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االهداء
اىل من ربَّيت يف حجره صغريًا فألقمني 

حبَّ االسالم وأهله.
دين بالرتبية والتعليم اى من تعهَّ

حتى نشأت مولعًا بحبِّ النبي املصطفىملسو هيلع هللا ىلص
وأهل بيته الطيِّبني األطهار#

ة االسالم السّيد نرصاهلل الديباجي رمحه اهلل اىل أيب حجَّ
ُأهدي هذا اجلهد املتواضع.

املؤّلف





﴿

تقديم
احلمد هلل أبلغ درجات احلمد وغاياته، والثناء عليه أقىص مراتب الثناء وهناياته، والصالة والتسليم 
ع�ىل النبي االمني، والرمح�ة الكربى املهداة اىل العاملني، حممد بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص وعىل أهل بيته املعصومني، 

نجوم اهلدى، وسفن النجاة، ورمحة اهلل وبركاته.
وبعد:

ف�ال مناص م�ن القول ب�ان يف أن يمخر الباحث أو الكات�ب عباب مباحث دقيق�ة وخمتصة تتناول 
مواضيع حساس�ة ترتكز عليها الرشيعة االس�المية، وتقوم عىل دعاماهت�ا الفارهة - كام يف مبحثنا هذا 
املختص بأصول الدين - يعد بحق من املهام الش�اقة والعرسة التي تس�تدعي باملرء مزيد بحث، وكثرة 
له دراسته هذه من تعرض استرشايف ألمور ومواضيع ال  ل وتدبُّر، ملا تشكَّ نقٍص واستجالء، وشدة تأمُّ

يمكن لالنسان أن يستظل إالّ بظلها الوارف، وال يرتوي إالّ من عذب مائها الغدق الفياض.
نعم، واذا كنا قد أخذنا عىل أنفس�نا - بعد االتكال عىل اهلل تبارك وتعاىل واس�تمداد العون منه - أن 
فاتنا بتناول حلقات متسلس�لة ومتواصلة لدراس�ات مي�رسة خمتصة بأصول  نخص�ص جانب�ًا م�ن مؤلَّ
الدي�ن، وحيث وفَّقنا اهلل جل ش�أنه النجاز مبحث�ني منها اختص أوهلام بأص�ل التوحيد، حني اختص 
ثانيهام بأصل العدل، وضمن ما أس�ميناه بدراسات يف أصول الدين، فانا سنحاول يف كتابنا هذا تناول 
االصل الثالث من أصول الدين وهو )أصل النبوة( متوخني قدر االمكان االحاطة بأهم املوضوعات 
االساس�ية املرتبطة هبذا املبحث اهلام، متجاوزين االس�فاف واالطناب اململني ما قدرنا عىل ذلك ، وما 

التوفيق إالّ من قبل اهلل العزيز احلكيم.





املدخل
لق�د كان يف خلف البرشية من�ذ أيامها األوىل االيذان احلتمي بقي�ام املواجهة الطبيعية بني عنرصي 

التناقض يف عموم احلياة واملتثملني باخلري والرش، وما يتفرع عنهام، ويرتبط هبام.
ل مزجيًا واضحًا من مجلة واسعة من التناقضات التي يعدو  وال غرو يف ذلك، فان احلياة برمتها تشكِّ

كل واحد منها خلف اآلخر لقهره واالستحواذ عىل املساحة التي كان حيتلها نقيضه.
فالنه�ار يعدو دائاًم خلف الليل ليحيل الظالم - الذي تتجلبب الس�امء بس�تاره املعتم الكالح - اىل 

ضوء مرشق، وسامء باسمة.
وامل�رض ت�راه يطارد الصحة ليحيلها اىل خواء واهندام وتالش، فتس�تجري ح�ني ذاك بام يعينها عىل 

مواجهة هذه االزمة التي حتاول االطباق عليها، والقضاء عىل وجودها.
وكذل�ك مه�ا اخلري والرش، فاهنام عىل طول احلياة النقطتان االك�رب وضوحًا يف هذا الرصاع الدائمي 
ال�ذي ال ينف�ك، وال�ذي أرشنا الي�ه، والذي اصبح االنس�ان ميدانًا رحب�ًا يتصارع االثن�ان من خالله 
للبق�اء، فيحلق بذلك االنس�ان مع االول، وينح�ط يف هاوية اهلالك والعذاب م�ع الثاين، وهو واضح 

ومعلوم للجميع.
ومل�ا كان االنس�ان صال�ح رس�الة يف االرض، وخليف�ة هلل تب�ارك وتعاىل فيه�ا، فكان الب�د من ان 
تك�ون املهمة امللقاة عىل عاتقه ش�اقة وعرسة تتطلب منه الكثري من الوع�ي واملعرفة واالدراك ملواجهة 
معض�الت احلياة ومزااللقها الت�ي تواجه دعواه، وتقف أمامها كالطود املتثاقل الكيرب، والتي قد يبدوا 

أمامها ذلك االنسان عاجزًا ضعيفًا متخاذالً ال يمكنه زحزحتها، أو حتى املرور من أحد جوانبها.
وم�ن هنا فقد كان أحوج ما يكون اليه من العون الس�اموي الكبري لتج�اوز حلقات االحباط هذه، 

وملواصلة مسريته املتدافعة التي أمر هبا، وألزم بوجوب ادائها.
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نع�م، ف�اذا كان االنس�ان خليفة هلل تع�اىل يف أرضه، وصاحب رس�الة س�امية وعظيم�ة أنيطت هبا 
مس�وولية بن�اء االرض، ون�رش اخلري يف ربوعه�ا، ومواجهة عنارص ال�رش والفس�اد املنزوية يف جحور 
الظلم�ة والعتم�ة، واملتدبصة اخلري وأهل�ة الدوائر، وبارصار وتعنت ثابتني، ف�ان كل ذلك يتطلب منه 
ذلك، وذلك املدد والتس�ديد الس�اموي، واملتمثل بالرس�االت الس�اموية املباركة التي جاءت متالحقة 
ت�رتى ع�ىل البرشية عرب قنوات مس�تخلصة ومصطفاة من عم�وم البرش ملا هلم من صف�ات وامتيازات 

خاصة توهلهم للتصدي بجدارة هلذه املسؤولية  العظيمة التي متثل ارادة الباريء جل اسمه بعباده.
نعم، ان هذه احللقة املقدس�ة الك�ربى هي حلقة النبوة املباركة، املمثل�ة خليط االتصال املقدس بني 

اخلالق وخملوقه يف مسري البرشية السليم صوب مرايفء االمان وباحات االطمئنان الكربى.
وال خيف�ى عىل أح�د ان هذه احللقة الكربى متث�ل ثالث حلقات االعتقادات االس�المية يف اصوهلا 
الثابتة، أي بعد مس�ألتي التوحيد والعدل، وقبل االمامة وامليعاد يوم القيامة، وهذا ما س�نحاول سوية 

سرب بعض أغواره يف صفحات كتابنا هذا باذن اهلل تعاىل.
ه�ذا وقد عمدن�ا يف كتابنا هذا اىل تناول موضوع النبوة ضمن االبواب التالية التي تتفرع عنها مجلة 

متفرقة من الفصول واملفردات املتصلة هبا، واملمتدة من خالهلا:
الباب االول: التعريف بالنبوة وعلة بعث االنبياء واحلاجة اليهم.

الباب الثاين: خصائص األنبياء وأهدافهم.
ض حلقائق األنبياء  أويل العزم. الباب الثالث: التعرُّ

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص. الباب الرابع: النبوة اخلاصة وبحوث حول النبي االكرم حممَّ
س�ائلني امل�وىل جل اس�مه ان يفيد هبذا الكتاب م�ن يطالعه، وان جيعل�ه ذخرًا ملؤلفه ي�وم تنرش فيه 

الصحف، وتقام فيه املوازين، وما االستعانة إالّ باهلل العزيز احلميد.



الباب االول

التعريف بالنبوة
وعلة بعث االنبياء

واحلاجة اليهم
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الفصل األول
حوار حول النبوة

احلديث عن أصل النبوة يف املعتقدات يعني بوضوح جيل االيامن بان اهلل تبارك وتعاىل مل خيل عرص 
من عصور حياة البرشية - منذ خلفها وحتى ختمت برسول اهلل حممد بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص - من نبي أو أنبياء 
حيملون رس�االته تعاىل اىل الناس ابتغاء الرش�ادهم نحو التكامل والسعادة، وحتى يكونوا عليهم بعد 
تفريطهم وارسافهم وفسادهم حجة يوم القيامة، ليثاب من آمن واهتدى، ويعاقب من أرسف وبغى.

والنبوة يف اللغة: هي االنباء أو االخبار عن اهلل عز وجل.
ويف االصطالح: ُيراد بالنبي االنسان املخرب عن اهلل جل اسمه بغري واسطة بينه وبني اهلل تعاىل.

وال ش�ك ب�ان هذا الوس�اطة ب�ني اهلل تبارك وتع�اىل، وبني عباده - بواس�طة صف�وة منتجبة منهم، 
اصطفاهم س�بحانه واختارهم وبعثهم ممّثلني عنه، وحاملني رس�الته اليهم، فهدوا من ابتغى اهلداية اىل 
سبل النجاة، ومعرفة خالقهم، واتباع طاعته، وجتنُّب معصيته، وكانوا حجة عىل من عىص يوم القيامة، 
حيث ال لبرش حينئذ حجة حيتج هبا لتس�ويغ معصيته، وتربير انحرافاته - هي وس�اطة تستهدف توعية 
الش�عور الدين�ي الفطري يف نف�وس البرشية، وتركيز العقائد الس�اموية الصاحلة يف نفوس�هم، واألخذ 

بيدهم صوب سبل النجاة، ومراكز األمن واألمان)1(.
م كلُّ  وم�ن هنا فقد تواصلت رس�ل اهلل تب�ارك وتعاىل اىل عباده ترتى، يلحق أحدمه�ا اآلخر، ويتمِّ
ع منه مجيع األديان  واحد منهام رس�الة من س�بقه، بامتداد دين واحد يعد هو الرافد االساس الذي تتفرَّ

والرساالت، وهو دين االسالم العظيم.
ول�ذا فان من يتأمل يف جممل االخبار والرواي�ات املتعددة املنقولة عن أهل بيت العصمة# جيدها 
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تش�ري بوض�وح اىل مجلة واس�عة جدًا من االنبياء املرس�لني من قب�ل اهلل تعاىل اىل البرشية، حيث يش�ري 
بعضها اىل أن عددهم بلغ 124000 نبي، ذكر القرآن الكريم البعض منهم، وأخفى ذكر الكثري اآلخر 

منهم كام هو مشار اليه يف بعض اآليات القرآنية املباركة)2(.
فم�ن ذل�ك ما رواه االمام الرضا$ عن آبائه# عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص م�ن قوله: خلف اهلل عز وجل 

ألف نبي وأربعة وعرشين ألف نبي)3(.
ومنه�ا أيض�ًا ما روى عن�هملسو هيلع هللا ىلص من قوله: بعثت عىل أث�ر ثامنية آالف نبي، منه�م أربعة آالف من بني 

ارسائيل)4(.
ويف رواية اخرى ان أبا ذر الغفاري رمحه اهلل سأل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول اهلل، كم النبيني؟

فقالملسو هيلع هللا ىلص: مائة ألف وأربعة وعرشون ألف نبي.
فقال له: كم املرسلون منهم؟

فقالملسو هيلع هللا ىلص: ثالثامئة وثالثة عرش مجًا غفريًا.
فقال له: من كان أول االنبياء؟

فقالملسو هيلع هللا ىلص: آدم)5(.
بل وغري ذلك من الروايات الصحيحة املشرية اىل الكم اهلائل من االنبياء# الذين كانوا رساًل بني 

اهلل تبارك وتعايل وبني عباده.
ب�ل وجيد امل�رء يف كتاب اهلل تع�اىل العزيز العديد من أس�امء أولئك االنبياء واملرس�لني،والذين بلغ 
ح اهلل تعاىل بأس�امئهم ضمن  عدده�م 25 نبي�ًا - باالضافة اىل نبي االس�الم حممد بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص - رصَّ

آيات الكتاب العزيز، وهم:
آدم، ادريس، نوح، ابراهيم، لوط، هود، صالح، اس�امعيل، اس�حاق، يعقوب، يوس�ف، ش�عيب، 
موسى، طالوت، داود، سليامن، زكريا، حييى، يونس، أيوب، عزير )ارميا(، ذو الكفل، اليسع، الياس، 

عيسى#.
ح�ني نج�د ان الق�رآن - وكام ذكرن�ا آنفًا - قد تعرض لبع�ض قصص اولئك االنبي�اء دون ذكر أو 

ترصيح باسامئهم.
والتأمل املتدبر يف هذا الكم اهلائل من االنبياء أو الرسل بني اخلالق وخملوقاته من الرش ينبىء بشكل 
واض�ح ب�نيِّ عن ال�دور الكبري امللقى من قبل املرِس�ل عىل عاتق أولئك املرَس�لني من خالل رس�االته 
قة من�ه ابان صفحات فص�ول كتابنا  ض جلوانب متفرِّ املتالحق�ة واملتعاقب�ة، وه�ذا ما س�نحاول التع�رُّ

الالحقة باذن اهلل تعاىل.
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الفصل الثاين
علة بعث االنبياء

م منّا احلديث آنفًا عن االنسان - ويف خمتلف مراحل حياته - ال ينفك من احلاجة امللحة - التي  تقدَّ
متليها طبيعته - اىل املرشد واملعني واملريب، وهذه احلاجة غريزية بدهيية يستطيع املرء حتسسها من خالل 

النظرة العابرة - ناهيك عن املتفحصة - للجوانب املتفرقة يف حياة االنسان.
نع�م، فان االنس�ان - مثاًل - يف مطلع حيات�ه التعليمية بحاجة اىل املعلم ال�ذي يرشع معه خطواته 
االُوىل يف تعلم مبادىء القراء والكتابة واحلس�اب، ثم ومع ارتقائه يف س�لم العلم واملعرفة تراه يتلمس 
الع�ون واالرش�اد ممن هو س�ابق ل�ه يف هذا املي�دان، وحيث تتفاوت هذه االس�تفادة بتف�اوت مصادر 

االسترشاف.
وال يتح�دد هذا االم�ر يف جوانب العلم والتعلم املتعارف عليها قطعًا، بل يمكننا ادراك ذلك حتى 
من خالل معامالت االنسان اليومية التجارية وغريها، كيف أن هذا االنسان يمد ببرصه نحو غريه ممن 
ه�و أكفأ من�ه، وأطول باعًا يف هذا امليدان، حيث يعتمد - مثاًل - ما تم ارس�اؤه من القواعد التجارية، 
والنظم التي تتحكم بذلك، وتنساق املعامالت من خالهلا، وصاًل اىل حتقيق الربح، وجتنبًا عن اخلسارة 

يف أبسط االحتامالت.
بل ويبدو االمر أشد احلاالً يف بعض اجلوانب االخرى ذات االثر الكبري يف حياة األمم والشعوب، 
ك�ام ه�و احلال يف احلروب والغزوات وغ�ري ذلك، حيث نرى عموم الق�ادة امليدانيني يف بحث وتقص 
للكث�ري من االُطروح�ات احلربية املختلفة املناهج بحثًا عن أصلحها طريقة وباالس�تعانة بذوي اخلربة 

واملعرفة.
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بىل، يمكن لالنس�ان يف جممل هذه اجلوانب االعراض صفحًا عن اعتامد التوجيهات واالرش�ادات 
العلمي�ة، والنصائ�ح أو املناهج املوضوع�ة للخوض يف غامر هذه االعامل املختلف��ة، وه�و أم�ر ك�ثري 
الوقوع، متكرر املشاه�دة، بيد أن النتيج�ة املحس�ومة س�لفًا هي املزي�د من التخب�ط والضياع واخلس�ارة 

دون جدوى، ودون مربر عقالئي يستن�د اىل االسس املنطقية التي ال خيتل�ف عليه�ا اثن�ان.
فكام ان االنس�ان بطبعه ميال للتعلُّم والتزود م�ن اآلخرين الدراكه بان ادراك االهداف الكربى ال 
يتحقق اال بالحم اجلهود وتالقح االفكار، فان هذا االنسان أيضًا ميال اىل االثرة واالنانية واالستبداد 
وح�ب ال�ذات ... فلو ُترك هذا االنس�ان وأهوائه ورغباته املتع�ددة دون اخضاعها للموازين العالئية 
املربجم�ة هل�ا، واملهذبة الندفاعاهتا، فانه س�يتحول وغريه اىل جمتمع متصارع تس�وده الن�زوات الفردية، 
والش�هوات الشخصية، فتضيع عند ذلك كل املوازين والقواعد السليمة حتت أقدام التقاتل البوهيمي 

املنبعث عن االثرة واالنانية كام ذكرنا.
وم�ن هنا فقد كان دور اهلادي واملرش�د الزم�ًا وحتميًا يف حياة البرشي�ة، وباالخص منها ما يتعلق 
هبدايته�م ص�وب احلياة الس�عيدة اآلمنة املوصلة نح�و عامل اآلخ�رة االزيل الذي يع�دو اجلميع صوبه 

بخطوات متتالية ومتواصلة.
وال غ�رو يف ذل�ك، فان التأم�ل الدقيق يف الرتكيب النفيس لالنس�ان يويش بحقائق كربى تس�تلزم 
تنظيمه�ا وتوجيهه�ا توجيه�ًا مربجم�ًا متكاماًل يربو هب�ا عن جتاوز احلدود املرس�ومة هل�ا، واملؤطرة من 

خالهلا.
فاذا احتوى االنسان يف داخله عىل مجلة واسعة من الغرائز البرشية املتفاوتة واملتعددة االرتكازات، 
ف�ان وج�ود عريزتني اثنتني هلام عند اطالقه�ام االثر اليسء الكبري يف حياة ذلك االنس�ان، وبالتايل حياة 

املجتمع الذي يتحرك من خالله، ومها:
1 - غريزة الشهوة، ومتثل حالة النزوات الفردية الذاتية التي حتاول االستحواذ عىل مجلة الرغبات 
واملناف�ع املتع�ددة دون االلتف�ات - ان ترك�ت وحاهلا - اىل ال�رر املرتتب عىل الف�رد أو اجلامعة عند 

االستجابة هلا، ومطاوعتها يف كثري من االحيان.
2 - عزي�رة الغض�ب، وه�ي حالة برشي�ة عادية ترتكز ع�ىل رد الفعل النفيس املرتج�م - يف أحيان 
معينة - بأفعال منعكس�ة قبال اآلخرين عند وقوع ما يمكن أن يعرف بالرر عىل ذلك الفرد أو تلك 
اجلامع�ة يف بعض االحيان، وحيث يتوس�ع هذا املفهوم ليطوي يف ظالله ردود الفع�ل التي ال تتح�دد 
عن�د ال�كثري من البرش بحاالت الغضب املرتكز عىل القواعد العقالئية السليمة التي تستدع�ي ب�املرء 
ل عند ذلك البع�ض انف��الت وحيش ينبع�ث من  رد الفع��ل املتناس�ب وحالة الرر هذه، بل تش�كِّ
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حاالت فاسدة ومردودة كام هو معروف عند اجلميع.
ومن هنا فقد كانت احلاجة ماسة الن ترتكز حياة الفرد وبالتايل البرشية عمومًا عىل مناهج سليمة، 
وقواع�د صاحل�ة متكامل�ة تقودها نح�و حياة االس�تقرار واالطمئن�ان، بعيدًا عن ح�االت االنحراف 
املتع�ددة، واملتفرع�ة اآلثار، وحيث تعم�ل هذه القواعد ع�ىل حتديد االطر اخلاصة الت�ي يمكن للمرء 
التح�رك م�ن خالهلا بأمن وثقة، متجاوزًا حلقات الظلم املتعددة لنفس�ه أو لآلخرين، وبش�تى الصور 

واالشكال.
وال مناص من القول بان وجود هذه املناهج أو القواعد الصاحلة التي تنظم حياة البرشية عمومًا - 
عىل تفاوت طبائعها وتوجهاهتا وسلوكياهتا - تعني صدورها عن قانون متكامل شامل له احاطة دقيقة 
ب�كل املف�ردات والنزعات، حارضًا ومس�تقباًل، وهذا ال يمك�ن صدوره إالّ عن ق�درة كاملة ومطلقة 

جلملة متعددة من االسباب منها:
1 - التن�وع والتش�ابك يف عموم حياة البرشية، وبالش�كل الذي ال يمك�ن االحاطة هبا احاطة تفي 
بالغ�رض ال�ذي وضع هذا القانون من أجله إالّ من خ�الل قدرات غري طبيعية، وادراكات خارقة غري 

معهودة لدى البرش.
2 - اس�تلزام وجود االس�ترشاف اخل�ارق للعصور املتالحق�ة بعد عرص وضع ه�ذا القانون، الن 
ع�ني من البرش تتأطَّ�ر نظرياهتم - وهو  ل�كلِّ ع�رص ظروفه ومالبس�اته اخلاصة ب�ه، حني نجد أن املرشِّ
أمر طبيعي - ضمن حدود عرصهم فحس�ب، وال تعدو أفكارهم واطروحاهتم املستقبلية إالّ من باب 

احلدس - غري املرتكز عىل القواعد العقلية - أو املنطقية.
3 - خل��و الق�ان��ون أو املنه��ج املوض�وع ع�ن م�واض�ع اخلط�أ واالخف��اق يف االُط�روح�ات 
املقدم��ة جلمي��ع الن��اس - ع�ىل اخت��الف مش��ارهبم، وتن�وع مراكزه�م - وع�ىل ط�ول االزمن�ة 

والعصور.
4 - اش�تامل هذه االطروحات املقدمة عىل املباديء واملناهج التي تضمن مصلحة املجموع العادلة 

والسليمة، بعيدًا عن مظاهر الظلم بكافة أشكاهلا وتفرعاهتا.
بل وغري ذلك من املسلامت البدهيية التي تفرتض بان يكون مرشع هذا القانون أو هذا النظام مطلق 
الكامل، وغاية العلم واحلكمة التي تؤدي بالتايل من خالل ما تضعه من مناهج وقواعد متينة وثابتة اىل 

حتقيق السعادة العامة للبرشية.
وال خ�الف بان االنس�ان بحد ذاته ال يس�تطيع التصدي القامة هذا املنه�ج الكبري والدقيق، وهبذه 
املواصفات املطلقة والكاملة، فلم يعد إالّ أن تتصدى لذلك قوة كاملة وقادرة وحكيمة تتصف بجميع 
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صفات الكامل هلذا االمر، وهلذه املسؤولية الكربى والعظيمة.
وملا كان اخلالق جل اسمه هو مطلق الكامل، ومنتهاه فقد كان هو املتصدي لتوجيه عباده صوب ما 
ين�أى هب�م عن االنحدار يف هاوية اهلالك، ومزالق الضياع، وقيادهتم بأمن وأمان نحو الس�عادة االبدية 
ع�رب العم�ل الصالح واملناهج الس�ليمة الكاملة، الن الكامل ال يأيت إالّ بام ه�و كامل، خالف الناقص 

والعاجز، فاهنام أعجز من أن يأتيا بخري منهام، وهو أمر منطقي ثابت الربهان.
وم�ن هنا فقد واصل اهلل تبارك وتعاىل دعوته لعباده باتباع الس�بل الس�ليمة الق�ادرة عىل هدايتهم، 
وارش�ادهم اىل كيفي�ة طاعت�ه، والعمل عىل مرضاته، وبش�كل مل ينقط�ع، ومل يتوقف، ده�رًا بعد دهر، 
وجيل بعد جيل، وجعل س�بحانه بينه وبني عباده ترامجة لوحيه، وأمناء عىل رس�االته، ودعاة اىل دينه، 

ممثلني باالنبياء واملرسلني# وبالتايل أوصيائهم من بعدهم.
وال خيف�ى ع�ىل أح�د عظ�م املس�ؤولية التي تق�ع عىل عات�ق أولئ�ك االنبي�اء# يف حماولتهم حلث 
الناس عىل اتباع املناهج الس�اموية التي تتعارض مع نزوات الكثري من الناس الذين جعلوا من هواهم 
وش�هواهتم اهل�ة هلم من دون اهلل تعاىل متس�ك بخرطيمهم وتقودهم كالعمي�ان صوب اهلالك االبدي، 

والسخط االهلي.
نعم، ان دور االنبياء الكبري هذا يمكن تلخيصه باملرتكزات التالية:

1 - العمل عىل هداية الناس وارش�ادهم صوب معرفة اهلل تبارك وتعال، وحثهم عىل عبادته دون 
غريه من املوجودات الناقصة.

2 - ايضاح املناهج السليمة والصحيحة التي يمكن من خالهلا عبادة اهلل تعاىل عبادة حقيقية بعيدة 
عن االرشاك وغريه.

3 - رب�ط حي�اة الناس وتفكريهم بيوم احلس�اب، حيث يقف اجلميع للمج�ازاة عىل مجيع أعامهلم، 
ل آثامًا وأوزارًا... صغرية كانت أم كبرية، فيسعد من عمل صاحلًا، ويشقى من حتمَّ

4 - ترشي�ع املناه�ج اخلاصة باحل�الل واحلرام، ووضع القواعد الرشعية الت�ي حتدد املوقع اخلاص 
بكل عمل من أعامل البرش عرب موازنة احلالل واحلرام وما يتفرع عنها.

5 - ت�وجي�ه البرشي��ة توجيه��ًا اخالقي��ًا يقي�م م��ن خ��الل االلت��زام ب�ه جمتمع��ًا راقي��ًا ل�ه 
س��لوكي�ات�ه وآداب��ه الع�الي�ة التي تنظ��م قن�وات التع�ام�ل بني أف�راده ع�ىل اخت�الف مش�ارب�ه�م 

وت�وجهات�ه�م.
واخلالصة: ان ما يظهر ممّا تقّدم ان االنسان بحاجة ملحة اىل وجود قانون اهلي متكامل يقوده نحو 
عامل الس�عادة الزلية، ويقيه العثرات واملزالق اخلطرة التي تؤدي اىل حمو انس�انيته وصفاته الفطرية التي 
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خلفه�ا اهلل تب�ارك وتعاىل فيه، ولقد اثبتت التجارب امليدانية - مع التس�ليم العقيل الس�ابق هلا - فش�ل 
وس�قوط املناه�ج واالُكروحات البرشية املجردة عن القيم الس�اموية، واملعرض�ة عن حقائقها الكربى 
ت هبا مجيع األديان عىل امتداد العصور واألزمنة، منذ خلق البرشية وحتى يومنا هذا، وحتى  التي برشَّ

تقوم الساعة.
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الفصل الثالث
بني النبوة والعقل

تقود بعض الناس أفكارهم الس�طحية الس�اذجة وغري املرتكزة عىل االُصول املنطقية والسليمة اىل 
مجلة من اآلراء واملواقف الش�اذة والس�اقطة، والتي ال تقف أمام البح�ث والنقاش، بل وأمام احلقائق 

الثابتة والقائمة كالرصوح الشاخمة.
وم�ن تل�ك اآلراء الغريب�ة والباهتة القول بان العقل ق�ادر عىل هداية البرشي�ة، وتوجيهها التوجيه 
الس�ليم الذي يوصلها اىل جادة االمن ومواطنه الفارهة، وبذلك فان هذا الدور ينوب عن مهمة النبي 

ل رسالة اهلداية اىل قومه!! الذي يتحمَّ
وال من�اص م�ن الق�ول ب�ان هذه النظري�ة ليس�ت جديدة العه�د، وحديثة االس�تنباط، ب�ل كانت 
ل تصورًا س�قياًم تدور حوله بع�ض املذاهب واالفكار املنحرفة يف الدهور الس�الفة كام يش�ري اىل  تش�كِّ
ذلك الشهرس�تاين يف ملله)6( إالّ أن الدهر عفا عليها، وطوهتا عجالته املتس�ارعة يف مقابر التخريفات 

والتخرصات املستهجنة.
نع�م، ان االف�راط يف بعض التص�ورات اىل احلد الذي يقود االنس�ان - أو ذل�ك املفكر عىل بعض 
التقديرات - نحو القول باآلراء التي ال يمكن أن تستند اىل حقائق مرضية ومقبولة، يدفع بذلك الفرد 
أو تل�ك اجلامع�ة نحو تقمص وادعاء الوهام مردودة وس�مجة ال تقوده غاّل صوب الفش�ل والضياع 

واخلرسان، وهو أمر واضح وثابت ال مرا فيه.
ف��اذا كن�ا نس��لم بان للعق��ل البرشي ال��دور الكبري يف ه�داية االنس��ان، وت�وجيه��ه توجيه�ًا 
ح�كي�اًم ومنطقي�ًا ص�وب املواقف الصحيحة والس�ليمة، فان هذا العق�ل - ورغم كل ذلك - عرضة 
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للتأث�ر باالغ�راءات والغواي�ات املضل�ة، واالنخ�داع باملؤث�رات الغريزي�ة والش�هوانية املختلفة التي 
تدفع�ه الختاذ مجلة من املواق�ف الس��لبية واخل�اطئة التي ال تتن�اس�ب والدور ال�ذي ُانيط ب�ه، واوكل 

بساحته.
فالعق�ل ك�ام هو معروف يف مضامر رصاع متواصل ومتالحق مع االهواء والش�هوات الكثرية التي 
حتي�ط ب�ه، والتي حتاول جاهدة أن تأخذ بزمام االنس�انية نحو عامل االنح�راف الفكري واملادي املعتم، 
وحيث نرى يف أن هذا العقل يف نزال متفاوت حسب ما جينِّد من قدرة وجهد يف هذه املواجهة الرشسة، 

فهو يف حلة تذبذب بني الفوز واالندحار، وبني االنتصار واخلسارة.
وال ري�ب بان حاالت االنحس�ار الفكري الت�ي يمنى هبا العقل متكررة ومتع�ددة، وهذا مما يقوده 
نحو مجلة من اآلراء واملواقف السلبية املرتتبة عليها، وبالتايل فشله وخذالنه البنيِّ يف اداء واجباته امللقاة 

عىل عاتقه، واملتعددة االبعاد واجلوانب.
ومن هنا يظهر بوضوح وجالء حاجة هذا العقل اىل التوجيه واملساندة واملعاضدة القوية التي تفوقه 
ق�وة، وتتج�اوزه قدرة، وال مناص من أن تكون عناية س�اموية، ورعاية اهلية تنتش�له من وهدة الضياع 

هذه، وتوجهه الوجهة السليمة بعيدًا عن االنحراف والتشتت والضياع.
نع�م، ان الق�ول بوج��وب معاض�دة ه�ذا العق�ل بالتس�دي�د ال�رباين عرب الرس��االت الس�اموية 
الك�امل��ة، وبواس�طة الس�فراء املنتجب�ني املعصوم�ني، حقيق�ة ثابت�ة ال بد م�ن القول هبا، والتس�ليم 

بحقيقتها.
فك�م ع�رف التأريخ من احلكامء والعق�الء البارعني الذين قادهتم بع�ض أفكارهم صوب حاالت 
بش�عة من االنحراف والفس�اد، وأمس�وا وباالً عىل جمتمعاهتم وش�عوهبم، بل وأكثر خطرًا من بس�طاء 

الناس وسذاجتهم، وبشكل ال يصدق، وال حيتمل.
ب�ل وكم رأين�ا من التفاوت الكبري ب�ني اآلراء واملتبني�ات التي تؤمن هبا بع�ض العقول وعمل من 
أجله�ا، حني ترى رفضها وخالفتها القطعي�ة من قبل غريها من العقول، لالختالف احلاصل بينها من 

ناحية االستحسان والقبح العقليني.
أال ترى أن بعض االفكار املتعارضة كالشيوعية والرأساملية هلا دعاة ومحاة من ذوي العقول املفكرة 
املعروف�ة واملش�هودة، حني جتدها متناقضة بجميعه�ا مع فطرة العقول، وطويتها الس�ليمة، ناهيك مع 

جممل الرشائع الساموية املباركة.
أما كان االجدر بالعقول - ان وافقنا أصحاب نظرية االس�تعاضة هذه - أن تتفق عىل مبدأ واحد، 

أو عىل أقل تقدير عدم منافرة املبدأ اآلخر وخمالفته؟
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بل أما كان االجدر هبذه العقول أن تتبني نقاط السقوط البادية للعيان يف كل هذه املباديء ورفضها 
بدالً من االستامتة يف الدفاع عنها، والذود عن حياضها؟

ان كل ذل�ك يقط�ع ب�ان العقل مهام بلغت ب�ه حدوده غري املنظ�ورة يبقى بحاجة اىل توجيه الس�امء 
ورعايتها له من الضياع، وال يكون هذا إالّ بواسطة رسل اهلل تعاىل يف أرضه، وهو أمر بدهيي ومقطوع 

به.
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الفصل الرابع
بني العلم والنبوة

تق�دم احلدي�ث منّ�ا يف الفصل الس�ابق ع�ن خترصات من يدع�ي ام�كان االس�تعاضة بالعقل عن 
االنبي�اء# يف اداء رس�االهتم املقدس�ة، وحيث تعرضنا هلذا املبدأ الس�قيم بالنق�اش والبحث، وأثبتنا 

بطالنه وسقوطه وعدم واقعيته.
ض لرأي سقيم أخر يلحق بذلك الرأي املتقدم، والذي يذهب اىل  وس�نحاول يف هذا الفصل التعرُّ
امكانية استبدال العلم بمراحلة املتقدمة النبوة، حيث يستطيع هذا العلم ان يوجه االنسان، ويرفعه اىل 

عامل السعادة واالستقرار والسالم.
وه�ذا ال�رأي كام هو واضح مبتن عىل االنبه�ار والتأثر الكبريين بحاالت الرق�ي الكبري التي بلغها 
العلم يف العصور احلديثة، وما استطاع جتاوزه وحتقيقه من نتائج كربى يف حياة البرشية، وما رافقه من 

رقي وتقدم ملموسني وواقعيني، وال يمكن الحد نفيهام وتكذيبهام.
نعم، ان العلم قد خطا بالبرشية أشواطًا كبرية وحمسوسة ال يمكن مقارنتها بام كانت عليه يف عصور 
اجله�ل والتخل�ف املاضيني، ولعل هذا التصور هو الذي دفع أنص�ار هذه النظرية اىل موقفهم الغريب 
ه�ذا، حيث وجدوا يف كرب وعظم التفاوت بني املرحلتني حالة تس�تدعي باملرء التس�ليم بجدارة العلم 
الن يق�ود البرشي�ة نحو عامل الس�عادة املرجوة، وبالتايل يك�ون دوره كدور االنبي�اء الذي يعملون عىل 
انتش�ال البرشي�ة م�ن ضياعه�ا، وايصاهل�ا بالتايل صوب ع�امل الس�عادة الت�ي وصلتها بواس�طة العلم 

وانجازاته الكربى.
بىل، ان هذا التصور السطحي واملنبهر هو العلة االساس يف تبني هذا املوقف، متناسني بان االنسان 
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مه�ام بلغ به العلم من درجات التحر واملعرفة والرقي التقني يبقى قارصًا عن ادراك أبس�ط درجات 
العلم اإلهلي الذي ال حيد وال يوصف والذي يوضح معادلته البائسة هذه قول اهلل تبارك وتعاىل: 

﴿َوما ُاوتيُتم ِمَن الِعلِم إالّ َقلياًل﴾)7(.
فكيف يمكن لالنس�ان مهام بلغ به العلم أن حييط بكل اجلوانب التي يتأطر من خالهلا، ناهيك عن 

املغيبات عنه، والبعيدة عن ادراكه؟
ان هذا االفرتاض حمض توهم بحت ال يستند اىل قواعد سليمة، ومرتكزات صحيحة.

ثم أال يتفق اجلميع عىل أن أغلب النظيات العلمية ظنية واحتاملية قابلة للرد واملعارضة والتفنيد كام 
حصل للكثري منها يف العصور املتالحقة، وبنسب متفاوتة وخمتلفة؟

ب�ل وان العل�م مهام بلغ م�ن الرقي والتحرُّ يبق�ى عاجزًا عن حم�اكاة النفس االنس�انية، والروح 
البرشية التي ال تس�تقر وال تش�عر باالمن واالطمئنان إالّ من خالل املثل الروحية، واملباديء الساموية 
التي يبرش هبا، ويدعو اليها رس�ل الس�امء من االنبياء واملرس�لني# كام هو معروف، وما نراه اآلن من 

الضياع الروحي الذي تعاين منه املجتمعات املتطورة خري شاهد، وخري دليل عىل ذلك.
رات وغريه�ا تقطع ب�ان العلم مهام بل�غ من الرق�ي والتطور يبق�ى قارصًا  أق�ول: ان ه�ذه التص�وُّ
ومتواضعًا جدًا، وبشكل تستحيل فيه املقارنة بينه وبني الوحي االهلي والعلم الساموي املنقول بواسطة 

االنبياء واملرسلني# هلداية البرشية وسعادهتا.
رين القاطعة بعجز العلم عن ادراك الكثري من  ث�م ان يف التأمل بترصحيات الكثري من العلامء واملفكِّ
االلغاز واالحاجي الكونية املختلفة - حتى منها ما يتعلق باالنسان نفسه - تقطع بصواب ما ذهبنا اليه 

من القول باستحالة االستعاضة بالعلم عن االنبياء املمثلني لرسل اهلل تعاىل، ووحيه اىل عباده. 
فهذا املفكر االملاين الكبري ماكس نوردو يف كتابه املوسوم باالكاذيب املتفق عليها يف مدينتنا احلارضة 
يرصح بأن: االنسانية دائبة وراء البحث عن العلم والسعادة، ولكنها مل تكن يف عهد من عهودها أبعد 

عن االرتياح اليها، والغبطة بام مما هي عليه يف العرص احلارض.
نع�م، ان العل�م واملدنية ينترشان يف كل مكان، وكل يوم يظهر اكتش�اف عجيب جيعل االرض أكثر 
مالئمة للس�كنى، وش�دائد احلياة أخف وطأة عىل النفس، ولكنا نرى االنس�انية رغاًم عن توفر رشوط 

السعادة واهلناء تزداد كدرًا واضطراب بال.
وأم�ا االُاس�تاذ وليم جيمس - أحد اس�اتذة جامعة هارف�ارد - فيقول يف كتاب�ه ارادة االعتقاد: ان 
علمنا ليس إالّ نقطة، وجهلنا بحر زاخر، واالمر الوحيد الذي يمكن أن يقال بيشء من التأكيد هو: ان 

عامل معارفنا الطبيعية احلالة حماط بعامل أوسع منه من نوع آخر مل ندرك خواصه الكونة له )8(.
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ويف كتاب االنسان ذلك املجهول يقول الدكتور الكسيس كاريل: ان اجلامعات واالُمم التي بلغت 
فيه�ا احلض�ارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي عىل وجه الدقة اجلامع�ات واالُمم اآلخذة يف الضعف، 
والتي ستكون عودهتا اىل الرببرية واهلمجية أرسع من عودة غريها اليها، ولكنها ال تدرك ذلك، اذ ليس 

هناك ما حيميها من الظروف العدائية التي شيدها العلم حوهلا)9(.
ويف كت�اب اهلل يتج�ىل يف ع�رص العلم، ينقل ق�ول للدكتور بول كلريانس ابرس�ولد اس�تاذ الطبيعة 
احليوية، ومدير قس�م النظائر والطاقة الذرية يف معامل اوك ديدج ما نصه: لقد كنت عند بدأ دراس�تي 
للعلوم ش�ديد االعجاب بالتفكري االنس�اين،وبقوة االساليب العلمية، اىل درجة جعلتني أثق كل الثقة 

بقدرة العلوم عىل حل أي مشكلة يف هذا الكون، وادراك معنى كل يشء.
ويضيف: وعندما تزايد علمي ومعرفتي باالشياء، من الذرة اىل االجرام الساموية، ومن امليكروب 
الدقيق اىل االنسان، تبني يل ان هنالك كثريًا من االشياء مل تستطع العلوم حتى اليوم ان جتد هلا تفسريًا، 

وتكشف عن ارسارها النقاب)10(.
وأم�ا االُس�تاذ كامي�ل فالمري�ون فيق�ول: ان م�ن التناقض الب�ني ان ن�رى ان الرقي ال�ذي حصل 
يف العل�وم مم�ا ال مثيل له يف التأريخ، وان ه�ذه الفتوحات املتوالية التي متت لالنس�ان يف الطبيعة، بينام 
رف�ع عقولن�ا اىل الدرجات العالية أهبط انس�انيتنا اىل اخس الدركات، وم�ن املحزن أن نحس بانه بينام 
نش�عر بنامء قوتنا يومًا بعد يوم تنطفيء حرارة قوتنا، وتترج زهرة حياتنا القلبية بتأثري املطامع املادية 

والشهوات اجلسدية)11(.
وأخ�ريًا فان مما يس�لم به العقل تس�لياًم منطقيًا ثابتًا كون العلم واملعرف�ة البرشية، وحتى عني العقل 
ت هبا االديان  مجيعه�ا قارصة ع�ن أن حتقق الس�عادة احلقيقية الت�ي يبحث عنها االنس�ان، والتي ب�رشَّ

والرساالت الساموية املباركة عىل طول التأريخ.
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الفصل اخلامس
الضمري االنساين والتوجيه االهلي

يتفق علامء النفس عىل ان االنسان خليط متامزج من املشاعر واالحاسيس املختلفة التي تندرج كل 
واحدة منها ضمن خاصية عملية متعلقة هبا خالف غريه من الصفات االُخرى املقابلة واملناظرة هلا.

ولع�ل م�ن هذه الصف�ات احلميدة التي تعد من اخلص�ال اجلميلة الرائعة التي ترتب�ط ارتباطًا وثيقًا 
بالس�لوكيات الواعي�ة والعاقل�ة لالنس�ان وج�ود الضمري االنس�اين وال�ذي يعرفه البعض بان�ه النبي 

الداخيل لالنسان، واملوجه السلم جلملة كبرية من ترصفاته وسلوكياته املختلفة.
وال غرو من القول بان هذه القدرة الذاتية التي أودعها اهلل تعاىل يف االنس�ان هلا من املكانة الكربى 
واملهمة يف تكوينه وخلقه، والتي تنبعث أسًا من الدور الكبري واملهم الذي تؤديه وتضطلع بمسؤوليته، 
حت�ى اهن�ا حتظ�ى بالتكريم االهلي املتميز من خالل قس�مه جل اس�مه هبا يف موضع م�ن آيات الكتاب 

ّواَمِة﴾)12(. العزيز، حيث قال تعاىل يف سورة القيامة: ﴿ال ُاقِسُم بَِيوِم القياَمِة * َوال ُاقِسُم بِالنفِس اللَّ
ل يف حد ذاته قيامة صغرى متواصلة يف فكر  ولعل هذا اجلانب النفيس الداخيل يف االنس�ان قد ش�كَّ
بع�ض الناس وحياهت�م، وحيث يقف هلم باملرصاد عند كل ش�اردة وواردة، ب�ل وتوقفهم للمحاكمة 

الدقيقة، واملحاسبة املتثبتة واملتفحصة يف أعامهلم وترصفاهتم املختلفة.
وه�ذا ال�دور العام ال�ذي يضطلع ب�ه الضمري االنس�اين املرتكز ع�ىل العقل البرشي دف�ع البعض 
للتس�اؤل - دون تب�رص وتثبت - عن جدوى تالحق االنبياء واملرس�لني، وبعثتهم اىل البرشية لغرض 
هذايتها، وتوجيهها توجيهًا عقالئيًا سلياًم يقيها العثرات، وجينبها النكسات، طاملا أن الضمري االنساين 

يؤدي عني الدور املؤدي من قبلهم، واملتعلق برساالهتم!!
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نعم، ان هذه التس�اؤالت الس�طحية والساذجة وان يبدو س�قوطها بيِّنًا، وعوارها واضحًا ساطعًا، 
إالّ اهن�ا ق�د تش�كل يف أذهان البعض استفس�ارًا - ولو كان حم�دودًا جدًا - ينبغي التوق�ف عنده قلياًل 

ملناقشته وحماججته.
ولي�س بخ�اف عىل املتأملني واملتفحص�ني يف جوانب هذا املوضوع وأبع�اده املختلفة أن هناك مجلة 
واضح�ة من احلقائق الواضحة التي ال يعرس عىل أح�د جتاوزها واالعراض عنها، والتي يمكن امجاهلا 

بالنقاط التالية:
1 - التفاوت الكبري يف حاالت التأثري املبارش للضمري االنساين حياة وترصفات وسلوكيات عموم 
البرش، وبشكل ال يمكن معه بأي حال من االحوال القطع بان التوافق احلاصل بني احلاالت املختلفة، 
ل ظاهرة جديرة باالعتداد هبا قبال وجود التوجيه الساموي، واهلداية  وبنسبها املختلفة، يمكن أن تشكِّ

االهلية بواسطة االنبياء واملرسلني ورساالهتم املباركة.
نعم، فان املرء يدرك بوضوح نسب هذا التفاوت بني قدرات وتأثريات الضمري االنساين لدى أفراد 

املجتمع، عىل اختالف مشارهبم، وتنوع معتقداهتم.
فالكثري من الناس قد اختفى يف داخلهم حافز الضمري املودع فيهم بش�كل أمس�ى وجوده كعدمه، 
ح�ني يظه�ر بحياء لدى البعض، خالف ما يمك�ن أن يكون عليه من القوة والتأثري ل�دى القلة القليلة 

من الناس.
2 - خضوع الضمري االنس�اين للمؤثرات االدراكية للعقل البرشي، واملخاضات الفكرية املرتبطة 
به، فال مناص من امكان وقوعه يف املزالق املهلكة واجتاهه اجتاهًا سلبيًا خاطئًا عند انحدار عني التفكري 

يف اخلطأ والتخبط كام هو ممكن وواقع فعاًل.
3 - تأثري الضمري االنس�اين باألجواء االجتامعية، والعادات املس�تأصلة يف املجتمع الذي تتأطر من 
خالله حياة ذلك الفرد ووجوده، وحيث يبدو موقف ذلك الضمري متذبذبًا متفاوتًا يف حكمه عىل مجلة 
متوافق�ة - أو حت�ى واحدة - من الس�لوكيات والترصفات املعينة، فهو بني القب�ول والرفق باختالف 

املحيط العام الذي حيتويه ويتحرك من خالله.
فف�ي بع�ض املجتمعات - كام لدى بعض اجلامع�ات يف اهلند - جتد عبادة البقر وتأليهه وتقديس�ه، 

حيث جتد عموم الشعوب االخرى تستبيح ذبح هذا احليوان وأكل حلمه.
ك�ام ع�ادة رشب اخلمس املس�ترشية ل�دى مجلة من الش�عوب االوربي�ة أصبحت م�ن املظاهر غري 
املس�تهجنة وغ�ري املرفوض�ة ل�دى الكثريين منهم، خ�الف ما جتده ل�دى بعض الش�عوب امللتزمة من 

رفضها واالشمئزاز من متعاطيها.
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4 - تك�رر وق�وع بعض االعامل واالفعال اخلاطئة من قبل البعض تعم�ل تدرجييًا يف بنيان الرفض 
النف�يس للضمري االنس�اين، حتى متيس بعد ذلك من األمور البدهيي�ة التي متر عىل النفس البرشية مرور 

الكرام دون رفض هلا من قبل ضمريها إالّ يف حدود ضيقة عىل أضعف االحتامالت.
5 - خض�وع بع�ض الترصفات اخلاطئ�ة للتأويالت املختلفة التي حتاول خداع الضمري االنس�اين، 
والقاء ستار الغفلة والتجاهل عليه، فتنساب بالتايل تلك الترصفات من أمام الضمري االنساين انسياب 
االفعى دون حماس�بة أو مس�اءلة، وهو أمر كثري الوقوع، متعدد املش�اهدات، سواء يف حياتنا الشخصية 

أو يف أعامل اآلخرين وأفعاهلم.
فامل�رء ال�ذي يتعاط�ى الرش�وة مثاًل يف بع�ض االعامل ي�ربر ترصفه بان هن�اك الكثريي�ن غريه ممن 
يامرس�ون هذا االمر فِلَم أتوقف أنا، وحاجتي املاديةالس�يئة تطبق بخناقها عيلَّ وعىل عائلتي دون رمحة 

أو شفقة، ثم انه عمل أقوم به لتسهيل معامالت الناس لقاء أجر أناله لكي أعيش.
وال يتوقف االمر عند هذه الترصفات الفردية املحدودة، بل يتجاوزها ملا هو يتعلق بحياة ش�عوب 
وُامم كبرية وواس�عة، كام هو احلال يف تربير ترومان رئيس الواليات املتحدة األمريكية السابق، لقراره 
االجرام�ي الوحيش برب مدينتي هريوش�يام وناجازاكي بالقنبلة الذري�ة هناية احلرب العاملية الثانية، 
وحي�ث أدى ذل�ك اىل قتل عرشات اآلالف من الناس االبرياء - رجاالً ونس�اًء، وش�يوخًا وأطفاالً - 
دون رمح�ة أو انس�انية، يف فاجع�ة ال تنس�ى طوال التأريخ، مضاف�ًا اىل ما خلفه ذلك من آثار س�لبية يف 

االجيال املتالحقة لشعبي هاتني املدينتني املنكوبتني، والتي بدأت تظهر مع الزمن ودورانه.
يق�ول تروم�ان تربيرًا لذلك: لقد كنّ�ا مضطرين اىل اختاذ هذا القرار وتنفيذه، الن اس�تمرار احلرب 

سيؤدي اىل قتل املزيد من االفراد واجلامعات.
6 - اقتصار الضمري االنس�اين عىل حدود الفرد وترصفاته وس�لوكياته، مع ما يف ذلك من التفاوت 
والتذبذب كام ذكرنا آنفًا، خالف دور االنبياء واملرسلني من ارتباطهم بعموم الناس، وتصدهيم لوضع 
القوانني االهلية وترمجتها القامة النظام الساموي العادل والكامل، وهذا ما يعجز عن الضمري االنساين 

بال وال أدنى تردد.
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الفصل السادس 
حسن البعثة ولزومها

املدخل
�ل املتدبِّر يف الكث�ري من املفردات الكونية املختلفة والنظام الدقيق والصارم الذي تنس�اب من  التامُّ
خالله، وتتأطر ضمن أبعاده، يقود االنسان الباحث اىل مجلة واسعة من االستدالالت العقلية املفضية 

اىل اثبات حقيقة لزوم البعثة هلداية البرشية، وقيادهتم صوب العامل االفضل، واحلالة االكمل. 
فجميع املوجودات التي خلقها اهلل تبارك وتعاىل، وأناط هبا مسؤولية معينة، ودورًا خاصًا، هيء هلا 
سبحانة من املستلزمات والعدد اخلاصة التي متكنها بالتايل من أداء هذا الدور بالشكل الذي يراد منها، 
وتس�تلزمه ال�رشوط املرتبطة هب�ا، وإال فال جدوى وال حكم�ة من أن تعاب بالتقص�ري، وُتتهم باخللل 
وعدم اداء ذلك الدور عند عدم توفر تلك املس�تلزمات التي تعتمدها للوصول اىل تلك الغاية، وذلك 

اهلدف.
فعني االنس�ان - مثاًل - التي انيطت هبا مس�ؤولية النظر والرؤية نجد ان الباريء جل اسمه قد وفَّر 

هلا مستلزمات هذه الرؤية ورشائطها اخلاصة هبا.
وكذا هو احلال بالنس�بة لباقي االعضاء املختلفة يف جس�م االنس�ان، والتي انيطت هبا مس�ؤوليات 

ومهام خاصة تستلزم االداء.
ثم لو انتقلنا أبعد من ذلك صوب ما هو أعظم من ذلك كالش�مس والقمر، أو املجموعة الشمسية 

برمتها، فانا سنرى الكثري من احلقائق الكربى الدالة عىل صدق ما أرشنا اليه آنفًا.
ف�اذا ق�در هلذه االرض أن تكون مرك�زًا كبريًا للحياة البرشية حتى يأذن اهلل تع�ايل بفنائها وخراهبا، 
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ف�ان الكثري من املس�تلزمات اخلاصة هب�ذه احلياة قد ُاع�دت ونظِّمت تنظياًم دقيق�ًا الن تكون الظروف 
املحيطة هبذا الكوكب الساموي الكبري مساعدة ومالئمة لقيام هذه احلياة واستمرارها، وبشتى أشكاهلا 
وأنواعه�ا، ب�ل وحتى بام حييط هبا، وتتأثر به تأثر به تأثرًا مبارشًا وقويًا كالش�مس مثاًل أو القمر، أو غري 

ذلك من االجرام الساموية املختلفة.
فالش�مس الت�ي هتب احلياة والدفء هلذا الكوكب الذي نعيش ع�ىل أرضه، يكون حرمانه منها هو 
االنجامد واملوت احلتمي، بل وحتى خروجها ولو قلياًل عن املدار الدقيق الذي تسري به، واملسافة التي 
تبع�د هب�ا ع�ن االرض، والتي تقدر بحوايل )92( مليون ميل، حيث س�يؤدي ذل�ك اىل نتائج وخيمة، 

وآثار سلبية ال تقدر يف عموم احلياة عىل هذه االرض.
وك�ذا ه�و احلال يف ت�وايل الليل والنهار، والصيف والش�تاء وغري ذلك من ال�رشوط اخلاصة بقيام 

ر له. احلياة واستمرارها واستمرارًا سلياًم وصحيحًا، وكام هو مطلوب ومقدَّ
أق�ول: ان مجل�ة تلك احلقائق التي تنس�اب من حقائ�ق اخرى ال عد هلا وال ح�رص كلها توحي اىل 
رضورة ه�ذه احلقيقة الكربى واملس�لمة بوج�وب البعثة ملا هو يتعلق بعموم احلي�اة، والغاية التي خلق 

منها االنسان.
فاذا خلق اهلل تعايل يف االنس�ان الكثري من املستلزمات اخلاصة بجملة الوظائف التي انيطت ببعض 
اعضائ�ه، ف�ان حاجة هذا االنس�ان، لتوفر وس�ائل هدايته وتوجيه�ه صوب عامل اهلداية والس�عادة هو 

أعظم وأهم بال شك.
ولعل اىل هذه النقطة احلساس�ة أش�ار الشيخ الرئيس أبو عيل سينا حيث قال بام مضمونه: أن حاجة 
االنس�ان اىل بعث االنبياء والرس�ل هي أش�د من حاجته اىل انبات الش�عر - مثاًل - عىل األشفار وعىل 
احلاجبني .... وكذا غريها من املنافع االخرى التي ال يس�ع االنس�ان االس�تغناء عن بعضها يف حياته، 

ومواصلتها.
فالعناي�ة االهلي�ة االزلي�ة تقتيض تقدي�م أمر البعثة ع�ىل هذه االم�ور، فيجب عند ذل�ك القول هبا، 

والتسليم بوجوهبا)13(.

الشيعة االمامية بني أصل النبوة وحسن البعثة
بع�د أن جبنا س�وية يف غامر مجلة م�ن املواضيع املتصلة بأصل النبة الكريم، وم�ا يتصل به، ال بد لنا 
من أن نعرج اىل مجلة من اآلراء اخلاصة بالشيعة االمامية، واملتحققة عرب ترصحيات وكتابات بعض من 

علامئهم االعالم، ومفكرهيم الكبار، وبشكل خمترص متعجل.
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وال يعني هذا القول بأي حال من االحوال التفاوت العقائدي الكبري يف آراء هذه الطائفة عن باقي 
الطوائف االس�المية قطعًا، فوجود بعض االختالفات العقائدية احلساس�ة فيام يتصل بموضوع النبي 
والنبوة قابلة للبحث والنقاش واالقناع، وال تعد بأي ش�كل ما تباين يشتت مجلة الصفوف االعتقادية 

لعموم املذاهب االسالمية كام هو معروف.
ث�م ان بعض االختالفات املتصلة هبذا املوضوع هلا جوانبها املخصصة هلا يف بعض صفحات كتابنا 
ض هلا الحقًا - ان ش�اء  القادمة، أو يف مجلة الفصول املتفرعة عن بعض أبواب الكتاب، والتي س�نتعرَّ

اهلل تعاىل - بالبحث والنقاش والتفصيل، واهلل تعاىل هو املوفق للصواب.
ق�ال الش�يخ الصدوق رمحه اهلل يف كتاب االعتقادات: أعتقادن�ا فيعددهم - أي االنبياء - أهنم مائة 

ألف نبي وأربعة وعرشون ألف نبي.
ونعتق�د فيه�م أهنم ج�اءوا باحلق من عند احل�ق، وأن قوهلم قول اهلل تعاىل، وأمره�م أمر اهلل تعاىل، 

ومعصيتهم معصية اهلل تعاىل، وأهنم مل ينطقوا إالّ عن اهلل تعاىل ووحيه.
وأن س�ادة األنبياء مخس�ة ال�ذي عليهم دارت الرحى، وه�م أصحاب الرشائع، وه�م أولو العزم: 

نوح، وابراهيم، موسى، وعيسى، وحممد، صلوات اهلل عليهم أمجعني.
َق امُلرَس�لنَي﴾)14( وأن الذين كذبوا  وأن حمم�دًاملسو هيلع هللا ىلص س�يدهم وأفضله�م، وأن�ه ﴿جاَء بِاحَل�قِّ َوَص�دَّ
روُه َوَنَصوُه َولتََّبعوا النُّ�وَر الَّذي ُانِزَل َمَعُه  ﴿َلذائِق�وا الَع�ذاِب األلي�ِم﴾)15( وأن الذين ﴿آَمنوا بِِه َوِع�زَّ

أولئَِك ُهُم امُلِفلِحوَن﴾)16( الفائزون)17(.
وقال الشيخ املفيد رمحه اهلل يف أوائل املقاالت: إن تعليق النبوة تفضل من اهلل تعاىل عىل من اختصه 
بكرامت�ه، لعلم�ه تع�اىل بحميد عاقبته، واجتامع اخل�الل املوجبة يف احلكمة بنبوت�ه يف التفضيل عىل من 

سواه.
فأما التعظيم عىل القيام بالنبوة والتبجيل وفرض الطاعة فذلك يستحق بعلمه الذي ذكرناه)18(.

وقال الشيخ املظفر رمحه اهلل يف عقائد االمامية: نعتقد أن النبوة وظيفة اهلية، وسفارة ربانية، جيعلها 
اهلل تعاىل ملن ينتجبه وخيتاره من عباده الصاحلني، وأوليائه الكاملني يف انس�انيتهم، فريس�لهم اىل س�ائر 
الناس لغاية الرش�ادهم اىل ما فيه منافعهم ومصاحله�م يف الدنيا واآلخرة، ولغرض تنزهيهم وتزكيتهم 
م�ن درن مس�اويء األخالق، ومفاس�د الع�ادات، وتعليمهم احلكم�ة واملعرفة، وبيان طرق الس�عادة 
واخل�ري، لتبل�غ االنس�انية كامهلا الالئف هبا، فرتتف�ع اىل درجاهتا الرفيع�ة يف الداري�ن، دار الدنيا، ودار 

اآلخرة)19(.
وأما الشيخ كاشف الغطاء رمحه اهلل فقد ذكر يف كتاب أصل الشيعة وُاصوهلا: يعتقد الشيعة االمامية 



38
النبوة، دراسة معارصة

أن مجي�ع االنبي�اء ال�ذي نص عليهم القرآن الكريم رس�ل من اهلل تعاىل، وعباد مكرم�ون، ُبعثوا لدعوة 
اخللق اىل احلق، وأن حممدًاملسو هيلع هللا ىلص خاتم االنبياء، وسيد الرسل، وانه معصوم من اخلطأ واخلطيئة....)20(

أقول: ان التعرض لآلراء املتوافقة القاطعة بتعظيم االنبياء# واالش�ادة بمكانتهم والدور العظيم 
املناط هبم، يستدعي بنا البحث عن جانب ما خيتص بوجوب بعثة هؤالء االنبياء وحسنها، واالختالف 

الواقع من قبل البعض يف ذلك، وما يرتبط بجميع ذلك من املفردات املختلفة.
ف�اذا ذه�ب مجيع املس�لمون، بل وكاف�ة أرباب امللل والنح�ل وغريها من العقالء اىل حس�ن البعثة 
النبوية)21( جلملة واضحة ومقطوع هبا من االدلة الثابتة التي ال خيتلف فيها أحد، فان رأي من ذهب اىل 

خالف ذلك - وأين هبم الربامهة - رأي سقيم وباهت، وال يستند اىل أي حجة أو برهان.
ضنا يف بعض صفحات كتابنا الس�الفة اىل بعض االدلة العقلية واملنطقية التي  نع�م، ف�اذا كنّا قد تعرَّ
جتزم بحس�ن البعثة النبوية ووجوهبا، ومناقش�ة ما يتصل من ذلك باآلراء الش�اذة التي حتاول استبداهلا 
ض اىل  بغريها من املرتكزات االخرى كالعقل، والعلم، والضمري، وغري ذلك، فاّنا سنحاول هنا التعرُّ

مجلة اخرى من املؤيدات العقلية حلسن هذه البعثة.
ق الطويس رمحه اهلل يف جتريده يذكر بان: البعثة حسنة الشتامهلا عىل فوائد: كمعاضدة العقل يف  فاملحقِّ
ما يدل عليه، واستفادة احلكم يف ما ال يدل، وازالة اخلوف، واستفادة احلسن والقبح، واملنافع واملضار، 
وحفظ النوع االنس�اين، وتكميل اشخاصه بحس�ب استعداداهتم املختلفة، وتعليمهم الصنائع اخلفية، 

واالخالق، والسياسات، واإلخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلِّف. انتهى.
وأوضح العاّلمة احليل رمحه هذه الفوائد بقوله: الدليل عىل حسن البعثة اهنا قد اشتملت عىل فوائد 
وخلت عن املفاس�د، فكانت حس�نة قطعًا، وقد ذكر املصنف رمحه اهلل مجلة من فوائد البعثة، منها: أن 
يعتضد العقل بالنقل يف ما يدل العقل عليه من االحكام، كوحدة الصانع وغريها، وأن يس�تفاد احلكم 

من البعثة يف ما ال يدل العقل عليه، كالرشائع وغريها من مسائل األصول.
ومنه�ا: ازال�ة اخلوف احلاص�ل للمكلَّف عند ترصفاته، اذ قد علم بالدلي�ل العقيل انه مملوك لغريه، 
وان الت�رصف يف مل�ك الغري بغري اذنه قبي�ح، فلوال البعثة مل يعلم حس�ن الترصفات، فيحصل اخلوف 
ز العقل طلب املالك فعاًل من العبد ال س�بيل اىل فعله إالّ بالبعثة، فيحصل  بالت�رصف وبعدمه، اذ جي�وِّ

اخلوف.
ومنها: ان بعض االفعال حس�نة وبعضها قبيحة، ثم احلس�نة منها ما يس�تقل العقل بمعرفة حس�نه، 
ومنها ما ال يس�تقل، وكذا القبيحة، ومع البعثة حتصل معرفة احلس�ن والقبح اللذين ال يس�تقل العقل 

بمعرفتهام.
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ومنها: ان النوع االنس�اين خلق ال كغريه من احليوانات، فانه مدين بالطبع، حيتاج اىل ُامور كثرية يف 
معاشه ال يتم نظامه إالّ هبا، وهو عاجز عن فعل األكثر منها إالّ بمشاركة ومعاونة، والتغلق موجود يف 
الطبائع البرشية، بحيث حيصل التنافر املضاد حلكمة االجتامع، فال بد من جامع يقهرهم عىل االجتامع، 
وهو الس�نَّة والرشع، وال بد للس�نَّة من شارع يسنَّها ويقرر ضوابطها، وال بد وأن يتميز ذلك الشخص 

عن غريه من بني نوعه لعدم االولوية.
وذل��ك املائ�ز ال جيوز أن يك�ون مم�ا حيص�ل من ب�ني الن�وع لوق�وع التن�افر يف التخص�يص، ف�ال 
ب��د وأن يتمي��ز م�ن قب�ل اهلل تع��اىل بمعج�زة ينق��اد الب�رش اىل تص�ديق م�دعيه��ا، وخيوفه�م م�ن 
خمالفت�ه، ويع�دهم عىل متابعت�ه، بحيث يتم النظ�ام، ويس�تقر حفظ النوع االنس�اين عىل كامله املمكن 

له.
ومنه�ا: ان اش�خاص الب�رش متفاوت�ة يف ادراك الك�امالت، وحتصيل املع�ارف، واقتن�اء الفضائل، 
فبعضهم مس�تغن عن معاون لقوة نفس�ه، وكامل ادراكه، وش�ده اس�تعداده لالتصال باالمور العالية، 
وبعضه�م عاجز عن ذل�ك بالكلية، وبعضهم متوس�ط احلال، وتتفاوت مراتب الك�امل يف هذه املرتبة 
بحس�ب قرهبا من أحد الطرفني، وبعدها عن اآلخر، وفائده النبي تكميل الناقص من أش�خاص النوع 

بحسب استعداداهتم املختلفة يف الزيادة والنقصان.
ومنها: ان النوع االنساين حمتاج اىل آالت وأشياء نافعة يف بقائه، كالثياب، واملساكن وغريها، وذلك 
مما حيتاج يف حتصيله اىل معفة عمله، والقوة البرشية عاجزة عنه، وفائدة النبيملسو هيلع هللا ىلص يف تعليم هذه الصنائع 

النافعة اخلفية.
ومنه�ا: ان مرات�ب االخالق وتفاوهت�ا معلوم، ُيفَتقر في�ه اىل مكمل لتعليم االخالق والسياس�ات 

بحيث تنتظم ُامور االنسان بحسب بلده ومنزلة.
ومنه�ا: ان االنبي�اء يعرف�ون الث�واب والعق�اب ع�ىل الطاعة وتركه�ا، فيحصل للمكلَّ�ف اللطف 

ببعثهم، فتجب بعثتهم هلذه الفوائد.
ض رمحه اهلل ملناقش�ة ش�بهة املعتزلة بعدم القول بحس�ن البعثة، حيث قال: احتجت الربامهة  ثم تعرَّ
عىل انتفاء البعثة بان الرس�ول اما يايت بام يوافق العقول أو بام خيالفها، فان جاء بام يوافق العقول مل تكن 

اليه حاجة، وال فائدة فيه، وان جاء بام خيالف العقول وجب رد قوله!!.
م يف أول الفوائ�د، وذلك أن نق�ول: مِلَ ال جيوز أن يأتوا ب�ام ال تقتضيه  وه�ذه الش�بهة باطل�ة بام تق�دَّ
العق�ول، وال هتت�دي اليه، وان مل يكن خمالف�ًا للعقول، بمعنى انه ال يأتوا بام يقت�يض العقل نقيضه مثل 

كثري من الرشائع والعبادات التي ال هيتدي العقل اىل تفصيلها)22(.
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البعثة النبوية بني الوجوب وعدمه
مّلا ذكرنا يف صفحات كتابنا السابقة بان حسن البعثة ممّا تسامل عليه اجلميع بفرقهم ونحلهم، خالف 
الربامهة الذين مل يذهبوا اىل ذلك، مس�تندين عىل آراء وتفس�ريات غريبة ومس�تهجنة، تعرضنا هلا بالرد 
والتفنيد واالبطال، فان اجلانب الثاين الذي ش�كل بعض االختالف بني املدارس الكالمية والعقائدية 

االسالمية، هو القول بوجوب البعثة بجوانبها املختلفة وعدمه.
والف�رق االس�المية يف ذلك االم�ر تتبنى آراء متفاوتة في�ام بينها، وهي بني توس�ع وتضييق، إالّ ان 
االم�ر بحاج�ة اىل مزيد تأمل من بعض تلك الفرق من خالل عرض متبنياهتا عىل املرتكزات العقائدية 

والفكرية لالصول االسالمية الثابتة، بعيدًا عن التأويالت السطحية واملغلقة.
نع�م، ف�اذا كان املقص�ود من خلق اخلل�ق واجيادهم هو حتقي�ق املصلحة والفائدة الت�ي تعود اليهم 
وتنفعه�م، ف�ان احلكمة االهلية تس�توجب عىل نفس�ها توجيههم وهدايتهم، واس�عافهم ب�ام فيه حتقيق 

مصاحلهم الدينية والدنيوية، وهو أمر بدهيي ومنطقي عند التأمل والتدبر.
بي�د ان هذا التصور البس�يط والبدهيي مل يلغ اخلالف الواق�ع يف جتديد ماهية هذا االمر، حيث نرى 
أن مجاعة من املعتزلة تذهب اىل ان البعثة ال جتب يف كل وقت، بل يف حال دون حال، وهو ما اذا كانت 
املصلح�ة يف البعث�ة، حني ذهب االش�اعرة بان البعث�ة ال جتب يف كل وقت، تناغاًم م�ع موقفهم املعلوم 

برفض احلسن والقبح العقليني)23(.
ق�ال العاّلم�ة احليل رمح�ه اهلل يف رشحه الس�تدالل املحق�ق الطويس رمح�ه اهلل عىل وج�وب البعثة 
)دليل الوجوب يعطي العمومية(: أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب يف كل وقت، الن 
يف بعثته زجرًا عن القبائح، وحثًا عىل الطاعة، فيكون لطفًا، والن فيه تنبيه الغافل، وازالة االخت�الف، 
ودف��ع اهل�رج امل�رج، وكل ذلك من املصالح ال�واجب�ة التي ال تتم إالّ بالبعثة، فتك�ون واجب�ة يف ك�ل 

وقت)24(.
وق�ال املحقق الس�يوري رمحه اهلل: ان النبوة مع حس�نها - خالفًا للربامه�ة - واجبة احلكمة خالفًا 
لالشاعرة،، والدليل عىل ذلك هو انه ملا كان املقصود من اجياد اخللف هو املصلحة العائدة اليهم، كان 
اس�عافهم بام فيه مصاحلهم وردعهم عام فيه مفاس�دهم واجبًا يف احلكمة، وذلك إما يف أحوال معاشهم 

أو أحوال معادهم.
أما يف أحوال معاش�هم فهو انه ملا كانت الرورة داعية يف حفظ النوع االنس�اين اىل االجتامع الذي 
حيصل معه مقاومة كل واحد لصاحبه يف ما حيتاج اليه، اس�تلزم ذلك االجتامع جتاذبًا وتنازعًا حيصالن 
من حمبة كل واحد لنفسه، وارادة املنفعة هلا دون غريه، بحيث يفىض ذلك اىل فساد النوع واضمحالله، 
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فاقتض�ت احلكمة وجود ع�دل يفرض رشعًا جتري بني النوع، بحيث ينقاد كل واحد اىل أمره، وينتهي 
عند زجره.

ث�م ل�و فرض ذلك الرشع اليهم حلصل ما كان أوالً، اذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله، وميل يوجبه 
طبع�ه، فال بد حينئذ من ش�ارع متميز بآي�ات ودالالت تدل عىل صدقه كي يرشع ذلك الرشع مبلِّغًا له 

عن ربه َيِعد فيه املطيع، ويتوعد فيه العايص، ليكون ذلك أدعى اىل انقيادهم المره وهنيه.
وأم�ا يف أحوال معادهم، فهو انه ملا كانت الس�عادة االخروية ال حتص�ل إالّ بكامل النفس باملعارف 
احلقة، واالعامل الصاحلة، وكان التعلق باالمور الدنيوية، وانعامر العقل يف املالبس الدنية البدنية مانعًا 
من ادراك ذلك عىل الوجه االتم، والنهج األصوب، أو حيصل ادراكه لكن مع خماجلة الشك ومعارضة 
الوهم، فال بد حينئذ من وجود شخص مل حيصل له التعلق املانع، بحيث يقرر هلم الدالئل، ويوضحها 
هل�م، ويزيل الش�بهات يدفعه�ا، ويعضد ما اهتدت اليه عقوهلم، ويبني هلم م�ا مل هيتدوا اليه، ويذكرهم 
خالقهم ومعبودهم، ويقرر هلم العبادات واالعامل الصاحلة ما هي؟ وكيف هي؟ عىل وجه يوجب هلم 
الزلفى عند رهبم، ويكررها عليهم ليس�تحفظ التذكري بالتكرير، كي يس�تويل عليهم الس�هو والنس�يان 
اللذان مها كالطبيعة الثانية لالنس�ان، وذلك الش�خص املفتقر اليه يف أحوال املعاش واملعاد هو النبي، 

والنبي واجب احلكمة، وهو املطلوب)25(.
ويناق�ش الش�يخ املظفر رمح�ه اهلل هذا االمر من جانب مبس�ط يتعلق باالنس�ان وحاجته اىل اهلداية 
وتوجي�ه، حيث يقول: ان االنس�ان املخلوق العجيب، غريب االط�وار، معقد الرتكيب يف تكوينه ويف 

طبيعته ويف نفسيته ويف عقله، بل يف شخصية كل فرد من أفراده.
وق اجتمع�ت في�ه نوازع الفس�اد من جهة، وبواعث اخل�ري والصالح من جهة اخ�رى. فمن جهة 
ق�د جب�ل عىل العواط�ف والغرائز من حب النفس، واهل�وى، واالثرة، واطاعة الش�هوات، وفطر عىل 
التغلب واالس�تطالة واالستيالء عىل ما سواه، والتكالب عىل احلياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كام قال 
اهلل تع�اىل:﴿إنَّ اإلنس�اَن َلف�ي ُخرٍس﴾)26( و﴿إنَّ اإلنس�ان َلَيطغ�ى * أن َرآُه اس�َتغنى﴾)27( ﴿إنَّ النَّفًس 
وِء﴾)28( اىل غري ذلك من اآليات املرصحة واملشرية اىل ما جبلت عليه النفس االنسانية من  ارٌة بِالسُّ ألمَّ

العواطف والشهوات.
ومن اجلهة الثانية، خلق اهلل تعاىل فيه عقاًل هاديًا يرشده اىل الصالح ومواطن اخلري، وضمريًا وازعًا 

يردعه عن املكنرات والظلم، ويؤنبه عىل فعل ما هو قبيح ومذموم.
وال يزال اخلصام الداخيل يف النفس االنس�انية مس�تعرًا بني العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله عىل 

عاطفته كان من االعلني مقامًا، والراشدين يف انسانيتهم، والكاملني يف روحانيتهم.



42
النبوة، دراسة معارصة

ومن تقهقره عاطفته كان من االخرسين منزلة، واملرتدين انسانية، واملنحدرين اىل رتبة البهائم.
وأش�د هذي�ن املتخاصم�ني مراس�ًا عىل النفس ه�ي العاطف�ة وجنوده�ا، فلذلك جتد أكث�ر الناس 
منغمس�ني يف الضالل�ة، ومبتعدي�ن عن اهلداية باطاعة الش�هوات، وتلبي�ة نداء العواط�ف ﴿َوما أكَثُر 

الناِس َوَلو َحَرصَت بِمؤمننَي﴾)29(.
ع�ىل ان االنس�ان لقصوره وعدم اطالع�ه عىل مجيع احلقائق وارسار االش�ياء املحيطة ب�ه، واملنبثقة 
من نفس�ه، ال يس�تطيع أن يعرف بنفس�ه كل ما يره وينفعه، وال كل ما يسعده ويشقيه، ال يف ما يتعلق 
بخاصة نفسه، وال يف ما يتعلق بالنوع االنساين وجمتمعه وحميطه، بل ال يزال جاهاًل بنفسه، ويزيد جهاًل 

أو ادراكًا جلهله بنفسه كلام تقدم العلم عنده باالشياء الطبيعية والكائنات املادية.
وع�ىل هذا، فاالنس�ان يف أش�د احلاجة ليبلغ درجات الس�عادة اىل من ينصب ل�ه الطريق الالحب، 
والنه�ج الواضح اىل الرش�اد، واتباع اهلدى، لتتقوى بذلك جنود العق�ل حتى يتمكن من التغلب عىل 

خصمه اللدود اللجوج عندما هييء االنسان نفسه لدخول املعركة الفاصلة بني العقل والعاطفة.
وأكثر ما تشتد حاجته اىل من يأخذ بيده اىل اخلري والصالح عندما ختادعه العاطفة وتراوغه - وكثريًا 
ما تفعل - فتزين له أعامله، وحتس�ن لنفس�ه انجرافاهتا، اذ تريه ما هو حسن قبيحًا، وما هو قبيح حسنًا، 
وتلبس عىل العقل طريقه اىل الصالح واخلري والسعادة والنعيم، يف وقت ليس له تلك املعرفة التي متيِّز 

له كلَّ ما هو حسن ونافع، وكلَّ ما هو قبيح وضار.
وكلُّ واحد منّا رصيع هلذه املعركة من حيث يدري وال يدري، إالّ من عصمه اهلل تعاىل.

وألجل هذا يعرس عىل االنس�ان املتمدن املثقف - فضاًل عن الوحيش اجلاهل - أن يصل بنفس�ه اىل 
مجيع طرق اخلري والصالح، ومعرفة مجيع ما ينفعه ويره يف دنياه وآخرته يف ما يتعلَّق بخاصة نفسه أو 
بمجتمعه وحميطه، مهام تعاضد مع غريه من أبناء نوعه ممن هو عىل شاكلته، وتكاتف معهم، ومهام قام 

باالشرتاك معهم يف املؤمترات واملجالس واالستشارات.
فوج�ب أن يبع�ث اهلل تعاىل يف الناس رمحة هلم ولطفًا هبم رس�والً منهم يتلو عليه�م آياته ويزكيهم 

ويعلِّمهم الكتاب واحلكمة)30( وينذرهم عام فيه فسادهم، ويبرشهم بام فيه صالحهم وسعادهتم)31(.

وقفة مع بعض الروايات
�ل يف مجل�ة من الرواي�ات املنقولة عن أهل بيت العصمة# يظهر بج�الء ووضوح الكثري من  التأمُّ
الرباهني واالدلة القطعية حول لزوم بعثة االنبياء# اىل البرشية، وهذا ما س�نحاول س�وية سرب بعض 

أغواره عرب بعض صفحات كتابنا هذه إن شاء اهلل تعاىل.
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فمن ذلك ما رواه هشام بن احلكم عن أيب عبداهلل الصادق$ وجوابه عن سؤال أحد الزنادقة له: 
من أين أثبتَّ االنبياء والرسل؟

حي�ث ق�ال$: اّنا ملا أثبتنا ان لن�ا خالقًا صانعًا متعالي�ًا عنا عن مجيع ما خل�ق، وكان ذلك الصانع 
حكياًم متعاليًا، مل جيز أن يش�اهده خلقه، وال يالمس�وه فيبارشهم ويبارشوه، وحياجهم وحياجوه، ثبت 
أن له سفراء يف خلقه يعربون عنه اىل خلقه وعباده، ويدلوهنم عىل مصاحلهم ومنافعهم وما به بقاؤهم 
ويف برك�ه فناؤه�م، فثبت امل�رون والناهون عن احلكي�م العليم يف خلقه، واملع�ربون عنه جل وعز هم 
االنبي�اء# وصفوت�ه من خلقه، حك�امء مودَّبني باحلكم�ة، مبعوثني هبا، غري مش�اركني للناس - عىل 
يف مش�اركتهم هل�م يف اخللق والرتكيب - يف يشء من أحواهلم، مؤيدين م�ن عند العزيز احلكيم العليم 
باحلكم�ة، ث�م ثبت ذلك يف كل دهر وزمان مما أتت به الرس�ل واالنبياء م�ن الدالئل والرباهني، لكيال 

ختلو أرض من حجة يكون معه علم يدل عىل صدق مقالته، وجواز عدالته)32(.
وع�ن منص�ور بن حازم قال: قلت اليب عبداهلل$: ان اهلل تع�اىل أجل وأكرم من أن ُيعرف بخلقه، 

بل اخللق ُيعرفون باهلل.
قال$: صدقت.

قلت: ان من عرف أن له ربًا فقد ينبغي له أن يعرف ان لذلك الرب رضا وس�خطًا، وانه ال يعرف 
رض�اه وس�خطه إالّ بوحي أو رس�ول، فمن مل يأت�ه الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرس�ل، فاذا لقيهم 

عرف أهنم احلجة، وان هلم الطاعة املفرتضة)33(.
ويف رواية اخرى عن يونس بن يعقوب تتحدث عن لزوم نصب االمام$ لالمة من قبل اهلل تبارك 

وتعاىل، نوردها لتوافقها مع الغرض الذي نتعرض له من لزوم نصب االنبياء# كام هو معروف.
ق�ال يون�س: كان عند أيب عبداهلل$ مجاعة من أصحابه منه�م: محران بن أعني، وحممد بن النعامن، 
وهش�ام بن س�امل، والطيار، ومجاعة فيهم هشام بن احلكم، وهو ش�اب، فقال أبو عبداهلل$: يا هشام، 

أال ختربين كيف صنعت بعمرو بن عبيد)34(؟ وكيف سألته؟
فقال هشام: يا ابن رسول اهلل، اين أجلك وأستحييك، وال يعمل لساين بني يديك.

فقال أبو عبداهلل$: اذا أمرتكم بيشء فافعلوا.
 ، فق�ال هش�ام: بلغن�ي ما كان في�ه عمرو بن عبيد، وجلوس�ه يف مس�جد البرصة، فعظ�م ذلك عيلَّ
فخرج�ت الي�ه ودخلت البرصة ي�وم اجلمعة، فأتيت مس�جد البرصة، فاذا أنا بحلقة كب�رية فيها عمرو 
بن عبيد وعليه ش�ملة س�وداء متزرًا هبا من صوف، وش�ملة مرتديًا هبا، والناس يسألونه، فاستفرجت 
، ثم قلت: أهيا الع�امل، أين رجل غريب، تأذن  الن�اس فأفرج�وا يل، ثم قعدت يف آخر القوم ع�ىل ركبتيَّ
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يل يف مسألة؟
فقال يل: نعم.

فقلت له: ألك عني؟
فقال: يا بني أي يشء هذا من السؤال؟! ويشء تراه كيف تسأل عنه؟!

فقلت: هكذا مسألتي.
فقال: يا بني سل وان كانت مسألتك محقاء.

فقلت: أجبني فيها.
قال يل: سل.

قلت: ألك عني؟
قال: نعم!

قلت: فام تصنع هبا؟
قال: أرى هبا االلوان واالشخاص!

قلت: فلك أنف؟
قال: نعم!

قلت: فام تصنع به؟
قال: أشم به الرائحة!

قلت: ألك فم؟
قال: نعم!

قلت: فام تصنع به؟
قال: أذوق به الطعم!

قلت: فلك اذن؟
قال: نعم!

قلت: فام تصنع هبا؟
قال: أسمع هبا الصوت!

قلت: ألك قلب؟
قال: نعم!

قلت: فام تصنع به؟
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قال: أميز به كل ما ورد عىل هذه اجلوارح واحلواس!
قلت: أو ليس يف هذه اجلوارح عنى عن هذا القلب؟

فقال: ال.
قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟

قال: يا بني ان اجلوارح اذا كشت يف يشء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته اىل القلب، فيستيقن 
اليقني ويبطل الشك.

قال هشام: فقلت له: فانام أقام اهلل القلب لشك اجلوارح؟
قال: نعم.

قلت: ال بد من القلب وإالّ مل تستيقن اجلوارح؟
قال: نعم.

فقل�ت ل�ه: يا أب�ا مروان، ف�اهلل تبارك وتع�اىل مل ي�رتك جوارحك حتى جع�ل هلا امام�ًا يصحح هلا 
الصحيح ويتقن به ما شك فيه ويرتك هذا اخللق كلهم يف حريهتم وشكهم واخالفهم ال يقيم هلم امامًا 

يردون اليه شكهم وحريهتم ويقيم لك امامًا جلوارحك ترد اليه حريتك وشكك؟
قال: فسكت ومل يقل يل شيئًا، ثم التفت ايلَّ فقال يل: أنت هشام بن احلكم؟

فقلت: ال.
قال: أمن جلسائه؟

قلت: ال.
قال: فمن أين أنت؟

قال: قلت: من أهل الكوفة.
قال: فأنت اذا هو.

ثم ضمني اليه وأقعدين يف جملسه، وزال عن جملسه وما نطق حتى قمت.
قال: فضحك أبو عبداهلل$ وقال: يا هشام، من علمك هذا؟

قلت: يشء أخذته منك وألفته.
.)35(

فقال$: هذا واهلل مكتوب يف صحف أبراهيم وموسى#





الباب الثاين

خصائص األنبياء وأهدافهم
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املدخل
ليس ثمة ش�ك بأن االتس�ام بجملة مواصفات معينة وحمددة يعد من املس�تلزمات الرورية التي 
جيب أن يتسم هبا بعض االفراد من ذوي املسؤوليات التخصصية املناطة هبم، واملوكل تنفيذها وادائها 

بشخصياهتم.
وال يع�د هذا االمر من اجلوانب االستحس�انية التي قد يتوهم البع�ض أن خلو اولئك االفراد منها 
لي�س بقادح أو ضار هب�م، وبالتايل بالدور واألمر املناط تنفيذه هبم، الن هذه الصفات اخلاصة تعد من 
املس�تلزمات الت�ي ينعكس عدم توفره�ا عىل حقيقة اداء الصف�ات االخرى وقيمته�ا الذاتية، وهذا ما 

ض له الحقًا بالرشح والتفصيل يف صفحات كتابنا الالحقة باذن اهلل تعاىل. سنتعرَّ
وم�ن هنا فان احلديث عن الصفات اخلاصة والعامة لالنبياء# بعد املواضيع اهلامة واحلساس�ة يف 
العقائد الس�اموية، بل ومن احلقائق الكربى التي ينبغ�ي أن ال يتجاوزها البعض دون مزيد من البحث 

عة عنها. عات املتصلة هبا، واملتفرَّ والتقّص يف جممل اجلوانب والتفرُّ
وال غ�رو يف ذل�ك، فاذا اعتربنا بان هؤالء الرس�ل صف�وة اخللق وخالصته، والنخب�ة املختارة من 
عم�وم الب�رش عىل امتداد الدهور والعصور، وم�ن اختارهم اهلل تبارك وتع�اىل الن يكونوا قادة لعموم 
البرشي�ة، وس�فراء بينه وبني عباده، وحجج�ه الكربى عليهم، فان ذلك االمر يتطلَّب اتس�اهم بجملة 
معين�ة من الصفات تدفعهم لتس�نم القمم الس�امقة يف جممل النواحي البرشية لك�ي يكونوا بحق املثل 

االعىل، والقدوة املثىل لعموم الناس، وهو أم بدهيي وال مناص من وقوعه.
ض هل�ذا املوض�وع يتطلَّب مزيد دقة، وش�دة اس�تجالء، واخض�اع كل ذلك  وم�ن هن�ا ف�ان التعرُّ

للمرتكزات العقائدية الساموية الثابتة، وقواعدها الراكزة.
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أقول: ان عموم االنبياء# يتس�مون بجملة من املواصفات واخلصائص املعيَّنة التي يمكن تبويبها 
ضمن املرتكَزين التاليني:

1 - الصف�ات العام�ة: وه�ي مجلة الصف�ات واخلصائص التي يش�ارك هبا االنبياء غ�ري من البرش، 
ويتوافقون فيها معهم، كس�المة اجلس�م من العيوب والنقائص، والتمتع بجملة من الفضائل النفس�ية 

واخللقية التي يستدعي نقصها نفرة الناس وابتعادهم عنهم.
وم�ن هنا فان�ا نراهم حكامء، كرم�اء، صابرين، ذوي ش�جاعة متميزة، ومن أص�ول طيبة وأعراق 
طاهرة، وال نراهم أبدًا محقى، وال بخالء، وال جبناء، وال ذوي غلظة، وال ولدوا من ُامهات عاهرات 
وآباء أخس�اء، وغري ذلك من الصفات املذمومة أو الرذيلة التي تقدح بمكانتهم ومنزلتهم واحرتامهم 
بني الناس، وتقبل املجتمع هلم، واستعدادها لالصغاء الحاديثهم وكلامهتم ومواعظهم، واالقتداء هبم 

يف أعامهلم وترصفاهتم وسلوكياهتم.
وبالتحديد فه القدوة احلسنة التي يتخذها االنسان يف حياته ليسمو يف عامل الفضائل والكرامة.

2 - الصف�ات اخلاص�ة: ويراد هبا الصفات واخلصائص التي ال يش�اركهم هب�ا أحد من اخللق، بل 
ه�ي منحرصة هبم فحس�ب، ومن مواصف�ات النبوة ومس�تلزماهتا ورشوطها التي متيزه�ا عن غريها، 

كالعصمة، واتيان املعجز، وتلقي الوحي من قبل اهلل تبارك وتعاىل، وغريها.
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الفصل االول
صفات االنبياء العامة

ال خيتل�ف اثن�ان يف أن االنبي�اء واملرس�لني# هم ب�رش كعامة الب�رش، خلقوا كام خل�ق اآلخرون، 
ويعيشون كام عاش اآلخرين، فهم من حلم ودم وأعصاب وخاليا، يأكلون كام يأكل الناس، ويمرضون 

كام يمرض الناس، وينكحون ويتوالدون ويتأملون، وغري ذلك من املواصفات البرشية االخرى.
ق�ال الش�يخ املفيد رمحه اهلل: إن رُس�ل اهلل تعاىل م�ن البرش وأنبياءه واالئمة م�ن خلفائه# حمدثون 
مصنوع�ون، تلحقه�م اآلالم، وحتدث هل�م اللذات، وتنمي أجس�امهم باالغذي�ة، وتنقص عىل مرور 
الزمان، وحيل هبم املوت، وجيوز عليهم الفناء، وعىل هذا امجاع أهل التوحيد، وقد خالفنا فيه املنتمون 

اىل التفويض، وطبقات الغالة)36(.
نعم، ان هذه احلقيقة الثابتة ال مراء من التسليم هبا، والقول بواقعيتها، وتوافقها مع مجلة املرتكزات 
العقائدية التي يؤمن هبا مجيع املس�لمني باس�تثناء من تقدم ذكرهم يف قول ش�يخنا املفيد رمحه اهلل بيد أن 
م�ن الثاب�ت الصحيح أيضًا متيُّز هؤالء الصفوة من عباد اهلل تعاىل بجملة معينة من الصفات احلساس�اة 

واهلامة التي يشرتط توفرها فيهم، واتسامهم هبا، مع عدم الغاء مشاركة اآلخرين هلم فيها.
نع�م، وم�ن هذه الصفات كام يذكر العاّلمة احليل رمحه اهلل: ان يك�ون منزهًا عن دناءة اآلباء، وعهر 
االُمهات، وعن الرذائل اخللقية، والعيوب اخلَلقية، ملا يف ذلك من النقص، فيس�قط حمله من القلوب، 

واملطلوب خالفه)37(.
وحي�ث أوض�ح ذلك العالمة الس��يوري يف رشح�ه له، حيث قال: مل�ا ك��ان املطلوب من اخل�لق 
ه�و االنقياد الت�ام للنبي، واقب�ال القلوب عىل، وجب أن ي�كون متصفًا بأوص�اف املحامد، م�ن كامل 
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العق�ل، وال�ذكاء، والفطنة، وع�دم الس�هو، وقوة الرأي، والش�هامة، والنجدة، والعفو، والش�جاعة، 
والكرم�ن والس�خاوة، واجل�ود، وااليث�ار، والغ�رية، والرأف�ة، والرمح�ة، والتواض��ع، واللني، وغري 

ذلك.
وأن يك�ون منزه�ًا عن كل ما يوجب التنفري عنه، وذلك اما بالنس�بة اىل اخل�ارج عنه: فكام يف دناءة 

اآلباء، وعهر االُمهات.
وأما بالنسبة اليه، فاما يف أحواله: فكام يف االكل عىل الطريق، وجمالسة االراذل، وأن يكون حائكًا، 

أو حجامًا، أو زباالً، أو غري ذلك من الصنائع الرذيلة.
وأم�ا يف أخالق�ه: فكاحلقد، واجله�ل، واخلمود، واحلس�د، والفظاظة، والغلظ�ة، البخل، واجلبن، 
واجلنون، واحلرص عىل الدنيا واالقبال عليها، ومراعاة أهلها ومعافاهتم يف أوامر اهلل تعاىل وغري ذلك 

من الرذائل.
وأم�ا يف طباع�ه: فكالربص، واجل�ذام، واجلنون، والبك�م، والبله، واألبنة، مل�ا يف ذلك من النقص 

املوجب لسقوط حمله من القلوب)38(.
وللمحقق الطويس رمحه اهلل اشارة موجزة هلذا املوضوع يقول فيها: ومن الصفات الواجبة يف النبي 
ك�امل العقل، والفطنة، وقوة الرأي، وعدم الس�هو، وكل ما ينفر عنه من دناءة اآلباء، وعهر االُمهات، 

والفظاظة، واألبنة وشبهها، واألكل عىل الطهر وشبهه.
وحي�ث عل�ق عىل ذل�ك العاّلمة احليل رمح�ه اهلل بقوله: جي�ب أن تكون يف النبي$ ه�ذه الصفات 
الت�ي ذكره�ا، أي جيب يف النبي ك�امل العق�ل، وذلك ظاه�ر، وأن ي�كون يف غ�اية ال��ذكاء والفطن�ة، 
وقوة الرأي بحيث ال يكون ضعيف الرأي، م�رتددًا يف االُم�ور متحريًا، الن ذلك من أعظ�م املنفرات 

عن�ه.
وأن ال يصح عليه السهو، لئال يسهو عن بعض ما ُأمر بتبليه.

وأن يكون منزهًا عن الفظاظة والغلظة، لئال حتصل النفرة عنه.
وأن يكون منزهًا عن االمراض املنفرة، نحو االبنة، وس�لس الريح، واجلذام، والربص، وعن كثري 
م�ن املباح�ات الصارفة عن القول منه، القادحة يف تعظيمه، نح�و االكل عىل الطريق، وغري ذلك، الن 

كل ذلك مما ينفر عنه، فيكون منافيًا للغرض من البعثة)39(.
أقول: ان اش�رتاط وجود وتوفر هذه الصفات احلس�نة واملحببة يف النبي أو املرَس�ل$ من االمور 
التي ال يمكن بأي حال من االحوال التساهل هبا، والتلميح بامكانية عدم وجودها، الن يف ذلك تقليل 
من شخصية ذلك الوسيط املصطفى من بني العباد هلداية الناس، وانتشاهلم من الضياع والتخبُّط، وما 
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يعنيه هذا من التوهني به واالستخفاف به المور خلقية أو أخالقية، واعراض الناس عن االستامع له، 
وتقبل توجيهاته وحتذيراته، وحيث يكون للشخص املتسم هبذه الصفات اجلاملية االثر النفيس املعلوم 
والسابق لبعثة هذا الرسول يف قلوب الناس، وما يرتتب عىل ذلك بالتايل من آثار دعوته الساموية التي 

أخذ يبرش هبا بعد أن عرف منه الناس كل املظاهر احلسنة، والصفات الطيبة، واخلصال احلميدة.
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الفصل الثاين
صفات االنبياء اخلاصة

تعّرضنا يف حديثنا  السابق حول مسألة وجوب اتسام االنبياء# بجملة الصفاة، بعضها خاصة هبا 
ال يشاركهم فيها غريهم من الناس، وبعضها عامة يمكن لغريهم مشاركتهم فيها، واالتصاف هبا.

كام اّنا أرشنا يف جممل حديثنا السابق اىل ان اتسام هؤالء االنبياء واملرسلني# هبذه الصفات العامة 
- الت�ي يمك�ن أن يش�اركهم فيها غريهم من البرش - أمر الزامي وال بد من�ه، وأنه ال حميص من القول 
باتس�امهم هب�ا، الهنا من مكمالت الش�خصية البرشية التي تس�تدعي باآلخري�ن اىل اخرتامه وتبجيله 

وتكريمه، تسهياًل لعمل النبوة التبليغي واالرشايف الذي ُأنيط به، وهو مر واضح وجيل.
ة، مس�تدلني  ضنا يف الفصل الس�ابق أيضًا اىل توضيح مجلة من هذه الصفات العامَّ ومن ثم فاّنا تعرَّ
م�ن خالهلا ع�ىل مجلة من الثواب�ت التي ترتبط هبذا املوضوع، وبش�كل خمترص موجز، وس�نحاول هنا 
ض اىل موضوع الصفات اخلاصة التي ال يمكن أي يتسم هبا أو يتصف بموصفاهتا إالّ االنبياء#  التعرُّ

فحسب.

أوالّ: الوحي الساموي
املدخل

من املسلَّامت الثابتة ان للذات اخلاصة باالنبياء# نوعًا خاصًا من الطهارة والنقاء املتميَّزين اللذين 
جيعالن من أرواحه شفافة ونقية حتلِّق بسهولة ويرس يف عامل امللكوت االعيل، والنقاء املقدس.

وال ري��ب ب��ان ه�ذا النقاء جيع��ل يف ذات النف�س مرت�ك�زًا رحب��ًا للتواصل الف�ك�ري املربمج 
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م�ع الس�امء وتوجيهاهت�ا وتعليامهتا، فال وج�ود للتعثر والتلكأ بأي أش�كاله وصوره ضم�ن هذا املبنى 
العظيم.

ض - خالل الصفحات التالية ان ش�اء اهلل تعاىل - اىل اجلوانب  وعمومًا فاّنا س�نحاول س�وية التعرُّ
املختلفة بالوحي ضمن تقسيامته املختلفة، واهلل تعاىل هو املوفق للصواب.

الوحي يف بعض آيات القرآن الكريم
س بني اهلل تبارك وتعاىل وبني عباده من االنبياء  كثرية هي اآليات املباركة التي تشري اىل الوحي املقدَّ

كًا واستشهادًا. ض لبعض تلك اآليات تربُّ واملرسلني# وبيان أنواعه وأشكاله، وسنحاول هنا التعرُّ
قال س�بحانه وتعاىل يف س�ورة النح�ل: ﴿َوأوحى َربَُّك اىل النَّح�ِل أِن اخِتذي ِمَن اجِلب�اِل ُبيوتًا َوِمَن 
�َجِر َوِمّا َيعِرش�وَن * ُث�مَّ ُكيل ِمن ُكلِّ الَثَمراِت َفاس�ُلكي ُس�ُبَل َربَِّك ُذُلاًل َيُرُج ِم�ْن ُبُطوِنا َشاٌب  الشَّ

روَن﴾)40(. ُمَتلٌِف ألواُنُه فيِه ِشفاٌء لِلناِس إنَّ يف ذلَِك آلَيٌة لَِقوٍم َيَتَفكَّ
وقال تبارك وتعاىل يف سورة طه: ﴿َوال َتعَجل بِالُقرآِن َمْن َقبِل أن ُيقىض اليَك َوحيُه َوُقل َربِّ ِزدين 

ِعلاًم﴾)41(.
َل َعليِه الُقرآَن ُجلًة واِحَدًة َكذلَِك  ويف س�ورة الفرقان قال جلَّ اس�مه: ﴿َوقاَل الَّذيَن َكَفروا َلوال ُنزِّ

لناُه َترتياًل﴾)42(. لِنُثبَِّت بِِه ُفؤاَدَك َوَرتَّ
وُح األَمنُي * عىل َقلبَِك  ُه َلَتنزيُل َربِّ العامَلنَي * َنَزَل بِِه الرُّ وقال جلَّ اسمه يف سورة الشعراء: ﴿َوإنَّ

لَِتكوَن ِمَن امُلنِذريَن * بِلساٍن َعريب ُمبنٍي﴾)43(.
وقال سبحانه وتعاىل يف سورة القصص : ﴿َوأوَحينا اىل ُامَّ ُموسى أن أرِضعيِه َفاذا ِخفِت َعليِه َفألقيِه 

يف الَيمِّ َوال خَتايف َوال حتَزين إّنا رادوُه اليِك َوجاِعلوُه ِمَن امُلرَسلنَي﴾)44(.
َمُه اهللُ إالّ َوحي�ًا أو ِمْن َوراِء ِحجاٍب أو  وقال عزَّ قائل يف س�ورة الش�ورى: ﴿َوم�ا كاَن َلَبَشٍ أن ُيَكلِّ
ُه عيٌل َحكي�ٌم * َوَكذلَِك أوَحينا اليَك روحًا ِم�ْن أمِرنا ما ُكنَت  ُيرِس�َل َرُس�والً َفيوحي بِإذنِِه ما َيش�اُء إنَّ
َت�دري ما الكِتاُب َوال اإليامُن َولكِن َجَعلناُه ُنورًا َندي بِِه َمْن َنش�اُء ِم�ْن ِعباِدنا َوإنََّك َلَتهدي اىل ِصاٍط 

ُمسَتقيٍم﴾)45(.

الوحي الساموي وأنواعه
قال الراغب االصفهاين: أصل الوحي االشارة الرسيعة، ولتضمن الرسعة قيل: أمر وحٌي، وذلك 

يكون بالكالم عىل سبيل الرمز والتعريض. 
وقد يكون بصوت جمرد عن الرتكيب، وباشارة ببعض اجلوارح، وبالكتابة...)46(
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وق�ال ابن منظور: الوحي: االش�ارة والكتابة والرس�الة واالهلام والكالم اخلف�ي وكل ما ألقيته اىل 
غريك)47(.

وأما الفراهيدي فقد ذكر يف كتاب العني: يقال: وحي حييي وحيًا، أي كتب يكتب كتبًا.
وأوحى اهلل اليه، أي بعثه . واوحى اليه: أهلمه)48(.

ض الطرحيي يف جممع البحرين اىل جممل التفس�ريات الس�ابقة مع استش�هادات له خمتلفة من  وتع�رَّ
كتاب اهلل العزيز)49(.

وق�ال الش�يخ املفي�د رمحه اهلل: أصل الوحي هو ال�كالم اخلفي، ثم قد ُيطلق ع�ىل كل يشء ُقِصد به 
إفهام املخاَطب عىل الرس له عن غريه، والتخصيص له به دون من سواه.

واذا ُاضيف اىل اهلل تعاىل كان يف ما خيص به الرسل# خاصة دون من سواهم عىل عرف االسالم 
.)50(

ورشيعة النبيملسو هيلع هللا ىلص
ضت اىل  ص يف جممل اآليات القرآنية املباركة املتقّدمة وغريها من التي تعرَّ ل والتفحُّ أقول: ان التأمُّ
عملية الوحي االهلي، وكذا يف مضمون التعريفات واالقوال واآلراء خمتلفة)51( يمكن تعريفها بام ييل:

1 - االهلام بمصاديقه املختلفة  حيث يلقي اهلل تبارك وتعايل يف روع ذلك النبي$ ما يشاء وما يرد، 
وعندها يتلقى ذلك النبي ما ُابلغ باعتامد طاقته الروحية العالية املتميَّزة التي أرشنا اليها آنفًا.
2 - الرؤيا االهلامية التي جيعلها اهلل تعاىل النبيائه وحيًا يلقي اليهم هبا ما يشاء وما يريد.

وم�ن مصاديق ذلك االهلام رؤيا خليل الرمحن ابراهيم$ التي أمره اهلل تعاىل بواس�طتها ذبح ولده 
اسامعيل$.

عي قاَل يا ُبنيَّ إينِّ  ناُه بُِغالٍم َحليم * َفَلاّم َبَلَغ َمَعُه السَّ قال جلَّ اسمه يف خصوص هذا االمر: ﴿َفَبشَّ
أرى يف املناِم أينِّ أذَبُحَك َفانُظر ماذا َترى قاَل يا أبِت افَعْل ما ُتؤَمُر َسَتِجُدين إْن شاَء اهللُ ِمَن الّصابِريَن * 
قَت الرؤيا إّنا َكذلَِك َنجزي امُلحِسننَي﴾)52(. ُة لِلَجبنِي * َوناَديناُه أْن يا إبراهيُم * َقْد َصدَّ َفَلاّم أسَلام َوَتلَّ

3 - املخاطب�ة م�ن وراء احلجاب، كالصوت املنبعث عن بع�ض املوجودات، أو من خالل الفضاء 
واهلواء املتحرك ضمن أبعاده، وحيث يتسنى الولئك االنبياء# ادراك ذلك الوحي بقدراهتم اخلارقة 

واهلائلة التي تنبعث من أرواحهم السامية وشفافيتهم واتصاهلم بامللكوت االعىل.
�َجَرِة أْن  ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َفَلام أتاها ُنودَي ِمْن ش�اطِيء الواِد األيَمِن يف الُبقَعِة امُلباَرَكِة ِمَن الشَّ

يا ُموسى إينِّ أنا اهللُ َربُّ العامَلنَي﴾)53(.
4 - التبلي�غ بواس�طة أحد املالئكة كام يف حال نزول جربئيل$ عىل رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وعىل غريه من 

االنباء واملرسلني# وهو أمر واضح ومعلوم.
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ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة الشعراء: 
وُح االمنُي * َعىل َقلبَِك لَِتكوَن ِمَن امُلنِذريَن * بِلساٍن َعريٍب ُمبنٍي﴾)54(. ﴿َنَزَل بِه الرُّ

5 - االخبار بواسطة جمموعة من املالئكة، وابالغ ذلك النبي$ بأمر اهلل تبارك وتعاىل.
وهلذا االمر شواهد متعددة يف القرآن العزيز منها واقعة نزول املالئكة عىل لوط وابراهيم#.

قال اهلل تعاىل يف س�ورة هود: ﴿َوَلَقد جاَءت ُرًس�ًلنا ابراهيَم بِالُبشى قالوا َسالمًا قاَل َسالُم َفام َلبَِث 
أْن جاَء بِِعجٍل َحنيٍذ * َفَلام َراى أيدَيُم ال َتِصُل اليِه َنكَِرُهم َوأوَجَس ِمنُهم ِخيَفٍة قاُلوا ال خَتَف إّنا ُارِسلنا 

اىل قوِم لوٍط﴾)55(.
وقال جلَّ اس�مه يف نفس الس�ورة: ﴿َومَلّا جاَءت ُرُسُلنا لوطًا سيىَء ِبِم َوضاَق ِبِم َذرعًا َوقاَل هذا 
�يِّئاِت ق�اَل يا َقوِم هؤالِء َبنايت ُهنَّ  ُي�وٌم َعصي�ٌب * َوجاَء َقوُمُه ُيَرعوَن اليِه َوِمْن قبُل كاُنوا َيعَملوَن السَّ
أطَه�ُر َلُك�م َفاتَّقوا اهللَ َوال خُتُزوِن يف َضيفي أليَس ِمنُكم َرُجٌل َرش�يٌد * قاُلوا َلَقد َعلِمَت ما َلنا يف َبناتَِك 
ًة أو آوي اىل ُركٍن َش�ديٍد * قاُلوا يا لوُط إّنا ُرُس�ُل  ِمْن َحٍق َوإنََّك َلَتعَلُم ما ُنريُد * قاَل َلو أنَّ يل بُِكم ُقوَّ
ُه ُمصيُبها ما  ي�ِل َوال َيلَتِفت ِمنُكم أَحٌد إالّ امَرأَت�َك إتَّ َربِّ�َك َل�ن َيِصلوا اليَك فأرِس بِأهلِ�َك بِقطٍع ِمَن اللَّ
أصاَبُم إنَّ َموِعَدُهُم الُصبِح أليَس الُصبُح بَِقريٍب * َفَلاّم جاَء أمُرنا َجَعلنا عاليها سافَِلها َوأمَطرنا َعَليها 

َمٌة ِعنَد َربَِّك َوما هي ِمَن الظَّاملنَي بَِبعيٍد﴾)56(. ِحجاَرًة ِمن ِسِجيٍل َمنضوٍد * ُمَسوَّ
دة التي تنتقل من خالهلا األوامر  ل القنوات املتعدِّ وعمومًا فاذا كانت هذا االش�كال املختلفة تش�كِّ
والتوجيه�ات االهلي�ة اىل جممل األنبياء واملرَس�لني# فان األوضح يف مجيع ذل�ك التحديدات الثالثة 
َمُه اهللُ إالّ َوحيًا ...﴾ وحيث  م ذكرها: ﴿َوما كاَن لَِبَشٍ أن ُيَكلِّ الشاملة الواردة يف سورة الشورى املتقدِّ

م منّا احلديث عن جممل هذه االشكل املذكورة فيها. تقدَّ
ض الشيخ الطربيس رمحه اهلل يف تفسريه اىل هذه اآلية فقال: ليس ألحد من البرش أن يكلِّمه  وقد تعرَّ

اهلل تعاىل )إالّ( أن يوحى اليه )وحيًا( وهو داود$ أوحي يف صدره فزبر الزبور.
)أو من وراء حجاب( أي ويكلِّمه من وراء حجاب، وهو موسى$.

)أو يرسل رسوالً( وهو جربئيل، ُارسل اىل حممدملسو هيلع هللا ىلص.
وأضاف: وقيل معناه: ما كان لبرش أن يطلِّمه اهلل إالّ بمثل ما يكلِّم به عباده من االمر بطاعته، والنهي 
عن معاصيه، وتنبيهه اياهم عىل ذلك من جهة اخلاطر أو املنام وما أشبه ذلك عىل سبيل الوحي، وسامه 

وحيًا الن الوحي يف اللغة ما جرى جمرى االيامء والتنبيه عىل اليشء من غري أن يفصح به.
)أو م�ن وراء حج�اب( وهو أن حيجب ذلك الكالم عن مجيع خلقه إالّ من يريد أن يكلِّمه به، نحو 
كالمه ملوسى$ النه حجب ذلك عن مجيع اخللق إالّ عن موسى$ وحده، ويف املرة الثانية حجبه عن 
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مجيع اخللف إالّ عن موسى$ والسبعني الذين كانوا معه.
وق�د يق�ال: ان�ه حجب عنهم موض�ع الكالم الذي أق�ام الكالم في�ه، فلم يكونوا ي�درون من أين 
يس�معونه، الن الكالم عرض ال يقوم إالّ يف جس�م، وال جيوز أن يكون اراد بقوله ان اهلل تعاىل كان من 

وراء حجاب يكلِّم عباده، الن احلجاب ال جيوز إالّ عىل األجسام املحدودة.
وعن�ى بقوله )أو يرس�ل رس�والً فيوحي باذنه ما يش�اء( ارس�اله مالئكته بكتبه وكالم�ه اىل أنبيائه 
ليبلغ�وا ذل�ك عنه عباده، فه�ذا أيضًا رضب من الكالم ال�ذي يكلَّم اهلل تعاىل به عب�اده، ويأمرهم فيه، 
وينهاه�م م�ن غري أن يكلِّمهم عىل س�بيل ما كلَّم به موس�ى$ وهو خالف الوح�ي الذي ذكر يف أول 

اآلية، ألنه تنبيه خاطر وليس يف افصاح )57(.
وأخريًا ونحن نطوي احلديث عن هذا اجلانب من جوانب البحث يف موضوع الوحي الساموي جتد 
م منّا ذكر  م�ن الروري أن نعرج عىل ما ذكره ش�يخنا املفيد رمح�ه اهلل حول هذا املوضوع، وحيث تقدَّ

بعضه يف مطلع حديثنا عند تفسرينا ملعنى الوحي.
قال رمحه اهلل: أصل الوحي هو الكالم اخلفي، ثم قد يطلق عىل كل يشء قصد به إفهام اخلاطب عىل 

الرس له عن غريه، والتخصيص له به دون سواه.
واذا ُاضيف اىل اهلل تعال كان يف ما خيص به الرس�ل# خاصة دون من س�واهم عىل عرف االسالم 

ورشيعة النبيملسو هيلع هللا ىلص.
ق�ال اهلل تعاىل: ﴿َوأوَحينا اىل ُأمِّ موس�ى﴾ اآلية)58(، فاتفق أهل االس�الم ع�ىل أن الوحي كان رؤيا 

منامًا، أو كالمًا سمعته أم موسى يف منامها عىل االختصاص.
قال اهلل تعاىل:﴿َوأوحى َربَُّك اىل النَّحِل﴾ اآلية)59(، يريد به االهلام اخلفي، اذ كان خاصًا بمن افرده 

به دون من سواه، فكان علمه خاصاًل للنحل بغري كالم جهر به املتكلِّم فأسمعه غريه.
�ياطنَي َليوحوَن اىل أوليائِِهم﴾)60( بمعنى ليوسوس�ون اىل أوليائهم بام يلقونه  وقال تعاىل: ﴿َوإنَّ الشَّ

من الكالم يف أقىص أسامعهم، فيخصون بعلمهم دون سواهم.
وق�ال س�بحانه: ﴿َفَخ�َرَج عىل َقوِمِه ِم�َن املِحراِب َفأوح�ى اليِهم﴾)61( يريد به أش�ار اليهم من غري 

افصاح الكالم، شّبه ذلك بالوحي خلفائه عمن سوى املخاطبني، ولسرته عمن سواهم.
وق�د ُي�ري اهلل س�بحانه وتعاىل يف املنام خلقًا كثريًا م�ا يصح تأويله ويثبت حق�ه، لكنه ال ُيطلق بعد 

استقرار الرشيعة عليه اسم الوحي.
وال ُيقال يف هذا الوقت ملن أطلعه اهلل تعاىل عىل علم يشء انه ُيوحى اليه.

وعندن�ا ان اهلل تعاىل ُيس�مع احلجج بعد نبي�هملسو هيلع هللا ىلص كالمًا ُيلقيه اليهم يف علم ما يك�ون، لكنه ال ُيطلق 
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علي�ه اس�م الوحي ملا قّدمناه، من امجاع املس�لمني عىل انه ال وحي اىل أحد بع�د نبيناملسو هيلع هللا ىلص وانه ال ُيقال يف 
يشء مم�ا ذكرن�اه ان�ه وحي اىل أح�د، وهلل تعاىل أن ُيبي�ح اطالق ال�كالم أحيانًا وحيظره أحيان�ًا، ويمنع 

السامت بيشء وُيطلقها حينًا، فأّما املعاين فاهنا ال تتغريَّ عن حقائقها عىل ما قّدمناه)62(.

رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص والوحي الساموي
ال خ�الف بأن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص هو أكرم الرس�ل واالنبي�اء# عىل اهلل تعاىل، وان له م�ن قبل الذات 
االهلية املقدس�ة اهتاممًا خاصًا، ورعاية متميِّزة ال نجد هلا نظريًا لدى غريه ممن س�بقه من رسل اهلل تعاىل 

وانبيائه.
وهذه اخلاصية املشهودة والثابتة جعلت من الوجود املقدس للرسول االكرمملسو هيلع هللا ىلص ميدانًا رحبًا للعطاء 

والتكريم االهلي، وعىل أوسع صوره ومصاديقه املختلفة، ومن ذلك ما خيتص بالوحي الساموي.
ل يف كثري من اآلي�ات القرآنية املباركة، واالحادي�ث الرشيفة املنقولة الهل  ولع�ل االس�تقراء املتأمِّ
بيت العصمة االطهار# يظهر بجالء بنيِّ أن للوحي املتصل برس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أش�كاالً متعددة وخمتلفة 

يمكن أمجاهلا بام ييل:
1 - بواسطة جربئيل$ وهو أمر ثابت ومعلوم، وقد تكرر وقوعه عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بشكل واسع 

وكبري حتى أصبح معلومًا لدى مجيع املسلمني.
قال عبداهلل بن عباس: سمعت انه نزل جربئيل$ عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ستني ألف مرة)63(.

2 - ملك عظيم كان أكرب من جربئيل وميكائيل# جعله اهلل تعاىل واسطة للوحي بينه وبني رسول 
اهللملسو هيلع هللا ىلص.

قال تعاىل يف سورة الشورى: ﴿َوَكذلَِك أوَحينا اليَك روحًا ِمْن أمِرنا﴾)64(.
روى أب�و بصري قال: س�ألت أبا عبداهلل$ عن قول اهلل تبارك وتع�اىل: ﴿َوَكذلَِك أوَحينا اليَك ِمْن 

أمِرنا ما ُكنَت َتدري ما الكِتاُب َوال اإليامُن﴾)65(.
فق�ال$: خل�ٌق م�ن خل�ق اهلل تعاىل أعظ�م من جربئي�ل وميكائي�ل، كان مع رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص خيربه 

ويسدده)66(.
3 - أح�د املالئك�ة الكبار كان مصاحبًا لرس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص حتى قبل بعثت�ه، كان أكرب أيضًا من امللكني 

املكرمني جربئيل وميكائيل# كان يتوىل رعايتهملسو هيلع هللا ىلص واالهتامم به.
قال االمام عيل$: ولقد قرن اهلل تعاىل بهملسو هيلع هللا ىلص من لدن أن كان فطياًم أعظم ملك من مالئكته، يسلك 

به طريق املكارم وحماسن أخالق العامل، ليله وهناره)67(.
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4 - أش�ارت بع�ض الرواي�ات اىل ان بعض أش�كال الوحي الس�اموي بني اهلل تب�ارك وتعاىل وبني 
رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص كان يم�ر عرب أمواج صوتية خاصة من بعض اجلهات، وبش�كل مب�ارش كام هو يف حال 

كليم اهلل موسى بن عمران$ ويف بعض االحيان بشكل اهلام قلبي.
قال الشيخ املفيد رمحه اهلل: فأما الوحي من اهلل تعاىل اىل نبيهملسو هيلع هللا ىلص فقد كان تارة باسامعه الكالم من غري 

واسطة، وتارة باسامعه الكالم عىل ألسن املالئكة)68(.

الوحي الساموي يف الروايات
ذكرن�ا آنفًا أن مجلة التأويالت والتفس�ريات اخلاصة باش�كال الوحي الس�امري، وطرائقه املختلفة 
كان�ت تس�تنبط عرب الرواي�ات املنقولة عن أهل بيت العصم�ة# وقد أرشنا عرض�ًا اىل مجلة من تلك 
ض لبعض تلك الرواي�ات تتمياًم للفائدة،  الروايات، وس�نحاول يف هذا القس�م من ه�ذا الفصل التعرُّ

وتفصياًل يف البحث واملناقشة.
فم�ن ذل�ك م�ا رواه ابن شهرآش�وب عن احلارث بن هش�ام انه س�أل رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: كيف يأتيك 

الوحي؟
، فيفصم عن وقد وعيت ما قال. فقالملسو هيلع هللا ىلص: أحيانًا يأتيني مثل صلصة اجلرس، وهو أشد عيلَّ

وأحيانًا يتمثل يل امللك رجاًل، فيكلِّمني فأعي ما يقول.
وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل 

د عرقًا. وروي انه كان ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد البد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصَّ
وروى املجل�يس يف البح�ار ع�ن املنتقى ان�ه روي عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ان الوحي اذا غش�يه ثقل عىل 

جسمه ما عشيه من أمر اهلل تعاىل.
وروى هش�ام بن س�امل قال: ق�ال أبو عب�داهلل$: كان رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص اذا أتاه الوحي م�ن اهلل تعاىل 
وبينه�ام جربئي�ل$ يقول: ه�و ذا جربئيل، وق�ال يل جربئيل، وااذا أت�اه الوحي ولي�س بينهام جربئيل 

تصيبه تلك السبتة، ويغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من اهلل عز وجل)71(.
وروي انه كان اذا نزل عليه كرب لذلك ويربد وجهه، ونكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم منه، 

ومنه يقال: برحاء الوحي)72(.
وروي ع�ن االم�ام حمم�د الباقر$ انه قال: ما أنزل اهلل تب�ارك وتعاىل كتابًا وال وحي�ًا إالّ بالعربية، 
فكان يقع يف مس�امع االنبياء بألس�نة قومهم، وكان يقع يف مس�امع نبيناملسو هيلع هللا ىلص بالعربية، ف�اذا كلَّم به قومه 
كلَّمهم بالعربية، فيقع يف مسامعهم بلساهنم، وكان أحد ال خياطب رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص بأي لسان خاطبه إالّ 
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.)73(
وقع يف مسامعه بالعربية، كل ذلك يرتجم جربئيل$ له وعنه ترشيفًا من اهلل عز وجل لهملسو هيلع هللا ىلص

وروى االربيل يف كش�ف الغمة عن كتاب اس�امعيل بن أمحد البستي وهو من علامء العامة قال: عيل 
بن أيب طالب$: دخلت عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص فوجدته ورأسه يف حجر دحية الكلبي، فسلَّمت عليه فقال 
لني، وقاتل الناكثني  يل دحية: وعليكم الس�الم، يا أمري املؤمنني، وفارس املس�لمني، وقائد الغ�ر املحجَّ

واملارقني والقاسطني.
ثم قال له: تعال فخذ رأس نبيك يف حجرك فأنت أحق بذلك.

قال عيل$ فلام دنوت من رسول اهلل وضعت رأسه يف حجري مل أر دحية، وفتح رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص عينه 
وقال: يا عيل، من كنت تكّلم؟

قلت: دحية الكلبي
وقصص�ت عليه القصة، فق�ال يل: مل يكن دحية، وانام كان ذلك جربئيل، أتاك ليعرفك ان اهلل تعاىل 

ساّمك هبذه االسامء)74(.

ثانيًا: االتيان باملعجز
املدخل

لعل من البدهييات املتس�امل عليها عند اجلميع أن االتيان باملعجز من الصفات الثابتة واملمكنة التي 
هيبه�ا اهلل تب�ارك وتعاىل النبيائه ورس�له# والتي تعد - بال أدنى ش�ك - من االمتي�ازات والصفات 
اخلاص�ة هبم# املميَّزة هلم عن باقي البرش، واملضفية هل�م مجلة من القدرات اخلارقة التي يعجز الباقي 

عن االتيان هبا.
والق�درة ع�ىل االتيان باملعجز يعن�ي توفر القدرة اخلارقة غ�ري الطبيعية لدى أولئ�ك االنبياء والتي 
ترفعهم عن مس�توى عموم الناس وقدراهتم البرشية املحدودة، بل ويعجز البرش عن جماراهتم يف ذلك 

ومماثلتهم.
واملعج�رة يف الق�رآن الكريم من اآليات والرباهني الدالة عىل صدق بنوة االنبياء، وصحة دعوهتم، 
حي�ث ال ينف�ك أي نبي م�ن أن يطالبه الع�ض باالتيان باملعجز عيانًا وبش�كل واض�ح لتطمئن لذلك 

القلوب، وتؤمن بدعواه.
ثنا القرآن الكريم بجملة متعددة من مظاهر االعجاز هذه التي أيت هبا أنبياء اهلل تعاىل كموسى  ولقد حَّ

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص. وعيسى وصالح وابراهيم# بل ومثل هذا االمر ما خيتص بنبي االسالم حممَّ
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املعجزة حتت املجهر
ال يعد بمستبعد أن هتب اهلل تعاىل جلملة من عباده بعض القدرات اخلارقة التي ترفعهم من خالهلا 

فوق القدرات البرشية املألوفة واملقطوع بعجز غري أولئك عن االتيان هبا.
أق�ول: ان االتي�ان باملعج�ز ال يلغ�ي اعتبار ذل�ك النبي أو املرَس�ل$ من صنف ال يم�ت اىل عامل 

البرشية بيشء، أو نسبه جهاًل اىل االهلوية التي تدفع اىل حد الكفر واالرشاك.
فون واحلمقى الذين ال يدركون حقائق صفات االنبياء، وأبعاد  نع�م، ال أح�د يقول بذلك إالّ املخرِّ
قدراهتم البرشية من خالل الفيض االهلي، والعطاء الساموي املبارك الذي هيبهم هذه القدرات املتميَّزة 

بحكمة وتدبري.
ان املعج�زات اخلارقة التي أتى هبا االنبياء واملرَس�لون# ليس�ت هي من صنعه�م وفعلهم الذايت 
قطعًا، وال يمكن القول بقدرهتم عىل االتيان هبا واحداثها بمفردهم، بل هي من صنع اهلل تبارك وتعاىل 
أجراه�ا عىل أيدهيم املباركة، تصديقًا لدعواهم، وتأييدًا هلم، وهذا ما خيربنا به القرآن الكريم رصاحة، 
وتوافقه عىل ذلك الروايات الصحيحة املنقولة عن أهل بيت العصمة# بل ويعاضد كل ذلك الدليل 

العقيل الذي ال خالف فيه.
وال غرابة يف ذلك، فاذا كان االنبياء برشًا فان مجيع ما ينطبق عىل البرش ينطبق عليهم، ولكن لعظم 
الدور الذي اضطلعوا فيه، وخطورة املهمة املناطة هبم، وعظم التحدي املواجه هلم، كان البد أن يضع 
اهلل تع�اىل حت�ت ترصفهم مجل�ة متميِّزة من الق�درات اخلارقة للع�ادة، والتي متيِّزهم ع�ن اآلخرين، بل 
وحتى عن منتحيل صفة النبوة من املشعوذين واملزيفني، والذين جهدوا يف أن يضفوا عىل أنفسهم صفة 
النبوة املباركة والكريمة، وهو أمر حدثنا عنه التأريخ كثريًا، كام يف حال مس�يلمة وس�جاح وغريمها من 

االّفاقني واملخادعني.
وم�ن هن�ا فقد كان ينبغ�ي النبياء اهلل الصادقني# م�ن أدلة وبراهني يعجز هؤالء املش�عوذين عن 
االتي�ان هب�ا اللقامه�م حج�رًا، وفضح ك�ذب دعاواهم املزيف�ة والباطل�ة، وإالّ لضاع احل�ق واختلط 
بالباط�ل، واختل�ت املوازي�ن ومل يعرف الص�ادق من ال�كاذب إالّ باجلهد اجلهي�د، والبحث والتقص 
الدقيقني اللذين يثقل عىل الكثري من الناس اتباعهام واقتفاء آثارمها، فكان هذا االمر لطفًا اهليًا، وكرمًا 

سامويًا ال حدود لعطائه وآثاره املباركة.
ق الطويس رمحه اهلل: وطريق معرفة صدقه )أي النبي أو املرّسل( ظهور املعجزة عىل يده،  قال املحقِّ

وهو ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد، مع خرق العادة ومطابقة لدعوى.
وقال العالمة احليل رمحه اهلل شارحًا هلذا القول: نعني باملعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو 
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معتاد، مع خرق العادة ومطابقة الدعوى، الن الثبوت والنفي سواء يف االعجاز، فانه ال فرق بني قلب 
العصا حية، وبني منع القادر عن رفع أضعف االشياء.

ورشطن�ا خرق الع�ادة الن فعل املعتاد أو نفيه ال يدل عىل الصدق، وقلن�ا مع مطابقة الدعوى الن 
م�ن يدعي النبوة، ويس�ند معجزته اىل اب�راء االعمى فيحصل له الصمم مع عد ب�رء االعمى ال يكون 

صادقًا 
وال بد يف املعجزة من رشوط:

أحدها: أن يعجز عن مثله أو عام يقاربه االُمة املبعوث اليها.
الثاين: ان يكون من قبل اهلل تعاىل أو بأمره.

الثالث: أن يكون يف زمان التكليف، الن  العادة تنتقض عند أرشاط الساعة.
الرابع: أن حيدث عقيب دعوى املدعي للنبوة، أو جاريًا جمرى ذلك، ونعني باجلاري جمرى ذلك أن 
تظهر دعوة النبي يف زمانه، وانه ال يدعي النبوة غريه ثم يظهر املعجزة بعد أن يظهر معجزًا آخر عقيب 
ب لدع�واه، النه يعلم تعّلق�ه بدعواه، والنه ألجل�ه ظهر كالذي  دع�واه، فيك�ون ظهور الث�اين كاملتعقِّ

عقيب دعواه.
اخلامس: أن يكون خارقًا للعادة)75(.

روى الص�دوق ع�ن أيب بصري ان�ه قال: قلت اليب عبداهلل$: ألي علة أعط�ى اهلل عز وجلَّ أنبياءه 
ورسله، وأعطاكم املعجزة.

فقال$: ليكون دلياًل عىل صدق من أتى به، واملعجزة عالمة هلل تعاىل ال يعطيها إالّ أنبياءه ورسله 
وحججه ليعرف به الصادق من كذب الكاذب)76(.

وعموم�ًا ف�ان دور املعج�زة يف اثب�ات دع�وى االنبياء واملرس�لني# وابط�ال مفرتي�ات االفاقني 
واملخادع�ني م�ن األمور احلتمية الت�ي يقتضيها العقل، ويس�لِّم هبا، وهو ما تقتضيه واجبات الرس�الة 
ومناهج وأس�اليب الدعوة اليها، واقناع عموم الناس هبا، وبالش�كل الذي يتقضيه العرص الذي ُبعث 

فيه ذلك النبي$ وهو ما سنتناوله بالبحث الحقًا باذن اهلل تعاىل.
وقفة صغرية

ض القواميس اللغوية اىل االعجاز أو املعجز بان اتيان البعض بيشء ما يستحيل عىل اآلخرين  تتعرَّ
جماراته واالتيان به.

ولع�ل مرج�ع ذلك اىل حقيقة العجز املقابل لالمكان املتمثل بالقدرة كام يظهر بوضوح ملن تأّمل يف 
حقيقة هذا االمر وطبيعته.
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وم��ن هن��ا ف��ان كت�ب اللغة تف�رسِّ العج��از بان�ه اتي�ان االنس�ان ب�يشء يعجز خصم�ه ويقرص 
دونه)77(.

ر عن اليشء وحصوله عند عجز االمر أي مؤخره، وصار يف التعارف اس�اًم للقصور  بل وهو التأخُّ
عن فعل اليشء، وهو ضد القدرة)78(.

وقيل أيضًا: العجز: نقيض اجلزم، عجز عن االمر يعجز وعجز عجزًا فيها.
ز فالن رأي فالن اذا نسبه اىل خالف احلزم، كأنه نسبه اىل العجز. وعجَّ

.)79(
واملعجزة واحدة معجزات االنبياء#

واخلالص�ة يف كل ذل�ك: ان املراد باملعجزة الفعل اخلارق الذي يعجز عنه البرش عادة، وهي مقرتنة 
باالنبياء# فان جتاوزهتم صارت كرامة متيِّز ذلك االنسان عن غريه من البرش)80(.

بني املعجزة والسحر
ملا كان الس�حر من االعامل التي ختدع الناظر اليها، وتأيت بام هو من قبيل االعامل اخلارقة للعادات، 
فان البعض يتوهم بان هناك تقارب معني، وتالزم ما بني االثنني، ملا يرى من النتائج اخلارقة واخلارجة 

عن املألوف.
وال خيف�ى ع�ىل أحد ب�ان يف هذا التصور كثري جماف�اة للمنطق وللحقيقة، والس�باب كثرية واضحة 

وبيِّنة، والتي يمكننا االشارة اىل بعضها ضمن النقاط التالية:
1 - تعتم�د املعج�زة يف حقيقته�ا عىل القدرة االهلي�ة التي ترتكز عىل قواعد س�اموية متكاملة، حني 

تنبعث أعامل السحر من الفعل البرشي ورغباته الشهوانية واملزاجية املنحرفة.
2 - حيتاج فعل الس�حر اىل التعلم والش�عوذة، والرتبية واالعداد، حني تنبعث املعجزة من قبل اهلل 

تعاىل حيث جيرهيا عىل أيدي من يرتضيه من عباده الصاحلني، من االنبياء واملرسلني#.
3 - الغاية من االتيان باملعجزة هداية البرشية نحو عامل الفضيلة والرفعة، وحماولة اقناع الناس بنبوة 
ذلك املرَس�ل ورس�الته التي جاء هبا من قبل اهلل تعال، خالف من يأيت باعامل الس�حر، حيث ال هيدف 
إالّ اىل ارض�اء رغبات�ه اخلاصة، وحاجته الذاتية، وكس�ب املادة والش�هرة، وخداع الس�ذج من الناس 

والبسطاء.
بل وغري ذلك من الفروق اجلوهرية الواضحة واملعلومة.
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بني املعجزة والعلم
يعتق�د البع�ض تومه�ًا ب�ان التق�دم العلم�ي والتقني ال�ذي جت�اوز الكثري م�ن احللق�ات الغامضة 
واملستحيلة آنذاك يف العرف البرشي له تقارب وتقارن مع املعجزة التي كانت تذهل الناس وحتريهم، 

وتأيت بام يعجزهم عن ادراكها والتوصل اىل مكنوناهتا.
بي�د ان قلي�ل من التأم�ل والتفحص يظهر بج�الء التفاوت الكب�ري بني االثنني، وبالش�كل ال1ي 
ال يس�ع أح�د إالّ القطع ب�ان العلم مهام بلغ من قمة التطور والتقنية ال يس�تطيع بأي حال من االحوال 

جماراة املعجزة وادراك بعضًا منها.
ك�ام ان ه�ذا التأم�ل يقود اىل حتديد مجلة واس�عة من االختالف�ات بني االثنني، والت�ي يمكن امجال 

بعضها بام ييل:
1 - االنجازات العلمية تعتمد يف قيامها عىل مجلة القوانني واملعادالت العلمية املعروفة لدى العلامء 
والباحثني، وبالشكل الذي يمكن للبعض ممن يمكنه اعتامد عني هذه القواعد وحماكاهتا وانجازها حني 
ن�رى أن صدور املعج�زة مرتبط بالق�درة االهلية البحتة، وبأس�ياب وعلل جمهولة بالنس�بة للبرش، وال 

يمكن - قطعًا - اخضاعها للموازين العلمية، بل ومعرفة كيفية حتقيق ما يشاكلها ويقارهنا.
2 - امكان حتقق االنجازات العلمية من قبل الكثريين، وبنسب ومراحل متفاوتة، خالف املعجزة 

التي ال تصدر إالّ من قبل اهلل تعاىل، وبمشيئته وحده.
3 - حتق�ق االمكان يف تطوير االنجاز العلمي، وامكان تش�خيص علل النقص والعيب فيه، وهذا 

ما ال يمكن ادراكه بالنسبة للمعجزة االهلية.
بل وغري ذلك مما يمكن حتديده من االختالفات الكبرية واجلوهرية بني االثنني.

ولع�ل من االمثلة احلساس�ة التي يمك�ن تأملها هنا مس�ألة االعجاز االهلي يف انق�اذ النبي ابراهيم 
اخليل$ من االحرتاق بالنار التي ُاعدت للقضاء عليه وبشكل بشع ورهيب.

ُقوُه  ف�ام ان الق�ي ابراهي�م$ بعد صدور أمره�م الذي حيكيه اهلل تع�اىل يف كتابه العزيز: ﴿قاُل�و ّحرِّ
ة يف قوله تعاىل: ﴿ُقلنا يا ناُر  َتُُكم إن ُكنُتم فاِعلنَي﴾)81( حتى جاءت املعجزة الكربى املفرسَّ وا آِلَ َوانُصُ

ُكوين َبردًا َوَسالمًا عىل ابراهيم * َوأرادوا بِِه َكيدًا َفَجعلناُهُم األخرًسيَن﴾)82(.
ولن�ا أن نتس�اءل: كي�ف كانت الكيفي�ة التي أنق�ذت ابراهيم$ من احل�رق يف تلك الن�ار الرهيبة 
والكب�رية؟ وكي�ف حتول�ت النار اىل م�ا خيالفها م�ن الربد والس�الم؟ وما ه�ي الوس�ائل العلمية التي 

استخدمت يف سبيل ذلك؟
ان العل�م احلدي�ث يمكنه أن يوفِّر ملن يلج هليب النار وس�ائاًل علمية متطورة تقيه احلرق، كالدروع 
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وااللبسة اخلاصة املتطور، ولكن ابراهيم$ مل يكن مرتد أي يشء من هذا القبيل.
ل الن�ار املحرتقة اىل برد  ث�م ان االم�ر مل يكن بانقاذه$ م�ن االحرتاق يف النار فحس�ب، بل يف حتوُّ
د ذلك من القدرات االهلية التي  وس�الم!! وهذا هو االمر االكثر حرية واس�تغراب يف العقول التي جترِّ

ختلق املعجز وتضفيه عىل صفوة اخللق من االنبياء واملرسلني#
نع�م ان ه�ذا التفاوت الرهيب ب�ني املعجزة وبني التقدم العلمي والتقني الذي حلَّق بعيدًا يف س�امء 

القرن الذي نعيشه اآلن.
ولنتج�اوز قص�ة ابراهيم$ مع النار، ولننتقل اىل واقعة يون�س$ كيف التقمه احلوت وانحدر به 
اىل أعامق البحر وظلامته الرهيبة، ولنتأمل كيف كانت املعجزة االهلية التي حفظته من اهلالك يف جوف 
هذا احليوان بكل ما فيه من انعدام اهلواء والغذاء، والنور والضياء، والتعرض للهضم كباقي االطعمة 
التي يلتهمها هذا احليوان طيلة يومه، حني كان ذلك النبي$ مشغوالً بالدعاء والتسبيح وذكر اخلالق 

اجلّبار!!
كي�ف ب�اهلل عليك نفرسِّ هذا االمر ون�ربره، بل وانى للعلم أن يتوصل اىل مث�ل هذا االعجاز، وهو 
يوفر االجواء اخلاصة املالئمة لالنس�ان يف داخل الغواصات املتطورة التي ال ينقص االنس�ان فيها أي 

يشء... ان الفرق بني االثنني شاسع وكبري، وال تناسب بني االثنني قطعًا بأي شكل من االشكال.
بل وغري ذلك من املعجزات اهلائلة التي أجراها اهلل تبارك وتعاىل عىل أيدي أنبيائه ورسله# والتي 
يقف العلم بكل امكانياته وقدراته حائرًا مذهوالً، وعاجزًا كل العجز عن جمرد تفس�ري بعض جوانبها 
اخلاص�ة هب�ا، واملتعلق�ة بكيفيتها، وهذا ه�و الرس يف التف�اوت الكبري بني املعجزة وب�ني العلم وقدراته 

املختلفة.
وعمومًا فاّنا س�نحاول التعرض اىل البعض من أش�كال هذه املعجزات التي مرت يف حياة العديد 

من االنبياء واملرسلني# يف طيات صفحات كتابنا التالية ان شاء اهلل تعاىل.

القرآن الكريم واملعجزة
ثة عن املعجزة ووقوعها وجرياهنا عىل  يف مطاوي كتاب اهلل العزيز الكثري من اآليات املباركة املتحدِّ
أي�دي أنبياء اهلل ورس�له# وحيث عرب عنها يف أكثر موضع بالبينة، واآلي�ة، والربهان، والتي تعد من 

مصاديق اثبات نبوة االنبياء ملحاجيهم ومناقشيهم والرادين عليهم.
ض هلا القرآن الكريم فاّنا سنجد بوضوح  واذا حاولنا أن نستعرض جممل املعجزات النبوية التي تعرَّ
وجالء كيف أن هذه املعجزات كانت تذهل اجلميع، وباخلصوص اولئك املتخصصني بجانب من هذه 
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االعامل التي متسها هذه املعجرات، وتتعاطى معها تعاطيًا غري مقدور عىل جماراته ومشاهبته.
فمن ذلك املحاججة بني فرعون وموسى$ كام يف سورة االعراف، حيث جاء هبا: ﴿َوقاَل ُموسى 
يا فِرَعوَن إينِّ َرسوٌل ِمْن َربِّ العامَلنَي * َحقيٌق عىل أْن ال أقوَل عىل اهللِ إالّ احَلقَّ َقد ِجئُتُكم بَِبيِّنٍَة ِمْن َربُِّكم 
فأرِس�ْل َمع�ى َبني إرسائيَل * قاَل إْن ُكنَت بِآَيٍة َف�أِت ِبا إْن ُكنَت ِمَن الَصاِدقنَي * َفألقى َعصاُه َفاذا هي 

ُثعباٌن ُمبنٌي * َوَنَزَع ّيّدُه َفاذا هي َبيضاٌء لِلناظِريَن﴾)83(.
وم�ن ذلك أيضًا ما جاء عن املعجزة الت�ي جاء هبا نبي اهلل صالح$ والتي وردت بعض تفاصيلها 
يف س�ورة االع�راف: ﴿َواىل َثموَد أخاُهم صاحِلًا قاَل يا َقوِم اعُب�دوا اهللَ ما َلُكم ِمْن إلٍه غرُيُه َقد جاَءتُكم 
�وها بِس�وٍء َفَيأُخَذُكم َعذاُب  ّبيِّنَ�ُة ِم�ْن َربُِّك�م هذِه ناَق�ُة اهللِ َلُكم آَيًة َفَذروه�ا َتأُكل يف أرِض اهللِ وال َتَسُّ

أليٌم﴾)84(.
ويف س�ورة القس�س وردت بعض تفاصيل املعجزات التي وهبها اهلل تعاىل لنبيه موس�ى$: ﴿َفَلام 
َقىض موسى األَجَل َوساَر بِأهلِِه آنَس ِمْن جانِِب الطُّور نارًا قاَل ألهلِِه امُكثوا إينِّ آنسُت نارًا َلَعيل آتيُكم 
ِمنه�ا بَِخ�َ�ٍ أو َجذَوٍة ِم�َن النّاِر َلَعلَُّكم تصَطلوَن * َفَلام أتاها نودَي ِمْن ش�اطِىء ال�واِد األيَمِن يف الُبقَعِة 
ا جاٌن َويل  َجَرِة أْن يا موسى إينِّ أنا اهللُ َربُّ العامَلنَي * ِوأْن ألِق َعصاَك َفَلام َرآها َتَتزُّ َكأنَّ امُلباَرَكِة ِمَن الشَّ
ْف إنََّك ِمَن اآلِمننَي * اسُلك َيَدَك يف َجيبَِك خَتُرج َبيضاَء ِمْن َغرِي  ْب يا موسى أقبِل َوال خَتَ ُمدبِرًا َوَل ُيَعقِّ
ُم كاُنوا َقومًا  هِب َفذانِ�َك ُبرهاناِن ِمْن َربَِّك اىل فِرَعون ومالئِ�ِه إنَّ ُس�وٍء َواضُم�م اليَك َجناَحَك ِمَن الرَّ

فاِسقنَي﴾)85(.
وم�ن ذلك معجزات عيس�ى بن مريم# والتي ورد جانب منها يف س�ورة آل عم�ران: ﴿إذ قاَلِت 
ِك بَِكلَمٍة منُه اس�مُه املس�يُح عيس�ى بن َمريَم َوجيهًا يف الدنيا واآلِخرِة َومَن  امَلالئَِكُة يا َمريم إنَّ اهللَ ُيَبشِّ
رب�نَي * َويكلِّ�م الناَس يف امّلهِد َوكهاًل َومَن الصاحلني * قالت َربِّ أنى يكوُن يل َولٌد ول َيمسس�ني  امُلَقرَّ
َب�ٌش ق�ال كذلك اهللُ يلُق ما َيش�اُء اذا قىض أم�رًا فانَّام يقوُل له ُكن َفيكوُن * َوُيعلِّم�ُه الكتاب َواحلكَمَة 
والت�وراَة واالنجيَل * َورس�والً اىل بني ارسائيَل أينِّ قد ِجئُتكم بآيٍة ِم�ْن َوبُِّكم أينِّ أخلُق ّلُكم من الطنِي 
َكَهيَئ�ِة الطرِي َفأنفُخ فيِه َفيكون َطريًا ب�اذِن اهللِ َوُأبريء األكَمَه واألبَرَص وُأحيي امَلوتى باذِن اهللِ وُأنبِّئُكم 

خروَن يف ُبيوتُِكم إنَّ يف ذلَك آليٍة َلُكم إن كنُُتم مؤمننَي﴾)86(. باِم تأكلوَن َوما َتدَّ
وغ�ري ذلك مم�ا يتعلق بمعجزات باقي االنبياء مما س�نتعرض اليراد ومناقش�ة بعضه يف الصقحات 

التالية ان شاء اهلل تعاىل.
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وقفة مع بعض معجزات االنبياء#
ل متعجل وخمترص،  أرشن�ا يف الصفح�ات الس�ابقة اىل جانب من معجزا بع�ض االنبياء# وبش�كِّ
وسنحاول هنا ان نتناول بعض تلك املعجزات ومدى التأثري الكبري الذي أحدثته يف التفكري السائد يف 
ة  تلك العصور، رغم املغاالة املفرطة يف مواقف االطراف املخالفة، وتشبثها بقدراهتا وامكانياهتا املتيرسِّ

لدهيا.
1 - املوقف االول :

لع�ل من تلك املواقف الك�ربى، واحلقائق اخلالدة للمعجزات االهلية اللقاء الكبري بني موس�ى$ 
، وم�ا ملكته ي�داه من الق�درات العظيمة  وفرع�ون طاغي�ة م�رص آنذاك، وم�ن بلغ به التج�ربُّ والتكربُّ

املختلفة، اىل أن يدعي الربوبية وااللوهية وينصاع له ولنزواته الكثريون.
نعم فبعد املناقش�ة واملحاورة بني االثنني كام تفصلها اآليات الواردة يف س�ورة الش�عراء: ﴿قاَل أَل 

ُنَربَِّك فينا َوليدًا َوَلبِثَت فينا ِمْن ُعُمِرَك سننَي * َوَفَعلَت َفعَلَتَك التي َفَعلَت َوأنَت ِمَن الكافرين﴾.
هكذا كان فرعون بحاجج موسى$ ويناقشه، فلم يكن من نبي اهلل تعاىل وكليمه إالّ أن يرد عليه: 
النَي * َفَفرُت َمنُكم مَلا ِخفُتُكم َفَوَهب يل َريبِّ ُحكاًم َوَجَعلني ِمَن امُلرَس�لنَي  ﴿قاَل َفَعلُتها إذًا َوأنا ِمَن الضَّ

* َوتِلَك نِعَمٌة َعيَلَّ أْن َعبَّدتَّ َبني ارسائيَل﴾.
وبعد أخذ ورد بينهام، وحماولة فرعون ثني موس�ى$ عن رس�الته وعن دعواه، مل جيد موس�ى$ 
حينه�ا ب�دًا من أن يفحم فرعون ومالئه بالرباهني واملعجزات االهلية الت�ي منَّ اهلل تعاىل هبا عليه، فقال 

خماطبًا فرعون: ﴿قاَل أَو َلو ِجئُتَك بيْشٍ ُمبنٍي﴾ وهو املعجز والربهان عىل نبوته$.
فحسب فرعون أن موسى كاذب يف دعواه، أو لعل ما يأيت به ال يقيم حجة، وال يدفع أمرًا، خماطبه: 

﴿قاَل َفأِت بِِه إْن ُكنَت ِمَن الّصاِدقنَي﴾.
وهنا توالت املعجزات من قبل موسى$ عىل فرعون وقومه ﴿َفألقى َعصاُه َفاذا هي ُثعباٌن ُمبنٌي * 

َوَنَزَع َيَدُه فاذا هي َبيضاٌء للناظِريَن﴾.
وملا مل جيد فرعون وأتباعه حجة يدفعوا هبا هذه املعجزات الكربي التي اهتزت هلا عروشهم اخلاوية، 
وقلوهبم اخلائفة، جلأوا اىل الكذب والتمويه عىل الناس بان ما جاء به موس�ى ليس إالّ الس�حر، واهنم 
س�يبطلونه بس�حر آخر بواس�طة عظامء س�حرهتم ومش�عوذهيم: ﴿قاُلوا أرِجه َوأخاُه َوابَعث يف امَلدائِِن 

حاِشيَن * َيأُتوَك بُِكلِّ َسّحاٍر َعليٍم﴾.
وهكذا مجع الس�حرة، وتصارعت املعجزة مع الس�حر، فكانت هلا الغلبة بس�هولة ويرس: ﴿َفُجمَع 
َحَرَة إْن كانوا ُهُم الغالبنَي  نا َنتَّبَِع السَّ َحَرُة ملِيقاِت َيوٍم َمعلوٍم * َوقيَل للناِس َهْل أنُتم ُمَتِمعوَن * َلَعلَّ السَّ
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َحَرُة قاُلوا لِِفرَعوَن أئِنَّ َلنا الجرًا إنن ُكنّا َنحُن الغالبنَي * قاَل َنَعم َوإنَُّكم إذًا مَلَِن امُلقرَّ بنَي  * َفَلاّم جاَء السَّ
ِة فِرَعوَن إّنا َلنَحُن الغالِبوَن *  م َوِعصيَُّهم َوقاُلوا بِِعزَّ م موسى ألُقا ما أنُتم ُملُقوَن * َفألَقوا ِحباَلُ * قاَل َلُ

فألقى موسى عصاُه َفاذا هي تلّقُف ما َيأفِكوَن﴾)87(.
وملا ُأفحم الس�حرة، وكانوا أعلم من غريهم بأن ما أتى به موس�ى مل يكن س�حرًا قطعًا، ادركوا بان 
م�ا ج�اء به اعجاز س�اموي ال يتأت�ى لغري الرس�ل واالنبياء االتيان ب�ه، فانقلبوا عىل أعقاهب�م، وأعلنوا 
ايامهنم بموسى وبام جاء به، ورفضهم لفرعون وما ينسبه لنفسه، حتى وان كان القتل البشع والرهيب 
�َحَرُة س�اِجديَن * قاُل�وا آَمنّا بِ�َربِّ العامَلنَي * َربِّ  مصريه�م بأيدي فرع�ون وأصحابه،: ﴿َفألقى السَّ
�حَر َفَلَس�وَف َتعَلموَن  َمُكُم السِّ ُه َلَكبرُيُكُم الذي َعلَّ موس�ى َوهاروَن * قاَل آَمنُتم بِِه َقبَل أن آَذَن َلُكم إنَّ
نا ُمنَقلِبوَن * إّنا  َببَّكم أَجعنَي * قاُلوا ال َضرَي إّن�ا اىل ّربِّ أَلُّقطَِّع�نَّ أيدَيُك�م َوأرُجَلُكم ِم�ْن ِخالِف َوألُصلِّ

َل امُلؤِمننَي﴾)88(. نا َخطايانا أْن ُكنّا أوَّ َنطَمُع أْن َيغِفَر َلنا َربُّ
ق�ال الش�يخ الطربيس رمحه اهلل يف تفس�ريه هلذه الواقعة: الهنم )أي الس�حرة( مل�ا رأوا تلك اآليات 

الباهرة علموا أنه أمر ساموي ال يقدر عليه غري اهلل تعاىل:
فمنها: قلب العصا حية.

ومنها: أكلها حباهلم وعصيهم مع كثرهتا.
ومها: فناء حباهلم وعصيهم يف بطنه، اما بالتفرق واما بالفناء عند من جوزه.

ومنها: عودها عصا كام كانت من غري زيادة وال نقصان.
وكل م�ن هذه األمور يعلم كل عاقل ان�ه ال يدخل حتت مقدور البرش، فاعرتفوا بالتوحيد والنبوة، 

وصار اسالمهم حجة عىل فرعون، وخىل سبيل موسى)89(.
2 - املوقف الثاين:

من الوقائع التي قامت هبا املعجزة الساموية عىل يد أحد أنبياء اهلل تعاىل، هي قصة احلواريني واملائدة 
التي سألوا عيسى$ أن يسأل اهلل تعاىل انزاهلا عليهم.

وقب�ل أن ن�رشع يف اي�راد هذه الواقعة ال بد لن�ا من أن نعرج قلياًل للتعرف عىل حواري عيس�ى$ 
ومنزلتهم منه.

احلواريون من خلص املؤمنني بعيس�ى$ واملتابعني له بعد أن أحس من قومه الكفر به وبرس�الته، 
حي�ث توض�ح ذلك اآلي�ة الكريم�ة التالي�ة: ﴿َفَلاّم أح�سَّ ِمنُهُم الُكف�َر قاَل م�ن أنص�اري اىل اهللِ قاَل 
س�وَل فاكُتبنا  ّبعنا الرَّ نا آَمنّا باِم أنَزلَت َواتَّ احَلواريوَن نحُن أنصاُر اهللِ آَمنًا باهلل َواش�َهد بِأّنا ُمس�لِمون * َربَّ

َمَع الّشاِهدين﴾)90(.
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ا الذيَن آَمنوا ُكونوا أنصاَر اهللِ َكام قال عيس�ى بُن َمريَم  وكذلك قوله تعاىل يف س�ورة الصف: ﴿يا أيُّ
للَحواري�نَي َمْن أنصاري اىل اهللِ قاَل احَلواري�وَن َنحُن أنصاُر اهللِ َفآَمنت طائَِفٌة ِمْن َبني ارسائيَل َوَكَفَرت 

ِهم َفأصَبحوا ظاِهرين﴾)91(. دنا الذيَن آَمنوا عىل َعدوِّ طائَِفٌة َفأيَّ
وأم�ا عل�ة تس�ميتهم بذل�ك فمختل�ف فيه�ا، وان كانت بع�ض الرواي�ات املنقولة ع�ن أهل بيت 
العصم�ة# تذه�ب اىل أن العل�ة يف ذلك أخالصه�م وخلوصهم من الذنوب واملع�ايص كام يف رواية 

احلسن بن فضال حيث قال: قلت للرضا$ مِلَ سمي احلواريون احلواريني؟
فقال$: أما عند الناس فاهنم س�موا حواريني الهنم كانوا قّصارين، خيلِّصون الثياب من الوس�خ 

بالغسل، وهو اسم مشتق من اخلرب احلواراي.
ي احلواري�ون حواريني الهن�م كانوا خملصني يف أنفس�هم وخملص�ني لغريهم من  وأم�ا عندن�ا فس�مِّ

أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكري)92(.
وذكر الشيخ الطربيس رمحه اهلل مجلة العلل يف ذلك حيث قال: واختلف يف سبب تسميتهم بذلك، 

عىل أقوال:
وا بذلك لنقاء ثياهبم، عن سعيد بن جبري. أحدها: أهنم سمُّ

وثانيها: أهنم كانوا قصارين يبيضون الثياب، عن ابن أيب نجيح، عن أيب أرطأة.
وثالثها: أهنم كانوا صيادين يصيدون السمك، عن ابن عّباس والسدي.

ورابعها: أهنم كانوا خاصة االنبياء، عن قتادة والضحاك، وهذا أوجه، الهنم مدحوا هبذا االس�م، 
كأنه ذهب اىل نقاء قلوهبم كنقاء الثوب االبيض بالتحوير.

وقال احلسن: احلواري: النارص، واحلواريون: االنصار.
وقال الكلبي: احلواريون: أصفياء عيسى$ وكانوا اثني عرش رجاًل.

وا حواريني الهنم كانوا نورانيني، عليهم آثار العبادة ونورها وحسنها،  وقال عبداهلل بن املبارك: سمُّ
جود﴾)93(. كام قال اهلل تعاىل: ﴿سيامُهم يف وُجوِهِهم ِمْن أَثِر السُّ

وأضاف رمحه اهلل يف رسده لصفاهتم وعالقتهم بعيس�ى بن مريم#، وروي اهنم اتبعوا عيس�ى$ 
وكان�وا اذا جاع�وا قالوا:يا روح اهلل جعنا، فيرب بيده عىل االرض - س�هاًل كان أو جباًل - فيخرج 
ل�كل انس�ان منهم رغيف�ني ي�أك�لهام، فاذا ع�طش�وا قال�وا: ي�ا روح اهلل عطش�نا، ف�ي�رب بيده عىل 

االرض - سهاًل كان أو جباًل - فيخرج ماء فيرشبون)94(.
وهكذا فقد كانوا يعدون من خلص املؤمنني بعيسى$ وأفضل أصحابه ومن تابعه عىل دعوته.

ومن هنا فقد كان احلافهم يف طلبهم الذي أدى اىل قيام املعجزة هو الصلة املتينة التي كانت تربطهم 
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بنبي اهلل تعاىل، وقرهبم منه، حيث كرروا طلبهم بان تنزل عليهم مائدة من السامء بدعاء عيسى$ ربه 
جلَّ اسمه.

ولنتأم�ل اآلي�ات القرآنية التي توضح لنا هذه املحاورة بني احلواريني وعيس�ى$ والنتائج املرتتبة 
عليها، والتي أدت اىل حتقق هذه املعجزة.

�امِء  َل َعَلينا مائِدًة ِمَن السَّ وَن يا عيس�ى بَن َمريَم َهْل َيس�َتطيُع َربَُّك أْن ُينَزِّ قال تعاىل: ﴿إذ قاَل احَلواريُّ
ُق�وا اهللَ أْن ُكنُتم مؤِمننَي * قاّلوا ُنريُد أْن َنأُكَل ِمنها َوَتطَمئِ�نَّ ُقُلوُبنا َوَنعَلَم أْن َقْد َصَدقَتنا َوَنكوَن  ق�اَل اتَّ
لِنا  امِء َتكوُن َلنا عيدًا ألوَّ نا أنِزْل َعَلينا مائَِدًة ِمَن السَّ ُهمَّ َربَّ َعَليها من الّشاهديَن * قاَل عيسى بُن َمريَم اللَّ
ُلا َعَليُكم َفَمن َيكُف�ر َبعَد ذلَِك ّفاينِّ  َوآِخِرن�ا َوآَي�ًة ِمن�َك َوارُزقنا َوأنَت خرُي الّراِزقنَي * ق�اَل اهللُ إينِّ ُمنزِّ

ُبُه أَحدًا ِمَن العامَلنَي﴾)95(. ُبُه َعذابًا ال ُأَعذِّ ُأَعذِّ
وفع�اًل حتقق�ت هذه املعجزة، ونزلت املائدة من الس�امء يف وس�طها بعض أق�راص اخلبز مع بعض 

االسامك - كام يف بعض الروايات - وأمام أعني احلواريني أنفسهم.
ولنتأمل يف ما رواه الطربيس يف تفسريه عن هذه الواقعة:

امِء﴾ قيل فيه أقوال: َل َعَلينا مائَِدًة ِمَن السَّ قال رمحه اهلل يف قوله تعاىل: ﴿َهْل َيسَتطيُع َربَُّك أْن ُينّزِّ
أحدها: أن يكون معنا: هل يفعل ربك ذلك بمسألتك إّياه لتكون علاًم عىل صدقك؟

وا يف قدرة اهلل س�بحانه عىل ذل�ك، الهنم كانوا عارف�ني مؤمنني، وكأهنم  وال جي�وز أن يكونوا ش�كُّ
س�لوه ذل�ك ليعرفوا صدقه وصح�ة أمره من حيث ال يعرض عليهم فيه اش�كال وال ش�بهة، ومن ثم 

قالوا: ﴿َوَتطَمئِنَّ ُقُلوُبنا﴾ كام قال ابراهيم$: ﴿َولكِن لَِيطَمئِنَّ َقلبي﴾)96( عن أيب عيل الفاريس.
وثانيها: أن املراد: هل يقدر ربك، وكان هذا يف ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم باهلل تعاىل، 
ُقوا اهللَ إْن كنُتم مؤِمننَي﴾ الهنم مل يس�تكمل ايامهنم يف ذلك  ولذل�ك أنكر عليهم عيس�ى$ فق�ال: ﴿اتَّ

الوقت.
وثالثهام: أن يكون معناه: هل يس�تجيب لك ربك؟ واليه ذهب الس�دي يف قوله: يريد: هل يطيعك 

ربك ان سألته؟ وهذا عىل أن يكون استطاع بمعنى أطاع، كام يكون استجاب معنى أجاب.
ث�م ذك�ر رمح�ه اهلل مجلة م�ن االخبار املتحدث�ة عن ماهي�ة املائدة الت�ي نزلت عىل احلواري�ني بدعاء 
عيس�ى$ وكيفية نزوهلا من الس�امء، وكيف تك�رر هذا النزول أربعني صباح�ًا، واهنا تنزل ضحى فال 

تزال منصوبة يؤكل منها حتى اذا فاء الفيء طارت صعدًا وهم ينظرون يف ظلها حتى توارت عنهم.
وأن الكثريين كانوا يأكلون منها بنهم دون أن ينقص منها شيئًا، وأن هذه املائدة ما أكل منها مريض 

إالّ بريء، وال زمن إالّ صح، وال فقري إالّ استغنى بقية عمره ومل يمت إالّ عنيًا.
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وقيل اهنا كانت تنزل عبًا، يومًا ويومًا ال، فأوحى اهلل تعاىل اىل عيسى$: اجعل مائديت للفقراء دون 
كوا الناس فيها، فأوحى اهلل تعاىل اىل عيسى$:  وا وش�كَّ االغنياء، فعظم ذلك عىل االغنياء حتى ش�كُّ
ُبُه أَحدًا ِمَن العاملنَي﴾ فقال  ُبُه َعذابًا ال ُأَعذِّ بني رشطًا: ان من كفر بعد نزوهلا ﴿ُأَعذِّ اين رشطت عىل املكذِّ

م َفانََّك أنَت الَعزيُز احَلكيُم﴾)97(. ُم ِعباُدَك وإْن َتغِفر َلُ ُبم َفانَّ عيسى: ﴿إْن ُتَعذِّ
فمس�خ منه�م ثالثامئ�ة وثالثة وثالثني رج�اًل، باتوا من ليلهم عىل فرش�هم مع نس�ائهم يف ديارهم 
فأصبحوا خنازير، يسعون يف الطرقات والكناسات، ويأكلون العذرة يف احلشوش)98( فلام رأي الناس 

ذلك فزعوا اىل عيسى$ وبكوا وبكى عىل املمسوخني أهلوهم، فعاشوا ثالثة أيام ثم هلكوا.
ويف تفس�ري أه�ل البيت#: كان�ت املائدة تنزل عليه�م فيجتمعون عليها ويأكل�ون منها ثم ترتفع، 
فق�ال كرباؤه�م ومرتفوهم: ال ندع س�فلتنا يأكلون منها معنا، فرفع اهلل تعاىل املائدة ببغيهم، وُمِس�خوا 

قردة وخنازير)99(.
3 - مواقف متفرقة:

ثن�ا عن كث�ري من املواق�ف االعجازي�ة االخ�رى لالنبياء# ال يس�عنا  ث�م أن الق�رآن الكري�م حدَّ
ض لبعض جوانبها هنا جتنبًا لالطالة واالسهاب، نذكر بعضها استعراضًا: االسرتسال يف التعرُّ

�ل، والضفادع، وال�دم، وانفالق البحر،  منه�ا: ما خيتص بموس�ى$ كالطوفان، واجل�راد، والقمَّ
وغريها.

ومنه�ا: ما خيتص بعيس�ى$ كعمل الطيور من الطني ثم النف�خ فيها فتصبح طريًا حيلِّق يف الفضاء، 
أو ابراء األكمه واألبرص، واحياء املوتى أيضًا، وغري ذلك.

ومنها: ما خيتص بصالح$ والناقة التي جاء هبا قومه.
وغري ذلك من الرباهني االعجازية التي قدمها االنبياء# دلياًل عىل نبوهتم، واثباتًا هلا.

رسل عيسى$ اىل انطاكية
مدين�ة انطاكي�ة من امل�دن التأرخيية املعروف�ة، والتي كانت تعد م�ن مدن الروم املش�هورة)100( التي 

تتوجه اليها االنظار، ويقصدها الوافدون لشتى االغراض وتنوعها.
وكان�ت آن�ذاك ختضع الح�د الطواغي�ت الظلمة الذي كان يس�وم الن�اس أنواع الظل�م والتنكيل 

والقهر، وكان يقهر النسا عىل عبادة االصنام التي أفرد هلا بيتًا كان يدعوه ببيت اآلهلة.
وملا ظهر أمر عيس�ى$ أمره اهلل تعاىل ُيرس�ل اىل أهل تلك القرية رس�ولني)101( هلدايتهم اىل طريق 

احلق، ونبذ عبادة االصنام.
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ويب�دوا ع�ىل م�ا تنقل�ه بعض الرواي�ات أن هذين الرس�ولني مل يتوخي�ا احلذر يف ب�ث دعوهتام التي 
ب خربمها اىل امللك الذي وىص  أوصامها هبا عيسى$ ومل يتمكنا من النفوذ بني صفوف الناس، ورسَّ

بأن يوثقا باحلديد ويسجنا يف بيت االصنام مع التضييق عليهام والتشديد يف مراقبتهام.
ويف رواية عن اسامعيل بن جابر عن االمام الصادق$ أنه قال: ان عيسى$ ملا أراد وداع أصحابه 
مجعه�م وأمرهم بضعفاء اخللق، وهناهم ع�ن اجلبابرة، فوجه اثنني اىل انطاكية، فدخال يف يوم عيد هلم، 
فوجداهم قد كش�فوا عن االصن�ام وهم يعبدوهنا، فعجال عليهام بالتعنيف، فش�دا باحلديد وطرحا يف 

السجن.
وهكذا فقد اودع هذا الرسوالن يف السجن، وتعطلت مهمتهام التي بعثنا من أجلها، ومل جيد نبي اهلل 
عيس�ى$ بدًا من أن ُيرسل اىل تلك املدينة برجل ثالث يكون أهاًل لتحمُّ املسؤولية احلساسة والدقيقة 

املناطة به.
وكان هذا الرجل هو وصيه اخلاص ش�معون الصفا الذي أدى مهمته خري أداء، واستطاع التغلغل  

بني صفوف الناس، نارشًا دعوته، وداعيًا اىل عبادة الواحد القّهار، ولشهرين متتاليني)102(.
بيد أن االمر مل يلبث أن رسى اىل امللك الذي أمر باحضاره بني يديه للنظر يف دعواه التي جاء هبا.

وم�ا أن وقف ش�معون بني يدي ذلك امللك وخاطب�ه حتى وقعت حمبته يف قلب امللك، وأعجب به 
بني منه واصحابه)103(. أيام اعجاب، وجعله من املقرَّ

وعموًا فان االختالف يف نقل الروايات املتعرضة للفرتة التي س�بقت لقاء سمعون بامللك ال خيص 
بحثنا هنا، قد ما ابتغينا منه التلميح اىل الظروف املمهدة هلذا اللقاء، واملحاوالت التي ترتبت عليه.

ومن هنا، فان الروايات التي تذكر بان شمعون التقى بامللك بعد اعتكافه يف ما يسمى ببيت االهلة، 
به وأدناه بان هناك يف بيت  ولقائه بالرس�ولني الس�ابقني املس�جونني هناك، فانه خاطب امللك بعد أن قرَّ

االهلة رجلني يف هيئة أثارت استغرابه، وانه يسأل عن حقيقتهام والرس يف ما يراه من حاهلام.
فأخ�ربه املل�ك باهنام جاءا يبرشان بدين يدعوا اىل عبادة اله س�اموي، وكانا يعمالن عىل ابطال ديني 

وعقائدي.
فخاطب�ه ش�معون قائاًل: مِلَ ال تدعومها اهيا امللك اىل املناظرة، ف�ان كان احلق هلام اتبعنامها، وان كان 

احلق لنا دخال معنا يف ديننا، وكان هلام ما لنا، وعيهام ما علينا.
تقول الرواية املنقولة عن االمام الباقر$: فبعث امللك اليهام، فلام دخال اليه قال هلام صاحبهام)104(: 

ما الذي جئتامين به؟
ر  قاال: جئنا ندعوه اىل عبادة اهلل الذي خلق الساموات واالرض، وخيلق يف االرحام ما يشاء، ويصوِّ
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كيف يشاء، وأنبت االشجار والثامر، وانزل القطر من السامء.
ق�ال: فق��ال هل�ام: اهلك�ام ه�ذا ال�ذي تدع��وان الي�ه واىل عبادت�ه ان جئن�ا بأعم�ى أيق�در أن يرده 

صحيحًا؟
قاال: ان سألناه أن يفعل فعل ان شاء.

قال: أهيا امللك، عىلَّ بأعمى مل يبرص شيئًا قط.
قال: فُأيت به فقال هلام: ادعوا اهلكام أن يرد برص هذا.

فقاما وصليا ركعتني، فاذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر اىل السامء.
فقال: أهيا امللك، عيلَّ بأعمى آخر.

فُأيت به، قال: فسجد سجدة ثم رفع رأسه فاذا االعمى يبرص.
فقال: أهيا امللك، حجة بحجة، عىلَّ بمقعد.

فُأيت به فقال هلام مثل ذلك، فصليا ودعوا اهلل تعاىل، فاذا املقعد قد ُأطلقت رجاله وقام يميش.
فقال: أهيا امللك، عىلَّ بمقعد آخر.

فُأيت به، فصنع به كام صنع أول مرة، فانطلق املقعد.
فقال: أهيا امللك، قد أتيا بحجتني وأتينا بمثلهام، ولكن بقي يشء واحد، فان كان مها فعاله دخلت 

معهام يف دينهام.
ث�م ق�ال: أهيا املل�ك، بلغني ان�ه كان للمل�ك ابن واحد وم�ات فان أحي�اه اهلهام دخل�ت معهام يف 

دينهام.
فقال له امللك: وأنا أيضًا معك.

ثم قال هلام: قد بقيت هذه اخلصلة الواحدة، قد مات ابن للملك، فادعوا اهلكام أن حيييه.
قال: فخرا ساجدين هلل عز وجل وأطاال السجود ثم رفعا رأسيهام وقاال للملك: ابعث اىل قرب ابنك 

جتده قد قام من قربه ان شاء اهلل تعاىل.
فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قربه ينفض رأسه من الرتاب.

قال: فُأيت به امللك فعرف انه ابنه، فقال: ما حالك يا بني؟
قال: كنت ميتًا فرأيت رجلني بني يدي الساعة ساجدين يسأالنه أن حيييني، فأحياين.

قال: يا بني تعرفهام اذا رأيتهام؟
قال: نعم.

قال: فأخرج الناس مجلة اىل الصحراء، فكان يمر عليه رجل رجل، فيقول له أبوه: انظر، فيقولك: 
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ال.
ثم مروا عليه بأحدمها بعد مجع كثري فقال: هذا أحدمها، وأشار بيده اليه.
ثم مروا أيضًا بقوم كثريين حتى رأى صاحبه اآلخر فقال: وهذا اآلخر.

ق�ال: فق�ال النبي$ صاح�ب الرجلني)105(: أما أن�ا فقد آمنت باهلكام، وعلم�ت ان ما جئتام به هو 
احلق.

قال: فقال امللك: وأنا أيضًا آمنت باهلكام. وآمن أهل مملكته كلهم)106(.
وأخريًا فاّنا نقول: ان االتيان باملعجز من احلقائق الثابتة يف حياة االنبياء واملرَسلني# ومن األُمور 
ح بوقوعها الق�رآن الكريم، واالخب�ار الثابتة  املتس�امل ع�ىل وقوعها م�ن قبلهم الكثر م�ن مرة ك�ام رصَّ
صًا  املنقولة عن أهل بيت العصمة# واملوافقة للعقل واملنطق، وال نجد يف ذلك خالفًا يعتد به إالّ خترُّ

وختريفًا.

فلسفة التنوع يف املعجزات
ق�د يتس�اءل البعض عن علة ختص�ص بعض األنبياء# بنوع معني م�ن املعجزات حني يتخصص 

البعض اآلخر منهم بنوع آخر منها؟
والواضح اجليل أن مجلة املعجزات التي أتى هبا اولئك االنبياء# كانت تتناسب واخلط العام الذي 

كان سائدًا يف عرص ذلك النبي واملمثل لنزعات الناس يف تلك الفرتة.
ف�ال خيف�ى عىل أح�د أن كل عرص من عص�ور البرشية املاضية ق�د امتازت ببع�ض املظاهر العلمية 
والفني�ة واالجتامعية اخلاصة هبا، وحيث تبدو عالقة تلك الش�عوب هبذه النزعات أو هذه التوجهات 

قوية ومتالزمة، وشديدة التأثر هبا.
وم�ن هن�ا فان املعجزات التي جاء هبا االنبياء# كانت متناس�بة ومتقارنة مع هذه التوجهات التي 

ذكرناها.
فل�ام كان عرص موس�ى مش�هورًا بالس�حر، والتفن�ن يف طرقه، وتعلق الن�اس ببعض أس�اليبه التي 
كان�ت ختدع الناظرين اليها، والتي كان أوس�عها انتش�ارًا اللعب باحلبال وخ�داع أبصار الناظرين بأهنا 
حيات تس�عى، كان أن أيد اهلل تعاىل موس�ى$ بعصاه التي كانت تنقلب أفعى فتبطل عمل الساحرين 

وخداعهم، وغري ذلك من اآليات االخرى التي ُذكرت يف القرآن الكريم.
ويف عرص عيسى بن مريم# كان الطب قد بلغ أوجه، وبرز الكثري من االطباء البارعني املتفنِّنني يف 

علومهم، فكانت معجزة عيسى باحياء املوتى تذهل اولئك وحتريهم.
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وأم�ا يف ع�رص نبينا االكرم حممد بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص فقد كان للفصاح�ة والبالغة العربية املكانة الكربى 
يف نفوس العرب وقلوهبم، وحيث برعوا يف البيان والبالغة بشكل قل نظريه، فتحداهم رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
بمعجزت�ه اخلال�دة القرآن الكريم الذي أدهش�هم ببالغته الفريدة، واس�لوبه الفذ، ونظم�ه الرائع، ثم 
حتداه�م أن يأتوا بمثله)107( بل ولو بعرش س�ور من مثله)108(، ثم ملا ب�ان عجزهم حتداهم بان يأتوا ولو 

بسورة واحدة فقط كسوره)109( ... ولكن ال جميب وال راد، وهذا هو الرس يف اعجاز القرآن الكريم.

ثالثًا: عصمة األنبياء#
مدخل

م�ن الصف�ات اخلاص�ة باالنبي�اء# العصمة، ويراد هب�ا اصطالحًا: الق�وة التي متنع االنس�ان عن 
اقرتاف املعصية والوقوع يف اخلطأ.

وهذا التفسري يقود املتأمل اىل أن حقيقة هذه العصمة تنقسم اىل قسمني اثنني:
1 - العصمة من ارتكاب الذنب.
2 - العصمة من الوقوع يف اخلطأ

إالّ ان تناوهل�ا م�ن خالل ما خيت�ص باالنبياء# والدور املن�اط هبم، واملس�ؤولية املتعلقة بدعوهتم 
يقودنا اىل وجود قسم ثالث فيها هو: العصمة يف تلقي الوحي وتبليغه والعمل به.

وم�ن هن�ا فان ق�ول االم�ام الصادق$ عن�د تعريف�ه للمعصوم بان�ه املمتن�ع باهلل تع�ال من مجيع 
املحارم)110(.

يتع�رض اىل مفه�وم العصمة املتعلقة باالنس�ان الس�اعي نحو ادراك ه�ذه املرتبة العالي�ة، والصفة 
الكاملة.

قال الراغب االصفهاين يف مفرداته: العصم االمساك، واالعتصام االستمساك)111(.
فهي بحد ذاهتا لطف يفيضه اهلل تبارك وتعاىل عىل االنسان، وبالشكل الذي ال جيد معه داع أو مربر 

الرتكاب املعصية - مع افرتاض قدرته عىل ذلك - وال اىل ترك الطاعة.
ف�اذا قلن�ا االنبياء# معصوم�ون يف مجيع حاالهتم املختلف�ة، وال يمكن يف أي ح�ال من االحوال 
تبعي�ض ه�ذه احلال�ة وه�ذه اخلاصية احلساس�ة والدقيق�ة يف ش�خصيتهم# فان بع�ض االختالفات 
الفرعي�ة تقع بني جممل عقائد فرق املس�لمني، وان ذهب اجلميع اىل اش�رتاط وج�ود أصل العصمة يف 
النبي والرس�ول كام هو معروف، وهذا ما سنس�تقريء بعض جوانبه يف صفح�ات كتابا الالحقة باذن 

اهلل تعاىل.
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العصمة يف رأي املدارس االسالمية
ملا ذهبنا يف أول حديثنا عن العصمة اىل أهنا حقيقة ثابتة قالت هبا املدارس االسالمية عمومًا، ولكن 
حص�ل االختالف يف مجل�ة املفاهيم املرتبطة بالعصم�ة، واحلدود التي تتأطر م�ن خالهلا، ومرجع هذا 
اختالف املدارس الكالمية االس�المية يف كيفية الفهم احلقيقي للمناط الذي تس�توجبه العصمة ضمن 
احل�دود التي يتحرك ضمنها املعصوم، وبالتايل يف كيفية االس�تدالل عليه�ا باعتامد القواعد اخلاصة هبا 

بعيدًا عن املفاهيم اجلاهزة، والقواعد املستورثة.
وعموم�ًا فان االختالف الواقع بني الفرق االس�المية ضمن هذا املوضوع يمكن أن تقس�مه - كام 
يذكر العاّلمة املجليس رمحه اهلل - اىل أربعة أقسام، تشكل بمجموعها األسس احلقيقية هلذا االختالف، 

وهي:
1 - ما يقع يف باب العقائد.

2 - ما يقع يف التبليغ.
3 - ما يقع يف االحكام والفتيا.

4 - يف أفعاهلم# وسريهم.
ة عىل عصمتهم عنها قبل النبوة وبعدها، غري ان  وأم�ا الكف�ر والضالل يف االعتقاد فقد أمجعت االُمَّ
زوا عليهم، بل حيكى عنهم قال�وا: جيوز أن يبعث اهلل تعاىل نبيًا علم انه  االزارق�ة )112( م�ن اخلوارج جوَّ

يكف بعد نبوته!!
�ة - بل مجيع أرب�اب امللل والنحل  وأم�ا الن�وع الث�اين - وهو م�ا يتعلق بالتبلي�غ - فقد أتفقت االُمَّ
والرشائ�ع - ع�ىل وج�وب عصمتهم عن الك�ذب والتحريف يف م�ا يتعلق بالتبليغ عمدًا وس�هوًا، إالّ 

ز ما كان من ذلك عىل سبيل النسيان وفلتات اللسان. القايض أبو بكر)113( فانه جوَّ
وأم�ا الن�وع الثالث - وه�و ما يتعلق بالفتيا - فأمجعوا عىل انه ال جيوز خطؤهم فيه، عمدًا وس�هوًا، 

إالّ رشذمة قليلة من العامة.
أما النوع الرابع - وهو الذي تقع فيه أفعاهلم، فقد أختلفوا فيه عىل مخسة مسائل:

االوىل: مذه�ب  االمامي�ة، وهو انه ال يص�در عنهم الذنب، ال صغريه وال كبريه، وال نس�يانًا، وال 
خط�أ يف التأوي�ل، وال لالس�هاء م�ن اهلل س�بحانه، ومل خيالف في�ه إالّ الصدوق)114( وش�يخه حممد بن 
احلس�ن ب�ن الوليد قدس رسمها فاهنام جوزا الس�هو الذي يكون من الش�يطان، وك�ذا القول يف االئمة 

املعصومني#.
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رة، كرسفة حبة  الثانية: انه ال جتوز عليهم الكبائر، وجتوز عليه الصغائر، إالّ الصغائر اخلسيس�ة املنفِّ
أو لقمة، وكل ما ينسب فاعله اىل الدناءة والضعة، وهذا قول أكثر املعتزلة.

الثالث�ة: ان�ه ال جي�وز أن يأت�وا بصغرية وال كب�رية عىل جهة العم�د، لكن جيوز عىل جه�ة لتأويل أو 
السهو، وهو قول أيب عيل اجلبائي.

الرابعة: انه ال يقع منهم الذنب إالّ عىل جهة الس�هو واخلطأ، لكنهم مأخوذون بام يقع منهم س�هوًا، 
ظ  وان كان موضوع�ًا عن ُاممهم لقوة معرفتهم وعلو رتبتهم، وكثرة دالئلهم، واهنم يقدرون من التحفُّ

عىل ما ال يقدر عليه غريهم، وهو قول النّظام وجعفر بن مبرش ومن تبعهام.
اخلامس�ة: انه جي�وز عليهم الكبائر والصغائر، عمدًا وس�هوًا وخطأ، وهو قول احلش�وية وكثري من 

أصحاب احلديث من العامة.
ثم اختلفوا يف وقت العصمة عىل ثالثة أقوال:

االول: انه من وقت والدهتم اىل أن يلقوا اهلل سبحانه، وهو مذهب االمامية.
الث�اين: ان�ه من ح�ني بلوغهم، وال جي�وز عليه الكف�ر والكبرية قب�ل النبوة، وهو مذه�ب كثري من 

املعتزلة.
الثالث: انه وقت النبوة، واما قبله فيجوز صدور املعصية عنهم، وهو قول أكثر االش�اعرة، ومنهم 

الفخر الرازي، وبه قال أبو هذيل، وأبو عيل اجلّبائي من املعتزلة)115(.

العصمة يف امليزان
ذكرنا آنفًا بان العصمة حصانة نفس�ية وروحية متنع صاحبها من ارتكاب املعايص والذنوب - عىل 
تف�اوت ذلك - مع قدرهتم عليها، فان ذلك املبحث اخلاص بالس�رية الذاتي�ة لالنبياء# من املباحث 
احلساس�ة والدقيق�ة يف أصل العقيدة االس�المية املباركة، وع�ىل كيفية فهمه واالعتق�اد به ترتتب مجلة 
واس�عة من املرتك�زات واملفاهي�م العقائدية اخلاص�ة بالكثري من اجلوان�ب املرتبطة بحي�اة االنبياء# 

وسريهتم.
وه�ذا التص�ور الدقي�ق واملتثبت ه�و املقياس الذي آمن�ت به الش�يعة االمامية، وعلي�ه ابتنت مجلة 

اجلوانب االخرى املرتبطة به، واملتعلقة بحيثياته.
وال يعن�ي ه�ذا اجل�زم هو القاء الق�ول عىل عواهنه قطعًا، ب�ل هو مبتن عىل مجلة متين�ة من القواعد 
العقلي�ة والنقلية التي تعضده، وتؤكد لزوم وجوبه، وبش�كل ال يدع جم�االً لالخذ والرد كام قد يتوهم 

البعض.
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ومن هنا فاّننا س�نحاول اس�تعراض البعض من تلك االدلة، بتفرعاهتا املختلفة، ومناقش�تها ضمن 
الضواب�ط العقائدي�ة والفكرية التي يتفق عليه املس�لمون، ويذهبن اىل القول هب�ا عىل اختالف نحلهم 

ومذاهبهم، واهلل املوفق للصواب.

األدلة العقلية عىل وجوب عصمة األنبياء#
لوج�وب الق�ول بعصمة االنبي�اء# الكثري من االدل�ة العقلية التي يس�تدل هب�ا أصحابنا الثبات 

عقيدهتم الثابتة فيها، والتي يمكننا هنا أمجال بعضها بام ييل:
1 - مل�ا اتفق�ت مجيع فرق املس�لمني ع�ىل أن اهلل تبارك وتعاىل ع�امل وحكيم، وال يص�در منه إالّ ما 
ه�و مطاب�ق هلذه احلكمة، فان من املخالف قطعًا هلذا املبنى وهذا االعتقاد القول بامكان أي يرس�ل اهلل 
تعاىل من الناس رسوالً مأمورًا هبدايتهم وهو مدنَّس باآلثام، وملطخ باالوزار، وقد انحرف عن جادة 

الصواب، وسلك سبل االنحراف والغواية.
2 - ارتكاب الذنب واملعصية ال بد وان يرتكز عىل قاعدتني اساسيتني اثنني، مها:

أ - اجلهل بتبعة الذنب، والنتائج املرتتبة عليه.
ب - االختالل النفيس، وعدم القدرة عىل التحكم باالهواء املضطربة.

وال يس�ع أحد أن يقول ب�ان االنبياء# يدخلون حتت هاتني العنوانني قطع�ًا، الن الرفعة الروحية 
الت�ي يمتازون هبا، والس�مو الروحي الكب�ري الذي يتصفون ب�ه، واالتصال الغيبي بالس�امء، كل ذلك 

وغريه يعد من العوامل القاطعة بانتفاء وقوع هذا االحتامل املردود)116(.
ولعل هذا القول بجانبيه كام لو افرتضنا وجود ماء ملوث وغري صحي قد اختلط بامء الفضالت يف 
متناول مجاعة من الناس، فان احتامل اقدام البعض من اجلهلة عىل الرشب منه أمر وارد وغري مرفوض 

الوقوع قطعًا، رغم حرمته الرشعية، واتفاق العقالء عىل استهجانه ورفضه.
بي�د ان اق�دام أحد االطب�اء املتخصصني عىل ذلك العمل الفاس�د يعد من االمور املس�تحيلة وغري 

املعهودة، وال يسع أحد القول به، إالّ عند القول بتجاوز حدود العقل البرشي وابسط آفاقه.
وهك�ذا ه�و القول بارت�كاب املعصية من قبل االنبي�اء# بام هلم من املعرفة ب�اهلل تعاىل من جانب، 

وبالطاعة واملعصية وما يتصل وما يرتتب عليهام كام هو معروف وثابت)117(.
ن هبا املؤمن�ون من الوقوع بارتكاب  ث�م أليس�ت هذه املعرفة هي من احلص�ون الكربى التي يتحصَّ
املعصي�ة الت�ي تقود اىل غض�ب اهلل تعاىل وعقابه، وحترمه�م من رضاه وثوابه، فكي�ف يفرتض احتامل 

وقوعهم فيها.
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أال تتأم�ل كي�ف وصف أمري املؤمنني عيل$ عباد اهلل املتقني بقوله: فهم واجلنة كمن رآها فهم فيها 
منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فيهم فيها معذبون)118(.

3 - وقوع املعصية من قبل أي فرد يزعزع الثقة املوالة له من قبل اآلخرين، ويقلل بالتايل من قيمه 
الروحية التي ينبغي أن يتسم هبا، وهذا الفرض خمالف قطعًا للمناط املتعلق هبم# كام يعلم اجلميع.

ة  4 - العقائد الس�اموية جتعل من أفعال االنبياء# منهجًا وس�نَّة جيب أن تتبع وتقتفى، فكيف لاُلمَّ
عن�د وقوع املعصية م�ن قبل هذا النبي يف جانب أو جوانب معينة من س�ريته، فهل تتبع تلك املعصية، 

أم تعرض عنها؟
ان الق�ول باالول حم�ض باطل النه دعوة من قبل الس�امء التباع املعايص اقرتافه�ا، وهو خالف ما 

جاءت به مجيع الرشائع الساموية عىل طول التأريخ.
وأم�ا الق�ول الث�اين فانه ال خالف م�ا تأمر به تل�ك الرشائع من اتب�اع االنبياء، واالهت�داء هبدهيم، 

واقتفاء آثارهم الهنم هيدون للتي هي أحسن.
ث�م ألي�س االنبياء ه�م املثل االع�ىل يف االرض جلميع البرش، وع�ىل طوال التأري�خ، فكيف يمكن 

ب علاًم وقدوة سيئة وتأمر باتباعها رغم خالفها مع ما تأمر به، وتدعوا اليه؟ للسامء أن تنصَّ
5 - وال يتوقف القول بالعصمة عند الرس�الة ووقتها، بل ينبغي أن يكون لذلك النبي أو الرس�ول 
ض للمناقش�ة والرد واالزدراء من  تأرخي�ًا مرشق�ًا مرشفًا يتوافق مع ما يدعو اليه ذلك النبي، وإالّ لتعرَّ

قبل معارضيه وخمالفيه، ولباءت دعوته بالفشل واخلرسان بال أدنى شك.
ق�ال املحق�ق الط�ويس رمح�ه اهلل: وجي�ب يف النب�ي العصم�ة ليحصل الوث�وق فيحص�ل الغرض، 

ولوجوب متابعته، وضدها واالنكار عليه.
وقال العاّلمة احليل رمحه اهلل قالت االمامية: انه جيب عصمتهم عن الذنوب كلها، صغرية كانت أو 

كبرية، والدليل عليه بوجوه:
أحدها: ان الغرض من بعثة االنبياء# انام حتصل العصمة، فتجب العصمة حتصياًل للغرض.

وبي�ان ذل�ك: أن املبعوث اليهم لو جوزوا الكذب عىل االنبي�اء واملعصية جوزوا يف أمرهم وهنيهم 
وأفعاهل�م الت�ي أمروه�م باتباعها فيها ذل�ك، وحينئ�ذ ال ينق�ادون اىل امتثال أوامره�م، وذلك نقض 

للغرض من البعثة.
الثاين: ان النبي$ جيب متابعته، فاذا فعل املعصية فأما أن جيب متابعته أو ال.

والثاين باطل النتفاء فائدة البعثة، واالول باطل الن املعصية ال جيوز فعلها.
وأش�ار بقول�ه )لوجوب متابعت�ه وضدها( اىل هذا الدلي�ل، الن بالنظر اىل كونه نبي�ًا جيب متابعته، 
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وبالنظر اىل كون الفعل معصية ال جيوز اتباعه.
الثال�ث: ان�ه اذا فعل معصية وج�ب االنكار عليه لعموم وجوب النهي عن املنكر، وذلك يس�تلزم 

ايذائه، وهو منهي عنه، وكل ذلك حمال)119(.
وقال الش�يخ املظفر: والدليل عىل وجوب العصمة: انه لو جاز أن يفعل النبي$ املعصية، أو خيطأ 
وينس�ى، وص�در منه يشء من هذا القبيل، فأما ان جي�ب اتباعه يف فعله الصادر منه عصيانًا أو خطأ، أو 

ال جيب.
ف�ان وج�ب اتباع�ه فقد جوزن�ا فعل املعايص برخص�ة من اهلل تعاىل ب�ل أوجبنا ذل�ك، وهذا باطل 

برورة الدين والعقل.
وان مل جيب اتباعه فذلك ينايف النبوة التي ال بد أن تقرتن بوجوب الطاعة أبدًا.

 ع�ىل أن كل يشء يق�ع من�ه من فعل أو ق�ول فنحن نحتمل في�ه املعصية أو اخلطأ، ف�ال جيب اتباعه 
يف يشء من االش�ياء، فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كس�ائر الناس، ليس لكالمهم وال لعلمهم 

تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائاًم.
كام ال تبقى طاعة حتمية ألوامره، وال ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله)120(.

وقال املحقق السيوري: لو مل يكن االنبياء# معصومني من الذنوب النتفت فائدة البعثة، والالزم 
باطل، فامللزوم مثله.

بي�ان املالزم�ة: انه ل�و جازت املعصية عليهم مل حيص�ل الوثوق بصحة قوهلم جل�واز الكذب حينئذ 
عليهم، واذا مل حيصل الوثوق مل حيصل االنقياد المرهم وهنيهم، فتنتفي فائدة بعثتهم، وهو حمال.

الثاين: لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لداللة النقل عىل وجوب اتباعهم، لكن االمر حينئذ 
باتباعهم حمال النه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم حمال، وهو املطلوب)121(.

مت منّا االش�ارة اليه�ا آنفًا، وذكرنا  ك�ام ان االخت�الف الواقع يف مدى العصم�ة وحدودها قد تقدَّ
اجلوان�ب املرتتِّبة عىل القول بتحديدها أو تبعيضها، وأثبتنا فس�اد ذل�ك عقاًل، ثم رددنا القول الذاهب 
اىل جتوي�ز وق�وع الصغائر من االنبياء# الن جتويز ذلك يلزمه جتويز أكث�ر الذنوب، وحتى عظائمها، 

كام هو واضح ومعلوم.
ومن هنا فاّنا نقول بوجوب العصمة لالنبياء# مطلقًا، قبل الوحي وبعده وحتى آخر العمر.

ق�ال العاّلم�ة احليل رمحه اهلل: انه معصوم من أول عمره اىل آخ�ره لعدم انقياد القلوب اىل طاعة من 
عهد منه يف سالف عمره أنواع املعايص والكبائر، وما تنفر النفس عنه.

ث�م ان م�ا ورد يف الكت�اب العزيز مما يتوهم ص�دور الذنب عنهم# فمحم�ول - باتفاق أصحابنا 
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- عىل باب ترك االوىل، ملا ثبت صحته من االدلة العقلية والنقلية املعتربة لدى املس�لمني، أو ما يمكن 
محله من وجوه صحيحة ُاخرى تنفي وقوع املعصية منهم#.

قال الس�يد املرتىض رمحه اهلل يف كتابه املوس�وم بتنزيه االنبياء: اعلم أن مجيع ما ننزه االنبياء# عنه، 
ونمنع من وقوعه منهم يستند اىل داللة العلم املعجز، اما بنفسه أو بواسطة.

وتفسريه هذه اجلملة: أن العلم املعجز اذا كان واقعًا موقع التصديق ملدعي النبوة والرسالة، وجاريًا 
جمرى قوله تعاىل له: صدقت يف أنك رسويل ومؤد عني، فال بد من أن يكون هذا املعجز مانعًا من كذبه 
ق الكّذاب، الن تصدي�ق الكّذاب قبيح، كام أن  ع�ىل اهلل تع�اىل يف ما يؤديه، النه تع�اىل ال جيوز أن يصدِّ

الكذب قبيح.
فاما الكذب يف غري ما يؤديه وسائر الكبائر فانام دلَّ املعجز عىل نفيها من حيث كان داالً عىل وجوب 
اتباع الرسول وتصديقه يف ما يؤديه، وقبوله منه، الن الغرض يف بعثة االنبياء# وتصديقهم باالعالم 
املعجزة هو أن يمتثل بام يأتون به، فام قدح يف االمتثال والقبول واثَّر فيهام جيب أن يمنع منه، فلهذا قلنا: 

انه يدل عىل نفي الكذب والكبائر عنه يف غري ما يؤدونه بواسطة، ويف االول يدل بنفسه)122(.

االدلة النقلية عىل عصمة االنبياء#
كث�رية ه�ي االدل�ة النقلية الت�ي تثبت مس�ألة وجب�و عصم�ة االنبي�اء# املطلقة، وس�نحاول هنا 

استعراض البعض من تلك االدلة، ولنرشع أوالً باآليات القرآنية املباركة.
َُّهنَّ قاَل إيِنِّ جاِعُلَك  ُه بَِكلاِمٍت َفَأَت 1 - قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة البقرة: ﴿َو إِِذ اْبَتىل إِْبراِهيَم َربُّ

تِي قاَل ال َيناُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾)123(. يَّ لِلنَّاِس إِمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّ
رغم ان هذه اآلية الكريمة من االستدالالت الكربى عىل وجوب عصمة االئمة# الن ابراهيم$ 
ب إمامًا للناس من قبل اهلل تبارك وتعاىل، إالّ ان يمكن االس�تدالل هبا أيضًا عىل  كان نبي�ًا قب�ل أن ينصَّ
عصمة االنبياء# أيضًا كام ذهب اىل ذل العاّلمة الربسوي رمحه اهلل يف تفسريه روح البيان، حيث قال: 

ويف اآلية دليل عىل عصمة االنبياء# من الكبائر قبل البعثة وبعدها)124(.
فاذا ذهبت هذه اآلية الكريمة اىل أن منصب االمامة ال ينال مع ارتكاب الظلم، ومنه املعصية بكافة 

أشكاهلا ومصاديقها، فان النبوة من باب أوىل أن تكون كذلك، كام هو واضح ومعلوم.
2 - وقال جل اس�مه يف س�ورة االحزاب:﴿َلَقْد كاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن كاَن َيْرُجوا 

اهللََّ َو اْلَيْوَم اآلِْخَر َو َذَكَر اهللََّ َكثرِيًا﴾)125(.
ان التوصي�ة االهلية باعتبار رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص هو النموذج االمث�ل الذي جيب أن يتخذه املومنون قدوة 
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هلم يف سبيل كسب الرضا االهلي املفيض اىل السعادة االخروية والنعيم الدائم الذي ال يزول.
ف�ال من�اص من الق�ول بان الذه�اب اىل جتويز وق�وع املعصية من قب�ل النبي$ ختري�ف ومعالطة 
واضح�ة للمنط�ق واحلق، فكيف يأمر اهلل تع�اىل البرش مجيعهم باتباع أنبيائهم م�ع احتامل وقوع هؤالء 

باملعصية وارتكاهبم الظلم؟!
ان ذلك باطل من مجيع الوجوه وال وجه فيه للنقاش والبحث.

وى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوحى﴾)126(. 3 - وقال عز من قائل يف سورة النجم:﴿َو ما َينْطُِق َعِن اْلَ
وداللة هاتني اآليتني الكريمتني عىل عصمة االنبياء أجىل من أن حتتاج اىل رشح وتفصيل، وتعضيد 

وبرهان.
ُس�وُل َفُخ�ُذوُه َو م�ا َناُك�ْم َعنْ�ُه  4 - ويف س�ورة احل�رش ق�ال س�بحانه وتع�اىل:﴿َو م�ا آتاُك�ُم الرَّ

َفاْنَتُهوا﴾)127(.
ب�ل وغ�ري ذلك من اآلي�ات املباركة الكريمة الت�ي تنطوي عىل دالالت واضح�ة وبّينة عىل عصمة 
االنبي�اء# يمك�ن للمراج�ع واملتأمل اس�تقراؤها والتثبت منه�ا، وهذا هو احلق ال�ذي ال مناص من 

االقرار به، والتسليم بحقيقته الناصعة والثابتة.

وقفة مع الروايات
ثة عن عصمة االنبياء# يفيض بال ش�ك اىل التس�ليم هبذه احلقيقة  التأمل يف مجلة الروايات املتحدِّ
التي ال يستدعي اثباهتا مزيد بحث وتفصيل النه من البدهييات املسلَّم هبا عقاًل، إالّ اّنا نورد بعضها هنا 

امتامًا للفائدة، واعضادًا للدليل العقيل.
فق�د روي ع�ن أم�ري املؤمن�ني ع�يل$ ان�ه ق�ال: ان اهلل تع�اىل أم�ر بطاع�ة رس�وله الن�ه معص�وم 

ر)128(. مطهَّ
وروي أن املأمون ملا مجع لعيل بن موس�ى الرضا$ أهل املقاالت من اهل االس�الم والديانات من 
اليه�ود والنصارى واملجوس والصابئني وس�ائر أهل املقاالت، فلم يق�م أحد إالّ وقد ُألزم حجته كأنه 

قد ُألقم حجرًا، فقام اليه عيل بن اجلهم فقال له: يا ابن رسول اهلل أتقول بعصمة االنبياء؟
قال$: بىل.

ُه َفَغوى﴾)129(. قال: فام تعمل يف قول اهلل عز وجل:﴿َو َعىص آَدُم َربَّ
وقوله عز وجل:﴿َو َذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه﴾)130(

ْت بِِه َوَهمَّ ِبا﴾)131(. وقوله يف يوسف:﴿َو َلَقْد َهَّ
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ِفي يِف َنْفِسَك َما  وقوله عز وجل يف داود:﴿َو َظنَّ داُوُد َأنَّام َفَتنَّاُه﴾)132(وقوله يف نبيه حممدملسو هيلع هللا ىلص:﴿َو خُتْ
َشى النَّاَس َو اهللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتْشاُه﴾)133(؟ اهللَُّ ُمْبِديِه َو خَتْ

فقال االمام الرضا$: وحيك يا عيل اتق اهلل وال تنسب اىل أنبياء اهلل الفواحش، وال تتأول كتاب اهلل 
اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم﴾)134(. برأيك، فان اهلل عز وجل يقول:﴿َو ما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللَُّ َو الرَّ

ث�م اسرتس�ل االمام$ يف توضي�ح الوجوه الصحيح�ة يف تأويل هذه اآلي�ات املباركة كام هي عىل 
ل وواضح مل يرتك الحد حجة  حقيقتها، والتي تنفي وقوع املعصية الذنب من االنبياء# وبشكل مفصَّ
يف الرد والتأويل واملناقشة، فلم يملك عيل بن اجلهم حينها من البكاء والقول لالمام الرضا$: يا ابن 

رسول اهلل، أنا تائب اىل اهلل عز وجل من أن أنطق يف أنبياء اهلل# بعد يومي هذا إالّ بام ذكرته)135(.
وروى االعم�ش ع�ن االمام جعف�ر الصادق$ ما نصه: ه�ذه رشائع الدين ملن متس�ك هبا، وأراد 
اهلل تع�اىل ه�داه: ... ولي�س له عز وج�ل أن يظلم، وال يفرض اهلل عز وجل عىل عب�اده طاعة من يعلم 
أنه يغوهيم ويضلهم، وال خيتار لرس�الته، وال يصطفي من عباده من يعلم انه يكفر به، ويعبد الش�يطان 

دونه)136(.
وروي مث�ل ه�ذا اخلرب عن االمام الرضا$ يف ما كتبه للمأمون: من دين االمامية ال يفرض ... اىل 

آخره)137(.
ر ميالده�م، وطيَّب  وق�ال االم�ام الص�ادق$: ان اهلل ع�ز وجل اختار م�ن ولد آدم$ أناس�ًا طهَّ
أبداهنم، وحفظهم يف أصالب الرجال وأرحام النساء، أخرج منهم االنبياء والرسل، فهم أزكى فروع 
آدم، فعل ذلك ال ألمر استحقوه من اهلل عز وجل، ولكن علم اهلل تعاىل منهم حني ذرأهم أهنم يطيعونه 

ويعبدونه وال يرشكون به شيئًا.
فه�ؤالء بالطاع�ة نالوا من اهلل عز وج�ل الكرامة واملنزلة الرفيعة عنده، وه�ؤالء الذين هلم الرشف 
به  والفضل واحلسب، وسائر الناس سواء، أال من اتقى اهلل أكرمه، ومن أطاعه أحبه، ومن أحبه مل يعذِّ

بالنار)138(.
وروى أب�و بص�ري عن أيب عبداهلل الصادق جعفر بن حممد# انه س�أله رجل فقال: ألي يشء بعث 

اهلل تعاىل االنبياء والرسل اىل الناس؟
ُسِل﴾)139(. ٌة َبْعَد الرُّ فقال$: ﴿لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ

ولئ�ال يقولوا:﴿م�ا جاَءنا ِمْن َبِش�رٍي َو ال َنِذيٍر﴾)140( ولتكون حجة اهلل تعاىل عليهم، اال تس�مع اهلل 
عز وجل يقول حكاية عن خزنة جهنم احتجاجهم عىل أهل النار باالنبياء والرسل: ﴿ َأ َلْ َيْأتُِكْم َنِذيٌر * 

َل اهللَُّ ِمْن َشْ ٍء إِْن َأْنُتْم إاِلَّ يِف َضالٍل َكبرٍِي﴾)141(. ْبنا َو ُقْلنا ما َنزَّ قاُلوا َبىل َقْد جاَءنا َنِذيٌر َفَكذَّ
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ف�ال يمك�ن بأي حال من االحوال اف�رتاض ان اهلل تبارك وتعاىل جيعل من ُان�اس وقعوا يف املعصية 
والذنب حجة عىل غريهم ممن قد يكونوا أقل منهم ذنبًا ومعصية.

ف�ال ب�د من أن يكون هؤالء القوم مل يقارفوا الس�يئات، ومل يرتكبوا الذن�وب، الهنم حجة اهلل تعاىل 
عىل املذنبني والعاصني.

رابعًا: الفضلية
م�ن الصفات الالزم�ة والواجبة يف ذات االنبياء# احتوائهم عىل أع�ىل مراتب الناس علاًم وكامالً 
وتقوى وغري ذلك من الصفات االجيابية الكربى التي تشطِّل القيمة يف الرتكيب البرشي املتسامي نحو 

عامل الكامل الرفيع.
وه�ذه اخلاصي�ة تع�د من الرشوط الت�ي ال يمكن بأي حال م�ن االحوال افرتاض ع�دم وجودها، 
الن الدور الرس�ايل الكبري الذي يضطلع به االنبياء واملرس�لني# من االدوار اخلطرية واحلساسة التي 
تتطلب متيُّزًا وتفوقًا مطلقًا عىل عموم البرش يتناسب مع الدور القيادي هلم، مضافًا اىل أن الذات االهلية 

الطاهرة واملقدسة ال بد أن تبعث أفضل العباد ممثاًل عنها وعن ارادهتا ومشيئتها املباركة.
وم�ن هن�ا فان�ه يعد خ�الل املنطق والبدهيي�ة أن تبعث ال�ذات االهلية م�ن هو بحاج�ة اىل التكميل 
والتوجي�ه واالع�داد لالرتقاء نحو الكامالت الروحية وغريه�ا، حني قد نجد هناك من هو خري وأرفع 

درجات منها.
نعم ان افرتاض ذلك وهم حمض، الن من غري املعقول ترجيح وتقديم املفضول عىل الفاضل، النه 

خالف العقل واملنطق.
فهل من املعقول أن يقدم يف علم ما رجل مبتديء عىل فاضل مقتدر متخصص يف هذا العلم؟

بل وهل يمكن أن يقال أن شخصًا له ادراك متوسط يف علم النحو هو خري من سيبويه أو الفراهيدي 
يف علمي النحو ا الدب، وهذين الرلني مها من أركاهنام وسدنتهام؟

ان هذا االمر من البدهييات التي ال حتتاج كثري برهان ومزيد استدالل.
نعم، ان الكامالت العالية، والتفوق القاطع عىل عموم اخللق هو من الرشائط الالزمة يف ش�خصية 

االنبياء واملرسلني#.
ي إاِلَّ َأْن  �ْن ال َيِدِّ قِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ ق�ال اهلل تب�ارك وتعاىل يف س�ورة يونس: ﴿ َأ َفَمْن َيْ�ِدي إىَِل احْلَ

ُكُموَن﴾)142(. ُيْدى َفام َلُكْم َكْيَف حَتْ
وقال جل اسمه قي سورة السجدة: ﴿َأ َفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا ال َيْسَتُووَن﴾)143(.
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ق�ال العاّلمة احليل رمح�ه اهلل: جيب أن يكون أفضل أهل زمانه، لقب�ح تقديم املفضول عىل الفاضل 
عقاًل وسمعًا.

وقال املحقق السيوري رمحه اهلل: جيب اتصاف النبي بجميع الكامالت والفضائل، وجيب أن يكون 
م الفضول املحتاج  يف ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أل زماه، ال يقبح من احلكيم اخلبري أن يقدِّ

ل عقاًل وسمعًا. اىل التكميل عىل الفاضل املكمَّ
ي إاِلَّ َأْن ُيْدى َف�ام َلُكْم َكْيَف  �ْن ال َيِ�دِّ �قِّ َأَح�قُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ َأ َفَم�ْن َيْ�ِدي إىَِل احْلَ

ُكُموَن﴾)144(. حَتْ
مًا ع�ىل أبن عباس وغريه م�ن الفقهاء،  أم�ا عق�اًل فظاهر، اذ يقبح يف الش�اهد أن جيع�ل مبتدئًا مقدَّ
مًا عىل س�يبويه واخلليل، وكذا يف كل  وجيعل مبتدئًا يف املنطق مقدمًا عىل ارس�طو، ومتدئًا يف النحو مقدَّ

فن من الفنون.
وأما سمعًا فام أشار اليه سبحانه يف اآلية الذكورة)145(.

كام ان هذا االمر تعضده مجلة واسعة من الروايات املنقولة عن أهل بيت العصمة# والتي منها:
م�ا روي ع�ن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص م�ن قوله: أكث�ر الناس قيم�ة أكثره�م علاًم، أق�ل الناس قيم�ة أقلهم 

علاًم)146(.

وأخ�ريًا: ف�ان مما خيطر بالبال أن مس�ألة تقديم االفضل عىل املفضول م�ن القواعد الثابتة التي اتفق 
العقالء عىل االقرار هبا، والتس�ليم بوجوهبا، والتفاوت امللموس يف التطبيق الفعيل هلذه القاعدة الثابتة 
يف احلياة العملية للمجموع البرشي وان كانت بعض مصاديقها حمسوسة ومعلومة، إالّ ان واقع احلال 

هذا ال يلغي الرفض العقيل هلا، واالستهجان املنطقي ملاهيتها.
ل مب�دأ الرفض هذا وج�ود هذه القاعدة الك�ربى يف حياة الب�رش، وتأثريها املبارش يف  نعم، ويش�كِّ

النفوس، وبشكل غريزي فطري ال مناص من االقرار به.
واذا ذهبنا اىل وجود هذه احلقيقة الثابتة يف عموم التعامل البرشي احليايت، فان الذات االهلية العاملة 
واحلكيم�ة أوىل بااللت�زام هبذه القواعد، الن مصدر الرشائع، وخالص�ة العدل، وقمة النظم والتدبري، 

وهذا ما ال خفاء به وال أدنى شك كام هو معروف.
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الباب الثالث

األنبياء أولو العزم

املدخل
ال خ�الف بان جلمي�ع االنبي�اء# املنزلة الس�امية، والرشف الرفي�ع، واملكانة املرموق�ة، واحلظوة 
الكبرية عند اهلل تبارك وتعاىل، بيد أن هذه الدرجات تتفاوت قدرًا وسموًا بتفاوت مجلة من اخلصائص 

واملواصفات املتصلة ببعض هؤالء االنبياء دون البعض.
وال خيفى بان هذه املواصفات هي التي تصنِّف اولئك االنبياء اىل قسمني اثنني:

1 - االنبياء فحسب.
2 - الرسل.

ول�كل درجة م�ن هاتني الدرجتني خصائص متفاوت�ة متعلقة بكيفية االتصال بالوحي الس�اموي، 
وبطبيعة املسؤولية املضطلع هبا.

فالنب�ي امج�االً من يبلِّغ عن اهلل تع�اىل وحيه وأوامره اىل العباد، ولكنه أقل درجة من الرس�ول الذي 
محِّل رسالة ساموية كربى اىل عموم البرشية متمثلة بدين ساموي له ُأصوله وقواعده ونظمه اخلاصة له.



وهذا التفاوت البنيِّ هو ما جعل االرتباط بني االثنني وبني الوحي الساموي خمتلفًا اختالفًا ملحوظًا 
كام هو معروف.

فالرسول يمتلك القدرة عىل مشاهدة جربئيل$ واالستامع اليه، بل وحتى مكاملته وحماورته، حني 
يمتن�ع أكثر ذلك عىل النبي، حيث يمكنه س�امع ص�وت جربئيل$ دون رؤيته، م�ع امكان ذلك أثناء 
الن�وم، حيث يكون ذلك بمثابة الوحي احلقيقي، الن أحالم االنبياء# واقعية كيقظتهم، فتكون تلك 

الرؤية عني احلال الذي يكون حني اليقظة، فيستلم الوحي والتوجيه االهلي ويبلِّغه للناس بعد ذلك.
فقد روي عن احلس�ن بن حمبوب، عن األحوال انه قال: س�ألت أبا جعفر$ عن الرس�ول والنبي 

فقال$: الرسول الذي يأتيه جربئيل$ قباًل فرياه ويكلِّمه، فهذا الرسول.
وأم�ا النب�ي فه�و الذي ي�رى يف منامه نحو رؤي�ا ابراهيم$ ونح�و ما كان رأي رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص من 

أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جربئيل$ من عند اهلل تعاىل بالرسالة.
وكان حمم�دملسو هيلع هللا ىلص ح�ني مُج�ع له النب�وة وجاءته الرس�الة من عن�د اهلل تعاىل جييئه جربئي�ل$ ويكلمه 

قباًل.
وم�ن االنبي�اء من مُجع له النبوة وي�رى يف منامه ويأتيه الروح ويكلمه وحيِّث�ه من غري أن يكون يرى 

يف اليقظة)150(.
روي عن اسامعيل بن املرار انه قال: كتب احلسن بن العباس املعرويف اىل االمام الرضا$: ُجعلت 

فداك، أخربين ما الفرق بني الرسول والنبي؟
فكتب$ أو قال: الفرق بني الرسول والنبي أن الرسول الذي ينزل عليه جربئيل$ فرياه ويسمع 

كالمه، وينزل عليه الوحي، وربام رأي يف منامه نحو رؤيا ابراهيم$.
والنبي ربام يسمع الكالم، وربام رأى الشخص ومل يسمع)151(.

�م أنبياء اهلل تعاىل  وم�ن هنا فان ه�ذا التفاوت يف مجلة اخلصائ�ص واملواصفات والقدرات وان قسِّ
اىل صنفني اثنني، إالّ ان القاسم املشرتك الذي جيمع بني االثنني، وغلبة ما يمتاز به الرسول عىل النبي، 

جعل من كل رسول نبيًا، حني ال يمكن اعتبار كل نبي رسوالً كام وهو واضح.
نع�م، ف�اذا كانت مجلة من الرواي�ات املنقولة عن أهل بيت العصمة# تذه�ب اىل أن عدد االنبياء 
يبل�غ مائ�ة وأربعة وعرشين أل�ف نبي فان هذا العدد يتحدد منه اليشء القلي�ل الذي يمكن أن يعد من 

مني وسادة لاُلمم. الصنف الثاين من االنبياء الذين يعدون كرسل مكرَّ
ثم ان عموم أولئك االنبياء واملرس�لني# يش�رتكون بامتالكهم للمعج�ز، والعصمة، وغريها من 
املواصفات اخلاصة هبم، والتي ال يمكن بأي حال من االحوال جتريدهم عنها، وافرتاض خلوها منها. 



وهذا ما سلف منّا احلديث آنفًا وبشكل مفصل يف صفحات كتابنا السالفة.
ض يف الفص�ول الالحقة اىل ما خيتص بالرس�ل، وبالتحديد اىل ما  وم�ن هن�ا فاّنا س�نحاول أن نتعرَّ
ون بُأويل العزم من املرس�لني# بيشء من البحث والتفصيل واملناقش�ة، وما التوفيق من عند اهلل  يس�مَّ

العزيز اجلليل.

وقفة تأمل
ُسِل﴾)152(. قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة االحقاف: ﴿َفاْصِ�ْ َكام َصَ�َ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

والعزم يف اللغة: عقد القلب عىل إمضاء األمر)153(.
وم�ن هنا فان ما يستش�ف من هذا املعنى كون هذه اجلامعة من االنبياء# هلم مس�ؤولية جس�يمة، 
ومهمة عرسة وشاقة تتطلب منهم عزمًا وتصمياًم وفعاًل يرتقى اىل أسمى الدرجات وأرفعها من املثابرة 

القامة ركائز االديان الساموية التي مُحِّلوا هبا، وُألقيت تبعتها يف عهدهتم.
نعم، ان الفواصل الزمنية املمتدة بني كل رس�الة س�اموية وُأخرى تليها تشهد كثريًا من املستجدات 
احلادث�ة، واملش�اكل املعقدة، واملصاعب الكبرية التي حتاول الرس�الة الالحقة هل�ا مواجهتنا والتصدي 
هل�ا، واقام�ة بنيان جديد عىل انقاض البنيان الذي جهدت قوى ال�رش والظالم عىل ختريبه ونقضه بجد 

واجتهاد، وسعي ومثابرة.
لها وتوكل بادائها، ومن  ونرش واقامة الرس�الة الالحقة هي بال ش�ك مسؤولية الرس�ول الذي حتمَّ
هن�ا ف�ان عمله هذا يتطلب بال ش�ك توفر الع�زم الكبري والصلب ال�ذي يواجه به جممل تلك املش�اق 
ل منهجًا س�امويًا كبريًا حياول أن يرتقي  والصعوبات، ال س�يام اذا علمنا بان الرس�ائل الس�اموية ُتش�كِّ

بالنفوس يف عامل النقاء والسمو بعيدًا عن ربقة الشهوات وبركها واآلسنة.
ك�ام ان ه�ذا االم�ر يتطلَّب أيض�ًا القدرة عىل املواجهة احلاس�مة مع عن�ارص الفس�اد والظلم بكافة 

دة. عاهتا املختلفة، وامتداداهتا املتشابكة واملعقَّ أشكاهلا وتفرُّ
ُسِل﴾)154(. روى عيل بن ابراهيم يف تفسريه لآلية الكريمة: ﴿َفاْصِ�ْ َكام َصَ�َ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

وا بكل نبي كان قبلهم وبعدهم، وعزموا عىل الصرب  أهنم سبقوا االنبياء اىل االقرار باهلل تعاىل، وأقرُّ
مع التكذيب هلم واالذى)155(.

وروى أبو محزة الثاميل قال: سمعت عيل بن احلسني# يقول: من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي 
,اربعة وعرشون ألف نبي فليزر احلسني$ ليلة النصف من شعبان ... اىل أن قال: فطوبى ملن صافحهم 

د#. وصافحوه، منهم مخسة ُأولو العزم من املرسلني: نوح، وابراهيم، وموسى، وعيسى، وحممَّ



وا ُأويل عزم؟ قلت: ومِلَ سمُّ
فقال$: الهنم ُبعثوا اىل رشقها وغرهبا، وجنِّها وإنسها)156(.

األنبياء ُأولو العزم
ي�ن اىل أن أويل الع�زم م�ن األنبي�اء# املكلَّفني باجله�اد ومواجه�ة الظاملني  يذه�ب بع�ض املفرسِّ
والتص�دي هل�م، وحي�ث يتطلَّب ذل�ك االمر املزي�د من اجله�د والعزم الذي يتس�مون ب�ه، ويتحلُّون 

بخالله)157(.
ثم ان البعض يذهب اىل زيادة عدد اولئك االنبياء# اىل اعداد كبرية تصل اىل 313 نبي من أنبياء 

اهلل املكرمني)158(.
بيد ان الثابت يف روايات الشيعة الصحيحة ان عدد اولئك االنبياء ال يتجاوز اخلمسة فقط، هم:

1 - نوح$.
2 - ابراهيم خليل الرمحن$

3 - موسى بن عمران$
4 - عيسى بن مريم$
د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص 5 - حممَّ

وحيث تشري اىل ذلك مجلة واسعة من الروايات واالخبار املناثرة يف كتب احلديث املختلفة
فم�ن ذل�ك ما رواه اس�امعيل اجلعفي عن أيب جعفر$ من انه قال: ُأوىل العزم من الرس�ل مخس�ة: 

.)159(
نوح، وموسى، وعيسى، وحمّمد#

ي ُأولو العزم الهن�م كانوا  وروى احلس�ن ب�ن فّض�ال عن أيب احلس�ن الرض�ا$ انه ق�ال: انام ُس�مِّ
أصح�اب العزائ�م والرشائ�ع، وذلك أن كل نبي كان بع�د نوح$ كان عىل رشيعت�ه ومنهاجه، وتابعًا 

لكتابه اىل زمن ابراهيم اخلليل$.
وكل نبي كان يف أيام ابراهيم$ وبعده كان عىل رشيعة ابراهيم$ ومنهاجه، وتابعًا لكتابه اىل زمن 

موسى$.
وكل نب�ي يف زم�ن موس�ى$ وبعده كان ع�ىل رشيعة موس�ى$ ومنهاجه، وتابع�ًا لكتابه اىل أيام 

عيسى$.
وكل نبي كان يف أيام عيس�ى$ وبعده كان عىل منهاج عيس�ى$ ورشيعته، وتابعًا لكتابه اىل زمن 

نبينا حمّمدملسو هيلع هللا ىلص.
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فهؤالء اخلمسة ُأولو العزم، وهم أفضل االنبياء والرسل#.
ورشيعة حمّمدملسو هيلع هللا ىلص ال تنس�خ اىل يوم القيامة، وال نبي بعده اىل يوم القيامة)160( فمن ادعى بعده نبوة، 

أو أتى بعد القرآن بكتاب فدّمه مباٌح لكل من سمع ذلك منه)161(.
وروى عن سامعة بن مهران من انه قال: قلت أليب عبداهلل$: قوله تعاىل: ﴿َفاْصِ�ْ َكام َصَ�َ ُأوُلوا 

ُسِل﴾)162(. اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
م)163(. قال$: هم أصحاب الكتب، إن نوحًا جاء برشيعة ... وذكر مثل احلديث املتقدِّ

وروى عن عبدالرمحن بن بكري اهلجري عن أيب جعفر$ قال: قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: كان عدد االنبياء 
مائة ألف نبي وأربعة وعرشين ألف نبي، مخس�ة منهم ُأولو العزم: نوح، وابراهيم، وموس�ى، وعيسى، 

.)164(
وحمّمد#

�دملسو هيلع هللا ىلص وكانت االنبياء مائة ألف  وروي ع�ن ابن عّباس أنه قال: أول املرس�لني آدم$ وآخرهم حممَّ
وأربعة وعرشين ألف نبي، الرس�ل منهم ثالثامئة، ومخسة منهم ُأولو العزم: نوح، وابراهيم، وموسى، 

.)165(
د# وعيسى، وحممَّ

وعن ابن ايب يعفور قال: س�معت أبا عبداهلل$ يقول: س�ادة االنبياء واملرس�لني مخس�ة، وهم ُأولو 
.)166(

د# العزم من الرسل، وعليهم دارت الرحى: نوح، وابراهيم، وموسى، وعيسى، وحممَّ
 وعن سامعة بن مهران قال: قلت اليب عبداهلل$: قول اهلل عز وجل: ﴿َفاْصِ�ْ َكام َصَ�َ ُأوُلوا اْلَعْزِم 

ُسِل﴾)167(. ِمَن الرُّ
فقال$: نوح، وابراهيم، وعيسى، وموسى، وحممد#.

قلت: كيف صاروا أويل العزم؟
فق�ال$: الن نوح�ًا$ ُبعث بكتاب ورشيعة، وكل من جاء بعد ن�وح أخذ بكتاب نوح ورشيعته 

ومنهاجه.
حت�ى ج�اء ابراهي�م$ بالصح�ف، وبعزيم�ة ترك كتاب ن�وح$ ال كف�رًا به، فكل نب�ي جاء بعد 

ابراهيم$ أخذ برشيعة ابراهيم$ ومنهاجه، وبالصحف التي جاء.
حت�ى ج�اء موس�ى$ بالت�وراة ورشيعته ومنهاج�ه، وبعزيمة ت�رك الصحف، وكل نب�ي جاء بعد 

موسى$ أخذ بالتوراة ومنهاجه.
حت�ى جاء املس�يح$ باالنجي�ل، وبعزيمة ت�رك رشيعة موس�ى$ ومنهاجه، فكل نب�ي جاء بعد 

املسيح$ أخذ برشيعته ومنهاجه.
د حالل اىل يوم القيامة، وحرامه  دملسو هيلع هللا ىلص فجاء بالقرآن وبرشيعته ومنهاجه، فحالل حممَّ حتى جاء حممَّ
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حرام اىل يوم القيامة.
.)168(

فهؤالء ُأولو العزم من الرسل#
ولع�ل اخلالص�ة يف ذل�ك كله أن علة تس�مية هؤالء الرس�ل# ب�ُأويل العزم مجلة م�ن املواصفات 

اخلاصة هبم، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط واالسباب التالية:
1 - أن هؤالء الرسل# قد بعثوا اىل البرشية عامة، ال اىل قوم أو مجاعة من اجلامعات.

2 - ج�اء ه�ؤالء الرس�ل# برس�ائل ورشائع ك�ربى نس�خت الرشائع والرس�ائل التي س�بقتها، 
فاملسيحية مثاًل نسخت اليهودية، واالسالم نسخ املسيحية أيضًا.

3 - حتليهم# بصفات العزم والصرب وبش�كل متميِّز وكبري، واملراجعة البس�يطة لسريهتم# تبنيِّ 
ذلك بوضوح وجالء.

وغري ذلك من االسباب والعلل االُخرى.

ُأولو العزم# يف القرآن الكريم
رغ�م أن الق�رآن الكري�م مل يفص�ح يف مطاوي آيات�ه املباركة عن أس�امء االنبي�اء ُأويل العزم# عن 
ُسِل﴾)169( فان ذلك ال يلغي  االش�ارة اليهم يف س�ورة االحقاف: ﴿َفاْصِ�ْ َكام َصَ�َ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
م منّ�ا ذكرها يف  ع�دم وج�ود التلميح�ات الواضحة بتكري�م هؤالء االنبي�اء اخلمس�ة# - الذين تقدَّ
الصفحات الس�ابقة - وذكرهم بكلامت التمييز والفرز املويش بمكانتهم العالية والس�امية قياسًا بباقي 
االنبياء واملرس�لني# كام يف قوله تعاىل يف س�ورة االحزاب: ﴿َو إِْذ َأَخْذنا ِمَن النَّبِيِّنَي ِميثاَقُهْم َو ِمنَْك َو 

ِمْن ُنوٍح َو إِْبراِهيَم َو ُموسى َو ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َو َأَخْذنا ِمنُْهْم ِميثاقًا َغلِيظًا﴾)170(.
فذك�ر ه�ؤالء االنبياء اخلمس�ة بع�د ذكر عم�وم االنبي�اء# وبالتخصيص، م�ع اس�امئهم املباركة 

الرشيفة، فيه الكثري من الداللة عىل متيُّز هؤالء# عن عموم الباقني# كام هو معلوم.
يِن م�ا َوصَّ بِِه ُنوحًا َو  َع َلُكْم ِمَن الدِّ وقري�ب م�ن ذلك أيضًا قوله تعاىل يف س�ورة الش�ورى: ﴿َشَ
ُقوا فِيِه َكُ�َ َعىَل  يَن َو ال َتَتَفرَّ ْينا بِِه إِْبراِهيَم َو ُموس�ى َو ِعيس�ى َأْن َأِقيُموا الدِّ الَِّذي َأْوَحْينا إَِلْيَك َو ما َوصَّ

َتبِي إَِلْيِه َمْن َيشاُء َو َيِْدي إَِلْيِه َمْن ُينِيُب﴾)171(. كنَِي ما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه اهللَُّ َيْ امْلُْشِ
ويف ه�ذه اآلية الكريم�ة أيضًا من التأييد البنيَّ عىل تكريم هؤالء االنبياء اخلمس�ة# تكرياًم متميِّزًا 

جيعلهم بمصاف متفوق قياسًا بغريهم من االنبياء واملرسلني#.
ويف س�ورة آل عمران قال جل اس�مه: ﴿إِنَّ الَِّذي�َن َيْكُفُروَن بِآياِت اهللَِّ َو َيْقُتُل�وَن النَّبِيِّنَي بَِغرْيِ َحقٍّ َو 
ْنيا  ْم يِف الدُّ ُهْم بَِعذاٍب َألِيٍم * ُأولئَِك الَِّذيَن َحبَِطْت َأْعامُلُ ْ َيْقُتُلوَن الَِّذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّ
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يَن﴾)172(. ْم ِمْن ناِصِ َو اآلِْخَرِة َو ما َلُ
ويف تفس�ريه الص�ايف بع�د ذكر اآلي�ة االُوىل قال: قي�ل: هم أه�ل الكتاب الذي�ن يف عرصهملسو هيلع هللا ىلص قتل 
أوائله�م االنبي�اء ومتابعيهم من عباد بن�ي ارسائيل، وهم رضوا به، وقصدوا قت�ل النبيملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني، 

ولكن اهلل عصمهم.
ويف املجمع: عن النبيملسو هيلع هللا ىلص انه سئل: أي الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟

ق�الملسو هيلع هللا ىلص: رج�ل قتل نبيًا أو رجاًل أمر بمعروف أو هن�ى عن منكر ثم قرأ، ويقتلون النبيني بغري حق، 
ويقتلون الذين يأمرن بالقسط من الناس.

ث�م ق�الملسو هيلع هللا ىلص: قتلت بنو ارسائيل ثالثة وأربعني نبيًا من أول النهار يف س�اعة واح�دة، فقام مائة واثنا 
ع�رش رجاًل من عباد بني ارسائي�ل فأمروا من قتلهم باملعروف وهنوهم عن املنكر فقتلوا مجيعًا من آخر 

النهار يف ذلك اليوم، وهو الذي ذكره اهلل تعاىل)173(.
ويف هذا اخلرب املتعلِّق هبذه اآلية الكريمة داللة واضحة عىل أن هناك يف بعض العصور مجلة متفاوتة 
من االنبياء# وال يمكن عند ذلك القول بان كل واحد من هؤالء# صحب رس�الة ورشيعة كربى 
ة تقوم بنسخ الرسالة التي سبقتها، فال بد من أن يكون االنبياء بني ُأويل العزم املذكورين#  هلداية االُمَّ
م آنفًا يف اخلرب  تن�اط هبم مس�ؤولية التبليغ برس�الة الرس�ول الذين س�بقهم من ُأويل الع�زم# كام تق�دَّ
املنقول عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص فراجع وتأمل فان فيه تفصيل ش�امل التباع االنبياء املرسلني بني ُأويل العزم 

املذكورين.
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تأمُّالت خمترصة يف حياة األنبياء اخلمسة
أُويل العزم#

أواًل: نوح$
احللق�ة االُوىل من سلس�لة االنبي�اء ُأويل العزم# تتمث�ل بالنبي االكرم ن�وح$ صاحب الرشيعة 
س هلداية  الس�اموية الكربى، والدعوة العظيمة لعموم البرش يف عرصه، وحامل الكتاب الس�اموي املقدَّ

البرشية اىل طاعة الواحد القّهار، ونبذ عبادة االصنام واألوثان.
يمتد نسبه$ اىل أب البرش آدم# من خالل سلسلة من اآلباء االجداد يمكن حرصها بام ييل:

نوح بن المك بن متوشلخ بن اخنوخ )ادريس( بنب يارد بن مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيث 
.)174(

بن آدم#
فآدم$ هو اجلد الثامن لنوح$ كام تظهره سلسة النسب هذه)175(، وكان آدم$ قد برِشَّ به، وكان 

بينهام العديد من االنبياء املستخفني الذين مل يرد حتى ذكر اسامئهم يف القرآن الكريم.
والظاه�ر - ك�ام تذكر ذل�ك بعض االخبار - ان ب�ني هبوط آدم$ ووالدة ن�وح$ ما يقارب من 

1624 عامًا، حني تذكر روايات العامة أن ما بني آدم ونوح# كان عرشة قرون أو كثر)176(.
 ُأسمي$ بنوح النه كام تذكر الروايات ناح عىل قومه الف سنة إالّ مخسني عامًا)177( أو مخسامئة عام 

ثم نحى$ نفسه عام كان فيه قومه من الضاللة)178(.
حني قيل ان اس�مه احلقيقي هو عبداجلبار، وقيل: عبد الغفار، وقيل: عبدالرمحن، وقيل: عبدامللك 

وعبداالعىل)179(، ومجيعها كام هو واضح ُتثبت له العبودية هلل تبارك وتعاىل.
ى ويدعى بشيخ االنبياء، ونجي اهلل)180(. وكان$ يسمَّ
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وأم�ا وصف�ه فقد قيل فيه: ان�ه كان اىل االدمة ما هو، دقيق الوجه، يف رأس�ه ط�ول، عظيم العينني، 
دقيق الس�اق، كثري حلم الفخذين، ضخم الرسة، طويل اللحية، عريضًا طوياًل جس�ياًم، وكان يف غضبه 

وانتهاره شدة)181(.

بعثة نوح$
ق�ال اهلل تب�ارك وتعاىل يف س�ورة ه�ود: ﴿َو َلَقْد َأْرَس�ْلنا ُنوحًا إىِل َقْوِم�ِه إيِنِّ َلُكْم َنِذي�ٌر ُمبنٌِي * َأْن ال 
َتْعُب�ُدوا إاِلَّ اهللََّ إيِنِّ َأخ�اُف َعَلْيُك�ْم َعذاَب َي�ْوٍم َألِيٍم * َفقاَل امْلَأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِم�ْن َقْوِمِه ما َنراَك إاِلَّ َبَشًا 
ْأِي َو ما َنرى َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم كاِذبنَِي  َبَعَك إاِلَّ الَِّذيَن ُهْم َأراِذُلنا باِدَي الرَّ ِمْثَلنا َو ما َنراَك اتَّ
َيْت َعَلْيُك�ْم َأ ُنْلِزُمُكُموها َو  ًة ِمْن ِعنِْدِه َفُعمِّ * ق�اَل ي�ا َقْوِم َأ َرَأْيُت�ْم إِْن ُكنُْت َعىل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ َو آت�ايِن َرْحَ
ُْم  َأْنُتْم َلا كاِرُهوَن * َو يا َقْوِم ال َأْس�َئُلُكْم َعَلْيِه ماالً إِْن َأجِرَي إاِلَّ َعىَل اهللَِّ َو ما َأَنا بِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ
ُروَن * َو ال  ْم َأ َفال َتَذكَّ يِن ِمَن اهللَِّ إِْن َطَرْدُتُ َهُلوَن * َو يا َقْوِم َمْن َينُْصُ ِْم َو لكِنِّي َأراُكْم َقْومًا َتْ ُمالُقوا َربِّ
ِذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم َلْن  َأُق�وُل َلُك�ْم ِعنِْدي َخزائُِن اهللَِّ َو ال َأْعَلُم اْلَغْيَب َو ال َأُق�وُل إيِنِّ َمَلٌك َو ال َأُقوُل لِلَّ
ُيْؤتَِيُه�ُم اهللَُّ َخ�رْيًا اهللَُّ َأْعَلُم باِم يِف َأْنُفِس�ِهْم إيِنِّ إِذًا مَلَِن الظَّاملنَِِي * قاُلوا يا ُن�وُح َقْد جاَدْلَتنا َفَأْكَثْرَت ِجداَلنا 
اِدِقنَي * قاَل إِنَّام َيْأتِيُكْم بِِه اهللَُّ إِْن شاَء َو ما َأْنُتْم بُِمْعِجِزيَن * َو ال َينَْفُعُكْم  َفْأتِنا باِم َتِعُدنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ
ُكْم َو إَِلْي�ِه ُتْرَجُعوَن * َأْم َيُقوُلوَن  ُنْصِح�ي إِْن َأَرْدُت َأْن َأْنَص�َح َلُك�ْم إِْن كاَن اهللَُّ ُيِري�ُد َأْن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُّ
ُه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلَّ  ِرُموَن * َو ُأوِحَي إىِل ُنوٍح َأنَّ َّا ُتْ ْيُتُه َفَعيَلَّ إِْجراِمي َو َأَنا َبِري ٌء ِم اْفَتاُه ُقْل إِِن اْفَتَ
َم�ْن َق�ْد آَمَن َفال َتْبَتئِْس باِم كاُنوا َيْفَعُلوَن * َو اْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنا َو َوْحيِنا َو ال خُتاطِْبنِي يِف الَِّذيَن َظَلُموا 
ا َنْسَخُر  ُْم ُمْغَرُقوَن * َو َيْصنَُع اْلُفْلَك َو ُكلَّام َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن َقْوِمِه َسِخُروا ِمنُْه قاَل إِْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفإِنَّ إِنَّ
ِزيِه َو َيِلُّ َعَلْيِه َعذاٌب ُمِقيٌم * َحتَّى إِذا جاَء  ِمنُْكْم َكام َتْس�َخُروَن *َفَس�ْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعذاٌب ُيْ
َأْمُرنا َو فاَر التَّنُّوُر ُقْلنَا اْحِْل فِيها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثنَنْيِ َو َأْهَلَك إاِلَّ َمْن َس�َبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما 
ِري  آَم�َن َمَع�ُه إاِلَّ َقلِيٌل * َو قاَل اْرَكُبوا فِيها بِْس�ِم اهللَِّ َمْراها َو ُمْرس�اها إِنَّ َريبِّ َلَغُف�وٌر َرِحيٌم * َو ِهَي َتْ
باِل َو نادى ُنوٌح اْبنَُه َو كاَن يِف َمْعِزٍل يا ُبنَ�يَّ اْرَكْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكافِِريَن * قاَل  ِبِ�ْم يِف َم�ْوٍج َكاجْلِ
َسآِوي إىِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن امْلاِء قاَل ال عاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللَِّ إاِلَّ َمْن َرِحَم َو حاَل َبْينَُهاَم امْلَْوُج َفكاَن 
ِمَن امْلُْغَرِقنَي * َو ِقيَل يا َأْرُض اْبَلِعي ماَءِك َو يا َس�امُء َأْقلِِعي َو ِغيَض امْلاُء َو ُقِضَ األَْْمُر َو اْس�َتَوْت َعىَل 
قُّ َو  ُه َفقاَل َربِّ إِنَّ اْبنِي ِم�ْن َأْهيِل َو إِنَّ َوْعَدَك احْلَ �وِديِّ َو ِقي�َل ُبْعدًا لِْلَق�ْوِم الظَّاملنَِِي * َو نادى ُنوٌح َربَّ اجْلُ
ُه َعَمٌل َغرْيُ صالٍِح َفال َتْس�َئْلِن ما َلْيَس َلَك بِِه  ُه َلْيَس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ َأْن�َت َأْحَك�ُم احْلاكِِمنَي * قاَل يا ُنوُح إِنَّ
ِعْلٌم إيِنِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلاِهلنَِي * قاَل َربِّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَئَلَك ما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َو إاِلَّ َتْغِفْر 
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َّْن َمَعَك َو  يَن * ِقيَل يا ُنوُح اْهبِْط بَِس�الٍم ِمنَّ�ا َو َبَركاٍت َعَلْيَك َو َعىل ُأَمٍم ِم يِل َو َتْرَحْنِ�ي َأُكْن ِمَن اْلارِسِ
ُهْم ِمنَّا َعذاٌب َألِيٌم * تِْلَك ِمْن َأْنباِء اْلَغْيِب ُنوِحيها إَِلْيَك ما ُكنَْت َتْعَلُمها َأْنَت َو ال  ُأَمٌم َسنَُمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ

َقْوُمَك ِمْن َقْبِل هذا َفاْصِ�ْ إِنَّ اْلعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنَي﴾)182(.
ان ه�ذه اآلي�ات املباركة - باالضاف�ة اىل غريها)183( - حتكي مجلة الظ�روف التي أحاطت بنبي اهلل 
بوه وانكروا بنوته، وجحدوا باآليات  ن�وح$ منذ بعثته وحتى نزول العقاب الالهل�ي بقومه الذين كذَّ

التي توعدهم هبا، وانذرهم بحلوهلا فيهم، وما سيحل بعدها عليهم من العذاب االليم والشديد.
تقول الروايات املنقولة بان نوحًا$ كان نجارًا يكتسب قوته من عمله الذي كان يؤديه، وكان كثري 
الش�كر واحلمد هلل تبارك وتعاىل، ولذا فقد جاء ذكره يف القرآن الكريم مقرتنًا الش�كر، حيث قال جل 

ُه كاَن َعْبدًا َشُكورًا ﴾)184(. ْلنا َمَع ُنوٍح إِنَّ َة َمْن َحَ يَّ اسمه يف سورة االرساء: ﴿ُذرِّ
حي�ث ق�ال الطربيس رمحه اهلل ش�ارحًا هلا: ان نوحًا كان عبدًا هلل تعاىل، كثري الش�كر، وكان اذا لبس 

ثوبًا أو أكل طعامًا أو رشب ماًء شكر اهلل تعاىل، وقال: احلمد هلل.
وقيل: انه كان يقول يف ابتداء االكل والرشق: بسم اهلل، ويف انتهائه: احلمد هلل.

وروي عن أيب عبداهلل وأيب جعفر# ان نوحًا كان اذا أصبح وأمس�ى قال: اللهم اين ُأش�هدك أن ما 
أصبح يب من نعمة يف دين أو دنيا فمنك وحدك ال رشيك لك، لك احلمد، ولك الش�كر هبا عيلَّ حتى 

ترىض وبعد الرضا. فهذا كان شكره)185(.
وروي مثل ذلك عن أيب جعفر$ يف العلل)186( ويف تفسري القمي)187(.

وروي أيضًا عن االمام الس�ّجاد$ انه قال: أخذ الناس ثالثة من ثالثة: أخذوا الصرب عن أيوب، 
والشكر عن نوح، واحلسد عن نبي يعقوب)188(.

وق�د بعث�ه اهلل تعاىل اىل قومه مبرشًا ومنذرًا وهاديًا اىل رصاط العزيز احلميد، فام آمن به من قومه إالّ 
بعد طول دعوة استمرت - بنص القرآن الكريم - تسعامئة ومخسني عامًا.

قل جل اسمه: ﴿َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا إىِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ َخِْسنَي عامًا﴾)189(.
بق�ي$ طيلة هذه الفرتة الطويل�ة يدعو قومه اىل اهلل تعاىل فال يزدادون إالّ طغيانًا وكفرًا وخمالفة له 
ولدعوته، حتى قيل: ان الرجل منهم كان يايت بابنه وهو صغري)190( فيقفه عىل رأس نوح$ فيقول: يا 

بني إن بقيت بعدي فال تطيعن هذا املجنون!!)191(.
وبق�ي$ ع�ىل ه�ذه احلال، حت�ى جاء أم�ر اهلل تعاىل باغ�راق قومه النه ل�ن يؤمن منه�م بعد ذلك 
أحد)192(، وان يصنع سفينة ليحمل فيها أهله ومن آمن معه، وكذا زوجني من كل حيوان - ذكر وأنثى 

- لتواصل احلياة جمراها بعد ذلك، وبعد هالك الظاملني الكافرين)193(.



وهكذا شاءت ارادة اهلل تعاىل - بعد امتام احلجة عىل قوم نوح$ - بان يغرقوا يف الطوفان الرهيب 
الذي اكتسح االرض وغطى اجلبال، ومل ينجو منه أحد إالّ من شاء اهلل تعاىل وعصمه من الغرق.

ل يف حياة نوح$ وقفة تأمُّ
التأم�ل املتدبِّ�ر يف حي�اة نوح$ وجه�اده من أجل اع�الء كلمة احل�ق، وقيادة قومه ص�وب عبادة 
قة يف الس�ور املختلفة التي س�بق لنا أن أرشنا اىل  الواحدة االحد، وكام تروهيا آيات القرآن الكريم املتفرِّ
العديد منها، كل ذلك يقود اىل رسم املنهج القويم الذي اتبعه$ من أجل امتام رسالته، واقامة دعوته 

املباركة.
فقراءة اآليات املباركة يف سورة نوح - مثاًل - والتأمل يف كيفية حماورته$ لقومه من أجل اقناعهم 
باتباع�ه واتب�اع الدين الس�اموي الذي ج�اء به من قبل اهلل تب�ارك وتعاىل، يبنيِّ للق�اريء مناهج التبيني 

واحلجة الدامغة التي كان يديل هبا عىل قومه، وهم سادرون يف غيهم، مسرتسلون يف كفرهم.
ق�ال اهلل تب�ارك وتعاىل حاكي�ًا عن نوح$ قوله: ﴿قاَل يا َقْوِم إيِنِّ َلُكْم َنِذي�ٌر ُمبنٌِي * َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َو 
ُر َلْو  ى إِنَّ َأَجَل اهللَِّ إِذا جاَء ال ُيَؤخَّ ْرُكْم إىِل َأَجٍل ُمَس�مًّ ُق�وُه َو َأطِيُع�وِن * َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َو ُيَؤخِّ اتَّ

ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾)194(.
ْم إرِْسارًا * َفُقْلُت اْس�َتْغِفُروا  ْرُت َلُ ْم َو َأرْسَ ْم ِجهارًا * ُثمَّ إيِنِّ َأْعَلنُْت َلُ وقال أيضًا: ﴿ُثمَّ إيِنِّ َدَعْوُتُ
َعْل َلُكْم َجنَّاٍت  �امَء َعَلْيُكْم ِم�ْدرارًا * َو ُيْمِدْدُكْم بَِأْمواٍل َو َبنِ�نَي َو َيْ ارًا * ُيْرِس�ِل السَّ ُه كاَن َغفَّ ُك�ْم إِنَّ َربَّ
َو َيَْع�ْل َلُك�ْم َأْن�ارًا * م�ا َلُكْم ال َتْرُجوَن هللَِِّ َوق�ارًا * َو َقْد َخَلَقُك�ْم َأْطوارًا * َأ َلْ َت�َرْوا َكْيَف َخَلَق اهللَُّ 
�ْمَس رِساج�ًا * َو اهللَُّ َأْنَبَتُكْم ِمَن األَْْرِض  َس�ْبَع َس�امواٍت طِباق�ًا * َو َجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنورًا َو َجَعَل الشَّ
َنباتًا * ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيها َو ُيِْرُجُكْم إِْخراجًا * َو اهللَُّ َجَعَل َلُكُم األَْْرَض بِس�اطًا * لَِتْس�ُلُكوا ِمنْها ُس�ُباًل 

فِجاجًا﴾)195(.
ومل�ا يئ�س نوح$ من قومه أن هيت�دوا، وقد ُأخرب من لدن اهلل تعاىل بانه ل�ن يؤمن منهم غري الذين 

آمنوا، انتقل بالدعاء عليهم، ومسائلة اهلل جل اسمه أن هيلكم بذنوهبم.
نع�م، لق�د رشع نوح$ م�ع قومه باالس�تدالل العقيل عىل خالق الك�ون، وقدرات�ه البيِّنة يف خلق 
م�ن خملوق�ات كربى حتيط هبم، وأخربهم$ ب�ان اهلل تعاىل هو الذي بيده مقادي�ر كل يشء، وانه مدبِّر 
ر بع�ض اآليات املباركة  كل يشء، ولك�ن مل يك�ن حديث�ه ليجدي نفعًا مع هؤالء الق�وم الذين كام تذكِّ
اهن�م كان�وا كلام دعاهم للتوبة والعمل الصالح حتى يغفر اهلل تعاىل هل�م ﴿َجَعُلوا َأصابَِعُهْم يِف آذاِنِْم َو 

وا اْستِْكبارًا﴾)196(. وا َو اْسَتْكَ�ُ ْم َو َأَصُّ اْسَتْغَشْوا ثِياَبُ
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ومل يؤم�ن م�ن قوم نوح$ رغم طول فرتة بقائه فيهم عىل ما تذك�ر بعض الروايات أكثر من ثامنني 
ش�خصًا، وللم�رء أن يتصور ما أحاط نوح$ م�ن الضيق واملصاعب والش�دائد العظام وهو يرى أن 

معدل ما يؤمن به كل اثني عرش عامًا شخص واحد فحسب!!
بي�د ان ذل�ك مل يث�ن نوح$ ع�ن مواصلة دعوته واملجاه�رة هبا، رغم ما كان حييط�ه من املصاعب 

والشدائد الكبرية واملتالحقة التي مل تنفك تنهال عليه حتى أواخر حياته.
فهو$ ُيتهم باجلنون والتخريف من قبل قومه، بل ويويص كبريهم صغريهم بذلك، داعني اجلميع 

م منّا االشارة اىل ذلك آنفًا. اىل مقاطعته، ونبذ دعوته كام تقدَّ
بل وكان اس�تخفاف قومه به متصاًل متواصاًل حتى عند رشوعه ببناء الس�فينة، واعدادها للطوفان 

ل النهاية احلتمية للعتاة والكافرين واملستهزئني من قومه. الذي كان يشكِّ
َب  بل وهذه امرأته - عىل ما جاء يف سورة التحريم - ختونه عىل عظم دعوته، وكثرة جهاده: ﴿َضَ
نْيِ َفخاَنتاُها َفَلْم  َت َعْبَدْيِن ِم�ْن ِعباِدنا صاحِلَ ِذي�َن َكَفُروا اْم�َرَأَت ُنوٍح َو اْمَرَأَت ُلوٍط كاَنتا حَتْ اهللَُّ َمَث�اًل لِلَّ

اِخلنَِي﴾)197(. ُيْغنِيا َعنُْهام ِمَن اهللَِّ َشْيئًا َو ِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ
ثم ترى أن ولدًا من أوالد نوح$ يقوده جهله اىل الغرق لرفضه اتباع والده نوح$ يف الصعود اىل 

سفينته التي كانت متخر عباب املاء املتالطم واملضطرب.
ب�ل وغ�ري ذلك من املصاعب والش�دائد التي تالحقت عىل هذا النبي الكري�م$ لكن ذلك كله مل 
يثنه عن مواصلة رسالته، واجلد يف الدعوة اىل اهلل تبارك وتعاىل، واطاعة أوامره، واالنتهاء عن نواهيه، 

فكان بحق مدرسة كربى من مدارس الدعوة اىل التوحيد بمناهجها وأساليبها املختلفة املباركة.

ثانيًا: ابراهيم اخلليل$
النب�ي الث�اين من االنبي�اء ُأويل العزم# الذين كان�وا أصحاب رشيعة وكتاب ودع�وة عاملية كربى 

للبرشية مجعاء.
كان�ت الفاصل�ة الزمني�ة بين�ه وب�ني ن�وح$ أل�ف ع�ام ك�ام تذك�ره الرواي�ة املنقول�ة ع�ن االمام 

.)198(
الصادق$

ولذا فان نسبه$ يتصل بنوح من خالل سلسلة من اآلباء واالجداد يمكن حرصهم بام ييل:
ابراهي�م ب�ن ت�ارخ ب�ن تاحور ب�ن رسوح ب�ن رعو بن فال�ج بن عاب�ر بن ش�الح بن ارفكش�اذ بن 

نوح)199(.
حني يذكر أهل الكتاب بان نسبه كام ييل:
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ابراهيم بن تارخ بن ناحور بن س�اروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن ش�الح بن أفخش�ذ بن سام بن 
نوح.

وعمومًا فان نوح$ هو اجلد الثامن البراهيم$ كام ذكرنا آنفًا.
كان�ت ُأم�ه - عىل ما يذكر ذلك الكلبي - تدعى بونا بنت كربتا بن كرثي من بني أفخش�ذ بن س�ام 

بن نوح$.
 وتذكر االخبار بان ُأمه وُأم لوط كانتا ُأختني الب واحد يدعى بالحج، إال أن الظاهر كون زوجتي 
ابراهيم ولوط$ كانتا ُأختني ال ُأميهام، وحيث تذكر األخبار بانه$ تزوج سارة ابنة ال حج، وهو ما 

سنتعرض له الحقًا ان شاء اهلل تعاىل.
ولد$ يف كوثى ربا)200( وكان أبوه من أهلها، فنشأ فيها وشب.

ت�ويف والده وه�و يف بطن ُأمه، فكفله بعد ذلك عمه آزر، فاعتاد ع�ىل أن يدعوه بأيب ملا أملته رعايته 
له وتربيته.

والدته ونشأته$
تذك�ر بع�ض الروايات املنقولة عن أهل البيت# أن ابراهيم$ ولد يف اليوم االول من ش�هر ذي 

احلجة)201(.
وانه$ ولد يف زمن نمرود بن كنعان، وزعم بعضهم أن نمرود كان والة كيكاوس، وبعضهم قال: 

كان ملكًا برأسه.
ه خافت عليه من نمرود الذي كان قد أخربه منجموه)202( بانه س�يولد يف ذلك الزمان  وقيل: أن ُأمَّ

من ينسخ دينه الفاسد، ويدعو اىل دين جديد، فخبأته يف غار بعيد عن عني الزقباء ورجال السلطة.
وتذكر هذه االخبار انه$كان يش�ب يومًا كام يش�ب غريه يف الش�هر، فاش�تد عوده واستقام خالل 

فرتة قصرية من الزمن حتى أخذ يضاهي الرجال االقوياء.
ومل�ا صار عمره ثالثة عرش عامًا خرج مع ُأمه اىل بل�ده، وحينها بدأت مناظراته وجمادالته مع قومه 

عبدة االوثان يف بابل)203(.

ابراهيم$ وقومه
م�ن املحاج�ات الرائعة وامللفتة للنظر م�ا درج عليه ابراهيم$ من مناه�ج علمية رصينة يف اثبات 
بطالن عبادة قومه والدعوة اىل عبادة الواحد القّهار، حيث كان رشوعه$ باس�لوب ذكي ورصني يف 
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اقامة احلجج القاطعة عىل صحة دعواه وفساد عبادهتم التي ما انفكوا عليه عاكفني.
والق�رآن الكري�م بآيات�ه املختلف�ة يبنيِّ بوضوح ه�ذه املناهج الرائع�ة التي اعتمده�ا ابراهيم$ يف 

ذلك.
ل يف بعض تلك اجلوانب التي أرشنا اليها. فلنقرأ ولنتأمَّ

يقًا َنبِيًّا * إِْذ قاَل أِلَبِيِه  ُه كاَن ِصدِّ قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة مريم: ﴿َو اْذُكْر يِف اْلكِتاِب إِْبراِهيَم إِنَّ
يا َأَبِت ِلَ َتْعُبُد ما ال َيْس�َمُع َو ال ُيْبِصُ َو ال ُيْغنِي َعنَْك َش�ْيئًا * يا َأَبِت إيِنِّ َقْد جاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم ما َلْ َيْأتَِك 
ْح�ِن َعِصيًّا * يا َأَبِت إيِنِّ  �ْيطاَن كاَن لِلرَّ �ْيطاَن إِنَّ الشَّ ا * يا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّ بِْعنِ�ي َأْهِدَك ِصاطًا َس�ِويًّ َفاتَّ

ْيطاِن َولِيًّا﴾)204( ْحِن َفَتُكوَن لِلشَّ َك َعذاٌب ِمَن الرَّ َأخاُف َأْن َيَمسَّ
هكذا كانت دعوته$ أول أمره البيه آزر، ومن ثم ملن حييطه من قومه وأصحابه.

ًة إيِنِّ َأراَك َو َقْوَمَك يِف َضالٍل ُمبنٍِي * َو َكذلَِك ُنِري  ﴿َو إِْذ ق�اَل إِْبراِهي�ُم أِلَبِيِه آَزَر َأ َتتَِّخُذ َأْصنام�ًا آِلَ
ْيُل َرأى َكْوَكبًا قاَل هذا  �امواِت َو األَْْرِض َو لَِيُكوَن ِمَن امْلُوِقننَِي * َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّ إِْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّ
َريبِّ َفَل�امَّ َأَف�َل ق�اَل ال ُأِح�بُّ اآلْفِلنَِي * َفَلامَّ َرَأى اْلَقَمَر باِزغ�ًا قاَل هذا َريبِّ َفَلامَّ َأَفَل ق�اَل َلئِْن َلْ َيِْديِن َريبِّ 
�ْمَس باِزَغًة قاَل هذا َريبِّ هذا َأْك�َ�ُ َفَلامَّ َأَفَلْت قاَل يا َقْوِم إيِنِّ  الِّنَي * َفَلامَّ َرَأى الشَّ ألََُكوَن�نَّ ِم�َن اْلَقْوِم الضَّ

ُكوَن﴾)205(. َّا ُتْشِ َبِري ٌء ِم
وهك�ذا نرى أن ابراهيم$ اس�تدرج قومه يف حماورة ذكية القناعه�م ببطالن ما هم عليه من عبادة 
الكواك�ب والنج�وم وغ�ري ذلك من املوج�ودات التي خلقها اهلل تعاىل وس�ّخرها خلدم�ة البرش، ال أن 

يتخذها الناس اهلة هلم دون اهلل اخلالق اجلّبار.
ق�ال العاّلم�ة املجل�يس رمح�ه اهلل تعليقًا عىل ذل�ك: يمكن ارج�اع قوله$ اىل الدليل املش�هور بني 
املتكلِّمني من عدم االنفكاك عن احلوادث، واالستدالل به عىل امكاهنا وافتقارها اىل املؤثر، أو اىل اهنا 

حمل التغيري واحلوادث، والواجب تعاىل ال يكون كذلك.
أو اىل أن االُفول والغروب نقس، وهو ال جيوز عىل الصانع.

أو اىل أن هذه احلركة الدائمة املستمرة تدل عىل اهنا مسخرة لصانع، والعقل حيكم بأن الصانع مثل 
هذا اخللق ال يكون مصنوعًا.

أو ان الغيب�ة واحلض�ور والطل�وع واالُف�ول م�ن خ�واص االجس�ام ويلزمه�ا االم�كان لوج�وه 
شتى)206(.

�امواِت َو األَْْرَض َحنِيفًا َو ما َأَنا  ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ ويف س�ورة الش�عراء قال تعال: ﴿إيِنِّ َوجَّ
كنَِي * َو اْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ إِْبراِهيَم * إِْذ قاَل أِلَبِيِه َو َقْوِمِه ما َتْعُبُدوَن * قاُلوا َنْعُبُد َأْصنامًا َفنََظلُّ َلا  ِمَن امْلُْشِ
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وَن * قاُلوا َبْل َوَجْدنا آباَءنا َكذلَِك  عاكِِف�نَي * قاَل َهْل َيْس�َمُعوَنُكْم إِْذ َتْدُعوَن * َأْو َينَْفُعوَنُكْم َأْو َي�ُ�ُّ
ُْم َعُدوٌّ يِل إاِلَّ َربَّ اْلعامَلنَِي *  َيْفَعُل�وَن * ق�اَل َأ َفَرَأْيُتْم ما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن * َأْنُتْم َو آباُؤُكُم األَْْقَدُموَن * َفإِنَّ
الَِّذي َخَلَقنِي َفُهَو َيِْديِن * َو الَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َو َيْسِقنِي * َو إِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي * َو الَِّذي ُيِميُتنِي 

يِن﴾)207( ُثمَّ ُيْينِِي * َو الَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر يِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ
وم�ن ث�م انتقل ابراهيم$ اىل املواجهة القاطعة املربهنة عىل بطالن عبادة قومه وفس�ادها: ﴿َو َلَقْد 
آَتْينا إِْبراِهيَم ُرْش�َدُه ِمْن َقْبُل َو ُكنَّا بِِه عاملنَِِي * إِْذ قاَل أِلَبِيِه َو َقْوِمِه ما هِذِه التَّامثِيُل الَّتِي َأْنُتْم َلا عاكُِفوَن 
قِّ َأْم  * قاُلوا َوَجْدنا آباَءنا َلا عابِِديَن * قاَل َلَقْد ُكنُْتْم َأْنُتْم َو آباُؤُكْم يِف َضالٍل ُمبنٍِي * قاُلوا َأ ِجْئَتنا بِاحْلَ
اِهِديَن  امواِت َو األَْْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َو َأَنا َعىل ذلُِكْم ِمَن الشَّ ُكْم َربُّ السَّ َأْنَت ِمَن الالَِّعبنَِي * قاَل َبْل َربُّ
ُهْم إَِلْيِه َيْرِجُعوَن  ْم َلَعلَّ * َو َت�اهللَِّ ألََكِي�َدنَّ َأْصناَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدبِِريَن * َفَجَعَلُهْم ُج�ذاذًا إاِلَّ َكبرِيًا َلُ
ُه مَلَِن الظَّاملنَِِي * قاُلوا َسِمْعنا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيقاُل َلُه إِْبراِهيُم * قاُلوا َفْأُتوا بِِه  تِنا إِنَّ * قاُلوا َمْن َفَعَل هذا بِآِلَ
تِنا يا إِْبراِهيُم * قاَل َبْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم هذا  ُهْم َيْشَهُدوَن * قاُلوا َأ َأْنَت َفَعْلَت هذا بِآِلَ َعىل َأْعنُيِ النَّاِس َلَعلَّ
ُكْم َأْنُتُم الظَّاملُِوَن * ُثمَّ ُنكُِسوا َعىل ُرُؤِسِهْم  َفْس�َئُلوُهْم إِْن كاُنوا َينْطُِقوَن * َفَرَجُعوا إىِل َأْنُفِس�ِهْم َفقاُلوا إِنَّ
ُكْم * ُأفٍّ َلُكْم  َلَقْد َعلِْمَت ما هُؤالِء َينْطُِقوَن * قاَل َأ َفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ما ال َينَْفُعُكْم َشْيئًا َو ال َيُ�ُّ

َو ملِا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأ َفال َتْعِقُلوَن﴾)208(.
بًا  تِِهْم َفقاَل َأ ال َتْأُكُلوَن * ما َلُكْم ال َتنْطُِقوَن * َفراَغ َعَلْيِهْم َضْ ويف سورة الصافات: ﴿َفراَغ إىِل آِلَ

بِاْلَيِمنِي * َفَأْقَبُلوا إَِلْيِه َيِزفُّوَن * قاَل َأ َتْعُبُدوَن ما َتنِْحُتوَن * َو اهللَُّ َخَلَقُكْم َو ما َتْعَمُلوَن﴾)209(.
ين أمام  ومّل�ا ُأس�قط يف أيدهيم، ومل حي�ريوا أمام حججه وأقواله ردًا جلأوا اىل س�الح الطغاة واملتكربِّ
دعاوي املصلحني ورساالهتم الكربى التي ستؤدي بالتايل اىل هز عروشهم، وتفنيد وتسفيه أحالمهم، 
ف�د عزموا عىل تصفيته والقضاء عليه، وباس�لوب بش�ع ووح�يش، وهو أن ُيلقى يف الن�ار لُيحرق هبا، 
وُيق�ىض بذلك ع�ىل دعوته، ولكن اهلل تعاىل رد كيدهم يف نحورهم، وأفس�د ما دب�روا له، وما أبرموه، 
وبانت املعجزة الكربى بأحقانية دعوة هذا الرسول الكريم$ عندما أمر اهلل تعاىل النار بأن تكون عليه 
بردًا وس�المًا، وأن ال يمس�ه منه�ا رضر وال أذى، فكان ذلك االمر واحدة م�ن املعجزات االهلية التي 
م منّا احلدي�ث مفصاًل أبان حديثنا عن صفات االنبياء  اقرتن�ت بحياة ابراهيم$ وتعّلقت به، وقد تقدَّ
َتُكْم إِْن ُكنُْت�ْم فاِعلنَِي * ُقْلنا يا ن�اُر ُكويِن َبْردًا َو  وا آِلَ ُق�وُه َو اْنُصُ اخلاص�ة، ومنه�ا املعج�زة: ﴿قاُلوا َحرِّ

يَن﴾)210(. َسالمًا َعىل إِْبراِهيَم * َو َأراُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم األَْْخرَسِ
ِحيِم * َفَأراُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلناُهُم األَْْسَفلنَِي﴾)211(. ﴿قاُلوا اْبنُوا َلُه ُبنْيانًا َفَأْلُقوُه يِف اجْلَ

روى أبان بن عثامن عن أيب عبداهلل$ انه قال: أخربين أيب، عن جدي، عن النبيملسو هيلع هللا ىلص عن جربئيل$ 
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ق�ال: مل�ا أخذ نم�رود ابراهيم$ ليلقي�ه يف النار قلت: ي�ا رب عبدك وخليلك، لي�س يف أرضك أحد 
يعبدك غريه.

قال اهلل تعاىل: هو عبدي آخذه اذا شئت.
ومل�ا ُألق�ي ابراهيم$ يف النار تلق�اه جربئيل$ يف اهلواء وهو هيبط اىل النار فق�ال: يا أبراهيم، لك 

حاجة؟
فقال$: أما لك فال، وقال: يا اهلل يا أحد يا صمد يا من مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد نجني 

من النار برمحتك.
فأوحى اهلل تعاىل اىل النار:﴿ُكويِن َبْردًا َو َسالمًا َعىل إِْبراِهيَم﴾)212()213(.

وقفة صغرية
لق�د كان لترصي��ح ابراهي�م$ أم�ام قوم�ه بعد حتطيم�ه لالصنام بي�ده ب�ان َمْن فع��ل ذلك كان 
كبريه�م - أي قول�ه الذي حكاه عنه اهلل تبارك وتعاىل يف س�ورة االنبياء )بل فعل�ه كبريهم( - موضعًا 
كب�ريًا لالخذ والرد واملناقش�ة، الن ظاهره يوح�ي بوقوع الكذب عن نبي اهلل رغ�م عصمته التي تنايف 

وقوع الكذب من املعصوم كام هو ثابت ومعلوم.
ورغ�م أن التأمل البس�يط يف جمم�ل الظروف واالح�داث التي أحاطت به$ وكيفي�ة حماورته هلم 
يظهر بجالء ووضوح التفس�ري املناس�ب هلذا القول، ونفي ما يمكن أن يوصم به، إالّ إّنا س�نحاول هنا 

أن نستعرض الوجوه املحتملة لتفسري هذا القول، والتي يمكن امجال بعضها بام ييل:
فم�ن ذلك ما ذكره الس�يِّد املرتىض رمحه اهلل من: ان اخلرب مرشوط غ�ري مطلق، النه قال: )ان كانوا 
ينطقون( ومعلوم أن االصنام ال تنطق، وان النطق مس�تحيل عليها، فام عّلق هبذا املس�تحيل من الفعل 

مستحيل أيضًا.
وانام أراد ابراهيم$ هبذا القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفيهم بعبادة من ال يسمع وال يبرص وال 
ينطق وال يقدر أن خيرب عن نفسه بيشء، فقال: ان كانت هذه االصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسري، الن 
من جيوز أن ينطق جيوز أن يفعل، واذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل، وعلم باستحالة 

االمرين انه ال جيوز ان تكون اهلة معبودة، وأن من عبدها ضال مضل.
وال فرق بني قوله: اهنم فعلوا ذلك ان كانوا ينطقون، وبني قوله: اهنم ما فعلوا ذلك وال غريه الهنم 

ال ينطقون وال يقدرون.
وأم�ا قوله: )فاس�ألوهم( فانام هو أمر بس�ؤاهلم أيض�ًا عىل رشط، والنطق منه�م رشط يف االمرين، 
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فكأنه قال: ان كانوا ينطقون فاس�ألوهم، فان ال يمتنع أن يكونوا فعلوه، وهذا جيري جمرى قول أحدنا 
لغريه: من فعل هذا الفعل؟ فيقول: زيد ان كان فعل كذا وكذا، ويشري اىل فعل يضيفه السائل اىل زيد، 
وليس يف احلقيقة من فعل، ويكون غرض املس�ؤول نفي االمرين عن زيد، وتنبيه الس�ائل عىل خطأه يف 

إضافة ما أضافه اىل زيد)214(.
ث�م أن العاّلم�ة املجل�يس رمحه اهلل ذكر أيضًا وجوه�ًا ُأخرى يف تأويل ذلك: منه�ا: انه مل يكن قصد 
ابراهي�م$ اىل ان ينس�ب الفعل الصادر عن�ه اىل الصنم، وانام قصد تقريره لنفس�ه واثباته هلا عىل وجه 
تعرييض، وهذا كام لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابًا بخط رش�يق وأنت حتس�ن اخلط: أنت كتبت 
ه�ذا؟ وصاحبك ُأمي ال حيس�ن اخلط، فقلت له: بل كتبت أن�ت! كان قصدك هبذا اجلواب تقريره لك 

مع االستهزاء، ال نفيه عنك.
ومنها: ان ابراهيم$ غاظته تلك االصنام حني أبرصها مصففة مرتبة، فكان غيظه من كبريهتا أشد 
ملا رأى من زيادة تعظيمهم هلا، فأس�ند الفعل اليه النه هو الس�بب يف اس�تهانته وحطمه هلا، والفعل كام 

يسند اىل مبارشه يسند اىل احلامل عليه.
ومنه�ا: ان يك�ون حكاي�ة ملا يلزم عىل مذهبهم، كأن�ه قال: نعم، ما تنك�رون ان يفعله كبريهم، فان 
من حق من يعبد أو يدعى اهلًا أن يقدر عىل هذا وأش�د منه، أو أنه يلزمكم عىل قولكم أن ال يقدر عىل 

كرسهم إالّ إله أكرب منهم، فانَّ غري اإلله ال يقدر أن يكرس اهلل.
ومنها: انه كناية عن غري مذكور، أي فعله من فعله، وكبريهم ابتداء كالم.

ومنها: ما يروى عن الكس�ائي أنه كان يقف عند قوله )كبريهم( ثم يبتدأ فيقول: )هذا فاس�ألوهم( 
واملعنى: بل فعله كبريهم، وعنى نفسه، الن االنسان أكرب من كل صنم.

ث�م أضاف رمحه اهلل: يظهر م�ن كثري من االخبار أن هذا صدر عنه$ عىل وحه التورية واملصلحة، 
ويمك�ن توجيه التورية ببعض الوجوه املتقدمة، وروى الكليني بس�نده ع�ن معمر بن عمر، عن عطا، 
ُكْم  ُتَه�ا اْلِع�رُي إِنَّ ع�ن أيب عب�داهلل$ ان�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: ال كذب ع�ىل مصلح، ثم ت�ال ﴿َأيَّ
َلس�اِرُقوَن﴾)215( فق�ال: واهلل ما رسقوا وما ك�ذب، ثم تال﴿َبْل َفَعَل�ُه َكبرُِيُهْم هذا َفْس�َئُلوُهْم إِْن كاُنوا 

َينْطُِقوَن﴾)216( ثم قال: واهلل ما فعلوه وما كذب.
وروى عيل بن ابراهيم القمي بسنده عن احلسن بن الصيقل قال: قلت اليب عبداهلل$: إّنا قد روينا 
ُكْم َلس�اِرُقوَن﴾ فقال: واهلل ما رسقوا وما كذب،  ُتَها اْلِعرُي إِنَّ عن أيب جعفر$ يف قول يوس�ف$ ﴿َأيَّ
وق�ال ابراهي�م$: ﴿َبْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم هذا َفْس�َئُلوُهْم إِْن كاُنوا َينْطُِقوَن﴾ فق�ال$: واهلل ما فعلوا وما 

كذب.
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قال: فقال أبو عبداهلل$: ما عندكم فيها يا صيقل؟
قلت: ما عندنا فيها إالّ التسليم.

ق�ال: فقال$: ان اهلل تعاىل أح�ب اثنني، وأبغض اثنني، أحب اخلطر)217( فيام بني الصفني، وأحب 
الك�ذب يف االصالح، وأبغض اخلط�ر يف الطرقات، وأبغض الكذب يف غري االصالح، إن ابراهيم$ 
ق�ال: ﴿َب�ْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم﴾ وهذا ارادة االصالح، وداللة عىل اهنم ال ينطقون، وقال يوس�ف$ ارادة 

االصالح.
وروى ع��ن ع��دة م�ن اصحاب�ه بس�ن�ده ع�ن أيب بص�ري قال: قال أبو عب�داهلل$: التقية من دين 

اهلل.
قلت: من دين اهلل؟

ُكْم َلس�اِرُقوَن﴾ واهلل ما كانوا رسقوا  ُتَها اْلِعرُي إِنَّ قال$: أي واهلل من دين اهلل، قال يوس�ف$: ﴿َأيَّ
شيئًا، ولقد قال ابراهيم$ ﴿إينِّ َسقيٌم﴾ واهلل ما كان سقياًم)218(.

ابراهيم$ النبي الكريم
�ص يف حي�اة نب�ي اهلل ابراهيم$ يظهر باهن�ا مرت خالل مراحل مخس�ة حتددت كل  التأم�ل املتفحِّ
مرحل�ة بمنه�ج وحالة خاصة هبا ت�دل عىل الس�م�و الروح�ي والف�كري هلذا النب�ي$ والتي ي�مكن 
االش�ارة اليه�ا اختصاراص هنا بعد أن تعرضنا وس�نتعرض ان ش�اء اهلل تع��اىل اىل ج�وانب مما يتعلق 

هبا: 
املرحلة االوىل: العبادة اخلالصة هلل تبارك وتعاىل، والتقبُّل الساموي لتلك العبادة وتكريمها.

املرحلة الثانية: التصدي ملسؤولية النبوة الكريمة، والتوفيق االكرب يف ادائها.
املرحلة الثالثة: الوصول اىل مرتبة الرسول صاحب الرسالة الكربى.

املرحل�ة الرابع�ة: القرب الكبري من اهلل تب�ارك وتعاىل، وادراك املنزلة العالي�ة التي أهلته الن يكون 
خلياًل هلل تعاىل.

بة من قبل اهلل  ل قم�ة النضج والرفعة والوص�ول اىل درجة اإلمام�ة املنصَّ املرحلة اخلامس�ة: وتش�كِّ
م منّا احلديث عنها مفصاًل يف مباحثنا  تعاىل، واملشار اليها يف اآلية 124 من سورة البقرة)219( والتي تقدِّ

السابقة.
وال خيف�ى عىل أحد ان ابراهيم$ كان وال زال مصداق�ًا للتوحيد اخلالص الذي اقرتن به والزمه، 
م�ع متتع�ه$ بالكثري من اخلص�ال العالية والرفيعة التي جتعل�ه قدوة كربى متميِّزة للكامالت الس�امية 



108
النبوة، دراسة معارصة

االنس�انية املختلف�ة، كااليثار، ومعرفة اهلل تعاىل، واالخالص يف الطاع�ة والعبادة، واملجاهدة الصابرة 
واملحتس�بة، وغ�ري ذل�ك من الصف�ات الكريمة التي متث�ل اخلالصة االمث�ل لعموم الرق�ي االخالقي 

البرشي.
ة، وأنه قدوة صاحلة يس�تن هبا حتى  نع�م، وم�ن هنا فاّنا نج�د أن اهلل تبارك وتعاىل يعرف�ه$ بان ُأمَّ

االنبياء#.
كنَِي * شاكِرًا أِلَْنُعِمِه اْجَتباُه َو َهداُه  ًة قانِتًا هللَِِّ َحنِيفًا َو َلْ َيُك ِمَن امْلُْشِ قال تعاىل: ﴿إِنَّ إِْبراِهيَم كاَن ُأمَّ
بِْع  نَي * ُثمَّ َأْوَحْينا إَِلْيَك َأِن اتَّ احِلِ ُه يِف اآلِْخَرِة مَلَِن الصَّ ْنيا َحَس�نًَة َو إِنَّ إىِل ِصاٍط ُمْس�َتِقيٍم * َو آَتْيناُه يِف الدُّ

كنَِي﴾)220(. َة إِْبراِهيَم َحنِيفًا َو ما كاَن ِمَن امْلُْشِ ِملَّ

قة يف حياة ابراهيم$ مواقف متفرِّ
ص يف حياة  قة التي يمكن للمرء اس�تخالصها من خالل التأم�ل والتفحُّ كث�رية ه�ي املواق�ف املتفرِّ

ابراهيم$ والتي يمكننا االشارة املتعجلِّلة اليها من خالل املحطات التالية:
1 - اراءته$ ملكوت السموات واالرض.

�امواِت َو األَْْرِض َو  ق�ال اهلل تبارك وتعاىل يف س�ورة االنعام: ﴿َو َكذلِ�َك ُنِري إِْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّ
لَِيُكوَن ِمَن امْلُوِقننَِي﴾)221(.

 ق�ال العاّلم�ة املجليس رمحه اهلل: ارائته ملكوت الس�اموات واالرض حيتمل أن يكون ببرص العني، 
ب�ان يك�ون اهلل تعاىل قّوى برصه، ورفع له كل منخفض، وكش�ط له عن أطباق الس�امء واالرض حتى 

رأى ما فيهام ببرصه.
وأن يكون املراد رؤية القلب، بان أنار قلبه حتى أحاط هبا علاًم.

واالول أظهر نقاًل، والثاين عقاًل.
والظاهر عىل التقديرين انه أحاط علاًم بكل ما فيهام من احلوادث والكائنات.

وأم�ا محل�ه عىل ان�ه رأى الكواكب وما خلقه اهلل تع�اىل يف االرض عىل وجه االعتبار واالس�تبصار 
واستدل هبا عىل اثبات الصانع فال خيفى بعده عام يظهر من االخبار)222(.

2 - رفعه قواعد البيت احلرام مع ولده اسامعيل#.
نا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك  قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة: ﴿َو إِْذ َيْرَفُع إِْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َو إِْسامِعيُل َربَّ
ًة ُمْسلَِمًة َلَك َو َأِرنا َمناِسَكنا َو ُتْب َعَلْينا  تِنا ُأمَّ يَّ نا َو اْجَعْلنا ُمْسلَِمنْيِ َلَك َو ِمْن ُذرِّ ِميُع اْلَعلِيُم * َربَّ َأْنَت السَّ

ِحيُم﴾)223(. اُب الرَّ إِنََّك َأْنَت التَّوَّ
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3 - سؤاله$ احياء املوتى.
ِي امْلَْوت�ى قاَل َأ َو َلْ ُتْؤِمْن ق�اَل َبىل َو لكِْن  ق�ال ع�ز من قائ�ل: ﴿َو إِْذ قاَل إِْبراِهي�ُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ
ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىل ُكلِّ َجَب�ٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُهنَّ  لَِيْطَمئِ�نَّ َقْلبِ�ي قاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِم�َن الطَّرْيِ َفُصْ

َيْأتِينََك َسْعيًا َو اْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾)224(.
مت االشارة اليه يف مطاوي أحاديثنا السابقة. وغري ذلك ممّا تقدَّ

رابعًا: موسى بن عمران$
س، والدعوة  النبي الثالث من الرس�ل ُأويل الع�زم# وصاحب الرشيعة اجلديدة، والكت�اب املقدَّ

الكربى لعموم البرش.
ر مائتني وأربعني عامًا. ُبعث$ بعد ابراهيم$ بخمسامئة عام، وعمَّ

ل ابراهيم$ اجلد  يع�ود نس�به اىل ابراهي�م$ ضمن سلس�لة م�ن اآلباء واالج�داد، حي�ث يش�كِّ
اخلامس له.

فهو موسى بن عمران بن قاهث بن الوي بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم)225(.
يق�ال أن ُأم�ه كان تدع�ى يوكاب�د، وذك�ر ابن كث�ري أن اهلييل قال: اس�م ُأم موس�ى أيارخ�ا، وقيل: 

أياذخت)226(.
وموس�ى$ م�ن بن�ي ارسائيل االس�م املع�روف ل�دى اليه�ود ليعق�وب$ وحيث تفرع نس�ب 

االرسائيليني منه، وتكاثرت ذرياهتم.
فيعقوب$ عاش ما يقارب من سبعة عرش عامًا يف أواخر حياته يف مرص، وتويف هناك خملِّفًا ارسته 

لت ُأرسة بني ارسائيل هناك. التي توسعت وشكَّ
ولقد كان بنو ارسائيل يعيش�ون كجامعة منعزلة متف�ردة ضمن املجتمع املرصي الكبري والذي كان 

حيكمه آنذاك جمموعة من الفراعنة الذين برز منهم ثالثة هم:
1 - ايوفس، وكان معارصًا ليوسف$.

2 - رامسيس الثاين، كانت والدة موسى$ يف عرصه.
3 - منفت�اح، وه�و ابن رامس�يس الث�اين، وهو الذي أرس�ل اهلل تبارك وتعاىل موس�ى وهارون$ 
اليه، وكان أبان تربية ونش�أة موس�ى$ يف قرص رمسيس شاهدًا عىل ذلك، ومراعيا له عىل ما يف ظاهر 

االخبار.
وهذا الفرعون يدعى يف كتب بني ارسائيل ب�)فرعون خروج(.
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ك�ام ان ه�ذا الفرعون ه�و الذي أطبق عليه البحر مع جيش�ه بعد أن تتبَّع موس�ى$ وبني ارسائيل 
عندما عربوا البحر االمحر.

موسى$ ومراحل حياته
قصة موس�ى$ من القصص الش�ائعة واملعروفة، والتي تكرر ذكرها كثريًا يف القرآن الكريم، ويف 

مواضع خمتلفة متعددة.
له الرتابط اخلاص بالوحي الساموي، واالهلام االهلي،  كام ان حياته$ يتفرعاهتا املتشابكة، وما يشكِّ
س�ة من أثر كبري يف نس�ج أبعاد هذهاحلياة يعد من املواصف�ات اخلاصة العظيمة يف حياة  واملناج�اة املقدَّ

االنبياء واملرسلني#.
وعمومًا فان الدراس�ة املتأنية حلياة هذا النبي الكريم$ تبنيِّ بان اخلط البياين حلياته وس�ريته يمكن 

لة اليها من خالل النقاط التالية: تقسيمها اىل مراحل مخسة، يمكن االشارة املتعجِّ
املرحل�ة االوىل: وتش�تمل ع�ىل الظروف املعارصة لوالدته، وما كان من مش�يئة اهلل تعاىل بان ينش�أ 

ويرتعرع يف بيت فرعون طاغية عرصه.
املرحلة الثانية: هروبه من مرص وتوجهه نحو مدين حيث أرض النبي شعيب$.

املرحلة الثالثة: بعثته$ وتوجهه صوب مرص مرة ُأخرى ، ولقائه بفرعون.
املرحل�ة الرابع�ة: خروجه$ ببني ارسائي�ل من مرص، وغرق فرعون خ�الل تتبعه له$ وما رافق 

ذلك من توجهه صوب بيت املقدس يف فلسطني.
املرحلة اخلامسة: املصاعب التي واجهها بسبب فساد بني ارسائيل وانحرافهم.

موسى$ يف القرآن الكريم
تكرر اسم موسى$ يف القرآن الكريم كثريًا كام هو معروف)227(، كام تكرر ذكر مواقفه وقصصه مع 
قومه من بني ارسائيل، وهذا ما يستدعي بالقاريء واملتأمل املزيد من التفحص والدراسة والعنايةهبذا 

س. املطلب املهم واحلساس يف هذا الكتاب املقدَّ
ل االمتداد العظيم والقويم بني البرش وبني اخلالق  فالقرآن الكريم هو الدستور الساموي الذي يشكِّ
جل اسمه، وما يرد فيه يراد منه بال شك أن يكون منهجًا ومدرسة تستلهمها النفوس البرشية لتجاوز 
حلقات التخبط والتعثر والسقوط، واالندفاع بأمن واطمئنان صوب مرايفء االمان، وسواحل النجاة 

التي برشَّ هبا هذا الكتاب العزيز.
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ع عنه قد  وم�ن هن�ا فان هذا التك�رار املتوايل يف ذكر ه�ذا النبي الكريم$ وم�ا يرتبط به، وم�ا يتفرَّ
ل ال يس�ع أحد ان�كاره أو االعراض عنه، فتوس�عت نتيجة  لف�ت أنظار الباحثني والدارس�ني، وبش�كِّ
ذلك البحوث والدراس�ات املتخصصة، وبأش�كال ومناهج خمتلفة تناولت الكثري من الدقائق والعلل 

واالغراض املرتبطة هبذا االمر، واملتفرعة عنه.
ونح�ن اذ نم�ر ع�ىل ذكر ه�ذا النبي الكريم$ فاّنا ال يس�عنا هن�ا أن نخوض يف غ�امر التفصيالت 
الواس�عة والكبرية حلياته، الهنا ال تس�توعبها املجل�دات الضخمة والكبرية، عىل أّننا نش�ري اىل أن أكرب 

أبعاد تلك احلياة املباركة تندرج ضمن االبعاد اخلمسة التي أرشنا اليها آنفًا، وهلل احلمد أوالً وآخرًا.

رابعًا: عيسى$
النبي الرابع من االنبياء ُأويل العزم# هو املسيح عيسى بن مريم#.

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص بحوايل 570 عامًا. ولد$ قبل والدة نبي االسالم االكرم حممَّ
وذكرت بعض اخبارنا أن والدته كانت يف أرض الكوفة، وأن النهر الذي كان اىل جنب والدته$ 

كان هنر الفرات)228(
س  ح�ني تذك�ر بع�ض األخب�ار املنقولة االُخ�رى أن والدت�ه كانت يف قري�ة النارصة يف بي�ت املقدَّ

بفلسطني.
والدت�ه ك�ام هو مع�روف كانت من قب�ل االعجاز االهل�ي املذهل، حي�ث محلت به ُأم�ه مريم بنت 

)229( وهي عذراء مل يمسسها برش.
عمران¢

، وهي ُتعد واحدة من النس�اء االربعة التي كثر تكريمهن  ومريم هذه من أفاضل النس�اء وأطهرهنَّ
د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص وهن: والثناء عليهن يف أكثر مناسبة من قبل نبي االسالم حممَّ

1 - خدحية بنت خويلد زوجة النبي االكرمملسو هيلع هللا ىلص.
2 - فاطمة الزهراء¢ بضعة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص.

3 - آسية بنت مراحم زوجة فرعون.
وعمران والد مريم¢ من الشخصيات الكبرية واملعروفة واملبجلة يف بني ارسائيل، ويعد يف بعض 

الروايات من أنبيائهم وهداهتم، وهو من نسل النبي داود$.

عيسى$)230( الرسول الكريم
�ه الفس�اد واالنح�راف، والكف�ر واالرشاك من قب�ل الكثري  كان�ت والدة عيس�ى$ يف ع�رص عمَّ
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من أحبار ورجال بني ارسائيل وبش�كل كبري ومريع، بحيث يعرس ادراك مواطن للنقاء والطهر إالّ يف 
حدود ضيقة حمددة جدًا.

وكانت والدته مريم¢ قد منَّ اهلل تعاىل هبا عىل أبوهيا بعد أن نذرت ُأمها ما يف بطنها هلل حمررًا، بأن 
خيدم يف بيت املقدس، وملا ولدهتا ُأنثى فاجأها ذلك، ولكن اهلل تعاىل ثبت عىل قلبها وربط، وجعل من 

ابنتها طاهرة مطهرة، حتمل خري مولود يف عرصه.
وملا محلت¢ بعيسى$ وانتبذت به مكان قصيًا، وجاءها املخاض، وهبط عيسى$ اىل االرض، 
واىل عاملن�ا ه�ذا، جاء مب�رشًا$ بدعوة جدي�دة مباركة تنس�خ الديان�ة اليهودية الت�ي أصاهبا الرشخ، 
واعرتاه�ا اهلرم والعجز بعد ما حل ببن�ي ارسائيل من االنحراف واملعصية واالبتعاد عن الرشيعة التي 

جاء هبا موسى$ من قبل.
�د عىل قومه ثاني�ة عندما  واذا كان�ت والدة عيس�ى$ ق�د متت بش�كل اعجازي كب�ري، فانه$ أكَّ

خاطبهم وهو مل يزل يف املهد صبيًا.
ونتأمل سوية بعض مفردات تلك احلقائق املعجزة الكربة يف طيات آيات الكتاب العزيز.

َذْت ِمْن  َ ِقيًّا * َفاختَّ قال تعاىل يف سورة مريم: ﴿َو اْذُكْر يِف اْلكِتاِب َمْرَيَم إِِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهلِها َمكانًا َشْ
ْحِن ِمنَْك إِْن ُكنَْت َتِقيًّا  ا * قاَلْت إيِنِّ َأُع�وُذ بِالرَّ ُدوِنِ�ْم ِحجابًا َفَأْرَس�ْلنا إَِلْيها ُروَحنا َفَتَمثََّل َلا َبَشًا َس�ِويًّ
* قاَل إِنَّام َأَنا َرُس�وُل َربِِّك أِلََهَب َلِك ُغالمًا َزكِيًّا * قاَلْت َأنَّى َيُكوُن يِل ُغالٌم َو َلْ َيْمَسْس�نِي َبَشٌ َو َلْ َأُك 
ًة ِمنَّا َو كاَن َأْمرًا َمْقِضيًّا * َفَحَمَلْتُه  ٌ َو لِنَْجَعَلُه آَيًة لِلنَّاِس َو َرْحَ َبِغيًّ�ا * ق�اَل َكذلِِك قاَل َربُِّك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ
َفاْنَتَب�َذْت بِ�ِه َمكانًا َقِصيًّا * َفَأجاَءَها امْلَخاُض إىِل ِجْذِع النَّْخَلِة قاَلْت يا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل هذا َو ُكنُْت َنْس�يًا 
ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتس�اِقْط  ا * َو ُهزِّ يًّ َتِك رَسِ َزيِن َقْد َجَعَل َربُّ�ِك حَتْ تِها َأالَّ حَتْ َمنِْس�يًّا * َفناداه�ا ِم�ْن حَتْ
ْحِن َصْومًا  ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبَشِ َأَحدًا َفُقويِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ ي َعْينًا َفإِمَّ يِب َو َقرِّ َعَلْيِك ُرَطبًا َجنِيًّا * َفُكيِل َو اْشَ
ا * يا ُأْخَت هاُروَن ما  ِمُلُه قاُلوا يا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َش�ْيئًا َفِريًّ �َم اْلَيْوَم إِْنِس�يًّا * َفَأَتْت بِِه َقْوَمها حَتْ َفَل�ْن ُأَكلِّ
ُم َمْن كاَن يِف امْلَْهِد َصبِيًّا * قاَل  ِك َبِغيًّا * َفَأشاَرْت إَِلْيِه قاُلوا َكْيَف ُنَكلِّ كاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َو ما كاَنْت ُأمُّ
كاِة ما  الِة َو الزَّ إيِنِّ َعْب�ُد اهللَِّ آت�ايِنَ اْلكِتاَب َو َجَعَلنِي َنبِيًّ�ا * َو َجَعَلنِي ُمباَركًا َأْيَن ما ُكنُْت َو َأْوصايِن بِالصَّ
الُم َعيَلَّ َيْوَم ُولِْدُت َو َيْوَم َأُموُت َو َيْوَم ُأْبَعُث  َعْلنِي َجبَّارًا َشِقيًّا * َو السَّ ا بِوالَِديِت َو َلْ َيْ ُدْمُت َحيًّا * َو َبرًّ

َحيًّا﴾)231(.
والتأمل - كام ذكرنا - يف جممل هذه اآليات القرآنية املباركة، وغريها من التي حتدثت عن االعجاز 
االهل�ي من والدة ونش�أة املس�يح$ يظه�ر بجالء أن اهلل تبارك وتع�اىل قد أقام احلج�ة البالغة عىل بني 

ارسائيل وغريهم من خالل هذا النبي الكريم$ ودعوته الكربى.
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ف�ام أن بل�غ$ الثانية ع�رش من عمره حتى ب�دأ يفد عىل جمالس عل�امء اليهود وكهاهن�م وعظامئهم 
ويباحثه�م يف معتقداهت�م وآرائهم، وبش�كل أعج�ز القوم فيه عن أي حيي�وروا أمامه جواب�ًا، أو يردوا 

أمرًا.
ومع األيام وتصديه$ للرسالة الساموية الكربى كان ضيق زعامء بني ارسائيل وبرمهم بعيسى$ 
يش�تد ويتضاع�ف، ح�ني كان$ يواص�ل دعوته جامع�ًا حوله خلَّ�ص أصحابه وصفوهت�م، والذين 

يعرفون باسم احلواريني، الذين تصدوا للكثري من القضايا املهمة من بعد رفعه$ اىل السامء.
وكان$ يدع�م دعوت�ه بالكث�ري م�ن الرباه�ني االعجازي�ة التي س�بق لن�ا احلديث عنه�ا يف بحث 

م. معجزات االنبياء# املتقدِّ
ثم انه كان$ حييا حياة بسيطة جدًا كحياة املساكني والفقراء املدقعني والزّهاد.

ق�ال عنه االمام عيل$: كان يتوس�د احلجز، ويلبس اخلش�ن، وكان ادامه اجل�وع، ورساجه بالليل 
القمر، وظالله يف الش�تاء مش�ارق االر ومغارهبا، وفاكهته رحيانة ما انتبب االرض للبهائم، ومل تكن له 

زوجة تفتنه، وال ولد حيزنه، وال مال يتلقه، وال طمع يذله، ودابته رجاله، وخادمه يداه)232(.

رفعه$ اىل السامء
ذين  وكام ذكرنا آنفًا فان موقف عيسى$ مل يكن يروق سدنة ذلك العرص وأحباره واملفسدين املتنفِّ

يف ُأمور الدنيا باسم الدين من كبار رجاالت بني ارسائيل.
وكانت وطأته تزدادا عليهم يومًا بعد يوم، فلم جيدوا بداص من حماولة القضاء عليه وتصفيته.

وهك�ذا أبرموا أمرهم، ورشعوا بتنفيذه، ولكن اهلل تعاىل أحبط مكرهم، وأفش�ل مؤامرهتم، وأنقذ 
نبيه الكريم$ من القتل، ورفعه اليه بعد شبَّه عليهم، وهو ما يذكره القرآن الكريم يف آياته املباركة.

فقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران: ﴿َو َمَكُروا َو َمَكَر اهللَُّ َو اهللَُّ َخرْيُ امْلاكِِريَن 
َبُعوَك َفْوَق  ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َو جاِعُل الَِّذيَن اتَّ يَك َو رافُِعَك إيَِلَّ َو ُمَطهِّ إِْذ قاَل اهللَُّ يا ِعيسى إيِنِّ ُمَتَوفِّ

َتلُِفوَن﴾ )233(. الَِّذيَن َكَفُروا إىِل َيْوِم اْلِقياَمِة ُثمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِيام ُكنُْتْم فِيِه خَتْ
ا َقَتْلنَا امْلَِس�يَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللَِّ َو ما َقَتُلوُه  ْم إِنَّ ويف س�ورة النس�اء قال جل اسمه: ﴿َو َقْوِلِ
باَع الظَّنِّ َو ما  ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ ْم َو إِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه َلِفي َش�كٍّ ِمنُْه ما َلُ َو ما َصَلُبوُه َو لكِْن ُش�بَِّه َلُ

َقَتُلوُه َيِقينًا * َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه َو كاَن اهللَُّ َعِزيزًا َحكِياًم﴾)234(.
رًا من أرجاس  مًا مطهَّ وهك�ذا أبطل اهلل تعاىل كيدهم ومكرهم، ورفع اليه رس�وله الكري�م$ مكرَّ

الكافرين وأوزارهم، متوعدًا إّياهم بالعذاب الشديد، والعقاب األليم.
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نع�م، ُرفع عيس�ى بن مريم# وكان عمره 34 عامًا اىل الس�امء، وتوس�عت من بع�ده القاعدة التي 
تق�ول باملس�يحية، ولكن ش�تان ما بني م�ا كان يدعوا اليه ذل�ك النبي الكريم$ وبني م�ا تقول به هذه 

اجلامعات التي تنترش يف أنحاء العامل، وال سيام يف أوربا كام هو معروف.

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص خامسًا: حممَّ
د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص خاتم االنبياء واملرس�لني، وأكرم  النب�ي اخلامس من االنبي�اء ُأويل العزم# هو حممَّ
س والرشيعة ال�كربى التي نس�خت م�ا  املخلوق�ني، وأحبه��م اىل اهلل تع�اىل، وصاحب الكتاب املق�دَّ
قبله��ا م��ن الش��رائ�ع، وأقام�ت رصح�ًا خال�دًا ي�رافق ع�م�وم البرشية ح�ت�ى هناية الع��امل يف يوم 

القيامة.
ونبي االس�الم االكرمملسو هيلع هللا ىلص هو الذي برشَّ بظهوره االنبياء واملرس�لني# من قبل يف أكثر من مناس�بة 
ومكان، ودعوا فيه اجلميع اىل اتباعه واالنقياد له وطاعته، وكام أش�ار القرآن الكريم اىل بعض ذلك يف 

طّيات آياته املباركة الكريمة.
مة اكتحلت عينا العامل بوالدة هذا املبعوث الكريم، يف اليوم الس�ابع عرش من ش�هر  ففي مكة املكرَّ

ربيع االول عام 570 ميالدية.
وم�ا أن بل�غ عمره االربعني عامًا حتى محَّله اهلل تبارك وتعاىل بالرس�الة العظيمة الكربى اىل البرشية 

مجعاء.
مة حيث مهبط الوحي ش�د الرحال صوب املدينة  وبع�د ثالث�ة عرش عامًا أمضاهاملسو هيلع هللا ىلص يف مك�ة املكرَّ
س�ة،  املن�ورة ليواص�ل من هناك ب�ث دعوته ونرشها، واجلهاد يف س�بيل تثبي�ت قواعدها املباركة املقدَّ
يف أجلِّ وأكرم وأعظم رحلة يف تأريخ البرشية ووجودها، وليميس االسالم بعد ذلك الدين الذي تقرَّ 

باتباعه مئات املاليني من البرش يف عموم االرض وبقاعها املختلفة. 
وبع�د أن أت�مملسو هيلع هللا ىلص أداء الواجب امللقى عىل عاتق�ه الرشيف رفعه اهلل تعاىل الي�ه يف الثامن والعرشين 
من شهر صفر من العام احلادي عرش اهلجري عن عمر يناهز الثالثة والستني، ليوارى الثرى يف مدينته 
رة التي آوته ونرصته، وليصبح قربه الرشيف مهبطًا للمالئكة، ومريعًا للقلوب املحبة الواهلة عىل  املطهَّ

طول التأريخ.

نسبه الرشيفملسو هيلع هللا ىلص
رة من قريش. نبي االسالمملسو هيلع هللا ىلص ينحدر من عائلة رشيفة مطهَّ
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�رة فيها العديد من االنبياء واملرس�لني كاس�امعيل  يتص�ل نس�به بآدم$ من خ�الل 48 حلقة مطهَّ
وابراهيم ونوح وآدم#.

لة اىل نسبه الرشيف كام ييل: وعمومًا فاّنا يمكننا االشارة املتعلجِّ
�د بن عبداهلل بن عبداملطلب بن هاش�م، بن عبد مناف بن قص ب�ن كالب بن مرة بن  فه�وملسو هيلع هللا ىلص: حممَّ
كع�ب ب�ن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مر 

بن نزار بن معد بن عدنان)235(.
وعدن�ان - ك�ام ت�روي مجلة من املص�ادر املختلفة عن ُأم س�لمة - بن ُأدد بن زيد بن ث�را بن أعراق 

الثري.
.)236(

تقول ُأم سلمة: زيد مهيسع، وثرانيت، وأعراق الثرى اسامعيل بن ابراهيم#
وقي�ل: عدن�ان ب�ن اليس�ع بن اهلميس�ع بن س�المان ب�ن نبت بن مح�ل بن قي�دار بن اس�امعيل بن 
ابراهيم# بن تارخ بن ناحور بن س�اروغ بن اراغوا بن فالغ بن عابر - وهو هود$ - بن ش�الخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح$ بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو ادريس$ - بن يارد بن مهالئيل 

.)237(
يارد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم$

وأم�ا ُأّم�ه في�ه آمن�ة ب�ن وهب ب�ن عبد من�اف بن زه�رة بن كالب ب�ن مرة ب�ن كعب ب�ن لؤي بن 
غالب)238(.

اخلالصة يف حياته املباركةملسو هيلع هللا ىلص
ال يسع املرء استعراض ما يفي بالغرض من حياته املباركة عىل صفحات كتاب من كتبه وأن توسع 
يف ذلك وأطنب، الن البحر ال ُيغرتف ماؤه بالكف قطعًا، ولكن ما ال يدرك جله ال يرتك كله، وهذا ما 

ض اىل بعض جوانبه باذن اهلل تعاىل. سنحاول يف الباب االخري من كتابنا التعرُّ
ف اىل الكثري من جوانب حياته املبارك�ة الرشيفة من خالل  إالّ ان امله�م يف االم�ر انن�ا يمكننا التع�رُّ

االبعاد االربعة التالية:
سة قبل والدتهملسو هيلع هللا ىلص. 1 - ااشارة اليه يف الكتب الساموية املقدَّ

2 - املرحل��ة املمت��دة من��ذ ال��والدة وح�تى البعث��ة النبوي��ة املباركة، والتي اس�تغرقت أربعني 
عامًا.

3 - مرحلة ما بعد النبوة وحتى اهلجرة اىل املدينة املنورة، واملمتدة ثالثة عرش عامًا.
4 - حياتهملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة املنورة وحتى وفاته، وقدرها عرش سنني.
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وقفة ال بد منها
وأخ�ريًا ونحن نطوي الصفحات االخرية م�ن هذا الباب الذي تعّرضنا يف جوانب حمددة من حياة 
ق بأهداف االنبياء# وفلسفة  ج باختصار اىل ما يتعلقَّ وأدوار االنبياء ُأويل العزم# البد لنا من أن نعرِّ

بعثتهم.
ص هبداية االنسانية وانقاذها من االنحرافات  فأهداف االنبياء واملرَس�لني# كام هو معروف تتلخَّ

سة املباركة. الفكرية والعملية، واخراجها من عامل الظلامت اىل باحات النور وبقاعه املقدَّ
ُل َعىل َعْبِدِه آياٍت َبيِّناٍت لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلامِت إىَِل النُّوِر﴾)239(. ﴿ُهَو الَِّذي ُينَزِّ

ِْم إىِل ِصاِط  وقال جل اس�مه: ﴿كِت�اٌب َأْنَزْلناُه إَِلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّل�امِت إىَِل النُّوِر بِإِْذِن َربِّ
ِميِد﴾)240(. اْلَعِزيِز احْلَ

وقال تبارك وتعاىل: ﴿َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُموسى بِآياتِنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلامِت إىَِل النُّوِر﴾)241(
وعموم�ًا فاّن�ا يمكنن�ا ضمن ه�ذه العجال�ة حتديد عرشة أه�داف ك�ربى لبعثة االنبي�اء# يمكن 

تلخيصها كالتايل:
1 - اقامة احلجة واتامها.

ٌة  يَن َو ُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ ِ قال اهلل تبارك وتعاىل يف س�ورة النس�اء: ﴿ُرُس�اًل ُمَبشِّ
ُسِل﴾)242(. َبْعَد الرُّ

2 - احلكم بني الناس والقطع يف ما اختلفوا فيه.
ي�َن َو ُمنِْذِريَن َو َأْنَزَل َمَعُهُم اْلكِتاَب  ِ ًة واِحَدًة َفَبَعَث اهللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبشِّ ق�ال اهلل تع�ال: ﴿كاَن النَّاُس ُأمَّ

قِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه َو َما اْخَتَلَف فِيِه﴾)243(. بِاحْلَ
3 - حترير الناس ورفع االغالل غنهم.

يَّ الَِّذي َيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف  ُس�وَل النَّبِيَّ األُْمِّ قال تعاىل يف س�ورة االعراف: ﴿الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ
بائَِث َو  ُم َعَلْيِهُم اْلَ ُم الطَّيِّباِت َو ُيَرِّ ْنِجي�ِل َيْأُمُرُهْم بِامْلَْعُروِف َو َينْهاُهْم َع�ِن امْلُنَْكِر َو ُيِلُّ َلُ التَّ�ْوراِة َو اإلِْ

ُهْم َو األَْْغالَل الَّتِي كاَنْت َعَلْيِهْم﴾)244(. َيَضُع َعنُْهْم إِْصَ
4 - اقامة العدالة وتثبيت أركانا.

ق�ال تع�اىل: ﴿َلَق�ْد َأْرَس�ْلنا ُرُس�َلنا بِاْلَبيِّن�اِت َو َأْنَزْلن�ا َمَعُه�ُم اْلكِت�اَب َو امْلِي�زاَن لَِيُق�وَم النَّ�اُس 
بِاْلِقْسِط﴾)245(.

5 - االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
يَّ الَِّذي َيُِدوَن�ُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوراِة َو  ُس�وَل النَّبِيَّ األُْمِّ ق�ال جل من قائل: ﴿الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ
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ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِامْلَْعُروِف َو َينْهاُهْم َعِن امْلُنَْكِر﴾)246(. اإلِْ
6 - التعليم والتبية.

قال عز من قائل: ﴿َلَقْد َمنَّ اهللَُّ َعىَل امْلُْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُس�والً ِمْن َأْنُفِس�ِهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو 
ْكَمَة َو إِْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمبنٍِي﴾)247( ُمُهُم اْلكِتاَب َو احْلِ يِهْم َو ُيَعلِّ ُيَزكِّ

7 - التزكية والتطهري.
تِنا  يَّ نا َو اْجَعْلنا ُمْس�لَِمنْيِ َلَك َو ِمْن ُذرِّ قال اهلل تعاىل كام جاء عىل لس�ان ابراهيم واس�امعيل#: ﴿َربَّ
نا َو اْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً ِمنُْهْم  ِحيُم * َربَّ اُب الرَّ ًة ُمْس�لَِمًة َلَك َو َأِرنا َمناِس�َكنا َو ُتْب َعَلْينا إِنََّك َأْنَت التَّوَّ ُأمَّ

كِيُم﴾)248(. يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَ ْكَمَة َو ُيَزكِّ ُمُهُم اْلكِتاَب َو احْلِ َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياتَِك َو ُيَعلِّ
يِّنَي َرُس�والً ِمنُْهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو  وقال عز من قائل يف س�ورة اجلمعة: ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف األُْمِّ

ْكَمَة َو إِْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمبنٍِي﴾)249(. ُمُهُم اْلكِتاَب َو احْلِ يِهْم َو ُيَعلِّ ُيَزكِّ
ة من قيود الطواغيب. 8 - انقاذ األُمَّ

ٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َو اْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت﴾)250( قال اهلل تعاىل: ﴿َو َلَقْد َبَعْثنا يِف ُكلِّ ُأمَّ
9 - وقع املستوى الفكري والعقائدي للبشية.

روي عن االمام الكاظم$ انه خاطب هشام بن احلكم: يا هشام، ما بعث اهلل تعاىل أنبياءه ورسله 
اىل عباده إالّ ليعقلوا عن اهلل، فاحس�نهم اس�تجابة أحس�نهم معرفة، وأعلمهم بمر اهلل أحس�نهم عقاًل، 

وأكملهم عقاًل أرفعهم درجة يف الدنيا واآلخرة)251(.
10 - تذيب النفوس البشية واالرتقاء باخالقها.

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: انام ُبعثت ألمُتم مكارم االخالق)252(.
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الباب الرابع

النبوة اخلاصة وبحوث حول
النبي األكرم حممَّد بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص
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املدخل
م منّ�ا احلديث آنفًا يف بحوثنا الس�ابقة عن النبوة العامة باعتبارها س�فارة ب�ني اهلل تبارك وتعاىل  تق�دِّ
قنا من خالل ذلك امجاالً اىل بع�ض جوانب النبّوات اخلاصة بجملة  وب�ني العب�اد من املخلوفني، وتطرَّ
م�ن الرس�ل واالنبياء# مس�تعرضني أيضًا ما يتعلَّق بالبعثة النبوية وحس�نها ووجوهب�ا يف نظر الفرق 
االسالمية املختلفة واملتعددة، ثم ثتناولنا ما خيتص بالتفاوت بني االنبياء واملرسلني# وغري ذلك من 

عة عنها. البحوث املرتبطة هبا، واملتفرِّ
ض للنبوة اخلاصة، وبالتحديد نبوة س�يِّد االنبياء  وس�نحاول هنا - ومن خ�الل هذا الباب - التعرُّ

ل، وما التوفيق إالّ باهلل العزيز احلكيم. د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص وبشكل خمترص متعدِّ واملرَسلني# حممَّ





الفصل االول 
البشائر بوالدته ومبعثهملسو هيلع هللا ىلص

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص هو س�يِّد االنبياء واملرس�لني، وصاحب  ال خيف�ى ع�ىل أحد كون نبي االس�الم حممَّ
الرشيعة الس�اموية املباركة التي ختتم هبا وتنس�خ مجيع الرشائع التي س�بقتها، وان البرشية مجعاء مكلَّفة 
باتباعه وااللتزام بالدين اجلديد الذي يأيت به ويقيمه منهجًا ودستورًا هلا، وهذا ممّا ثبت عقاًل ونقاًل كام 

هو معروف.
ث�م ان ه�ذا التتوي�ج والتكريم هل�ذا النبيملسو هيلع هللا ىلص ولدين�ه املبارك الكري�م البد من أن تكون قد س�بقته 
اش�ارات وتلوحيات بيَّنة من قبل االنبياء واملرس�لني الس�ابقني، ومن قبل الكتب الس�اموية التي جاءوا 

هبا، وأبلغوها أتباعهم ومريدهيم.
ومن هنا، فان االستقراء املتأين يف جممل االخبار والروايات، أو حتى الكتب الساموية التي جاء هبا 
أنبي�اء اهلل تع�اىل ورس�له - ورغم ما أصاهبا من التحريف والتش�ويه - يظهر بجالء وصدق صواب ما 

ذكرناه، وما أرشنا اليه.
ثه عنهملسو هيلع هللا ىلص واملنقول�ة يف املصادر  وس�نحاول هنا اس�تعراض بعض تل�ك البش�ائر واالرشات املتحدِّ

قة. املختلفة، واملتفرِّ

البشارات يف أديان السابقة
كث�رية هي البش�ائر الواردة يف الت�وراة واالنجيل، واملش�رية اىل الرس�ول االكرمملسو هيلع هللا ىلصرغم ما أصاب 
س�ني من التحريف والتشويه، وحيث يشري القرآن الكريم اىل ورود تلك البشائر  هذين الكتابني واملقدَّ



والترصحيات ضمن آياته املباركة الكريمة.
يَّ الَِّذي  ُس�وَل النَّبِ�يَّ األُْمِّ فم�ن ذل�ك ما جاء يف س�ورة االعراف من قوله تعاىل: ﴿الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

ْنِجيِل﴾)253(. َيُِدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوراِة َو اإلِْ
وقوله جل اس�مه يف س�ورة البقرة: ﴿الَِّذيَن آَتْيناُهُم اْلكِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكام َيْعِرُفوَن َأْبناَءُهْم َو إِنَّ َفِريقًا 

قَّ َو ُهْم َيْعَلُموَن﴾)254( ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ
وقوله عز من قائل يف سورة الصف: ﴿َو إِْذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يا َبنِي إرِْسائِيَل إيِنِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم 

ًا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَُد﴾)255( قًا ملِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوراِة َو ُمَبشِّ ُمَصدِّ
نا َو اْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً ِمنُْهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم  ويف دعاء ابراهيم واسامعيل# الوراد يف سورة الربة: ﴿َربَّ

كِيُم﴾)256(. يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَ ْكَمَة َو ُيَزكِّ ُمُهُم اْلكِتاَب َو احْلِ آياتَِك َو ُيَعلِّ
وغي ذلك من اآليات القرآنية الرصحية املش�رية اىل الترصيح واالش�ارة الواضحة يف كتب الس�امء 

دملسو هيلع هللا ىلص وقيامه بدين ساموي جديد جيب عىل اجلميع طاعته واتباعه. م حممَّ السابقة بظهور النبي املكرَّ
فم�ن ذل�ك ما جاء يف انجيل يوحنا االصحاح الرابع عرش: ان كنتم حتبوين فاحفظوا وصاياي، وأنا 

أطلب من األب فيعطيكم معّزيًا آخر ليمكث معكم اىل األبد)257(.
وفيه أيضًا: لكني أقول لكم احلق: انه خري لكم أن انطلق النه ان مل أنطلق ال يأتيكم املعزي، ولكن 

ت العامل عىل خطية وعىل بر وعىل دينونة. ان ذهبت ارسله اليكم، ومتى جاء ذلك يبكِّ
وقال: ان يل ُأمورًا كثرية ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن، وأما متى جاء ذلك روح احلق فهو يرشدكم 

اىل مجيع احلق النه ال يتكلَّم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلَّم به، وخيربكم بُأمور آيتة)258(.
ركم  وفيه أيضًا: وأما املعّزى روح القدس الذي سريسله األب باسمي فهو يعلَّمكم كل يشء، ويذكِّ

بكل ما قلته لكم)259(.
وغ�ري ذلك من النص�وص املختلفة املتعدةة، إالّ امللفت للنظر وضع كلم�ة )براقليطوس( اليونانية 
التي تعني املعّزى أو املس�ىّل أو املعني، بدالً من كلمة )بريقليطوس( التي تعني املحمود، والتي يرادفها 

اسم أمحد كام هو معروف.
فيوحن�ا عندما كتب انجيله باليونانية نقاًل عن العربية التي كان يتكلَّم هبا املس�يح$ كانت الكلمة 
الثاني�ة ه�ي املوج�ودة بقرينة بطالن ما ذهبوا اليه م�ن أن املراد به روح القدس ك�ام يزعمون، الن قوله 
)آخ�ر( دلي�ل عىل التعدد، خالف م�ا يعني روح القدس من كونه واحد، ك�ام ان ما جاء من انه يمكث 

معكم اىل االبد دليل عىل جميء نبي برسالة ختتم مجيع الرساالت وتبقى مع الناس حتى يوم القيامة.
ث�م ان قول�ه بوج�وب انطالق�ه ليأيت املع�ّزى الت�ايل له اش�ارة اىل حقيقة ان رس�التني س�امويتني ال 
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جتتمعان، بل ان التالية تنس�خ االوىل، وان الرس�ول السابق جيب أن يرحل ليأيت بعده رسول جديد كام 
هو معلوم.

ب�ل وهن�اك الكثري من الش�واهد واالدلة التي يمكن أن يس�تدل هب�ا الباحث واملس�تقرىء الثبات 
حقيقة ما ذكرناه.
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الفصل الثاين
والدتهملسو هيلع هللا ىلص وما رافقها من االحداث

رافق�ت والدت�هملسو هيلع هللا ىلص الكث�ري م�ن االح�داث والوقائع الك�ربى املختلف�ة التي دلت ع�ىل عظم تلك 
ال�والدة، وم�دى تأثريها ع�ىل جممل االح�داث وتطوراهتا، وحيث يمكن اس�تجالء ذل�ك من خالل 

ضة هلا. لة للكثري من الروايات املتعرِّ املراجعة املتعجِّ
فم�ن ذل�ك ما رواه أبان بن عثامن عن أيب عبداهلل الصادق$ من انه قال: كان ابليس لعنه اهلل تعاىل 

خيرتق الساموات السبع، فلام ولد عيسى$ حجب عن ثالث ساموات.
وكان خي�رتق أرب�ع س�اموات فلام ول�د رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص حجب عن الس�بع كلها، ورميت الش�ياطني 

بالنجوم، وقالت قريش: هذا قيام الساعة الذي كنّا نسمع أهل الكتاب يذكرونه.
ق�ال عمرو ب�ن ُأمية - وكان من أزج�ر)260( أهل اجلاهلي�ة:- انظروا هذه النج�وم التي هيتدي هبا، 
ويعرف هبا أزمان الشتاء والصيف، فان كان رمي هبا فهو هالك كليشء، وان كانت ثبتت ورمي بغريها 

فهو أمر حدث.
وأصبحت االصنام كلها صبيحة ولد النبيملسو هيلع هللا ىلص ليس منها صنم إالّ وهو منكب عىل وجهه.

وارجتس)261( يف تلك الليلة ايوان كرسى، وسقطت منه أربعة عرش رشفة.
وغاضت)262( بحرية ساوة.

وفاض وادي الساموة.
ومخدت نريان فارس، ومل ختمد قبل ذلك بألف عام.

ورأي املؤبذان)263( يف تلك الليلة يف املنام اباًل تقود خياًل عرابًا قد قطعت دجلة انرسبت اىل بالدهم.
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وانقصم طاق امللك كرسى من وسطه، وانخرقت عليه دجلة العوراء)264(.
وانترش يف تلك الليلة نور من قبل احلجاز ثم استطار حتى بلغ املرشق.

ومل يبق رسير مللك من ملوك الدنيا إالّ أصبح منكوسًا، وامللك خمرسًا ال يتكلَّم يومه ذلك.
وانتزع علم الكهانة. وبطل سحر السحرة.

ومل تبق كانة يف العرب إىل ججبت عن صاحبها.
وعظمت قريش يف العرب، وسّموا آل اهلل عز وجل.

قال االمام الصادق$: انام سّموا آل اهلل تعاىل الهنم يف بيت اهلل احلرام.
وقالت آمنة: ان ابني واهلل س�قط فاتقى االرض بيده، ثم رفع رأس�ه اىل الس�امء فنظر اليها، ثم خرج 

دًا. يه حممَّ مني نور أضاء له كل يشء، وسمعت يف الضوء قائاًل يقول: إنك ولدت سيد الناس فسمِّ
وُأيت ب�ه عبداملطل�ب لينظ�ر اليه وقد بلغه ما قال�ت ُأمه فأخذه فوضعه يف حجره ث�م قال: احلمد هلل 

الذي أعطاين هذا الغالم الطيب االردان، وقد ساد يف املهد عىل الغلامن.
ذه بأركان الكعبة، وقال فيه أشعارًا. ثم عوَّ

قال: وصاح ابليس لعنه اهلل تعاىل يف أبالسته افجتمعوا اليه فقالوا: ما الذي أفزعك يا سيدنا؟
فق�ال هلم: ويلكم لقد أنكرت الس�امء واالرض منذ الليلة، لقد ح�دث يف االرض حدث عظيم ما 

حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم، فاخرجوا وانظروا ما هذا احلدث الذي قد حدث.
فافرتقوا ثم اجتمعوا اليه وقالوا: ما وجدنا شيئًا.

فقال ابليس لعنه اهلل تعاىل: أنا هلذا االمر.
ث�م انعم�س يف الدنيا فجاهلا حت�ى انتهى اىل احلرم فوجد احلرم حمفوظ�ًا باملالئكة، فذهب فصاحوا 
ب�ه، فرج�ع ثم صار مثل الرص - وه�و العصفور - فدخل من قبل حراء، فق�ال له جربئيل$: وراءك 

لعنك اهلل.
فقال له: حرف أسألك عنه يا جربئيل، ما هذا الذي حدث منذ الليلة يف االرض؟

دملسو هيلع هللا ىلص. فقال له: ولد حممَّ
فقال له: هل يل فيه نصيب؟

قال: ال.
قال: ففي ُأّمته؟

قال: نعم.
قال: رضيت)265(.
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الفصل الثالث
البعثة النبوية املباركة

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص عىل الرغم مما أحاطه من مظاهر الكفر  كان العرص الذي زامل بعثة النبي االكرم حممَّ
واالرشاك البيِّن�ني ال خيل�و من بقايا االديان الس�ابقة التي ب�رش هبا االنبياء الس�ابقون# وأوصياؤهم 
وتالمذهتم والداعون اليهم، وهذا ما دفع الدارس�ني والباحثني اىل افرتاض كون النبي االكرمملسو هيلع هللا ىلص قبل 

بعثته املباركة ملتزمًا بواحدة من تلك العقائد التي يصنِّفوهنا اىل االصناف الثالثة التالية:
1 - كونهملسو هيلع هللا ىلص من أوصياء املسيح عيسى بن مريم# والدين الذي جاء به.

2 - عىل ملة ابراهيم اخلليل$.
3 - صاحب رشيعة خاصة تلقاها عن طيق االهلام والوحي.

وتؤيد النظرية الثالثة مجلة من الروايات املختلفة.
ولق�د روين�ا آنفًا قول االمام عيل$ عنهملسو هيلع هللا ىلص: ولق�د قرن اهلل تعاىل بهملسو هيلع هللا ىلص من لدن أن كان فطياًم أعظم 

ملك من مالئكته، يسلك به طريق املارك وحماسن أخالق العامل ليله وهناره)266(.
وعمومًا فان الرس�ول االكرمملسو هيلع هللا ىلص كان يتوجه يف كل ش�هر مجلة من الليايل نحو غاز حراء)267( - ويف 
غ�ًا لعبادة اهلل  بع�ض الرواي�ات كان ينقط�ع يف كل عام ش�هرًا كاماًل، وقيل انه يف ش�هر رمضان - متفرِّ

رًا بام يدور حوله من مظاهر وأحداث. تبارك وتعاىل، ومتفكِّ
غ كان اعدادًا روحيًا وتربويًا من قبل اهلل تعاىل لرس�وله الكريم  وال من�اص م�ن القول بان هذا التفرُّ
ل الرسالة الكربى بعد أن كانملسو هيلع هللا ىلص يرى يف منامه الرؤى الصادقة املعربة عن  من أجل تلقي الوحي، وحتمُّ

مني. درجة من درجات االهام الساموي الصادق بني اهلل تبارك وتعاىل ورسله املكرَّ



د بن كعب وعائشة أن أول ما بدىء به رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  فقد روى السيد الطباطبائي رمحه اهلل عن حممَّ
م�ن الوح�ي الرؤي�ا الصادق�ة، وكان يرى الرؤي�ا فتأنيه مثل فل�ق الصبح، ثم حبب الي�ه اخلالء، فكان 

خيلوملسو هيلع هللا ىلص يف غار حراء)268(.
وبع�د أن أم�ىض رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك االمر ردحًا من الزمن ش�اءت ارادة اهلل تب�ارك وتعاىل أن 

يطلِّف عبده املصطفى بالرسالة، وكان حينهاملسو هيلع هللا ىلص يف االربعني من عمره الرشيف املبارك.
فف�ي يوم الس�ابع والعرشين من ش�هر رج�ب، وبالتحديد يف ع�ام 610م نزل جربئي�ل$ باالمر 

االهلي، وأبلغ الرسول الكريم مجلة من اآليات القرآنية املباركة، وهي:
ِحيِم ْحِن الرَّ  بِْسِم اهللَِّ الرَّ

َم بِاْلَقَلِم  ْنس�اَن ِمْن َعَلٍق * اْقَرْأ َو َربَُّك األَْْكَرُم * الَِّذي َعلَّ ﴿اْقَرْأ بِاْس�ِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإلِْ
ْنساَن ما َلْ َيْعَلْم﴾)269(. َم اإلِْ * َعلَّ

وما أن تلقى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص الوحي االهلي من جربئيل$ حتى استش�عر عظم الرس�الة امللقاة عىل 
عاتق�ه، واملس�ؤولية الك�ربى التي كأِلف هبا، مع ما انتابته من مش�اعر ش�تى وه�و خياطب جربئيل$ 

ويتلقى منه الوحي.
د أنت رس�ول اهلل وأن�ا جربئيل، فم يكد  فتوج�هملسو هيلع هللا ىلص ص�وب بيته، وصوت جربئيل$ يردد: يا حممَّ
يصل بيته الطاهر حيث تنتظهره زوجته الطيبة الوفية خدجية رضوان اهلل تعاىل عليها، حتى اضطجعملسو هيلع هللا ىلص 

يف فراشه وتدثَّر، طلبًا للراحة واالسرتخاء، إالّ أن الوحي جاءه مرة ُأخرى خماطبًا اّياه:
ْجَز َفاْهُجْر * َو ال َتْنُْن َتْس�َتْكثُِر  ْر * َو الرُّ ْ * َو ثِياَبَك َفَطهِّ ُر * ُقْم َفَأْنِذْر * َو َربََّك َفَك�ِّ ثِّ ا امْلُدَّ َ ﴿يا َأيُّ

* َو لَِربَِّك َفاْصِ�ْ﴾)270(.
وهكذا انطلق الرس�ول االكرمملسو هيلع هللا ىلص يف اداء الرسالة الكربى امللقاة عىل عاتقه الرشيف، فرشع بدعوة 
قت��ه، وك�ان عيل ب�ن ايب طالب$  ب�ني من�ه، فكانت خدجي�ة أول ام��رأة آمنت ب��ه وص�دَّ أهل�ه املقرَّ
أول رج�ل آم�ن ب�ه، وحيث كان االثن�ان خري ع�ون ل��ه يف نرش دعوت�ه املباركة، وال�ذود عنهابالغايل 

والنفيس.
وم�ن ثم تالحق املؤمنون ب�ه وبدعوته، فكان زيد بن حارثة ثالثه�م، وحيث كانوا يتوخون الرسية 

واحلذر يف تبليغ الدعوة لآلخرين.
وغ�م اختاذ رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص جان�ب الدعوة الرسية اىل االس�الم، إالّ ان عدد املس�لمني ب�دأ بالتكاثر 
والتزايد، وأخذ أريج الدعوة املباركة يداعب االنوف والقلوب احلزينة التي طال ش�وقها وانتظاهرها 
للدين اجلديد الذي س�يخرج العامل من الظالم اىل النور، ومن الرق والعبودية اىل عامل احلرية والكرامة 
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بكل مصاديقها ومفرداهتا املختلفة.
وبدأ رسول اهلل خيتار من أصحابه واحدًا واحدًا يبلِّغه بالرسالة والوحي، وهم يتكاثرون ويامرسون 

عباداهتم رسًا وبعيدًا عن أعني الرقباء واجلواسيس من أتباع الطواغيت والظلمة.
واس�تمرت تلك احلالة ثالث س�نوات بطوهلا ليأم�ره اهلل تعاىل بعد ذلك باجله�ر هبا واظهارها عىل 

املأل، واملرتجم هذا االمر بقوله تعاىل يف سورة احلجر:
َعُلوَن َمَع اهللَِّ إِلًا آَخَر  ا َكَفْيناَك امْلُْسَتْهِزئنَِي * الَِّذيَن َيْ كنَِي * إِنَّ ﴿َفاْصَدْع باِم ُتْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن امْلُْشِ
اِجِديَن  َفَسْوَف َيْعَلُموَن * َو َلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك باِم َيُقوُلوَن * َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َو ُكْن ِمَن السَّ

* َو اْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي﴾)271(.
ل انعطافًا خطريًا يف حياة االسالمية وبنائها، ملا تعنيه من املواجهة الرشسة  فكانت هذه املرحلة تشكِّ

املبارشة مع أركان الظلم والفساد التي كانت ترتبع عىل ادارة شؤون الناس يف قريش بالقوة والدماء.

ومل تتج�اوز قري�ش ع�ن دع�وة رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص رغم ما تعرف�ه من صدق�ه وأمانته وما يتمت�ع به من 
له دعوته من خطر داهم عىل عروش�هم اخلاوي�ة التي بنوها عىل ركام  اخلص�ال الطيبة اجلميلة، ملا تش�كِّ
الضحايا، ودماء املس�اكني، فشهروا حراهبم بوجهها، ومارس�وا أقسى وأشد أنواع التنكيل والتعذيب 
التباعه من املسلمني)274(، وحاولوا استاملتهملسو هيلع هللا ىلص باالغراء والرتغيب، لكنه مل يلق القواهلم آذانًا صاغية، 

وواصل دعوته ونرش دينه، فلم جتد قريش وسيلة إالّ تصفيته والقضاء عليه.
وملا كان عمه أبو طالب رضوان اهلل تعاىل عيل س�نده وحاميه، فان قريش مل جتد من وس�يلة لتحقيق 
هذا املطلب اخلبيث، إالّ عند وفاته، وبقاء رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص دون حاميه وكافله الويف، حتى روي عنهملسو هيلع هللا ىلص 

انه قال: ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب)275(.
وجاءت وفاة عمه)276( لتفتح الباب عىل مرصاعيه أمام نوايا قريش لتنفذ خطتها بقتل النبي الكريم 
والقضاء عىل دعوته، ولكن اهلل تعاىل حفظ رس�وله الكريم بعد أن أمره باهلجرة اىل املدينة املنورة)277(، 
وذلك بعد عرش سنوات من املواجهة والتحدي مع قريش وأزالمها، وليميض عىل دعوته املباركة ثالثة 

مة. عرش عامًا يف مكة املكرَّ
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الفصل الرابع
اهلجرة النبوية املباركة

بع�د أن هتي�أت االرضي�ة الصلبة لرس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف املدين�ة املنورة، واش�تداد التضيي�ق عليه وعىل 
املس�لمني يف مك�ة املكرمة، ش�دملسو هيلع هللا ىلص الرح�ال نحو تل�ك املدين�ة الطيبة الت�ي بايعها العديد م�ن رجاهلا 

ونسائها)278( يف العقبة عىل السمع والطاعة له.
ف�رشع املس�لمون باهلجرة مجاعات وافرادًا، متحاش�ني أنظ�ار رجال قري�ش وأزالمهم االجالف، 
لني حرارة الصحراء وهليبها الس�اخن، وقساوهتا الكبرية اس�تجابة هلل تعاىل ولرسوله الكريمملسو هيلع هللا ىلص  متحمِّ
مس�جلني أروع ص�ور اجله�اد والتفاين والطاع�ة، صانعني هناك م�ع االنصار - بجده�م واجتهادهم 
وصربه�م وجهاده�م، وعرفه�م ودمائهم -جم�دًا كبريًا لالس�الم وأهله س�يبقى خالدًا م�دى التأريخ 
والزمان، وليقيموا هناك بامرة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أول دولة اسالمية اهتزت هلا عروض احلكومات الكافرة 

التي كانت تسوم الناس اخلسف، وتقودهم نحو اخلراب والدمار، يف الدنيا واآلخرة.
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الفصل اخلامس
غزوات رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص

ل��م يك��ن املج��د العظي�م ال�ذي صنع��ه رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص م�ع أه��ل بيت��ه الطيب��ني االطه�ار، 
وصحب�ه املنتجب�ني االخب�ار ليت�أت�ى ب�الس��لم واملوعظ�ة فحس��ب، ب�ل ك�ان ي�راف�ق ذلك اجله�اد 
ج بال�دماء القاني�ة التي اصطبغ�ت هب��ا أرض الصح�راء ورم�ال�ها ال�الهب�ة،  املر ب�الس�ي�ف املض��رَّ
وحي��ث س�طَّ�ر اجلمي��ع أعظ�م املالح��م وأروعه��ا يف تأري��خ االدي��ان الس�اموي�ة، ووج�وده�ا 

س. املق�دَّ
�اًل  وال يس��عنا هن��ا أن نس��تعرض مجل�ة املغ��ازي ال�تي ق�اده�ا رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص بنفس��ه، متحمِّ
قس�اوة احلرب ورضواهت��ا، مفتدي�ًا دين�ه بنفس��ه ومهجت�ه، أو الرساي�ا الت�ي بعثه�املسو هيلع هللا ىلص اىل اجله�ات 
ق��ة نرصًا لالس��الم، واعزازًا ل��ه، الن ذل�ك ممّا ال تس��توعب�ه صفح��ات كتابن�ا  والن�واح�ي املتفرِّ
ل�ة اىل جمم�ل ت�لك الغ�زوات والس�راي�ا، حميل�ني  املحدودة ه�ذا، إالّ إّن�ا س�نح�اول االش��ارة املتعجِّ
الق��اريء ال�كري��م اىل كت�ب الس�رية والتأريخ املتخصصة، والت�ي ال يعس��ر ع��ىل أح�د مطالعته�ا 

واستق�راؤه�ا.
فأهل السرية واملعازي يذكرون بان العزوات التي قادها رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص بنفسه ست وعرشون غزوة، 

حني كان جممل الرسايا التي بعثهاملسو هيلع هللا ىلص ومل خيرج هبا ستًا وثالثني رسية.
وأما الغزوات التي بارشملسو هيلع هللا ىلص القتال فيها بنفس�ه فكانت تس�ع غزوات، هي: بدر، وُأحد، واخلندق، 

وبنو قريضة، واملصطلق، وخيرب، والفتح، وحنني، والطائف)279(.
وكان�ت أول رسي�ة بعثهاملسو هيلع هللا ىلصبق�ادة عم�ه محزة رمح�ه اهلل حيث س�اروا حتى بلغوا البح�ر من أرض 
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جهين�ة، حي�ث التق�وا بأيب جهل بن هش�ام، ولك�ن جمدي بن عم�رو اجلهني حجز ب�ني الفريقني، فلم 
حيصل بينهام أي قتال)280(.

ث�م تتالت بعدها الغزوات واملعارك والرسايا، كغزوة العش�رية، وغ�زوة بدر، وغزوة بني القينقاع، 
وبدر، وبني النضري، وقريظة، ومؤتة، وتبوك، ومعركة خيرب، وحنني، وغريها.
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الفصل السادس
نظرة يف معجزات رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص

ض�ن اىل مبحث املل�كات والصفات اخلاص�ة باالنبياء# - اىل  م منّ�ا احلدي�ث آنفًا - عند تعرُّ تق�دَّ
م�ا جانب حم�دد مما يتعلَّق بمعج�زات النبي االكرمملسو هيلع هللا ىلص وأرشن�ا اىل أن حتقق هذه املعج�زات عىل أيدي 
االنبياء# من املؤكدات واملؤيدات لنبوة هذا النبي ودعوته الس�اموية، وس�نحاول هنا يف هذا الفصل 

لة. ض لبعض تلك املعجزات بجانب من البحث واملناقشة املعجَّ ث والتعرُّ التحدُّ
قال العاّلمة احليل رمحه اهلل يف الباب احلادي عرش:

د بن عبداهلل بن عبداملطلب، رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص النه ظهرت املعجزة عىل يده،  االول: يف نب�وة نبيِّن�ا حممَّ
كالقرآن، وانشقاق القمر، ونبوغ املاء من بني أصابعه، واشباع اخللق الكثري من الطعام القليل، وتسبيح 
احلص�ا يف كفه، وهي أكثر من ان حُتىص، وادعى النب�ة فيكون صادقًا، وإالّ لزم اغراء املكلَّفني بالقبيح، 

فيكون حماالً)281(.
م ذكره م�ن املعجزات اخلارق�ة والعظيمة التي أجراه�ا اهلل تعاىل عىل يد  وم�ن هن�ا فان مجلة م�ا تقدَّ
رس�وله الكري�م يتبني بوضوح وجالء دور هذه املعجزات يف تثبي�ت وتركني نبوتهملسو هيلع هللا ىلص يف أذهان الناس 

وتفكريهم.

القرآن الكريم معجزة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الكربى
كتاب اهلل العزيز الذي جاء به رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ُيعد بحق من أكرب املعجزات وأعظمها، والتي س�بتقى 

كذلك حتى هناية العامل مصداقًا لالعجاز، واثباتًا لعجز البرشية عن جماراهتا والدنو من أطرافها.



م حول ه�ذه املعج�زة، والتحديات االهلي�ة لعموم الثقل�ني بمجاراهتا،  وكان احلدي�ث منّ�ا ق�د تقدَّ
لة ملا يتصل هبا من االعجاز. ع، وسنحاول هنا االشارة املتعجِّ ل وموسَّ وبشكل مفصَّ

ل قاع�دة صلبة بام يعنيه ذلك منتح�د متعدد اجلوانب  فاعج�از الق�رآن الريم بجوانبه املختلفة ش�كَّ
يتأطر من خالله، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط املخترصة التالية:

1 - االعجاز من حيث الفصاحة والبالغة.
2 - االعجاز من جانب رقي املعاين ورفعة املحتوى.
3 - االعجاز من ناحية انتفاء التعارض واالختالف.
4 - االعجاز من خالل جاذبية هذا القرآن العجيبة.

5 - االعجاز من خالل االخبار بالغيب واحلوادث املستقبلية.
6 - االعجاز من جهة سعة املعارف التي يتضمنها.

7 - االعجاز من جانب القوانني املتقنة واملحكمة التي حيتوهيا.
ومل�ا بقي هذا التحدي االعجازي قائاًم، وثبت انتف�اء املعارضة له، بانت حقيقة هذا االعجاز، وانه 

من قبل قوة قادرة حكيمة ُأجريت عىل يد رسول مبارك كريم.
وهذا الس�حر اخلاص بالقرآن الكريم، وما فيه من االعجاز هو الذي س�بق له أن اس�توقف حكامء 

العرب وبلغاؤهم يف قمة التحدي حني نزوله عىل النبي االكرمملسو هيلع هللا ىلص.
فه�ذا الوليد ب�ن املغرية املخزومي من ش�يوخ قريش وحك�امء العرب واملعروفني، وكان مش�هورًا 
بحس�ن التدبري، ورصانة الفكر، وكانت القبائل والعش�ائر العربية تلجأ اليه حلل معضالت مش�اكلها 
ومنازعاهتا، يروى انه ملا س�مع بعض آيات القرآن الكريم التي كان يتلوها رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص قام اىل جملس 
د آنفًا كالمًا ما هو من كالم االنس وال  قومه من بني خمزوم وخاطبهم قائاًل: واهلل لقد سمعت من حممَّ
من كالم اجلن، وان له حلالوة، وان عليه لطالوة، وان أعاله ملثمر، وان أس�فله ملغدق، وانه ليعلو وال 

يعىل عليه)282(.
وأم�ا عتبة ب��ن ربيعة فيخاط�ب قومه بعد س��امعه آلي�ات م�ن الكت�اب العزيز: اين قد س��معت 

ق�والً - واهلل - ما سمعت مثله قط، واهلل ما هو بالشعر، وال بالسحر، وال بالكهانة)283(.
وال غ�رو يف ذل�ك، فان أمري املؤمنني$ وهو س�يِّد البلغ�اء واملتكلِّمني يصور ه�ذا الكتاب العزيز 
بقول�ه: نورًا ال تطفأ مصابيحه، ورساجًا ال خيبو توقُّده، وبحرًا ال يدرك قعره، ومنهاجًا ال يضل هنجه، 
وشعاعًا ال يظلم ضوؤه، وفرقانًا ال خيمد برهانه، وتبيانًا ال هتدم أركانه، وشفاًء ال ختشى أسقامه، وعزًا 

ال هتزم أنصاره، وحقًا ال ختذل أعوانه.
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فه�و معدن االيامن وبحبوحت�ه، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغذرانه، وأثايف االس�الم 
وبنيان�ه، وأودي�ة احل�ق وغيطانه، وبح�ر ال ينزف�ه النازفون، وعي�ون ال ينضبها املاحت�وت، ومناهل ال 
يغيضها الواردون، ومنازل ال يضل هنجها املسافرون، وأعالم ال يعمى عنها السائرون، وآكام ال جيوز 

عنها القاصدون.
جعل�ه اهلل تع�اىل ريًا لعطش العلامء، وربيع�ًا لقلوب الفقهاء، وحمجا لط�رق الصلحاء، ودواء ليس 
بع�ده داء، ون�ورًا لي�س معه ظلمة، وحباًل وثيقًا عروت�ه، ومعقاًل منيعًا ذروته، وعزًا ملن تواله، وس�لاًم 
لم به، وشاهدًا ملن خاصم به، وفلجًا  ملن دخله، وهدى ملن أئتم به، وعذرًا ملن انتحله، وبرهانًا ملن تلكَّ
�م، وجنة ملن اس�تالم، وعلاًم ملن وعى،  ملن حاجَّ به، وحاماًل ملن محله، ومطية ملن أعمله، وآية ملن توسَّ

وحديثًا ملن روى، وحكاًم ملن قىض)284(.
ولنتأم�ل يف م�ا أحدثه القرآن الكريم من التأثري والس�حر الذي ال يقوم حتى من قبل أركان الرشك 

وسدنته، بل ومن كبار املؤلِّبني عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ودعوته املباركة.
فمام يرويه ابن هش�ام عن ابن اس�حقا انه حدثه حممد بن مس�لم الزهري أنه حّدث: أن أبا س�فيان 
بن حرب، وأبا جهل بن هش�ام، واالخنس بن رشيق)285(، خرجوا ليلة ليس�تمعوا من رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
وه�و يص�يل من الليل يف بيته، فأخذ كل رجل منهم جملس�ًا يس�تمع في�ه، وكل ال يعلم بمكان صاحبه، 
قوا، فجمعهم الطريق، فتالوموا، وقال بعضهم لبعض: ال  فباتوا يستمعون له، حتى اذا طلع الفجر تفرَّ

تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم ال وقعتم يف نفسه شيئًا، ثم انرصفوا.
حتى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم اىل جملسه، فباتوا يستمعون له، حتى اذا طلع الفجر 

قوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انرصفوا. تفرَّ
حتى أذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملس�ه، فباتوا يس�تمعون له، حتى اذا طلع الفجر 
ق�وا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: ال ن�ربح حتى نتعاهد أالّ نعود، فتعاهدوا عىل ذلك،  تفرَّ

ثم تفرقوا)286(.
وهك�ذا ن�رى بوضوح كي�ف أن القرآن قد س�لب ألباب ه�ؤالء االجالف املرشكني للي�ال متتالية 
بحي�ث مل يك�ن بوس�عهم االقدام عىل يشء، أو حتى التس�لل بعيدًا عن اس�تامع تالوته املباركة بلس�ان 

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص. أرشف وأطهر وأنبل خملوق عىل وجه االرض، اال وهو حممَّ

االعجاز العلمي للقرآن
حي�وي القرآن الكريم يف مطاويه العديد من النامذج الكربى لالش�ارات والقواعد العلمية املختلفة 
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الت�ي مل يتوص�ل اليها العلم احلديث إالّ يف عصور متأخرة، ولعل البعض منها ما مل يتوصل العلم حتى 
ف عىل حقيقتها. يومنا هذا اىل كشف ارسارها، والتعرُّ

وعمومًا، فان هذا البحث من البحوث التي تس�تدعي مزيد اس�تدالل ومناقش�ة، وهذا مما ال يسعنا 
حتقيق�ه هن�ا ضمن ه�ذه الصفحات املح�دودة واملخت�رصة، إالّ إّنا س�نحاول االش�ارة اىل بعض تلك 
املفردات بيشء من االختصار امتامًا للفائدة، وتتمياًم للمسار الذي توخيناه عند رشوعنا هبذا الكتاب.

1 - فمام أكده القرآن الكريم كون املوجودات املختلفة قد خلقت من عنرصين س�الب وموجب، 
ُروَن﴾)287( ُكْم َتَذكَّ وذلك من خالل قوله تعاىل: ﴿َو ِمْن ُكلِّ َشْ ٍء َخَلْقنا َزْوَجنْيِ َلَعلَّ

واذا كانت مجلة هذا احلقائق قد توصل اليها العلم احلديث مؤخرًا، وبأش�كاهلا التي أش�ارت اليها 
اآلية الكريمة، كام فعل ذلك لينه اس�تاذ النباتات السويدي يف أواسط القرن الثامن عرش امليالدي، فان 
الق�رآن الكري�م بنيَّ هذه احلقيقة قبل أكثر من س�تة عرش قرنًا حيث اجلاهلي�ة واألُمية تطبق بفكيها عىل 

أرض اجلزيرة ورماهلا الالهبة.
ث الق�رآن الكريم أيض�ًا عن م�دارات وحرك�ة االرض، وباقي الكواكب الس�اموية  2 - ك�ام حت�دَّ
ْي�ُل س�ابُِق النَّه�اِر َو ُكلٌّ يِف َفَلٍك  �ْمُس َينَْبِغ�ي َلا َأْن ُت�ْدِرَك اْلَقَم�َر َو الَ اللَّ ك�ام يف قول�ه تع�اىل: ﴿الَ الشَّ

َيْسَبُحوَن﴾)288(.
حاِب﴾)289(. َسُبها جاِمَدًة َو ِهَي َتُرُّ َمرَّ السَّ باَل حَتْ ﴿َو َتَرى اجْلِ

وه�ذا املبح�ث من املباحث الكربى التي كانت موضع أخذ ورد بني العلامء يف القرون املتأخرة، ومل 
ثن�ا يف كتابنا التوحيد عن  يق�ر هل�م قرار إالّ بعد فرتة طويلة، ح�ني أكدها القرآن قبلهم بقرون، وقد حتدَّ

اجلوانب املختصة هبذا املبحث اهلام، فراجع.
3 - وم�ن ذل�ك الترصي�ح بكيفية املدار الطويل حلركة الش�مس، وهذا مما حتّدضثن�ا عنه مفصاًل يف 

م، فراجع أيضًا. كتابنا املتقدِّ
وغ�ري ذل�ك مم�ا ال تس�توعبه املجلدات الضخم�ة، والتي أرشن�ا اىل العدي�د منه يف كتابن�ا التوحيد 

أيضًا.

بعض املعجزات األخرى لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص
تذك�ر كتب الس�ري والتأري�خ ظهور الكثري م�ن املعجزات الكربى عىل يد رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وبش�كل 
متكرر أمام املأل الكبري من املس�لمني، وتناقلها الكثريون نقاًل مس�لَّاًم ومتيقنًا، والتي يمكن عد البعض 

منها كام ييل:
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النه ظهرت املعجزة عىل يده، كالقرآن، وانشقاق القمر، ونبوغ املاء من بني أصابعه، واشباع اخللق 
الكثري من الطعام القليل، وتسبيح احلصا يف كفه، وهي 

.)290(
1 - جميء الشجرة اليهملسو هيلع هللا ىلص

.)291(
2 - نبوغ املاء من بني أصابعهملسو هيلع هللا ىلص

.)292(
3 - حنني اجلذع الذي كان خيطب عندهملسو هيلع هللا ىلص

.)293(
4 - كالم الذئب بصحة دعوتهملسو هيلع هللا ىلص

.)294(
5 - كالم الذراع املسمومة بني يديهملسو هيلع هللا ىلص

6 - اشباعهملسو هيلع هللا ىلص اخللق الكثري من الطعام القليل)295(.
مجي�ع  أع�ني  يف  ودخوهل�ا  ب�در  معرك�ة  يف  املرشك�ني  ص�وب  احلصب�اء  م�ن  كف�ًا  رمي�ه   -  7

.)296(
املرشكنيملسو هيلع هللا ىلص

.)297(
8 - انشقاق القمر أول مبعثهملسو هيلع هللا ىلص

9 - موقفهملسو هيلع هللا ىلص مع رساقة بن جعشم الذي تتبعه حني خروجه مهاجرًا اىل املدينة املنورة)298(.
وغري ذلك ممّا تكلَّلت بايرادها ورشحها مفصاًل كتب السرية والتأريخ املختلفة.
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الفصل السابع
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص خاتم االنبياء

د بن  م�ن االعتق�ادات املهم�ة والالزم�ة يف بح�ث النب�وة اخلاصة مس�ألة اخلامتي�ة، باعتب�ار أن حممَّ
عب�داهللملسو هيلع هللا ىلص هو خاتم االنبياء واملرَس�لني# وان ال نبي يأيت بع�ده، وان رشيعته التي جاء هبا هي خامتة 

الرشائع، واملنهج الذي ال يتبع غريه، وال يرجع اىل سواه.
واخلامتية لغويًا تعني خامتة اليشء وآخره، وخاتم النبيني أي من ختم النبوة ومتمها بمجيئه، وخاتم 

كل يشء خامتته وعاقبته وآخره. راجع كتب اللغة املختلفة.
ومس�ألة اخلامتية بالنس�بة اىل رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ولدعوته من املسائل التي أش�ار اليها القرآن الكريم يف 

مطاوي آياته املباركة، والتي منها: 
ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َو لكِْن َرُس�وَل اهللَِّ َو خاَتَم  1 - قوله تعاىل يف س�ورة االحزاب: ﴿ما كاَن ُمَمَّ

النَّبِيِّنَي َو كاَن اهللَُّ بُِكلِّ َشْ ٍء َعلِياًم﴾)299(.
َل اْلُفْرقاَن َعىل َعْب�ِدِه لَِيُك�وَن لِْلعامَلنَِي  2 - وك�ذا قول�ه تعاىل يف س�ورة الفرق�ان: ﴿َتباَرَك الَّ�ِذي َن�زَّ

َنِذيرًا﴾)300(.
ًة لِلنَّاِس َبِشريًا َو َنِذيرًا﴾)301(. 3 - وقوله جل اسمه يف سورة سبأ: ﴿َو ما َأْرَسْلناَك إاِلَّ َكافَّ

َل  َّ�ْت َكلَِم�ُة َربِّ�َك ِصْدق�ًا َو َع�ْدالً ال ُمَب�دِّ 4 - وقول�ه ع�ز م�ن قائ�ل يف س�ورة االنع�ام: ﴿َو َت
لَِكلاِمتِِه﴾)302(.

5 - وقوله س�بحانه وتعاىل يف س�ورة املائدة: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َو َأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َو 
ْسالَم ِدينًا﴾)303(. َرِضيُت َلُكُم اإلِْ
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وغريها من اآليات املباركة الكريمة.
ك�ام ان الترصي�ح باخلامتية يف الروايات املختلفة املنقولة عن أه�ل بيت العصمة# كثرية ومتعددة، 

يمكننا االشارة هنا اىل البعض منها:
فق�د روي ع�ن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلصقول�ه: ح�اليل ح�الل اىل ي�وم القيام�ة، وحرام�ي ح�رام اىل ي�وم 

القيامة)304(.
وقول�هملسو هيلع هللا ىلص: مث�يل ومثل االنبي�اء كمثل رجل بن�ي بنيانًا فأحس�نه وأمجله، فجعل الن�اس يطيفون به 

يقولون: ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا إالّ هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة)306(.
وقولهملسو هيلع هللا ىلص: جئت فختمت االنبياء )307(.

وعن عيل$: أرس�له عىل حني فرتة من الرس�ل، وتنازع من االلس�ن، فقفي به الرس�ل، وختم به 
الوحي)308(.

وغري ذلك فراجع.
وال غ�رو م�ن القول بان اطالق حكم اخلامتية عىل االس�الم يعني وجوب س�عة الفكر االس�المي 
وكفائته العالية التي تس�توعب حاالل التجدد والتوسع يف حياة املجتمعات البرشية، ليحتوهيا بقوانينه 
الساموية، وهذا االمر ما ثبت وجوده يف الرشيعة االسالمية اخلالدية عقاًل ونقاًل، وبشكل ال يدع جماالً 

فيه لالخذ والرد.
كام ان االس�الم برشيعته اخلالدة أش�ار اىل اعتامد العقل البرشي يف مجلة من املجاالت املختلفة التي 

ث عنها يف كتابنا العدل، فراجع. سبق لنا التحدُّ
ع احلكيم فيها الكثري م�ن الدالئل العظيمة عىل  وم�ن هنا فان مس�ألة اخلامتية التي أش�ار اليها امل�رشِّ
كامل الرشيعة االس�المية، وسعة قواعدها ومرتكزاهتا االساسية التي جتعل من هذا الدين مصدر مجيع 

القوانني الساموية التي تدير حياة البرشية بتفرعاهتا املختلفة عىل طول التأريخ، وحتى يوم القيامة.
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املحطة األخرية
وأخ�ريًا ونحن نطوي املحطة االخرية من كتابن�ا هذا فاّن بحثنا املتنقل هذا بني النقاط املضئة للنبة، 
د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص وبرس�الته االس�المية املباركة، يضفي  وم�ا يعنيه هذا م�ن اختتامها بالنب�ي االكرم حممَّ
عىل االس�الم وش�احًا رائعًا وزاه�رًا لقدرة هذا الدين ع�ىل احتواء البرشية مجعاء، ع�ىل طول العصور 
والدهور، وبكل تعقيداهتا ومفارقاهتا املتشابكة، حني حكم عىل ما سبقه من االديان السالفة بالنسخ ملا 

أصاهبا من التحريف والتشوية التزييف.
فاذا كانت مجيع االديان الس�ابقة بأنبيائها ورس�لها# قد دعت أتباعها واملتديِّنني هبا اىل اتباع النبي 
الذي بيَّنته بمواصفاتِه وظروف دعوته وش�كلها، واالنقياد له وطاعته، فان اعراض الكثري من أولئك 
االتباع عن هذا االمر الرصيح، يبنيِّ بش�كل ال يقبل الشك ما أصاب تلك االديان من التحريف الذي 
ح�اول رصف أنظ�ار اتباعه عن احل�ق وأهله، كام ويبني يف عني الوقت حال�ة االبتعاد الكربى بني تلك 

االديان وأتباعها، السباب وعلل شتى ال ختفى عىل الباحثني والدارسني.
وم�ن هن�ا ف�ان االمر يتطلب - حتى باملس�لمني أنفس�هم - املزيد من البحث والدراس�ة يف أصول 
القواع�د االس�المية املبارك�ة الدراك احل�ق يقين�ًا ومعرفته، ولتس�لَّم العقول تس�لياًم مطلق�ًا للحقائق 
العظم�ى الت�ي جاء هب�ا هذا الدين املب�ارك الكبري، وبالت�ايل الدراك عظم الفضل الذي جاء به رس�ول 

ة االسالمية خري ُأمة ُاخرجت للناس. اهللملسو هيلع هللا ىلص وأوقف حياته من أجله، حتى أمست األُمَّ
د وعىل أهل بيته الطيِّبني الطاهرين. واحلمد هلل أوالً وآخرًا، وصىّل اهلل عىل حممَّ
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س�نتعرض الحق�ًا - ان ش�اء اهلل تع�اىل - اىل جوان�ب خمتص�ة هبذا املوضوع م�ن خالل بحثن�ا يف علة بعث   )1(
االنبياء والرسل اىل البرشية من قبل اهلل تبارك وتعاىل، وما هي االهداف املرجوة واملناطة هبؤالء املرسلني# 

فتأمل.
ا َأْوَحْينا إَِلْيَك َكام َأْوَحْينا إىِل ُنوٍح َو النَّبِيِّنَي  فمن ذلك قوله تعاىل يف س�ورة النس�اء )اآلية 163 - 164(: ﴿إِنَّ  )2(
ِمْن َبْعِدِه َو َأْوَحْينا إىِل إِْبراِهيَم َو إِْسامِعيَل َو إِْسحاَق َو َيْعُقوَب َو األَْْسباِط َو ِعيسى َو َأيُّوَب َو ُيوُنَس َو هاُروَن 
َم اهللَُّ  َو ُس�َلْيامَن َو آَتْينا داُوَد َزُبورًا * َو ُرُس�اًل َقْد َقَصْصناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َو ُرُس�اًل َلْ َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َو َكلَّ

ُموسى َتْكلِياًم﴾.

اخلصال: 213.  )3(
آمايل الطويس: 332.  )4(
معاين االخبار: 231.  )5(
امللل والنحل: 250.  )6(

االرساء 17 : 85.  )7(
عىل أطالل املذهب املادي 1: 130.  )8(

االنسان ذلك املجهول: 44.  )9(
اهلل يتجىل يف عرص العلم: 38.  )10(

االسالم يف عرص العلم: 283.  )11(
القيامة 75 : 2-1.  )12(

راج�ع كت�اب الش�فاء املقال العارش الفص�ل الثاين منه، فق�د أورد بحثًا تفصي�اًل مفيدًا تناول في�ه أبعاد هذا   )13(
املوضوع بالبحث والنقاش.

الصافات 37 : 37.  )14(

الصافات 37 : 38.  )15(
االعراف 7 : 157.  )16(

االعتقادات : 92.  )17(
أوائل املقاوالت : 65.  )18(

عقائد االمامية : 28.  )19(
أصل الشيعة واصوهلا :220.  )20(

س�نتعرض الحق�ًا - ب�اذن اهلل تع�اىل - اىل اخلالف الواق�ع بني فرق املس�لمني حول وجوب البعث�ة النبوية   )21(
ل. وعدمه، فتأمَّ
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كشف املراد: 373.  )22(
راج�ع كتابن�ا الع�دل، دراس�ة مع�ارصة فقد تناولن�ا فيه جوانب موس�عة ح�ول موضوع احلسس�ن والقبح   )23(
والعقليني، وموقف املدارس االس�المية منه، ورأي الش�يعة االمامية يف ذلك، فان فيه مزيد تفصيل يس�اعد 

عىل فهم بطالن موقف االشاعرة هذا.
كشف املراد : 381.  )24(

رشح الباب احلادي عرش: 34.  )25(
العرص 103 : 2.  )26(

العلق 96 : 6 - 7.  )27(
يوسف 12 : 53.  )28(

يوسف 12 : 103.  )29(
ُمُه�ُم اْلكِتاَب َو احِلْكَمَة َو  نا َو اْبَعْث فِيِهْم َرُس�والً ِمنُْهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياتَِك َو ُيَعلِّ اش�ارة اىل قول�ه تعاىل: ﴿َربَّ  )30(

كِيُم﴾ البقرة 2 :  129. يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَ ُيَزكِّ
عقائد االمامية: 29.  )31(
الكايف 1 : 1/128.  )32(
الكايف 1 : 2/128.  )33(

من شيوخ املعتزلة الكبار، وله صلة ومودة بايب جعفر الدوانيقي.  )34(
الكايف 1 : 3/129.  )35(

أوائل املقاوالت: 72.  )36(
الباب احلادي عرش: 39.  )37(

رشح الباب احلادي عرش: 39.  )38(
كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: 376.  )39(

النحل 16 : 68 - 69.  )40(
طه 20 - 114.  )41(

الرقان 25 - 32.  )42(
الشعراء 26 : 192 - 195.  )43(

القصص 28 : 7.  )44(
الشورى 42 : 51 - 52.  )45(

مفردات ألفاظ القرآن: 515.  )46(
لسان العرب 15 : 379.  )47(

العني 3 : 320.  )48(
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جممع البحرين 1 : 430.  )49(

تصحيح االعتقاد: 120.  )50(
م�ن مصادي�ق الوحي أيضًا اهل�ام اهلل تعاىل بعض خملوقاته وتوجيهها توجيه�ًا خاصة، كام ورد ذلك يف آيات   )51(

خمتلفة من القرآن الكريم.
فم�ن ذل�ك قوله تعاىل يف س�ورة القصص )اآلية 7(: ﴿َو َأْوَحْينا إىِل ُأمِّ ُموس�ى َأْن َأْرِضِعيِه َف�إِذا ِخْفِت َعَلْيِه   

وُه إَِلْيِك َو جاِعُلوُه ِمَن امْلُْرَسلنَِي﴾. ا َرادُّ َزيِن إِنَّ َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َو ال خَتايِف َو ال حَتْ
باِل ُبُيوتًا َو  ِِذي ِمَن اجْلِ وقول�ه تعاىل أيضاص يف س�ورة النحل )اآلية 68(: ﴿َو َأْوحى َربَُّك إىَِل النَّْح�ِل َأِن اختَّ  

َّا َيْعِرُشوَن﴾. َجِر َو ِم ِمَن الشَّ
وقوله تبارك وتعاىل يف س�ورة طه )اآلية 36 - 39(: ﴿قاَل َقْد ُأوتِيَت ُس�ْؤَلَك يا ُموس�ى * َو َلَقْد َمنَنَّا َعَلْيَك   
اِحِل َيْأُخْذُه  َك ما ُيوحى * َأِن اْقِذفِيِه يِف التَّاُبوِت َفاْقِذفِيِه يِف اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّ ًة ُأْخرى * إِْذ َأْوَحْينا إىِل ُأمِّ َمرَّ

َعُدوٌّ يِل َو َعُدوٌّ َلُه﴾.
َمها ُفُجوَرها َو َتْقواها﴾. اها * َفَأْلَ وقوله جل اسمه يف سورة الشمس )اآلية 7 - 8(: ﴿َو َنْفٍس َو ما َسوَّ  

الصافات 37: 101 - 105.  )52(
القصص 28 : 30.  )53(

الشعراء 26: 192 - 195.  )54(
هود 11: 69 - 70.  )55(
هود 11: 77 - 83.  )56(

جممع البيان يف تفسري القرآن 5 : 37.  )57(
القصص 28 : 7.  )58(
النحل 16 : 68.  )59(

االنعام 6 : 121.  )60(
مريم 19 : 11.  )61(

تصحيح االعتقاد: 120.  )62(
مناقب ابن شهر آشوب.  )63(

الشورى 42 : 52.  )64(

الشورى 42 : 52.  )65(
الكايف 1: 1/214.  )66(

هنج البالغة، اخلطبة 192.  )67(
تصحيح االعتقاد: 122.  )68(

النساء 4 : 95.  )69(
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بحار األنوار 18: 20/263.  )70(
املحاسن: 187.  )71(

مناقب ابن شهر آشوب 1: 125.  )72(
علل الرشائع: 231.  )73(

بحار األنوار 37: 54/322.  )74(
كشف املراد: 377.  )75(

علل الرشائع: 165.  )76(
جممع البحرين 4: 24.  )77(

مفردات ألفاظ القرآن: 322.  )78(
لسان العرب 5 : 369.  )79(

سنتناول بعض أبعاد هذا البحث يف مباحثنا القادمة باذن اهلل تعاىل، فتأّمل.  )80(
االنبياء 21 : 68.  )81(

االنبياء 21 : 69 - 70.  )82(
االعراف 7: 104 - 108.  )83(

االعراف 7: 73.  )84(
القصص 28: 29 - 32.  )85(
آل عمران 3: 45 - 49.  )86(

َل َمْن َأْلقى * قاَل َبْل َأْلُقوا  ا َأْن َنُكوَن َأوَّ ا َأْن ُتْلِقَي َو إِمَّ ويف سورة طه )اآلية 65 - 69(: ﴿قاُلوا يا ُموسى إِمَّ  )87(
ْف إِنََّك  ا َتْسعى * َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة ُموسى * ُقْلنا ال خَتَ ْم َو ِعِصيُُّهْم َييَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأنَّ َفإِذا ِحباُلُ

اِحُر َحْيُث َأتى﴾. َأْنَت األَْْعىل * َو َأْلِق ما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف ما َصنَُعوا إِنَّام َصنَُعوا َكْيُد ساِحٍر َو ال ُيْفلُِح السَّ
اآليات من سورة الشعراء 26: 39 - 51.  )88(

جممع البيان 4: 460.  )89(
آال عمران 3: 52 - 53.  )90(

الصف 61: 14.  )91(
علل الرشائع: 1/80.  )92(

الفتح 48 : 29.  )93(
جممع البيان 2 : 447.  )94(

املائدة 5: 112 - 115.  )95(
البقرة 2: 260.  )96(

املائدة 5 : 118.  )97(
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احلش: الكنيف وموضع قضاء احلاجة، وأصله من احلش بمعنى البستان، الهنم كانوا كثرياص ما يتغوطون   )98(
يف البساتني.

انظر جممع البيان 3 : 264 - 267.  )99(
هي اآلن جزء من تركيا كام هو معلوم.  )100(

يف بعض الروايات ان اهلل تعاىل هو الذي أرسلهم مبارشة اىل أهل انطاكية، وليس بواسطة نبيه الكريم عيسى   )101(
بن مريم#.

يف بعض الروايات أن شمعون قصد باب امللك وخاطب حرسه بانه رجل متعبِّد يف فالة االرض، وانه يريد   )102(
أن يعب�د ال�ه امللك وربه، فلام رق�ي خربه اىل امللك أمر بادخال�ه بيت االصنام، فبقي فيه يعبد اهلل تعاىل س�نة 

كاملة، مومهًا امللك وأتباعه بأنه يعبد االصنام التي كانت تزين هذا البيت الكبري.
ويف بعض الروايات أن ش�معون بعد دخوله بيت االهلة اخلاص بامللك، واعتكافه فيه لس�نة كاملة، استدعاه   )103(

به منه واصطفاه. امللك وقرَّ
أي شمعون.  )104(

م. أي شمعون الويص كام تقدَّ  )105(
تفسري الصايف 4 : 247.  )106(

نُّ َعىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل هَذا  ْن�ُس َو اجْلِ ق�ال تبارك وتعاىل يف س�ورة االرساء )اآلية 88(: ﴿ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اإلِْ  )107(
اْلُقْرآِن ال َيْأُتوَن بِِمْثلِِه َو َلْو كاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهريًا﴾.

ياٍت َو اْدُعوا  قال اهلل عز ش�أنه يف س�ورة هود )اآلية 13(: ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفَتاُه ُقْل َفْأُتوا بَِعْشِ ُس�َوٍر ِمْثلِِه ُمْفَتَ  )108(
َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ إِْن ُكنُْتْم صاِدِقنَي﴾.

ْلنا َعىل َعْبِدنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه  قال اهلل جلَّ ش�أنه يف س�ورة البقرة )اآلية 23(: ﴿َو إِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب مَّا َنزَّ  )109(
َو اْدُعوا ُشَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ إِْن ُكنُْتْم صاِدِقنَي﴾.

وقال عزَّ من قائل يف سورة يونس )اآلية 38(: ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفَتاُه ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َو اْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم   
ِمْن ُدوِن اهللِ إِْن ُكنُْتْم صاِدِقنَي﴾.

بحار االنوار 25 : 154.  )110(
مفردات ألفاظ القرآن: 336.  )111(

أصح�اب أيب راش�د نافع ب�ن االزرق الذين خرجوا م�ع نافع من الب�رصة اىل االهواز، فغلب�وا عليها وعىل   )112(
كورها، وما وراءها من بلدان فارس وكرمان يف أيم عبداهلل بن الزبري، وقتلوا عامله هبذه النواحي.

كانوا أكثر فرق اخلوارج عددًا، وأشدهم شوكة.  
مات نافع بن االزرق عام 60 ه�.  

انظر: امللل والنحل 1 : 118 ، الفرق بني الفرق: 50.  
حممد بن الطيب الباقالين البرصي املتكلِّم، تويف عام 403 ه�.  )113(
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قال الش�يخ الصدوق رمحه اهلل يف الفقيه )1 : 345(: وليس س�هو النبيملسو هيلع هللا ىلص كس�هونا، الن س�هوه من اهلل عز   )114(
م الناس بس�هوه حكم متى  وج�ل، وأن�ام هو اس�هاء ليعلم انه برش خملوق فال ُيتخ�ذ ربًا معبودًا دونه، وليعمِّ

يسهوا.
وس�هونا عن الش�يطان، وليس للشيطان عىل النبيملسو هيلع هللا ىلص واالئمة# سلطان ﴿إِنَّام ُس�ْلطاُنُه َعىَل الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َو   

الَِّذيَن ُهْم بِِه ُمِشُكوَن﴾ وعىل من تبعه من الغاوين.
بحار االنوار 11 : 89.  )115(

لعل من االمثلة الواردة حول هذا املوضوع ما رواه ابن ايب عمري عن هشام بن احلكم حول موضوع عصمة   )116(
االمام$ نورده هنا استدالالً وتوضيحًا وامتامًا للفائدة.

قال ابن ايب عمري: ما س�معت وال اس�تفدت من هش�ام بن احلكم يف طول صحبتي إّياه شيئًا أحسن من هذا   
الكالم يف صفة عصمة االمام، فاين سألته يومًا عن االمام أهو معصوم؟

قال: نعم.  
قلت له: فام صفة العصمة فيه؟ وبأي يشء تعرف؟  

ق�ال: ان مجي�ع الذنوب هلا أربعة أوجه ال خامس هلا: احلرص، واحلس�د، والغضب، والش�هوة، فهذه منفيه   
عنه.

يقول العاّلمة الس�يد حممد حس�ني الطباطبائي رمحه اهلل يف امليزان )11 : 163( : ان هذا العلم خيالف س�ائر   )117(
العل�وم يف أن أث�ره العم�يل - وهو رصف االنس�ان ع�ام ال ينبغي اىل ما ينبغ�ي - قطعي غ�ري متخلِّف دائاًم، 

بخالف سائر العلوم، فان الرصف فيها أكثري غري دائم.
ضة الوصاف املتقني. خطبته$ املتعرِّ  )118(

كشف املراد : 375.  )119(

عقائد االمامية: 33.  )120(
رشح الباب احلادي عرش: 37.  )121(

تنزيه االنبياء: 25.  )122(
البقرة 2 : 124.  )123(

روح البيان 1 : 338.  )124(
االحزاب 33 : 21.  )125(
النجم 53: 3 - 4.  )126(

احلرش 59 : 7.   )127(
احقاق احلق 13 : 78.  )128(

طه 20 : 121.  )129(
االنبياء 21 : 87.  )130(
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يوسف 12 : 24.  )131(
ص 38 : 24.  )132(

االحزاب 33 : 37  )133(
آل عمران 3 : 7.  )134(

عيون أخبار االمام الرضا$ 1 : 191 ، أمايل الصدوق : 55.  )135(
بحار االنوار 10 : 1/227.  )136(
عيون أخبار الرضا 1: 267.  )137(

بحار االنوار 10 : 170.  )138(
النساء 4: 165.  )139(

املائدة 5: 19.  )140(
امللك 67: 8 - 9.  )141(

يونس 10 : 35.  )142(
السجدة 32 : 18.  )143(

يونس 10 : 35.  )144(
رشح الباب احلادي عرش : 38.  )145(

أمايل الصدوق: 354.  )146(
بحار االنوار 78: 259.  )147(

الغدير 7 : 178 ، عن كتاب املجتنى البن دريد: 35.  )148(
بحار االنوار 10 : 52.  )149(

الكايف 1: 3/135.  )150(

الكايف 1: 2/134.  )151(
احلقاف 46: 35.  )152(

املفردات يف غريب القرآن: 334.  )153(
االحقاف 46: 35.  )154(

تفسري القمي 2:300.  )155(
اقبال االعامل: 710.  )156(

فق�د روى بع�ض العام�ة اىل ان ُأويل الع�زم س�تة، ه�م: ن�وح، وابراهيم، واس�حاق، ويعقوب، ويوس�ف،   )157(
وأيوب.

وقيل: هم الذين ُأمروا باجلهاد والقتال، وأظهروا املكاشفة، وجاهدوا يف الدين.  
وقيل: هم أربعة: ابراهيم، ونوح، وهود، ورابعهم حممدملسو هيلع هللا ىلص.  
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الدر املنثور 6: 45.  )158(
اخلصال: 73/300.  )159(

ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َو لكِْن َرُسوَل اهللَِّ  قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة االحزاب )اآلية 40(: ﴿ما كاَن ُمَمَّ  )160(
َو خاَتَم النَّبِيِّنَي﴾.

عيون أخبار الرضا$: 2: 13/80.  )161(
االحقاف 46: 35.  )162(

قصص االنبياء: 225.  )163(
بصائر الدرجات: 186.  )164(

االختصاص: 415.  )165(
الكايف 1: 3/134.  )166(
االحقاف 46: 35.  )167(

الكايف 2: 2/14.  )168(
االحقاف 46: 35.  )169(

االحزاب 33: 7.  )170(
الشوري 42: 13.  )171(

آل عمران 3: 21 - 22.  )172(
تفسري الصايف 1: 300.  )173(

عة هلذا االمر. ضت بأشكال موسَّ راجع قصص االنبياء املختلفة فقد تعرَّ  )174(
تظهر بعض الروايات املنقولة ان بني االثنني# عرشة من اآلباء، كان مجيعهم من االنبياء واالوصياء.  )175(

قصص االنبياء البن كثري: 104.  )176(
علل الرشائع: 187.  )177(

معني االخبار: 290.  )178(
علل الرشائع: 183.  )179(

تأريخ حبيب السري 1: 29.  )180(
قصص االنبياء للرواندي: 218.  )181(

هود 11: 25 - 49.  )182(
كسورة االعراف اآليات 59 - 64 ، يونس اآليات 71 - 73 ، االنبياء اآليات 76 - 77 ، املؤمنون اآليات   )183(
23 - 30 ، الش�عراء اآليات 105 - 122 ، الصافات اآليات 75 - 82 ، العنكبوت اآليات 14 - 15 ، 

القمر الييات 59 - 64 ، وغريها.
االرساء 17: 3.  )184(
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جممع البيان 6: 396.  )185(
علل الرشائع: 315.  )186(

تفسري القمي 2: 217.  )187(
عيون أخبار االمام الرضا$ 2: 164/45.  )188(

العنكبوت 29: 14.  )189(
روي عن االمام الصادق$ ان قال: كانت أعامر قوم نوح ثالثامئة سنة.  )190(

قصص االنبياء للراوندي: 187.  )191(
ُه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلَّ َمْن َقْد  ق�ال تعاىل خماطبًا نبيه نوح يف س�ورة هود )اآلية 36(: ﴿َو ُأوِحَي إىِل ُن�وٍح َأنَّ  )192(

آَمَن َفال َتْبَتئِْس باِم كاُنوا َيْفَعُلوَن﴾.
قال جل من قائل يف سورة هود )اآلية 40(: ﴿َحتَّى إِذا جاَء َأْمُرنا َو فاَر التَّنُّوُر ُقْلنَا اْحِْل فِيها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ   )193(

اْثنَنْيِ َو َأْهَلَك إاِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقلِيٌل﴾.
واختلف املفرسون يف معنى التنور عىل أقوال:  

أوهل�ا: ان�ه تنور اخلابزة، وأنه تنور كان آلدم$ فار املاء عنه عالمة لنوح$ اذ نبع املاء من موضع عري معهود   
خروجه منه، عن ابن عباس واحلسن وجماهد.

ثم اختلف يف ذلك فقال قوم: ان التنور كان يف دار نوح$ بعني وردة من أرض الشام.  
وقال قوم: بل كان ناحية الكوفة، وهو املروي عن أئمتنا#.  

وثانيها: ان التنور وجه االرض، عن ابن عباس وعكرمة والزهري، واختاره الزّجاج.  
وثالثه�ا: ان معن�ى قوله تعاىل: )وفار التنور( طلع الفجر وظهرت أم�ارات دخول النهار وتفيضِّ الليل، من   

ر الصبح تنويرًا، روي ذلك عن عيل$. قوهلم: نوَّ
ورابعها: ان التنور أعىل االرض وأرشفها، واملعنى: نبع املاء من االمكنة املرتفعة، فشبِّه بالتنانري لعلوها، عن   

قتادة.
وخامسها: ان فار التنور الطيس: اذا اشتدت احلرب. )انظر جممع البيان يف تفسريه هلذه اآلية املباركة(.  

نوح 71: 2 - 4.  )194(
نوح 71: 8 - 20.  )195(

نوح 71: 7.  )196(
التحرم 66: 10.  )197(

مكارم االخالف: 187.  )198(
قصصاالنبياء لعبدالوهاب النجار: 70.  )199(

قال الفريوزآبادي: كوثي قرية بالعراق، وريا موضع.  )200(
وقال احلموي: كوثي بالعراق يف موضعني، كوثي الطريق، وكوثي ربا، وهبا مش�هد ابراهيم اخلليل$ ومها   
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قريتان وبينهام تلول من رماد يقال: اهنا رماد النار التي أوقدها نمرود الحراقه.
الكايف 1: 204.  )201(

وقيل أيضًا: انه وجد ذلك يف كتب االنبياء السابقني# وقيل: انه رأي كأن كوكبًا طلع فذهب ضوء الشمس   )202(
والقمر، فسأل عن ذلك فعربِّ بانه يولد غالم يذهب ملكه عىل يده.

بحار االنوار 12: 19 - 29  )203(
مريم 19 : 41 - 45.  )204(
االنعام 6 : 74 - 79.  )205(
بحار االنوار 12: 53.  )206(

الشعراء 26: 69 - 82.  )207(
االنبياء 21: 51 - 67.  )208(

الصافات 37: 91 - 96.  )209(
االنبياء 21: 68 - 70.  )210(

الصافات 37: 97 - 98.  )211(
االنبياء 21 : 69.  )212(

قصص االنبياء للراوندي: 418.  )213(
تنزيه االنبياء 24.  )214(
يوسف 12: 70  )215(
االنبياء 21: 63  )216(
التبخرت والتباهي  )217(

بحار االنوار 12 : 54.  )218(
تِي قاَل ال َيناُل  يَّ َُّهنَّ قاَل إيِنِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس إِمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّ ُه بَِكلاِمٍت َفَأَت قال تعاىل: ﴿َو إِِذ اْبَتىل إِْبراِهيَم َربُّ  )219(

َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾.
النحل 16: 120 - 123.  )220(

االنعام 6: 75.  )221(
بحار االنوار 12: 61.  )222(

البقرة 2: 127 - 128.  )223(
البقرة 2: 260.  )224(

قصص االنبياء البن كثري 2: 3.  )225(
تأريخ االنبياء البن كثري 1 : 8.  )226(

ورد اسمه$ 134 مرة يف القرآن الكريم.  )227(
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الكايف 1 : 479.  )228(
ال خيفى عىل القارىء الكريم أن عمران هذا ليس والد موس�ى$ حيث كانت تفصل بينهام 1800 عام كام   )229(

هو معروف.
عيسى أسم معرب أصله يسوع أويشوع، ومعناه املنقذ.  )230(

مريم 19 : 16 - 33.  )231(
قصص االنبياء للجزائري: 408.  )232(

آل عمران 3: 54 - 55.  )233(

النساء 4: 157 - 158.  )234(
انظر: مناقب ابن شهر آشوب 1: 154 ، سرية ابن هشام 1 : 1 ، طبقات ابن سعد 1 : 55 ، تأريخ الطربي   )235(

.271 : 2
قصص االنبياء للرواندي: 394/316 ، مناقب ابن شهر آشوب 1: 155، الطبقات الكربى 1 : 56.  )236(

مناقب ابن شهر آشوب 1 : 155 ، مروج الذهب 3: 5 / 1442.  )237(
مة. انظر املصادر املتقدِّ  )238(

احلديد 57: 9.  )239(
ابراهيم 14: 1.  )240(
ابراهيم 14: 5.  )241(
النساء 4: 165.  )242(
البقرة 2: 213.  )243(

االعراف 7: 157.  )244(
احلديد 57: 25.  )245(

االعراف 7: 157.  )246(
آل عمران 3: 164.  )247(

البقرة 2: 128 - 129.  )248(
اجلمعة 62: 2.  )249(

النحل 16: 36.  )250(
الكايف 1: 13.  )251(

بحار االنوار 16: 210.  )252(
االعراف 7: 157.  )253(

البقرة 2: 146.  )254(
الصف 61: 6.  )255(
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البقرة 2: 129.  )256(
انجيل يوحنا: االصحاح الرابع عرش، السطر اخلامس عرش.  )257(
انجيل يوحنا: االصحاح السادس عرش، السطر الثاين عرش.  )258(

انجيل يوحنا: االصحاح الرابع عرش، السطر اخلامس والعرشون.  )259(
ن. الزجر: العيافة، وهو نوع من التكهُّ  )260(

اضطرب وتزلزل مصحوب بصوت شديد.  )261(
قلَّ ماؤها ونضب.  )262(

كلمة فارسية يراد هبا الفقيه واحلاكم املجويس.  )263(
قال العاّلمة املجليس رمحه اهلل: وانخرفت عليه دجلة العوراء: ان كرسى كان س�كر )أي جعل وأقام س�دًا(   )264(
بع�ض الدجل�ة، وبن�ى عليها بناء، فلعل�ه لذلك وصفوا الدجلة بع�د ذلك بالعوراء النه ع�ور وطم بعضها 

فانخرقت عليه واهندم بنيانه.
أمايل الصدوق: 171.  )265(

هنج البالغة 13: 197.  )266(
مة. كهف صغري يف أعىل جبل حراء يبعد ستة كيلوا مرتات شامل رشق مكة املكرَّ  )267(

أنظر تفسري امليزان 20 : 327.  )268(
العلق 96: 1 - 5.  )269(
املدثر 74: 1 - 7.  )270(

احلجر 15: 94 - 99.  )271(
الشعراء 26: 214.  )272(

تأري�خ الط�ربي 2: 217، الكامل يف التأريخ 2: 62، معامل التنزيل 4: 278، ترمجة االمام عيل$ من تأريخ   )273(
دمشق 1: 139.

ضوا لالذى والتنكيل الشديد بأيدي أزالم قريش وساداهتا املنحرفني:  فمن صحابة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الذين تعرَّ  )274(
ب�الل احلب�يش، وعامر بن ي�ارس، وأبواه الل�ذان ماتا يف التعذي�ب، وخّباب بن االرت، وصهيب بن س�نان، 

وعامر بن فهرية، وأبو فكيهة، وغريهم.
وملا رأى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ما أصاب أصحابه من االذى والتنكيل أمرهم باهلجرة اىل احلبشة، واالحلاق بملكها   
ال�ذي ال يظل�م عنده أحد، فهاج�روا وبقوا هناك بعيدًا ع�ن أذى قريش ومكرها، وم�ا حاولت جاهدة من 

السعي العادهتم اىل أرضها.
الكامل يف التأريخ 2: 91.  )275(

لقد سبق وفاة عم رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يثالثة أيام وفاة زوجته الوفية املجاهدة خدجية بنت خويلد رضوان اهلل تعاىل   )276(
عليها، وذلك يف ش�هر رمضان من الس�نة العارشة للبعثة النبوية املباركة، فكان بحق ذلك العام عام احلزن 
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عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص بال شك.
خ�رج رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف ليل�ة تنفي�ذ املؤامرة اخلبيثة لقتل�ه بعد أن ترك أخي�ه وابن عمه عيل ب�ن ايب طالب$   )277(
يف فراش�ه مومه�ًا قريش بان بغيتهم مل تزل يف مكاهنا، ف�رب عيل$ يف ذلك املوقف أروع االمثلة يف الفداء 
له ذل�ك من خماطر قتل�ه أو تعرضه لالذى بأي�دي مرشكي قريش الذي�ن بلغ هبم احلقد  والتضحي�ة ملا يش�كِّ

والغضب مبلغًا كبريًا.
مة والتقوا فيها  كان ذلك يف بيعة العقبة حيث قدم وفد من ثالثة وس�بعني رجاًل وامرأتني رسًا اىل مكة املكرَّ  )278(

برسول اهللملسو هيلع هللا ىلص مبايعينه عىل السمع والطاعة، وان يتولوا محايته والدفاع عنه عن دعوته املباركة.
راجع: مغازي الواقدي 1: 7 ، طبقات ابن سعد 2 : 5 ، وغريمها.  )279(

أنظر: مغازي الواقدي 1: 9، سرية ابن هشام 2: 245، طبقات ابن سعد 2:6.  )280(
الباب احلادي عرش: 35.  )281(

انظر جممع البيان 3: 381، نور الثقلني 3: 78.  )282(
سرية ابن هشام 1: 293.  )283(

هنج البالغة 10: 194.  )284(
وهم من رؤوس قريش وساداهتا، ومن عالم الرشك الكربي فيها.  )285(

سرية ابن هشام 1: 337.  )286(
الذاريات 51: 49.  )287(

ليس 36: 40.  )288(
النمل 27: 88.  )289(

روي عن أمري املؤمنني عيل$ انه ذكر بان مجاعة من قريش أتوا رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وس�ألوه الثبات صدق نبوته   )290(
أن يطلب من ش�جرة كانت منتصبة أمامهم أن تنقلع بعروقها وتقف بني يديه، وملا حدث ذلك أمام أعينهم 

سألوه أن يأمرها بان يأيت نصفها ويبقى اآلخر يف حمله، فكان ذلك أيضًا أمام أنظارهم.
أنظر: هنج البالغة 2: 183 / ذيل اخلطبة 187.  

روي أن مجاع�ة خرج�وا مع رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف س�فر فش�كوا أن ال ماء معه�م، واهنم بعرض التلف وس�بيل   )291(
العطب، فدعاملسو هيلع هللا ىلص بركوة فصب فيها املاء - وكان ال يروي رجاًل ضعيفًا- وجعل يده يف املاء فنبع املاء من بني 

أصابعه، فأقبل اجلميع يرشبون - وكان عددهم كثريًا جدًا - وهو يقول: أشهد اين رسول اهلل حقًا.
انظر: صحيح البخاري 4: 234، االنوار يف شامئل النبي املختار 1 : 105، كشف الغمة 1: 23.  

وهو جذع كان خيطب عنده رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ويستند اليه يف مسجده باملدينة املنورة، فلام كثر الناس اختذوا لهملسو هيلع هللا ىلص   )292(
من�ربًا، فلام رق�ى املنرب حن اجلذع حنني الناقة حني فقدت ولدها، فنزل رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص فضمه اليه، فكان يئن 

أنني الصبي الذي ُيسكت.
انظر: مناقب ابن ش�هر آش�وب 1: 90، كش�ف الغم�ة 1: 24 ، صحيح البخ�اري 4: 237 ، دالئل النبوة   
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للبيهقي 2: 556 ، االنوار يف شامئل النبي املختار 1: 134.
روي أن ذئبًا أخذ شاة من قطيع لرجل، فأخذ هذا الرجل يعدوا خلفه، فالتفت اليه الذئب وخاطبه: متنعني   )293(
؟ فلام تعجب الرجل من كالم الذئب خاطبه ذلك الذئب بان العجب هو حاهلم ال  رزقًا س�اقه اهلل تعاىل ايلَّ

د بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص وهو يدعوهم اىل احلق. حاله، الهنم الهون عن دعوة حممَّ
انظر: أمايل الطويس 1: 12 ، كشف الغمة 3: 27 ، مسند أمحد 3: 83، دالئل النبوة للبيهقي 6: 41 ، دالئل   

النبوة لالصفهاين 2: 482.
روي أنهملسو هيلع هللا ىلص ُأيت بش�اة أهدهتا له امرأة من اليهود بخيرب، وكانت تلك املرأة قد أكثرت من س�مَّ ذراع الش�اة ملا   )294(
علمت انهملسو هيلع هللا ىلص حيب أكل الذراع، فلام دعاملسو هيلع هللا ىلص أصحابه للطعام ووضع يده رفعها وطلب من أصحابه أن يرفعوا 

الشاة الن دراعها خيربه باهنا مسمومة.
انظر: كنز الفوائد 1: 173 ، مناقب ابن شهر آشوب 1 : 91 ، كشف العمة 1 : 27 ، دالئل النبوة للبيهقي   

.259 :4
روي أن أصحاب�هملسو هيلع هللا ىلص ُأرمل�وا وضاق�ت هبم احل�ال، وصاروا بمعرض اهل�الك لفناء االزواد ي�وم االحزاب،   )295(
فدع�اه رج�ل من أصحابه اىل طعام قليل - ال يكفي إالّ رجاًل واحدًا - فلحقه مجاعة من املس�لمني، فأمرملسو هيلع هللا ىلص 
بأن يغطى االناء، ثم دعا وسأل اهلل تعاىل الربكة فيه، وملا انتهى قامملسو هيلع هللا ىلص بتقديمه اىل الناس وكانوا أعدادًا كثرية 

جدًا، فأكلوا وصدروا كأن مل يسبغوا قط شباعًا، والطعام عىل حاله.
انظر: مناقب ابن شهر آشوب 1: 103 ، دالئل النبوة للبيهقي 3: 443.  

فقد روي أنهملسو هيلع هللا ىلص رماها وهو يقول: شاهت الوجوه.  )296(
انظ�ر: كنز الفوائد 1: 169 ، س�رية ابن هش�ام 2: 280 ، دالئل النبوة لالصفه�اين 2: 604 ، دالئل النبوة   

للبيهقي 3: 81 ، الكامل يف التأريخ 2: 126.
فقد ثبت أن القمر انشق له نصفني بمكة أول مبعثه.  )297(

انظر صحيح البخاري 6: 278 ، دالئل النبوة لالصفهاين 1 : 370 ، دالئل النبوة للبيهقي 2: 266 ، الوفا   
بأحوال املصطفى 1: 273 ، صفة الصفوة 1: 91.

فقد روي أن رساقة ملا أمكنته الفرصة من رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأيقن أنه قد ظفر ببغيته س�اخت قوائم فرس�ه حتى   )298(
تغيَّت بأمجعها يف األرض، وهو بموضع حجدب وقاع صفصف، فدرك أن ما حل به أمر س�اموي فتوس�ل 

برسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أن يسأل اهلل تعاىل اطالقه من أرسه هذا، وأنه لن يعاود ما فعل مرة ُأخرى، فكان ذلك.
انظ�ر: ال�كايف 8: 378/263 ، مناق�ب اب�ن ش�هر آش�وب 1: 71 ، كش�ف الغم�ة 1: 25 ، دالئ�ل النبوة   

لالصفهاين 2: 426 ، ُأسد الغابة 2: 264 ، الكامل يف التأريخ 2: 105 ، البداية والنهاية 3: 185.
االحزاب 33: 40.  )299(

الفرقان 25: 1.  )300(
سبأ 34 : 28.  )301(
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االنعام 6: 115.  )302(
املائدة 5: 3.  )303(

بحار األنوار 2: 260  )304(
صحيح البخاري 5: 89/ 202 ، صحيح مسلم 4: 187/ 2404 ، سنن الرتمذي 5: 3730 ، مسند أمحد   )305(

1: 173 ، 175 ، 182 ، 184 ، مستدرك احلاكم 2: 337 ، تأريخ بغداد 4: 204.
صحيح مسلم 4: 1790.  )306(
صحيح مسلم 4: 1790.  )307(

هنج البالغة، اخلطبة 133.  )308(
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