الغنيمة مصطلح 

-( :ل طبقاً لقوله تعاىلاألنفا $T 8J$�
 8� $Z $>$J&�#$v 8� $* , �%- $T 8J$�
 8̀ ��  %   %& �' ��#
 $2( ���.  

، ينفقها كيف يشاء 9وقد كان أمر هذه األنفال بيد الرسول األعظم 
طبقاً ملا يراه من املصاحل، ولذلك جنده يف غزوة بين النظري اليت انتهت من دون 

هاجرين، ومل يعط شيئاً منها إىل األنصار سوى قتال قد قسم األراضي على امل
  .���لرجلني كانا حباجة إىل أرض يزرعان عليها لكوما فقريين

وكانت خيرب ملكاً جلميع املسلمني، ألا فتحت عرب القتال؛ فيكون 
دون قتال وال إراقة دماء، من ريعها للمسلمني، خالفاً لفدك اليت فتحت 

، وقد أعطاها البنته السيدة فاطمة �`� 9هللا فأضحت ملكاً خالصاً لرسول ا
حنلة، وذلك امتثاالً ألمر اهللا الوارد يف اآلية الثامنة والثالثني من  3الزهراء 

بتوظيف صالحيته يف  9. ويف معركة حنني قام النيب األكرم ��lسورة الروم
  .��yهذا الشأن، فأعطى بعض أموال الغنائم ألهل مكة من أجل تأليف قلوم

أن  9ن يتضح من خالل هذه اآليات والروايات وسنة رسول اهللا إذ
أساس تصرف النيب األكرم يف أموال الغنيمة يقوم على األوامر اإلهلية؛ ألنه 
على املستوى الشخصي كان حىت اللحظات األخرية من عمره الشريف يعيش 
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يف حجرات طينية صغرية يف غاية البساطة، وكان حيدث مراراً أن يبيت 
طاوياً ليايل متوالية هو وأهل بيته حيث ال جيدون ما يأكلونه من  9نيبال

الطعام. وكان الطعام إذا توفر عندهم ال يتجاوز خبز الشعري، وكان حيدث 
  أحياناً أن يشد النيب على بطنه حجر ااعة من شدة اجلوع.

مل حيدث أن أكل النيب وأهل  :وقد روي عن السيدة عائشة أا قالت
ثالثة أيام متتالية طعاماً ال يتجاوز خبز الشعري، وقد استمر الوضع على  بيته

هذا احلال حىت رحيل النيب األكرم عن هذه الدنيا، ومل يأكل أهل البيت ثالث 
  .���احلياة 9وجبات يومياً حىت فارق النيب 

ويف اخلتام جيب التنويه إىل أن صاحب هذه الشبهة نفسه، اضطر يف 
به املشتمل على هذه الشبهة إىل االعتراف بأن رسول اهللا مل موضع آخر من كتا

يسع أبداً إىل مجع األموال والثروة ألهداف شخصية، وقال جيب اإلذعان 
واإلقرار بأن حممداً من الناحية املالية بقي حىت آخر حلظة من حياته طاهر 

ألموال الذيل جديراً باملدح والثناء من هذه الناحية، وقلما سعى إىل توظيف ا
  .���ملصلحته اخلاصة، وعاش يف منتهى الزهد والقناعة

  :عدم الوفاء بالعهود واملواثيق :الشبهة اخلامسة  ■

 9دعوى باطلة تتهم النيب األكرم  »اسالم ومسلماين«هناك يف كتاب 
بعدم الوفاء بالعهود واملواثيق اليت كان يربمها مع اآلخرين، وكان ينتهكها، ومما 

  كتاب بشأن صلح احلديبيةجاء يف هذا ال
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يف املفاوضات اليت دارت بني حممد وأهل مكة وأدت إىل توقيع ميثاق «
احلديبية، اتفق الطرفان على أن يرجع حممد إىل مكة يف العام املقبل وهنالك 
ميكنه أداء مناسك احلج، ولكن عليه يف املقابل أن يتخلى عن وصف نفسه 

ين اإلسالم. ومن البديهي أن حممداً تنكر بالنبوة، وأن يكف عن الدعوة إىل د
  .���»فيما بعد هلذا امليثاق واملعاهدة وقام بانتهاك بنودها

  :اجلواب

بعدم احترام املواثيق جمرد كالم ال أساس له  9إن اام النيب األكرم 
من الصحة، بل هو اام ال خيلو من انعدام املروءة؛ ألن النيب األكرم مل يكن 

اثيق والعهود فحسب، بل كان حىت أهل بيته وذريته من أوثق الناس وفياً باملو
  بني العرب يف رعاية هذا النوع من العهود واملواثيق.

وقد كان عبد املطلب جد النيب قد عاهد قبيلة خزاعة قبل أن يولد 
، وقد بقي هذا العهد ساري ���النيب، بل وقبل أن يولد عبد اهللا والد النيب

  ريخ.املفعول عرب التا

وقد كانت قبيلة خزاعة ظهرياً للنيب يف مجيع احلروب اليت خاضها، 
وكانت ختربه مبا عليه واقع أعدائه، ويف صلح احلديبية كانت إىل جانب النيب 

  .�`�يف مواجهة بين كنانة (بين بكر) الذين حتالفوا مع قريش
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كرم لقد كانت هذه املودة املتبادلة بني قبيلة خزاعة وأهل بيت النيب األ
باقية وراسخة على مر األزمنة، حىت كان عدد من كبار قبيلة خزاعة من عمال 
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وقد استشهد عدد من أفراد هذه القبيلة يف 
معركة كربالء، ومن بني مشاهري هذه األسرة الشاعر الشيعي املعروف دعبل 

  اخلزاعي.
أشرف املعاهدات العربية  ومن ناحية أخرى قيل إن حلف الفضول من

اليت أبرمت يف عصر اجلاهلية، وإن مصدر حلف الفضول يف واقع األمر هم بنو 
   .���هاشم

  :أنه قال 9روى ابن إسحاق عن رسول اهللا 
  .»وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة«

ويف حديث آخر «روى ابن منظور هذا احلديث يف لسان العرب، وقال 
أصل احللف املعاقدة واملعاهدة على  :. قال ابن األثري» حلف يف اإلسالمال«

التعاضد والتساعد واالتفاق، فما كان منه يف اجلاهلية على الفنت والقتال بني 
ال حلف يف  :القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه يف اإلسالم بقوله

وم وصلة األرحام كحلف اإلسالم، وما كان منه يف اجلاهلية على نصر املظل
(وأميا حلف كان  :9املطيبني وما جرى جمراه فذلك الذي قال فيه رسول اهللا 

يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة)، يريد منه املعاقدة على اخلري ونصرة 
  . ���احلق، وبذلك جيتمع احلديثان

                                                             

��� :�W�X( �de�� ,�&���� Y?�& ���� ��m�� �&=��� _ ,|W�,� + 	�� )s� "& Py ,
 a�z�� 

��� :�W�X(  _ ,����� �� OmK ,'=�� +6�6� �#��? ,F!���� +������ F$�H �9�� ,
 a�xx  ��xw� 



 ���

 وكان النيب يفخر دائماً حبلف الفضول الذي عقد يف اجلاهلية، ويرى
  :نفسه ملزماً باحترامه ورعايته، وقد روي عنه يف هذا الشأن قوله

لقد شهدت مع عموميت حلفا يف دار عبد اهللا بن جدعان ما أحب أن «
  .���»يل به محر النعم، ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت

وقد التزم النيب بالعهود اليت أبرمها مع قريش، ومل يقم مبا ينقضها أبداً، 
لبعض بنود هذه العهود يعيد املسلمني اهلاربني من مكة إىل  بل كان طبقاً

  قريش، حىت قام أهل مكة أنفسهم بإلغاء هذا البند.
كما أبرم النيب األكرم معاهدة مع اليهود، وبقي ملتزماً مبضمون هذا 
العهد مدة التزامهم واحترامهم له، حىت إذا نقضوه ومل حيترموه اضطر إىل 

  ردعهم وحماربتهم.
عاهد النيب قبائل أخرى أيضاً، ورأى نفسه ملزماً باحترام عهده،  كما

ومن بني تلك القبائل (قبيلة بين عامر)، وقام أحد املسلمني بقتل اثنني من 
أفراد هذه القبيلة عن طريق اخلطأ. ومبجرد أن علم النيب باألمر أخربهم بأن 

ي قطعه معهم، وأنه املسألة كانت جمرد حادثة وأنه باق على احترامه للعهد الذ
على استعداد لدفع دية القتيلني، وكان يف سياق هذا األمر أن توجه إىل بين 

أدى إىل  وهو أمرالنظري لالستعانة م، ولكنهم كانوا قد خططوا الغتياله، 
  .���حماصرم وإخراجهم

كما روي هذا االلتزام بالعهود عن األئمة األطهار من ذرية الرسول 
أبرم عهد الصلح  7فقد ذكرت كتب التأريخ أن اإلمام احلسن  األكرم أيضاً،
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مع معاوية بن أيب سفيان، وعلى الرغم من عدم احترام معاوية لبنود الصلح، 
كان يرى  7كان حيترمها. وحىت اإلمام احلسني  7إال أن اإلمام احلسن 

يعة نفسه ملزماً باحترام العهد الذي وقعه أخوه اإلمام احلسن، وكان جييب الش
إن بيننا وبني هذا الرجل عهداً، ولذلك  :الذين يطلبون منه الثورة قائالً

  مل يطلق ثورته يف عهد معاوية. 7فإنه

بعد البعثة ميضي العهود اليت  9وعليه فإنا نشاهد أن النيب األكرم 
أبرمها جده عبد املطلب مع قبائل خزاعة، ويفخر حبلف الفضول، كما أبرم بعد 

ينة عدداً من املواثيق والعهود مع خمتلف الفئات، وكان يلتزم دخوله إىل املد
برعايتها على الدوام، من هنا تكون دعوى عدم احترام النيب للعهود واملواثيق 

  جمرد ادعاءات باطلة وال أساس هلا من الصحة.

  :تنصيب األعيان واألشراف :الشبهة السادسة  ■

عض أعيان القوم قد نصب ب 9النيب األكرم  هناك من يدعي أنّ
  .���يف مناصب حكومية واجتماعيةوأشرافهم 

  :اجلواب

  : 9ـ التقوى والكفاءة معيار تنصيبات النيب األكرم  ١

لقد بعث النيب يف شبه اجلزيرة العربية وكانت اتمعات العربية يف 
اجلاهلية متنح مجيع االمتيازات والتفاخر على أساس النظام الطبقي الذي يسود 

ل، وإن الشخص العريب البارز يف القبيلة كان يتمتع بامتيازات ال يدانيه القبائ
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فيها غريه، وكان الشخص العريب يرى نفسه أصلح من غريه لتسنم املناصب 
العليا، حيث كانت العصبية واحلمية وكذلك االنتساب إىل القبيلة شرطاً كافياً 

نتماء إىل قبيلة كبرية من للوصول إىل سدة احلكم يف مثل هذا اتمع، وكان اال
  أكرب املفاخر عند العرب.

ويف خضم هذه االعتبارات االجتماعية قام النيب األكرم بنشر التعاليم 
يف جعل مالك التفاضل وتوظيفها القرآنية اليت نزلت عليه من وحي السماء 

  على أساس التقوى.

م األمور أه دوعلى أي حال فإن القرآن الكرمي بعد إسقاط ما كان يع
اليت تدعو إىل التفاخر والتباهي يف العصر اجلاهلي من االنتساب إىل القبيلة، 

  :ذكر أن املعيار احلقيقي للتقييم والتفاضل على النحو اآليت

)  $̀  ]- $! $� $2 - ;.& �( �� 89 �D-$" 8� $( $w $2 h$bJ�N $2 B� $D $G 8�  	 89 �D-$" 8�$� $_ - �J H �·-�"#
 - $ ?P$N - $*
 
& �0 $�- $($) #  H,
 $�8"  Z 89 �� $	 $� 8D$N ��  89 �D- $� 8E$N ( ���.  

كما أشار النيب يف كثري من الروايات واألحاديث املروية عنه إىل املالك 
  :واملعيار احلقيقي للتفاضل يف اإلسالم، وهو التقوى، ومن ذلك قوله

يها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ال فضل لعرىب على أ«
عريب وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال  عجمي وال لعجمي على


,H  ( :بالتقوى، قال اهللا تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه $�8"  Z 89 �� $	 $� 8D$N �� 
 89 �D- $� 8E$N(���.  
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وذكر يف حديث آخر أن كبار أمته هم من يقومون على خدمة القرآن 
  :وحييون الليل بالتهجد والعبادة، إذ يقول

  . ���»لة القرآن، وأصحاب الليلأشراف أميت مح«
  :أنه قال أيضاً 9وروي عنه 

  .���»أال إن كل دم ومأثره كانت فياجلاهلية فإا حتت قدمي هاتني«
يأخذ هذا املالك معياراً لتقسيم املناصب، فكان  9وكان النيب األكرم 

  خيتار الصلحاء من املؤمنني على أساس التقوى والكفاءة.
  :كر بعض األمثلةنكتفي بذيأيت  وفيما

ـ عتاب بن أسيد شاب يتمتع باحللم والذكاء، ومل يكن مضى على  ١
حاكماً على مكة  9عمره أكثر من عشرين ربيعاً، وقد نصبه رسول اهللا 

وأجرى عليه جراية يومية قدرها درمهاً واحداً، وبذلك حطّم سدود الوهم اليت 
  .�`�كانت اجلاهلية تفاخر به

والده جمرد غالم، وكان إىل ذلك حدث السن،  ـ أسامة بن زيد كان ٢
أثار  وهو أمرومع ذلك قام النيب بتسويده على كثري من كبار الصحابة، 

اعتراض بعضهم، متذرعاً بصغر سنه. (إال أن الدوافع احلقيقية والسياسية وراء 
هذا االعتراض تكمن يف أن صحة النيب كانت قد انتكست، وكانوا يضمرون 

)، فتأمل النيب من مقالتهم 9السلطة بعد رحيل النيب األكرم  االستيالء على
بشدة، وحتامل على نفسه رغم ما به من الضعف وتوجه إىل املسجد، وقال 
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 كان النيب يسعى إىل إفهام أصحابه أن بلوغ املناصب والقيادات إمنا
يقوم على أساس الكفاءة الذاتية لألشخاص ولياقتهم وخربم، وليس على 

عأساس األقدمية يف السن أو االنتماء إىل القبيلة، فال ياالنتماء إىل القبائل  د
  املغمورة نقصاً يقعد بالفرد عن بلوغ املناصب.

ـ بالل بن رباح احلبشي تسنم منصب مؤذن النيب األكرم [شبيه  ٣
ناطق الرمسي باسم احلكومة يف العامل املعاصر]، رغم أنه مل يكن عربياً، مبنصب ال

وكان عبداً حمرراً، وبذلك أثبت النيب أن املالك واملعيار يف التفاضل بني الناس 
يف الدين اجلديد إمنا يقوم على أساس التقوى، وهو أمر مل يعهده العرب من 

  قبل ذلك.

بأن يؤذن فوق الكعبة  9كرم وبعد فتح مكة املكرمة أمر النيب األ
 ���ال عتاب بن أسيدـة وصدح باألذان؛ فقـاملشرفة، فاعتلى بالل ظهر الكعب
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ـ الذي كان من األحرار [الطلقاء] ـ أشكر اهللا أن مضى أيب من هذه الدنيا ومل 
أمل جيد رسول اهللا غري هذا «ير مثل هذا اليوم! .. وقال احلارث بن هشام 

؛ فرتلت اآلية اآلنفة [اآلية الثالثة عشرة من سورة »ان؟!الغراب األسود لألذ
  .���احلجرات]، وبينت معيار القيم الواقعية

ـ سلمان الفارسي مل يكن عربياً، وكان مملوكاً حمرراً، فأضحى  ٤
مستشاراً للنيب، بل كان أقرب إىل النيب من سائر الصحابة، حىت قال عنه النيب 

  .���»سلمان منا أهل البيت«
ـ لقد كان للنيب عندما خيرج إىل الغزوات كثري من اخللفاء، ولكنه  ٥

كان يف أكثر األحيان يستخلف ابن أم مكتوم وهو شخص ضرير ال يستطيع 
  .�`�الناس يف الصالة مؤاخلروج مع الصحابة للقتال، فكان النيب يستخلفه لي

 عندما كان خيرج من املدينة مل تكن لديه 9قيل إن النيب األكرم 
معايري حمددة الختيار من خيلفه على املدينة، ولذلك جنده يستخلف ابن أم 

. ال شك يف أنه ��lمكتوم إحدى عشر مرة واختار غريه مرتني أو مرة واحدة
أسباب حمددة يف هذا االختيار، ورمبا كان ذلك يعود إىل أن مهمة  هناك مل تكن

عدو إقامة اجلماعة، ومل الذي يستخلفه النيب يف مثل هذه احلاالت مل تكن ت
يكن يبتعد عن املدينة مسافة طويلة، أو مل تكن األوضاع شديدة اخلطورة. 
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ولكنه عندما شعر بقوة اخلطر على املدينة عتدما توجه إىل تبوك مل يستخلف 
  غري علي بن أيب طالب.

  :ـ توظيف األعيان بغية بسط سلطة اإلسالم ٢

بيعة إدارة اتمعات العربية حيث بطبيعة احلال ال ميكن أن ننكر أن ط
تأىب يف غالبيتها من تسويد الغريب عليها، كان النيب يراعي املصلحة يف ذلك، 
فينصب أحياناً بعض كبار العرب من قريش، كما كان األمر بالنسبة إىل عتاب 
بن أسيد الذي أسلم يوم فتح مكة، وحيث كان فرداً كفوءاً، عمد النيب إىل 

.كما قام النيب بعد ���على مكة عند خروجه منها إىل الطائفتنصيبه حاكماً 
فتح مكة بإلغاء مجيع املناصب الزائفة والكاذبة اليت ال تقوم على أساس 

  منطقي، ومل يبق إال سدانة الكعبة وسقاية احلاج.

كان عثمان بن طلحة بن شيبة املكي صاحب مفتاح الكعبة يف 
إىل  9كة املكرمة، عمد رسول اهللا مل 9اجلاهلية، وبعد فتح النيب األكرم 

لطاملا كان مفتاح الكعبة يف أسرتك، فليكن املفتاح  :إعادة مفتاح الكعبة له قائالً
  .���عندك أيضاً

وحىت أبو سفيان الذي أسلم بعد فتح مكة، أعطاه النيب يف غزوة حنني 
  .�`�قيادة جمموعة من فتيان قريش من الذين أسلموا حديثاً

النيب األكرم حتطيم أصنام الطائف، أرسل إىل هذه املهمة وعندما أراد 
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. وكان السبب يف ذلك أن هذا ���أبا سفيان؛ ألنه كان األقدر على ذلك
  األسلوب كان هو األدعى إىل بسط اإلسالم هناك.

جيهد عند مجع الصدقات واحلقوق الشرعية  9كما كان النيب األكرم 
، وكان ���ا جبمع احلقوق من قبائلهميف تكليف رجال القبائل أنفسهم ليقومو

أكثر هؤالء من زعماء القبائل، وكان ذلك بطبيعة احلال هو املعمول به ما دام مل 
  يتعارض مع أصل اإلسالم.

  :نشر اإلسالم بالعنف والسيف :الشبهة السابعة  ■

هناك من يذهب إىل االعتقاد بأن السبب الرئيس أو أحد األسباب 
 يف توسيع رقعة اإلسالم وبسط سلطته يكمن يف توظيف الرئيسة يف جناح النيب

القوة والعنف وإثارة احلروب، حيث كان يفرض على القبائل اإلسالم أو املوت 
اليت  ة. وقد استدل هذا املدعي لكالمه هذا باحلروب الكثري�`�حبد السيف

  اندلعت يف عصر النيب األكرم.

  :اجلواب

  :ة إىل اإلسالمـ الطرق العملية يف أسلوب الدعو ١

يف العديد من آياته  9يؤكد القرآن الكرمي يف خطابه للنيب األكرم 
على أصل احلرية يف اختيار الدين وعدم اإلكراه يف ذلك، كما أن سرية النيب 
األكرم بعيدة كل البعد عن إجبار الناس على اعتناق الدين اإلسالمي احلنيف، 
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  :كن لنا اإلشارة إىل اآليات اآلتيةومن بني آيات القرآن النافية لإلكراه مي

 (ـ  ;�& �T $D - �	 H $2 
 ;� D- $� - �	 H $̀ 3 ! ��#
 �t-$" 8* $� $7 - �J H ( ���.  
$ � *�   (ـ   g $2 89 ���"* � 89 ��$# ( ���.  
*�   (ـ  ��#
  4 $t
 $� 8D H $<( �`� .  

جاء يف شأن نزول اآلية األخرية أن أحد النصارى اعتنق اإلسالم، 
وم إدخال أوالده إىل اإلسالم بالعنف واإلكراه والتهديد، ولكنهم وكان ير

رفضوا ذلك، فالتجأ الرجل إىل النيب وطلب منه العون يف إكراههم على اعتناق 
  .��lاإلسالم، فرتلت هذه اآلية يف رفض طلبه

�  (ـ T 8�$3 8� $0 $M- $� 8� $	 $2 8�  	 8��3 8� $0 $M- $� 8� $� $0 89 ���. $� 8�  	 ?� $8Q
  ̀ �� $2 8� ( �y�.  
وهناك آيات أخرى تنفي توظيف النيب للقوة واإلكراه يف الدعوة إىل 
الدين، والتصريح بأن مسؤوليته تتلخص يف إبالغ وحي السماء إىل الناس، 

  :ومن ذلك قوله تعاىل
�  (ـ Ã$m$!8#
 $>83 $� $Z $X�J ¯ $0 
 8&�# $& $E 8� H $2 ( �x�.  
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وهناك آيات أخرى تصرح بشكل خاص وواضح وتعرب عن اجتاه يف 
املوعظة «، و»احلكمة«دعوة النيب من خالل األمور الثالثة اآلتية، وهي 

دون أن يكون هناك موضع ألي من ، »اادلة باليت هي أحسن«، و»احلسنة
  :إىل القسوة، ومن ذلك قوله تعاىلحل يلوح منه العنف واللجوء 


#8  (ـ  $2  R $� 8�  8Q- . $>�. $�  ̀ 3 ! $' $z H �� 8�
I 8# �- $w $2  R$" $� $8Q
  R$f  Z 8& $�I $�  7 � )�#- . 89 �:
 �� $� 8�$N ( ���.  

وهناك آية أخرى حتدد وتقيد نوعية احلوار الذي جيب على الرسول 
  :سن، إذ يقول تعاىلأن يقيمه مع أهل الكتاب بأن يكون باليت هي أح

)  �� $� 8�$N $�  7 � )�#- . �< H  C-$) �8#
 $̀ 87$N 
&�# �- $ �� $< $2 ( ���.  

وقد أشار املفسرون يف شرح اجلدال باليت هي أحسن إىل احلوار القائم 
. �`�على أساس الود والرفق واللينب والبعد عن العنف والغمز واإلساءة والغلظة

اذ مرتضى املطهري اآليتني األخريتني دليالً آخر على وقد اعترب الشهيد األست
  نفي اإلكراه يف اعتناق الدين.

يف سريته العملية ومن خالل االستلهام من  9وقد كان النيب األكرم 
اآليات املتقدمة يف دعوته إىل اإلسالم ملتزماً بانتهاج هذه الطرق الثالث 

قيادا يف املدينة واصل هذا املتقدمة. ورغم بلوغ النيب مرحلة بناء الدولة و
النهج يف الدعوة إىل اإلسالم حيث كان يف مواجهته ألهل الكتاب ـ الذين 
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ـ  9كانوا يعيشون بوصفهم أقلية يف اتمع املدين الذي يقوده النيب األكرم 
يدعوهم إىل اإلسالم من خالل احلوار العلمي اهلادئ املشبع باحلجج 

اريخ هذه احلوارات الكثرية اليت أقامها النيب مع والرباهني، وقد سجلت كتب الت
. غاية ما هنالك أن النيب كان يف اية املطاف ���خمتلف اجلماعات واملذاهب

عندما يرفض أتباع األقليات الدينية من املواطنني يف املدينة املنورة اعتناق 
ن الدين اإلسالمي احلنيف يطلب منهم ضريبة مالية تدفع إىل الدولة ـ وكا

يصطلح عليها يف ذلك العصر باجلزية ـ بإزاء توفري احلماية هلم من قبل الدولة 
اإلسالمية يف خمتلف ااالت االقتصادية وضمان حريتهم االجتماعية وممارسة 
طقوسهم الدينية. وعندما كان النيب يرسل حاكماً إىل منطقة يقطنها بعض أتباع 

طي معهم عرب تراتبية تقوم على األقليات األخرى، يرسم له سياسة التعا
دعوم إىل اإلسالم أوالً، فإن رفضوا اعتناق اإلسالم، دعاهم إىل التعايش 
السلمي مع املسلمني ودفع ضريبة مالية تساعد الدولة على توفري احلرية 
واألمن هلم. ونرى هذه اإلرشادات يف الكثري من الكتب اليت محلها عمال النيب 

  .���إىل اليمن 9األكرم 

من وراء خوض املعارك واحلروب وتشريع  9دوافع النيب األكرم  إنّ
ترمي إىل نشر الدين بالعنف وفرضه على الناس بالقوة،  ياجلهاد مل تكن دواع

وإمنا كان اهلدف منها هو القضاء على احلكومات الطاغوتية اليت استضعفت 
صادية. والدليل مواطنيها على مجيع املستويات الثقافية واالجتماعية واالقت
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بعد الفتوح واالستيالء على تلك  9على ذلك هو سلوك  النيب األكرم 
املناطق حيث كان يدعو الناس بعد ذلك إىل اإلسالم دون إكراه، وخييرهم بني 
اعتناق اإلسالم والبقاء على دينهم، ومل يقم النيب دم أي كنيسة أو كنيس يف 

  كلّ فتوحه.

يرسل معاذ بن جبل إىل نشر الدعوة يف  9 وعندما كان النيب األكرم
اليمن كان يوصيه بالرفق واللني والبشارة وعدم التضييق عليهم، إذ روي عنه 

  :أنه قال له
  .���»يا معاذ بشر وال تنفّر، يسر وال تعسر«

على معاذ بن جبل بأن يتبع احلكمة  9وقد أكد النيب األكرم 
  :إذ كتب معه إىل أهل اليمن قائالًواملوعظة يف دعوة الناس إىل اإلسالم، 

  .���»وأمرته أن يدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة«

ورمبا أمكن لنا إثبات حلم النيب وصربه يف الدعوة إىل الدين اإلسالمي 
احلنيف، من خالل سلوكه مع أهل مكة الذين مارسوا كل أنواع الظلم واجلور 

ة احلروب ضده وضد أنصاره لسنوات واالضطهاد والتعذيب بل وحىت إثار
طويلة، وقد تراوحت الضغوط على أنصاره وأتباع دينه ما بني الضغوط 
النفسية واجلسدية، بل وصل األمر حىت إىل قتل أعز الناس عليه من أهل 
بيته، ولكنه عندما فتح مكة أعلن العفو العام، وترك للناس كامل احلرية يف 

  دينهم. اعتناق اإلسالم أو البقاء على
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إىل عامله على اليمن وكان  9ويف الكتاب الذي أرسله النيب األكرم 
فيها من يدين بدين اليهودية واملسيحية، أكد فيه على أنه إن اعتنق اإلسالم 

ا إذا آثر البقاء مأأحد منهم دخل يف عداد املؤمنني، له ما هلم وعليه ما عليهم، و
منا يكتفى منه بدفع اجلزية، ومما ورد على دينه فال يكره على تبديل دينه، وإ

  .���»ومن كان على نصرانيته أو يهوديته، فإنه ال يرد عنها«يف ذلك الكتاب 

ويف أثناء الدخول إىل مكة كانت راية املسلمني يف يد رجل امسه 
اليوم يوم «، فأخذ يرجتز ويتلو أشعاراً يقول فيها ���عبداهللا بن أيب جنيح

منه ذلك، حىت  9، فما أن مسع النيب األكرم »احلرمة كهتامللحمة .. اليوم 
�F8J$N 8$ «فقال له  7بن أيب طالب  ياًأمر اإلمام عل �� $0 �18"  	 $R $*
 o�#
 8+ �d $0 �1 8D  � 8�$N

- $  ̈  �̀ �_ 8�$E 6  +o#
«�`�.  

يف مكة املكرمة كان يدعو الناس  9وطوال فترة إقامة النيب األكرم 
اتباع األساليب السلمية. وإن أهل املدينة إمنا إىل اإلسالم بالرفق واللني و

اعتنقوا اإلسالم من خالل معرفتهم هلذا النهج، ورد مساعهم لتعاليم القرآن 
  .��lالسمحة، ومن هنا اشتهر أن املدينة املنورة قد فتحت بالقرآن
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هكذا متّ فتح املدينة املنورة بوصفها أهم املدن يف عصر النيب األكرم 
دون أدىن إكراه، بل اعتنقوا اإلسالم من ومته، حيث أسلم أهلها وعاصمة حك

بكامل حريتهم واختيارهم، ووجهوا دعوة إىل النيب. وبطبيعة احلال عندما أقام 
النيب األكرم يف املدينة املنورة، كان يرسل األفراد واجلماعات إىل أطراف 

  املدينة لنشر اإلسالم.

ة اليت تعرض هلا عدد من وخري شاهد على ذلك املذحبة الوحشي
  :املبلغني، واليت يرويها الواقدي يف كتاب املغازي على النحو اآليت
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يعمل على استمالة قلوب احملايدين  9لقد كان النيب األكرم 
ودعوم إىل اإلسالم من خالل إرسال ااميع التبليغية واإلرشادية إىل 
خمتلف املناطق والقبائل، وكان هؤالء املبلغون من حفاظ القرآن ومحلة املعارف 

التعاليم اإلسالمية، وكانوا قد وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل نشر و
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  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 

ن الشبهة القائلة بأن النيب كان ينشر دين اإلسالم دليل واضح على بطال
  بواسطة العنف، وإمنا العكس هو الصحيح.

ومن خالل التدبر والتأمل يف احلروب اليت بدأت منذ السنة األوىل من 
ميكن لنا الوقوف على أسلوبه  9اهلجرة إىل آخر أيام حياة النيب األكرم 

عندما كان  9ن النيب األكرم ومنهجه الصحيح يف نشر اإلسالم. فقد روي أ
يرسل املقاتلني إىل احلرب يأمرهم باحملافظة على حرمة الناس وكرامتهم، 

  .���وكان يقدم الدعوة إىل اإلسالم والتوحيد والنبوة على اجلهاد
وقد نقل احملققون أن جمموع من قتل من املشركني والكفار يف مجيع هذه 

هذه املدة يف كافة أحناء شبه  الغزوات واحلروب على يد املسلمني طوال
  .���اجلزيرة العربية مل يبلغ األلف نسمة

وعندما أخفق خالد بن الوليد يف دعوة أهل اليمن اىل اإلسالم، عمد 
إىل إرسال اإلمام علي بن أيب طالب بدالً منه، فقام اإلمام  9رسول اهللا 

جيد أهل  بدعوم إىل اإلسالم من خالل احللم والصرب والروية، وبذلك مل
  .�`�اليمن غضاضة يف اعتناق اإلسالم بعد ما ملسوه من احللم والسماحة
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والدليل اآلخر الذي ميكن لنا أن نسوقه على إثبات أن اعتناق اإلسالم 
دون إجبار وال إكراه ظاهرة الوفود. ففي من كان يتم بكل حرية واختيار و

تون إىل النيب أفواجاً السنة التاسعة من اهلجرة وبعد فتح مكة، كان الناس يأ
ومجاعات العتناق اإلسالم وااللتحاق باألمة اإلسالمية، ومن هنا فقد اشتهرت 

   .���تلك السنة باسم (سنة الوفود)

عن هذه الدنيا، وما  9وأما يف الفترة اليت أعقبت رحيل النيب األكرم 
ز فيه كان يصدر باسم دولة اخلالفة وما مسي بعصر الفتوحات، فكان يتم التركي

على توسيع الرقعة اجلغرافية فقط دون االهتمام داية الناس، وهذا كالم 
صحيح ولكنه ال ميت إىل اإلسالم بصلة، فهو بعيد كل البعد عن روح اإلسالم 

. ومع ذلك فإن هذه الفتوحات إمنا كانت دف إىل توسيع ���وحقيقته ومنهجه
لعباس باسم اإلسالم فقط، ومل االمرباطورية املنشودة مللوك بين أمية وبين ا

يكن هناك فيها أي إكراه للناس على اعتناق اإلسالم، بل كان يترك هلم كامل 
احلرية يف اعتناق اإلسالم أو البقاء على دينهم، والشاهد على ذلك أن سكان 
البدان املفتوحة قد أسلموا بشكل تدرجيي، وحىت إسالم اإليرانيني مل حيدث إال 

  الرابع. يف القرن اهلجري

  :ـ اإلسالم عقيدة قلبية ال جمال فيها لإلكراه ٢

من ناحية أخرى جيب القول إن اإلسالم واإلميان من األمور القلبية 
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اليت ال تنسجم مع اإلكراه واإلجبار، وعليه ال ميكن فرض العقيدة على شخص 

t$ (بالعنف والقوة، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي  $� 8D H $<   4

  �* ��#
(���.  
وعليه فإن الدين الذي هو عبارة عن جمموعة من التعاليم االعتقادية 
اليت ال ينعقد عليها غري القلب، ال ميكن أن تفرض على األفراد باإلكراه. نعم 
ميكن للسيف والقوة العسكرية أن تتحكم بأجساد الناس، ولكنها ال تستطيع 

وظمائرهم، وال ميكنها تغيري األفكار  التأثري على ما تنطوي عليه أفئدم
  .���والعقائد

  :9ـ الدوافع الدفاعية حلروب الرسول  ٣

إىل املدينة اندلعت حروب كان موقف  9بعد هجرة النيب األكرم 
املسلمني فيها بشكل عام موقفاً دفاعياً، فهي إما للدفاع عن املدينة أو لصد 

بيعي؛ ألن حق الدفاع تكفله هجمات القبائل أو ردع املعتدين، وهذا أمر ط
  مجيع التشريعات السماوية وحىت الوضعية لكل من يتعرض إىل العدوان.

والقدر املتيقن أن اهللا سبحانه وتعاىل قد وضع برناجماً ودستوراً يضمن 
لإلنسان السعادة والرفاه، وكان األنبياء مكلفني بإبالغ هذه الدساتري إىل مجيع 

ص أو مجاعة إىل احليلولة دون إيصال األوامر الناس، وعليه فإذا سعى شخ
والتعاليم اإلهلية إىل الناس، كان من حق الناس أن يوقفوا هذا الشخص أو 
اجلماعة عند حدهم وإزاحتهم عن طريق الدعوة، لضمان حرية نشر الدعوة 

  ألنفسهم.
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كما مسح اهللا تعاىل للمؤمنني يف قرآنه الكرمي وأذن هلم باجلهاد وردع 
  ميارسون الظلم حبقهم، ورد العدوان من حيث أتى، وذلك إذ يقول تعاىلالذين 

)  $v . $�&�� $E- $� �* $�*  +�� # $� G�N$,
 �� H $2 
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  :التعرض لقوافل مكة التجارية :الشبهة الثامنة  ■

علي دشيت ومسعود أنصاري وغريمها من الكتاب  انحياول األستاذ
ني احلاقدين على اإلسالم من األساس، تصوير حماصرة النيب لقريش املغرض

على أا مسألة ال ختتلف عما كان عليه مألوف عادة العرب من الغزو والنهب 
  .���والغارات

  :ومما قاله أنصاري يف هذا الشأن
بعد أن استقر املقام مبحمد يف املدينة أمر أتباعه بأن يغريوا على «

العمل على كسب األموال بالطرق الشريفة واملشروعة جلأ الناس، فبدالً من 
إىل حتصيلها من خالل السلب والنهب، فكان يف ذلك جمرد زعيم عصابة 
متارس قطع الطرق. وقد قام حممد مبهامجة القوافل التجارية بني مكة والشام 
ثالث مرات ولكنه مل حيقق أي جناح فيها. وقد حقق حممد أوىل انتصاراته يف 
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من األشهر اليت  دعة عدوه حيث كان هذا الشهر يحمرم احلرام مغتنماً غرشهر 
  .���»حيرم فيها سفك الدماء طبقاً للتقاليد واألعراف العربية املتأصلة

  : اجلواب

هذه الشبهة ال تعدو أن تكون اجتراراً ملا سبق للمستشرقني أن  إنّ
. حيث ركزوا على 9رم تذرعوا به فيما يتعلق بدراستهم لسرية النيب األك

تعرض النيب لقوافل قريش من أجل إثبات أن النيب وأتباعه مل يكونوا خيتلفون 
عن أبناء جيلهم من املنتسبني إىل القبائل اليت كانت تعيش يف بادية احلجاز 
القاحلة على النهب والسلب والتعرض للقوافل التجارية، وأنه إمنا ادعى النبوة 

  اعه الشخصية وأهدافه اخلاصة.بغية الوصول إىل أطم

  :ـ السرية النظرية والعملية للنيب األكرم تقوم على املداراة والرمحة ١

إن دعوى اهلجوم على القوافل وسرقة أمواهلا عارية عن الصحة متاماً؛ 
بوصفه خامت  9خمالفة للحقائق التارخيية بالكامل. فقد كان النيب األكرم  نهاأل

اهللا متصفاً باألخالق الكرمية والفاضلة، ويف ذلك روي عنه  النبيني وأفضل أنبياء
  .���»إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق« :أنه قال

B93 f ( تعاىل: كما وصفه القرآن الكرمي بقوله $Z B��� �_ Y $($# $>�J H $2( �`�.  
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وعليه ال ميكن هلذا االام أن يكون وارداً على ساحته املقدسة. فلم 
من الذين ميارسون القتل والنهب والسلب. وليس بوسع  9م يكن النيب األكر

أحد أن يأيت بشاهد واحد من سرية حياته يثبت أنه كان معتدياً أو ظاملاً، بل 
حممد «كان موضع ثقة اجلميع حىت لُقّب بالصادق األمني، وكانوا ينادونه بـ 

كان واحداً . وكان على الدوام يقف يف وجه الظامل واملعتدي حىت لو ���»األمني
من أفراد قبيلته، وإن حلف الفضول خري شاهد على ذلك، وقد أكد على هذا 

لقد شهدت مع عموميت حلفاً يف دار عبد « :احللف حىت بعد نبوته، حيث قال
اهللا بن جدعان ما أحب أن يل به محر النعم، ولو دعيت به يف اإلسالم 

  .���»ألجبت
 9اء به رسول اهللا من جهة أخرى فإن الدين اإلسالمي الذي ج

ينهى عن مثل هذه األعمال واملمارسات بشدة، وقد أدرجها يف خانة احلرمة 
واألعمال القبيحة، فكيف يعقل أن يكون هو من ميارسها بعد أن كان الدين 

  احلنيف الذي نزل عليه يشجبها وحيرمها؟!
 ومما ورد يف سرية النيب األعظم أنه عندما كان ينظم جيشه لريسله إىل

القتال، كان يقدم للجنود واملقاتلني بعض النصائح واإلرشادات بضرورة احلفاظ 
  :9على حرمة اإلنسان، ومن ذلك قوله 

اغزوا بسم اهللا، وفيسبيل اهللا تعاىل، قاتلوا من كفر باهللا، وال تغدروا، «
  .�`�»وال تغلوا، وال متثلوا، والتقتلوا وليداً، وال متبتالً يف شاهق
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باب ما «خ الطوسي يف كتاب التهذيب باباً حتت عنوان وقد أفرد الشي
ومجع فيه الروايات اليت  ���»ينبغي لوايل اإلمام أن يفعله إذا سري يف سرية

تتحدث عن كيفية توجيه اجليوش ووصايا الرسول يف هذا الشأن، فكان جيتمع 
يق وهو بالسرايا اليت مل يشاركها القتال، أو أنه كان يشيعها إىل مسافة من الطر
.فعن ���يوصيهم ببعض الوصايا ويقدم هلم النصائح ويأمرهم برعاية التقوى

كان إذا أرسل أمرياً يف سرية أوصاه بتقوى  9بريدة األسلمي أن النيب 
  .�`�اهللا

يف البني أنه كان يأمر حىت باحملافظة على البيئة، فينهى عن  الفتوال

«:  9ع األشجار، ومن ذلك قوله ـقط&��� <2> 2 ,M-¡-. t&��LE <2 ,`d"#
 

 ;-Z�x 
&��� <2 ,W��b	 W��� 
&(@�E«�l�.  

لقد كان النيب يقدم هذه النصائح واإلرشادات إىل اجليوش عند 
تسيريها إىل القتال، فكيف ميكن هلذه القوات املشحونة بكل هذه الوصايا 

فإذا كان  األخالقية العالية أن تكون مرسلة للقتل والغارة والسلب والنهب؟
النهي يصل حىت إىل قطع الشجر، فكيف ميكن هلذا اجليش أن يسلك ما عليه 

  القبائل البدوية؟!

إن املتيقن هو أن النيب مل يتعرض إىل أي قافلة جتارية غري قوافل 
قريش، ويشهد لذلك ما رواه الواقدي الذي مل يترك شاردة وال وادرة وال 
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إال أتى على  9ية للنيب األكرم صغرية وال كبرية من احلركات العسكر
  ذكرها يف كتاب املغازي.

  :ـ حصر اهلجمات على قوافل املشركني من أهل مكة ٢

مل  9وعليه فقد اتضح من خالل هذا الكالم أن سرية النيب األكرم 
تقم على السلب والنهب ومهامجة القوافل التجارية، ولكن هناك من ناحية 

عن قيادة النيب لبعض السرايا أو توجيهها أخرى بعض الروايات اليت تتحدث 
لتعقّب بعض القوافل ومصادرة أمواهلا. ويف هذا الشأن جيب القول بأن هذا أمر 

  ثابت وال ننكره، وحىت غزوة بدر جاءت يف هذا السياق.

ولكن علينا أن ننظر إىل من هم أصحاب هذه القوافل؟ ويف اجلواب 
كيتها إىل مشركي مكة، وهم أعداء نقول ال شك يف أن هذه القوافل تعود مل

النيب وسائر املسلمني، وهم الذين أخرجوهم من ديارهم وصادروا ممتلكام 
بغري وجه حق، وعليه فإن التعرض إىل قوافلهم كان من أجل استرداد احلقوق 

  املستلبة، وهذا أمر منطقي تقره مجيع القوانني والتشريعات الوضعية واإلهلية.

  :سلمني أمواهلم اليت صادرها املشركونـ استعادة امل ٣

بل إن هذه القوافل كانت حتمل أموال املسلمني اليت متّت مصادرا من 
قبل املشركني وانطلقوا يتاجرون ا على مرأى من أعني أصحاا من 
املسلمني املهاجرين، حيث عمد مشركو قريش إىل االستيالء على بيوت 

حالوا أحياناً دون خروجهم من مكة أو  يف مكة، أووممتلكام املهاجرين 
. ���السماح هلم بإخراج أمواهلم وممتلكام، بل كانوا يفرقون بني األسر أحياناً
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من املشاكل االقتصادية اخلانقة  اًوكان كثري من هؤالء املهاجرين قد عانوا كثري
عندما  هأن الفتزمنية طويلة. وال مدةيف املدينة املنورة، واستمرت معانام 

قامت سرية عبداهللا بن جحش بالتعرض لقافلة قريش ومصادرا يف الشهر 
احلرام، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أصوات االستنكار من قبل املنافقني 
والكفار واليهود وحىت بعض املسلمني، أنزل اهللا تعاىل قرآناً يؤيد فيه ما قام به 

بيناً أن إخراج املسلمني من أوطام املسلمون من استرجاع أمواهلم املستلبة، م
  :على يد املشركني أكرب من قتاهلم يف الشهر احلرام؛ إذ قال تعاىل

) 8#
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  :ـ حماصرة العدو اقتصادياً ٤

ومن جهة أخرى جيب القول إن املشركني من أهل مكة كانوا أعداء 
النيب، وإن الطريق التجاري من مكة إىل الشام كان مير مبحاذاة املدينة، وعليه 

النيب ـ من خالل إغالقهم الطريق أمام القوافل املكية ـ إىل فقد عمد أصحاب 
حماصرة املشركني اقتصادياً. وكان اهلدف من كثري من هذه السرايا هو الضغط 
على قريش. ومن بني تلك السرايا سرية عبيدة بن احلارث، وسرية محزة بن 

مت عبد املطلب، وسرية عبد اهللا بن جحش، وسرية زيد بن حارثة، حيث التح
بعض هذه السرايا بالقوافل وحصلت على بعض الغنائم، بينما اقتصر بعضها 

  اآلخر على التخويف والتهديد.
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  :ـ تسقّط أخبار العدو وتقصي أخبار املشركني ٥

يذهب إىل االعتقاد بأن اهلدف والغاية من  همبعض جدير بالذكر أنّ
واستقصاء  إخراج هذه السرايا هو احلصول على معلومات عن جبهة العدو

  .���أخبارهم ورصد حتركام يف املنطقة

  :اغتيال املعارضني :الشبهة التاسعة  ■

إن االغتيال عمل قبيح ومستهجن وخمالف للمروءة. كما أن العامل 
سياسة االغتيال عمالً إجرامياً والذي ميارسه  داملعاصر يستقبح هذا العمل، ويع

الدول، كما كان هو احلال يف العصور املاضية يعد جمرماً يف القوانني املتبعة بني 
أيضاً، وخاصة يف التعاليم اإلسالمية حيث متّ النهي عن ذلك بشدة. بيد أن 
الذين جيهلون حقيقة اإلسالم الناصعة أو الذين يعادون تعاليمه األخالقية 

 9السامية يسعون من خالل هذا االام إىل تشويه صورة النيب األكرم 
  ومما جاء يف كتاب (إسالم ومسلماين) واملسلمني. 

عندما اطمأن حممد إىل بسط سلطته على املدينة، صار بصدد حسم «
مصري أعدائه وتصفيتهم الواحد تلو اآلخر، ولتحقيق هذه الغاية أمر باغتيال من 

 من قوة على يعارضه، مرسخاً بذلك أركان حكمه يف املدينة بكل ما أويت
نتباه أن اهللا هو الذي أهلم النيب باتباع هذه لال الفتالبطش والقسوة. وال

  .���»السياسة وأنزل القرآن مبباركتها وإضفاء الشرعية عليها
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  :اجلواب

  :ـ حترمي قتل النفس احملترمة ١

لقد أقرت الشريعة اإلسالمية املقدسة حرمة أرواح مجيع الناس، 
م ألرواح وعبرت عن كل روح إنسانية بالنفس احملترمة، حيث يرى اإلسال

املسلمني واحلفاظ على أمن الناس أمهية بالغة، وعارض قتل األبرياء بشدة، 
ورصد للقاتل عقوبات مشددة تصل إىل حد القصاص، إذ يقول اهللا تعاىل يف 


( حمكم كتابه الكرمي 
&���) 8� $E $< $2 �,
 $� �� $� � ) �#
 $� 8T�"# - ;	&��8f $	 $̀  ) �� 8� $	 $2 �� $8Q- . �< H 
- ;J-$@8� �'  1�3 # $& # -$" 8� $( $w 8� $� $0 ( ���.  

كما رصد اإلسالم لقاتل النفس احملترمة عقوبة أخرى تنتظره يوم 
القيامة، حيث سيكون مصريه اخللود يف نار جهنم عالوة على غضب اهللا عليه 

� w$ ( :وطرده من رمحته، قال تعاىلt � 
 $̂ $� $0 
 ;� �� $($) �	 -;"  	 8� �	 8̀ �) 8� $* 8� $	 $2 �9�" $: - $:3 0 
 ;� #- $_
�,
 $K  } $q $2  ;X3 f $Z - ;.
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وقد وصف القرآن الكرمي قتل إنسان واحد بقتل اإلنسانية بأسرها، كما 
 عد إنقاذ شخص واحد من املوت مبثابة إنقاذ الناس بأمجعهم، إذ يقول تعاىل

) $L . - ;� 8T $J $̀ $) $� 8� $	 - $7-$3 8�$N 8� $	 $2 - ;(3 $O $·-�"#
 $̀ $) $� $X�J $v $� $0  | 8�$�
  4 B�- $� $0 82$N B� 8T $J  8c
- ;(3 $O $·-�"#
 -$3 8�$N $X�J $v $� $0 ( �`�.  

والذي يلوح بوضوح من مجيع هذه اآليات الشريفة هو النهي عن قتل 
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حرمة مجيع  دون وجه حق. وبذلك يتضح أن اهللا يرىمن األبرياء من الناس 
  الناس، فضالً عن املؤمنني.

من ناحية أخرى نرى يف كثري من األحاديث املأثورة عن النيب 
أول ما « :ما حيرم وينهى عن قتل الناس. فمما روي عنه أنه قال 9األكرم

  .���»حيكم اهللا فيه يوم القيامة الدماء
م فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرا« :ويف حديث آخر قال رسول اهللا

كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم القيامة تلقونه 
  .���»فيسألكم عن أعمالكم

كما متّ التصريح يف كثري من الروايات باعتبار القتل من كبائر الذنوب، 
  من ذلك

  قتل األبرياء هو أول ما يتم السؤال عنه يف يوم القيامة. ـ إنّ ١
  و الذي يقتل إنساناً.أكثر الناس إجراماً ه ـ إنّ ٢
القاتل باإلضافة إىل محل أوزاره اخلاصة، سيحمل أوزار  ـ إنّ ٣

  املقتول أيضاً.
ـ لو أن أهل السماوات واألرض اشتركوا يف قتل مؤمن، فإن  ٤

  العذاب سيطاهلم بأمجعهم.
  .�`�ـ لئن تزول الدنيا أسهل على اهللا من قتل إنسان بريء ٥

رض يف سريته قتل األبرياء بشدة، ولو يعا 9كما كان النيب األكرم 
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حدث أحياناً أن صدر عن أحد املسلمني من املقاتلني قتالً غري متعمد 
يبادر إىل التعويض على أولياء الدم، كما حصل ذلك يف حادثة ذهابه  9كان

إىل بين النضري لطلب املساعدة على دفع دية قتيلني ينتميان إىل قبيلة بين 
املسلمني وهو (عمرو بن أمية) عن طريق اخلطأ حيث  عامر إذ قتلهما أحد
  .���تصورمها من األعداء

يتربأ من فعل خالد بن الوليد حيث  9وكذلك نرى النيب األكرم 
  :بادر إىل قتل عدد من أفراد بين جذمية، إذ روي عنه قوله

  .���»اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد«
  يدفع إىل أهلهم ديتهم. كي 7مث أرسل اإلمام علي بن أيب طالب 

مل تقم على سياسة  9وبذلك يتضح أن سرية النيب األكرم 
دون وجه حق، وإنه كان يرى حرمة خاصة من االغتياالت وقتل الناس 

ألرواح الناس. صحيح أنه أهدر دماء بعض املنافقني واملشركني ممن كانوا 
فاظاً على دماء يشكلون خطراً على بيضة اإلسالم، فجاء األمر بإهدار دمهم ح

  املسلمني وقطعاً لشرورهم.

  :ـ األمر بقتل كعب بن األشرف ٢

بإهدار دمهم  9إن من بني األشخاص الذين حكم النيب األكرم 
كعب بن األشرف، وهو أحد كبار اليهود من بين النضري. وكان من أمره أنه 

ة عندما بلغه خرب اندحار قريش يف معركة بدر خرج من املدينة قاصداً مك
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املكرمة وشارك املشركني حزم على قتالهم وذرف هناك الدموع وألقى 
. مث عاد إىل 9األشعار اليت تشيد مبآثر القتلى وإثارة الناس ضد رسول اهللا 

املدينة ليمارس أعماالً تصب يف إيذاء املسلمني، بل قيل إن األمر بلغ به حىت 
، 9غ ذلك مسع رسول اهللا إىل التشبيب بنساء املسلمني وهجائهن. فلما بل

ساءه ذلك جداً وطلب من أصحابه أن يكفوا أذاه عن املسلمني، فبادر رجال 
  .���من األوس إىل قتله

  :ـ األمر بقتل سالم بن أيب احلُقيق ٣

العداء، وقام  9من بني كبار اليهود الذين ناصبوا رسول اهللا  إنّ
وقد كان له دور فاعل يف  بنشاط حمموم ضد املسلمني هو سالم بن أيب احلُقيق.

دون أن يدخل يف من إثارة وتشجيع قريش واألحزاب على حماربة رسول اهللا 
احلرب مباشرة. وبعد حرب اخلندق هرب إىل خيرب. وقد أهدر النيب دمه هلذه 

  .���األسباب، حيث قتله بعض رجال قبيلة اخلزرج

  :ـ األمر بقتل عدد من شعراء اليهود ٤

صني كان هناك عدد من يهود املدينة كرسوا هذين الشخفضالً عن 
نشاطهم يف نظم الشعر ضد اإلسالم واملسلمني، وكانوا يسخرون من املرتلة 

ويثريون الدمهاء ضده وضد املسلمني،  9الروحية واملعنوية للنيب األكرم 
دعا النيب إىل إهدار دمائهم، وكان بعض املسلمني ـ الذين هم من  وهو أمر
اليت ينتمي إليها هؤالء اخلاطئني ـ يبادرون إىل قتلهم، نفسها ائل أفراد القب
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. وأمساء بنت ���ومن بني هؤالء أبو العفك حيث قتل على يد سامل بن عمري
مروان وهي من يهود قبائل األنصار، إذ نالت جزاءها على يد شخص من 

. وكذلك ابن سنية حيث قتل على يد رجل ���األنصار يدعى عمري بن عوف
  .�`�من األنصار امسه حميصة بن مسعود

كان يسعى حىت اإلمكان إىل  9وعليه من الواضح أن النيب األكرم 
حفظ األنفس من القتل، ولكن كان هناك من الناس من يضيق اخلناق على 
اإلسالم واملسلمني حبيث يتحول إىل مصدر خطر يعرض بيضة اإلسالم إىل 

إرسال سرية لتتوىل أمره، كما ورد التعبري  الزوال، وهناك كان النيب يضطر إىل
أرسل سرية لقتل كعب بن «بذلك يف بعض املصادر التارخيية إذ يقول 

   .��l»األشرف
واألمر اآلخر الذي يؤكد قولنا بأن النيب مل يكن يأمر بقتل شخص إذا 
مل يشكل خطراً على بيضة اإلسالم هو أنه بعد فتح مكة أصدر عفواً عاماً على 

لذين حاربوا النيب واملسلمني، باستثناء عدد قليل مردوا على الفساد مجيع ا
واإلفساد فأمر بقتلهم حىت لو وجدوا متعلقني بأستار الكعبة، وحىت هؤالء جنا 
أغلبهم من القتل بشفاعة بعض املسلمني، ولعل ذلك يعود إىل أم مل يعودوا 

  يشكلون خطراً على اإلسالم واملسلمني بعد فتح مكة.

                                                             

��� :�W�X( 5�����9� "� �9�_ ,¤��� I����& N�6� ,Fr���� ,F��a ,�wl  ��wy� 
��� :�W�X(  a ,f=�( ��e���w�  ��w`� 
�`� :�W�X(  a ,f=�( ��e���b�  ��b�� 
�l� :�W�X(  �� OmK �������� nM �o�? ,'=�� �#��? ,F!���� +������ F$�H �9�

 a ,�����`�y� 



 ���

  :قتل األسرى :الشبهة العاشرة  ■

بسوء معاملة األسرى وتعذيبهم، بل  9هناك من يتهم النيب األكرم 
حىت قتلهم كما حصل لرجال من قبيلة بين قريظة حيث أمعن يف قتلهم 

  والتنكيل م بعد حماصرم.

  :اجلواب

يف حمكم آياته بأنه  9لقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل رسوله الكرمي 
-¡$ =$ (ة والرأفة، حيث يقول مظهر الرمح $( 8� # ;R $ 8 $� �< H ${-$" 8� $' 8�$N - $	 $2( ���.  

على الرمحة يف مجيع احلروب اليت  9لقد قامت سرية النيب األكرم 
خاضها ضد أعداء اإلنسانية، وكان يقدم الصفح والعفو على القصاص 

والقتال وسفك واالنتقام، وكان يسعى جاهداً إىل عدم بلوغ األمر إىل احلرب 
الدماء. وإن اامه بأنه كان يقتل األسرى جمرد كالم فارغ ال يقوم على أساس 

(من السنة والشيعة) على  ���من الصحة أبداً؛ إذ جيمع املفسرون من املسلمني
أن أهل بيته قد تصدقوا بطعام إفطارهم لليوم الثالث على التوايل ألسري جائع؛ 

( X3; (الشأن  فرتل قول اهللا تعاىل يف هذا $* $2 -;"3 � 8�  	  1�! �� $Y $Z $�- $(�@#
 $�& ��  (8@ �* $2

 ;c  '$N $2( �`�.  
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إىل تفريق أسرى معركة بدر بني أصحابه  9وقد عمد النيب األكرم 
. حىت قال أبو عزيز بن عمري بن هاشم ���وأمرهم بأن حيسنوا معاملتهم

من أسر يف  [شقيق مصعب بن عمري] وهو حامل لواء قريش وكان ضمن
�� « :املعركة X& �� ±5 � ±iM �� X�� ±E±4 Ú� ²�±� ²" ³& Ñ<�s�(Ð ³� ��X:± ²5 ±( ±O ³K ³�� ±e²�± ²,� ²" ³& ÚÓ ²H ±� ³* Xt²	 X;

 ³/ ±�³ � ±� ²9�7�� ��X: ±;±( ±! ³R² X ²��³� ³-� �e ± ²| XH ±S� ±8 ±� ±! ²| XH ±S� ±� ±2 ³]� X� ±� ³���c� Xc� �B ±/  ³�²� ±: ±�
±	³� ²| XH� �#M ±| �: ±� ±! ±]� ±5 �� ± ³¢ +³	 ±d ±� ±� �DM ÚR² X X) ± ²3³; ²| X.²	 ³& Ú} X� ±� ³� ±# ³* X� ±6 ±? � ±& ,�:  ±+³� ²d±7 ²�±k ±4

� ±. �m ±9 ±# �& � ±� ±� � ±H �$ X ±s±4 ²| ³H ³� ±K±( ±B ±� � ±H �$ X�±k ±4«���.  

كان يستثمر  9كما تؤكد األخبار والروايات على أن النيب األكرم 
رى وحتريرهم من قيود األسر، فعلى سبيل كل مناسبة للعمل على إطالق األس

املثال جنده يبادر بنفسه إىل دعوة هوازن للوفود عليه يف وقت الصالة وتشفيعه 
إلطالق سراح األسرى من أبنائها، فقام باحترام قدومهم وعمل على إكرامهم 
وأعتق من حبوزته ومن حبوزة أهل بيته من بين هاشم وبين عبد املطلب من 

هم، وعمد بعض املهاجرين واألنصار إىل فعل الشيء نفسه أسوة األسرى فأطلق
برسول اهللا، وكان هناك من امتنع من املسلمني عن إطالق من يف يده من 
أسرى هوازن، فقام النيب وألقى عليهم خطبة مؤثرة حبيث أمجع املسلمون 

  .�`�أمر من يف أيديهم من األسرى 9بعدها على ختويل رسول اهللا 
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بانتهاج سياسة  9بأسرى بين املصطلق قام النيب األكرم  وفيما يتعلق
مدروسة متهد إىل إطالق سراحهم، حيث أنه عمد إىل بعض اإلماء من نسائهم 
ـ وهي بنت زعيم من زعمائهم ـ فأعتقها مث تزوج منها؛ فبادر املسلمون إثر 
ذلك إىل إطالق سراح سائر األسرى من بين املصطلق والذين بلغ عددهم مئة 

  .���أسرة، وقالوا إن هؤالء قرابة الرسول وليس من األدب أن نستعبدهم

وعلى الرغم من أن العادة املتبعة آنذاك كانت تقوم على افتداء األسرى 
كانت تقوم يف الغالب على  9بشيء من املال، إال أن سرية النيب األكرم 

دية، دون إجبار ذويهم أو عشريم على دفع الفمن إطالق سراح األسرى 
كما حصل ذلك بالنسبة إىل كثري من أسرى بدر، حىت عقد ابن هشام يف 

  .���سريته باباً مستقالً حتت عنوان (الذين أطلقوا من غري فداء)

كما متّ اإلعالن من قبل النيب يف هذه املعركة عن أن كل أسري يستطيع 
ويف رواية أن يشتري حريته بتعليم عشرة من أطفال املسلمني القراءة والكتابة، 

أخرى  أن يعلم عشرة من املسلمني، وكان من بني من تعلم القراءة والكتابة 
  . وكان هذا األمر يعد بادرة استثنائية.�`�من هذا الطريق زيد بن ثابت

ومل يتم قتل األسرى إال يف بعض املوارد اخلاصة جداً، ومن بينهم 
 .��lالنيب بأشعاره شخصان يف معركة أحد، أحدمها أبو عزة الذي كان يؤذي
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واآلخر معاوية بن املغرية بن أيب العاص حيث أسر يف معركة أحد، ومتّ إطالق 
سراحه بشفاعة من عثمان بن عفان بشرط أن يغادر املدينة املنورة خالل 

عنه، وأخذ يتجسس  9ثالثة أيام، ولكنه أساء استغالل عفو النيب األكرم 
هلم يف املدينة املنورة؛ فتم إلقاء القبض  لصاحل الكفار ويتسقط أخبار املسلمني

  .���عليه يف اليوم الرابع وأهدر دمه

  :التشكيك والتردد يف أصل قتل رجال بين قريظة

مل تقم أبداً على قتل  9إن مما ال شك فيه أن سرية النيب األعظم 
األسرى، والذي نستفيده من املصادر املعتمدة واملوثوقة أنه كان يتعامل مع 

عداء مبنتهى اللطف والكرم والعفو واملغفرة والصفح. ورمبا كان منشأ الشبهة األ
  يف هذا املورد قد أتى من أحداث احلرب مع بين قريظة وقتلهم.

ندرك أنه كان يتعامل  9من خالل إطاللة على سرية النيب األكرم 
 مبنتهى العطف والرمحة، وأنه كان على الدوام يقدم الصحف والعفو على القتل

  واالنتقام.
وإذا جتاوزنا املورد آنف الذكر، جنده غري منسجم مع احلقائق التارخيية 

دون من يف احلرب مع قبيلة بين قريظة اليت مل يرصد التاريخ سوى قتل رجاهلا 
اإلشارة إىل التفاصيل األخرى، فمثالً مل يذكر التاريخ أين متّ دفن هذا العدد 

لذي أطلق على هذه املقربة اليت جيب أن اهلائل من القتلى، وما هو االسم ا
تكون مترامية األطراف؟! أم ما الذي حدث لذراريهم من بعدهم؟ كيف ميكن 
للتاريخ أن ال يشتمل على حقائق مبثل هذا احلجم واألمهية؟! ولذلك فإننا 
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  نرى أن املبالغة يف ذكر عدد القتلى بعيدة عن احلقيقة والصواب.

وض يف أصل هذه احلادثة، حيث هذا يف حني هناك تشكيك وغم
يستبعد حدوث مثل هذا القتل الذريع، إذ جند هناك اختالفاً كبرياً بني 
النصوص يف ذكر عدد القتلى، فهناك من النصوص ما يذكر أن عدد القتلى قد 
بلغ ستمئة رجل، وهناك من ذكر أم سبعمئة، وهناك من ذكر أم تسعمئة، 

ز األلف. وباإلضافة إىل هذا االختالف يأيت إن العدد يتجاو :وهناك من قال
السؤال عن عدد أفراد هذه القبيلة بأسرها؟ وهل ميكن 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 النصوص 

تل هؤالء األسرى. ومن خالل النظر يف املصادر ندرك حجم يف بيان طريقة ق
التهافت واالضطراب يف النقل، حىت جند اية هذه احلادثة يف نقل الواقدي 

إىل االعتقاد بأنه  ���ختتلف عنها يف نقل ابن إسحاق، حيث يذهب ابن إسحاق
يم إىل تقس ���متّ ذبح مجيع األسرى إىل جوار اخلندق، بينما يذهب الواقدي

 9األسرى على قبيلة األوس، كي يثبتوا والءهم وطاعتهم للنيب األكرم 
  .�`�بإقامة احلد عليهم

لقد قامت قصة قتل اليهود من بين قريظة منذ «يقول األستاذ شهيدي 
بدايتها على أساس التنافس بني قبيليت األوس واخلزرج (ألن بين قينقاع كانوا 
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عبد اهللا بن أيب، وقد عفا عنهم، وكان بنو حلفاء اخلزرج، وقد أوكل أمرهم إىل 
قريظة متحالفني مع األوس). وقد عمد ناقل هذه احلادثة ـ وال يبعد أن يكون 
من اخلزرج ـ إىل رواية احلادثة بشكل يصب يف مصلحة قبيلة اخلزرج يف 
حماولة منه إلظهار أن قومه أقرب إىل الرسول من قبيلة األوس بوصفهم الغرمي 

  .���قبيلة اخلزرجالتقليدي ل

  :ممارسة بين قريظة للتجسس والتمرد والسعي إىل خلق الفوضى

وعلى فرض تسليم وقوع هذه احلادثة جيب القول إن قبيلة بين قريظة 
ال ينطبق عليها مفهوم العدو اخلارجي، ومل حيدث إلقاء القبض على أفرادها يف 

ل حقوق املواطنة يف حرب ضد عدو خارجي، وإمنا كانوا مواطنني يتمتعون بك
ظل احلكومة اإلسالمية، ولكنهم على الرغم من ذلك وبدالً من القيام بواجب 
الوفاء واإلخالص هلذه الدولة والدفاع عنها عمدوا إىل التجسس لصاحل العدو 
 والتنسيق معه لإلستيالء على مفاصل الدولة يف الوقت املناسب، وبذلك يتم

  .9القضاء على دعوة النيب األكرم 
، ولزمتهم احلجة، قام 9وعندما انكشف تآمرهم لرسول اهللا 

املسلمون بإلقاء القبض على املتآمرين، ومل يكن ما قاموا به عملية أسر يف 
  حرب تقليدية.

  :صدور احلكم بالقتل من قبل حكَم حمايد

، بل إن بين 9هذا وإن احلكم بالقتل مل يصدر عن النيب األكرم 
عد بن معاذ ليكون هو احلكم بينه وبني رسول اهللا قريظة أنفسهم اختاروا س
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ليحدد مصريهم وما هي العقوبة املناسبة جلرميتهم، ومل يكن من ابن معاذ بعد 
وقوفه على عظم اخليانة اليت ارتكبوها إال أن حكم عليهم بالقتل، وعليه فإن 

ن ، وإمنا م9احلكم على رجال هذه القبيلة باملوت مل يصدر عن النيب األكرم 
  قبل وسيط حيادي هم الذين انتخبوه.

  :القسوة على اليهود وقتلهم :الشبهة احلادية عشرة  ■

ـ من خالل إثارة موضوعات من قبيل اإلبادة اجلماعية  هميسعى بعض
الفجيعة لليهود ـ إىل تعريف اإلسالم بوصفه ديناً معادياً للديانة اليهودية، 

من الصحة، وقد كتب أحدهم يف هذا  واختلقوا إلثبات ذلك أموراً ال أساس هلا
  :اإلطار

طبقاً ملا توصل له عدد من املفكرين البارزين فإن حممداً قد دون «
دستور املدينة حبيث ميكنه منذ البداية من العمل على خالف مصاحل اليهود. 
ويف ذلك يقول فلهاوزن (إن مفهوم دستور املدينة يعبر عن عدم الوثوق بيهود 

ذهب فنسنك إىل القول بأن حممداً قد كتب دستور املدينة بشكل  املدينة). كما
يتيح له السيطرة واحلد من النفوذ السياسي لليهود يف املدينة. وبعد بسط سلطته 
على املدينة كان حممد يتحين الفرص للقضاء على اليهود، بعد أن أدرك أم مل 

وقعت يف سوق الصاغة يصدقوا ادعاءه النبوة. فاستغل احلادثة الصغرية اليت 
للدعوة إىل إخراج اليهود من املدينة. كما كان حممد بعد اهلزمية اليت حلقت به 
يف واقعة أحد حباجة إىل انتصار جديد الستعادة احليثية والتعويض عن تلك 
اخلسارة، فلم جيد غري اهلجوم على قبيلة بين النظري اليهودية خمرجاً حلالة 

أصحابه، وبعد واقعة اخلندق هاجم ما تبقى من اإلحباط اليت استولت على 
الطوائف اليهودية اليت يبدو أا كانت حمايدة ومل يصدر عنها سوى الدفاع عن 
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مناطقها يف معركة اخلندق، فلم جتد بعد ذلك مناصاً من االستسالم، فقتلوا عن 
  .���»بكرة أبيهم

  :اجلواب

اليهود عن كثب،  إىل املدينة تواصل مع 9منذ أن دخل النيب األكرم 
وميكن القول إن سلوك اليهود منذ البداية مل يكن إجيابياً، ففي الوقت الذي كان 

يسعى لكي يقيم معهم عالقة منطقية وإنسانية مقرونة بالرأفة  9النيب األكرم 
والرمحة، كان اليهود يقابلون إحسانه باإلساءة. ففي مستهل إقامة النيب األكرم 

يهود ميثاقاً يقوم على رعاية حسن اجلوار واحترام احلقوق يف املدينة عقد مع ال
املتبادلة بني الطرفني، وعدم القيام بأي نشاط مناوئ، واحلفاظ على التعايش 
السلمي وبقاء اليهود على يهوديتهم. لقد كان اليهود يف املدينة قبل هجرة النيب 

اخلزرج، األكرم إليها ينعمون ـ يف ظل اخلالف املستفحل بني األوس و
ـ مبكانة ومرتلة وسننهم وامتالكهم العلم واملعرفة بكتب األنبياء السابقني 

، ولكنهم بعد جميء النيب وما قام به من الصلح بني األوس واخلزرج تنيمرموق
وجدوا يف النيب خطراً يهدد مصاحلهم، فأخذوا حييكون املؤامرات على خالف 

من علماء اليهود وأحبارهم كانوا  اًثريك أنّفضالً عن امليثاق الذي أبرموه معه، 
حيسدون النيب على اصطفاء اهللا له بالنبوة؛ فكانوا لذلك يتآمرون عليه، واحتدوا 

  .���مع بعض املنافقني يف املدينة لرفع لواء املعارضة بوجه رسول اهللا
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، 9حدثت بعد ذلك مواجهة فكرية بني اليهود والنيب األكرم  مثّ
إىل التغلب على النيب بشىت الطرق، والعمل على  حيث كان اليهود يسعون

تشكيك املسلمني ـ الذين كانوا من العرب ودوم يف العلم مرتبة ـ بنبوة النيب 
وأحقية اإلسالم، كما مل يقصروا يف توظيف عنصر االستهزاء والسخرية للحطّ 

- ( :من قداسة اإلسالم، كما نشاهد منوذج ذلك يف قوله تعاىل $ ?P$N - $*  
&�" $	� $�*  +�#

- $J 8��fJ
 
&�#& �� $2 -$"  Z
 $� 
&�#& �� $E $< ( ��� وذلك ألن اليهود كانوا يستعملون كلمة .

بداعي السخرية واالستهزاء بالنيب؛ إذ تتضمن  »حممد راعناً«راعنا ويقولون 
. وما ���هذه الكلمة معىن سلبياً باإلضافة إىل املعىن اإلجيايب املوجود يف النظرة

ذلك من املمارسات اليت كان النيب يعمل على احتوائها وحتجيمها  سوى
  بالتعاطي معها منطقياً.

  :ـ جتسس اليهود ملصلحة األعداء ١

مبواجهة اليهود بشدة عندما ظهر منهم نقضهم  9إمنا بدأ النيب األكرم 
س للعهد وامليثاق الذي أبرموه معه. وقد مثّل اليهود يف واقع األمر الطابور اخلام

الذي يتقصى األخبار لصاحل أعداء اإلسالم من قريش، بل دخلوا حىت يف 
الرتاع املسلح الدائر بني املسلمني واملشركني، وكانوا يكشفون هلم مواطن القوة 

  والضعف يف مواقع املسلمني.

  :ـ مواجهة الشعراء املتآمرين ٢

كان شعراء اليهود يوظفون أشعارهم يف االستهزاء  ومن جهة أخرى
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بالنيب واملسلمني وعقائدهم اإلسالمية وذلك يف حماولة منهم إىل تقويض دعائم 
اإلسالم الفيت من خالل احلرب اإلعالمية والثقافية. وقد كان الشعر يف حينها 
من أمضى األسلحة، إذ يقوم مقام الصحافة والتلفزيون يف العصر احلاضر. 

اورة قبل بلوغ القوافل فكان الشعر الذي ينظمه الشاعر يصل إىل املناطق ا
  إليها، ولذلك أمر النيب بوضع حد هلذه الظاهرة ومل يكن هناك بد من ذلك.

  :9ـ حماربة اليهود للنيب األكرم  ٣

ويف املرحلة الالحقة دخل اليهود يف مواجهة علنية وحرب مكشوفة 
اجهات ومع النيب واملسلمني، حيث تدخلوا على املستوى الشخصي يف م

ضد املسلمني، كما حدث ذلك يف حرب بين قينقاع وبين قريظة، عسكرية 
حيث شكلوا دعامة هامة ملصلحة املشركني يف حرب األحزاب، حىت اندلعت 
املعركة مع بين قريظة يف اية املطاف. فلم يكن أمام املسلمني من خيار سوى 

هذا خوض هذه احلرب، إذ كانت بيضة اإلسالم مهددة خبطر الزوال، وقد جتلى 
  اخلطر واضحاً يف حرب األحزاب.

ومع ذلك هناك أدلة وشواهد جتعلنا نشكك يف أصل حدوث هذه 
القصة وسقوط هذا العدد الكبري من القتلى من اليهود من بين قريظة، وهو ما 

  تعرضنا له يف بيان شبهة قتل األسرى.
1*&"E:  اية القسم األول إىل حتليل شبهة تضييع احلقوق ضنا يفتعر

وموقع الشعب واألمة يف حكومة النيب األكرم بالتفصيل وأشرنا هنالك إىل سعة 
صدر النيب وصربه وحلمه يف التعاطي مع من خيالفه سواء من أهل الكتاب أو 
املشركني واملنافقني، وجند من املناسب هنا إحالة القارئ الكرمي إىل ذلك 

  البحث.
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  :الكفارالعنف والقسوة مع  :الشبهة الثانية عشرة  ■

بوصفه خامت األنبياء والرسل املظهر الكامل  9لقد كان النيب األكرم 
للرمحة اإلهلية، ومل يكن ليحمل يف قلبه الشريف ذرة حقد على أي إنسان حىت 
إذا كان من ألد أعدائه واملعاندين له، وكان يسعى إىل التعايش السلمي مع 

ا عالقتهم مع النيب على العداوة ولكن الكفار أنفسهم هم الذين بنو املخالفني.
والبغضاء واستخدام العنف وسيلة للوصول إىل مآرم يف التصدي للنيب 

واإلسالم الفيت، ومارسوا مجيع أنواع العنف ضده وضد أتباعه  9األكرم
وأصحابه، ومع ذلك جند اليوم بعض الذين ينطلقون يف أحكامهم على اإلسالم 

ومون عكس احلقائق فينسبون إىل النيب من منطلق احلقد والكراهية، ير
  ما هو ثابت يف حق اجلهة اليت يريدون تربئتهم. 9األكرم

  :ومما جاء يف كتاب (بازشناسي اسالم)

ذهب عامة املؤرخني الذين رصدوا سرية حممد وحققوا يف شخصيته «
  .���»القلب يإىل اإلمجاع على أنه شخص عنيف وقس

  :آخر من نفس هذا الكتاب كما قال الكاتب املذكور يف موضع

رمبا مل يكن النيب يشعر بسعادة وغبطة كتلك السعادة اليت يشعر ا «
عندما ينظر إىل عملية قطع رأس لعدو من أعدائه، فكان حينها يشعر بالسرور 
واالبتهاج. ومع ذلك كان يظهر التودد ألعدائه يف بعض املناسبات حبيث يثري 

  .���»حنق أصحابه
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  :اجلواب

  :حتريف التاريخـ  ١

إن عامة املؤرخني يذهبون إىل  :إن ما يدعيه هذا الكاتب يف قوله
ادعاء جزايف ال يقوم على أي  ،بكونه قسي القلب 9وصف النيب األكرم 

أساس من الصحة، بل هو حتريف صارخ للتاريخ؛ إذ مل يرد هذا االدعاء على 
أبداً، بل هناك من  9لسان أي مؤرخ من الذين رصدوا سرية النيب األكرم 

معترباً إياه  9املفكرين الغربيني املنصفني من تفوه بالثناء على رسول اهللا 
على درجة كبرية من الناحية األخالقية والشخصية، وقال بأن الناس مل 

. ���جيتمعوا حوله إال ملا ملسوه منه من األخالق الرفيعة والسجايا الكرمية
املغرض ال يعدو أن يكون جمرد ادعاء ال يقوم وعليه فإن ما قاله هذا الكاتب 

  على أساس من الصحة.

  :على الشفقة والرمحة 9ـ قيام سرية النيب األكرم  ٢

 :قال اهللا تعاىل يف وصف رسوله الكرمي وأصحابه األبرار
) ,
 �%& �' $� S� ��$ ��  89 �:$" 83 $. �M- $ $ ��  �- �T ��8#
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ومن الطبيعي أن يكون موقفه صلباً يف مواجهة املشركني؛ إذ باإلضافة 
إىل وجوب الدفاع عن النفس يف مواجهة العدو، كان على النيب أن يدافع عن 
شريعته ودينه؛ ألن املشركني كانوا يهدفون إىل تقويض دعائم هذا الدين 
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ضعيفاً يف الدفاع عن  9والقضاء على اإلسالم. ولكي ال يبدو النيب األكرم 
مبادئه كان من الضروري أن جيدوا فيه غلظة فيما يتعلق بالدفاع عن 
املقدسات. كما كان يف الوقت ذاته يتصف يف الدعوة إىل الدين وبني أنصاره 
وأصحابه بالرمحة واللني، فكان يتحمل حىت تصرفات املنافقني. ومع ذلك فإن 

د االعتدال، فكان من بني التعاليم اليت قسوته جتاه املشركني مل خترج عن حدو
أغزوا «خوض احلرب يف مواجهة الكفار واملشركني يعممها على أصحابه قبل

يف سبيل اهللا، على بركة اهللا، ال تقتلوا شيخاً كبرياً، وال طفالً صغرياً، وال إمرأة، 
  .���»وال منعزالً يف صومعة

ملة، فكان يبادر إىل وكان تعامله مع األسرى متصفاً باإلنسانية الكا
فكاك أسرهم عند أدىن مناسبة، وميكن لنا أن نشري يف هذا اخلصوص إىل 
األسرى يف واقعة حنني وبين املصطلق، حيث متّ إطالق سراحهم بشكل 
مجاعي. ويف واقعة بدر اشترط على األسرى أن حيرروا أنفسهم من خالل 

تابة، وكان زيد بن ثابت تعليم كل واحد منهم عشرة من املسلمني القراءة والك
  .���من الذين تعلموا القراءة والكتابة ذه الطريقة

ومل تصدر عن النيب أي قسوة جتاه األسرى إال يف موردين، ومها 
رجالن وقعا يف األسر يف واقعة أحد بعد أن أمتّ النيب عليهما احلجة يف معركة 

و مواجهة مقبلة بدر، حيث أطلق سراحهما بشرط أن ال يشاركا يف أي حرب أ
ضد املسلمني، ولكنهما نقضا عهديهما، وكان أحدمها يدعى أبو عزة وكان 
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شاعراً وقد وظف شعره إلثارة األعداء ضد املسلمني، وشارك يف حرب 
. واآلخر هو معاوية بن املغرية بن أيب العاص حيث أسر يف معركة ���أحد

فان شريطة أن يترك أحد، ومتّ إطالق سراحه بعد أن تشفّع له عثمان بن ع
املدينة خالل ثالثة أيام، ولكنه أساء استغالل غياب النيب، وقام جبمع األخبار 

  .��� 9للكفار، فتم إيقافه يف اليوم الرابع، وأعدم بأمر رسول اهللا 

 9ويف سوى هذين املوردين ال نرى أي قسوة من جانب رسول اهللا 
اء على الدوام، وإمنا كانت جتاه أعدائه، حيث كانت رمحته تشمل حال األعد

 9قريش هي اليت متارس أصناف العنف والقسوة جتاه النيب األكرم 
واملسلمني من خالل تعذيبهم واإلساءة  إليهم ونفيهم ومصادرة أمواهلم، وكان 
من جريان النيب يف مكة من يؤذيه بأنواع اإلساءات، من قبيل إلقاء السلى 

ضطر أحياناً إىل االختباء خلف بعض على رأسه الشريف، حىت كان النيب ي
  .�`�الصخور ألداء الصالة

يف حني أننا نشاهد يف املقلب اآلخر عندما متّ أسر عدد من املشركني 
يف معركة بدر من الذين كانوا يقومون بتعذيب املؤمنني وميارسون أصناف الظلم 

ر واجلور حبق املسلمني، وها هم اآلن يعيشون حالة الذل واهلوان والنظ
باستعطاف إىل املسلمني، ورمبا كانوا يتوقعون منهم االنتقام، إال أن الذي قام به 
املسلمون جتاههم كان خمالفاً لتوقعام. فإن أتباع اإلسالم مل يلجأوا إىل 

بإشراكهم يف  هماالنتقام أبداً، وإمنا امتثلوا أمر نبيهم باإلحسان إليهم، وقام بعض
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نفسه يف الطعام، [فكان يقدم هلم اخلبز ويكتفي  أمواهلم، وهناك من قدمهم على
  .���بتناول التمر]

الذي ميثل التجلي  9وكان هذا هو واقع ما عليه منهج رسول اهللا 
الكامل للمحبة والرمحة، والذي بلغ ذروته يف فتح مكة، حيث كان مجيع 
رؤوس قريش يفكرون يف مصائرهم وما ستؤول إليه عواقب أعماهلم إذ كانوا 

عون أن تصدر حبقهم أشد العقوبات، وإذا م يتفاجأون بنداء الرسول وهو يتوق
ومل يصدر  . وبذلك أصدر العفو العام حبق اجلميع.���»اليوم يوم املرمحة«يقول 

ما يشري إىل نقضه هلذا اإلعالن، إال عندما صدر عن  9عن النيب األكرم 
  من جانب رسول اهللا.املشركني ما يثبت عدم تقديرهم هلذا املوقف النبيل 

أشد العقوبات على االستهزاء برسول اهللا  :الشبهة الثالثة عشرة  ■

  :(سب النيب)

هناك من حياول القول إن النيب مل يتسع صدره للمستهزئني به، وعاملهم 
  .�`�بأشد أنواع القسوة، بل وصل به األمر إىل قتلهم أيضاً

  :اجلواب

  :ـ النيب رسول الرمحة ١

يف واقع األمر رسول الرمحة والعطف  9لنيب األكرم لقد كان ا
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-  ( :والشفقة، حىت خاطبه اهللا سبحانه وتعاىل بوصفه خامت األنبياء بقوله $	 $2
 $= $¡- $(8� # ;R $ 8 $� �< H ${-$" 8� $' 8�$N ( ���.  

تقوم على احملبة واللطف، ومل يكن  9لقد كانت سرية النيب األكرم 
فتح مكة أطلق العفو العام على أهلها رغم ممارستهم  فظاً غليظ القلب، حىت يف

أصناف العذاب واألذى حبقه وحق أصحابه. وعندما كان سعد بن عبادة ينادي 
 :، رد عليه النيب بقوله»اليوم يوم امللحمة، اليوم تسىب احلرمة«بأعلى صوته 

ألقى يف . و���، وأخذ اللواء من يد سعد»اليوم يوم املرمحة، اليوم حتمى احلرمة«

#8 « :ذلك اليوم خطبة قال فيهاI, �� 8� $U  $� $̂ $7 $2 �t $�8! $Z $ $�$J $2 �t $� 8Z $2 $k $� $V 6  +o#
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فاعلموا لقد كنتم أسوأ جار لرسول اهللا، فقد كذبتموه وأخرجتموه من مكة، 

العقبات يف طريق دعوته، ومل تكتفوا بذلك حىت خرجتم إىل قتاله.. ووضعتم 
  .�`�»أال فاذهبوا فأنتم الطلقاء

ميكن لنا من خالل هذا العفو العام أن ندرك الروح السامية اليت كان 
يتمتع ا رسول اهللا. فعلى الرغم من علمنا حبجم القسوة اليت مارستها قبيلة 

ه امليامني، وما كان ينظمه بعضهم من األشعار قريش حبق النيب األكرم وأصحاب
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الالذعة يف ذم املسلمني، إال أننا جند تعامل النيب معهم حيكي عن عظم 
  شخصيته وتساميه على اإلساءة.

ويف املدينة املنورة رغم أن عبد اهللا بن أيب كان يتمادى أحياناً يف 
حتمله، وقد بلغ به اإلساءة إىل رسول اهللا، إىل أنه كان يعمل على استيعابه و

األمر بعد غزوة بين املصطلق إىل إثارة فتنة طلب فيها ابنه من رسول اهللا أن 
يكون هو من يتوىل قتله، فقال له رسول اهللا ال نسعى إىل قتل أبيك، وسوف 

. كما قام اليهود بكثري من املمارسات الشائنة ضد املسلمني، ���نسامله ما ساملنا
   التعاطي معهم، حىت بلغ السيل الزىب.ولكن النيب آثر الصرب يف

  :ـ اختصاص العقوبة مبن ميثل خطراً على أمن اإلسالم واملسلمني ٢

عندما يتجاوز السب واالستهزاء الدائرة احلقيقية والشخصية للنيب 
، ويصل إىل دائرته احلقوقية واالعتبارية، فإن السب واالستهزاء 9األكرم 

ن احلرب، وقد كان لذلك تأثري يف إثارة سيأخذ طابع توهني الدين أو إعال
مشاعر الناس، وأوشك األمر أن يهدد الكيان اإلسالمي بشكل مباشر، وعليه 
كان من الطبيعة أن نشهد ردة فعل من النيب األكرم ومن املسلمني، كما جند 
بعض حاالت إهدار دم بعض الشعراء يف هذا السياق، ملا كانوا ميثلونه من 

الم حىت وإن اقتصر استهزاؤهم على شخص رسول اهللا، إال اخلطر على اإلس
أن قتلهم مل يصدر بداعي االستهزاء برسول اهللا، وإال وجب إهدار دم كثري 

   غريهم.

حنيل القارئ الكرمي إىل اية القسم األول اخلاص باإلجابة عن  تنويه
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 حلم شبهة جتاهل حقوق اإلنسان يف الدولة النبوية، حيث أشرنا بالتفصيل إىل
وتساحمه يف التعاطي مع خمالفيه سواء كانوا من أهل الكتاب  9النيب األكرم 

  أو املشركني واملنافقني.

  :التمثيل جبثث األعداء يف احلرب :الشبهة الرابعة عشرة  ■

يسعى أعداء الدين اإلسالمي احلنيف إىل توظيف شىت الوسائل من 
دون شيئاً من ذلك ، وحيث ال جي9أجل اإلشكال على سرية رسول اهللا 

على أرض الواقع جتدهم يلجأون إىل األوهام والتصورات اليت ال موطن هلا 
إال يف أذهام، وإلصاق هذه التهم الواهية برسول اهللا. ومن ذلك اام النيب 

  األكرم بالتمثيل جبثث أعدائه، ويف ذلك يقول مؤلف كتاب اسالم ومسلماين

عدد من أبناء القبائل الذين سرقوا  لقد أمر حممد بإلقاء القبض على«
إبل الصدقة، وتقطيع أيديهم وأرجلهم واقتالع أعينهم، فرتفت الدماء منهم 
دون ومل يبذل حممد أي جهد من أجل تضميد جراحهم، حىت ماتوا بسبب 

  .���»الرتف

  :اجلواب

  :ـ قيام تعاليم اإلسالم على حترمي املثلة ١

ة عن مجيع التصرفات املنافية لقد ت الشريعة اإلسالمية املقدس
لإلنسانية حبق األسرى واجلرحى والقتلى، وقامت التعاليم اإلسالمية يف 
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احلروب على احللم، فيحرم منع املاء أو تلويثه، كما متّ النهي عن التمثيل 
  بأجساد القتلى من األعداء، وهو ما يعبر عنه باملُثلة.

، من 9عن النيب األكرم  وهناك بعض الروايات املروية ذا الشأن
. وهناك باب يف كتاب الكايف ���»ال جتوز املثلة ولو بالكلب العقور« :قبيل قوله

حتت عنوان (وصايا النيب وأمري املؤمنني يف السريات اليت مل يشترك فيها) وهو 
  .���يشتمل على نصائح النيب وتعاليمه ألصحابه عند خوض احلرب

اصة تلك اليت حتدثت عن حروب النيب هذا وأن املصادر التارخيية وخ
مل تتحدث عن هذا النوع من املمارسات، فلم يرصد التاريخ حالة  9األكرم 

  مثلة واحدة قام ا النيب األعظم.

  :ـ ارتكاب العدو للمثلة ٢

استشهد محزة عم النيب يف واقعة أحد على يد املشركني من قبيلة 
وحشي فأمرته بالتمثيل جبسده قريش، وعمدت هند أم معاوية إىل غالمها 

الشريف وإخراج كبده، ورامت أن متضغه بأسناا، فتحول الكبد بإرادة اهللا إىل 
كتلة صلبة فلم تتمكن من استساغته. وبعد أن وضعت احلرب أوزارها انصرف 
املسلمون إىل أجساد الشهداء لدفنها، فإذا م يواجهون جسد محزة املقطّع. 

إنه سيمثل  :ذلك بشدة. وهناك من نسب إىل النيب قولهفتأثر النيب األكرم ل
، وقد صدر مثل هذا الكالم عن بعض املسلمني �`�بثالثني رجالً من قريش
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  :9ـ حتليل كالم النيب األكرم  ٣

  9بيد أنه جيب القول بشأن هذه الرواية املنسوبة إىل النيب األكرم 
  إا غري معتربة. :أوالً

جاء يف املصادر أن النيب األكرم بعد نزول هذه اآلية التزم جانب  :وثانياً
. روى مسرة بن جندب ���يضاًالصرب وكان يأمر مجيع أصحابه بالتزام الصرب أ

  أن النيب مل يقف موقفاً إال أمرنا فيه قبل االنصراف بالصدقة واجتناب املثلة.
 :قال عند نزوهلا 9كما ورد يف تفسري هذه اآلية أن النيب األكرم 

. على الرغم من أن هذه اللحظات كانت من أقسى وأصعب »أصرب، أصرب«
الشريفة، ولكن النيب امتلك زمام  اللحظات اليت مرت عليه يف كل حياته

أعصابه ومل ينفعل ومل ينجر وراء عاطفته، وآثر الصفح والعفو، وكما يروي لنا 
من الوحوش  التاريخ فإنه يف فتح مكة حيث انتصر النيب على أولئك ارمني

البشرية حافظ على الوعده الذي قطعه مع اهللا يف يوم أحد، وأصدر مرسوم 
  .�`�مشل به اجلميعالعفو العام الذي 

  
UIO  
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  هـ ش. ١٣٤٦ـ آدميت، فريدون، انديشه هاي مريزا آقا خان كرماين، طهران،  ١
ـ البالذري، أمحد بن حيىي، أنساب األشراف، حتقيق سهيل زكار وخري الدين  ٢

  هـ. ١٤١٧، بريوت، دار الفكر، ١الزركلي، ط 
ي بر فصوص احلكم، قم، دفتر ـ آشتياين، سيد جالل الدين، شرح مقدمة قيصر ٣

  هـ ش. ١٣٧٥تبليغات اسالمي، 
  هـ ش. ١٣٧٨، جامعة طهران، ٦ـ آييت، حممد إبراهيم، تاريخ پيامرب اسالم، ط  ٤
ـ ابن أيب احلديد املعتزيل، شرح ج البالغة، بريوت، دار إحياء التراث العريب،  ٥

  هـ. ١٣٨٧
ة، قم، انتشارات مكتبة آية اهللا ـ ابن أيب احلديد املعتزيل، شرح ج البالغ ٦

  هـ. ١٤٠٤املرعشي النجفي، 
  هـ. ١٤٠٢ـ ابن األثري، عز الدين، الكامل يف التاريخ، بريوت، دار بريوت،  ٧
ـ ابن األثري اجلزري، عز الدين، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، بريوت، دار الفكر،  ٨

  هـ. ١٤٠٩
، بريوت، دار الكتب ١القادر عطا، ط ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق عبد ـ  ٩

  هـ. ١٤١٠العلمية، 
، بريوت، دار ١ـ ابن سيد الناس، عيون األثر، تعليق إبراهيم حممد رمضان، ط  ١٠

  هـ. ١٤١٤القلم، 
  هـ ش. ١٣٧٩ـ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، قم، انتشارات عالمه،  ١١
، دار ١، حتقيق البجاوي، ط ـ ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب ١٢

  هـ. ١٤١٢اجليل، 
  هـ. ١٤١٥ـ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، بريوت، دار الفكر،  ١٣
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  هـ. ١٤٠٧ـ ابن كثري، البداية والنهاية، بريوت، دار الفكر،  ١٤
ـ ابن وراق، اسالم ومسلماين، ترمجه إىل الفارسية مسعود انصاري (روشنگر)،  ١٥

  هـ ش. ١٣٧٨، طبعة أمريكا الشمالية
ـ ابن هشام، السرية النبوية، بتحقيق وتعليق سعيد حممد اللحام، بريوت، دار  ١٦

  هـ. ١٤١٢الفكر، 
  هـ. ١٤٢١ـ ابن هشام، السرية النبوية، بريوت، دار الفكر،  ١٧
ـ ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري شليب،  ١٨

  بريوت، دار املعرفة.
، ١ـ ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي، الوفا بأحوال املصطفى، ط  ١٩

  هـ. ١٤٠٨بريوت، دار الكتب العلمية، 
ـ ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،  ٢٠

  هـ. ١٤١٢بريوت، دار الكتب العلمية، 
بن علي، تذكرة اخلواص، بريوت، مؤسسة  ـ ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن ٢١

  م. ١٩٨١آل البيت، 
، بريوت، دار الفكر، ٢ـ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، حتقيق خليل شحاة، ط  ٢٢

  هـ. ١٤٠٨
ـ أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا، حلية األولياء وطبقات األصفياء، بريوت، دار  ٢٣

  هـ. ١٤٢١إحياء التراث العريب، 
ياجني، علي، مكاتيب الرسول، قم، مؤسسة دار احلديث الثقافية، ـ األمحدي امل ٢٤

  هـ. ١٤١٩
ـ إدوارد سعيد، شرق شناسي، ترمجه إىل الفارسية عبد الرحيم گواهي، طهران،  ٢٥

  هـ ش. ١٣٧١دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
 ١٣٧٩ـ األربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة، قم، انتشارات الشريف الرضي،  ٢٦

  هـ ش.
أرسطو، سياست، محيد عنايت، طهران، شركت سهامي كتاب هاي جييب، ـ  ٢٧

  هـ ش. ١٣٨٧
ـ أورنيغ، واشنطن، تاريخ مقدس، املريزا إبراهيم خان الشريازي، إعداد نقيب  ٢٨

  هـ ش. ١٣٤٤زاده الطباطبائي، طهران، 



 ���

  هـ ش. ١٣٨٢ـ استادي، رضا، سرگذشت كتاب شهيد جاويد، قم، نشر قدس،  ٢٩
هوسنت، اسالم از نظرگاه دانشمندان غرب، ترمجه إىل الفارسية علي  ـ امسيث، ٣٠

  أصغر حكمت.
  ـ إشراق خاوري، قاموس توقيع منيع مبارك. ٣١
ـ السهروردي، شيخ اإلشراق، سه رساله از شيخ اشراق، تصحيح جنف قلي  ٣٢

  هـ ش. ١٣٥٦حبييب، طهران، اجنمن فلسفه ايران، 
موعه مصنفات، طهران، اجنمن شاهنشاهي ـ السهروردي، شيخ اإلشراق، جم ٣٣

  هـ ش. ١٣٥٥ايران، 
ـ األعرجي، شرف الدين، پيشگويي هاي نوسترا داموس، ترمجه إىل الفارسية  ٣٤

  هـ ش. ١٣٨٣عباس علي برايت، قم، نشر كامكار، 
ـ أليس، جورج وليم روث، فضا زمان ختت ومخيده، ترمجه إىل الفارسية يوسف  ٣٥

  هـ ش. ١٣٧٦نشر دانشگاهي،  ارمجند، طهران، مركز
ـ انصاري، مسعود، (روشنگر)، اهللا أكرب، والية سان فرانسيسكو، بنگاه  ٣٦

  هـ ش. ١٣٧٥انتشارات باريس، 
ـ انصاري، مسعود، (روشنگر)، بازشناسي قرآن، والية سان فرانسيسكو، بنگاه  ٣٧

  هـ ش. ١٣٧٣انتشارات باريس، 
هـ  ١٣٧٨، أملانيا، نيما، ٦سي قرآن، ط ـ انصاري، مسعود، (روشنگر)، بازشنا ٣٨

  ش.
، أملانيا، نيما، ٣ـ انصاري، مسعود، (روشنگر)، شيعه گري وامام زمان، ط  ٣٩

  هـ ش. ١٣٧٨
 ١٣٧٩، ٦ـ انصاري، مسعود، (روشنگر)، كوروش بزرگ وحممد بن عبد اهللا، ط  ٤٠

  هـ ش.
ا (مهبستگي ـ أوستا، سياوش (حسن عباسي)، دين داري وخرد گرايي، نشر مه ٤١

  ايران).
ـ بازرگان، مهدي، آخرت وخدا هدف بعثت، طهران، مؤسسه خدمات فرهنگي  ٤٢

  هـ ش. ١٣٧٧رسا، 
  هـ.١٣٩٨ـ البحراين، ابن ميثم، قواعد املرام، قم، مكتبة آيةاهللا املرعشي النجفي،  ٤٣
  هـ.١٤٠٠ـ البغدادي، عبدالقاهر، كتاب أصول الدين، بريوت، دارالكتب العلمية، ٤٤
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، بريوت، دار ١ـ البغدادي، عالء الدين، لباب التأويل يف معاين الترتيل، ط  ٤٥
  هـ. ١٤١٥الكتب العلمية، 

  م. ١٩٥٦ـ البالذري، أمحد، فتوح البلدان، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية،  ٤٦
، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر ١ـ البالذري، أمحد، أنساب األشراف، ط  ٤٧

  والتوزيع.
ـ أبو علي ابن سينا، رساله معراجيه، ملحق كتاب املبدأ واملعاد، مشهد، آستان  ٤٨

  هـ ش. ١٣٧٥قدس رضوي، 
  ـ اء، حسني علي، اشراقات، املضمنة يف كتاب (ألواح مباركة). ٤٩
  م. ١٩٩٨ـ اء، حسني علي، إيقان، أملانيا، مؤسسه ملي مطبوعات ائي،  ٥٠
، بريوت، دار إحياء التراث ١يل وأسرار التأويل، ط ـ البيضاوي، أنوار الترت ٥١

  هـ. ١٤١٨العريب، 
ـ البيهقي، أبو بكر، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، حتقيق عبد  ٥٢

  هـ. ١٤٠٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ١املعطي قلعجي، ط 
د آرام، ـ بوبر، رميوند كارل، منطق اكتشاف علمي، ترمجه إىل الفارسية أمح ٥٣

  هـ ش. ١٣٧٠طهران، انتشارات سروش، 
ـ بوبر، رميوند كارل، حدس ها وابطال ها، ترمجه إىل الفارسية أمحد آرام،  ٥٤

  هـ ش. ١٣٥٧طهران، شركت سهامي انتشار، 
، ٢ـ پور أميين، حممد باقر وجمموعة من املؤلفني، پيامرب اعظم سريه وتاريخ، ط  ٥٥

  .هـ ش ١٣٨٥قم، دفتر نشر معارف، 
ـ الشيخ املفيد، تفسري الشيخ املفيد، مقتبس من مؤلفات الشيخ املفيد، بوستان  ٥٦

  هـ. ١٤٢٤كتاب، 
، بريوت، دار إحياء ١ـ الثعليب النيشابوري، كشف البيان عن تفسري القرآن، ط  ٥٧

  هـ. ١٤٢٢التراث العريب، 
ريان، ، قم، انصا١٠ـ جعفريان، رسول، حياة فكري وسياسي امامان شيعه، ط  ٥٨

  هـ ش. ١٣٨٦
  هـ ش. ١٣٨٥، قم، دليل ما، ٤ـ جعفريان، رسول، سريه رسول خدا، ط  ٥٩
  هـ ش. ١٣٨٥ـ جوادي آملي، عبد اهللا، پيامرب رمحت، قم، مؤسسه اسراء،  ٦٠
  ـ جوادي آملي، عبد اهللا، تفسري موضوعي قرآن، قم، مؤسسه اسراء. ٦١
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  هـ. ١٣٩٨ني، بريوت، ـ اجلويين اخلراساين، إبراهيم، فرائد السمط ٦٢
  ـ احلائري اليزدي، مهدي، حكمت وحكومت، لندن. ٦٣
ـ احلراين، أبو حممد، حتف العقول عن آل الرسول، ترمجه إىل الفارسية صادق  ٦٤

  هـ ش. ١٣٨٢حسن زاده، قم، انتشارات آل علي، 
ـ حسن زاده آملي، حسن، دروس معرفت، دفتر سوم، طهران، انتشارات علمي  ٦٥

  هـ ش. ١٣٧٦ـ  ١٣٧٥، وفرهنگي
ـ حسن زاده آملي، حسن، هزار ويك نكته، طهران، مركز فرهنگي رجاء،  ٦٦

  هـ ش. ١٣٦٥
ـ احلسيين الطهراين، السيد حممد حسني، مهر تابان، سلسلة احلوارات العلمية  ٦٧

  هـ ش. ١٣٨٠للعالمة الطباطبائي، مشهد، انتشارات العالمة الطباطبائي، 
  هـ ش. ١٣٢٢أكرب، اسرار هزار ساله، طهران، دفتر پرچم، ـ حكمي زاده، علي  ٦٨
، طهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ٢ـ حكيمي، حممد رضا، احلياة، ج  ٦٩

  هـ ش.١٣٧٠
  هـ. ١٤٠٠ـ احلليب، نور الدين، السرية احللبية، بريوت، دار املعرفة،  ٧٠
األمني املأمون)،  ـ احلليب، نور الدين، السرية احللبية (إنسان العيون يف سرية ٧١

  هـ. ١٤٢٧، دار الكتب العلمية، ٢بريوت، ط 
ـ احللي (احملقق)، املسلك يف أصول الدين، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي  ٧٢

  هـ ش. ١٣٨٣آستان قدس رضوي، 
ـ احللي، احلسن بن يوسف، النافع يوم احلشر يف شرح الباب احلادي عشر،  ٧٣

  هـ. ١٤١٧بريوت، دار األضواء، 
  ـ احللي، احلسن بن يوسف، كشف املراد، قم، انتشارات مصطفوي. ٧٤
ـ احللي، احلسن بن يوسف، خمتلف الشيعة، قم، مكتب اإلعالم اإلسالمي،  ٧٥

  هـ.١٤١٨
ـ احللي، احلسن بن يوسف، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، جممع البحوث  ٧٦

  هـ. ١٤١٢اإلسالمية، 
  مكتبة نينوى. ـ احلمريي، قرب اإلسناد، طهران، ٧٧
ـ خرمشاهي، اء الدين، پوزيتيويسم منطقي، طهران، انتشارات علمي  ٧٨

  هـ ش. ١٣٦١وفرهنگي، 
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  هـ. ١٤٠١ـ اخلزاز القمي، علي بن حممد، كفاية األثر، انتشارات بيدار، قم،   ٧٩
  هـش.١٣٦٣ـ اخلوئي، أبوالقاسم، البيان يف تفسري القرآن، طهران، نشر حممدي،  ٨٠
جيست ريدرز بوك، جهان عجايب، ترمجه إىل الفارسية ارغوان جوالئي، ـ دا ٨١

  ,١٣٧٤طهران، نشر جويا، ص 
  م. ٢٠٠٠ـ الدراز، حممد عبد اهللا، حقيقة الوحي، دمشق، دار احلافظ،  ٨٢
  ـ دشيت، علي، بيست وسه سال، إعداد وتنقيح رام چوبينه. ٨٣
وقرآن، ترمجه إىل الفارسية  ـ ديون بورت، جان، عذر تقصري به بيشكاه حممد ٨٤

  هـ ش. ١٣٤٤غالم رضا سعيدي، طهران، نشر انتشار، 
، ٢ـ الذهيب، مشس الدين، تاريخ اإلسالم، حتقيق عبد السالم التدمري، ط  ٨٥

  هـ. ١٤١٣بريوت، دار الكتاب العريب، 
ـ روكر، رودولف، هندسه نسبيت وبعد چهارم، ترمجه إىل الفارسية يوسف  ٨٦

  هـ ش. ١٣٧٤ران، اجنمن فيزيك ايران، ارمجند، طه
  هـ ش. ١٣٨٥ـ راميار، حممود، طهران، انتشارات أمري كبري،  ٨٧
  هـ.١٤٠٩ـ الراوندي، قطب الدين، اخلرائج واجلرائح، قم، مؤسسة اإلمام املهدي، ٨٨
ـ الراوندي، قطب الدين، قصص األنبياء، قم، مؤسسة البحوث اإلسالمية،  ٨٩

  هـ.١٤٠٩
اخ، هانس، پيدايش فلسفه علمي، ترمجه إىل الفارسية موسى أكرمي، ـ رايشنب ٩٠

  هـ ش. ١٣٧١طهران، انتشارات علمي وفرهنگي، 
ـ رحيميان، سعيد، جتلي وظهور در عرفان نظري، قم، بوستان كتاب،  ٩١

  هـش.١٣٧٦
ـ روحي روشين، أمحد، خامتيت، طهران، مؤسسه ملي مطبوعات أمري،  ٩٢

  هـ ش.١٣٥١
  م. ١٩٨٩، بريوت، دار العلم للماليني، ٨لي، خري الدين، األعالم، ط ـ الزرك  ٩٣
  هـ ش. ١٣٨٥ـ زماين، حممد حسن، مستشرقان وقرآن، قم، بوستان كتاب،  ٩٤
ـ جويل سادا، جاندرون، تساهل در تاريخ انديشه غرب، ترمجه إىل الفارسية  ٩٥

  هـ ش. ١٣٨٢عباس باقري، طهران، نشر ين، 
  هـ ١٤١٣، اإلهليات، قم، املركز العاملي للدراسات اإلسالمية، ـ سبحاين، جعفر ٩٦
  هـ ش. ١٣٤٨ـ سبحاين، جعفر، در مكتب وحي، تربيز، نشر سروش،  ٩٧
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  هـ ش. ١٣٥٨ـ سبحاين، جعفر، راز بزرك رسالت، طهران، كتاخبانه جمد جامع،  ٩٨
  .هـ ش ١٣٨٣ـ سبحاين، جعفر، فروغ ابديت، قم، دفتر تبليغات اسالمي،  ٩٩

  هـ ش. ١٣٦٩ـ سبحاين، جعفر، منشور جاويد، قم، مؤسسة سيد الشهداء،  ١٠٠
  ,٢١ـ سروش، عبد الكرمي، مدارا ومديريت، جملة كيان، العدد  ١٠١
ـ سروش، عبد الكرمي، فربه تر از ايديولوژي، طهران، انتشارات صراط،  ١٠٢

  هـ ش. ١٣٧٥
سسه فرهنگي صراط، ـ سروش، عبد الكرمي، مدارا ومديريت، طهران، مؤ ١٠٣

  هـ ش. ١٣٧٦
  ,٤٥ـ سروش، عبد الكرمي، جملة كيان، العدد  ١٠٤
ـ السيوطي، جالل الدين، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، قم، مكتبة آية اهللا  ١٠٥

  هـ. ١٤٠٤املرعشي النجفي، 
ـ الشافعي الصاحلي الشامي، حممد بن يوسف، سبل اهلدى والرشاد، حتقيق  ١٠٦

  هـ.١٤١٤، بريوت، دار الكتب العلمية، ١د وعلي حممد معوض، طعادل أمح
  ـ الشعراين، عبد الوهاب، اليواقيت واجلواهر، بريوت، دار إحياء التراث العريب. ١٠٧
ـ الشوشتري، حممد تقي، قاموس الرجال، قم، دفتر انتشارات اسالمي،  ١٠٨

  هـ.١٤٠٠
  هـ. ١٤١٨ ـ الشهيد األول، الذكرى، قم، مؤسسة آل البيت، ١٠٩
  ـ الشهيدي، السيد جعفر، تاريخ حتليلي اسالم، انتشارات علمي فرهنگي. ١١٠
  هـ. ١٤٠٩ـ الشيخ احلر العاملي، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت،  ١١١
  ـ الشيخ الصدوق، االحتجاج، قم، انتشارات اسالمي. ١١٢
  ري.ـ الشيخ الصدوق، علل الشرائع، قم، انتشارات مكتبة الداو ١١٣
ـ الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ١١٤

  هـ. ١٤٠٤
ـ الشيخ الصدوق، كمال الدين وإمتام النعمة، قم، دار الكتب اإلسالمية،  ١١٥

  هـ.١٣٩٥
  هـ ش. ١٣٦١ـ الشيخ الصدوق، معاين األخبار، انتشارات اسالمي، قم،  ١١٦
  هـ١٤١٣ضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، ـ الشيخ الصدوق، من الحي ١١٧
  هـ. ١٣٩٠ـ الشيخ الطوسي، االستبصار، طهران، دار الكتب اإلسالمية،  ١١٨
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  ش..هـ١٣٦٥ـ الشيخ الطوسي، ذيب األحكام، طهران، دارالكتب اإلسالمية،  ١١٩
  هـ. ١٤١٣ـ الشيخ املفيد، االختصاص، كنگره شيخ مفيد، قم،  ١٢٠
، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي ٣، ط 9حسني، خامت پيامربان  ـ صابري، ١٢١

  هـ ش. ١٣٨٠آستان قدس رضوي، 
ـ صاحلي جنف آبادي، نعمت اهللا، عصاي موسى، طهران، انتشارات اميد فردا،  ١٢٢

  هـ ش. ١٣٨٢
ـ صدر املتأهلني، األسفار األربعة يف احلكمة املتعالية، انتشارات مصطفوي،  ١٢٣

  هـ. ١٣٧٩
  ,١٣٦٠صدر املتأهلني، الشواهد الربوبية، مشهد، املركز اجلامعي للنشر،  ـ ١٢٤
  هـ ش. ١٣٥٤ـ صدر املتأهلني، املبدأ واملعاد، طهران، اجنمن فلسفه ايران،  ١٢٥
ـ صدر املتأهلني، تفسري القرآن الكرمي، بريوت، دار التعارف للمطبوعات،  ١٢٦

  هـ.  ١٤١٩
، ١ترمجه إىل الفارسية عباس مهر بويا، ط  ـ صميمي، مينو، حممد در اروبا ١٢٧

  هـ ش. ١٣٨٢طهران، انتشارات اطالعات، 
ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، انتشارات اسالمي  ١٢٨

  قم وبريوت.
ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، حبثي كوتاه در باره علم امام، تقدمي الشهيد  ١٢٩

هـ، وكذلك املرفق بكتاب سرگذشت كتاب  ١٣٢٦ربيز، قاضي طباطبائي، ت
  شهيد جاويد رضا استادي. 

ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، سنن النيب (آداب زندگي پيامرب)، ترمجه إىل  ١٣٠
  هـ ش. ١٣٨٥، قم، انتشارات ذيب، ٦الفارسية لطيف راشدي، ط 

انتشارات اسالمي،  ـ الطباطبائي، السيد حممد حسني، شيعه در اسالم، قم، ١٣١
  هـ ش. ١٣٦٢

  هـ. ١٤٠٣ـ الطربسي، أبو منصور، االحتجاج، مشهد املقدسة، نشر مرتضى،  ١٣٢
ـ الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، حتقيق حممد أبو  ١٣٣

  هـ. ١٣٨٧، بريوت، دار التراث، ٢الفضل إبراهيم، ط 
تاريخ الطربي، بريوت، دار ومكتبة  ـ الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، ١٣٤

  هـ. ١٤٢٤اهلالل، 
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ـ الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، بريوت، دار  ١٣٥
  هـ. ١٤١٢املعرفة، 

ـ الطنطاوي اجلوهري، اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي، طهران، آفتاب،  ١٣٦
  هـ.١٣٥٠

  ة، الهور، ادارة ترمجان السنة.ـ إهلي ظهري، إحسان، القادياني ١٣٧
، ١ـ عابديين، أمحد، شيوه مهسردارى پيامرب به گزارش قرآن وسنت، ط  ١٣٨

  هـ ش. ١٣٨١طهران، هسيت منا، 
  ش..هـ١٣٨٦ـ عاشوري لنگرودي، حسن، مهسران پيامرب، طهران، هسيت منا، ١٣٩
صرية العامة ـ عبد الرزاق، علي، اإلسالم وأصول احلكم، القاهرة، اهليئة امل ١٤٠

  للكتاب.
ـ العسقالين، ابن حجر، اإلصابة يف معرفة الصحابة، حتقيق عبد املوجود وعلي  ١٤١

  هـ. ١٤١٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ١حممد معوض، ط 
ـ علم اهلدى، السيد املرتضى، ترتيه األنبياء، بريوت، مؤسسة األعلمي،  ١٤٢

  هـ.١٤١٢
ل خدا، ترمجه إىل الفارسية هادي انصاري، ـ العلي، صاحل أمحد، دولت رسو ١٤٣

  هـ ش. ١٣٨١قم، پژوهشکده حوزه ودانشگاه، 
ـ العياشي، حممد بن مسعود، تفسري العياشي، طهران، چاخبانه علميه،  ١٤٤

  ش..هـ١٣٨٠
  هـ. ١٣٧٨ـ الفخر الرازي، احملصول يف علم األصول، بريوت، املكتبة العصرية،  ١٤٥
  هـ. ١٤٠٦األنبياء، قم، منشورات الكتب النجفية، ـ الفخر الرازي، عصمة  ١٤٦
ـ فرامرز قراملكي، أحد، مباين كالمي جهت كريي دعوت انبياء، طهران،  ١٤٧

  هـ ش. ١٣٧٦سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 
  هـ ش. ١٣٧٩ـ فرغاين، سعد الدين، مشارف الدراري، قم، بوستان كتاب،  ١٤٨
ف، شيعي گري، بايب گري، ائي گري، طهران، نشر آشيانه ـ فضائي، يوس ١٤٩

  هـ ش. ١٣٨٢كتاب، 
  هـ ش. ١٣٢٧ـ القادياين، أمحد، براهني أمحديه، طهران، چاپخانه فردوسي،  ١٥٠
ـ القاضي عبداجلبار املعتزيل، شرح األصول اخلمسة، مصر، انتشارات وهبة،  ١٥١

  هـ. ١٣٨٤
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ني خامت، طهران، سازمان انتشارات ـ قدردان قراملكي، حممد حسن، آي ١٥٢
  هـ ش. ١٣٨٦پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 

ـ قدردان قراملكي، حممدحسن، حكومت ديين از منظر استاد مطهري، طهران،  ١٥٣
  ش..هـ ١٣٧٩سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، 

سالم، قم، ـ قدردان قراملكي، حممد حسن، سكوالريزم در مسيحيت وا ١٥٤
  هـ ش. ١٣٧٨بوستان كتاب، 

ـ قدردان قراملكي، حممد حسن، معجزه در قلمرو عقل ودين، قم، بوستان  ١٥٥
  هـ ش. ١٣٨١كتاب، 

، بنياد بعثت، ٣ـ القرشي، السيد علي أكرب، أحسن احلديث، طهران، ط  ١٥٦
  هـ ش.١٣٧٧

اصر خسرو، ـ القرطيب، حممد، اجلامع ألحكام القرآن، طهران، انتشارات ن ١٥٧
  هـ ش. ١٣٦٤

ـ القمي، الشيخ عباس، سفينة البحار، طهران، دار األسوة للطباعة والنشر،  ١٥٨
  هـ. ١٤١٦

  هـ. ١٢٩٤ـ القندوزي احلنفي، سليمان، ينابيع املودة، بريوت، دار األسوة،  ١٥٩
ـ كارل، ألكسس، انسان موجود ناشناخته (اإلنسان ذلك اهول)، ترمجه إىل  ١٦٠

  هـ ش. ١٣٥٤ية برويز دبريي، طهران، الفارس
  ـ الكراجكي، أبو الفتح، التعجب، دار الغدير. ١٦١
  ,١٣٩٤ـ الكراجكي، أبو الفتح، معدن اجلوهر، طهران، املكتبة الرضوية،  ١٦٢
  ش..هـ١٣٦٥ـ الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، طهران، دارالكتب اإلسالمية،  ١٦٣
  م. ١٩٩٨ق القلوب، بريوت، دار األضواء، ـ الكنجي، عبد الرزاق، تريا ١٦٤
  بديع. ١٥٨ـ الگلپايگاين، أبو الفضل، الفرائد، أملانيا، مؤسسه مطبوعايت امري،  ١٦٥
ـ الالري، السيد عبد احلسني، املعارف السلمانية، قم، اللجنة العلمية للمؤمتر،  ١٦٦

  هـ ش. ١٣٧٧
الفارسية محيد عضدانلو، ـ لوك، جان، رساله اي درباره حكومت، ترمجه إىل  ١٦٧

  هـ ش. ١٣٨٧طهران، نشر ين، 
ـ الالهيجي، عبد الرزاق، گوهر مراد، طهران، انتشارات وزارت ارشاد،  ١٦٨

  هـ ش.١٣٧٢
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  هـ. ١٤٠٣ـ السي، حممد باقر، حبار األنوار، بريوت، مؤسسة الوفاء،  ١٦٩
فقيه، قم، بنياد ـ السي، حممد تقي، روضة املتقني يف شرح من ال حيضره ال ١٧٠

  هـ ش. ١٣٦٤فرهنگي اسالمي حاج حممد حسني كوشانپور، 
  هـ. ١٤٠٨ـ احملدث النوري، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت،  ١٧١
، قم، دفتر انتشارات ٢ـ حمرمي، غالم حسن، جلوه هاي اعجاز معصومني، ط  ١٧٢

  هـ ش. ١٣٧٨اسالمي، 
طهران، مكتبة القاهرة، دار األسوة  ـ حممد، رشيد رضا، الوحي احملمدي، ١٧٣

  هـ. ١٤١٦للطباعة والنشر، 
ـ حممدي اشتهاردي، حممد، حضرت خدجية اسطوره ايثار ومقاومت، طهران،  ١٧٤

  هـ ش. ١٣٨٤انتشارات نبوي، 
، قم، انتشارات ١ـ حممدي اشتهاردي، حممد، سريت پيامرب اعظم ومهربان، ط  ١٧٥

  هـ ش. ١٣٨٥ناصر، 
شهري، حممد، منتخب ميزان احلكمة، تلخيص السيد محيد  ـ حممدي ري ١٧٦

  هـ ش. ١٣٨٣احلسيين، قم، دار احلديث، 
  هـ. ١٤٠٤ـ حممدي ري شهري، حممد، ميزان احلكمة، قم، بوستان كتاب،  ١٧٧
ـ حممودي، حممد باقر،ج السعادة إىل مستدرك ج البالغة، طهران، مؤسسة  ١٧٨

  هـ ش. ١٣٧٩الطباعة والنشر، 
، ٤ـ مرتضى العاملي، السيد جعفر، الصحيح من سرية النيب األعظم، ط  ١٧٩

  هـ. ١٤١٥بريوت، دار السرية، 
ـ مرتضى العاملي، السيد جعفر، الصحيح من سرية النيب األعظم، قم، جامعة  ١٨٠

  هـ. ١٤٠٢املدرسني، 
ـ مرتضى العاملي، السيد جعفر، الصحيح من سرية النيب األعظم، قم، دار  ١٨١

  هـ. ١٤٢٨ديث، احل
ـ مرتضى العاملي، السيد جعفر، الصحيح من سرية النيب األعظم، ترمجه إىل  ١٨٢

، طهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ٤الفارسية، حممد سپهري، ط 
  هـ ش. ١٣٧٦وانديشه اسالمي، 

، قم، مكتبة اإلعالم ٢ـ مرتضى العاملي، السيد جعفر، بنات النيب أم ربائبه، ط  ١٨٣
  هـ. ١٤١٦اإلسالمي، 
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ـ مصباح اليزدي، حممد تقي، آموزش فلسفه، طهران، سازمان تبليغات  ١٨٤
  هـ ش. ١٣٦٦اسالمي، 

  ـ املطهري، مرتضى، پيامرب أمي، قم، انتشارات اسالمي. ١٨٥
  ـ املطهري، مرتضى، پريامون انقالب اسالمي، قم، انتشارات اسالمي. ١٨٦
هوري اسالمي، طهران، انتشارات صدرا، ـ املطهري، مرتضى، پريامون مج ١٨٧

  هـ ش. ١٣٦٤
  ـ املطهري، مرتضى، جمموعه آثار، طهران، انتشارات صدرا. ١٨٨
ـ املطهري، مرتضى، نظام حقوق زن در اسالم، قم، انتشارات اسالمي،  ١٨٩

  هـ ش.١٣٥٩
  هـ. ١٤٠٢ـ املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، بريوت، دار الزهراء،  ١٩٠
ت، حممد هادي، التمهيد يف علوم القرآن، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، ـ معرف ١٩١

  هـ. ١٤١٥
، قم، مؤسسه فرهنگي متهيد، ٢ـ معرفت، حممد هادي، علوم قرآين، ط  ١٩٢

  هـ ش.١٣٨٠
ـ معروف احلسين، هاشم، سرية املصطفى، ترمجه إىل الفارسية محيد ترقي جاه،  ١٩٣

  هـ. ١٤١٢، طهران، حكمت، ١ط 
  م. ٢٠٠٢عروف الرصايف، الشخصية احملمدية، أملانيا، نشر دار اجلمل، ـ م ١٩٤
ـ معني زاده، هوشنگ، آن سوي شراب، أملانيا، انتشارات آذرخبش،  ١٩٥

  ش..هـ١٣٧٧
ـ املقدسي، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، حتقيق بور سعيد، مكتبة الثقافة  ١٩٦

  الدينية.
، ١مساع، حتقيق حممد عبد احلميد النميسي، ط ـ املقريزي، تقي الدين، امتاع األ ١٩٧

  هـ. ١٤٢٠بريوت، دار الكتب العلمية، 
ـ ـ مكارم الشريازي، ناصر، تفسري پيام قرآن، قم، انتشارات مدرسة أمري  ١٩٨

  هـ ش. ١٣٧٥املؤمنني، 
  ـ مكارم الشريازي، ناصر، تفسري منونه (األمثل)، قم، دار الكتب اإلسالمية. ١٩٩
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وي اخلميين، السيد روح اهللا، آداب الصالة، طهران، مؤسسه تنظيم ونشر ـ املوس ٢٠٠
  هـ ش. ١٣٧٣آثار امام، 

ـ املوسوي اخلميين، السيد روح اهللا، تعليقات على شرح فصوص احلكم، قم،  ٢٠١
  هـ. ١٤١٠مؤسسه پاسدار اسالم، 

  ـ املوسوي اخلميين، السيد روح اهللا، تفسري سورة احلمد. ٢٠٢
ي اخلميين، السيد روح اهللا، صحيفه نور، طهران، وزارت ارشاد ـ املوسو ٢٠٣

  هـ ش. ١٣٦٥اسالمي، 
ـ نعيم، عبد اهللا حممد األمني، االستشراق يف السرية النبوية، القاهرة، املعهد  ٢٠٤

  هـ. ١٤١٧العاملي للفكر اإلسالمي، 
، دي ٨١ـ نفيسي، كاظم، بعد چهارم در قرآن، فصلية مطالعات اسالمي، العدد  ٢٠٥

  هـ ش. ١٣٨١/ 
  هـ. ١٣٥٥ـ النوخبيت، أبو حممد، فرق الشيعة، النجف، انتشارات مرتضوي،  ٢٠٦
ـ ج الفصاحة، ترمجه إىل الفارسية أبو القاسم پاينده، طهران، انتشارات  ٢٠٧

  هـ ش. ١٣٦٠جاويدان، 
يل ـ واط، مونتغمري، حممد پيامرب وسياستمدار، ترمجه إىل الفارسية إمساعيل وا ٢٠٨

  هـ ش. ١٣٤٤زاده، طهران، كتاب فروشي اسالمية، 
ـ واط، كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة نبيه أمني فارس،  ٢٠٩

  بريوت.
، بريوت، ٣ـ الواقدي، حممد بن عمر، املغازي، حتقيق مارسدن جونس، ط  ٢١٠

  هـ. ١٤٠٩األعلمي، 
ه إىل الفارسية تيمور قادري، ـ هولت، بيترملكو، تاريخ اسالم كمربج، ترمج ٢١١

  هـ ش. ١٣٨٢طهران، امري كبري، 
ـ اهليتمي، ابن حجر، الصواعق احملرقة ألهل البدع والزندقة، بريوت، دار الكتب  ٢١٢

  هـ. ١٤١٤العلمية، 
ـ يابكني، ريتشارد وأوروم استرول، كليات فلسفه، ترمجه إىل الفارسية جالل  ٢١٣

  هـ ش. ١٣٧٦الدين جمتبوي، طهران، قسمت، 
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  ـ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب، بريوت، دار صادر. ٢١٤
ـ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب، ترمجه إىل الفارسية حممد  ٢١٥

  هـ ش. ١٣٧٤آييت، طهران، انتشارات علمي وفرهنكي، 
ه إىل ـ يورغن آيزنك، هانس، درست ونادرست در روانشناسي، ترمج ٢١٦

  هـ ش. ١٣٥٠الفارسية ايرج آيني، طهران، انتشارات جييب، 
ـ اليوسفي الغروي، حممد هادي، تاريخ حتقيقي اسالم، ترمجه إىل الفارسية  ٢١٧

  هـ ش. ١٣٨٣، قم، مؤسسه اإلمام اخلميين، ٤حسني علي عريب، ط 

  

***  
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  ٥  .....................................................................  املقدمة

  ٦  ............................................................  التحقيق أسلوب

  ٧  ............................................................  التحقيق ضرورة

  ٧  ...................................................  تهوإبداعا التحقيق مزايا

  

  

  

  

  والكالمية العقائدية الشبهات

!+  

  9 األكرم النبي أمية عدم

  ١٤  .............................................النبي أمية إثبات على األدلة

  ١٤  ..................................................  الكرمي القرآن ـ ١

  ١٦  ........................................................  التاريخ ـ ٢

  ١٨  ...........................................  املستشرقني اعتراف ـ ٣

  ١٩  .......................................  األمية عدم فرضية شبهات تحليل

  ١٩  ...  »أبوطالب« موقع مع األكرم النيب أمية انسجام عدم األوىل الشبهة■ 



 ���

  ٢٣  ..................  السابقة األمم عن األكرم النيب إخبار الثانية الشبهة■  

  ٢٤  ................................  النيب عم العباس شهادة الثالثة الشبهة■  

  ٢٦  ...................................احلديبية صلح كتابة الرابعة الشبهة■  

  ٢٩  .....................................االستبعاد دعوى اخلامسة الشبهة■  

  ٢٩  .....  واحلكمة للكتاب النيب تعليم آيات إىل االستناد السادسة الشبهة■  

  ٣١  ............  الكتاب وتعليم التالوة آيات إىل االستناد السابعة الشبهة  ■

  ٣٢  ................................................................الخالصة

  

@+  

  الغيب علم

  

  ٣٥  .  القرآن إىل استناداً للغيب 9 ماألكر النيب علم إنكار األوىل الشبهة■ 

  ٣٦  ..........................................................  وحتليل مناقشة

  ٣٩  ..........................  والتبعي الذايت الغيب علم بني الفصل ـ ١

  ٣٩  .......  الكرمي القرآن لتقرير طبقاً بالغيب 9 األكرم النيب علم ـ ٢

  ٤١  ..................................  اجلزئي واإلثبات املطلق النفي ـ ٣

  ٤٢  ...............  التاريخ بشهادة بالغيب 9 األكرم النيب إخبار ـ ٤

  ٤٢  ......  »والعرفاين الفلسفي االجتاه« للنيب واملعنوي العلمي املقام ـ ٥

  ٥٠  ..  التارخيية األحداث إىل استناداً بالغيب النيب علم نكارإ الثانية الشبهة ■

  ٥١  ............................  واملعنوية املادية املساحة بني الفصل ـ ١

  ٥١  ............  التاريخ لشهادة طبقاً بالغيب 9 األكرم النيب علم ـ ٢

  ٥٤  ..............................................  أخريني شبهتني عن اإلجابة

  ٥٤  .........................................  9 األكرم النيب ناقة ضياع ـ أ
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  ٥٥  .......................  )دنياكم بأمر أعلم أنتم( القائل احلديث حتليل ـ ب

  

#+  

  المعجزات

  

  ٥٧  ....................   9 كرماأل النيب معجزات إنكار األوىل الشبهة■  

  ٥٨  ..........................................  الكرمي القرآن إعجاز ـ ١

  ٦٥  .....................   9 األكرم النيب معجزات وتعدد القرآن ـ ٢

  ٦٩  9 األكرم النيب معجزات تعدد على عام بشكل القرآن داللة ـ ٣

  ٧٠  ....  األعداء مطالبة عند املعجزات اجتراح عدم أسباب :الثانية الشبهة  ■

  ٧١  ..........................................................  وحتليل مناقشة

  ٧٢  ........  نفسه 9 األكرم النيب قبل من املعجزة إنكار :الثالثة الشبهة  ■

  ٧٢  ..........................................................  وحتليل مناقشة

  ٧٢  ...............................  والنافية املثبتة اآليات بني اجلمع ـ ١

  ٧٤  ................  باملعجزة املطالبني جلميع االستجابة وجوب عدم ـ ٢

  ٧٦  ..............................................  املعراج :الرابعة الشبهة   ■

  ٧٧  ..........................................................  وحتليل مناقشة

  ٧٨  ................................  اإلمكان على دليل أدلّ الوقوع ـ ١

  ٧٩  ............  والعلمية الطبيعية القوانني مع املعراج تعارض عدم ـ ٢

  ٨١  ..........  للعادة اخلارقة األمور بيان عن التجريبية العلوم عجز ـ ٣

  ٨٣  .................  التجريبية العلوم خالل من املعراج بيان إمكان ـ ٤

  ٨٧  ..........................................والعقلي املثايل املعراج ـ ٥
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$+  

  العصمة

  

  ٩٢  .................  األنبياء عصمة على والنقلية العقلية البراهين إلى إشارة

  ٩٢  .........  )التام التجرد( 9 األكرم للنيب واملعنوي العلمي املقام ـ ١

  ٩٣  ...................................  للعصمة البعثة فلسفة اقتضاء ـ ٢

  ٩٤  ........................................................  اآليات ـ ٣

  ١٠٠  ......................  9 األكرم النيب عن املأثورة الروايات ـ ٤

  ١٠١  ............................   : األطهار األئمة عن المأثورة الروايات

  ١٠٣  ....  األكرم النبي لعصمة المنكرون ساقها التي القرآنية الشبهات نقد

  ١٠٤  ..................  9 األكرم النيب إىل الضاللة نسبة األوىل الشبهة  ■

  ١٠٤  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ١٠٤  ...............................التوحد أو العزلة مبعىن اللةالض ـ ١

  ١٠٥  ......................  قومه يف الضائع الشخص مبعىن الضاللة ـ ٢

  ١٠٥  .........................................  النبوة مقام عن البعد ـ ٣

  ١٠٦  .................................  والشريعة الدين معرفة عدم ـ ٤

  ١٠٧  ....................................  اهلداية عدم مبعىن الضاللة ـ ٥

  ١٠٧  ..........   9 األكرم النيب إىل واملغفرة الذنب سبةن الثانية الشبهة  ■

  ١٠٨  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ١٠٨  ............................  السيئ والتأثري التبعة مبعىن الذنب ـ ١

  ١١٠  ......  .)عرفاين تفسري( الناس خلق واسطة 9 األكرم النيب ـ ٢

  ١١٠  ...................  لألمة الروحي األب هو 9 األكرم النيب ـ ٣

  ١١١  ......................................  املشركني نظر يف الذنب ـ ٤
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  ١١١  ...................  القيادة حيث من للذنب االجتماعي املفهوم ـ ٥

  ١١٣  ...................  9 ألكرما النيب إىل الوزر نسبة الثالثة الشبهة  ■

  ١١٣  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ١١٣  .................  والعقل اآليات مع الشبهة هذه انسجام عدم ـ ١

  ١١٤  ............................أمته على 9 األكرم النيب حزن ـ ٢

  ١١٤  ..................................................  األوىل ترك ـ ٣

  ١١٥  .......................................  النبوة مقام وشدة ثقل ـ ٤

  ١١٥  ................................  والغفران العفو طلب الرابعة الشبهة  ■

  ١١٥  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ١٢٢  .......................  )الشيطانية اآليات( الغرانيق اخلامسة الشبهة  ■

  ١٢٣  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ١٢٣  .................................  والتارخيي السندي اإلشكال ـ ١

  ١٢٤  ..........................  اآليات من كثري مع انسجامها عدم ـ ٢

  ١٢٨  ................  والعقلية الكالمية القواعد مع انسجامها عدم ـ ٣

  ١٢٨  ................  األصنام ليسو املالئكة هو الغرانيق من املراد ـ ٤

  ١٢٩  ..........  9 النيب وليس الشيطان قبل من اآلية هذه تالوة ـ ٥

  ١٣٠  .................................  )اآليات من( الشواهد ضعف ـ ٦

  ١٣٣  ......  9 األكرم النيب من والنسيان السهو وقوع السادسة الشبهة  ■

  ١٣٤  .........................................  السندية اإلشكاالت ـ ١

  ١٣٥  .................................................اآلحاد بارأخ ـ ٢

  ١٣٥  ................................................  العامة موافقة ـ ٣

  ١٣٥  .......................................  القرآنية اآليات خمالفة ـ ٤
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  ١٣٧  .......................................  الروايات مع معارضة ـ ٥

  ١٣٨  ..........................................  العقلية األدلة خمالفة ـ ٦

%+  

  والوحي النبوة

  

  ١٤١  .....  بالعرب 9 األكرم النيب دعوة بداية اختصاص األوىل الشبهة  ■

  ١٤٥  ............  الوحي نزول عند وغشيته النيب اضطراب الثانية الشبهة  ■

  ١٤٥  ..................  البعثة قبل الصرع بعارضة النيب ابتالء عدم ـ ١

  ١٤٦  ............................  بالنبوة احلالة هذه عروض اقتران ـ ٢

  ١٤٧  .الوحي نزول عند النيب يعتري كان الذي االضطراب وتفسري بيان ـ ٣

  ١٥٢  ...........  الوحي وشدة اإلغماء على الدالة الروايات جتريح ـ ٤

  ١٥٤  ......  الوحي نزول عند إلغماءبا وتظاهره النيب تصنع الثالثة الشبهة ■

  ١٥٤  ...........................................  وادعاء اام جمرد ـ ١

  ١٥٥  ................  9 األكرم النيب شخصية مع االنسجام عدم ـ ٢

  ١٥٥  ............................................  الكثرية املعجزات ـ ٣

  ١٥٦  .....................9 النيب على االضطراب اقتصار عدم ـ ٤

  ١٥٦  ............................  باجلنون 9 النيب اام الرابعة الشبهة  ■

  ١٥٨  ...................  بالكهانة 9 األكرم النيب اام اخلامسة الشبهة  ■

  ١٦٠  ...................  بالسحر 9 األكرم النيب اام السادسة الشبهة  ■

  ١٦١  ..........................................  دليل دون من مة ـ ١

  ١٦١  ......  9 األكرم النيب شخصية مع التهمة هذه انسجام عدم ـ ٢

  ١٦١  .................................  السحر عن اإلعجاز اختالف ـ ٣
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  ١٦٤  ................  الشعر بقول 9 األكرم النيب اام السابعة الشبهة  ■

  ١٦٦  ................  شاعراً كرماأل النبي كون عدم على والشواهد األدلة

  ١٦٧  ...........................  البعثة قبل للشعر النيب معرفة عدم ـ ١

  ١٦٧  .......  املتأخرة قصائدهم عن للشعراء األوىل القصائد اختالف ـ ٢

  ١٦٧  ......................التحدي عنصر على الشعر اشتمال عدم ـ ٣

  ١٦٨  ..................  الكرمي القرآن يف األخرى اإلعجازية النقاط ـ ٤

  ١٦٨  .................  9 األكرم النيب وهم نتاج الوحي الثامنة الشبهة  ■

  ١٧٣  .............  وعبقرياً نابغة 9 األكرم النيب اعتبار التاسعة الشبهة  ■

  ١٧٤  ...............................................  دليل بال دعاءا ـ ١

  ١٧٤  .........  الصغر مرحلة يف النيب على العبقرية آثار ظهور عدم ـ ٢

  ١٧٥  ............................................  األخالقية السرية ـ ٣

  ١٧٥  .................................  اخلاصة باألدلة النبوة إثبات ـ ٤

  ١٧٥  ..................................  العبقرية عن النبوة اختالف ـ ٥

  ١٧٨  .........  األخرى األديان من اإلسالم اقتباس دعوى العاشرة الشبهة■ 

  ١٧٩  ....................................................  النيب أمية ـ ١

  ١٨٠  ...   األديان وأتباع النيب بني والدائم التفصيلي االرتباط عدم ـ ٢

  ١٨٠  .............  األخرى األديان من اإلسالم أخذ دعوى ذكر عدم ـ ٣

  ١٨١  ......  املصدر احتاد إىل يعود األديان سائر مع اإلسالم اشتراك ـ ٤

  ١٨٢  ..  احلروب يف الغيبية اإلمدادات نزول عدم أسباب عشرة :احلادية الشبهة ■

  ١٨٥  ........  الوحي يف 9 األكرم النيب دور إنكار عشرة الثانية الشبهة ■

  ١٨٥  .............................................................  ورأي نقد

  ١٨٦  ...............................................  الوحي حقيقة إلى إشارة

  ١٨٨  .....................................  والفالسفة المتكلمين رؤية األول
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  ١٨٨  ...............................  الوحي لتلقي الالزم االستعداد ـ ١

  ١٩٠  .................................................الوحي حتمل ـ ٢

  ١٩٢  .........................................  الصاخل الوحي تلقي ـ ٣

  ١٩٣  .................................................  الوحي حفظ ـ ٤

  ١٩٤  ..............................  وتام كامل بشكل الوحي إبالغ ـ ٥

  ١٩٥  ....................  »التشريعية الوالية« الوحي وبيان تفسري ـ ٦

  ١٩٦  .......................  )التكويني الدور( والعرفاء الفالسفة رأي الثاني

  ١٩٩  ......................................................  واستنتاج خالصة

^+  

  الخاتمية

  

  ٢٠٢  ..................................  اخلامتية أدلة جتريح األوىل الشبهة  ■

  ٢٠٢  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ٢٠٢  .................................................................  اآليات

  ٢٠٤  ..............................................................  الروايات

  ٢٠٦  ....................................  اخلامتية آية تفسري الثانية الشبهة ■

  ٢٠٦  .............................................  الزينة مبعىن اخلامت ـ أ

  ٢٠٧  .........................................  املصدق مبعىن اخلامت ـ ب

  ٢١٠  .....................................  الرسالة دون نبوةال خامت ـ ج

  ٢١٣  ................................  اخلامت روايات تأويل الثالثة الشبهة  ■

  ٢١٤  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ٢١٤  ...............  اهللا مظهر بوصفها اخلامتية ادعاء إمكان الرابعة الشبهة ■

  ٢١٥  ...............................  املظهر إىل الظاهر حكم سريان ـ ١
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  ٢١٨  .........................................  دليل ندو من ادعاء ـ ٢

  ٢١٨  .........................................  الكرمي القرآن خمالفة ـ ٣

  ٢١٩  ..............................................الروايات خمالفة ـ ٤

  ٢١٩  ..............  إهلي وجتلّ ظهور بل النبوة، ختم عدم اخلامسة الشبهة ■

  ٢٢٠  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ٢٢١  ..............  جديد نيب لظهور املثبتة اآليات ادعاء السادسة الشبهة  ■

  ٢٢١  ......................................................  األوىل اآلية

  ٢٢٣  ......................................................  الثانية اآلية

  ٢٢٥  ......................................................  الثالثة اآلية

  ٢٢٦  ......................................................  الرابعة اآلية

  ٢٢٩  ....................................................  اخلامسة اآلية

  ٢٣٠  ..................................  ليةالظ النبوة ادعاء السابعة الشبهة ■

&+  

  والمشروعية الحكومة

  

  ٢٣٣  ...  9النيب حلكومة والدينية اإلهلية املشروعية إنكار األوىل الشبهة ■

  ٢٣٦  .....................................  العقل مع االنسجام عدم ـ ١

  ٢٣٨  ...........................  القرآنية اآليات مع االنسجام عدم ـ ٢

  ٢٤١  ..........................  النبوية الروايات مع االنسجام عدم ـ ٣

  ٢٤٣  ....   واهلداية الوحي بإبالغ والنيب النبوة شأن احنصار :الثانية الشبهة ■

  ٢٤٤  ........................  9 األكرم والنيب النبوة مرتلة أبعاد ـ ١

  ٢٥٤  ...................  احلقيقي واحلصر اإلضايف احلصر بني اخللط ـ ٢
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  ٢٥٥  9األكرم النيب حاكمية نفي على الكرمي القرآن داللة الثالثة الشبهة ■

  ٢٥٨  ........................9 األكرم النيب حكومة على النص ـ ١

  ٢٥٩  ..............................................  اإلضايف احلصر ـ ٢

  ٢٥٩  .............................الكفار هداية يف النيب سلطة عدم ـ ٣

  ٢٦١  .............................  بقريش احلكم اختصاص الرابعة الشبهة ■

  ٢٦١  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ٢٦٣  .....................................  السلطة توريث اخلامسة الشبهة ■

  ٢٦٣  ..............  حصري بشكل للقيادة والشروط الصفات توفر ـ ١

  ٢٦٥  .............................  احلكومة نم أوسع اإلمامة معىن ـ ٢

  ٢٦٦  .....................  واإلهلية السياسية املشروعية بني الفصل ـ ٣

  ٢٦٧  ....  النبوية الدولة يف وموقعه الشعب حقوق جتاهل السادسة الشبهة ■

  ٢٦٧  ........................................................  وحتليل مناقشة

  ٢٦٨  .................................  الحكومة في األمة دور األول المبحث

  ٢٦٩  ....................................  الناس إىل ومةاحلك نسبة ـ ١

  ٢٧٠  ............................  احلكومة عن الناس رضا وجوب ـ ٢

  ٢٧١  ..................................................  البيعة أصل ـ ٣

  ٢٧٣  ...............................................  الشورى أصل ـ ٤

  ٢٧٤  .........................  احلاكم عنق يف الناس أمانة احلكومة ـ ٥

  ٢٧٥  ..............................  ومستأمنهم الناس أجري احلاكم ـ ٦

  ٢٧٦  ..............................  عنهم ونائب الناس ممثل احلاكم ـ ٧

  ٢٧٦  ..................  الدولة إدارة في وحقوقهم الناس موقع الثاني المبحث

  ٢٧٦  ......................................  الناس استشارة وجوب ـ ١

  ٢٧٨  ...............  للمواطنني واالجتماعية الفطرية احلقوق رعاية ـ ٢
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  ٢٨٦  ............................  واالعتراض والنقد السؤال حرية ـ ٣

  ٢٨٧  ..............................  الدولة ورجال للحاكم النصيحة ـ ٤

  ٢٨٩  ..............  المجتمع أطياف ومختلف المواطنين مداراة الثالث المبحث

  ٢٨٩  .............................................  املواطنني مداراة ـ ١

  ٢٩٥  ..................................الدينية األقليات مع املداراة ـ ٢

  ٢٩٨  .....................................  املنافقني مع النيب مداراة ـ ٣

  ٣٠١  .........................  واملتآمرين املخالفني مع النيب مداراة ـ ٤
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  والفردية السلوكية األخالق والشباب، الطفولة مرحلة

  9 األعظم للنبي

  

  ٣٠٧  ..  الروحي واالضطراب واألمل احلرمان الطفولة، فترة األوىل الشبهة   ■

  ٣٠٨  ...............................  بالتجارة الرسول أسرة اشتغال ـ ١

  ٣٠٨  ............  خاصاً ماًاهتما يستدعي »اهللا عبد« إىل االنتساب ـ ٢

  ٣٠٩  .....................................  واخلادمة احلاضنة وجود ـ ٣

  ٣٠٩  .  9 للنيب السعدية حليمة أسرة أولته الذي اخلاص االهتمام ـ ٤

  ٣١٠  ...................  عبداملطلب قبل من بالنيب اخلاص االهتمام ـ ٥

  ٣١٢  .......  9 األكرم بالنيب طالب أيب قبل من اخلاص االهتمام ـ ٦

  ٣١٣  ................................  األغنام رعي يف العمل الثانية الشبهة ■



 ���

  ٣١٤  ...................  املكة ألهل املألوفة املهن من األغنام رعي ـ ١

  ٣١٥  .......  املاشية لرعي األنبياء مبمارسة الشبهة صاحب اعتراف ـ ٢

  ٣١٥  .........  املاشية رعي يف أجرياً عمل قد النيب يكون أن إنكار ـ ٣

  ٣١٧  .................  النبوة مع األغنام رعي مهنة وعالقة تناسب ـ ٤

  ٣١٨  .............................  مؤثر وغري مغمور شاب الثالثة الشبهة  ■

  ٣١٩  ...  األكرم النيب والدة رافقت اليت املعجزات من العديد ظهور ـ ١

  ٣١٩  .......  اليهود قبل من للنيب واالعتبارية احلقيقية اهلوية حتديد ـ ٢

  ٣٢٠  .................................  »حممد« باسم املواليد تسمية ـ ٣

  ٣٢٠  .....................................  »األمني« بلقب اشتهاره ـ ٤

  ٣٢٠  .................................  »الفضول حلف« يف املسامهة ـ ٥

  ٣٢١  ...  األسود احلجر عادةإ على التنازع مسألة يف النيب حلكم الرضوخ ـ ٦

  ٣٢٢  ....................  إبرهة جيش مواجهة من اهلروب الرابعة الشبهة  ■

  ٣٢٣  ....  9 اهللا رسول والدة قبل مكة على إبرهة جيش هجوم ـ ١

  ٣٢٤  ...........................................  احلرب وقوع عدم ـ ٢

  ٣٢٥  .......................  الشبهة هذه على التارخيية اإلشكاالت ـ ٣

  ٣٢٥  .........................  )الفجار حرب يف املشاركة( للشبهة آخر ريرتق

  ٣٢٦  ...........................................  النقل يف االختالف ـ ١

  ٣٢٨  .......................  احلرب هذه يف هاشم بين مشاركة عدم ـ ٢

  ٣٣٠  .....................  القبيحة بالصفات النيب اتصاف اخلامسة الشبهة  ■

  ٣٣٢  مكة على املشركني قبل من وتسويده الدنيوية الوعود رفض ـ ١

  ٣٣٣  ..................  والسيطرة باحلرب احلكم رقعة توسيع عدم ـ ٢

  ٣٣٤  ...........................................  الناس مع التشاور ـ ٣



 ���

  ٣٣٥  ..........  الذكورية الثقافة يعكس اسمالق أيب لقب السادسة الشبهة  ■

  ٣٣٨  .ودنيوية مادية مكاسب على احلصول يريد كان النيب أن :السابعة الشبهة  ■

  ٣٣٩  ........................................  الكافية الثروة امتالك ـ ١

  ٣٤٠  ...............  اهللا سبيل يف خدجية زوجه وثروة ثروته إنفاق ـ ٢

  ٣٤١  .............  مكة شيوخ له قطعها اليت الدنيوية الوعود رفض ـ ٣

  ٣٤٢  ...................................................  الزهد حياة ـ ٤

@+  

  9 األكرم النبي وزواج الجنسية األخالق

  

  ٣٤٣  ...................  الزوجات وتعدد اجلنسية قاألخال األوىل الشبهة  ■

  ٣٤٤  ................................  إنسانية غريزة املرأة إىل امليل ـ ١

  ٣٤٥  ..............................  وذيبها اجلنسية الغريزة ضبط ـ ٢

  ٣٤٦  ......................  اإلسالم صدر يف الزوجات تعدد شيوع ـ ٣

  ٣٤٧  ............................السابقة األديان يف الزوجات تعدد ـ ٤

  ٣٤٧  ............  والكهولة الشباب فترة يف واحدة بزوجة كتفاءاال ـ ٥

  ٣٤٨  ................  واالجتماعية الدينية للمصاحل تابع النيب زواج ـ ٦

  ٣٤٩  .  )املختلفة القبائل مع التحالف( عيةواالجتما السياسية الدوافع ـ أ

  ٣٥١  ............................  اجلنسية وغري األخالقية الدوافع ـ ب

  ٣٥٤  ..............................................  الدينية الدوافع ـ ج

  ٣٥٥  ..............بثروا طمعاً خدجية السيدة من الزواج الثانية الشبهة  ■

  ٣٥٧  ..............  الكربى خدجية السيدة من باقتراح الزواج كان ـ ١

  ٣٥٧  ...............................  9 اهللا رسول عيش بساطة ـ ٢
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  ٣٥٨  ...................  اإلسالم لنشر ثروا خدجية السيدة إنفاق ـ ٣

  ٣٥٨  ...........................  لاملا بيت من وسهمه ثروته إنفاق ـ ٤

  ٣٥٩  .....  خدجية السيدة من زواجه عن الناشئ النفسي الضغط الثالثة الشبهة ■

  ٣٥٩  .  لكربىا خدجية السيدة من بالزواج واغتباطه برضاه النيب تصريح ـ ١

  ٣٦٠  ..  احلزن بعام الكربى خدجية السيدة فيه توفيت الذي العام تسمية ـ ٢

  ٣٦١  .............................................  جمدداً الزواج عدم ـ ٣

  ٣٦٢  ..  خدجية السيدة ومشائل فضائل عن احلديث من األكرم النيب إكثار ـ ٤

  ٣٦٣  ........................  الكربى خدجية السيدة عمر يف الشك ـ ٥

  ٣٦٤  .......................  الكربى خدجية السيدة ترمل يف الشك ـ ٦

  ٣٦٤  ...................جمدداً الزواج من للنيب القرآن منع الرابعة الشبهة  ■

  ٣٦٧  ...........  املقتولني أرامل من والزواج اإلماء اختاذ امسةاخل الشبهة  ■

  ٣٦٩  ......................  النساء بني العدالة رعاية عدم السابعة الشبهة  ■

  ٣٧٤  ...........  الكليب ودحية النيب بني  شبوهةامل العالقة السابعة الشبهة  ■

#+  

  والحكومية والسياسية االجتماعية والسيرة األخالق
  

  ٣٧٧  ......واملدينة مكة بني للنيب السلوكي املنهج اختالف األوىل الشبهة  ■

  ٣٨٠  .....................  والرسم والشعر للفن النيب حماربة الثانية الشبهة ■

  ٣٨٠  .......................  الوثنية الثقافة من جزء والرسم النحت ـ ١

  ٣٨١  .................  الفنون سائر ممارسة على والتشجيع اإلسالم ـ ٢

  ٣٨٣  .............  وترمجتها الكتب تدوين على االعتراض الثالثة الشبهة  ■

  ٣٨٦  احلربية والغنائم األنفال يف الشخصي والتصرف التملك الرابعة الشبهة ■

  ٣٨٩  ......................  واملواثيق بالعهود الوفاء عدم اخلامسة الشبهة  ■
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  ٣٩٣  ........................  واألشراف األعيان تنصيب السادسة الشبهة  ■

  ٣٩٣  ..........  9 األكرم النيب تنصيبات معيار والكفاءة التقوى ـ ١

  ٣٩٨  ....................اإلسالم سلطة بسط بغية األعيان توظيف ـ ٢

  ٣٩٩  ......................  والسيف بالعنف اإلسالم نشر السابعة الشبهة  ■

  ٣٩٩  ................  اإلسالم إىل الدعوة أسلوب يف العملية الطرق ـ ١

  ٤٠٨  .....................لإلكراه فيها جمال ال قلبية عقيدة اإلسالم ـ ٢

  ٤٠٩  ......................  9 الرسول حلروب الدفاعية الدوافع ـ ٣

  ٤١٠  .......................  التجارية مكة لقوافل التعرض الثامنة الشبهة  ■

  ٤١١  ..  والرمحة املداراة على تقوم األكرم للنيب والعملية النظرية السرية ـ ١

  ٤١٤  ...........  مكة أهل من املشركني قوافل على اهلجمات حصر ـ ٢

  ٤١٤  .............  املشركون صادرها اليت أمواهلم املسلمني استعادة ـ ٣

  ٤١٥  ......................................  اقتصادياً العدو حماصرة ـ ٤

  ٤١٦  .................  املشركني أخبار وتقصي العدو أخبار تسقّط ـ ٥

  ٤١٦  ...................................  املعارضني اغتيال التاسعة الشبهة  ■

  ٤١٧  ....................................  احملترمة النفس قتل حترمي ـ ١

  ٤١٩  .................................  األشرف بن كعب بقتل األمر ـ ٢

  ٤٢٠  ..............................  احلُقيق أيب بن سالم بقتل األمر ـ ٣

  ٤٢٠  ............................  اليهود شعراء من عدد بقتل األمر ـ ٤

  ٤٢٢  .......................................  األسرى قتل العاشرة الشبهة  ■

  ٤٢٥  ........................قريظة بين رجال قتل أصل يف والتردد التشكيك

  ٤٢٧  ........  الفوضى خلق إىل والسعي والتمرد للتجسس قريظة بين ممارسة

  ٤٢٧  ...............................  حمايد حكَم قبل من بالقتل احلكم صدور
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  ٤٢٨  ...................  وقتلهم اليهود على القسوة عشرة احلادية الشبهة  ■

  ٤٣٠  ...............................  األعداء ملصلحة اليهود جتسس ـ ١

  ٤٣٠  ...................................  املتآمرين الشعراء مواجهة ـ ٢

  ٤٣١  .............................  9 األكرم للنيب اليهود حماربة ـ ٣

  ٤٣٢  .....................الكفار مع والقسوة العنف عشرة الثانية الشبهة  ■

  ٤٣٣  ..............................................  التاريخ حتريف ـ ١

  ٤٣٣  ............  والرمحة الشفقة على 9 كرماأل النيب سرية قيام ـ ٢

  ٤٣٦  .....  اهللا برسول االستهزاء على العقوبات أشد عشرة الثالثة الشبهة  ■

  ٤٣٦  ...........................................  الرمحة رسول النيب ـ ١

  ٤٣٨  واملسلمني اإلسالم أمن على خطراً ميثل مبن العقوبة اختصاص ـ ٢

  ٤٣٩  ..............  احلرب يف األعداء جبثث التمثيل عشرة الرابعة الشبهة  ■

  ٤٣٩  .........................  املثلة حترمي على اإلسالم تعاليم قيام ـ ١

  ٤٤٠  ........................................  للمثلة العدو ارتكاب ـ ٢

  ٤٤١  ...............................  9 األكرم النيب كالم حتليل ـ ٣

  ٤٤٣  ...............................................................  املصادر 

  ٤٥٧  ..............................................................  احملتويات
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