اإلٯتاف بالرسل والرساالت
سلسلة أركاف اإلٯتاف ()6
ِ
ِ ِِ ِ
الرس ُ ِ
آم َن بِاللَّ ِو َوَمالَئِ َكتِ ِو َوُكتُبِ ِو َوُر ُسلِ ِو الَ نػُ َفّْر ُؽ
وؿ ٔتَا أُنْ ِزَؿ إلَْيو م ْن َربّْو َوالْ ُم ْؤمنُو َف ُكلّّ َ
آم َن َّ ُ
قاؿ تعاذلَ { :
ِ
بػُت أ ٍ ِ ِ ِ
ك الْم ِ
ِ
صَتُ *}
َحد م ْن ُر ُسلو َوقَالُوا َٝت ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ُغ ْفَرانَ َ
َْ َ َ
ك َربػَّنَا َوإلَْي َ َ
[البقرة]285 :
اإلٯتاف بالرسل والرساالت
بقلم
الصالَّيب
علي ٤تمد ٤تمد َّ
اإلىػداء
ِ
ِ
ِ
كل ٍ
الرساالت أىدي ىذا الكتاب.
حقيقة الرسل و
يبحث عن
الوجود
إنساف ُب
ُ
إذل ّْ
عز وجل بأٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العال أف يكو َف خالصاً لوجهو الكرمي .قاؿ تعاذل{ :قُ ْل إَِّ٪تَا
سائالً ا١توذل ّ
اح ٌد فَمن َكا َف يػرجو لَِقاء ربِّْو فَػ ْليػعمل عمالً ص ِ
رل أََّ٪تَا إِ َ٢ت ُكم إِلَو و ِ
ِ
اٟتًا َوالَ يُ ْش ِرْؾ
وحى إِ ََّ
َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َْ
أَنَا بَ َشٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
ُ ْ ٌَ
ِِ ِ ِ
َح ًدا *}
بعبَ َادة َربّْو أ َ
[الكهف.]110 :
الصالَّيب
علي ٤تمد ٤تمد َّ
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
ا١تقػدمة
إ ّف اٟتمد هلل ٨ ،تمده ونستعينو  ،ونستهديو ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ،ومن سيئات
مضل لو  ،ومن يضلِ ْل فال ىادي لو  ،وأشهد أال إلو إالّ اهلل وحده  ،ال
أعمالنا  ،من يهده اهلل فال َّ
شريك لو  ،وأشهد َّ
٤تمداً عبده ورسولو.
أف ّ

َّ ِ
آمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُػ َقاتِِو َوالَ ٘تَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف *} [اؿ عمراف.]102 :
ين َ
{يَاأَيُّػ َها الذ َ
َّ ِ
سوِ
ِ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًَتا
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
{يَاأَيُّػ َها الن ُ
َونِ َساءً َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو َواأل َْر َح َاـ إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا *} [ النساء.]1 :
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ْع
آمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوالً َسد ًيدا *يُ ْ
ين َ
{يَاأَيُّػ َها الذ َ
ِ
يما *} [األحزاب 70 :ػ .]71
اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
اٟتمد بعد الرضى.
اٟتمد إذا
يا ّْ
رضيت  ،ولك ُ
اٟتمد حىت ترضى  ،ولك ُ
رب لك ُ
َ
أما بعد :فهذا الكتاب« :الرسل والرساالت» ىو خا٘تة سلسلة أركاف اإلٯتاف  ،وقد ٖت ّدثت فيها عن
أيت من خالؿ
الفعاؿ ١تا يريد  ،الكرمي ا١تنّاف  ،الواسع العليم  ،الذي ر ُ
ا٠تالق العظيم  ،والرازؽ الكرمي ّ ،
الدوؿ وزو ِا٢تا  ،وانتشا ِر اٟتضار ِ
مسَتٌب ُب الدنيا وعا ِدل التاريخ عظمتو ُب اٟتياةِ  ،وُب قياـ ِ
ات واندثا ِرىا ،
ِ
اٟتكومات وإذال٢تا  ،وقصص الناس  ،وُب ٥تلوقاتو العجيبة الغريبة  ،وُب ىذا الكوف الفسيح ،
وعز
ّْ
وحركة التاريخ  ،كم ِمن ٍ
ملوؾ وأمراء وقادة وحكاـ  ،وعلماء وفقهاء وفالسفة وعواـ الناس ال ٭تصيهم
ْ
إال الذي خلقهم  ،قد ماتوا وأصبحوا ُب األمس الغابر  ،ودخلوا ُب عادل الربزخ العظيم.
علمتٍت اٟتياةُ َّ
يسكن إليو دوف اهلل  ،وال يفر ُح ٔتا حصل لو دوف اهلل  ،وال ييأس
ا١تؤمن ال يقنع بأمر
ُ
أف َ
على ما فاتو سوى اهلل  ،وال يستغٍت إال باهلل  ،وال يفتقر إال إذل اهلل  ،وال يفرح إالّ ٔتوافقتو ١ترضاة اهلل ،
ٮتاؼ إال من سقوطو من نظر اهلل  ،فكلّو باهلل  ،وكلّو هلل  ،وكلّو مع اهلل  ،وسَتُه دائماً إذل اهلل ،
وال ُ
٭تب اهللَ  ،و٭تبّو اهلل  ،ويرضى باهلل  ،ويرضى عنو اهلل.
ّ
ِ
إ ّف بُت العبد وبُت ربّْو مسافة ال تُػ ْقطع إال بقطع العالئق  ،ورفض العوائق  ،وكيف يصل إذل اهلل َم ْن ال
ِ ِ
ِ
ِ
ُت *} [الذاريات
يسَتُ وىو ُب قبضة العوائق أسَت؟! .قاؿ تعاذل{ :فَفُّروا إِ َذل اللَّو إِ ِّّْن لَ ُك ْم مْنوُ نَذ ٌير ُمبِ ٌ
.]50:
وهترب إال الواحد األحد  ،فإف من خافو يفر منو إليو  ،ويهرب من
ك ُّ
ُّ
كل شيء ٗتافو فإنّ َ
تفر منو ُ
سخطو إذل رضوانو  ،ومن وعيده إذل وعده  ،فال ملجأ وال منجا منو إال إليو  ،الفر ُار إذل اهلل تعاذل ىو
ا٢تروب من
اح ببابو  ،و
االنكسار ٞتنابو  ،ىو اللجوءُ إليو تعاذل  ،و ُ
الدخوؿ ُب اإلٯتاف والطاعة  ،و ُ
ُ
االنطر ُ
ا١تعصية وا٠تطيئة.
والفرار نوعاف :فرار السعداء  ،وفرار األشقياء  ،ففرار السعداء :ىو الفرار إذل اهلل عز وجل  ،وفرار
يفلت من
األشقياء :ىو الفرار منو تعاذل ال إليو  ،والذي ُّ
يظن أنو يستطيع أف َّ
يفر من اهلل تعاذل  ،وأف َ
جاىل أٛتق َّ ،
فإف ا١ترجع إليو  ،وا١تصَت إليو[(.])1
قبضتو  ،فهو
ٌ
أيت من خالؿ مسَتٌب ُب عادل التاريخ أ٫تيةَ اإلٯتاف لإلنساف والشعوب واٞتماعات واألمم  ،وقد
لقد ر ُ
حرصت على أف يكوف أسلوب ىذه السلسلة واضحاً  ،معتمداً على ِ
األدلة من القراف والسنة الصحيحة
ُ
ُ
كل ِ
مناىج الفرؽ الكالمية  ،وا١تذاىب الفلسفية  ،و ِ
ا١تسائل اٞتدلية العقيمة.
البعد عن ِ
ابتعدت َّ
،و ُ

أبُت ما كاف عليو رسوؿ اهلل (ص) وأصحابو من ٍ
ووضوح ُب ِ
أصوؿ اإلٯتاف.
صفاء
ٍ
وحرصت على أف ّْ
ُ
وىذه السلسلةُ هتدؼ إذل ٥تاطبة العقوؿ  ،وإحياء القلوب  ،وٖتريك فطرة اإلنساف  ،وربط الناس
با٠تالق العظيم  ،وبياف ما ٬تب على ا١تكلّف النبيل فضالً عن الفاضل اٞتليل  ،وقد ُكتِبت بطر ٍ
يقة
َْ
ُ
وطالب العادل  ،وعو ُّاـ الناس  ،ومن أشغلتهم زٛتةُ اٟتياة عن البحث والتنقيب ،
يستفيد منها العادل ،
ُ
ُ
فهذه زبدةُ سنُت من العكوؼ على مئات ا١تصادر وا١تراجع القدٯتة واٟتديثة  ،تقدَّـ بُت يدي القارأى
الكرمي.
ات مع العلماء و ِ
١تناقشات وحوار ٍ
ٍ
الفقهاء وطالّ ِ
ب العلم ِ ،
وبعض
خضعت
وا١تنهجية اليت سرت عليها قد
ْ
استفدت من توجيهاهتم وأفكارىم منهم الدكتور يوسف القرضاوي  ،والدكتور سلماف
العلماء الذين
ُ
عز وجل يوـ القيامة لن يسأؿ
العودة  ،والدكتور عائض ال َقَرِّن الذي كاف ٯتازحٍت ويقوؿ رل :إ ّف اهلل ّ
األفارقة وال غَتىم عن السالجقة والزنكيُت واأليوبيُت والتتار ػ ولكن سيسأ٢تم عن التوحيد واإلٯتاف ،
بقوةٍ لالىتماـ بالتفسَت  ،واٟترص على الطرح القراِّن والنبوي الكرمي  ،وكذلك الدكتور
وكاف ّ
يشجعٍت ّ
٤تمد طاىر الربز٧تي وغَتىم من األخوة الكراـ والسادة العلماء وا١تفكرين فلهم مٍت ال ّدعاء الصاحل ُب
ظهر الغيب.
فهذه السلسلة «أركاف اإلٯتاف» كانت فكرةً  ،وأصبحت حقيقةً بفضل اهلل وتوفيقو  ،وىي االف ُب
متناوؿ الدعاة وا٠تطباء والعلماء والساسة ورجاؿ الفكر وطالب العلم وعموـ الناس  ،لعلّهم يستفيدوف
منها ُب حياهتم  ،وبعد ٦تاهتم.
أعلم أحداً من ِ
يغادر ىذه العاجلة.
الناس ح ّقق َّ
كل ما يريده قبل أف َ
إ ّف األياـ ٘تضي وال ُ
وطموحاٌب العلمية والفكرية والثقافية ال تنتهي  ،وأنا على يق ٍ
سأرحل من ىذه اٟتياة قبل ٖتقيقها
ُت بأنٍت
ُ
لعل اهلل يشر ُح قلوب بعض طالب العلم أو العلماء أو
 ،ولذلك ر ُ
أيت أف أذكر بعض ىذه ا١تشاريع ّ
الباحثُت لكتابتها بطريقة منهجية صحيحة  ،لعلّها ِ
تساىم ُب هنضة األمة  ،وتنوير الطريق أماـ األجياؿ
ِ
ستحم ُل رايةَ اإلسالـ  ،وتعمل على إعادة دوره اٟتضاري ُب قيادة األمم والشعوب ،
القادمة  ،اليت
وإخراجها من ضيق الدنيا إذل سعة االخرة  ،ومن َج ْور األدياف إذل عدؿ اإلسالـ.
وىذه ا١تشاريع هتدؼ إذل االىتماـ باالٌب ْتيث تكو ُف من ضمن الثقافة العامة للناس:
 1ػ االىتماـ ٔتقاصد الشريعة.
 2ػ فك االشتباؾ بُت السياسة الشرعية والعقائد.
 3ػ استيعاب فقو السنن  ،والنظر ُب اثارىا ُب األفراد واٞتماعات والشعوب واألمم واٟتضارات.
 4ػ إعادة النظر والبحث ُب القصص القراِّن  ،واستخراج العرب والدروس والسنن وربطها بواقع اٟتياة.

 5ػ تقدمي القيم وا١تبادأى اإلنسانية العامة من خالؿ التصور اإلسالمي  ،كالشورى  ،واٟتريات ،
وا١تساواة  ،والعدالة  ،وحقوؽ اإلنساف  ،وا١ترأة  ،وتقدمي رؤية للدولة ا١تدنية اٟتديثة اليت مرجعيتها
اإلسالـ.
 6ػ استخراج منهج للتزكية وعلم السلوؾ من الكتاب والسنة وتراث األمة يالئم العصر.
 7ػ االىتماـ بال ّدر ِ
اسات ا١تتعلّقة بعلم اإلدارة والتخطيط  ،وا١تتابعة والتنظيم  ،والتطوير  ،وٕتمع بُت
األصالة وا١تعاصرة والتأصيل.
 8ػ االىتماـ بفقو اٞتهاد  ،وتطوير ا١تؤسسات العسكرية ُب الدوؿ اإلسالمية واٞتمع بُت اإلعداد
ا١تعنوي وا١تادي  ،ومتابعة التقنيات اٟتديثة ُب ىذا آّاؿ.
يستوعب طاقات األمة
 9ػ دراسةُ ا١تشاريع الغازية قدٯتاً وحديثاً  ،والعمل على إ٬تاد مشروع حضاري
ُ
لكي تتص ّدى ٢تذه ا١تشاريع أو ٖتاورىا من موقف قوة.
 10ػ دراسةُ فقد ا١توازنات  ،واأل َْولَ ِويات واالختالؼ  ،وفقو ا١تاالت.
البحث عن السبل والوسائل إلحياء وتطوير االجتهاد اٞتماعي وغَتىا من ا١تشاريع العلمية ا٢تادفة
 11ػ
ُ
وا١تهمة لنهضة شعوبنا وأمتنا.
ِ
قاؿ تعاذل{ :إِ َّف الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َح َس َن َع َمالً *} .]30
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاٟتَات إنَّا الَ نُض ُ
َ َ َ
_خ ىذا وقد قمت بتقسيم ىذا الكتاب إذل ٍ
فصوؿ:
فالفصل األوؿ :كاف اٟتديث فيو عن مفهوـ النبوة والرسالة والفرؽ بينهما  ،وتعريف النيب والرسوؿ ،
والفرؽ بُت الرسوؿ والنيب.
مت عن وجوب اإلٯتاف بالرسل  ،وموجز تارٮتهم.
وُب الفصل الثاِّن :تكلّ ُ
ِ
وٝتات دعوة األنبياء  ،وتفاضلهم فيما بينهم.
خصائص
تضمن
َ
والفصل الثالثّ :
ِ
األنبياء عليهم الصالة والسالـ.
أشرت فيو إذل جوانب االقتداء ّٔدي
والفصل الرابعُ :
اٟتديث عن الوحي  ،وإثبات النبوة  ،وا١تعجزات.
لت
َ
فص ُ
وُب الفصل ا٠تامسّ :
النيب (ص) على أمتو.
وُب الفصل السادس٠ :تّصت فيو خصائص الرسالة احملمدية ،
َ
وحقوؽ َّ
ٍب كانت ا٠تا٘تة.
ىذا وقد انتهيت من ىذا الكتاب يوـ /24ذي اٟتجة 1431ىػ ا١توافق 2010/11/30ـ
الساعة السادسة إال ربع بعد صالة ا١تغرب بتوقيت الدوحة.
العمل قبوالً حسناً  ،وأف يكرمنا
قبل ومن ُ
بعد  ،وأسألو سبحانو وتعاذل أف يتقبّ َل ىذا َ
والفضل هلل من ُ
برفقة النبيُت والصديقيُت والشهداء والصاٟتُت.

ِ
ٍ
قاؿ تعاذل{ :ما يػ ْفت ِح اللَّو لِلن ِ ِ
ك فَالَ ُم ْرِس َل لَوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ َوُى َو اْل َع ِز ُيز
ك َ٢تَا َوَما ٯتُْ ِس ْ
َّاس م ْن َر ْٛتَة فَالَ ٦تُْس َ
َ ََ ُ
ِْ
يم *} [فاطر.]2 :
اٟتَك ُ
أضع سلسلة أركاف اإلٯتاف بُت يدي قارئيها  ،وال ّأدعي الكماؿ فيها  ،كما قاؿ الناظم:
ؤّذا الكتاب ُ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
إصالح ِو لِ َم ْن فَػ َع ْل
ت ُب
وما ّٔا م ْن خطأ وم ْن َخلَ ْل أَذنْ ُ
اؼ فذا وذا ِمن أَعظَ ِم األَوص ِ
لكن بِشر ِط العِْل ِم واإلنْص ِ
اؼ
ْ ْ
ْ َ
َ
ْ َْ
ِ ِِ ِ
ِ
صامي
واهللُ يهدي ُسبُ َل السالـ سبحانو ْتَْبلو ْاعت َ
علي أوالً واخراً  ،وأسألو سبحانو بأٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العال  ،أف ٬تعل
فللو اٟتمد على ما ّ
من بو ّ
ىذه السلسلة اإلٯتانية لوجهة خالصة  ،ولعباده نافعة  ،وأف يثيبٍت على كل حرؼ كتبتو  ،و٬تعلو ُب
ميزاف حسناٌب  ،وأف يثيب إخواِّن الذين أعانوِّن بكافة ما ٯتلكوف من أجل إ٘تاـ ىذا اٞتهد ا١تتواضع ،
ونرجو من القارأى الكرمي أف ال ينسى العبد الفقَت إذل عفو ربو ومغفرتو ورٛتتو ورضوانو ُب صاحل دعائو.
ِ
{سبحا َف ربّْك ر ّْ ِ
اٟتم ُد لِلَّ ِو ر ّْ ِ
ِ
ُت *}
ب الْ َعالَم َ
ب الْعَّزةِ َع َّما يَص ُفو َف * َو َسالَ ٌـ َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
ُت * َو َْ ْ
َ
ُْ َ َ َ َ
[الصافات 180 :ػ .]182
أتوب إليك  ،واخر دعوانا أف اٟتمد هلل
أنت ،
سبحانك اللهم وْتمدؾ أشهد أف ال إلو إال َ
أستغفرَؾ و ُ
ْ
رب العا١تُت[(.])2
الفقَت إذل عفو ربو ومغفرتو ورٛتتو ورضوانو
علي ٤تمد ٤تمد الصالّيب
الفصل األوؿ
مفهوـ النبوة والرسالة
والفرؽ بينهما
أوالً ػ تعريف النبوة لغة وشرعاً.
ثانياً ػ تعريف الرسوؿ لغة.
ثالثاً ػ الفرؽ بُت النيب والرسوؿ.
الفصل األوؿ

مفهوـ النبوة والرسالة
والفرؽ بينهما
أوالً ػ تعريف النبوة لغة وشرعاً:
أ ػ تعريف النبوة لغةً:
للنبوةِ عند أىل اللغة ثالثةُ استعماالت:
ّ
 1ػ حينما تكوف مشتقةً من النبأ  ،فتكوف ٔتعٌت اإلخبار  ،أل ّف النبأ معناه ا٠ترب  ،ومنو قولو تعاذلَ { :ع َّم
يَػتَ َساءَلُو َف * َع ِن النَّبَِإ الْ َع ِظي ِم *} [النبأ 1 :ػ .]2
يق الواضحة  ،فتكو ُف ٔتعٌت الطريق ا١توصلة إذل مرضاة اهلل عز
 2ػ حينما تُ ْشتَ ُّق من النباوة  ،أي الطر ُ
وجل[( ، ])3وكل ىذه ا١تعاِّن موافقةٌ للمعٌت الشرعي للنبوة.
ب ػ تعريف النبوة شرعاً:
رج ٍل عن اهللِ عز وجل ٔتا أ ُْو ِح َي إليو من ربّو  ،وىي أيضاً رفعةٌ لصاحبها ١ ،تا فيها من التكرمي
أخبار ُ
ىي ُ
رفيع  ،ال يكوف إالّ ١تن يقع عليو االختيار من اهلل عز وجل ْتمل أعباء
النبوة ٌ
مقاـ ٌ
والتشريف  ،فإف َ
مقاـ ّ
ث َْ٬ت َع ُل ِر َسالَتَوُ} [االنعاـ ، ]124 :وقاؿ
الرسالة  ،وإبالغها للناس  ،يقوؿ اهلل تعاذل{ :اللَّوُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
ك ٮتَْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوٮتَْتَ ُار} [القصص.]68 :
تعاذلَ { :وَربُّ َ
كما أهنا الطريق الواضحة اٞتلية  ،الذي ال ٯتكن الوصوؿ إذل مراضي اهلل  ،واجتناب مساخطو؛ والفوز
ّتنتو؛ والنجاة من ناره؛ إال عن طريقو.
اإلخبار عن اهللِ ،
أخص تلك ا١تعاِّن بالداللة ىو االستعماؿ األوؿ  ،أل ّف وظيفةَ النيب الرئيسة ىي
إالّ أ ّف َّ
ُ
األمة ٔتا أ ِ
وإبالغُ ِ
ُوح َي إليو من ربّْو[(.])4
ثانياً ػ تعريف الرسوؿ لغة:
ِ
أخبار الذي
الرسوؿ مأخوذٌ من اإلرساؿ .أي ُ
البعث والتوجيو  ،والرسوؿ ٔتعٌت الرسالة وىو الذي يتاب ُع َ
بعثو[( ، ])5ومنو قولو تعاذل{ :وإِ ِّّْن مرِسلَةٌ إِلَي ِهم ِّٔ ِديٍَّة فَػنَ ِ
اظَرةٌ َِِب يَػ ْرِج ُع الْ ُم ْر َسلُو َف *} [النمل.]35 :
ْ ْ َ
َ ُْ
وعلى ذلك فالرسل ّإ٪تا ُٝتّوا بذلك  ،أل ّف اهلل أرسلهم وبعثهم بالرساالت إذل أ٦تهم  ،وكلّفهم ْتملها
وتبليغها  ،قاؿ عز وجلٍُ { :بَّ أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا تَػْتػَرا} [ا١تؤمنوف.]44 :
ثالثاً ػ الفرؽ بُت النيب والرسوؿ:
أوحي إليو بشرٍع سواءٌ أمر
وعرفوا َّ
بعض العلماء إذل التفريق بُت ّْ
ذىب ُ
النيب والرسوؿ ّ ،
النيب بأنَّو إنسا ٌف َ
فالنيب أعم من الرسوؿ ،
بتبليغو أـ دل يؤمر  ،والرسوؿ ىو إنسا ٌف أوحي إليو بشرٍع  ،وأُمر بتبليغو للناس ُّ ،

نيب غَت ٍ
رسوؿ ،
نيب
ٌ
فمن نبأى وأُمر بتبليغ ما نبّْأى بو إذل الناس فهو ّّ
ورسوؿ  ،وإف دل يؤمر بتبليغو فهو ّّ ُ
فكل ٍ
رسوؿ[(.])6
نيب ٌ
نيب  ،وليس ُّ
وعليو ُّ
رسوؿ ّّ
كل ٍّيب
ويشهد ٢تذا التفريق ما ورد من الوصف با١تصطلحُت وفيو إشعار بتغاير ا١تفهومُت ُب االصطالح الشرعي
ِ ِ
صا َوَكا َف َر ُسوالً نَبِيِّا *} [مرمي.]51 :
وسى إِنَّوُ َكا َف ُْ٥تلَ ً
 ،ومن ذلك قولو تعاذلَ { :واذْ ُك ْر ُِب اْلكتَاب ُم َ
النيب غَت الرسوؿ (يوشع) صاحب موسى وفتاه  ،فقد نبّأه اهلل  ،وخلف موسى وىاروف ُب بٍت
ومثاؿ ّْ
بيت ا١تقدس وفتحها.
إسرائيل  ،وىو الذي غزا َ
النيب الرسوؿ نبينا ٤تمد (ص)  ،إذ ىو نيب اهلل ورسولو إذل الناس
ومثاؿ ّْ
أٚتعُت  ،وكذلك سائُِر األنبياء ا١ترسلُت إذل أقوامهم ا١تذكورين ُب القراف الكرمي.
وذىب اخروف إذل َّ
يسمى رسوالً  ،والرسوؿ يسمى
أف الكلمتُت مًتادفتاف  ،و٢تما ٌ
مدلوؿ واحد ُّ ،
فالنيب ّ
َ
نبياً  ،فيسمى رسوالً بالنظر إذل ما بينو وبُت الناس الذين أرسلو اهلل تعاذل إليهم  ،ويسمى نبيّاً بالنظر إذل
ما بينو وبُت اهلل  ،حيث إنو نيب أوحي إليو  ،وكال٫تا متالزماف  ،وقد ذىب إذل ىذا الرأي القاضي
عياض والسعد التفتازاِّن[(.])7
النيب ىو َم ْن أوحى اهلل إليو  ،وىو يبلغ ما أوحي
وذىب اخروف إذل رأي غَت ىذين الرأيُت  ،مفاده أف َّ
إليو  ،لكنّو دل يرسل إذل قوـ كافرين  ،ليخرجهم من الكفر إذل اإلٯتاف ّ ،أما الرسوؿ فهو َم ْن أرسل إذل
ٍ
ِ ِ
ك ِمن رس ٍ
وؿ َوالَ نَػ ٍّْيب} [اٟتج:
قوـ ك ّفا ٍر يدعوىم للتوحيد  ،فإف اهلل تعاذل قاؿَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَػْبل َ ْ َ ُ
 .]52فذكر َّ
أحد٫تا بأنو رسوؿ  ،وىذا ىو الرسوؿ ا١تطلق ،
يعم الرسوؿ والنيب َّ ،
أف اإلرساؿ ُّ
وخص َ
نوح عليو السالـ
الذي أمر بتبليغ رسالة اهلل إذل قوـ خالفوا أمر اهلل  ،ووقعوا ُب الشرؾ  ،كما كاف شأ ُف ٍ
 ،وقد ثبت ُب (الصحيح) أنّو أوؿ ٍ
ث إذل األرض  ،وقد كاف قبلو أنبياء كادـ وإدريس عليهم
رسوؿ بُعِ َ
ّ
السالـ.
وقولو تعاذل{ :وما أَرس ْلنَا ِمن قَػبلِ ِ
ٍ
دليل على َّ
مرسل  ،وال
ََ ْ َ ْ ْ َ
أف َّ
النيب ٌ
ك م ْن َر ُسوؿ َوالَ نَػ ٍّْيب} [اٟتجٌ ]2 :
يسمى رسوالً عند اإلطالؽ  ،ألنو دل يرسل إذل قوـ ٔتا ال يعرفونو  ،بل كاف يأمر ا١تؤمنُت ٔتا يعرفوف أنّو
ّ
اٟتق  ،كالعادل  ،و٢تذا قاؿ النيب (ص)« :العلماءُ ورثةُ األنبياء» .وليس من شرط الرسوؿ أف يأٌب بشريعة
يوسف كاف رسوالً  ،وكاف على ملة إبراىيم  ،وداود وسليماف كانا رسولُت  ،وكانا على
جديدة  ،فإ ّف
َ
شريعة التوراة[(.])8
ٍ
ا١تبعوث لتقرير شرِع َم ْن قبلَو[(.])9
النيب ىو
ُ
والتعريف ا١تختار أ ّف الرسوؿ َم ْن أُوحي إليو بشرٍع جديد  ،و ُّ
وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء  ،كلّما مات نيب قاـ نيب  ،كما ثبت ُب اٟتديث[(، ])10
وحي اهلل إليهم  ،قاؿ
وأنبياءُ بٍت إسرائيل مبعوثوف بشريعة موسى (التوراة)  ،وكانوا مأمورين بإبالغ قومهم َ

ِ
تعاذل{ :أَ َدل تَػر إِ َذل اْلمإلَ ِِ ِمن ب ٍِت إِسرائِ ِ ِ
ث لَنَا َملِ ًكا نػُ َقاتِ ْل ُِب
يب َ٢تُ ُم ابْػ َع ْ
وسى إِ ْذ قَالُوا لنَِ ٍّيب
يل م ْن بَػ ْعد ُم َ
َ
ْ َ
ْ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ أَالَّ تُػ َقاتلُوا} [البقرة.]246 :
ب َعلَْي ُك ُم اْلقتَ ُ
َسبِ ِيل اللَّ ِو قَ َ
اؿ َى ْل َع َسْيتُ ْم إ ْف ُكت َ
ِ
ب على قومو أمراً  ،وىذا ال يكوف إال مع وجوب التبليغ
ُّ
فالنيب كما يظهر من االية يوحى إليو شيءٌ يوج ُ
 ،واعترب ُب ىذا ْتاؿ داود وسليماف وزكريا و٭تِت  ،فهؤالء ٚتيعاً أنبياء  ،وقد كانوا يقوموف بسياسة بٍت
إسرائيل  ،واٟتكم بينهم  ،وإبالغهم اٟتق  ،واهلل أعلم بالصواب[(.])11
***
الفصل الثاِّن
وجوب اإلٯتاف بالرسل وموجز تاريخ الرسل
أوالً ػ وجوب اإلٯتاف بالرسل الكراـ.
ثانياً ػ موجز تاريخ الرسل الكراـ.
ثالثاً ػ جوىر الرساالت كلها.
رابعاً ػ حقيقة النبوة.
خامساً ػ حاجة البشر إذل الرسل الكراـ.
سادساً ػ اٟتكمة من إرساؿ الرسل الكراـ.
سابعاً ػ من أىم صفات األنبياء وا١ترسلُت.
ثامناً ػ شبهات حوؿ عصمة األنبياء.
تاسعاً ػ َم ِن اختلف ُب نبوهتم
الفصل الثاِّن
وجوب اإلٯتاف بالرسل وموجز تاريخ الرسل
أوالً ػ وجوب اإلٯتاف بالرسل الكراـ:
من ا١تسلّمات البدىية ُب اإلسالـ  ،اليت اعتربت ركناً أساسياً من أركاف اإلٯتاف والعقيدة :اإلٯتاف بالنبوة
مبشرين ومنذرين  ،لكي ال يكوف
والوحي  ،والتصديق برساالت اهلل وبرسلو إذل خلقو  ،الذين بعثهم ّ
للناس على اهلل حجة بعد الرسل.
ِ
بكل ٍ
كتاب
يصح إٯتاف مؤمن  ،وال
فال ُّ
يؤمن ّْ
يدخل ُب دين اهلل  ،وال يػُ ْقبَ ُل ُب ٚتاعة ا١تؤمنُت  ،ما دل ْ
ُ
نيب أُرسل.
أُنزؿ ّْ ،
وبكل ٍّيب

وىذا أمر ُب ِ
غاية الوضوح ُب كتاب اهلل  ،وسنة رسولو (ص)  ،ال يرتاب فيو مسلم  ،وال يًتدد فيو عقل
ٌ
 ،وال يتلجلج بو لساف.
ضجة حوؿ ٖتويل القبلة من
يقوؿ تعاذل مبيناً حقيقة ِ ّْ
الرب وأركاف اإلٯتاف ّ ،رداً على اليهود  ،الذين أثاروا ّ
وى ُك ْم قِبَ َل اْل َم ْش ِرِؽ
س اْلِ ُّرب أَ ْف تُػ َولُّوا ُو ُج َ
بيت ا١تقدس إذل الكعبة ا١تشرفة[( .])12قاؿ تعاذل{ :لَْي َ
ب ولَ ِك َّن اْلِ َّرب من آمن بِاللَّ ِو واْليػوِـ ِ
ااخ ِر واْلمالَئِ َك ِة واْل ِكتَ ِ
ِ
ُت}  ، ]177وقاؿ سبحانو:
اب َوالنَّبِيّْ َ
َ َْ
َ
َ َ
َْ ََ
َواْل َم ْغ ِر َ
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِ ِِ ِ
الرس ُ ِ
َح ٍد ِم ْن
آم َن بِاللَّو َوَمالَئ َكتو َوُكتُبِو َوُر ُسلو الَ نػُ َفّْر ُؽ بَػ ْ َ
ُت أ َ
وؿ ٔتَا أُنْ ِزَؿ إلَْيو م ْن َربّْو َوالْ ُم ْؤمنُو َف ُكلّّ َ
آم َن َّ ُ
{َ
ِ
ِِ
ك الْم ِ
ِ
صَتُ *} [البقرة ، ]285 :فذكر اإلٯتاف باهلل
ُر ُسلو َوقَالُوا َٝت ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ُغ ْفَرانَ َ
ك َربَّػنَا َوإلَْي َ َ
ومالئكتو وكتبو ورسلو صراحةً.
وأشار إذل اإلٯتاف باليوـ االخر بقولو تعاذل:
اب الَّ ِذي نَػَّزَؿ َعلَى رسولِِو والْ ِكتَ ِ
{يا ايها الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسولِِو والْ ِكتَ ِ
اب الَّ ِذي أَنْػَزَؿ ِم ْن قَػْب ُل َوَم ْن
َُ َ
ََ ُ َ
ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ضالَالً بَع ًيدا *} [النساء.]136 :
ض َّل َ
يَ ْك ُف ْر بِاللَّو َوَمالَئ َكتو َوُكتُبِو َوُر ُسلو َوالْيَػ ْوـ ااخ ِر فَػ َق ْد َ
ض أ ُِعد ِ ِ
ٍ
ِ ِ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
آمنُوا بِاللَّ ِو
ض َّ
ْ
وقاؿ تعاذلَ { :سابِ ُقوا إِ َذل َم ْغفَرةٍ م ْن َربّْ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
ين َ
َّت للَّذ َ
َوُر ُسلِ ِو} [اٟتديد.]21 :
وقاؿ تعاذل{ :قُل آمنَّا بِاللَّ ِو وما أُنْ ِزَؿ علَيػنَا وما أُنْ ِزَؿ علَى إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ ويػع ُقوب واألَسب ِ
اع ِ
اط
يل َوإ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ ََ
ََ
ْ َ
َ َْ َ
يم َوإ ْٝتَ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وَما أ ِ
َحد مْنػ ُه ْم َوَْ٨ت ُن لَوُ ُم ْسل ُمو َف *} [اؿ عمراف:
يسى َوالنَّبِيُّو َف م ْن َرّّْٔ ْم الَ نػُ َفّْر ُؽ بَػ ْ َ
ُت أ َ
ُوٌبَ ُم َ
َ
وسى َوع َ
.]84
وقاؿ تعاذل{ :قُولُوا آمنَّا بِاللَّ ِو وما أُنْ ِزَؿ إِلَيػنَا وما أُنْ ِزَؿ إِ َذل إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ ويػع ُقوب واألَسب ِ
اع ِ
اط
يل َوإ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ ََ
ََ
َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَ َ
ِ ِ
وسى و ِعْيسى وَما أ ِ
ِ
َح ٍد ِمْنػ ُه ْم َوَْ٨ت ُن لَوُ ُم ْسلِ ُمو َف *} [البقرة:
ُوٌبَ النَّبِيُّو َف م ْن َرّّْٔ ْم الَ نػُ َفّْر ُؽ بَػ ْ َ
ُت أ َ
َوَما أُوٌبَ ُم َ َ َ َ
.]136
وقاؿ تعاذل{ :ولَ َق ْد أَرس ْلنَا رسالً ِمن قَػبلِك ِمْنػهم من قَصصنَا علَي ِ
ك َوَما
ص َعلَْي َ
َ َْ ُُ ْ ْ َ ُْ َْ َ ْ َْ َ
ص ْ
ك َومْنػ ُه ْم َم ْن َدلْ نَػ ْق ُ
ِ ِ
وؿ أَ ْف يأٌِْب بِآي ٍة إِالَّ بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو فَِإ َذا جاء أَمر اللَّ ِو قُ ِ
َكا َف لِرس ٍ
ك الْ ُمْب ِطلُو َف *}
ض َي بِ ْ
اٟتَ ّْق َو َخسَر ُىنَال َ
َ َ َ
َُ
َ َ ُْ
[غافر.]78 :
اٟتَ ّْق بَ ِش ًَتا َونَ ِذ ًيرا َوإِ ْف ِم ْن أ َُّم ٍة إِالَّ َخالَ فِ َيها نَ ِذ ٌير *} [فاطر.]24 :
اؾ بِ ْ
وقاؿ تعاذل{ :إِنَّا أ َْر َس ْلنَ َ
وؿ فَِإ َذا جاء رسو ُ٢تم قُ ِ
ض َي بَػْيػنَػ ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط َوُى ْم الَ يُظْلَ ُمو َف *} [يونس:
وقاؿ تعاذلَ { :ولِ ُك ّْل أ َُّم ٍة َر ُس ٌ
َ َ َ ُ ُْ
.]47
ِ
ومالئكتو ،
تؤمن باهللِ ،
وُب السنة
ُ
يل ا١تشهور  ،عندما سألو عن اإلٯتاف قاؿ« :اإلٯتا ُف :أف َ
حديث جرب َ
وكتبِ ِو  ،ورسلِ ِو  ،و ِ
اليوـ االخ ِر  ،وتؤمن بالقد ِر»[(.])13

وإ٪تا دل يذكر القرا ُف الكرميُ اإلٯتا َف بالقدر  ،ألنَّو من ٚتلة اإلٯتاف باهلل تعاذل  ،فهو إٯتا ٌف ٔتقتضى الكماؿ
ّ
ٍ
ِ
ض والَ رطْ ٍ
ٍِ
ب َوالَ
اإل٢تي  ،وأنّو َعلِ َم َّ
كل شيء وأر َاده قبل أف َ
يقع  ،قاؿ تعاذلَ { :والَ َحبَّة ُب ظُلُ َمات األ َْر ِ َ َ
س إِالَّ ُِب كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
يَابِ ٍ
ُت *} [االنعاـ.]59 :
ِ
خالؼ عليو  ،و٢تذا ورد َّ
ا١تهم َّ
أف
يب فيو  ،وال
أف اإلٯتاف
َ
بالرسل ال ر َ
الناس يوـ القيامة يُسألوف سؤالُت رئيسُت :أو٢تما :ماذا كنتم تعبدوف؟ والثاِّنٔ :تاذا أجبتم ا١ترسلُت؟
ت َعلَْي ِه ُم األَنْػبَاءُ يَػ ْوَمئِ ٍذ فَػ ُه ْم الَ يَػتَ َساءَلُو َف *} [القصص.]66 :
ويقوؿ تعاذل{ :فَػ َع ِميَ ْ
يبشرىم وينذرىم
يرسل اهلل إليهم رسوالً ّ
ولقد ّرد القرا ُف الكرمي على ا١تك ّذبُت  ،الذين استبعدوا أف َ
ويهديهم إذل صراط مستقيم  ،قاؿ عز وجل على لساف نوح عليو السالـ{ :أ ََو َع ِجْبتُ ْم أَ ْف َجاءَ ُك ْم ِذ ْكٌر
ِم ْن َربّْ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل ِمْن ُك ْم لِيُػْن ِذ َرُك ْم َولِتَتَّػ ُقوا َولَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َٛتُو َف *} [االعراؼ.]63 :
ا١تهم أ ّف اإلٯتا َف برسل اهلل ٚتيعاً عقيدةٌ إسالميةٌ أساسيةٌ  ،ومن َّ
كذب رسوالً واحداً من رسل اهلل حقاً
ِ
ُت
ت قَػ ْوُـ نُ ٍ
فكأ٪تا ك ّذب ا١ترسلُت ٚتيعاً  ،وىذا ما يقرره القراف الكرمي حينما قاؿ تعاذلَ { :ك َّذبَ ْ
وح الْ ُم ْر َسل َ
ِ
ُت *}
ت َع ٌ
*} [الشعراء .]105 :وىم دل يك ّذبوا إالّ نوحاً  ،وكما ُب قولو تعاذلَ { :ك َّذبَ ْ
اد الْ ُم ْر َسل َ
ِ
ُت *}
[الشعراء .]123 :وىم دل يكذبوا إال ىوداً  ،وكما ُب قولو تعاذلَ { :ك َّذبَ ْ
ت َٙتُ ُ
ود الْ ُم ْر َسل َ
نسب
[الشعراء .]141 :ىم دل يكذبوا إال صاٟتاً  ،وكذلك قاؿ عن قوـ لوط وقوـ شعيب ّ ،
وإ٪تا َ
ألهنم ١تا كذبوا واحداً منهم  ،فكأهنم جحدوا مبدأ الرسالة نفسو  ،فمن زعم
إليهم تكذيب ا١ترسلُت ّ ،
ّ
ِ
ب ُب دعوى اإلٯتاف ،
امن باهلل تعاذل  ،وك ّذب رسلو  ،أو واحداً منهم ٦ ،تن ثبتت رسالتُو  ،فهو كاذ ٌ
أنّو َ
إذ اإلٯتا ُف اٟتق :ىو ما جاء على لساف الرسوؿ الصادؽ ا١تؤيَّد بااليات  ،ومن قاؿ :أومن بو ٍ
احد أو
ُ
ِ
ٍ
ب ُب دعوى إٯتانو  ،بل القرا ُف
أومن بغَته ٦تّن ىو مثلهم  ،أو أعلى منهم  ،فهو كاذ ٌ
ٔتجموعة  ،وال ُ
يقوؿ عن مثلو إنَّو الكافر حقاً[(.])14
ِ َّ ِ
ُت اللَّ ِو َوُر ُسلِ ِو َويَػ ُقولُو َف
ين يَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّ ِو َوُر ُسلِ ِو َويُِر ُ
يدو َف أَ ْف يػُ َفّْرقُوا بَػ ْ َ
اقرأ معي قوؿ اهلل تعاذل{ :إ َّف الذ َ
َّخ ُذوا بػ ِ
ِ
يدو َف أَ ْف يػت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَػ ْع ٍ
نػُ ْؤِم ُن بِبَػ ْع ٍ
ك ُى ُم الْ َكافُِرو َف َحقِّا َوأ َْعتَ ْدنَا
ض َويُِر ُ
ك َسبِيالً *أُولَئ َ
ُت َذل َ
َْ َ
َ
ِ ِ
ين َع َذابًا ُم ِهيناً *} [النساء 150 :ػ .]151
ل ْل َكاف ِر َ
وىاتاف االيتاف نزلتا ُب شأف اليهود والنصارى  ،فاليهود امنوا ٔتوسى  ،وكفروا بعيسى و٤تمد  ،والنصارى
وبكل
بكل نيب أرسلو اهلل ّْ ،
امنوا ٔتوسى وعيسى  ،وكفروا ٔتحمد  ،وا١تسلموف وحدىم ىم الذين امنوا ّْ
ِ
كتاب أنزلو اهلل  ،كما قاؿ تعاذل{ :والَّ ِذين آمنُوا بِاللَّ ِو ورسلِ ِو وَدل يػ َفّْرقُوا بػُت أ ٍ ِ
ؼ
ك َس ْو َ
َحد مْنػ ُه ْم أ ُْولَئ َ
َُ ُ َ ْ ُ َْ َ َ
َ َ َ
يػ ْؤتِي ِهم أُجورىم وَكا َف اللَّو َغ ُف ِ
يما *} [النساء.])15([]152 :
ورا َرح ً
ُ ً
ُ ْ ُ َُ ْ َ
ْتق ُب ىذا الوجود كلو إال
لقد جاء الرسل كلُّهم بقضية واحدة وكلمة واحدة  ،جاؤوا يبيّنوف أنو ال إلو ٍّيب
ٍ
اؿ يَا
ودا قَ َ
اى ْم ُى ً
َخ ُ
إلو واحد  ،ىو اهلل سبحانو وتعاذل بال شريك  ،جاؤوا يقولوف للناسَ { :وإِ َذل َعاد أ َ

ِ
ِ ِ
ٍ
ك ِمن
قَػ ْوـ ْاعبُ ُدواْ اللّوَ َما لَ ُكم ّْم ْن إِلَو َغْيػ ُرهُ إِ ْف أَنتُ ْم إِالَّ ُم ْفتَػ ُرو َف} [ىودَ { ]50 :وَما أ َْر َس ْلنَا من قَػْبل َ
ٍ ِ ِ ِِ
اعب ُد ِ
ِ ِ
وف} [األنبياء]25 :
َّر ُسوؿ إَّال نُوحي إلَْيو أَنَّوُ َال إلَوَ إَّال أَنَا فَ ْ ُ
لقد منح القراف الكرمي مسألة اإلٯتاف باألنبياء والرسل أ٫تيةً كبَتة تتناسب مع عظمتها وخطورة شأهنا ،
امتثاؿ األمر والنهي  ،وىذا يقضي َّ
أف
أمر العباد بتحقيق العبادة الشاملة هلل  ،والعبادةُ ىي ُ
إ ّف اهلل تعاذل َ
يتعرؼ اإلنساف على ىذه األوامر والنواىي؟.
هلل أوامر ونواىي  ،فكيف ّ
يق للتلقي من اهلل إال بواسطة الرسل عليهم الصالة والسالـ  ،وعلى ىذا َّ ،
فإف الذي ال يؤمن
إنّو ال طر َ
اىتم القراف الكرمي ّٔذه القضية؟ ونالحظ
بالرسل ال ٯتكن أف يكوف ّ
موحداً هلل  ،ومن ىذا ندرؾ ١تاذا ّ
مظاىر ىذا االىتماـ ُب النماذج التالية:
مفصلة ومبيّْنةً ومؤّْكد ًة ٢تذه القضية  ،ويكفي أف نعلم أ ّف كلمة
 1ػ كثرة النصوص القرانية اليت جاءت ّ
وحدىا تكررت ُب القراف الكرمي ٨تو ( )363مرة  ،وكلمة (النيب) ٨تو ( )75مرة.
(الرسوؿ) َ
و ّأما اٟتديث عنهم عليهم الصالة والسالـ وما جرى ٢تم فهذا أخ َذ حيّزاً كبَتاً من القراف الكرمي.
النبوة العامة
 2ػ اقًتاف اإلٯتاف ّٔم باإلٯتاف باهلل ُ ،ب مو َ
اضع كثَتة من القراف الكرمي  ،سواء أكاف ىذا ُب ّ
أـ ا٠تاصة.
أ ػ فأما ُب النبوة العامة  ،فمثالً قولو تعاذل{ :ولَ ِك َّن الِْ َّرب من آمن بِاللَّ ِو والْيػوِـ ِ
ااخ ِر والْمالَئِ َك ِة والْ ِكتَ ِ
اب
َ َْ
َ
َ َ
َْ ََ
َ
ُت}[البقرة.]177 :
َوالنَّبِيّْ َ
ِِ
ِ
ِ
َّيب األ ُّْم ّْي} [االعراؼ ]158 :وقاؿ
ب ػ وأما ُب النبوة ا٠تاصة  ،قولو تعاذل{ :فَآمنُوا بِاللَّو َوَر ُسولو النِ ّْ
ِ َّ ِ
َِّ
آمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسولِِو} [النور .]62:
ين َ
تعاذل{ :إ٪تَا الْ ُم ْؤمنُو َف الذ َ
٘تر على ىذه االيات:
 3ػ التحذير من تكذيبهم  ،وٗتويف ا١تكذبُت ٔتا القى أسالفهم  ،ويكفي أف َّ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
اؿ لَوُ فِْر َع ْو ُف إِ ِّّْن
يل إِ ْذ َجاءَ ُى ْم فَػ َق َ
وسى ت ْس َع آيَات بَػيّْػنَات فَ ْ
قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد آتَػْيػنَا ُم َ
اسأ َْؿ بٍَت إ ْسَرائ َ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
صائَِر َوإِ ِّّْن
ورا *قَ َ
ت َما أَنْػَزَؿ َى ُؤالَِء إِالَّ َر ُّ
َِظُن َ
اؿ لَ َق ْد َعل ْم َ
أل َ
ض بَ َ
ُّك يَ ُام َ
ب َّ َ َ
وسى َم ْس ُح ً
ِ
ِ ِ
ض فَأَ ْغرقْػنَاه ومن معو َِ
ٚت ًيعا *} [اإلسراء  101:ػ
ورا *فَأ ََر َاد أَ ْف يَ ْستَفَّزُى ْم م َن األ َْر ِ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
أل َ
َِظُنُّك ياف ْر َع ْو ُف َمثْبُ ً
.])16([]103
ثانياً ػ موجز تاريخ الرسل الكراـ:
يخ العظمة و ِ
اٞتالؿ  ،وحيا ُهتم حياةُ الكفاح والنضاؿ واٞتهاد ضد أعداء اٟتق
يخ األنبياء الكراـ تار ُ
تار ُ
كل زماف ومكاف  ،وليس الغرض من ذكر القصص ُب القراف التسليةَ أو
وأعداء اهلل وأعداء اإلنسانية ُب ّْ
الغرض العظةُ والعربةُ  ،وىذا ما أشارت إليو االية الكرٯتة{ :لَ َق ْد َكا َف ُِب
وإ٪تا
الًتفيو عن النفس ّ ،
ُ
قَ ِ
ص ِهم ِعْبػرةٌ ِأل ُِوِرل األَْلب ِ
اب} [يوسف.]111 :
ص ْ َ ْ
َ
َ

كما أشارت االية األخرى إذل ضرورة االستفادة من قصص القراف بالتفكر والتدبر  ،والسَت على منهاج
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَػتَػ َف َّك ُرو َف *} [االعراؼ  .]176:وخاصة بالنسبة إذل
ص اْل َق َ
األنبياء وا١ترسلُت{ :فَا ْق ُ
ص َ
مقاـ الدعاة َّ ،
الغرض من ذكر قصص األنبياء ٢تم تثبيتُهم على الدعوة  ،وتقويةُ عزائمهم بإطالعهم
فإف
َ
ٖتملوه من أذى ُب سبيل اهلل[( ، ])17كما قاؿ تعاذل لسيد ا٠تلق
على سَتة األنبياء األطهار  ،وما ّ
ت بِِو فُػ َؤ َاد َؾ َو َجاءَ َؾ ُِب َى ِذهِ ْ
٤تمد (ص)َ { :وُكالِّ نَػ ُق ُّ
اٟتَ ُّق َوَم ْو ِعظَةٌ
ك ِم ْن أَنْػبَ ِاء ُّ
ص َعلَْي َ
الر ُس ِل َما نػُثَبّْ ُ
ِ ِ ِِ
ُت *} [ىود.]120:
َوذ ْكَرى ل ْل ُم ْؤمن َ
 1ػ من أغراض قصص األنبياء ُب القراف الكرمي:
اض عديدةٌ وجليلةٌ:
للقراف الكرمي ُب ذكر قصص األنبياء أغر ٌ
أ ػ إثبات الوحي والرسالةّ :بُت القراف الكرمي أ ّف ىذا القصص إ٪تا ىو بوحي اهلل  ،فمحمد (ص) أمي ال
ِ
ت تَػْتػلُو ِمن قَػْبلِ ِو ِمن كِتَ ٍ
اب الْ ُمْب ِطلُو َف *}
اب َوالَ َٗتُطُّوُ بِيَ ِمين َ
يكتب وال يقرأَ { :وَما ُكْن َ
ك إِذًا الَْرتَ َ
ْ
ْ
[العنكبوت.]48 :
ودل ينقل عن الرسوؿ (ص)  ،أنو كاف ٬تلس إذل أحبار واليهود  ،أو رىباف النصارى  ،فمن أين جاء ّٔذا
حل ّٔم  ،وبعض القصص
القصص الرائع عن األنبياء قبلو  ،وعن األمم وا٠تالئق  ،وما وقع ٢تم  ،وما ّ
جاء ُب دقة وإسهاب  ،كقصص إبراىيم  ،ويوسف  ،وموسى وعيسى عليهم السالـ.
وحي
إ ّف ٣تيءَ القصص ّٔذه الدقة ا١تتناىية  ،وورودىا ُب القراف ّٔذا البياف احملكم ُ ،
أعظم دليل على أنو ٌ
من عند اٟتكيم ا٠تبَت  ،وقد أشار كثَتٌ من االيات القرانية إذل ىذا الغرض إشارةً واضحةً جليّةً ُب
مق ّد ِ
ص ِ
ص ِٔتَا أ َْو َحْيػنَا
مات بعض القصص أو ُب أواخرىا  ،مثل قولو تعاذل٨َْ { :ت ُن نػَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
كأْ
َح َس َن الْ َق َ
ِِ
ِ
ك} {ى َذا الْ ُقرآ َف وإِ ْف ُكْن ِ ِ ِ ِ
ِ
ك ِم ْن أَنْػبَ ِاء
ُت *} [يوسف ]3 :وقاؿ تعاذل{ :ت ْل َ
ت م ْن قَػْبلو لَم َن الْغَافل َ
َ
إلَْي َ َ ْ َ
ِ ِ ِ
وحيها إِلَيك ما ُكْنت تَػعلَمها أَنْت والَ قَػوم ِ
الْغَي ِ ِ
ُت*}[ىود:
ب نُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ
اصِ ْرب إِ َّف الْ َعاقبَةَ ل ْل ُمتَّق َ
ك م ْن قَػْب ِل َى َذا فَ ْ
ْ
.])18([]49
الدمار لألمم
النصر ُب النهاية للرسل الكراـ  ،وأف َ
ا٢تالؾ و َ
ب ػ تثبيت النيب (ص) ُب دعوتو :ببياف أ ّف َ
ِ ِ
صبَػ ُروا َعلَى َما ُك ّْذبُوا َوأُوذُوا
ت ُر ُس ٌل م ْن قَػْبل َ
ا١تكذبُت  ،وُب ذلك يقوؿ تبارؾ وتعاذلَ { :ولَ َق ْد ُك ّْذبَ ْ
ك فَ َ
ِ
ِ
ح َّىت أَتَاىم نَصرنَا والَ مبد َ ِ ِ ِ ِ
ُت *} [األنعاـ ]34:ويقوؿ
ّْؿ ل َكل َمات اللَّو َولَ َق ْد َجاءَ َؾ م ْن نػَبَِإ الْ ُم ْر َسل َ
ُ ْ ْ ُ َ َُ
َ
سبحانو أيضاً داعياً رسولو (ص) إذل تدبّر ذلك اٞتزاء العادؿ  ،الذي أخذ بو القوـ آّرمُت:
ض َوِمْنػ ُه ْم َم ْن أَ ْغَرْقػنَا َوَما َكا َف اللَّوُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َف *} [العنكبوت 39 :ػ
{األ َْر َ
.]40
ج ػ دفع الناس إذل اإلٯتاف ٓتا٘تة الرساالت :لقد أكثر القراف العظيم من ذكر دعوات األنبياء السابقُت ،
وموقف الناس منها طائعُت وعصاة  ،وعاقبة كل منهم  ،وذلك بقصد خلق تأث ٍَت نفسي لدى ا١تطّلع

على ذلك ٬ ،تعلو يؤمن بالدعوة ا١تعروضة عليو َّ ،
ت
ض َح ْ
ألف ا١تسألة من خالؿ ما ٝتع أو قرأ قد َو ُ
وبانت  ،فمن امن ٧تا  ،ومن كفر ىلك  ،قاؿ تعاذل{ :أَفَػلَ ْم يَ ِسَتُوا ُِب األ َْر ِ
ف َكا َف َعاقِبَةُ
ض فَػيَػْنظُُروا َكْي َ
ِِ
ِِ
الَّ ِذ ِ ِ ِ
ين اتَّػ َق ْوا أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف *} [يوسف.]109 :
ين م ْن قَػْبله ْم َولَ َد ُار ااخَرة َخْيػٌر للَّذ َ
َ
فكل نيب ّإ٪تا يأٌب برسالة متممة ومكملة لرسالة النيب
د ػ إظهار الًتابط الوثيق بُت الرساالت السماويةُّ :
ا١تيثاؽ على ٚتيع األنبياء
العهد و َ
الذي سبقو  ،ويدعو إذل اإلٯتاف برسالتو  ،وقد أخذ اهلل سبحانو وتعاذل َ
أف يؤمنوا ٔتحمد (ص)  ،ويتبعوه  ،ويكونوا من أنصاره إف أدركوا حياتو وعهده[( ، ])19قاؿ تعاذل:
ِ ِ ٍ ِ
ّْؽ لِ َما َم َع ُك ْم لَتُػ ْؤِمنُ َّن
ْم ٍة ٍُبَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
صد ٌ
َخ َذ اللَّوُ ِميثَ َ
اؽ النَّبِيّْ َ
{ َوإِ ْذ أ َ
وؿ ُم َ
ُت لَ َما آتَػْيتُ ُك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ين *}
ص ِري قَالُوا أَْقػَرْرنَا قَ َ
ص ُرنَّوُ قَ َ
َخ ْذ ًُْب َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ
اؿ أَأَْقػَرْرًُْب َوأ َ
بو َولَتَػْن ُ
اؿ فَا ْش َه ُدوا َوأَنَا َم َع ُك ْم م َن الشَّاىد َ
[اؿ عمراف.]81 :
 2ػ الرسل واألنبياء الذين ورد ذكرىم ُب القراف الكرمي:
وىم ٜتسة وعشروف رسوالً  ،أو٢تم ادـ عليو السالـ  ،واخرىم ٤تمد (ص) ،وقد ٚتع ىؤالء الرسل ُب
ٍ
متفر ٍقة من
ايات كرٯتة من سورة األنعاـ  ،ذكر منهم فيها ٙتانية عشر  ،والسبعة الباقوف ذكروا ُب ايات ّ
كتاب اهلل تعاذل  ،أما االية الكرٯتة فهي قولو تعاذل{ :وتِْلك ح َّجتػنا آتَػيػن ِ ِ
يم َعلَى قَػ ْوِم ِو نَػ ْرفَ ُع
َ َ ُ َُ ْ َ َ
اىا إبْػَراى َ
ات من نَشاء إِ َّف ربَّك ح ِك ِ
ٍ
وحا َى َديْػنَا ِم ْن قَػْب ُل
يم * َوَوَىْبػنَا لَوُ إِ ْس َح َ
اؽ َويَػ ْع ُق َ
وب ُكالِّ َى َديْػنَا َونُ ً
يم َعل ٌ
َد َر َج َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ُت * َوَزَك ِريَّا َوَْ٭ت َِت
وسى َوَى ُارو َف َوَك َذل َ
وس َ
َوم ْن ذُّْريَّتو َد ُاو َ
ك َْ٧ت ِزي الْ ُم ْحسن َ
ود َو ُسلَْي َما َف َوأَيُّ َ
ف َوُم َ
وب َويُ ُ
الصاٟتِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت *}
س َولُوطًا َوُكالِّ فَ َّ
ض ْلنَا َعلَى الْ َعالَم َ
اس ُكلّّ م َن َّ َ
يسى َوإلْيَ َ
َوع َ
ُت * َوإ ْٝتَاع َ
يل َوالْيَ َس َع َويُونُ َ
[االنعاـ  83:ػ .]86
ِ ِ ِ ِِ
يس إِنَّوُ َكا َف ِصدّْي ًقا
وقد ٚتع بقية الرسل ُب االيات الكرٯتة التالية :قاؿ تعاذلَ { :واذْ ُك ْر ُب الْكتَاب إ ْدر َ
ٍ
ود
ودا} [ىود  ]50:وقاؿ تعاذلَ { :وإِ َذل َٙتُ َ
اى ْم ُى ً
َخ ُ
نَبِيِّا *} [مرمي  ]56:وقاؿ تعاذلَ { :وإِ َذل َعاد أ َ
أَخاىم ِ
اى ْم ُش َعْيبًا}[ىود ]84 :وقاؿ جل
َخ ُ
صاٟتًا} [ىود ]61:وقاؿ تعاذلَ { :وإِ َذل َم ْديَ َن} {أ َ
َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
وعال{ :وإِ ْٝتَاعيل وإِ ْد ِريس وذَا الْك ْف ِل ُكلّّ من َّ ِ
ين *}[األنبياء ]85 :وقاؿ سبحانو وتعاذل{ :إِ َّف
الصاب ِر َ
َ
ََ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
آد َـ ونُوحا و َ ِ
ُت *}[اؿ عمراف ]33 :وقاؿ تعاذل:
يم َو َ
آؿ ع ْمَرا َف َعلَى الْ َعالَم َ
اللَّوَ ْ
اصطََفى َ َ ً َ
آؿ إبْػَراى َ
وؿ اللَّ ِو}[الفتح.])20([]29 :
{ ُ٤تَ َّم ٌد َر ُس ُ
وىؤالء من ذكرىم اهلل ُب القراف الكرمي  ،وىناؾ من دل يذكرىم  ،وال نعرؼ عددىم  ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد
أَرس ْلنَا رسالً ِمن قَػبلِك ِمْنػهم من قَصصنَا علَي ِ
ك} [غافر.]78 :
ص َعلَْي َ
َْ ُُ ْ ْ َ ُْ َْ َ ْ َْ َ
ص ْ
ك َومْنػ ُه ْم َم ْن َدلْ نَػ ْق ُ
قلت يا رسوؿ اهلل  ،كم
وقد أخربنا رسوؿ اهلل (ص) بعدة األنبياء وا١ترسلُت  ،فعن أيب ذر  ،قاؿُ :
عشر ٚتاً غفَت» وُب رواية أيب أمامة  ،قاؿ أبو ذر قلت :يا رسوؿ اهلل ،
ا١ترسلوف؟ قاؿ« :ثالٙتئة وبضعة َ

ِ
ٍ
ٍ
عشر ٚتاً
كم وفاء ع ّدة األنبياء؟ قاؿ« :مئة ألف وأربعةٌ وعشرو َف ألفاً  ،الرسل من ذلك ثالٙتئة وٜتسةَ َ
غفَتاً»[(.])21
ثالثاً ػ جوىر الرساالت كلها:
دين الفطرة اليت فطر اهلل
الدين اإلسالمي ىو ال ّدين الذي ارتضاه اهلل لعباده ا١تؤمنُت ّ
ا١توحدين  ،فهو ُ
إ ّف َ
أصل
الرسل ونشروه ُب أرجاء ا١تعمورة  ،فهو ُ
الناس عليها  ،وبعث بو كل الرسل ليُبلغوه للناس  ،ودعا لو ُ
ِ
ّْين ِعْن َد اللَّ ِو
رسالتهم الذي ّاٖتدوا عليو  ،وانطلقوا منو  ،فكاف ىو دينهم ٚتيعاً  ،قاؿ اهلل تعاذل{ :إ َّف الد َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ااخرةِ
ِ
اإل ْسالَ ُـ} [اؿ عمراف .]19 :وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يَػْبتَ ِغ َغْيػَر اإل ْسالَـ ديناً فَػلَ ْن يػُ ْقبَ َل مْنوُ َوُى َو ُب َ
ِمن ْ ِ
ين *} [اؿ عمراف.]85 :
ا٠تَاس ِر َ
َ
فإهنم متفقوف على األصل
فاإلسالـ دين ٚتيع األنبياء وا١ترسلُت  ،وإف اختلفت شرائعهم وأحكامهم ّ ،
ُ
األوؿ  ،وىو التوحيد واإلسالـ  ،فمثالً:
ِ
ِ
ِِ
ُت *} [يونس .]72:
ت أَ ْف أَ ُكو َف م َن الْ ُم ْسلم َ
أخرب اهلل عن نوح عليو السالـَ { :وأُم ْر ُ
اؿ لَو ربُّو أ ِ
اؿ أَسلَمت لِر ّْ ِ
ُت *} [البقرة .]131:
ب الْ َعالَم َ
وأخرب عن إبراىيم عليو السالـ{ :إِ ْذ قَ َ ُ َ ُ ْ
َسل ْم قَ َ ْ ْ ُ َ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ُت *} [يونس
آمْنتُ ْم بِاللَّو فَػ َعلَْيو تَػ َوَّكلُوا إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْسلم َ
وأخرب عن موسى عليو السالـ{ :ياقَػ ْوـ إ ْف ُكْنتُ ْم َ
.]84:
ِ
آمنَّا وا ْش َه ْد بِأَنػَّنَا
ت إِ َذل ْ
اٟتََوا ِريّْ َ
وأخرب عن حواريي ا١تسيحَ { :وإِ ْذ أ َْو َحْي ُ
ُت أَ ْف آمنُوا ِيب َوبَِر ُس ِورل قَالُوا َ
ُم ْسلِ ُمو َف *} [ا١تائدة .]111:
ِ
ت َم َع ُسلَْي َما َف
وأخرب عن سليماف عليو السالـ على لساف ملكة سبأَ { :ر ّْ
َسلَ ْم ُ
ب إِ ِّّْن ظَلَ ْم ُ
ت نػَ ْفسي َوأ ْ
لِلَّ ِو ر ّْ ِ
ُت *} [النمل .]44:
ب الْ َعالَم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ادوا} [ا١تائدة
ين َى ُ
ين أ ْ
َسلَ ُموا للَّذ َ
وأخرب سبحانو وتعاذل عن األنبياء الذين تقدمواَْ { :٭ت ُك ُم َّٔا النَّبيُّو َف الذ َ
.])22([]44:
وتوحدت سبيلهم
إ ّف أصل الدين واح ٌد  ،بعث اهلل بو األنبياء وا١ترسلُت ٚتيعاً  ،واتفقت دعوهتم إليو ّ ،
وإ٪تا التع ّدد ُب شرائعهم ا١تتفرعة عنو  ،وجعلهم اهلل سبحانو وسائ َط بينو وبُت عباده ُب تعريفهم
عليو ّ ،
يضرىم  ،وتكميل ما يصلحهم ُب معاشهم ومعادىم.
بذلك  ،وداللتهم عليو ١ ،تعرفة ما ينفعهم وما ّ
بُعثوا ٚتيعاً بال ّدين اٞتامع  ،الذي ىو عبادةُ اهللِ وحده  ،ال شريك لو  ،بالدعوة إذل توحيد اهلل ،
واالستمساؾ ْتبلو ا١تتُت.
فاٖتدت دعوهتم إذل ىذه
وبُعثوا للتعريف بالطريق ا١توصل إليو  ،وبُعثوا ببياف حا٢تم بعد الوصوؿ إليو ّ ،
األصوؿ الثالثة:

 1ػ الدعوة إذل اهلل تعاذل ُب إثبات التوحيد  ،وتقريره  ،وعبادة اهلل وحده ال شريك لو  ،وترؾ عبادة ما
ٍ
دين العادل بأسره من لدف ادـ إذل اخر ٍ
منفوسة من ىذه األمة.
نفس
سواه ،
ُ
فالتوحيد ُ
يتفرع
 2ػ والتعريف بالطريق ا١توصل إليو سبحانو ُب إثبات النبوات  ،وما ّ
ٍ
عنها من الشرائع  ،من صالةٍ  ،وزكاة ٍ ،
وجهاد  ،وغَتىا  ،أمراً وهنياً ُب دائرة أحكاـ التكليف
وصياـ ،
ا٠تمسة :األمر وجوباً  ،أو استحباباً  ،والنهي ٖترٯتاً  ،أو كراىة  ،واإلباحة  ،وإقامة العدؿ والفضائل ،
والًتغيب والًتىيب.
 3ػ والتعريف ْتاؿ ا٠تليقة بعد الوصوؿ إذل اهللُ :ب إثبات ا١تعاد  ،واإلٯتاف باليوـ االخر  ،وا١توت  ،وما
بعده من القرب  ،ونعيمو وعذابو  ،والبعث بعد ا١توت  ،واٞتنة والنار  ،والثواب والعقاب.
مدار ا٠تلق واألمر  ،وبُعث بو األنبياء والرسل ٚتيعاً  ،وتلك ىي الوحدة
وعلى ىذه األصوؿ الثالثة ُ
ِ
معاشر
الكربى بُت الرسل والرساالت واألمم  ،وىذا ىو ا١تقصود من قوؿ النيب (ص)« :إنّا
األنبياء أخوةٌ
َ
ِ ٍ
ع لَ ُك ْم ِم َن الدّْي ِن َما
شىت  ،ودينُهم واح ٌد»  ،وىو ا١تقصود ُب مثل قوؿ اهلل تعاذلَ { :شَر َ
لعالت  ،أمها ُهتم ّ
ِ
صى بِِو نُوحا والَّ ِذي أَوحيػنا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
ّْين َوالَ تَػتَػ َفَّرقُوا فِ ِيو
َو َّ
يم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْف أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
وسى َوع َ
صْيػنَا بو إبْػَراى َ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
ُت َما تَ ْد ُع ُ ِ ِ َّ
يب *} [الشورى
َكبُػَر َعلَى الْ ُم ْش ِرك َ
وى ْم إلَْيو اللوُ َْ٬تتَِيب إلَْيو َم ْن يَ َشاءُ َويَػ ْهدي إلَْيو َم ْن يُن ُ
 .]13:وىذه األصوؿ الكلية ىي ما تضمنتو عامة السور ا١تكية من القراف الكرمي.
اٞتِ َّن َوا ِإلنْس إِالَّ
وإذا
ت ْ
سر إ٬تاد اهلل ٠تلقو  ،وىو عبادتو  ،كما ُب قوؿ اهلل تعاذلَ { :وَما َخلَ ْق ُ
َ
تأملت ّ
َ
ِ ِ
توحد ا١تلة والدين  ،ووحدةِ الصراط  ،و٢تذا جاء ُب أـ
عرفت ضرورَة ُّ
ليَػ ْعبُ ُدوف *} [الذاريات َ .]56:
الصرا َط الْمست ِق ِ َّ ِ
ِ
ِ
ض ِ
وب
ت َعلَْي ِه ْم َغ َِْت الْ َم ْغ ُ
ين أَنْػ َع ْم َ
يم *صَرا َط الذ َ
القراف فاٖتة كتاب اهلل عز وجلْ { :اىدنَا ّْ َ ُ ْ َ َ
ُت *} [الفاٖتة  6:ػ ٍ ]7ب أتبع ذلك بأف أىل الكتاب  ،خارجوف عن ىذا الصراط
َعلَْي ِه ْم َوالَ الضَّالّْ َ
ض ِ
ُت *} [الفاٖتة.]7 :
فقاؿَ { :غ َِْت الْ َم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوالَ الضَّالّْ َ
اٟتكم العظيمة ٦تّا قصو اهلل تعاذل علينا ُب القراف العظيم من قصص األنبياء وأخبارىم مع
تدرؾ
ؤّذا ُ
َ
أ٦تهم ألخذ العربة  ،والتفكر  ،وتثبيت أفئدة األنبياء  ،وإثبات النبوة والرسالة  ،وجعلها موعظةً للمؤمنُت
 ،وأخبار األمم ا١تك ّذبة لرسلهم  ،وما صارت إليو عاقبتُهم  ،وأهنا سننو سبحانو فيمن أعرض عن سبيلو.
ين ّٔذا االعتبار ىو (دين اإلسالـ) ٔتعناه العاـ  ،وىو :إسالـ الوجو هلل
وال ّد ُ
وطاعتو  ،وعبادتو وحده  ،والرباءة من الشرؾ  ،واإلٯتاف بالنبوات  ،وا١تبدأ وا١تعاد[(.])23
وحد سبحانو (الصراط) و(السبيل) ُب ٚتيع
ولوحدة الدين ّٔذا االعتبار ُب دعوة ٚتيع األنبياء وا١ترسلُت ّ
ايات القراف الكرمي  ،وىذا الدين (دين اإلسالـ) باعتبار وحدتو العامة وتوحد صراطو وسبيلو  ،ىو الذي
ذكره اهلل ُب ايات من كتابو عن أنبيائو :نوح  ،وإبراىيم  ،وبنيو  ،ويوسف  ،وموسى  ،وسليماف ،
وجواب بلقيس ملكة سبأ  ،وعن اٟتواريُت  ،وعن سحرة فرعوف  ،وعن فرعوف حُت أدركو الغرؽ.

ودين اإلسالـ ّٔذا االعتبار :ىو دين األنبياء وا١ترسلُت ٚتيعاً وملتهم  ،بل إف إسالـ كل نيب ورسوؿ
يكوف سابقاً ألمتو  ،وىو ٤تل بعثتو إذل أمتو  ،وما يتبع ذلك من شريعتو  ،كما قاؿ اهلل تعاذلَ { :ولَ َق ْد
بػعثْػنَا ُِب ُك ّْل أ َُّم ٍة رسوالً أ َِف ْاعب ُدوا اللَّو و ِ
وت} [النحل  ]36:وقاؿ سبحانوَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا
اجتَنبُوا الطَّا ُغ َ
ََ ْ
ََ
ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك من رس ٍ
اعبُ ُدوف *} [االنبياء .]25:
وؿ إِالَّ نُوحي إِلَْيو أَنَّوُ الَ إِلَوَ إِالَّ أَنَا فَ ْ
م ْن قَػْبل َ ْ َ ُ
وإ٪تا خص اهلل سبحانو نبيو إبراىيم عليو السالـ بأف( :دين اإلسالـ) ّٔذا االعتبار العاـ ىو ملتو ُب مثل
َّ ِ ِ َّ ِ ِ
يم َحنِي ًفا} [اؿ عمراف ]95 :لوجوهٍ:
قولو تعاذل{ :قُ ْل َ
ص َد َؽ اللوُ فَاتَّب ُعوا ملةَ إبْػَراى َ
 1ػ أنو عليو السالـ واجو من أجل ٖتقيق التوحيد وٖتطيم الشرؾ أمراً عظيماً  ،وقد نصره اهلل بعد ذلك
قص اهلل خربه.
 ،وىو ما َّ
 2ػ أف اهلل سبحانو وتعاذل جعل ُب ذريتو النبوة والكتاب  ،ولذا قيل لو( :أبو األنبياء) ولذا قاؿ اهلل
تعاذلِ { :ملَّةَ أَبِي ُك ْم} [اٟتج .]78:
وىو عليو السالـ ٘تاـ ٙتانية عشر نبياً ٝتّاىم اهلل ُب كتابو من ذريتو وىم :ابنو إٝتاعيل  ،ومن ذريتو:
٤تمد عليهما الصالة والسالـ  ،وابنو إسحاؽ ومن ذريتو :يعقوب  ،ويوسف  ،وأيوب  ،وذو الكفل ،
وموسى  ،وىاروف ،
وإلياس  ،واليسع  ،ويونس  ،وداود  ،وسليماف  ،وزكريا  ،و٭تِت  ،وعيسى  ،عليهم السالـ.
 3ػ إلبطاؿ مزاعم اليهود والنصارى ُب دعواىم أهنم على ملة إبراىيم عليو السالـ  ،فقد كذّٔم اهلل
تعاذل ُب قولو تعاذل{ :أَـ تَػ ُقولُو َف إِ َّف إِبػر ِاى ِ ِ
ودا أ َْو
يل َوإِ ْس َح َ
َسبَا َط َكانُوا ُى ً
ْ
وب َواأل ْ
اؽ َويَػ ْع ُق َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَاع َ
ص َارى قُ ْل أَأَنْػتُ ْم أ َْعلَ ُم أَِـ اللَّوُ َوَم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تَ ْن َكتَ َم َش َه َاد ًة ِعْن َدهُ ِم َن اللَّ ِو َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف *}
نَ َ
[البقرة .])24([]140:
آجو َف ُِب إِبػر ِاىيم وما أُنْ ِزلَ ِ
ورد اهلل عليهم ٤تاجتهم ُب ذلك بقولو تعاذل{ :ياأ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب ِدلَ ُٖتَ ُّ
ت التػ َّْوَراةُ
ّ
َْ َ َ َ
َ َ
وا ِإل ِْ٧تيل إِالَّ ِمن بػع ِدهِ أَفَالَ تَػع ِقلُو َف *ىاأَنْػتم ىؤالَِء حاججتم فِيما لَ ُكم بِِو ِع ْلم فَلِم ُٖت ُّ ِ
س
ٌ َ َ
ْ
ْ َْ
َ ُ ْ َ ُ َ َ ُْ ْ َ ْ
آجو َف ف َ
َ ُ
يما لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
صَرانيِّا َولَك ْن َكا َف َحني ًفا ُم ْسل ًما
يم يَػ ُهوديِّا َوالَ نَ ْ
لَ ُك ْم بو ع ْل ٌم َواللوُ يَػ ْعلَ ُم َوأَنْػتُ ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف * َما َكا َف إبْػَراى ُ
ِ
ِ
ُت *} [اؿ عمراف 65 :ػ .]67
َوَما َكا َف م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ٍب بُت سبحانو إف أ َْوذل الناس بإبراىيم ىم الذين على ملتو وسنتو  ،فقاؿ تعاذل{ :إِ َّف أ َْوَذل الن ِ
َّاس
بِِإبػر ِاىيم لَلَّ ِذين اتَّػبػعوه وى َذا النَِّيب والَّ ِذين آمنُوا واللَّو وِ ُّ ِ ِ
ُت *} [اؿ عمراف.]68 :
رل الْ ُم ْؤمن َ
َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
ُّ َ َ َ َ ُ َ
وبُت سبحانو مدى الضالؿ البعيد ُب ُجنوح أىل الكتاب إذل ىذه الدعوى  ،وما ىم فيو من الغلو
ّ
ٍ
والضالؿ  ،قاؿ تعاذل{ :قُل ياأ َْىل الْ ِكتَ ِ
ضلُّوا
اب الَ تَػ ْغلُوا ُِب ِدينِ ُك ْم َغْيػَر ْ
اٟتَ ّْق َوالَ تَػتَّبِ ُعوا أ َْى َواءَ قَػ ْوـ قَ ْد َ
َْ َ
ِ
ِ
السبِ ِيل *} [ا١تائدة .]77:
ضلُّوا َع ْن َس َو ِاء َّ
َضلُّوا َكث ًَتا َو َ
م ْن قَػْب ُل َوأ َ
ويبُت سبحانو أ ّف ىذه احملاولة الكاذبة اليائسة من أىل الكتاب جاريةٌ ُب ٤تاوالهتم مع ا١تسلمُت
ّ
إلضال٢تم عن دينهم  ،ولبس اٟتق بالباطل  ،فقاؿ تعاذل:

الس ِم ِ
ِ
يم *} [البقرة  135:ػ .]137
{فَ َسيَكْفي َك ُه ُم اللَّوُ َوُى َو َّ ُ
يع اْل َعل ُ
ّْد
وىكذا ٬تد ا١تتأمل ُب كتاب اهلل تعاذل التنبيو ُب كثَت من االيات إذل أف ىذا القراف ما أُنزؿ إال ليُجد َ
دين إبراىيم عليو السالـ  ،حىت دعاىم بالتسمية اليت يكرىها اليهود والنصارى( ،ملة إبراىيم) فأقرأ قوؿ
ِ ِِ
ِ
ِ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ُِب الدّْي ِن ِم ْن َحَرٍج ِملَّةَ أَبِي ُك ْم
اهلل تعاذلَ { :و َجاى ُدوا ُِب اللَّو َح َّق ج َهاده ُى َو ْ
ِ ِ
ِِ
وؿ َش ِه ًيدا َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى
الر ُس ُ
ُت ِم ْن قَػْب ُل َوُِب َى َذا لِيَ ُكو َف َّ
يم ُى َو َٝتَّا ُك ُم اْل ُم ْسلم َ
إبْػَراى َ
الن ِ
َّاس} [اٟتج .]78:
وا٠تالصة :أف لفظ( :اإلسالـ) لو معنياف.
كل ٍ
أمة متبعة لنيب من أنبياء اهلل  ،الذي بعث فيهم  ،فيكونوف مسلمُت حنفاء
إسالـ ّْ
معٌت عاـ :يتناوؿ َ
على ملة إبراىيم بعبادهتم هلل وحده  ،واتباعهم لشريعة َم ْن بعثو اهلل فيهم  ،فأىل التوراة قبل النسخ
والتبديل مسلموف حنفاء على ملة إبراىيم  ،فهم على (دين اإلسالـ).
ٍب ١تا بعث اهلل نبيو عيسى عليو السالـ كاف على اإلسالـ.
ّ
ٍب ١تا بعث اهلل ٤تمداً (ص) وىو خا٘تهم  ،وشريعتو خا٘تة الشرائع  ،ورسالتو خا٘تة الرساالت  ،وىي
ّ
عامةٌ ألىل األرض  ،وجب على أىل الكتاب ِ
ُت وغَتىم اتباع شريعتو  ،وما بعثو اهلل بو ال غَت  ،فمن دل
ّ
يتمسك
يتبعو فهو كافر  ،ال يوصف باإلسالـ  ،وال أنّو حنيف  ،وال أنّو على ملة إبراىيم  ،وال ينفعو ما ّ
بو من يهودية أو نصرانية  ،وال يقبلو اهلل منو.
فبقي اسم (اإلسالـ) عند اإلطالؽ ػ منذ بعثة ٤تمد (ص) حىت يرث اهلل األرض ومن عليها ػ ٥ ،تتصاً
ٔتن يتبعو ال غَت .وىذا ىو معناه ا٠تاص الذي ال ٬توز إطالقو على دين سواه  ،فكيف وما سواه دائر
بُت التبديل والنسخ  ،فإذا قاؿ أىل الكتاب للمسلمُت :فقد أمر اهلل ا١تسلمُت أف يقولوا ٢تمُ { :كونُوا
ِ َّ ِ ِ
يم َحنِي ًفا}
ُى ً
ودا أ َْو نَ َ
ص َارى تَػ ْهتَ ُدوا قُ ْل بَ ْل ملةَ إبْػَراى َ
ف أح ٌد اليوـ بأنو مسلم  ،وال أنّو على ملة إبراىيم حنيفاً  ،وال أنّو من عباد اهلل اٟتنفاء إال إذا
يوص ُ
وال َ
٤تمداً (ص).
كاف متّبعاً ١تا بعث اهلل بو خاًب أنبيائو ورسلو ّ
ِ
ِ
ِ ِ
اجا} [ا١تائدة .]48:
و ّأمػا تنوع الشرائع وتعد ُ
ُّدىا :فيقوؿ اهلل تػعاذل{ :ل ُك ٍّيبل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َعةً َومْنػ َه ً
شرعة :أي شريعة وسنة  ،قاؿ بعض العلماءٝ :تيت الشريعةُ شريعةً  ،تشبيهاً بشريعة ا١تاء  ،من حيث إ ّف
وتطهر[(.])25
َم ْن شرع فيها على اٟتقيقة ا١تصدوقة ُروي ّ
ليعمل بو ُب األحكاـ  ،واألوامر والنواىي  ،ليعلم اهلل من
ومنهاجاً :أي طريقاً وسبيالً واضحاً إذل اٟتق ،
َ
يُطيعو ٦تّن يعصيو.
ِ
ِ
ٍ
َّك لَ َعلَى
ك إِن َ
َّك ُِب األ َْم ِر َو ْادعُ إِ َذل َربّْ َ
ويقوؿ سبحانو{ :ل ُك ّْل أ َُّمة َج َع ْلنَا َمْن َس ًكا ُى ْم نَاس ُكوهُ فَالَ يػُنَا ِز ُعن َ
دى ُم ْستَ ِقي ٍم *} [اٟتج  .]67:منسكاً :متعبداً  ،ىم ناسكوه :متعبدوف بو.
ُى ً

اؾ َعلَى َش ِر َيع ٍة ِم َن األ َْم ِر فَاتَّبِ ْع َها} [اٞتاثية
وقاؿ تعاذل ُب حق نبيو ورسولو ٤تمد (ص)ٍُ { :بَّ َج َع ْلنَ َ
.]18:
األصوؿ اليت تساوت فيها ا١تلل  ،وتواطأت دعوةُ أنبياء اهلل ورسلو عليها :على دين واحد ،
وقد علمنا
َ
وملة واحدة ُ ،ب تقرير العبودية هلل سبحانو ال شريك لو  ،وتوحيده  ،وتقرير النبوة وا١تعاد  ،ووحدة
نسخ  ،فهي ٤تكمة غَتُ منسوخة ،
التشريع من عند اهلل تعاذل  ،فهذه ال تتغَت وال تتبدؿ  ،وال يدخلها ٌ
وال تقبل االجتهاد وال التخصيص.
ويعًتضها النسخ  ،فشريعة كل ٍ
رسوؿ ٗتالف األخرى ُب
أما الشرائع  ،فهي ٥تتلفة  ،متنوعة  ،متعددة ،
ُ
كل أو ِ
بعض أمور التشريع  ،فهناؾ حكم تعبدي ُب شريعة رسوؿ ينتهي بانتهاء شريعتو ببعثة رسوؿ اخر
ّْ
 ،وىناؾ حكم يغَت ُب بعض جزيئاتو ُب وقتو  ،أو كيفيتو  ،أو مقداره  ،أو حكمو من التشديد إذل
ِ
السابقة أو عكسو[( ])26وىكذا من
التخفيف وبعكسو .وىناؾ حكم يكوف ُب شريعة الحقةً دوف
تنوع التشريع ُب األحكاـ العملية والقولية  ،من األوامر والنواىي حسب سابق
علم اهلل تعاذل وحكمتو ُب تشريعو وأمره بأوضاع كل أمة  ،وأزماهنا وأحوا٢تا  ،وطبائعها من قوهتا وضعفها
ِ
اب التشريع ُب العبادات وا١تعامالت
 ،وحسب أبدية التشريع  ،أو تغيَته ونسخو  ،وىذا يكاد ينتظ ُم أبو َ
والنكاح  ،واٞتنايات واٟتدود  ،واإلٯتاف والنذور والقضاء وغَت ذلك من الفروع  ،اليت ترجع إذل وحدة
ال ّدين وا١تلة  ،ولذا َّ
فإف شريعةَ اإلسالـ ػ وىي اخر الشرائع ػ باينت ٚتيع الشرائع ُب عامة األحكاـ
العملية والقولية  ،واألوامر والنواىي لِما ٢تا من صفة الدواـ والبقاء  ،وأهنا اخر شر ٍ
يعة نزلت من عند اهلل
َ
ُ
ناسخةٌ ١تا قبلها من شرائع األنبياء[(.])27
رابعاً ػ حقيقة النبوة:
النبوةُ والرسالةُ اصطفاء خالص من عند اهلل  ،ٮتتص بو من يشاء من عباده  ،وليست شيئاً ِ
يكتسبُو
ٌ
ّ َْ
ٌ
ِ
يقع للبشر ُب حياهتم ىو من عند اهلل ،
ُ
العباد من ذات أنفسهم بعمل يعملونو من جانبهم  ،وكل ما ُ
كل ذلك  ،فقد أعطى اإلنسا َف القدرَة على
و َّ
لكن اهلل ق ّدر أف يكو َف لإلنساف جانب من الكسب ُب ّ
يعمل ،
ا١تعرفة ،
ُ
ووىب لو ذكاءً
َ
يتفاوت من شخص إذل شخص  ،ومنحو طاقةً ٥تتلفةً ٍ ،ب كلّفو أف َ
يبذؿ جهداً معيّناً لتحصيل ا١تعرفة  ،واستخداـ الذكاء ُب عمارة األرض وغَتىا من شؤوف اٟتياة.
وأف َ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ور *}
ض َذلُوالً فَ ْام ُشوا ُِب َمنَاكبِ َها َوُكلُوا م ْن ِرْزقو َوإِلَْيو الن ُ
قاؿ تعاذلُ { :ى َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم األ َْر َ
ُّش ُ
[ا١تلك  ]15 :وقاؿ تعاذلُ { :ى َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن األ َْر ِ
استَػ ْع َمَرُك ْم فِ َيها} [ىود  ]61:وقاؿ تعاذل:
ض َو ْ
ِ
َخَر َج ُك ْم ِم ْن
{الَّذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم * َعلَّ َم ا ِإلنْ َسا َف َما َدلْ يَػ ْعلَ ْم *} [العلق  4:ػ  ]5وقاؿ تعاذلَ { :واللَّوُ أ ْ
بطُ ِ
ص َار َواألَفْئِ َد َة لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َف *} [النحل
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألَبْ َ
ُ
.]78:

ينمي
ُ
اىب  ،فيستطيع مثالً أف ّ
ويستطيع اإلنسا ُف بتحصيلو الشخصي أ ْف ّ
ينمي ما وىب اهلل لو من مو َ
ينمي
متُت العضالت ،
قوتو اٞتسدية بالرياضة البدنية والتدريب  ،فيصبح َّ
قوي اٞتسم َ ،
ُ
ويستطيع أف ّ
ويكتشف وٮتًتعُ ويدبّػ ُر
ط
قوتو الذىنية بالتدريبات العقلية  ،وتعلّم العلم  ،وإمعاف الفكر  ،فيستنبِ ُ
ُ
وبالتأمل وبإبعاد النفس
اٟتس ،
وٮتطّط ،
ّ
ُ
ويستطيع أف ّ
ينمي قوتو الروحية باالمتناع عن بعض لذائذ ّ
روحو  ،ويكتسب طاقةً روحيةً كبَتة
اٟتس القريب بصورة من الصور  ،فتصفو ُ
شيئاً من الوقت عن عادل ّ
 ،كل ىذه األعماؿ ىي ُب أصلها موىبة من اهلل  ،وىي فيما تنتهي إليو كسب يكسبو البشر ّتهد
يبذلونو  ،وٖتصيل يكدوف فيو ويكدحوف.
ّأما الرسالة والنبوة فموىبةٌ من اهلل ذات طبيعة ٥تتلفة  ،إنو ال يد لإلنساف فيها وال كسب وال اختيار ،
ّإ٪تا ىي اصطفاء خالص من جانب اهلل سبحانو وتعاذل لعبد من عباده ٬تتبيو  ،وينعم عليو  ،ويبعثو
با٢تداية إذل الناس[(.])28
َّاس إِ َّف اللَّو َِٝتيع ب ِ
صطَِفي ِم َن الْ َمالَئِ َك ِة ُر ُسالً َوِم َن الن ِ
صَتٌ *} [اٟتج .]75:
قاؿ تعاذل{ :اللَّوُ يَ ْ
َ ٌَ
ِ
وقاؿ تعاذل{ :أُولَئِك الَّ ِذين أَنْػعم اللَّو علَي ِهم ِمن النَّبِيّْ ِ
وح َوِم ْن ذُّْريَِّة
آد َـ َوِ٦تَ ْن َٛتَْلنَا َم َع نُ ٍ
ُت م ْن ذُّْريَّة َ
َ
ْ َ َ ََ ُ َْ ْ َ
إِبػر ِاىيم وإِسرائِ ِ
اجتَبَػْيػنَا} [مرمي .]58:
يل َو٦تَ ْن َى َديْػنَا َو ْ
َْ َ َ ْ َ َ
ِ
اصطََفْيػنَاهُ ُِب ُّ
الدنْػيَا} [البقرة .]130:
وقاؿ سبحانو ُب إبراىيم عليو السالـَ { :ولَ َقد ْ
ك َعلَى الن ِ
َّاس بِ ِر َساالٌَِب َوبِ َكالَِمي} [االعراؼ .]144:
اصطََفْيتُ َ
وقاؿ تعاذل ١توسى عليو السالـْ { :
آؿ إِبػر ِاىيم و َ ِ
ِ
ُت *} [اؿ عمراف:
اصطََفى َ
آؿ ع ْمَرا َف َعلَى الْ َعالَم َ
وقاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ ْ
آد َـ َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
.]33
وقاؿ تعاذل ١توسى عليو السالـ{ :وأَنَا اختػرتُك فَ ِ ِ
وحى *} [طو .]13:
َ َْْ َ ْ
استَم ْع ل َما يُ َ
َّه ْم
وحقيقة أ ّف الذين يصطفيهم اهلل ليكونوا رسالً وأنبياء ىم خيار الناس وأفضلهم  ،قاؿ تعاذلَ { :وإِنػ ُ
ِ
ِ
َخيَا ِر *} [ص .]47:
ُت األ ْ
صطََف ْ َ
عْن َدنَا لَم َن الْ ُم ْ
ولكن ٨تن ال نستطيع ٔتقياسنا أف نقوؿ :إف فالناً من البشر يستحق النبوة أو أنو أوذل ّٔا من غَته  ،قاؿ
ث َْ٬ت َع ُل ِر َسالَتَوُ} [االنعاـ .]124:
تعاذل{ :اللَّوُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
فالنبوة إذاً ٤تض اختيار من اهلل واصطفاء واجتباء  ،ولذلك َّرد اهلل زعم ا١تشركُت أف النبوة ال تليق إال
برجل عظيم من األثرياء حُت قالوا :فيما حكاه اهلل عنهمَ { :وقَالُوا لَ ْوالَ نػُّْزَؿ َى َذا اْل ُق ْرآ ُف َعلَى َر ُج ٍل ِم َن
ِ
اْل َقريَػتَػ ْ ِ
ك َْ٨ت ُن قَ َس ْمنَا
ُت َع ِظي ٍم *} [الزخرؼ  ]31:رد عليهم سبحانو قائالً{ :أ َُى ْم يَػ ْقس ُمو َف َر ْٛتَةَ َربّْ َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ض ُه ْم فَػ ْو َؽ بَػ ْع ٍ
اٟتَيَاة ُّ
ض َد َر َجات} [الزخرؼ .]32:
يشتَػ ُه ْم ُِب ْ
بَػْيػنَػ ُه ْم َمع َ
الدنْػيَا َوَرفَػ ْعنَا بَػ ْع َ
حيث ٬تعل رسالتو  ،فإنّو ال ينز٢تا إال
أي ليس األمر مردوداً إليهم  ،بل إذل اهلل عز وجل  ،واهلل أعلم ُ
فبُت سبحانو ُب ّرد زعمهم أ ّف النبوَة رٛتة
على أزكى ا٠تلق قلباً ونفساً  ،وأشرفهم بيتاً  ،وأطهرىم أصالً ّ ،

منو ٮتص ّٔا َم ْن يشاء من عباده  ،وأهنا منزلة رفيعة يرفع اهلل ّٔا عبده فوؽ خلقو درجات ٍ ،ب إ ّف النبوة
َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم
قد انقطعت بعد ٤تمد (ص)  ،فال َّ
نيب بعده البتة  ،قاؿ تعاذلَ { :ما َكا َف ُ٤تَ َّم ٌد أَبَا أ َ
وؿ اللَّ ِو وخ َاًب النَّبِيُّْت} [االحزاب  ]40:كما ىو ثابت بالقراف أيضاً  ،فال مطمع ٍ
ِ
ألحد ُب
ٌ
َولَك ْن َر ُس َ َ َ َ َ
َ
ىذه ا١تنزلة بعده (ص)  ،ودل يبل ْغها من البش ِر إالّ ىو  ،ومن تق ّدمو من األنبياء صلوات اهلل وسالمو
عليهم  ،فال يبلغها غَتىم إذل قياـ الساعة[(.])29
وقاؿ (ص) «أنا خاًب النبيُت»[( ، ])30وقاؿ (ص)« :إالّ إنو ال نيب بعدي»[( .])31وُب اٞتملة ،
نيب بعده ثابت بالتواتر من أحاديث رسوؿ اهلل (ص)[(.])32
خاًب النبيُت  ،وأنو ال َّ
فإف كونو (ص) َ
اٟتديث عن انقطاع النبوة بعد ٤تمد (ص) الحقاً بإذف اهلل تعاذل.
ويأٌب
ُ
خامساً ػ حاجة البشر إذل الرسل:
التطبيق
أبرز
يضع منهجاً متكامالً خالياًمن العيوب  ،وكلّما َ
ُ
العقل البشري مرًة واحد ًة أف َ
دل يستطع ُ
بعيب ٍ
العملي عيباً ُب تلك ا١تناىج البشرية حاوؿ البشر إصالحو ٍ
جديد تظهر نتائجو ا١تنحرفة بعد حُت
ُ
من الزماف  ،ذلك َّ
وضع
أف َ
ِ
العلم البشري منها:
٭تتاج إذل ٚتلة أموٍر ُ
ا١تنهج الصاحل ٟتياة البشر ُ
يقص ُر عنها ُ
كل العلم ا١تادي
 1ػ أنّو ٭تتاج إذل معرفة حقيقية كاملة بالكياف البشري ذاتو  ،واإلنساف ػ على الرغم من ّ
شديد ِ
شديد اٞتهل ٔتا يصلحو وما يصلح لو.
اٞتهل بكيانو الذاٌب  ،وىو بالتارل ُ
الذي عرفو ػ ما يزاؿ َ
٭تتاج إذل إحاطة كاملة ٔتاضي اٞتنس البشري وحاضره ومستقبلو والتجارب اليت خاضها ،
 2ػ وأنّو ُ
وأسبأّا ونتائجها  ،وىذا يستحيل استحالة كاملة على اإلنساف  ،ألف كثَتاً من أحداث ا١تاضي ٣تهوؿ
لو  ،وىو عاجز عن اإلحاطة بكل أحداث اٟتاضر الذي يعيشو ّ ،أما ا١تستقبل فهو غيب موصد أمامو
ال يستطيع االطالع عليو.
اضح ا١تنهج غَت متحيّز  ،ال مصلحة لو ُب أمر من األمور  ،وال ىوى وال
٭تتاج إذل أف يكو َف و َ
 3ػ وأنّو ُ
شهوات  ،وىذا أمر ال يتوفر أصالً ُب اإلنساف  ،الذي
وٖتركو دائماً
ُ
ينجذب دائماً إذل مصلحتو الذاتية ّ ،
ِ
وعا
وعا *إِ َذا َم َّسوُ الشَُّّر َج ُز ً
األىواء والشهوات ما دل يلتزـ بأمر اهلل  ،قاؿ تعاذل{ :إِ َّف ا ِإلنْ َسا َف ُخل َق َىلُ ً
ُت *} [ا١تعارج  19:ػ .]20
* َوإِ َذا َم َّسوُ ْ
ا٠تَْيػ ُر َمنُ ً
صلّْ َ
وعا *إِالَّ الْ ُم َ
 4ػ و َّ
السر والعلن  ،وإذل قدرة تامة على ٣تازاة من
أف و َ
اضع ا١تنهج ٭تتاج إذل علم كامل ٔتن يطيعو ُب ّ
األوصاؼ ال تتوفّر ُب اٞتنس
ا١تنهج ٤تًتماً ومطبقاً  ،وىذه
ُ
يطيع  ،ومعاقبة من يعصي  ،حىت يكو َف ُ
البشري  ،فاإلنساف ال يرى إالّ ُب حدود ما تبصر عيناه  ،وال يسمع إالّ ُب حدود ما يبلغ ٝتعو.
أما اهلل عز وجل فإنو يعلم ٚتيع ما يفعلو اإلنساف من خَت وشر  ،قاؿ تعاذل{ :أَ َدلْ تَػَر أ ََّف اللَّوَ يَػ ْعلَ ُم َما
السماو ِ
ِ
ات َوَما ُِب األ َْر ِ
ض َما يَ ُكو ُف ِم ْن َْ٧ت َوى ثَالَثٍَة إِالَّ ُى َو َرابِ ُع ُه ْم َوالَ ٜتَْ َس ٍة إِالَّ ُى َو َس ِاد ُس ُه ْم َوالَ
ُب َّ َ َ

ِ ِ
ك َوالَ أَ ْكثَػَر إِالَّ ُى َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا ٍُبَّ يػُنَبّْئُػ ُه ْم ِٔتَا َع ِملُوا يَػ ْوَـ اْل ِقيَ َام ِة إِ َّف اللَّوَ بِ ُك ّْل َش ْي ٍء
أ َْد ََن م ْن َذل َ
ِ
يم *} [آّادلة .]7:
َعل ٌ
واهلل عز وجل قادر على أف ٬تازي من أطاعو  ،ويعاقب من عصاه على الدقيق واٞتليل  ،قاؿ تعاذل:
اؿ َذ َّرةٍ َشِّرا يَػَرهُ *} [الزلزلة  7:ػ .]8
اؿ َذ َّرةٍ َخْيػًرا يَػَرهُ * َوَم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
{فَ َم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
ا١تنهج الصاحل ال ٯتكن أف يأٌب إال من مصدر واحد ىو اهلل تعاذل.
ومن ٍَبَّ فإ ّف َ
ِ
يف
فاهلل ىو الذي يعلم حقيقة اإلنساف  ،ألنّو ىو الذي خلقو سبحانو{ :أَالَ يَػ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُى َو اللَّط ُ
ا٠تَبَِتُ *} [ا١تلك .])33([]14:
ْ
كل شيء ُب حياة البشر وُب الكوف كلو  ،علم إحاطة واطالع{ :يَػ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج ُِب
واهلل ىو الذي ُ
يعلم ّ
السم ِاء وما يػعرج فِيها وىو َّ ِ
ِ ِ
ِ
األ َْر ِ
ور *} [سبأ  ]2:وقاؿ
يم الْغَ ُف ُ
الرح ُ
ض َوَما ٮتَُْر ُج مْنػ َها َوَما يَػْنزُؿ م َن َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ
تعاذل{ :ع ِ
ض والَ أ ِ ِ
اؿ ذَ َّرةٍ ُِب َّ ِ
ادل الْغَْي ِ
ك َوالَ أَ ْكبَػ ُر
ب َعْنوُ ِمثْػ َق ُ
َصغَُر م ْن ذَل َ
َ
الس َم َاوات َوالَ ُِب األ َْر ِ َ ْ
ب الَ يَػ ْع ُز ُ
إِالَّ ُِب كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ُت *} [سبأ .]3:
واهلل ىو الذي شرع التشريع اٟتكيم  ،ألنو ىو الغٍت القادر  ،وليس ٤تتاجاً إذل ٍ
شيء ٦تّا عند الناس ،
ُ
ٍ
الناس كلُّهم على أتقى قلب ٍ
رجل
وىو الواىب ٢تم َّ
كل شيء  ،وىو الذي ال يزيد ُب ملكو أف يكو َف ُ
منهم  ،وال ينقص ُب ملكو على أف يكونوا كلهم على ِ
قلب أفج ِر ٍ
رجل منهم  ،كما جاء ُب اٟتديث
القدسي.
وا٢تدايةُ الربانيةُ اليت تشتمل على ا١تنهج الصاحل ٟتياة البشر طري ُقها ىو الرسل والرساالت  ،ومن ٍَبَّ
غٌت عنها  ،وال استقامة ٟتياة البشر من دوهنا .فكما تك ّفل اهلل سبحانو
تصبح الرسالةُ حاجةً بشريةً ال ً
ُ
وتعاذل ػ رٛتة منو بعباده ػ بكل ما ٭تفظ حياهتم من الطعاـ والكساء وا١تأوى والعقل ا١تدبر ا١تنظم  ،فقد
لتستقيم حياة الناس ُب األرض  ،قاؿ تعاذل{ :لَ َق ْد
تك ّفل سبحانو كذلك بإرساؿ الرسل  ،وإنزاؿ الكتب
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس بِالْ ِق ْس ِط} [اٟتديد .])34([]25:
اب َوالْم َيزا َف ليَػ ُق َ
أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا بالْبَػيّْػنَات َوأَنْػَزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وـ الن ُ
فحاجةُ البشر إذل رسالة الرسل :ضرورةٌ للعباد  ،الب ّد ٢تم منها  ،وحاجتهم إليها فوؽ حاجتهم إذل كل
صالح للعادل إذا َع ِد َـ الروح واٟتياة والنور؟ والدُّنيا
فأي
ٍ
شيء  ،والرسالة روح العادل ونوره وحياتو ّ ،
ِ
تشرؽ ُب قلبو مشس الرسالة ،
مشس
العبد ما دل ْ
الرسالة  ،وكذلك ُ
مظلمة ملعونة إال ما طلعت عليو ُ
وينالو من حياهتا وروحها فهو ُب ظلمة  ،وىو من األموات  ،قاؿ اهلل تعاذل:
ِ ُّ ِ
َحيَػْيػنَاهُ و َج َع ْلنَا لَوُ نُ ِ ِِ ِ
ِ
س ِٓتَارٍِج ِمْنػ َها} [االنعاـ
{فَأ ْ
ً
َ
ورا ٯتَْشي بو ُب النَّاس َك َم ْن َمثَػلُوُ ُب الظلُ َمات لَْي َ
.]122:
وصف ا١تؤمن كاف ميتاً ُب ظلمة اٞتهل  ،فأحياه اهلل بروح الرسالة ونور اإلٯتاف  ،وجعل لو نوراً
فهذا ٌ
ٯتشي بو ُب الناس  ،و ّأما الكافر فميت القلب ُب الظلمات.

ِ
ِ
َّ
وحا
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
إف اهلل ٝتّى رسالتو روحاً  ،والروح إذا عدـ فُقدت اٟتياة  ،قاؿ اهلل تعاذلَ { :وَك َذل َ
ك ُر ً
ِ
ِ
ِ
ورا نَػ ْه ِدي بِِو َم ْن نَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادنَا}
م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما اْلكتَ ُ
اب َوالَ ا ِإلٯتَا ُف َولَك ْن َج َع ْلنَاهُ نُ ً
[الشورى .]52:
فذكر ىنا أصلُت ٫تا :الروح والنور  ،فالروح اٟتياة  ،والنور النور.
إ ّف اهللَ يضرب األمثاؿ للوحي الذي أنزلو حياة للقلوب ونوراً ٢تا با١تاء الذي ينزلو من السماء حياة
لألرض  ،وبالنار اليت ٭تصل ّٔا النور  ،وىذا كما ُب قولو تعاذل{ :أَنْػزَؿ ِمن َّ ِ
ت أ َْوِديَةٌ
الس َماء َماءً فَ َسالَ ْ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ب
احتَ َم َل َّ
ك يَ ْ
السْي ُل َزبَ ًدا َرابِيًا َو٦تَّا يُوق ُدو َف َعلَْيو ُِب النَّا ِر ابْتغَاءَ ح ْليَة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد مثْػلُوُ َك َذل َ
بَِق َد ِرَىا فَ ْ
ض ِر ُ
الزب ُد فَػي ْذىب ج َفاء وأ ََّما ما يػْنػ َفع النَّاس فَػيم ُكث ُِب األَر ِ ِ
اٟت َّق والْب ِ
ك يَ ْ
اط َل فَأ ََّما ََّ َ َ ُ ُ ً َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ض َك َذل َ
ب اللَّوُ
ض ِر ُ
ْ
اللَّوُ َْ َ َ
اؿ *} [الرعد .]17:
األ َْمثَ َ
ِ
ا١تنزِؿ من السماء  ،أل ّف بو حياة القلوب  ،كما َّ
القلوب
أف ا١تاء حياة األبداف  ،وشبّو
العلم با١تاء َ
َ
فشبّو َ
َّ
٤تل العلم  ،كما َّ
أف األودية ٤تل ا١تاء  ،فقلب يسع علماً كثَتاً  ،وواد يسع ماءً كثَتاً ،
باألودية  ،ألهنا ّ
الزبَ َد يعلو على السيل بسبب ٥تالطة ا١تاء
وقلب يسع علماً قليالً  ،وواد يسع ماءً قليالً  ،وأخرب تعاذل أف َّ
ويستقر ،
الزبَ َد يذىب جفاءً  ،أي يرمى بو وٮتتفي  ،والذي ينفع الناس ٯتكث ُب األرض ،
 ،وأ ّف ىذا َّ
ّ
وكذلك القلوب ٗ ،تالطها الشهوات والشبهات ٍ ،ب تذىب جفاء  ،ويستقر فيها اإلٯتاف والقراف الذي
ينفع صاحبو والناس.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
اٟت َّق والْب ِ
اط َل}
ك يَ ْ
وقاؿ تعاذلَ { :و٦تَّا يُوق ُدو َف َعلَْيو ُِب النَّا ِر ابْتغَاءَ ح ْليَة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد مثْػلُوُ َك َذل َ
ض ِر ُ
ب اللَّوُ َْ َ َ
[الرعد  ]17:فهذا ا١تثل االخر ىو الناري  ،فاألوؿ للحياة  ،والثاِّن للضياء.
َّ
حي  ،وإف كانت حياتو حياة ّٔيمية  ،فهو عادـ
الكافر ُ
إف َ
يعيش ُب ظلمات الكفر والشرؾ  ،فهو غَت ّ
ِ
الفالح ُب الدنيا واالخرة  ،فإ ّف
اٟتياة الروحانية العلوية اليت سببها اإلٯتاف  ،ؤّا
ٖتصل للعبد السعادةُ و ُ
ُ
يضرىم  ،وتكميل ما
اهلل سبحانو جعل الرسل وسائط بينو وبُت عباده ُب تعريفهم ٔتا ينفعهم وما ّ
ِ
ا١توصل إليو  ،وبياف
يصلحهم ُب معاشهم ومعادىم  ،وبعثوا ٚتيعاً بالدعوة إذل اهلل  ،وتعريف الطريق
٭تتاج إذل معرفة ثالثة أصوؿ:
حا٢تم بعد الوصوؿ إليو :وىذا ُ
يتضمن إثبات الصفات  ،والتوحيد  ،والقدر  ،وذكر أياـ اهلل ُب أوليائو وأعدائو  ،وىي
األصل األوؿّ :
قصها اهلل على عباده  ،واألمثاؿ اليت ضرَّٔا ٢تم.
القصص اليت ّ
تفصيل الشرائع  ،واألمر والنهي واإلباحة  ،وبياف ما ٭تبو اهلل وما يكرىو.
يتضمن
واألصل الثاِّنّ :
َ
العقاب.
اب و َ
النار  ،والثو َ
واألصل الثالثّ :
يتضمن اإلٯتا َف باليوـ االخر  ،واٞتنةَ و َ
الفالح موقوفةٌ عليها  ،وال سبيل إذل معرفتها
مدار ا٠تلق واألمر  ،والسعادةُ و ُ
على ىذه األصوؿ الثالثةَ ُ
إالّ من جهة الرسل َّ ،
فإف العقل ال يهتدي إذل تفاصيلها ومعرفة حقائقها  ،وإف كاف يد ِرُؾ وجوَ الضرورة

إليها من حيث اٞتملة  ،كا١تريض الذي يد ِرُؾ وجوَ اٟتاجة إذل الطب  ،ومن يداويو  ،وال يهتدي إذل
تفاصيل ِ
ِ
ا١ترض  ،وتنز ِيل الدواء عليو[(.])35

سادساً ػ اٟتكمة من إرساؿ الرسل:
بعث إليهم األنبياء وا١ترسلُت  ،مبشرين
من رٛتة اهلل بعباده  ،ومن ٚتيل لطفو ّٔم  ،وإحسانو إليهم  ،أ ْف َ
ومنذرين  ،ليكونوا منارات للهدى  ،وأعالماً للفضيلة  ،و٧توماً زاىرة ُب ٝتاء اإلنسانية  ،تضيء للعادل
العز
طريق ا٠تَت  ،وترشدىم إذل السعادة  ،وتنقذىم من براثن الشرؾ والوثنية  ،وتسمو ّٔم إذل مدراج ّ
يبعث إليها رسوالً  ،يدعوىم إذل ا٠تَت
يعاقب أمةً قبل أف َ
والكماؿ  ،وقد جرت سنةُ اهلل ُب خلقو أالّ َ
والرب  ،وينهاىا عن السوء والشر  ،وذلك حىت ال يدع ٍ
ألحد من البشر ُعذراً  ،قاؿ تعاذلَ { :وَما ُكنَّا
َ
ث َر ُسوالً *} [اإلسراء ]15 :ولئال يقوؿ الناس يوـ القيامةَ { :ما َجاءَنَا ِم ْن بَ ِش ٍَت َوالَ
ُت َح َّىت نَػْبػ َع َ
ُم َع ّْذبِ َ
نَ ِذي ٍر} [ا١تائدة  ]19:وقاؿ تعاذل{ :ولَو أَنَّا أَىلَكْنَاىم بِع َذ ٍ ِ ِ ِ
ت إِلَْيػنَا
اب م ْن قَػْبلو لَ َقالُوا َربَّػنَا لَ ْوالَ أ َْر َس ْل َ
َْ ْ ُْ َ
رسوالً فَػنَتَّبِع آياتِ ِ
ِ َّ
ِِ
ين
َ َ َ
َُ
ين َوُمْنذر َ
ك م ْن قَػْب ِل أَ ْف نَذؿ َوَ٩تَْزى *} [طو  ]134 :وقاؿ تعاذلُ { :ر ُسالً ُمبَ ّْش ِر َ
ِ
ِ
ِ
لِئَالَّ يَ ُكو َف للن ِ
يما *} [النساء .]165:
َّاس َعلَى اللَّو ُح َّجةٌ بَػ ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوَكا َف اللَّوُ َع ِز ًيزا َحك ً
يقيم ٢تم موازين اٟتق والعدؿ  ،ويفتح أعينهم على ا٢تدى والرشاد ،
فكانت حكمةُ اهلل ورٛتتو بعباده أف َ
احملجة[(.])36
تقوـ اٟتجة ،
وتتضح ّ
وينصب ٢تم الدالئل والرباىُت حىت َ
َ
سابعاً ػ وظائف الرسل ومهماهتم:
 1ػ دعوة ا٠تلق إذل عبادة اهلل الواحد القهار:
ىذه ىي الوظيفة األساسية  ،بل ىي ا١تهمة الكربى اليت بعث اهلل من أجلها الرسل الكراـ  ،وىي تعريف
ا٠تلق با٠تالق جال وعال  ،وإرشادىم إذل اإلٯتاف بوحدانيتو  ،وٗتصيص العبادة لو دوف سواه  ،قاؿ
ٍ ِ ِ ِِ
تعاذل{ :وما أَرس ْلنَا ِمن قَػبلِ ِ
اعب ُد ِ
ِ ِ
وف *} [االنبياء :
ََ ْ َ ْ ْ َ
ك م ْن َر ُسوؿ إالَّ نُوحي إلَْيو أَنَّوُ الَ إلَوَ إالَّ أَنَا فَ ْ ُ
.]25
وقاؿ تعاذل{ :ولَ َق ْد بػعثْػنَا ُِب ُك ّْل أ َُّم ٍة رسوالً أ َِف ْاعب ُدوا اللَّو و ِ
وت} [النحل
اجتَنبُوا الطَّا ُغ َ
ََ ْ
َ ََ
ُ
َُ
.])37([]36:
نوح لًتى
الرسل ُب سبيل دعوة الناس إذل اهلل جهوداً عظيمة  ،وحسبُك ُب ىذا أف تقرأ سورَة ٍ
وقد َ
بذؿ ُ
سراً وعالنية  ،واستعماؿ
َ
اٞتهد الذي بذلو على مدار تسعمئة وٜتسُت عاماً  ،فقد دعاىم ليالً وهناراً ّ ،
يوجهها إذل ما ُب الكوف
يفتح عقو٢تم  ،وأف ّ
أساليب الًتغيب والًتىيب  ،والوعد والوعيد  ،وحاوؿ أف َ
ص ْوِِّن َواتَّػبَػ ُعوا َم ْن َدلْ يَِزْدهُ َمالُوُ َوَولَ ُدهُ إِالَّ
من ايات  ،ولكنّهم أعرضوا  ،قاؿ تعاذل{ :قَ َ
وح َر ّْ
َّه ْم َع َ
ب إِنػ ُ
اؿ نُ ٌ
َخ َس ًارا *} [نوح .])38([]21:

أيت ُب ا١تناـ
وقد ضربت ا١تالئكة للرسوؿ (ص) مثالً ّ
توضح دوره  ،وتبُت وظيفتو  ،ففي اٟتديثّ « :
إِّن ر ُ
اضرب لو مثالً  ،فقاؿ :اٝتع
وميكائيل عند رجلي  ،يقوؿ أحد٫تا لصاحبو:
كأ ّف جربيل عند رأسي ،
ْ
َ
ٝتعت أذنك  ،واعقل عقل قلبك ّ ،إ٪تا مثلك ومثل أمتك  ،كمثل ٍ
ملك اٗت َذ داراً ٍ ،ب بٌت فيها بيتاً ٍ ،ب
الناس إذل طعامو  ،فمنهم من أجاب الرسوؿ  ،ومنهم َم ْن تركو
جعل فيها مائد ًة ٍ ،ب بعث رسوالً يدعو َ
َ
ِ
ك  ،والدار اإلسالـ  ،والبيت اٞتنة  ،وأنت يا ٤تمد رسوؿ  ،من أجابك دخل اإلسالـ ،
 ،فاهلل ىو ا١تل ُ
َ
ومن دخل اإلسالـ دخل اٞتنة  ،ومن دخل اٞتنة أكل ما فيها» رواه البخاري والًتمذي[(.])39
 2ػ تبليغ أوام ِر اهلل ونواىيو للبشر:
امر اإل٢تية َّ
البد ٢تا من ُمبلّْ ٍغ  ،والب ّد أف يكو َف ىذا ا١تبلّْ ُغ من البشر  ،ليمكن األخ ُذ عنو  ،و٢تذا فقد
فاألو ُ
الرسل عليهم السالـ رسالةَ اهللِ إذل خلقو على الوجو
اختار اهلل ّ
عز ّ
وجل الرسل من البشر  ،وقد بلّغ ُ
الذي أمر بو دوف زيادة أو نقصاف  ،أو تغيَت أو كتماف  ،يقوؿ تبارؾ وتعاذل{ :الَّ ِذين يػبػلّْغُو َف ِرساالَ ِ
ت
َ
َ َُ
ِ
َح ًدا إِالَّ اللَّوَ َوَك َفى بِاللَّ ِو َح ِسيبًا *} [االحزاب .])40([]39:
اللَّو َوٮتَْ َش ْونَوُ َوالَ ٮتَْ َش ْو َف أ َ
وقد جعل اهلل تعاذل عالمة الرسوؿ تبليغ الرسالة وخاطب سيد األنبياء بقولو عز من قائل{ :يَاأَيُّػ َها
وؿ بػلّْ ْغ ما أُنْ ِزَؿ إِلَي ِ
ك وإِ ْف َدل تَػ ْفعل فَما بػلَّ ْغت ِرسالَتَو واللَّو يػع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّف اللَّوَ الَ
َّ
ص ُم َ
َْ
ك م ْن َربّْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ
الر ُس ُ َ َ
ِ
ِ
ين *} [ا١تائدة .]67:
يَػ ْهدي الْ َق ْوَـ الْ َكاف ِر َ
فالرسل سفراء اهلل إذل عباده  ،وٛتلة وحيو  ،ومهمتهم ىي إبالغ ىذه األمانة اليت ٛتلوىا إذل عباد اهلل ،
والبالغ يكوف بتالوة النصوص اليت أوحاىا اهلل من غَت نقصاف وال زيادة  ،قاؿ تعاذل{ :اتْ ُل َما أ ُْو ِح َي
ك ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ
اب} [العنكبوت .]45:
إلَْي َ َ
وقاؿ تعاذلَ { :ك َما أ َْر َس ْلنَا فِي ُك ْم َر ُسوالً ِمْن ُك ْم يَػْتػلُو َعلَْي ُك ْم آيَاتِنَا} [البقرة .]151:
الوحي الذي أنزلو اهلل لعباده  ،ألنو أقدر من
يوض َح
ُ
ومن البالغ أف ّ
الرسوؿ َ
أعرؼ من غَته ٔتراد اهلل من وحيو  ،وُب ذلك يقوؿ اهلل لرسولو
التعرؼ على معانيو ومراميو  ،و ُ
غَته على ّ
(ص){ :وأَنْػزلْنا إِلَيك ّْ ِ
ُت لِلن ِ
َّاس َما نػُّْزَؿ إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَػتَػ َف َّك ُرو َف *} [النحل .]44:
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَػ ّْ َ
والبيا ُف من الرسوؿ للوحي اإل٢تي قد يكوف بالقوؿ  ،فقد ّبُت الرسوؿ (ص) أموراً كثَتة استشكلها
َّ ِ
ِ
ك َ٢تُ ُم
آمنُوا َوَدلْ يَػ ْلبِ ُسوا إِٯتَانَػ ُه ْم بِظُْل ٍم أُولَئ َ
ين َ
أصحابُو  ،كما ّبُت ا١تر َاد من الظلم ُب قولو تعاذل{ :الذ َ
األ َْم ُن َوُى ْم ُم ْهتَ ُدو َف *} [االنعاـ  .]82:بُت الرسوؿ (ص) َّ
ظلم النفس
أف ا١تراد بو الشرؾ  ،ال َ
بالذنوب  ،كما ّبُت الرسوؿ (ص) االيات آّملة ُب الصالة والزكاة واٟتج وغَت ذلك بقولو.
أفعاؿ الرسوؿ (ص) ُب الصالةِ و ِ
اٟتج
وكما يكوف البيا ُف بالقوؿ  ،يكوف بالفعل  ،فقد كانت ُ
الصدقة و ّْ
الناس ويعرضوف عن دعوة الرسل َّ ،
فإف
وغَت ذلك بياناً لكثَت من النصوص القرانية  ،وعندما ّ
يتوذل ُ
ك الْبَالَغُ} [اؿ عمراف.]20 :
الرسل ال ٯتلكوف غَت البالغ[(َ { ، ])41وإِ ْف تَػ َولَّ ْوا فَِإَّ٪تَا َعلَْي َ
َ

ِ
القياـ بالتبليغ الديٍت  ،فلو دل يأتوا ١تا عرفنا ا١تسائل ا١تتعلّقة
فالغايةُ من إرساؿ األنبياء وا١ترسلُت ىو ُ
امر والنواىي  ،و١تا عرفنا واجباتنا وما فرض علينا[(.])42
بالعبادة  ،و١تا وصلتنا األو ُ
ِ
بنجاح
حق وظيفتو ٍ
ٖتمل عبئاً كبَتاً مثل عبء النبوة ثالثة وعشرين عاماً  ،وقاـ بإيفاء ّ
إ ّف رسولنا (ص) ّ
منقط ٍع النظَت  ،دل يتيسر ألي صاحب دعوةٍ اخر  ،ؤتثل ىذه الروح  ،ؤّذه ا١تشاعر ا١تمتلئة ْتب اهلل
كاف يتق ّدـ ويقًتب من ا٢تدؼ ا١تنشود  ،ومن النهاية ا١تباركة.
اٟتج ركب رسوؿ اهلل (ص) ناقتو  ،وبلّغ كل ما ٬تب تبليغو مرة أخرى ،
وحج حجةَ الوداع  ،وُب ىذا ّْ
فمن قضايا القتل والفدية إذل حقوؽ ا١ترأة  ،إذل قضايا الربا  ،إذل العالقات بُت األقواـ والقبائل  ،إذل
كل مرة إذل اٞتماعة ا١تؤمنة قائالً:
سواىا من األمور وا١تواضيع  ،بل ُّ
كل ذلك مرًة أخرى  ،وكاف ّ
يتوجو ّ
ونصحت ،
يت
«أال ىل بلغت؟» فكانت ترد عليوُ :
َ
غت و ّأد َ
نشهد أنك قد بلّ َ
فكاف يشَتُ بأصبعو إذل السماء  ،وينكتُها على الناس قائالً« :اللهم أشهد  ،اللهم أشهد» ثالث
مرات[(.])43
ػاح الػنفس ،
يح الضمَت  ،مرت َ
لػقػد ّأدى مهمتػو ْتق  ،وقػاـ بالتبليغ على أفضل وجو  ،لذا فقد كاف مسًت َ
مطمئن الػقلب  ،وكػاف يتهيّأ ١تالقػاة ربّْػو بعد أف استطػاع أف يبلّ َغ رسالػة اهلل  ،وحقق ىدفػو الذي من
َ
أجلػو أرسلػو خالػقػو[(.])44
 3ػ ىداية الناس إذل طريق ا٠تَت وإرشادىم إذل الصراط ا١تستقيم:
فمن وظائف الرسل:
وجود ا٠تالق  ،وتتجو إليو
أ ػ ىداية البشرية إذل معرفة ا٠تالق وتوحيده :إ ّف الفطرة البشرية بذاهتا تع ِر ُ
ؼ َ
تضل  ،فتتصور ا٠تالق على غَت حقيقتو  ،وتشرؾ معو ا٢تةً أخرى  ،ومن ٍَبَّ
بالعبادة  ،ولكنّها كثَتاً ما ّ
التصورات الباطلة عن اهلل
ليعرفوا البشر ْتقيقة خالقهم  ،وينفوا من عقو٢تم ونفوسهم ّ
الرسل ّ
يرسل اهلل َ
سبحانو وتعاذل  ،وما يًتتّب عليها من ا٠ترافات ُب الفكر والسلوؾ  ،و ِ
ليعاٞتُوا بصفة خاصة قضيةَ الشرؾ
ٍ
تصورىم للخالق وسلوكهم.
يتعرض لو البشر من ا٨تراؼ ُب ّ
 ،وىي أش ّد ما ّ
يقوؿ الرسل ٚتيعاً ألقوامهم{ :يَاقَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغْيػ ُرهُ} [  59:و 65و 73و.]85
ِ
َح ٌد
َح ٌد *اللَّوُ َ
الص َم ُد * َدلْ يَل ْد َوَدلْ يُولَ ْد * َوَدلْ يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا أ َ
فاهلل سبحانو وتعاذل واح ٌد أح ٌد{ :قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
*}
ٍ
افات اٞتاىلية ،
اٞتن أو ا١تالئكة ٦تا ُّ
ومن ٍَبَّ تنتفي ُّ
تعج بو خر ُ
كل نبوة هلل  ،أو قرابة ألحد من البشر أو ّ
باد منها وما ال يز ُاؿ باقياً حىت اليوـ  ،كذلك ليس اهلل متمثّالً ُب صنم أو وثن أو ُب الشمس أو
ما َ
ِ
َّم ِ
س َوالَ
القمر أو النجوـ أو غَتىا من الكائنات  ،فكلُّها ٥تلوؽ  ،واهلل ىو ُ
ا٠تالق {الَ تَ ْس ُج ُدوا للش ْ
ِ
اس ُج ُدوا لِلَّ ِو الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن}[فصلت.]37 :
ل ْل َق َم ِر َو ْ

يشرؾ ُب حكمو أحداً ،وال يوزع اختصاصاتو سبحانو على ٍ
أحد من خلقو  ،وال
وكذلك فإ ّف اهلل ال ُ
ّ
صر بِِو وأ ِْ
يػْنتػزع منو قهراً عنو  ،قاؿ تعاذل{ :لَو َغيب َّ ِ
ات واألَر ِ ِ
رل
َٝت ْع َما َ٢تُ ْم ِم ْن ُدونِِو ِم ْن َوِ ٍّيب
ُ ََ ُ
الس َم َاو َ ْ
ض أَبْ ْ َ
ُ ُْ
ِ
ْم ِو أَح ًدا *} [الكهف  ، ]26:وقاؿ تعاذل{ :قُ ِل ْادعوا الَّ ِذين َزعمتُم ِمن د ِ
وف اللَّ ِو الَ
َ َْ ْ ْ ُ
ُ
َوالَ يُ ْش ِرُؾ ُِب ُحك َ
السماو ِ
ٯتَْلِ ُكو َف ِمثْػ َق َ ٍ ِ
ات َوالَ ُِب األ َْر ِ
ض َوَما َ٢تُ ْم فِي ِه َما ِم ْن ِش ْرٍؾ َوَما لَوُ ِمْنػ ُه ْم ِم ْن ظَ ِه ٍَت *} [سبأ
اؿ َذ َّرة ُب َّ َ َ
 ، ]22:وقاؿ تعاذل{ :ومن يػ ُقل ِمْنػهم إِ ِّّْن إِلَو ِمن دونِِو فَ َذلِك َْ٧ت ِز ِيو جهن ِ
ِِ
ُت *}
َّم َك َذل َ
َ
ٌ ْ ُ
ك َْ٧ت ِزي الظَّالم َ
ََ ْ َ ْ ُ ْ
ََ َ
[االنبياء .]29:
اٟتُ ْس ٌَت فَ ْاد ُعوهُ َِّٔا}
َٝتَاءُ ْ
كما يقوـ الرسل بتعريف البشر بإ٢تهم بصفاتو كلّها  ،وأٝتائو اٟتسٌت { َولِلَّ ِو األ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ادل الْغَْي ِ
الر ْٛتَا ُف
َّه َادةِ ُى َو َّ
ب َوالش َ
[االعراؼ  .]180 :وقاؿ تعاذلُ { :ى َو اللَّوُ الَّذي الَ إلَوَ إالَّ ُى َو َع ُ
ِ
ِ
َّ ِ
اٞتَبَّ ُار الْ ُمتَ َكبّْػ ُر
السالَ ُـ الْ ُم ْؤِم ُن الْ ُم َهْي ِم ُن الْ َع ِز ُيز ْ
ُّوس َّ
يم * ُى َو اللَّوُ الَّذي الَ إِلَوَ إِالَّ ُى َو الْ َمل ُ
ك الْ ُقد ُ
الرح ُ
سبحا َف اللَّ ِو ع َّما ي ْش ِرُكو َف *ىو اللَّو ْ ِ
السماو ِ
ِ
ات
َٝتَاءُ ْ
ص ّْوُر لَوُ األ ْ
َُ ُ
ا٠تَال ُق الْبَا ِرىءُ الْ ُم َ
َ ُ
ُْ َ
اٟتُ ْس ٌَت يُ َسبّْ ُح لَوُ َما ُب َّ َ َ
ض وىو الْع ِزيز ْ ِ
يم *} [اٟتشر  22:ػ .]24
َواأل َْر ِ َ ُ َ َ ُ
اٟتَك ُ
كل وىم باطل عنو ُب أذىاهنم وُب مشاعرىم  ،بقيت
فإذا َ
البشر رَّّٔم على ىذه الصورة  ،وانتفى ُّ
عرؼ ُ
يضل البشر بشأهنا ُب جاىليتهم  ،وىي الطريقة الصحيحة لعبادة اهلل.
القضيةُ الثانيةُ اليت ّ
يك لو  ،وال ُب تقدمي
ب ػ العبادة الصحيحة :إ ّف العباد َة ليست فقط ُب االعتقاد بأ ّف اهلل واح ٌد ال شر َ
اخر  ،قاؿ تعاذل{ :اتَّبِ ُعوا
أمر ٌ
شعائر التعبد من صالة ونسك ودعاء اهلل وحده دوف شريك  ،بل ىناؾ ٌ
َما أُنْ ِزَؿ إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربّْ ُك ْم َوالَ تَػتَّبِ ُعوا ِم ْن ُدونِِو أ َْولِيَاءَ قَلِيالً َما تَ َذ َّك ُرو َف *} [االعراؼ .]3:
وإ٪تا إ٢تُت اثنُت
إنّو الب ّد من اتباع ما أنزؿ اهلل  ،وإال فقد بطلت العبادة  ،ودل يصبح ا١تعبود إ٢تاً واحداً ّ ،
 ،واحد تُقدَّـ لو شعائر التعبد  ،وواحد يَ ْشَرعُ وتُطاع تشريعاتو من دوف اهلل  ،قاؿ تعاذلَ { :وقَ َ
اؿ اللَّوُ الَ
ُت إَِّ٪تَا ىو إِلَو و ِ
تَػت ِ
ُت اثْػنَػ ْ ِ
َّخ ُذوا إِ َ٢تَْ ِ
اح ٌد} [النحل .]51:
َُ ٌ َ
تلك ىي ا١تهمةُ الكربى للرسل ٚتيعاً صلوات اهلل عليهم وسالمو  ،أف يهدوا البشرية إذل اإللو الواحد ،
ويدلّوىم على الطريقة الصحيحة لعبادتو  ،وبذلك تقوـ حيا ُهتم على قاعدهتا الصحيحة :إفر ُاد اهلل
سبحانو وتعاذل باإللوىية والربوبية  ،وتوحيد العبادة لو ُب االعتقاد وشعائر التعبد  ،واتباع ما أنزؿ اهلل من
التشريع  ،أي اٟتكم ٔتا أنزؿ[(.])45
 4ػ تقدمي القدوة اٟتسنة:
ومن األسباب اليت ٯتكن ذكرىا إلرساؿ اهلل تعاذل أنبياءه ورسلو  ،ىو أ ْف يكونوا أسوًة حسنة وقدوة متبعة
أل٦تهم  ،فاهلل تعاذل يذكر ُب قرانو الكرمي{ :أُولَئِ َّ ِ
ين َى َدى اللَّوُ فَبِ ُه َد ُاى ُم ا ْقػتَ ِد ْه} [االنعاـ .]90:
َ
ك الذ َ

تلو
ىذه االية موجهةٌ للرسوؿ (ص) توصيو باالقتداء باألنبياء الذين سبقوه  ،بعد أف ذكر أٝتاءَىم واحداً َ
ِ
ِ ِ
ِ
االخر ٍ ،ب إ ّف القراف الكرمي ٮتاطبنا قائالً{ :لَ َق ْد َكا َف لَ ُك ْم ُِب َر ُسوؿ اللَّو أ ْ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجو اللَّوَ
واْليػوـ ِ
ااخَر َوذَ َكَر اللَّوَ} [األحزاب.]21 :
َ ََْ
اإلماـ ُب الصالة  ،نتبع سلوؾ األنبياء ُب ٚتيع
فاألنبياءُ أسوةٌ حسنة لنا  ،وىم أئمتنا  ،فكما نتّبع َ
تفاصيل اٟتياة  ،وتقتدي ّٔم  ،ذلك أل ّف اٟتياة اٟتقيقية بالنسبة إلينا ٯتثّلها نبينا واألنبياء االخروف
صلوات اهلل وسالمو عليهم والصحابة الذين عاشوا عهد رسوؿ اهلل (ص) اقتدوا بو[(. ])46
 5ػ تأمُت التوازف بُت الدنيا واالخرة:
ابن ادـ
الرسل لتأمُت التوازف بُت الدنيا واالخرة  ،فبمقياس التوازف الذي جاؤوا بو
ُ
يستطيع ُ
أتى األنبياءُ و ُ
٬تد طريقو ا١تستقيم  ،ومنهاجو الصحيح  ،ويتخلّص من اإلفراط والتفريط  ،فال ٬تب ترؾ الدنيا ،
أف َ
واالعتكاؼ ُب األديرة والصوامع كالرىباف  ،وال ٬تب االنغماس ُب ال ّدنيا  ،واالنقالب إذل ٍ
عبد ٢تا ،
ُ
ُ
ُ
فالعقل
األفضل العثور على الطريق الوسط  ،وال ٯتكن ذلك إال بواسطة الوحي ،
وأسَت ُب يدىا  ،بل
ُ
ُ
والوجداف ال يستطيعاف إنشاءَ مثل ىذا التوازف  ،والعلم
رفع اإلنساف إذل
الصرؼ أبعد منهما عن الوصوؿ إذل ىذا ا٢تدؼ  ،وٖتقيق ىذه الغاية  ،إذ ال
يستطيع َ
ُ
ِ
اؾ اللَّو الدَّار ِ
ااخَرَة َوالَ
يما آتَ َ ُ َ
ىذا ا١تستوى  ،والقراف الكرمي يشر ُح ىذا التواز َف فيقوؿ تعاذلَ { :وابْػتَ ِغ ف َ
الدنْػيا وأ ِ
صيب ِ
ك َوالَ تَػْب ِغ الْ َف َس َاد ُِب األ َْر ِ
ب
ض إِ َّف اللَّوَ الَ ُِ٭ت ُّ
َح َس َن اللَّوُ إِلَْي َ
س نَ ِ َ َ
َحس ْن َك َما أ ْ
ك م َن ُّ َ َ ْ
تَػْن َ
ِِ
ين *} [القصص .]77:
الْ ُم ْفسد َ
اٟتقائق اليت تنطق ّٔا االية الكرٯتة عليك أف تضع
وضعت ُب إحدى كفيت ىذا ا١تيزاف اإل٢تي
فإذا
َ
َ
ِ ِ
ّْث * ٍُبَّ لَتُ ْسأَلُ َّن يَػ ْوَمئِ ٍذ َع ِن النَّعِي ِم *}
ك فَ َحد ْ
التحذير الذي تتضمنو االية الكرٯتة { َوأ ََّما بِن ْع َمة َربّْ َ
َ
[التكاثر .]8:
يتم حفظ التوازف ّٔذه ا١تقاييس وا١توازين  ،ومع أ ّف الدنيا أقبلت على الصحابة  ،فإهنم عاشوا
وىكذا ّ
حياة متوازنة  ،ذلك ألف قدوهتم وأسوهتم ومرشدىم عاش كذلك[(.])47
الناس عليها  ،ويَ ْس َعوا إذل
االعتبار ،
تستحق
 6ػ تعريف الناس بالقيم اٟتقيقية اليت
ُّ
ُّ
وتستحق أف َ
َ
٭ترص ُ
ٖتصيلها:
ب الش ِ ِ
متاع األرض  ،قاؿ تعاذلُ { :زيّْ َن لِلن ِ
ّْس ِاء
فالناس بطبيعتهم منجذبوف دائماً إذل ِ
َّاس ُح ُّ َ
َّه َوات م َن الن َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اٟتَيَاة ُّ
الدنْػيَا}
ك َمتَاعُ ْ
ا٠تَْي ِل الْ ُم َس َّوَمة َواألَنْػ َعاـ َو ْ
ُت َوالْ َقنَاطَت الْ ُم َقْنطََرة م َن الذ َىب َوالْفضَّة َو ْ
اٟتَْرث َذل َ
َوالْبَن َ
[اؿ عمراف.]14 :
ويبصرىم بالقيم العليا اليت ينبغي أف يتّجهوا
وىم ٭تتاجوف دائماً إذل َم ْن يرفعهم من ثقلة األرض ىذه ّ ،
ٍ ٍ
ٍ
ٍ
إليها من ِ
ٍ
ٍ
كرمو
صدؽ ٍِ
وإخالص وأمانة وتضحية وكرـ وشجاعة وإيثا ٍر وعدؿ ٦ ،تّا ُ
يليق باإلنساف الذي ّ
وفضلو وجعلو خليفة ُب األرض  ،وٛتّلو األمانة الكربى.
اهلل ّ

اؿ ربُّك لِْلمالَئِ َك ِة إِ ِّّْن ج ِ
ِ
اع ٌل ُِب األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً} [البقرة .]30:
َ
قاؿ تعاذلَ { :وإ ْذ قَ َ َ َ َ
قاؿ تعاذل{ :ولَ َق ْد َكَّرمنَا ب ٍِت آدـ و َٛت ْلنَاىم ُِب اْلبػّْر واْلبح ِر ورزْقػنَاىم ِمن الطَّيّْب ِ
اى ْم َعلَى َكثِ ٍَت
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
َّن َخلَ ْقنَا تَػ ْفضيالً *} [االسراء .]70:
٦ت ْ
ض و ِْ
ضنَا األَمانَةَ علَى َّ ِ
ُت أَ ْف َْ٭ت ِم ْلنَػ َها} { َوأَ ْش َف ْق َن ِمْنػ َها
وقاؿ تعاذل{ :إِنَّا َعَر ْ َ َ
اٞتبَ ِاؿ فَأَبَػ ْ َ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ
َو َٛتَلَ َها ا ِإلنْ َسا ُف}[األحزاب.]72 :
يقروف ػ بصورة واقعية مشهودة ػ أ ّف القيمة اٟتقيقية العليا ىي اإلٯتاف باهلل  ،والدعوة إذل
فالرسل واألنبياء ّ
ُ
أفضل وأعلى وأغلى من متاع األرض كلو  ،ومن الذىب
اهلل  ،واٞتهاد ُب سبيل اهلل  ،وأ ّف ذلك ُ
ٍ
فإهنم يروف رسو٢تم
فأما األتباع الذين امنوا ّ ،
والسلطاف  ،عندئذ تتغَت القيم وا١تعايَت ُب حياة الناس ّ ،
الذي اقتدوا بو  ،وامنوا على يديو  ،يصرب على األذى ُب سبيل عقيدتو  ،ويصرب عليها  ،وال يتخلّى
عنها ٖتت أي ضغط من إغراء أو هتديد  ،فيقتدو َف بو  ،ويصربوف معو على األذى واالضطهاد والتشريد
والتعذيب واٟترماف  ،ويستعلوف بالعقيدة على متاع األرض كلو  ،كما استعلى سحرةُ فرعوف بعد إٯتاهنم.
وسى *قَ َ
آمنَّا بَِر ّْ
قاؿ تعاذل{ :فَأُلْ ِق َي َّ
آمْنتُ ْم لَوُ قَػْب َل أَ ْف آذَ َف لَ ُك ْم إِنَّوُ
اؿ َ
ب َى ُارو َف َوُم َ
الس َحَرةُ ُس َّج ًدا قَالُوا َ
ِ ِ ٍ
ِ
َّخ ِل
صلّْبَػنَّ ُك ْم ُِب ُج ُذ ِ
لَ َكبَِتُُك ُم الَّ ِذي َعلَّ َم ُك ُم ّْ
وع الن ْ
َِقَطّْ َع َّن أَيْديَ ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم م ْن خالَؼ َوأل ُ
الس ْحَر فَأل ُ
َِ َ
َش ُّد ع َذابا وأَبػ َقى *قَالُوا لَن نػُ ْؤثِرَؾ علَى ما جاءنَا ِمن الْبػيّْػنَ ِ
ات َوالَّ ِذي فَطََرنَا فَاقْ ِ
ت
ض َما أَنْ َ
َولَتَػ ْعلَ ُم َّن أَيػُّنَا أ َ َ ً َ ْ
ْ َ َ َ ََ َ َ
ِ ِِ
اٟتياةَ ُّ ِ
قَ ٍ ِ
آمنَّا بَِربػّْنَا لِيَػ ْغ ِفَر لَنَا َخطَايَانَا َوَما أَ ْكَرْىتَػنَا َعلَْي ِو ِم َن ّْ
الس ْح ِر َواللَّوُ
الدنْػيَا *إنَّا َ
اض إَّ٪تَا تَػ ْقضي َىذه ََْ
َخْيػٌر َوأَبْػ َقى *} [طو  70:ػ .]73
فإهنم ػ تدر٬تياً ػ يستيقظوف من غفلتهم  ،إذ يروف قوماً من الناس يهدَّدوف ُب أمنهم
و َّأما بقية الناس ّ
كل ا١تتاع الذي ٭ترصوف ىم عليو  ،ويروف أنّو غاية اٟتياة كلّها  ،وأغلى ما فيها  ،ومع
وراحتهم  ،وُب ّ
ص عليو أكثر ا١تتاع ،
ذلك ال يتخلّوف عن إٯتاهنم وعن عقيدهتم  ،فيتعلّموف أ ّف ىناؾ ُب اٟتياة ما ُْ٭تَر ُ
وما يضحي من أجلو با١تتاع  ،ذلك ىو رضواف اهلل وىو متاع االخرة  ،قاؿ تعاذلَ { :وَما َى ِذهِ ْ
اٟتَيَاةُ
الدنْػيا إِالَّ َ٢تو ولَعِب وإِ َّف الدَّار ِ
اٟتَيَػ َوا ُف لَ ْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف *} [العنكبوت  ]64:وقاؿ تعاذل:
ااخَرةَ َ٢تِ َي ْ
ُّ َ
َ
ٌْ َ ٌ َ
{ ُك ُّل نػَ ْف ٍ ِ
ِ ِ
اٞتَنَّةَ فَػ َق ْد فَ َاز َوَما
ورُك ْم يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة فَ َم ْن ُز ْحز َِح َع ِن النَّا ِر َوأ ُْد ِخ َل ْ
س ذَائ َقةُ الْ َم ْوت َوإَّ٪تَا تػُ َوفَّػ ْو َف أ ُ
ُج َ
ٍ
اٟتياةُ ُّ ِ
ِ
معايَت حياهتم  ،لَتتفعوا كما
ََْ
الدنْػيَا إالَّ َمتَاعُ الْغُُرور *} [اؿ عمراف ]185 :وعندئذ يع ّدلوف َ
تفعت تلك الفئةُ ا١تؤمنةُ  ،ويدخلوا ُب اإلٯتاف.
ار ْ
أصروا على الباطل  ،واستحبّوا اٟتياة الدنيا على االخرة  ،ورفضوا ا٢تُدى الرباِّن  ،فأولئك
و ّأما الذين ّ
ِ
ِ
ما٢تم الدمار والبوار {نِ ْع َمةَ اللَّ ِو ُك ْفرا َوأ َ ُّ
س اْل َقَر ُار * َو َج َعلُوا لِلَّ ِو
َّم يَ ْ
َحلوا قَػ ْوَم ُه ْم َد َار اْلبَػ َوار * َج َهن َ
ً
صلُ ْونَػ َها َوبْئ َ
ِ
أَنْ َدادا لِي ِ
ِ
ضلُّوا َع ْن سبِيلِ ِو قُل َ٘تَتػ ُ ِ
ِ
تتقرر القيم
َ
ً ُ
َّعوا فَإ َّف َمص ََتُك ْم إ َذل النَّار *} [ابراىيم  28:ػ  .]30وىكذا ّ
ْ
العليا ػ ُب ذروهتا ػ من خالؿ الصراع الذي ٮتوضو الرسل وأتباعهم بُت اٟتق والباطل  ،ويتميّز النفع

ث ُِب األ َْر ِ
ض
اٟتقيقي من الزائف  ،قاؿ تعاذل{ :فَأ ََّما َّ
َّاس فَػيَ ْم ُك ُ
الزبَ ُد فَػيَ ْذ َى ُ
ب ُج َفاءً َوأ ََّما َما يَػْنػ َف ُع الن َ
ِ
َّ ِ
ض ُه ْم بِبَػ ْع ٍ
ض
ب اللَّوُ األ َْمثَ َ
ك يَ ْ
َك َذل َ
َّاس بَػ ْع َ
ض ِر ُ
اؿ *} [الرعد  ]17:وقاؿ تعاذلَ { :ولَ ْوالَ َد ْف ُع اللو الن َ
ِ
ِ
ُت *} [البقرة  .]251:وقاؿ تعاذلَ { :ولَ ْوالَ َد ْف ُع اللَّ ِو
ض َولَ ِك َّن اللَّوَ ذُو فَ ْ
ض ٍل َعلَى اْل َعالَم َ
لََف َس َدت األ َْر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ض َ٢تدّْمت ِ
النَّاس بػ ْع َ ِ
صَر َّف اللَّوُ َم ْن
صلَ َو ٌ
ات َوَم َساج ُد يُ ْذ َك ُر ف َيها ْ
اس ُم اللَّو َكث ًَتا َولَيَػْن ُ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ض ُه ْم ببَػ ْع ٍ ُ َ ْ َ
ََ
ي َع ِز ٌيز *} [اٟتج .])48([]40:
ص ُرهُ إِ َّف اللَّوَ لَ َق ِو ّّ
يَػْن ُ
 7ػ التعريف والتعليم والتزكية:
ِ
ِ
اٟتق  ،الذي تستقيم بو حياهتم ُب الدنيا  ،وينالوف
من
وظائف األنبياء وا١ترسلُت تعر ُ
يف الناس با١تنهج ّ
بو رضواف اهلل ُب االخرة  ،وذلك بتبليغ ما أوحى اهلل بو إليهم وشرحو وبيانو  ،وتعريف الناس بو بطريقة
تطبيقية  ،وتدريبهم على ذلك  ،كما يفعل ا١تعلّم مع تالميذه  ،حىت يطمئنوا َّ
أف أتباعهم قد وعوا ما
أنزؿ اهلل وعياً صحيحاً  ،وطبقوه التطبيق الصحيح.
وال تقتصر مهمةُ الرسل على التعريف والتعليم  ،على ما ٢تذا األمر من أ٫تية بالغة ُب حياة الناس  ،إ٪تا
ٍ
سلوؾ علمي ٔتقتضى التعليم
دين اهلل
معلومات تلقى ٍب ٖتفظ  ،إ٪تا ىو ٌ
٘تت ّد إذل الًتبية والتزكية  ،فليس ُ
الرباِّن[( ، ])49والوحي اإل٢تي الذي أخر َج اهلل بو من شاء من الناس من الظلمات إذل النور  ،قاؿ
رل الَّ ِذين آمنُوا ٮتُْ ِرجهم ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ َذل النُّوِر} [البقرة .]257:
تعاذل{ :اللَّوُ َوِ ُّ َ َ
ُُ ْ َ َ
وسى
وقد أرسل اهلل رسلَو ّٔديو  ،ليخرجوا الناس من الظلمات إذل النور  ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا ُم َ
بِآياتِنَا أَ ْف أَخرِج قَػومك ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ َذل النُّوِر} [ابراىيم  ]5:وقاؿ تعاذل:
َ
ْ ْ َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ضالَؿ ُمبُت *} [اٞتمعة .]2:
اب َو ْ
ْمةَ َوإ ْف َكانُوا م ْن قَػْب ُل لَفي َ
{آيَاتو َويػَُزّْكيه ْم َويػُ َعلّْ ُم ُه ُم الْكتَ َ
اٟتك َ
 8ػ التذكَت بفقو القدوـ على اهلل والذي ِم ْن مفرداتو التذكَت بالنشأة وا١تصَت  ،وتعريف الناس ٔتا بعد
ا١توت من شدائد وأىواؿ  ،وإذل أين ا١تصَت:
ِ
اٟتَ ُّق الَ إِلَوَ إِالَّ ُى َو
ك ْ
قاؿ تعاذل{ :أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّ٪تَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيػنَا الَ تُػ ْر َج ُعو َف *فَػتَػ َع َ
اذل اللَّوُ الْ َمل ُ
ب الْ َع ْر ِش الْ َك ِرِمي *} [ا١تؤمنوف  115:ػ .]116
َر ُّ
ِ
ْتقيقة ا١توت  ،وأ٫تية تذكره ُب حياة اإلنساف  ،لالبتعاد عن ا١تعاصي  ،وتليُت القلب
الناس
ّ
ويعرفوف َ
وقل حسده  ،واستع ّد للرحيل.
قل فرحو ّ ،
القاسي  ،وهتوين ا١تصائب  ،فمن أكثر من ذكر ا١توت ّ
وإ٪تا تنتهي مرحلة فحسب  ،وتبدأ
الناس أ ّف حياة اإلنساف ال تنتهي بانتهاء اٟتياة الدنيا ّ ،
يعلّموف َ
احل أخرى  ،تنتهي بالبعث والنشور واالمتحاف الذي يُكَْرُـ ا١ترءُ فيو أو يُهاف  ،فيصل إذل النعيم ا٠تالد
مر ُ
الناس على األرض ىي أقصر مراحلها؟ سنوات معدودة ىي
 ،أو العذاب ا١تقيم  ،فاٟتياة اليت ٭تياىا ُ
سنوات العمر احملدود  ،وبعد ذلك من االماد ما ال ٭تصيو إال اهلل ٍ ،ب بعد ذلك ا٠تلود.

كل أمور اٟتياة
أال إنو ىو ا٠تسراف ا١تبُت  ،حُت ينحصر تفكَتُ الناس ُب اٟتياة الدنيا  ،ولو أصلحوا َّ
الدنيا  ،واستمتعوا فيها بكل ما يشتهوف  ،قاؿ تعاذل{ :أَفَػرأَيت إِ ْف متػَّعنَ ِ ِ
ُت * ٍُبَّ َجاءَ ُى ْم َما َكانُوا
اى ْم سن َ
َْ َ َ ْ ُ
َّعو َف *} [الشعراء  205:ػ .]207
يُ َ
وع ُدو َف * َما أَ ْغ ٌَت َعْنػ ُه ْم َما َكانُوا ٯتَُتػ ُ
القلق
ونعيم األرض دائماً
فكيف وىم ال يصلحوف َّ
ٌ
مشوب  ،وأقل عيوبو ُ
كل أمور األرض؟! وكيف ُ
الدائم من تقلّب األحواؿ  ،وىي دائماً تتقلب  ،من ا١توت  ،وىو الب ّد أف ٬تيء.
ُ
ِ
ِ
اٟتَيَاةُ ُّ
الدنْػيَا إِالَّ َ٢تٌْو
إهنا ا٠تسارة ا١تضاعفة ُ ،ب اٟتياة الدنيا وُب اٟتياة االخرة  ،قاؿ تعاذلَ { :وَما َىذه ْ
ولَعِب وإِ َّف الدَّار ِ
اٟتَيَػ َوا ُف لَ ْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف *} [العنكبوت .]64:
ااخَرَة َ٢تِ َي ْ
َ
َ ٌ َ
النافع ىو الذي
لذلك ُّ
العلم ُ
فكل علم األرض ال ُ
ينفع إذا انقطع باإلنساف عن اهلل واليوـ االخر ّ ،إ٪تا ُ
الناس ُب دنياىم واخرهتم معاً  ،فيحقق ٢تم مصاٟتهم
ُ
ينفع َ
ِ
ِ
ِ
َّ
آمنُوا َو َعملُوا
ين َ
اٟتقيقية ُب الدنيا  ،ويصل ّٔم إذل دار األماف ُب االخرة  ،قاؿ تعاذلَ { :وأ ُْدخ َل الذ َ
ِِ
ِ ِ
ٍ
َّ ِ ِ
ين فِ َيها بِِإ ْذ ِف َرِّّْٔ ْم َِٖتيَّتُػ ُه ْم فِ َيها َسالَ ٌـ *} [إبراىيم:
الصاٟتَات َجنَّات َْٕت ِري م ْن َْٖتت َها األَنْػ َه ُار َخالد َ
ِ
َّاى ُم الْ َمالَئِ َكةُ
 ]23وقاؿ تعاذلَ { :وُى ْم ُِب َما ا ْشتَػ َه ْ
ت أَنْػ ُف ُس ُه ْم َخال ُدو َف * الَ َْ٭ت ُزنػُ ُه ُم الْ َفَزعُ األَ ْكبَػ ُر َوتَػتَػلَق ُ
ِ
وع ُدو َف *} [األنبياء 102 :ػ .]103
َى َذا يَػ ْوُم ُك ْم الَّذي ُكْنتُ ْم تُ َ
وفقو القدوـ على اهلل ػ ىو ا١تعرفةُ اليقينية باهلل واليوـ االخر ػ واتباع ما أنزؿ اهلل ُب اٟتياة الدنيا  ،وىذا ىو
الذي يضمن للناس حاضرىم ومستقبلهم  ،فأما ِ
حاض ُرىم فيصلح ويستقيم باتباع ا١تنهج الرباِّن  ،و ّأما
ّ
ُ
َ
وعد اهللُ ّٔا عباده ا١تتقُت  ،الذين امنوا بو ُب اٟتياة الدنيا ،
مستقبلهم
فيصلح بدخوؿ اٞتنة اليت َ
ُ
ٍ
وعندئذ يكوف العلم األرضي كلو ػ من طب  ،وىندسة ،
واستقاموا على أوامره  ،وانتهوا عن نواىيو ،
الناس على ٖتقيق ا١تنهج الرباِّن
وعلوـ  ،ورياضيات  ،وكيمياء  ،وفيزياء...إخل ػ ٤تققاً الفائدة  ،ألنو ُ
يعُت َ
 ،وال يفتنهم عن االخرة  ،وإال فإنو ػ ىو ذاتو ػ يصبح علماً ضاراً إذا است ِ
خدـ ُب تزيُت اٟتياة الدنيا ،
ُ
ُ
يفنت الناس عن عبادة رّٔم اٟتق  ،وينسيهم ثواب اهلل وعقابو  ،ويغرقهم ُب ضالؿ الشهوات.
العلم النافع ينف ِرُد بو األنبياء والرسل  ،ألهنم يتل ّقونو تلقياً مباشراً من اهلل سبحانو وتعاذل عن طريق
وىذا ُ
لتصلح دنياىم واخرهتم[(.])50
الوحي  ،ويؤمنوف بو إذل درجة اليقُت ٍ ،ب يدعوف الناس إذل اإلٯتاف بو
َ
صلحت أحو ُاؿ ِ
خالؿ التاريخ  ،واستخدـ العلم األرضي ُب ظلو ُب نفع
وحده
الناس َ
وبالعلم النافع َ
ْ
تفرَد بو األنبياء والرسل  ،ودعا بو الدعاةُ ا١تؤمنوف من بعدىم ػ
الناس وُب ا٠تَت  ،وبغَت ىذا العلم ػ الذي ّ
مر األجياؿ[( ، ])51عندما ابتعد عن
ينفع ُّ
ويضر ُ ،
ظل العلم األرضي ُ
ويزداد ضرره على نفعو على ّ
ىداية السماء ووحي ا٢تادي إذل الصراط ا١تستقيم.
 9ػ قيادة األمة وسياستها الدينية والدنيوية:
ومدير
ئيسهم
ُ
الرسوؿ ُب قومو ىو ُ
ُ
قائدىم ُ
وحاكمهم وقاضيهم ُ
وزعيمهم ور ُ

سياستهم الدينية والدنيوية  ،ولذلك أمر اهلل أتباع كل ٍ
رسوؿ بطاعة رسو٢تم  ،وجعل طاعتهم للرسوؿ
َ ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
جزءاً من طاعتو سبحانو  ،فقاؿ تعاذل{ :وما أَرس ْلنَا من رس ٍ
اع بِِإ ْذف اللَّو} [النساء ]64:
وؿ إِالَّ ليُطَ َ
ََ ْ َ ْ َ ُ
ُ
ُورل األَم ِر ِمْن ُكم فَِإ ْف تَػنازعتم ُِب شيءٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
الر ُس َ
آمنُوا أَط ُيعوا اللَّوَ َوأَط ُيعوا َّ
وؿ َوأ ِ ْ
ين َ
ْ
وقاؿ سبحانو{ :يَاأَيُّػ َها الذ َ
َ َ ُْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأْ ِويالً *} [النساء
وؿ إِ ْف ُكْنتُ ْم تُػ ْؤمنُو َف بِاللَّو َواْليَوـ ااخ ِر َذل َ
ك َخْيػٌر َوأ ْ
فَػ ُرُّدوهُ إ َذل اللَّو َو َّ ُ
.]59:
نصوص كثَتة من القراف منها قولو تعاذلَ { :وأ َِف
فتشهد لو
وأما كوف الرسوؿ حاكماً وقاضياً ُب أمتو
ُ
ٌ
اح ُك ْم بَػْيػنَػ ُه ْم ِٔتَا أَنْػَزَؿ اللَّوُ َوالَ تَػتَّبِ ْع أ َْى َواءَ ُى ْم} [ا١تائدة .])52([]49:
ْ
ُت الن ِ
اؾ َخلِي َفةً ُِب األ َْر ِ
اٟتَ ّْق} [ص.]26 :
َّاس بِ ْ
ود إِنَّا َج َع ْلنَ َ
وقالو تعاذل{ :يَ َاد ُاو ُ
اح ُك ْم بَػ ْ َ
ض فَ ْ
ِِ
ُت إِ َذا ُد ُعوا إِ َذل اللَّ ِو َوَر ُسولِِو لِيَ ْح ُك َم بَػْيػنَػ ُه ْم أَ ْف يَػ ُقولُوا َِٝت ْعنَا َوأَطَ ْعنَا}
وقالو تعاذل{ :إَِّ٪تَا َكا َف قَػ ْوَؿ الْ ُم ْؤمن َ
[النور .]51:
اع اللَّوَ} [النساء.]80 :
الر ُس َ
وقالو تعاذلَ { :م ْن يُ ِط ِع َّ
وؿ فَػ َق ْد أَطَ َ
وقالو تعاذل{ :قُ ْل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُِٖتبُّو َف اللَّوَ فَاتَّبِ ُعوِِّن ُْ٭تبِْب ُك ُم اللَّوُ} [اؿ عمراف.]31 :
 10ػ الشهادة على األمة وإقامة اٟتجة لئال يبقى للناس حجةٌ عند اهلل تعاذل :كما قاؿ سبحانو:
ِِ
ين لِئَالَّ يَ ُكو َف لِلن ِ
الر ُس ِل} [النساء.]165 :
َّاس َعلَى اللَّ ِو ُح َّجةٌ بَػ ْع َد ُّ
ين َوُمْنذر َ
{ ُر ُسالً ُمبَ ّْش ِر َ
ووظيفة الشهادةِ ىذه يقوـ ّٔا أيضاً أتباعُ الرسوؿ الذين بلّغوا رسالتو للناس ُب عصره  ،ولألجياؿ من
ِ
ِ
ورائو  ،وُب ذلك يقوؿ اهلل تعاذل ُب حق أمة ٤تمد (ص)َ { :وَك َذل َ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ
َعلَى الن ِ
وؿ َعلَْي ُك ْم َش ِه ًيدا} [البقرة .])53([]143:
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َف َّ
جل وعال  ،ويقولوف :كيف تع ّذبنا
الرسل إذل الناس ٞتاءوا َ
يوـ القيامة ٮتاصموف اهلل ّ
ولو دل يرسل اهلل َ
ترسل إلينا َم ْن يبلّغنا مرادؾ منا  ،كما قاؿ تعاذل:
وتدخلنا النار  ،وأنت دل ْ
ِ
ك ِم ْن قَػْب ِل أَ ْف نَ ِذ َّؿ َوَ٩تَْزى *} [طو.]134 :
{إِلَْيػنَا َر ُسوالً فَػنَتَّبِ َع آيَات َ
ٍ
أرسلت إلينا رسوالً كي
يرسل إليهم رسوالً لقالوا :ىالّ
َ
أي لو أىلكهم اهلل بعذاب جزاءَ كفرىم قبل أف َ
٬تمع اهلل األولُت
َ
ونسَت على النهج الذي تريد؟ وُب يوـ القيامة عندما ُ
نعرؼ مرادؾ َ ،
ونتبع اياتك َ ،
ف
لكل أمة برسو٢تا ،
َ
ليشهد عليها بأنّو بلغها رسالةَ ربو  ،وأقاـ عليها اٟتجة{ .فَ َكْي َ
واالخرين يأٌب اهلل ّ
ِ ٍ َّ ِ
ٍ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
وؿ لَ ْو
الر ُس َ
ص ُوا َّ
إِ َذا جْئػنَا م ْن ُك ّْل أ َُّمة بِ َش ِهيد َوجْئػنَا بِ َ
ين َك َف ُروا َو َع َ
ك َعلَى َى ُؤالَء َشه ًيدا *يَػ ْوَمئذ يَػ َوُّد الذ َ
ِِ
ض َوالَ يَكْتُ ُمو َف اللَّوَ َح ِديثًا *} [النساء 41 :ػ .]42
تُ َس َّوى ّٔ ُم األ َْر ُ
ِ ِ
ِ
ٍ
ك َش ِه ًيدا َعلَى َى ُؤالَِء}
وقاؿ تعاذلَ { :ويَػ ْوَـ نَػْبػ َع ُ
ث ُِب ُك ّْل أ َُّمة َش ِه ًيدا َعلَْي ِه ْم م ْن أَنْػ ُفس ِه ْم َوجْئػنَا بِ َ
[النحل.]89 :
اؼ بظلمهم إذا وقع
ولذلك فإ ّف الذين يرفضوف اتّباع الرسل  ،ويػُ ْع ِرضوف عن ىديهم ال ٯتلكوف إالّ االعًت َ
ِ
ِ ٍ
ين
ص ْمنَا م ْن قَػ ْريَة َكانَ ْ
ت ظَال َمةً َوأَنْ َشأْنَا بَػ ْع َد َىا قَػ ْوًما َ
ّٔم العذاب ُب الدنيا  ،قاؿ تعاذلَ { :وَك ْم قَ َ
آخ ِر َ

ِ
ضوا َو ْارِج ُعوا إِ َذل َما أُتْ ِرْفػتُ ْم فِ ِيو َوَم َساكِنِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ضو َف *الَ تَػ ْرُك ُ
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِ َذا ُى ْم مْنػ َها يَػ ْرُك ُ
*فَػلَ َّما أ َ
ِِ
تُسأَلُو َف *قَالُوا ياويػلَنَا إِنَّا ُكنَّا ظَالِ ِمُت *فَما زالَ ِ
ِ
ين *}
ت ت ْل َ
َ َ َ ْ
ك َد ْع َو ُاى ْم َح َّىت َج َع ْلنَ ُ
َْ
ْ
اى ْم َحص ًيدا َخامد َ
[االنبياء 11 :ػ .]15
ويوـ القيامة عندما يساقوف إذل ا١تصَت الرىيب  ،وقبل أف يػُْل َق ْوا ُب اٞتحيم يسألوف عن ذنؤّم فيعًتفوف ،
قاؿ تعاذل{ :تَ َكاد َ٘تَيَّػز ِمن اْلغَ ِ
يظ ُكلَّ َما أُْل ِق َي فِ َيها فَػ ْو ٌج َسأَ َ٢تُ ْم َخَزنَػتُػ َها أَ َدلْ يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير *قَالُوا بَػلَى قَ ْد
ُ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ضالَ ٍؿ َكبِ ٍَت * َوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَػ ْع ِق ُل
َجاءَنَا نَذ ٌير فَ َك َّذبْػنَا َوقُػ ْلنَا َما نَػَّزَؿ اللَّوُ م ْن َش ْيء إِ ْف أَنْػتُ ْم إِالَّ ُِب َ
ِ
صح ِ
السعِ َِت *فَ ْ ِ
َصح ِ
السعِ َِت *} [ا١تلك 8 :ػ .]11
اب َّ
اب َّ
اعتَػَرفُوا ب َذنْبِ ِه ْم فَ ُس ْح ًقا أل َِ ْ َ
َما ُكنَّا ُِب أ ْ َ
ويناد ْو َف ويصرخوف يقوؿ ٢تم خزنة
يضجوف ُب النار بعد أف ُ٭تي َط ّٔم
العذاب من ّْ
كل جانب َ ،
ُ
وعندما ّ
ِ
ِ
النار {قَالُوا أَوَدل تَ ِ
ِ
ضالَ ٍؿ *}
َْ ُ
ين إِالَّ ُِب َ
ك تَأْتي ُك ْم ُر ُسلُ ُك ْم بالْبَػيّْػنَات قَالُوا بَػلَى قَالُوا فَ ْاد ُعوا َوَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
[غافر .])54([]50:
 11ػ التبشَت واإلنذار:
دعوةُ الرسل إذل اهلل تقًت ُف دائماً بالتبشَت واإلنذار  ،أل ّف ارتبا َط الدعوة إذل اهلل
صَر القرا ُف مهمة الرسل عليهما ُب ِ
بعض اياتو  ،قاؿ تعاذلَ { :وَما
بالتبشَت واإلنذار ٌ
وثيق جداً  ،فقد قَ َ
نػُرِسل الْمرسلِ َ ِ
ِِ
ين} [الكهف .]56:
ْ ُ ُْ َ
ين َوُمْنذر َ
ُت إالَّ ُمبَ ّْش ِر َ
يبشروف الطائعُت باٟتياة الطيبة ،قاؿ تعاذل:
وتبشَتُ الرسل وإنذارىم دنيوي وأخروي  ،فهم ُب الدنيا ّ
{من ع ِمل ص ِ
اٟتًا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْػثَى َوُى َو ُم ْؤِم ٌن فَػلَنُ ْحيِيَػنَّوُ َحيَا ًة طَيّْبَةً} [النحل  ]97:وقاؿ تعاذل{ :فَ َم ِن
َْ َ َ َ
ِ
ِ
بالعز والتمكُت واألمن  ،وقاؿ تعاذل:
اي فَالَ يَض ُّل َوالَ يَ ْش َقى *} [طو  .]123:ويَع ُدوهنم ّ
اتػَّبَ َع ُى َد َ
ض َكما استخلَ َّ ِ
ِ
{وع َد اللَّو الَّ ِذين آمنُوا ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم
َّه ْم ُِب األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ
ْ ََ
الصاٟتَات لَيَ ْستَ ْخل َفنػ ُ
ََ ُ َ َ
ف الذ َ
ِ
ِ
َّه ْم ِم ْن بَػ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمناً يَػ ْعبُ ُدونٍَِت الَ يُ ْش ِرُكو َف ِيب َشْيئًا}
َولَيُ َم ّْكنَ َّن َ٢تُ ْم دينَػ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َ٢تُ ْم َولَيُبَ ّْدلَنػ ُ
[النور.]55 :
ِ
ِ
ضن ًكا} [طو:
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّف لَوُ َمع َ
يشةً َ
وٮتوفوف العصاة بالشقاء الدنيوي  ،قاؿ تعاذلَ { :وَم ْن أ َْعَر َ
ّ
.]124
اع َقةً ِمثْل ِ ِ ٍ
ا٢تالؾ الدنيوي {فَِإ ْف أ َْعرضوا فَػ ُقل أَنْ َذرتُ ُكم ص ِ
ود *}
و٭ت ّذروهنم من العذاب و َ
صاع َقة َعاد َوَٙتُ َ
َ َ
َُ ْ ْ ْ َ
[فصلت.]13 :
وُب االخرةِ يبشروف الطائعُت باٞتنة ونعيمها  ،قاؿ تعاذل{ :ومن ي ِط ِع اللَّو ورسولَو ي ْد ِخ ْلو جن ٍ
َّات َْٕت ِري
َ ََ ُ ُ ُ ُ َ
ََ ْ ُ
ِ
ِمن َْٖتتِها األَنْػهار خالِ ِد ِ
ِ
يم *} [النساء.]13 :
ين ف َيها َو َذل َ
ْ َ َُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
وٮتوفوف آّرمُت والعصاة من عذاب اهلل ُب االخرة  ،قاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يَػ ْع ِ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَػتَػ َع َّد ُح ُد َ
ودهُ
ّ
ِ ِ
ِ
ُت *} [النساء .]14 :
اب ُم ِه ٌ
يُ ْدخ ْلوُ نَ ًارا َخال ًدا ف َيها َولَوُ َع َذ ٌ
ومن يدرس دعو ِ
ات ِ
التبشَت واإلنذار[(.])55
الرسل ٬تد أ ّف ِمن وظائفها
َ

أىم صفات األنبياء وا١ترسلُت:
ثامناً ػ من ّ
ذكر العلماء صفات ُب األنبياء منها:
 1ػ الذكورة:
اقع
فالنبوة ّ
الدليل على ذلك ىو و ُ
ّ
خاصةٌ بالرجاؿ  ،وال تكو ُف للنساء أبداً  ،و ُ
ِ
مر العصور إالّ من الذكور  ،قاؿ
حاؿ الرسل  ،فاهلل سبحانو دل ْ
ٮتًت رسلَو الذين بعثهم إذل الناس على ّ
ِ
اسأَلُوا أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِ ْف ُكْنتُ ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف *} [االنبياء :
تعاذلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا قَػْبػلَ َ
ك إِالَّ ِر َجاالً نُوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
َ
 ]7وقاؿ تعاذل{ :وما أَرس ْلنَا ِمن قَػبلِك إِالَّ ِرجاالً نُ ِ
وحي إِلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْى ِل الْ ُقَرى أَفَػلَ ْم يَ ِسَتُوا ُِب األ َْر ِ
ض
ََ ْ َ ْ ْ َ
َ
ِِ
ِِ
ف َكا َف َعاقِبَةُ الَّ ِذ ِ ِ ِ
ين اتَّػ َق ْوا أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف *} [يوسف:
فَػيَػْنظُُروا َكْي َ
ين م ْن قَػْبله ْم َولَ َد ُار ااخَرة َخْيػٌر للَّذ َ
َ
ِ ِ
ِ
اسأَلُوا أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِ ْف ُكْنتُ ْم الَ
 ، ]109وقاؿ تعاذلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَػْبل َ
ك إِالَّ ِر َجاالً نُوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
َ
تَػ ْعلَ ُمو َف *} [النحل .]43 :
ِ ِ
ك إِالَّ ِر َجاالً} مالئكة[(.])56
قاؿ الطربي :يقوؿ تعاذل ذكره يا ٤تمد ال نساء { َوَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَػْبل َ
ِ
تتحملو
بالنبوة دوف النساء  ،أ ّف النبوة عبءٌ ثقيل  ،وتكليف شاؽ  ،ال ّ
واٟتكمةُ من ٗتصيص الرجاؿ ّ
طبيعة ا١ترأة الضعيفة بًتكيبها البيولوجي والنفسي  ،الذي أعدت من خاللو ألداء وظائف األمومة والًتبية
ٖتتاج إذل مصابرة و٣تاىدة  ،وتتطلّب
 ،و٢تذا كاف ُ
ٚتيع األنبياء من الذكور  ،أل ّف مهاـ الرسالة مضنيةٌ ُ ،
الرجل أقدر على ذلك من ا١ترأة  ،ولقد عاَن
الكفاح والسفر  ،وخوض ا١تعارؾ ّ ،
َ
وٖتمل ا١تشاؽ  ،و ُ
ِ
الرسل ٚتيعاً ٤تناً قاسيةً من ق ِبل أقوامهم حُت كانوا يدعوهنم  ،وابتلوا ابتالءاً شديداً ُب سبيل تبليغ دعوة
ُ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ِل} [االحقاؼ
صبَػَر أُولُو الْ َع ْزـ م َن ُّ
اهلل  ،و٢تذا قاؿ تعاذل ٥تاطباً سيد ا١ترسلُت{ :فَ ْ
اص ْرب َك َما َ
.]35:
 2ػ اٟترية:
مطعن يطعن بو
وكما اشًتط ُب الرسوؿ أف يكوف ذكراً  ،كذلك الب ّد أف يكوف حراً  ،أل ّف العبودية ٌ
ويعَتونو ّٔا  ،ىذا باإلضافة إذل أهنا قي ٌد ال يتّفق مع ا١تهمة اليت أرسل الرسوؿ من
الك ّفار على الرسوؿ ّ ،
أجلها[(.])57
 3ػ البشرية:
لقد أ ّكد القراف الكرمي على صفات الرسل البشرية ٟتماية جانب التوحيد  ،فا٠تالق خالق  ،وا١تخلوؽ
٥تلوؽ  ،وإذا كانت تلك الصفات تدفع بالنفس
الضعيفة أف تؤلّو ِ
ىؤالء الصفوة  ،فإ ّف ىذه الصفات تعُت على الثبات ُب ا١توقف الصحيح  ،وتقي من
تكمل الصورة اٟتقيقية ٢تؤالء الصفوة  ،ومن األمثلة على ذلك:
االنزالؽ  ،وىي مع تلك ّ
ت َ٢تُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِ ْف َْ٨ت ُن إِالَّ بَ َشٌر
بشر من خلق اهلل :قاؿ تعاذل{ :قَالَ ْ
أ ػ التأكيد على أف ىؤالء الصفوة ىم ٌ
رل أََّ٪تَا إِ َ٢ت ُكم إِلَو و ِ
ِ
ِ
ِ
اح ٌد فَ َم ْن َكا َف
وحى إِ ََّ
مثْػلُ ُك ْم} [ابراىيم .]11 :وقاؿ تعاذل{ :قُ ْل إَّ٪تَا أَنَا بَ َشٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
ُ ْ ٌَ

يػرجو لَِقاء ربِّْو فَػ ْليػعمل عمالً ِ
ِِ ِ ِ
َح ًدا *} [الكهف .]110 :وقاؿ تعاذل:
َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
صاٟتًا َوالَ يُ ْش ِرْؾ بعبَ َادة َربّْو أ َ
ِ
ِ
ِ
َّاس ُكونُوا ِعبادا ِرل ِمن د ِ
وؿ لِلن ِ
وف اللَّ ِو} [اؿ
اب َو ْ
ْم َوالنُّبُػ َّوَة ٍُبَّ يَػ ُق َ
ْ ُ
ًَ
{ َما َكا َف لبَ َش ٍر أَ ْف يػُ ْؤتيَوُ اللَّوُ اْلكتَ َ
اٟتُك َ
عمراف.]79 :
وح فَ َك َّذبُوا
ت قَػْبػلَ ُه ْم قَػ ْوُـ نُ ٍ
ب ػ التأكيد على أهنم عباد اهلل :فعن نوح عليو السالـ قاؿ اهلل تعاذلَ { :ك َّذبَ ْ
َعْب َدنَا َوقَالُوا َْ٣تنُو ٌف َو ْازُد ِجَر *} [القمر .]9 :
ِ
ِ
اب *} [ص.]30 :
وعن داود عليو السالـ قاؿ تعاذلَ { :وَوَىْبػنَا ل َد ُاو َ
ود ُسلَْي َما َف ن ْع َم الْ َعْب ُد إِنَّوُ أ ََّو ٌ
وب} [ص.]41 :
وعن أيوب عليو السالـ قاؿ تعاذلَ { :واذْ ُك ْر َعْب َدنَا أَيُّ َ
ِ
ِ
اب َو َج َعلٍَِت نَبِيِّا *} [مرمي .]30:
وعن عيسى عليو السالـ قاؿ تعاذل{ :قَ َ
اؿ إِ ِّّْن َعْب ُد اللَّو آتَ ِاِّنَ الْكتَ َ
ِ
اٟتَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي
َسَرى بِ َعْب ِدهِ} [االسراء  ]1:وقاؿ تعاذلْ { :
عن ٤تمد (ص) قاؿ تعاذلُ { :سْب َحا َف الَّذي أ ْ
ِِ ِ
اب} [الكهف.])58([]1 :
أَنْػَزَؿ َعلَى َعْبده الْكتَ َ
ج ػ ليس فيهم شيءٌ من خصائص األلوىية :إهنم ال ٯتلكوف من أمر اهلل شيئاً  ،وال ينفعوف وال يضروف
إال بإذف اهلل  ،ومقتضى كوهنم بشراً أهنم ليسوا با٢تة  ،وليس فيهم من صفات األلوىية شيءٌ  ،ولذلك
فإ ّف الرسل يتربؤوف من اٟتوؿ والطوؿ  ،ويعتصموف باهلل الواحد األحد  ،وال ي ّدعوف شيئاً من صفات اهلل
تعاذل  ،قاؿ تعاذل مبيناً براءة عيسى عليو السالـ ٦تا نسب إليو:
ِ ِ
ت َعالَّـ الْغُي ِ
ت َعلَْي ِه ْم َش ِه ًيدا َما
ت َ٢تُ ْم إِالَّ َما أ ََم ْرتٍَِت بِو أَف ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َرّْيب َوَربَّ ُك ْم َوُكْن ُ
وب * َما قُػ ْل ُ
{أَنْ َ ُ ُ
دمت فِي ِهم فَػلَ َّما تَػوفَّػيت ٍِت ُكْنت أَنْت َِّ
ت َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد *} [ا١تائدة 116 :ػ
َ َْ
يب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
َ َ
ُْ ُ ْ
الرق َ
.]117
يتصرؼ ُب الكوف  ،وال ٯتلك النفع أو الضر  ،وال يؤثر ُب إرادة اهلل  ،وال يعلم من الغيب
والرسوؿ ال ّ
إال ال َق ْدر الذي أراده اهلل لو  ،قاؿ تعاذل{ :قُل الَ أَملِ ِ ِ
ت
ْ ْ ُ
ك لنَػ ْفسي نَػ ْف ًعا َوالَ َ
ضِّرا إِالَّ َما َشاءَ اللَّوُ َولَ ْو ُكْن ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السوءُ إ ْف أَنَا إالَّ نَذ ٌير َوبَشَتٌ ل َق ْوـ يػُ ْؤمنُو َف *} [االعراؼ:
ت م َن ْ
ٍت ُّ
ب الَ ْستَ ْكثَػ ْر ُ
أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
ا٠تََْت َوَما َم َّس َ
ِ
ت َولَ ِك َّن اللَّوَ يَػ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ} [القصص :
 .])59([]188وقاؿ تعاذل{ :إِن َ
َحبَْب َ
َّك الَ تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
ِ
ضِّرا َوالَ َر َش ًدا *} [اٞتن  ]21 :وقاؿ تعاذل{ :قُ ْل لَ ْو أ ََّف
 ]56وقاؿ تعاذل{ :قُ ْل إِ ِّّْن الَ أ َْمل ُ
ك لَ ُك ْم َ
ِعْن ِدي ما تَستَػع ِجلُو َف بِِو لَ ُق ِ
ض َي األ َْم ُر بَػْي ٍِت َوبَػْيػنَ ُك ْم} [االنعاـ .]58 :
َ ْ ْ
د ػ ذكر عوارضهم البشرية  ،كا١ترض واٞتوع والتعب واألكل وا١توت والغضب ..إخل :فهم يتّصفوف
٭تتاج إليو البشر من الطعاـ
بالصفات اليت ال ّ
تنفك عنها البشرية  ،فمن ذلك كوهنم جسداً ٭تتاجوف ١تا ُ
و٭ت ِدثوف كما ٭تدث البشر  ،أل ّف ذلك من لوازـ الطعاـ والشراب.
والشراب ُْ ،
ِ
اسأَلُوا أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِ ْف ُكْنتُ ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف * َوَما
قاؿ تعاذلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا قَػْبػلَ َ
ك إِالَّ ِر َجاالً نُوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
َ
ِِ
ين *} [االنبياء 7 :ػ .]8
َج َع ْلنَ ُ
اى ْم َج َس ًدا الَ يَأْ ُكلُو َف الطَّ َع َاـ َوَما َكانُوا َخالد َ

ِ
يتزوجوف
ومن ذلك ّأهنم ُولدوا كما ُول َد البشر ٢ ،تم اباء وأمهات  ،وأعماـ وعمات  ،وأخواؿ وخاالت ّ ،
ِ ِ
اجا َوذُّْريَّةً} [الرعد .]38 :
 ،ويولد ٢تم  ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسالً م ْن قَػْبل َ
ك َو َج َع ْلنَا َ٢تُ ْم أ َْزَو ً
ويصحوف  ،وٯترضوف  ،ويأٌب عليهم
يصيب البشر من أعراض  ،فهم يناموف  ،ويقوموف ،
ويصيبُهم ما
ّ
ُ
ما يأٌب على البشر  ،وىو ا١توت.
قاؿ تعاذل ُب ذكر إبراىيم خليل الرٛتن عليو السالـ{ :والَّ ِذي ُىو يُطْعِم ٍِت ويَس ِق ِ
ت فَػ ُه َو
ُت * َوإِ َذا َم ِر ْ
ضُ
َ ُ َ ْ
َ
ُت *والَّ ِذي ُٯتِيتٍُِت ٍُبَّ ُْ٭تيِ ِ
ِِ
ُت *} [الشعراء 79 :ػ .])60([]81
يَ ْشف َ
ِ ِِ
اؿ َى َذا يَػ ْوٌـ
اؽ ِِّٔ ْم ذَ ْر ًعا َوقَ َ
ض َ
وقاؿ تعاذل عن لوط عليو السالـَ { :ولَ َّما َجاءَ ْ
ت ُر ُسلُنَا لُوطًا سيءَ ّٔ ْم َو َ
ِ
يب *} [ىود.]77 :
َعص ٌ
ِ
اؼ أَ ْف يَأْ ُكلَوُ ّْ
وقاؿ تعاذل عن يعقوب عليو السالـ{ :قَ َ
َخ ُ
اؿ إِ ِّّْن لَيَ ْح ُزنٍُِت أَ ْف تَ ْذ َىبُوا بِو َوأ َ
ب َوأَنْػتُ ْم َعْنوُ
الذئْ ُ
َغافِلُو َف *} [يوسف.]13 :
َّه ْم َميّْتُو َف *} [الزمر.]30 :
وقاؿ اهلل تعاذل لعبده ورسولو ٤تمد (ص){ :إِن َ
َّك َميّْ ٌ
ت َوإِنػ ُ
ات
وقاؿ تعاذل مبيناً أ ّف ىذه سنتو ُب الرسل كلهمَ { :وَما ُ٤تَ َّم ٌد إِالَّ َر ُس ٌ
ت ِم ْن} { ُّ
وؿ قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْف َم َ
أ َْو قُتِ َل انْػ َقلَْبتُ ْم َعلَى أ َْع َقابِ ُك ْم}[اؿ عمراف.]144 :
وٮتدـ
وقد جاء ُب وصف الرسوؿ (ص) :كاف بشراً من البشر يفلّي ثوبو ،
و٭تلب شاتو ُ ،
ُ
نفسو[(.])61
َ
صح َّ
ريب فقلتّ :إ٪تا
أِّن
أف الرسوؿ (ص) قاؿ ألـ ُسلَْي ٍم« :يا َّأـ ُسليم  ،أما
اشًتطت على ّْ
تعلمُت ّ
ُ
َ
وقد ّ
فأٯتا ٍ
دعوت عليو من ّأميت
أحد
أغضب كما
البشر ّ ،
ُ
أنا ٌ
ُ
البشر  ،و ُ
يغضب ُ
بشر  ،أرضى كما يرضى ُ
بدعوةٍ ليس ٢تا ٍ
يقربو ّٔا منو يوـ القيامة»[(.])62
بأىل  ،أف ٬تعلها طهوراً وزكاةً وقُربةً ّ
َ
ىػ تعرض األنبياء للبالء :األنبياءُ ال يصابوف بالبالء فحسب  ،بل ىم ُّ
أشد الناس بالءً  ،فعن ا١تصعب
بن سعد عن أبيو قاؿ :قلت لرسوؿ اهلل (ص) :أي الناس ُّ
أشد بالءً؟ قاؿ« :األنبياء ٍ ،ب األمثل فاألمثل
 ،يبتلى الرجل على َحس ِ
ب دينو  ،فإ ْف كا َف دينُو صلباً اشت ّد بالؤه  ،وإف كاف ُب دينو رقةٌ ابتلِ َي على
َ
ُ
ِ
ِ
األرض ما عليو خطيئةٌ»[(.])63
يربح البالءُ بالعبد حىت يًتَكو ٯتشي على
حسب دينو  ،فما ُ
حراً
فوضع يده على الرسوؿ (ص) َ ،
يوع ُ
ودخل أبو سعيد ا٠تدري على الرسوؿ (ص) وىو َ
كَ ،
فوجد ّ
ف علينا
يضع ُ
بُت يده فوؽ اللحاؼ  ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل  ،ما أش ّدىا عليك؟! قاؿ« :إنّا كذلك ّ ،
األجر» قلت  ،يا رسوؿ اهلل  ،أي ِ
الناس ُّ
أشد بالءً؟ قاؿ« :األنبياءُ ٍ ،ب الصاٟتوف ،
ويضع ُ
البالءُ ّ
ف لنا ُ
أحدىم
إ ْف كا َف ُ
ِ
بالبالء كما يفر ُح أح ُدكم
أحدىم ليفر ُح
٬تد إال العباء َة اليت ٭تويها  ،وإف كاف ُ
ليُبتلى بالفقر  ،حىت ما ُ
بالرخاء»[(.])64

رل ِ٦تَّا يَ ْد ُعونٍَِت إِلَْي ِو}
جن يوسف  ،قاؿ تعاذل{ :قَ َ
اؿ َر ّْ
َح ُّ
ب ّْ
ب إِ ََّ
الس ْج ُن أ َ
فاألنبياءُ قد يسجنوف كما ُس َ
السج ِن بِ ْ ِ ِ
ُت *} [يوسف ]42 :كما ذكر اهلل تعاذل.
[يوسف { ]33 :فَػلَبِ َ
ض َع سن َ
ث ُِب ّْ ْ
وقد يصيبهم قومهم باألذى  ،وقد يرموهنم  ،كما أصابوا الرسوؿ (ص) ُب معركة أ ٍ
ُحد فأدموه  ،وكسروا
ُ
رباعيتو  ،وقد ٮترجوهنم من ديارىم  ،كما ىاجر إبرىيم عليو السالـ من العراؽ إذل الشاـ  ،وكما ىاجر
وؿ ِٔتَا الَ تَػ ْه َوى أَنْػ ُف ُس ُك ُم
نبينا ٤تمد (ص) من مكة إذل ا١تدينة  ،وقد يقتلوهنم {أَفَ ُكلَّ َما َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
استَ ْكبَػ ْرًُْب فَػ َف ِري ًقا َك َّذبْػتُ ْم َوفَ ِري ًقا تَػ ْقتُػلُو َف *} [البقرة.]87 :
ْ
صح عن الرسوؿ (ص) أنو قاؿَّ « :
نيب
إف َّ
وقد يصابوف باألمراض  ،كما ابتلى اهللُ نبيَّو َ
أيوب فصرب  ،وقد ّ
البعيد إال رجل ِ
ُت من إخوانِو»[(.])65
يب و ُ
اهلل أيوب َ
لبث ُب بالئو َ
ٙتاِّن عشرَة سنةً  ،فرفضو القر ُ
ٍ ٍ
َِّن
وب إِ ْذ نَ َادى َربَّوُ أ ّْ
ذىب أىلُو ومالُو  ،وكاف ذا ماؿ وولد كثَت  ،قاؿ تعاذلَ { :وأَيُّ َ
وكاف من ابتالئو أ ْف َ
ِِ
م َّس ٍِت الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ ِِ
ضٍّيبر َوآتَػْيػنَاهُ أ َْىلَوُ َوِمثْػلَ ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْٛتَةً
استَ َجْبػنَا لَوُ فَ َك َش ْفنَا َما بِو م ْن ُ
الراٛت َ
ُت *فَ ْ
َ َ َُْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين *} [االنبياء 83 :ػ .]84
م ْن عْندنَا َوذ ْكَرى ل ْل َعابد َ
و ػ اشتغاؿ األنبياء بأعماؿ البشر :ومن مقتضى بشريتهم ّأهنم قد يقوموف باألعماؿ واألشغاؿ اليت
ِ
ٯتارسها البشر  ،فمن ذلك اشتغاؿ الرسوؿ (ص) بالتجارةِ قبل ِ
األنبياء للغنم ،
البعثة  ،ومن ذلك رعي
بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قاؿُ :كنّا مع رسوؿ اهلل (ص) ٧تٍت ال ُكبَاث[( ، ])66وأ ّف
جابر ُ
فقد روى ُ
رسوؿ اهلل (ص) قاؿ:
ِ
نيب إال وقد
«عليكم باألسود منو  ،فإنّو أطيبُو» قالوا :أكنت ترعى الغنم؟ قاؿ« :وىل م ْن ٍّيب
رعاىا»[(.])67
نيب اهلل موسى عليو السالـ  ،فقد عمل ُب ذلك ِع ّد َة
نص القراف على أهنم رعوا الغنم ُّ
ومن األنبياء الذين ّ
ِ
يت َىاتَػ ْ ِ
ُت َعلَى أَ ْف تَأْ ُجَرِِّن َٙتَ ِاِّن
سنوات  ،فقد قاؿ لو العبد الصاحل{ :إِ ِّّْن أُِر ُ
يد أَ ْف أُنْك َح َ
ك إِ ْح َدى ابْػنَ ََّ
َش َّق علَيك ست ِج ُدِِّن إِ ْف َشاء اللَّو ِمن َّ ِِ
ِ
اؿ
ُت * قَ َ
ت َع ْشًرا فَ ِم ْن ِعْن َد َؾ َوَما أُِر ُ
يد أَ ْف أ ُ َ ْ َ َ َ
الصاٟت َ
ح َج ٍج فَِإ ْف أَْ٘تَ ْم َ
َ ُ َ
ِ
ُت قَضيت فَالَ ع ْدوا َف علَي واللَّو علَى ما نَػ ُق ُ ِ
يل *} [القصص 27 :ػ
ك بَػْي ٍِت َوبَػْيػنَ َ
َذل َ
َجلَ ْ ِ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ َ ُ َ َ
ك أََّٯتَا األ َ
وؿ َوك ٌ
.]28
أنفسهم بالتواضع ،
قاؿ ابن حجر :والذي قالو األئمة :إ ّف اٟتكمةَ ُب رعاية األنبياء للغنم ليأخذوا َ
وتعتاد قلؤّم با٠تلوة  ،ويًتقوا من سياستها إذل سياسة األمم[(.])68
َ
ومن األنبياء الذين عملوا بأعماؿ البشر داود عليو السالـ  ،فقد كاف حداداً يصنع الدروع  ،قاؿ تعاذل:
وس لَ ُكم لِتُح ِ
صنَ ُك ْم ِم ْن بَأْ ِس ُك ْم فَػ َه ْل أَنْػتُ ْم َشاكِ ُرو َف *} [االنبياء  ، ]80 :وكاف ُب
صْنػ َعةَ لَبُ ٍ ْ ْ
{ َو َعلَّ ْمنَاهُ َ
يعمل ٧تاراً[(.])69
الوقت نفسو ملكاً  ،وكاف يأكل ٦تا تصنعو يداه  ،ونيب اهلل زكريا كاف ُ

ز ػ ِدلَ دلْ يكن الرسل مالئكة؟ الرسل ٚتيعاً من البشر  ،ومن األمم نفسها اليت بعثوا فيها  ،يتح ّدثوف لغة
ٍ
ٟتكمة أرادىا اهلل تعاذل دل تتضح للمخاطبُت وبالرساالت ،
قومهم  ،ويعيشوف بينهم  ،وقد كاف ذلك
ومن ٍَبَّ أنكروا أف يكوف الرسل بشراً.
قاؿ تعاذلَ { :وَما قَ َد ُروا اللَّوَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ ْذ قَالُوا َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ َعلَى بَ َش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء} [االنعاـ  ]91 :أوأف
ٍ
ِ
َّاس أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا إِ ْذ
ّ
الوحي اإل٢تي على واحد من البشر على اإلطالؽ .وقاؿ تعاذلَ { :وَما َمنَ َع الن َ
يتنزؿ ُ
ث اللَّوُ بَ َشًرا َر ُسوالً *} [االسراء .]94 :
َجاءَ ُى ُم ا ْ٢تَُدى إِالَّ أَ ْف قَالُوا أَبَػ َع َ
وٖتمل الوحي  ،بل الذي يتناسب مع ظاىرة
أل ّف طاقات البشر وإمكاناهتم ا١تألوفة لديهم ال
تتناسب ُّ
ُ
ِ
العجيبة ُ ٍ
َِ
الوحي
يعُت الرسوؿ ُب القياـ ّٔا .قاؿ تعاذل{ :فَػ َق َ
نزوؿ ملَك يقوـ ّٔذه ا١تهمة  ،أو ّ
اؿ الْ َمأل ُ
َّ ِ
َّل َعلَْي ُك ْم َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ ألَنْػَزَؿ َمالَئِ َكةً َما
ين َك َف ُروا ِم ْن قَػ ْوِم ِو َما َى َذا إِالَّ بَ َشٌر ِمثْػلُ ُك ْم يُِر ُ
الذ َ
يد أَ ْف يَػتَػ َفض َ
ِ ِ
ِ ِ
الرس ِ
ِ
وؿ يَأْ ُك ُل الطَّ َع َاـ
َٝت ْعنَا َّٔ َذا ُِب آبَائنَا األ ََّول َ
ُت *} [ا١تؤمنوف  .]24 :وقاؿ تعاذلَ { :وقَالُوا َماؿ َى َذا َّ ُ
ِ
ك فَػيَ ُكو َف َم َعوُ نَ ِذ ًيرا *} [الفرقاف.]7 :
َس َو ِاؽ لَ ْوالَ أُنْ ِزَؿ إِلَْي ِو َملَ ٌ
َوٯتَْشي ُِب األ ْ
بُت القرا ُف َّ
أف ىؤالء القوـ ٔتطلبهم ىذا قد غفلوا عن ِع ّدة أشياء منها:
وقد َّ
َّاس أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا
* أ ّف ا١تالئكة دل ٮتلقوا لسكٌت األرض ،والعيش فيها باطمئناف  ،قاؿ تعاذلَ { :وَما َمنَ َع الن َ
ِ
ث اللَّو بشرا رسوالً *قُل لَو َكا َف ُِب األَر ِ ِ
ِ
ِ
ُّْت
ض َمالَئ َكةٌ ٯتَْ ُشو َف ُمطْ َمئن َ
ْ
إ ْذ َجاءَ ُى ُم ا ْ٢تَُدى إالَّ أَ ْف قَالُوا أَبَػ َع َ ُ َ َ ً َ ُ
ْ ْ
الس َم ِاء َملَ ًكا َر ُسوالً *} [االسراء 94 :ػ .]95
لَنَػَّزلْنَا َعلَْي ِه ْم ِم َن َّ
ٍ
ِ
ِ
يتعرفوا على
* أ ّف ا١تلك لو نزؿ على األرض؛ فالب ّد أف يتّخ َذ صورَة البشر  ،وعندئذ ال يستطيعوف أف ّ
حقيقتو ا١تالئكية  ،وال أف ٯتيّزوا بينو وبُت سائر البشر .قاؿ تعاذلَ { :ولَ ْو َج َع ْلنَاهُ َملَ ًكا َٞتَ َع ْلنَاهُ َر ُجالً
َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِه ْم َما يَػ ْلبِ ُسو َف *} [االنعاـ.]9 :
الرسوؿ من غَت البشر أنفسهم النتفت اٟتكمةُ من إرسالو  ،أل ّف الرسل أرسلوا ال للتبليغ
* لو كاف
ُ
فحسب  ،بل ليكونوا قدوًة عملية ألقوامهم  ،فلو كاف الرسوؿ َملَكاً ١ ،تا ٖتققت القدوة وا١تثاؿ ،
ات  ،وليس ُب وسعنا االلتز ُاـ
عات وشهو ٌ
بشر لنا نَػَز ٌ
٨تن ٌ
الناس من االلتزاـ بأوامر اهلل  ،ولقالواُ :
والمتنع ُ
ِ
٭تس كما
ٔتا تلتزـ بو ا١تالئكةُ  ،فكيف يُطْلَ ُ
ب منا االقتداء ّٔم ُب أعما٢تم  ،أفال يرس ُل إلينا بشراً مثلنا ّ ،
٨تس  ،ويف ّكر كما نف ّكر  ،ويشعر بضروراتنا وْتدود طاقاتنا؟ وبذلك تتجلى اٟتكمة من إرساؿ الرسل
ّ
بشراً  ،حىت ال يقف اختالؼ اٞتنس حائالً بُت الناس وبُت االقتداء برسو٢تم فيما يفعل وما يقوؿ ،
وحىت تتمثل األسوة للبشر ُب و ٍ
احد من جنسهم لو نفس تركيبهم ونفس ضروراهتم البشرية من طعاـ
ك
يأكل
الطعاـ  ،وٯتشي ُب األسو ِاؽ  ،قاؿ تعاذلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَا قَػْبػلَ َ
َ
وشراب وملبس ومسكن ..إخل فهو ُ
ِمن الْمرسلُِت إِالَّ إِنػَّهم لَيأْ ُكلُو َف الطَّعاـ وٯتَْشو َف ُِب األَسو ِاؽ وجع ْلنا بػعض ُكم لِبػع ٍ ِ
صِربُو َف َوَكا َف
َََ ُ
ض فْتػنَةً أَتَ ْ
ْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
َ ُْ َ َ
ُْ َ
كب ِ
ص ًَتا *} [الفرقاف.]20 :
َربُّ َ َ

ٍ
بإمكانات
واهلل سبحانو وتعاذل اصطفى األنبياء والرسل  ،ومنحهم القدرَة على تلقي الوحي اإل٢تي
خاصة  ،أودعها نفوسهم  ،دوف أف ٮت ِرجهم ذلك عن ِ
حدود بشريتهم[(.])70
َ
َ
 4ػ الصدؽ:
ِ
خالص  ،وال ٯتكن أف ٬تاُب
صدؽ
فكل ما ينطق بو األنبياءُ ٌ
ُ
ومدار ارتكازىا َّ ،
ٌ
٤تور النبوة ُ ،
الصدؽ ىو ُ
ِ
األنبياء يشَتُ إذل ىذه الصفة عندىم[(.])71
اقع أو اٟتقيقةَ  ،وعندما يشرح القراف الكرمي فضائل
الو َ
لقد وصف اهلل تعاذل أنبياءه بالصدؽ على سبيل التعيُت أو اإلٚتاؿ ُب غَت ما اية من كتابو العزيز ،
صدّْي ًقا نَبِيِّا *} عن إٝتاعيل عليو السالـ:
كقولو عن إدريس عليو السالـ[ :مرمي{ .]41 :إِنَّوُ َكا َف َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ص ِاد َؽ الْ َو ْع ِد َوَكا َف َر ُسوالً نَبِيِّا *} [مرمي .]54 :وقولو عن موسى
يل إِنَّوُ َكا َف َ
{ َواذْ ُك ْر ُب الْكتَاب إ ْٝتَاع َ
ِ
اٟتَ َّق} [االعراؼ .]105 :وقولو عن يوسف
وؿ َعلَى اللَّ ِو إِالَّ ْ
يق َعلَى أَ ْف الَ أَقُ َ
عليو السالـَ { :حق ٌ
الصدّْيق} [يوسف  .]46 :وقولو فيو{ :وإِنَّو لَ ِمن َّ ِ ِ
ُت *}
وس ُ
الصادق َ
ف أَيُّػ َها ّْ ُ
عليو السالـ{ :يُ ُ
َ ُ َ
ص َد َؽ اللَّوُ َوَر ُسولُوُ} [االحزاب .]22 :وقولو ُب
[يوسف  .]51:وقولو ُب ّْ
حق نبينا ٤تمد (ص)َ { :و َ
ِ
الص ْد ِؽ إِ ْذ جاءه أَلَيس ُِب جهنَّم مثْ ِ ِ
ِ
ين
ب بِ ّْ
ب َعلَى اللَّو َوَك َّذ َ
حقو أيضاً{ :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ٦تَ ْن َك َذ َ
وى ل ْل َكاف ِر َ
َ َُ ْ َ َ َ َ َ ً
ِ
الص ْد ِؽ وصد َ ِ ِ
ِ
ك ُى ُم الْ ُمتَّػ ُقو َف *} [الزمر 32 :ػ .]33
َّؽ بِو أُولَئ َ
* َوالَّذي َجاءَ ب ّْ َ َ
فسمى ما جاء بو من عند اهلل من أحكاـ شرعو  ،وأخبار رسلو وخلقو  ،قراناً أو سنة ٝ ،تّاه صدقاً ،
صادؽ  ،وذلك ٦تا ال جداؿ فيو  ،حيث كاف صدقُو
وقف لو بااللتزاـ  ،إذ ال يأٌب بالصدؽ إال
ٌ
وذلك ٌ
ِ
حداثة سنو  ،وشهد لو بذلك أعداؤه قبل أصدقائو  ،فإ ّف األعداءَ من الكفرة وا١تشركُت دل
معلوماً من
يكونوا يش ّكوف يوماً ُب صدقو كما قاؿ تعاذل{ :فَِإنػَّهم الَ ي َك ّْذبونَك ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمُت بِآي ِ
ات اللَّ ِو َْ٬ت َح ُدو َف
َ َ
ُْ ُ ُ َ َ
*} [االنعاـ.]33 :
وكما كانوا يشهدوف لو بذلك ُب مواقف ٥تتلفة  ،فقد ذكر بعضها ومثل ىذا
َخ ْذنَا ِمْنوُ بِالْيَ ِم ِ
ُت * ٍُبَّ
ض األَقَا ِو ِيل *أل َ
الدليل االلتزامي قوؿ اهلل تعاذل ُب حقو (ص)َ { :ولَ ْو تَػ َق َّوَؿ َعلَْيػنَا بَػ ْع َ
ِ
لَ َقطَعنا ِمْنو الْوتُِت *فَما ِمْن ُكم ِمن أ ٍ
ين *} [اٟتاقة  44 :ػ .]47
ْ ْ َ
َحد َعْنوُ َحاج ِز َ
َْ ُ َ َ َ
حيث دلّ َل اهلل تعاذل على صدؽ نبيو بدليل التمانُع  ،فقد امتنع أخذه سبحانو لنبيو (ص) بتلك الصفة ،
النفوس على صدؽ
التقوؿ عليو يعٍت الصدؽ فيما يقوؿ :فااليةُ إذاً تطمئِ ُن
تقولو عليو  ،وامتناعُ ّ
المتناع ّ
َ
تقوؿ
وأحقيّة ما جاء بو ٤تمد (ص) غاية االطمئناف  ،إذ دلّت على أ ّف اهلل تعاذل لو با١ترصاد  ،إف ىو ّ
عليو  ،ػ وحاشاه ذلك ػ والواقع خالفو  ،فإ ّف اهلل تعاذل مازاؿ يؤيده با١تعجزات الدالّة على صدقو  ،وىي
صدؽ عبدي فيما يبلّْغ عٍت  ،إذ لوال صدقُو ١تا أم ّده ّٔا  ،كما
منزلةٌ َّ
اٟتق تبارؾ وتعاذلَ :
منزلةَ أف يقوؿ ّ
يػعلَم من حاؿ الك ّذابُت من م ّدعي النبوة  ،وكما يدؿ عليو قولو تعاذل{ :وٯتَْحو اللَّو الْب ِ
اٟتَ َّق
اط َل َوُِ٭ت ُّق ْ
َ ُ ُ َ
ُْ ُ
بِ َكلِ َماتِِو} [الشورى.])72([]24 :

عدوه ا١ترة تلو
ولكن ١تا كاف اهلل تعاذل يؤيد نبيو ا١تصطفى (ص) با١تعجزات الباىرات  ،وينصره على ّ
دؿ ذلك على صدقو (ص) فيما يبلّْ ُغ عن ربو جل شأنو.
األخرى  ،ويظهر دينو يوماً بعد يوـ ّ ،
وقد أكد اهلل تعاذل ذلك بأدلة أخرى كثَتةٍ  ،كقولو سبحانو{ :والنَّج ِم إِ َذا ىوى *ما ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما
َ ْ
ََ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
وحى *} [النجم 1 :ػ .]4
َغ َوى * َوَما يَػْنط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى *إ ْف ُى َو إالَّ َو ْح ٌي يُ َ
وحي من اهلل تعاذل  ،ال ٣تاؿ حملمد
فهذا قَ َس ٌم من اهلل جال وعال  ،على أ ّف ما ينطق بو ُّ
النيب (ص) ىو ٌ
(ص) ُب أف يأٌب بو من عنده  ،أو أف يتقولو عنو[( .])73قاؿ تعاذل{ :وإِ َذا تُػْتػلَى علَي ِهم آياتُػنَا بػيّْػنَ ٍ
ات
َْ ْ َ َ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
قَ َ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين الَ يَػ ْر ُجو َف ل َقاءَنَا ائْت بِ ُق ْرآف َغ َِْت َى َذا أ َْو بَ ّْدلْوُ قُ ْل َما يَ ُكو ُف ِرل أَ ْف أُبَ ّْدلَوُ م ْن ت ْل َقاء نَػ ْفسي إِ ْف
اؿ الذ َ
ِ
اب يَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم *قُ ْل لَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما تَػلَ ْوتُوُ َعلَْي ُك ْم َوالَ
َخ ُ
وحى إِ ََّ
صْي ُ
رل إِ ِّّْن أ َ
ت َرّْيب َع َذ َ
اؼ إِ ْف َع َ
أَتَّبِ ُع إالَّ َما يُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
أَدرا ُكم بِِو فَػ َق ْد لَبِثْ ِ
ِ ِِ
ب
ُ
ت في ُك ْم ُع ُمًرا م ْن قَػْبلو أَفَالَ تَػ ْعقلُو َف *فَ َم ْن أَظْلَ ُم ٦تَ ِن ا ْفػتَػَرى َعلَى اللَّو َكذبًا أ َْو َك َّذ َ
َْ ْ
بِآيَاتِِو إِنَّوُ الَ يػُ ْفلِ ُح الْ ُم ْج ِرُمو َف *} [يونس 15 :ػ .]17
اؿ أ ِ
اؿ َسأُنْ ِزُؿ
وح إِلَْي ِو َش ْيءٌ َوَم ْن قَ َ
وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن أَظْلَ ُم ِ٦تَ ْن ا ْفػتَػَرى َعلَى اللَّ ِو َك ِذبًا أ َْو قَ َ
ُوح َي إِ ََّ
رل َوَدلْ يُ َ
ِمثْ َل َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ} [االنعاـ.]93 :
ِ
يسمونو الصادؽ األمُت ،
ولقد اشتَػ َهَر
ُ
الرسوؿ (ص) من ُذ الصغر بالصدؽ واألمانة حىت كاف ا١تشركوف ّ
٤تط ِ
بعد نبياً  ،إال أنو كاف َّ
ثقة اٞتميع  ،إذ كاف ٭تمل
عث ُ
يكن قد بُ َ
وكانت ثقتُهم بو تامةً  ،ومع أنو دل ْ
ٚتيع صفات األنبياء.
فالفضل ما شهدت بو األعداءُ  ،فها ىو أبو سفياف ُّ
ألد أعداء الرسوؿ (ص) انذاؾ يشهد
أجل ،
ُ
بصدقو  ،ففي رواية لعبد اهلل بن عباس عن أيب سفياف أنو قاؿ :إ ّف ىرقل أرسل إليو ُب ر ٍ
كب من قريش،
َ
َ
فأتوه وىم بإيلياء (بيت ا١تقدس) ،فدعاىم إذل ٣تلسو  ،وحولو عظماء الروـ ٍ ،ب دعاىم  ،ودعا بًتٚتانو
نيب؟ فقاؿ أبو سفياف :فقلت :أنا أقرّٔم نسباً ،
يزعم أنّو ّّ
فقاؿ :أيُّكم ُ
أقرب نسباً ّٔذا الرجل الذي ُ
سائل ىذا عن
فقاؿ :أدنوه مٍت ّ ،
وقربوا أصحابو  ،فاجعلوىم عند ظهرهٍ .ب قاؿ لًتٚتانو  ،قل ٢تم :إِّن ٌ
ِ
ت عنو.
علي كذباً لك َذبْ ُ
ىذا الرجل  ،فإف َك َذبٍت فك ّذبوه  ،فواهلل لوال اٟتياء من أف يأثروا ّ
ٍب كاف أوؿ ما سألٍت عنو أف قاؿ :كيف نسبو فيكم؟.
قلت :ىو فينا ذو نسب.
قاؿ :فهل قاؿ ىذا القوؿ منكم أح ٌد قط قبلو؟.
قلت :ال.
قاؿ :فهل كاف من ابائو من ملك؟.
قلت :ال.
الناس يتبعونو أـ ضعفاؤىم؟.
قاؿ :فأشر ُ
اؼ ُ

فقلت :بل ضعفاؤىم.
قاؿ :أيزيدوف أـ ينقصوف؟.
قلت :بل يزيدوف.
يدخل فيو؟.
قاؿ :فهل يرت ّد أح ٌد منهم سخطةً لدينو بعد أف
َ
قلت :ال.
قاؿ :فهل كنتم تتهمونو بالكذب قبل أف يقوؿ ما قاؿ؟.
قلت :ال.
قاؿ :فهل يَػ ْغ ُد ُر؟.
ٍ
فاعل فيها  ،قاؿ :ودل ٘تكن كلمة أدخل فيو شيئاً غَت
قلت :ال  ،و٨تن منو ُب م ّدة  ،ال ندري ما ىو ٌ
ىذه الكلمة.
قاؿ :فهل قاتلتموه؟.
قلت :نعم.
قاؿ :فكيف كاف قتالكم إياه؟.
ونناؿ منو.
يناؿ منّا ُ
اٟترب بيننا وبينو سجاؿ ُ ،
قلتُ :
قاؿ :ماذا يأمركم؟.
وحده  ،وال تشركوا بو شيئاً  ،واتركوا ما يقوؿ اباؤكم  ،ويأمرنا بالصالة والصدؽ
قلت :اعبدوا اهلل َ
والعفاؼ والصلة.
فقاؿ للًتٚتاف :قل لو :سألتك عن نسبو  ،فذكرت أنو فيكم ذو نسب  ،فكذلك الرسل نبعث ُب ِ
نسب
ُ
قومها.
لقلت
وسألتك :ىل قاؿ أح ٌد منكم ىذا القوؿ ،
فقلت :لو كاف أح ٌد قاؿ ىذا َ
القوؿ قبلو ُ
فذكرت ال ُ ،
َ
رجل يأْتَ ِسي ٍ
بقوؿ قيل قبلو.
ٌ
رجل
وسألتك :ىل كاف من ابائو من ملك  ،فذكرت أ ْف الُ .
قلت :فلو كاف من ابائو من ملك  ،قلتٌ :
يطلب ُملك أبيو.
ُ
يكن
يقوؿ ما قاؿ ،
وسألتك :ىل كنتم تتهمونو بالكذب قبل أف َ
فذكرت أ ْف ال  ،فقد ُ
َ
أعرؼ أنّو دل ْ
الكذب على ِ
ويكذب على اهلل»[(.])74
الناس
ليذر
َ
َ
َ
وجود دليلُت على صدؽ رسوؿ اهلل
و ُّ
طويل  ،ونقتصر على ىذا القدر  ،و ُّ
النظر ىنا ُ
أىم ما ُ
يلفت َ
النص ٌ
اب أيب سفياف ،
(ص)ّ :أو ُ٢تما ىو ىرقل إمرباطور الروـ  ،الذي قاؿ ما أوردناه انفاً  ،والثاِّن :ىو جو ُ
ٍ
بصدؽ
ؼ
الذي كاف يع ًِت ُ

لكن ىرقل أضاع فرصةً ذىبيةً جاءَت إليو  ،إذ
أسلم ُ
بعد  ،و ّ
رسوؿ اهلل (ص) ويقبلو  ،مع أنو دل يكن قد َ
اٟتصوؿ على ا١تلك اٟتقيقي ا٠تالد  ،فلم يُ ْسلِ ْم  ،ودل يدخل ُب أمة اإلسالـ
أضاع عليو
َ
إ ّف حبّو ١تلكو َ
السعيدة[(.])75
 5ػ التبليغ:
إ ّف مهمة الرسل األوذل اليت كلّفهم اهلل تعاذل ّٔا إذل األمم  ،ليخرجوىم من الظلمات إذل النور:ىي
التبليغ
التبليغ الذي أوجبو اهلل تعاذل عليهم ٔتقتضى اصطفائهم للرسالة اليت ٛتّلهم إيّاىا ،
فيجب عليهم ُ
ُ
ُ
اعتقاد ذلك فيهم  ،تصديقاً لشهادة اهلل تعاذل ٢تم
 ،ويستحيل عليهم الكتما ُف  ،و٬تب على ا١تسلمُت
ُ
ُت *} [النحل.]35 :
بذلك  ،قاؿ تعاذل{ :فَػ َه ْل َعلَى ُّ
الر ُس ِل إِالَّ الْبَالَغُ الْ ُمبِ ُ
وقد قاـ رسل اهلل صلوات اهلل وسالمو عليهم بواجب ذلك البالغ أكمل قياـ  ،حيث بلّغوا كل صغَتةٍ
وكبَتةٍ ليالً وهناراً  ،ال يفًتوف عن ذلك  ،وال ٯتلّوف  ،حىت قامت اٟتجةُ على أقوامهم  ،فمنهم من ىدى
جراء ذلك الشدة الشديدة واإليذاء البليغ ،
اهلل  ،ومنهم من ح ّقت عليو الضاللة  ،وقد كانوا ينالوف من ّ
وذلك ١تا ىم عليو من الرٛتة بأ٦تهم  ،والشفقة ّٔم  ،لعلمهم ٔتا سيحيق ّٔم من العذاب إف أعرضوا عن
ِ
قبوؿ ما بلّغوه عن اهلل تعاذل جل جاللو.
كل واحد يبذؿ جهده  ،ويتفاَن ُب إقناع قومو بقبوؿ ما أ ُِمَر بتبليغو إليهم  ،ويتلطّف ٢تم با٠تطاب
فكاف ُّ
 ،ليقبلوا ما جاءوا بو من عند اهلل تعاذل  ،كما حكى اهلل تعاذل عن نوح عليو السالـ{ :قَ َ ِ
س
اؿ يَاقَػ ْوـ لَْي َ
ِ
ِ
وؿ ِمن ر ّْ ِ
ص ُح لَ ُك ْم َوأ َْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِو َما الَ
ِيب َ
ب الْ َعالَم َ
ُت *أُبَػلّْغُ ُك ْم ِر َساالَت َرّْيب َوأَنْ َ
ضالَلَةٌ َولَك ٍّْت َر ُس ٌ ْ َ
تػعلَمو َف *} [االعراؼ  61 :ػ  .]62وكما قاؿ ىود عليو السالـ لقومو أىل عاد{ :قَ َ ِ
س
َْ ُ
اؿ يَاقَػ ْوـ لَْي َ
ِ ِ
ِ
ِ
وؿ ِمن ر ّْ ِ
ُت *} [االعراؼ:
ُت *أُبَػلّْغُ ُك ْم ِر َساالَت َرّْيب َوأَنَا لَ ُك ْم نَاص ٌح أَم ٌ
ب الْ َعالَم َ
ِيب َس َف َ
اىةٌ َولَك ٍّْت َر ُس ٌ ْ َ
 67ػ  .]68إذل غَت ذلك من االيات الدالّة على التلطّف بالبالغ  ،وكماؿ الرٛتة با١تبلَّغُت.
ِ
النصيحة ألقوامهم
فكانوا غَت مقتصرين على ٣ترد البالغ الواجب عليو قط  ،بل ّإهنم كانوا يتفانوف ُب
ٍ
فعندئذ ال يَ َس ُعهم
لقبولو  ،فيجادلوهنم و٭تاوروهنم باليت ىي أحسن  ،حىت يقبلوا  ،أو ييأسوا من ذلك ،
ُت *} [يس ]17 :كما قاؿ ىود عليو السالـ ١تا يئس من
إالّ أف يقولواَ { :وَما َعلَْيػنَا إِالَّ الْبَالَغُ الْ ُمبِ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ت بِِو َولَ ِك ٍّْت أ ََرا ُك ْم قَػ ْوًما َْٕت َهلُو َف
قوـ عاد من قبوؿ رسالة اهلل{ :قَ َ
اؿ إَِّ٪تَا الْع ْل ُم عْن َد اللَّو َوأُبَػلّْغُ ُك ْم َما أ ُْرس ْل ُ
ِ
*} [االحقاؼ .]23 :وقاؿ أيضاً{ :فَِإ ْف تَػولَّوا فَػ َق ْد أَبػلَ ْغت ُكم ما أُرِس ْل ِ
ف َرّْيب
ت بِو إِلَْي ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ُ
ْ ُ َْ ْ ُ
َْ
ظ *} [ىود ]57 :وكما قاؿ صاحل عليو
ضُّرونَوُ َشْيئًا إِ َّف َرّْيب َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َح ِفي ٌ
قَػ ْوًما َغْيػَرُك ْم َوالَ تَ ُ
السالـ{ :فَػتػوَّذل عْنػهم وقَ َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ُت *}
ت لَ ُك ْم َولَك ْن الَ ُٖتبُّو َف النَّاصح َ
ص ْح ُ
اؿ يَاقَػ ْوـ لَ َق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َرّْيب َونَ َ
ََ َ ُ ْ َ
[االعراؼ .])76([]79 :وكما قاؿ شعيب عليو السالـ{ :فَػتَػ َوَّذل َعْنػ ُه ْم َوقَاؿ ياقَػ ْوِـ لَ َق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم
ٍ ِ
ِ
ين *} [االعراؼ.]93 :
ت لَ ُك ْم فَ َكْي َ
ص ْح ُ
ِر َساالَت َرّْيب َونَ َ
ف َ
آسى َعلَى قَػ ْوـ َكاف ِر َ

وىكذا ٧تد الرسل ٚتيعاً يعلنوف بكل صر ٍ
ووضوح أهنم قد بلّغوا رسالة اهلل  ،ونصحوا لألمة  ،حىت
احة
ٍ
ك
الر ُس ُ
خاًب الرسل ٤تمد (ص) يأمره ربُّو بتبليغ الرسالة  ،فيقوؿ ٥تاطباً لو{ :يَاأَيُّػ َها َّ
وؿ بَػلّْ ْغ َما أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِمن الن ِ ِ
ك وإِ ْف َدلْ تَػ ْف َعل فَما بَػلَّ ْغ َ ِ
ين *}
َّاس إ َّف اللَّوَ الَ يَػ ْهدي اْل َق ْوَـ اْل َكاف ِر َ
ت ر َسالَتَوُ َواللَّوُ يَػ ْعص ُم َ َ
ْ َ
م ْن َربّْ َ َ
[ا١تائدة.]67 :
ِ
ٍ
ِ
ص حرفاً ٦تّا
ُّ
فكل رسوؿ مكلَّ ٌ
ف بتبليغ الدعوة والرسالة  ،وال ٯتك ُن ألحد من الرسل أف يز َيد حرفاً أو ينق َ
بعض السور أو
هدت إليو  ،و٢تذا ُ
نزؿ عليو  ،ألنو يكو ُف قد خالف أمر اهلل  ،وخا َف األمانة اليت ُع ْ
٧تد َ
للنيب (ص) ليبلغو {قُ ْل}  ،فيبلغها الرسوؿ كما نزلت
أمر َّ
موجوٌ ّْ
االيات الكرٯتة تبدأ بقولو تعاذل وىو ٌ
عليو  ،دوف زيادة أو نقصاف  ،اقرأ مثالً قولو تعاذل{ :قُل ى ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َذل اللَّ ِو علَى ب ِ
ص ََتةٍ أَنَا َوَم ِن
ُ
َ َ
َْ َ
اتَّػبَػ َع ٍِت} [يوسف .]108 :وقولو تعاذل{ :قُ ْل يَاأَيُّػ َها الْ َكافُِرو َف *الَ أ َْعبُ ُد َما تَػ ْعبُ ُدو َف *} [الكافروف:
ب الن ِ
َّاس *}
َعوذُ بَِر ّْ
َعوذُ بَِر ّْ
ب الْ َفلَ ِق *} [الفلق .]1 :وقولو تعاذل{ :قُ ْل أ ُ
 1ػ  .]2وقولو تعاذل{ :قُ ْل أ ُ
[الناس.]1 :
أمُت على
امر اإل٢تية دوف تلك الكلمة اليت خوطب ّٔا  ،ولكنّو ٌ
وقد كاف يكفي الرسوؿ أف يبلّ َغ األو َ
الوحي  ،يبلّْغ رسالة ربو باٟترؼ الواحد دوف تغيَت أو تبديل  ،أو زيادةٍ أو نقصاف  ،فلم يقل ودل يقل أو
ِ
األمانة
دليل
ّ
األمر الذي ّ
توجو إليو من العلي القدير  ،بنفس الصيغة  ،ونفس اٟتروؼ  ،وذلك ٌ
وإ٪تا ذكر َ
القصوى ُب تبليغ الدعوة والرسالة.
ٍ
يوـ القيامة  ،فإ ّف اهلل
عذر َ
يقطع اهللُ اٟتجةَ على الناس  ،ولئال يبقى ألحد ٌ
والغرض من (التبليغ) أف َ
أكرـ من أف يع ّذب إنساناً قبل أف تبلغو الرسالةُ  ،وأرحم من أف يع ّذبَو دو َف ٍ
ذنب  ،كما
تبارؾ وتعاذل ُ
َ
ث َر ُسوالً *} [االسراء.])77([]15 :
ُت َح َّىت نَػْبػ َع َ
قاؿ تعاذلَ { :وَما ُكنَّا ُم َع ّْذبِ َ
يقبل دعوتو
تضيق عندما ال ُ
كاف ُ
نفسو ُ
التبليغ لدى سيد ا١ترسلُت فطرًة وسجيةً  ،وكانت ُ
٬تد قلباً طاىراً ُ
٨ترُـ من تنفس ا٢تواء  ،واٟتقيقة أنّو (ص)
 ،مثلما نضيق ٨تن إف ُحرمنا من الطعاـ والشراب  ،أو عندما َ
يصوـ أحياناً صوماً متواصالً  ،وكاف يأكل أحياناً ما يكفي
يهتم بالطعاـ والشراب  ،فقد كاف ُ
ما كاف ّ
تعيش
ّْ
ا١تفعم باالـ دعوتو دل ْ
يدع لديو شهيةً لألكل  ،فكما ُ
لسد رمقو فقط  ،وإبقائو حياً  ،فإ ّف قلبَو َ
ط
وينش ُ
يعيش بالدعوة  ،وعندما ُ
٬تد أمامو صدراً رحباً طاىراً يفر ُح َ
ا١تالئكة بالتسبيح  ،كاف رسولُنا (ص) ُ
ِِ
 ،والقراف الكرمي يصف وضعو ىذا فيقوؿ{ :لَعلَّ ِ
ُت *} [الشعراء]3 :
ك بَاخ ٌع نَػ ْف َس َ
َ َ
ك أَالَّ يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ُ َ
وُب اية أخرى يقوؿ{ :فَػلَعلَّ ِ
ك علَى آثَا ِرِىم إِ ْف َدل يػ ْؤِمنُوا ِّٔ َذا ْ ِ ِ
َس ًفا *} [الكهف :
َ َ
ك بَاخ ٌع نَػ ْف َس َ َ
َ
اٟتَديث أ َ
ْ ُْ
.])78([]6
 6ػ الفطنة واٟتكمة وقوة اٟتجة:

وىذه الصفات واضحة ُب القراف الكرمي ُب سَت األنبياء وا١ترسلُت  ،فقد قاؿ تعاذل عن إبراىيم عليو
ات من نَشاء إِ َّف ربَّك ح ِك ِ
السالـ{ :وتِْلك ح َّجتػنا آتَػيػن ِ ِ
ٍ
ِِ
يم *}
َ َ ُ َُ ْ َ َ
يم َعل ٌ
يم َعلَى قَػ ْومو نَػ ْرفَ ُع َد َر َج َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ
اىا إبْػَراى َ
[االنعاـ.]83 :
وقاؿ تعاذل داود عليو السالـ{ :وقَػتل داوود جالُوت وآتَاه اللَّو اْلم ْلك و ِْ
ْمةَ َو َعلَّ َموُ ِ٦تَّا يَ َشاءُ} [البقرة
اٟتك َ
َ ََ َُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ
 ]251 :وقاؿ أيضاً{ :و َش َد ْدنَا م ْل َكو وآتَػيػنَاه ِْ
ا٠تِطَ ِ
اب *} [البقرة.]20 :
ص َل ْ
ْمةَ َوفَ ْ
ُ َُ ْ ُ
اٟتك َ
َ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ٍِت َعلَى َخَزائ ِن األ َْر ِ
يم *} [يوسف.]55 :
ض إِ ِّّْن َحفي ٌ
وعن يوسف عليو السالـ{ :قَ َ
اؿ ْ
ظ َعل ٌ
وٯتكن مالحظة ىذه الصفات من خالؿ ىذه األمثلة القرانية والنبوية[(.])79
أ ػ إبراىيم عليو السالـ:
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُت *} [االنبياء ]51 :فسيدنا إبراىيم
يم ُر ْش َدهُ م ْن قَػْب ُل َوُكنَّا بِو َعالم َ
قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد آتَػْيػنَا إبْػَراى َ
عليو السالـ ُب غاية الذكاء والنباىة  ،واٟتكمة وقوة اٟتجة  ،وانظر إليو ُب موقف احملاجة لقومو ا١تشركُت
٧تد فيو ايات النبوغ واٟتكمة والذكاء  ،قاؿ تعاذل{ :فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذاذًا إِالَّ َكبِ ًَتا َ٢تُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم إِلَْي ِو يَػ ْرِج ُعو َف
ْ
ِِ
آ٢تتِنا إِنَّو لَ ِمن الظَّالِ ِمُت *قَالُوا َِٝتعنا فَىت ي ْذ ُكرىم يػ َق ُ ِ ِ
يم *قَالُوا فَأْتُوا بِِو َعلَى
َ
َْ ً َ ُ ُ ْ ُ
*قَالُوا َم ْن فَػ َع َل َى َذا ب َ َ ُ َ
اؿ لَوُ إبْػَراى ُ
ِ ِِ ِ ِ
أ َْع ُ ِ
ُت الن ِ
وى ْم
يم *قَ َ
ت فَػ َع ْل َ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش َه ُدو َف *قَالُوا أَأَنْ َ
اسأَلُ ُ
اؿ بَ ْل فَػ َعلَوُ َكبَِتُُى ْم َى َذا فَ ْ
ت َى َذا بآ٢تَتنَا ياإبْػَراى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
إِ ْف َكانُوا يَػْنط ُقو َف *فَػَر َج ُعوا إِ َذل أَنْػ ُفس ِه ْم فَػ َقالُوا إِنَّ ُك ْم أَنْػتُ ُم الظَّال ُمو َف * ٍُبَّ نُك ُسوا َعلَى ُرُؤوس ِه ْم لَ َق ْد َعل ْم َ
اؿ أَفَػتػعب ُدو َف ِمن د ِ ِ
ِ ِ
ضُّرُك ْم *أ ٍّيب
ُؼ لَ ُك ْم َولِ َما تَػ ْعبُ ُدو َف
وف اللَّو َما الَ يَػْنػ َف ُع ُك ْم َشْيئًا َوالَ يَ ُ
ْ ُ
َما َى ُؤالَء يَػْنط ُقو َف *قَ َ َ ْ ُ
ِمن د ِ
وف اللَّ ِو أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف *} [االنبياء  58 :ػ .]67
ْ ُ
وحقاً إنّو ١تنتهى الذكاء والنبوغ  ،يتجلّى ُب عمل إبراىيم عليو السالـ  ،فلقد حطم بيده األصناـ ٍ ،ب
ليقيم اٟتجةَ على قومو  ،فحُت ق ّدموه للمحاكمة سألوه ىذا
علق القدوـ ُب عنق أكرب األصناـ َ ،
فعلت ذلك يا إبراىيم؟.
أنت َ
السؤاؿَ :من الذي حطّم ا٢تتنا  ،وأقدـ على تكسَت األصناـ؟ ىل َ
الصنم الكبَت واإللوَ العظيم ىو الذي حطمها ،
فأجأّم إبراىيم عليو السالـ :إنٍت دل أحطّمها  ،و ّ
لكن َ
يرض أف تعبد معو  ،والدليل على ذلك أنّو وضع القدوـ ُب عنقو  ،وإذا دل تص ّدقوا كالمي ،
ألنو دل َ
فاسألوىم عن ذلك األمر  ،وسلوه  ،وىنا كاف قد بلغ إبراىيم إذل ىدفو  ،فأقاـ عليهم اٟتُ ّجة بعد أف
س ّفو عقو٢تم  ،وجعلهم يضحكوف من أنفسهم  ،وىكذا يكوف منطق األنبياء.
ع اهللَ ُب ملكو  ،وزعم أنّو إلو يػُ ْعبَ ُد
وانظر إليو ُب موقف اخر  ،وىو ُ
٬تادؿ الطاغيةَ (النمرود) الذي ناز َ
الرب ا١تعبود  ،كيف كاف نبوغ إبراىيم وذكاءه؟ وكيف دحض خصمو العنيد  ،قاؿ
من دوف اهلل  ،وأنّو ُّ
تعاذل:

اؿ إِبػر ِاىيم رّْ ِ
ِ
ِ
{إِبْػر ِاىيم ُِب ربِّْو أَ ْف آتَاهُ اللَّوُ اْلم ْل َ ِ
اؿ
يت قَ َ
يت قَ َ
ُحيِي َوأُم ُ
يب الَّذي ُْ٭تيِي َوُٯت ُ
اؿ أَنَا أ ْ
ُ
َ َ َ
ك إ ْذ قَ َ ْ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س من اْلم ْش ِرؽ فَأْت ّٔا من اْلم ْغ ِر ِ
ِ
ت الَّذي َك َفَر َواللَّوُ الَ يَػ ْهدي اْل َق ْوَـ
ب فَػبُ ِه َ
يم فَِإ َّف اللَّوَ يَأٌِْب بالش ْ
َ َ َ
َّم ِ َ َ
إبْػَراى ُ
ِِ
ُت *} [البقرة .])80([]258 :
الظَّالم َ
اىيم ىذه
فانظر ُب االيات السابقة ١تا أراد الطاغية أف يَػ ُرْو َ
غ ُب قضية اإلماتة واإلحياء  ،كيف ترؾ إبر ُ
ّ
ٍ
بقي ٬تادلو ُب
اىيم
ر
إب
ف
أ
افًتضنا
ا
ن
أ
لو
ر
وتصو
،
ا
باىت
فأرداه
يتوقعو
دل
اؿ
ؤ
بس
ً
ّ
ّ
ا١تسألة  ،وفاجأ الطاغيةَ
ّ
َ
ا١تسألة األوذل ماذا تكوف النتيجة؟ ٍب الحظ َّ
أف سؤاؿ إبراىيم الثاِّن ال يدعُ آّاؿ حىت للمكابر  ،فتخيّل
بفعل ٍ
لكن إبراىيم طالبو ِ
جديد
اىيم قاؿ لوَ :م ْن َ
خلق الشمس؟ فإ ّف ا١تكابر قد يقوؿ :أنا  ،و ّ
لو أ ّف إبر َ
ُب الشمس  ،فماذا يقوؿ ا١تكابر[(])81؟.
فقد أقاـ إبراىيم عليو السالـ اٟتجةَ الدامغةَ بفطنتو النَتة ْ ،تيث دل يستطع مواصلةَ اللجاج والعناد ،
وتبُت ٢تم بذلك َّ
أف دعواه
ٮتلق بعوضةً أو يدبّْػَر أمراً ّ ،
عرؼ خربه ألتباعو  ،وأنو أحقر من أف َ
وبذلك ّ
كل
الناس غالباً على أدياف ملوكهم  ،وأتباع ّْ
األلوىية ٤تض افًتاء  ،ولكنهم مع ذلك دل يهتدوا  ،إذ ُ
ناعق[(.])82
ِ
ومن ِ
وحكمتو وقوةِ حجتو مناظرتو لقومو ُب ِ
شأف معبوداهتم من الكواكب ،
فطنة إبراىيم عليو السالـ
ِ
بطالف ألوىيتها ٔ ،تا دل يدع شكاً للمنصف العاقل  ،فقد
استطاع إقامة اٟتجة الدامغة عليهم ُب
حيث
َ
ِ
اعتقادىم شيئاً فشيئاً  ،حىت أتى على معتقدىم الز ِ
ائف من أساسو  ،وأقاـ اٟتجة
استدرجهم ُب تفنيد
الدامغة على اجتثاثو  ،كما قصو اهلل تعاذل علينا ذلك بقولو{ :وَك َذلِ ِ ِ ِ
السماو ِ
ات
َ َ
يم َملَ ُك َ
ّ
وت َّ َ َ
ك نُري إبْػَراى َ
واألَر ِ ِ
ِِ
ِ
ب
اؿ َى َذا َرّْيب فَػلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ُت *فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكبًا قَ َ
اؿ الَ أ ُِح ُّ
ض َوليَ ُكو َف م َن الْ ُموقن َ
َ ْ
ِ
ِِ
اؿ ى َذا رّْيب فَػلَ َّما أَفَل قَ َ ِ
ِ
َِ ُكونَ َّن ِم َن الْ َق ْوِـ
اافل َ
اؿ لَئ ْن َدلْ يَػ ْهدِِّن َرّْيب أل َ
ُت *فَػلَ َّما َرأَى الْ َق َمَر بَاز ًغا قَ َ َ َ
َ
اؿ يَاقَػ ْوِـ إِ ِّّْن بَِريءٌ ِ٦تَّا تُ ْش ِرُكو َف
ت قَ َ
س بَا ِز َغةً قَ َ
اؿ َى َذا َرّْيب َى َذا أَ ْكبَػ ُر فَػلَ َّما أَفَػلَ ْ
الضَّآلّْ َ
ُت *فَػلَ َّما َرأَى الش ْ
َّم َ
ِ
ِ
ات واألَر ِ
*إِ ِّّْن و َّجهت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر َّ ِ
ُت *} [األنعاـ 75 :ػ
ض َحني ًفا َوَما أَنَا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
الس َم َاو َ ْ َ
َ ْ ُ َْ
َ
.]79
عدـ صالحية الكواكب لأللوىية ٍ ،ب ترقّى منها إذل القمر  ،الذي ىو
اىيم عليو السالـ أوالً َ
ّبُت إبر ُ
ِ
فبُت أهنا
أضوأ منها وأّٔى ٍ ،ب ترقّى إذل الشمس اليت ىي أش ّد األجرِاـ ا١تشاىدة ضياءً وسناءً ؤّاءً ّ ،
تصلح أف تكوف رباً[(.])83
مسخرةٌ ّ
مسَتةٌ مق ّدرةٌ مربوبةٌ  ،فال ُ
ضاراً نافعاً  ،و َّ
و َّ
٘تلك شيئاً من ىذه
الرب من شأنو أف يكوف مدبّْراً ّْ
أف َّ
أف ىذه الكواكب ال ُ
مسخراً ّ
وإخالص عبوديتو هلل تعاذل قائالً{ :إِ ِّّْن
فأعلن براءتو منها
األمور  ،فهي إذاً ال
ُّ
تستحق أف َ
َ
تعبد َ ،
ِ
ِ
ات واألَر ِ
و َّجهت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر َّ ِ
ُت *} [االنعاـ.]79 :
ض َحني ًفا َوَما أَنَا م َن اْل ُم ْش ِرك َ
الس َم َاو َ ْ َ
َ ْ ُ َْ
َ

وبذلك زعزع َ
ضراً وال نفعاً وال موتاً
إٯتاهنم ُب معتقداهتم الضالّة ّٔذه الكواكب السيّارة  ،اليت ال ٘تلك ّ
وال حياة وال نشوراً  ،وذلك بفضل اهلل تعاذل ٍ ،ب بفضل ىذا األسلوب اٞتدرل اٟتكيم القائم على
استدراج ا١تخاطَ ِ
الكر عليها بالبطالف  ،لقوة اٟتجة والربىاف  ،وما كاف لو
ب بالتسليم بدعاويو ٍ ،ب َّ
بذلك من قوة لوال ِ
الفطنةُ الكربى اليت رزقو اهلل تعاذل إيّاىا  ،لتساير تكليفو بالرسالة[(.])84
ب ػ نوح عليو السالـ:
فحم مناوئيو من قومو حىت أقروا لو بالعجز
استطاع ٌ
نوح عليو السالـ بفطنتو وحكمتو ّ
وقوة حجتو أف يُ َ
ت ِج َدالَنَا
وح قَ ْد َج َادلْتَػنَا فَأَ ْكثَػ ْر َ
عن ٣تادلتو  ،واستعجلوا ما يتوعدىم بو من العذاب  ،وقالوا{ :قَالُوا يانُ ُ
فَأْتِنا ِٔتا تَعِ ُدنَا إِ ْف ُكْنت ِمن َّ ِ ِ
ُت *} [ىود.]32 :
َ َ
الصادق َ
َ َ
ذلك ألنو ما فتأى يناظرىم و٬تاد٢تم و٭تاججهم  ،كلما أتوه بشبهة فن ّدىا  ،وكلما جادلوه أسكتهم ،
اؿ الْمأل َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَػ ْوِم ِو َما نَػَر َاؾ إِالَّ بَ َشًرا ِمثْػلَنَا َوَما
فال ٯتلكوف جواباً وال رداً وال حجة { ،فَػ َق َ َ ُ
َِ الذ َ
ِ
ِ ِ
نَػر َاؾ اتَّػبػع ِ َّ ِ
ُت *}
ي َّ
الرأْ ِي َوَما نَػَرى لَ ُك ْم َعلَْيػنَا ِم ْن فَ ْ
َ ََ َ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذبِ َ
ك إالَّ الذ َ
ين ُى ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
[ىود .]27 :أجأّم نوح عليو السالـ بقولو:
ِ
ِ ِِ َّ ِ
ِ ِ
ص ُرِِّن ِم َن اللَّ ِو إِ ْف
َّه ْم ُمالَقُو َرّّْٔ ْم َولَك ٍّْت أ ََرا ُك ْم قَػ ْوًما َْٕت َهلُو َف * َويَاقَػ ْوـ َم ْن يَػْن ُ
آمنُوا إِنػ ُ
ين َ
{ َوَما أَنَا بطَارد الذ َ
ِِ
ِ َّ ِ
وؿ
ك َوالَ أَقُ ُ
ب َوالَ أَقُ ُ
ُّه ْم أَفَالَ تَ َذ َّك ُرو َف * َوالَ أَقُ ُ
وؿ إِ ِّّْن َملَ ٌ
طََرْدتػ ُ
وؿ لَ ُك ْم عْندي َخَزائ ُن اللو َوالَ أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُت *} [ىود:
ين تَػ ْزَد ِري أ َْعيُػنُ ُك ْم لَ ْن يػُ ْؤتيَػ ُه ُم اللَّوُ َخْيػًرا اللَّوُ أ َْعلَ ُم ٔتَا ُِب أَنْػ ُفس ِه ْم إِ ِّّْن إِ ًذا لَم َن الظَّالم َ
للَّذ َ
 28ػ .]31
وسائل السؤدد عليهم ُب
احتجوا عليو بفقده
فقومو ١تّا جادلوه ٔتا يُنمي عن قصور عقو٢تم  ،حيث ّ
َ
أىل ِ
نظرىم من ا١تاؿ واٞتاه  ،فرأوا أنّو غَتُ ٍ
شرؼ
لشرؼ الرسالة  ،وأنّو من جنسهم البشري  ،وظنّوا أ ّف َ
وشرفو على كث ٍَت من األجناس ،
كرمو اهلل ّ
اٞتنس الذي ّ
الرسالة ينبغي أف يكو َف لغَت ىذا اٞتنس  ،مع أنّو ُ
آد َـ} [االسراء.]70 :
كما قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد َكَّرْمنَا بٍَِت َ
فلما قصر نظرىم عن إدراؾ أسباب الكماؿ  ،حيث نظروا إليو وإذل أتباعو  ،فلم يروا ُب أجسامهم ما
ّ
وضالؿ أتباعو ١ ،تا
ٯتيزىم عن الناس  ،بل إ ّف أتباعو من ضعفاء قومهم  ،ورأوا أ ّف ذلك عالمةُ كذبو ،
ُ
َّ
ِ
ِ
إلبطاؿ شبههم ٍ ،ب مسلك
اإلٚتاؿ
كاف أمرىم كذلك سلك نوح عليو السالـ ُب ٣تادلتهم مسلك
لرد أقوا٢تم.
التفصيل ّ
بأهنم إف دل يروا فيو وُب أتباعو ما ِ
٭تم ُل على التصديق
ّأما مسلك اإلٚتاؿ فسلك فيو مسلك القلب ّ ،
ِ
منع
برسالتو  ،فكذلك ىو ال
يستطيع أف ٭تملهم على رؤية ا١تعاِّن الدالّة على صدقو  ،وأنّو ال يستطيع َ
ُ
غَت الوحي إليو كما حكى
الذين امنوا بو من متابعتو واالىتداء با٢تدى الذي جاء بو  ،وأنّو دل ي ّد ِع فضالً َ
ت َ٢تُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِ ْف َْ٨ت ُن إِالَّ بَ َشٌر ِمثْػلُ ُك ْم َولَ ِك َّن اللَّوَ ٯتَُ ُّن
اهلل عن أنبيائو ورسلو عليهم السالـ ُب قولو{ :قَالَ ْ
َعلَى َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ} [ابراىيم.]11 :

يعلم
ٍب ّ
فصل إجابتو السابقة  ،فأجأّم ّ
عما تو٫توه  ،من أ ّف من لوازـ النبوة أف يكو َف أغٌت منهم أو أف َ
ب} [ىود .]31 :
َ
األمور الغائبة بقولوَ { :والَ أ َْعلَ ُم اْلغَْي َ
ليس رل  ،فتنكروا قورل  ،وتستبعدوا ما اتاِّن اهلل من فضل النبوة.
وا١تعٌت ال ّأدعي ما َ
يستحق أف يتميّػَز عنهم بالرسالة أجأّم بقولو:
وعن دعواىم بأنّو بشر ال
ُّ
ِِ
ِ َّ ِ
ك}  ،ولكن
ب َوالَ أَقُ ُ
بشر مثلكم تعرفوِّن {أَقُ ُ
وؿ إِ ِّّْن َملَ ٌ
بل أنا ٌ
وؿ لَ ُك ْم عْندي َخَزائ ُن اللو َوالَ أ َْعلَ ُم اْلغَْي َ
ِ
الرسالة إليكم.
فضل
اتاِّن اهلل َ
ِ
باسًتذاؿ أتباعو لكوهنم من ضعفائهم وفقرائهم أبطلو بطريقة التغليط  ،ألهنم جعلوا
وعن دعواىم
بأف ضعفهم ليس ٍ
ضعفهم وفقرىم سبباً النتفاء فضلهم  ،فأبطلو َّ
ْتائل بينهم وبُت ا٠تَت من اهلل تعاذل إذ
ِ
الضعف ُب األمور الدنيوية من فق ٍر ٍ
ِ
الكماالت النفسانية
وقلة  ،وبُت اٟترماف من نو ِاؿ
ال ارتبا َط بُت
والدينية  ،فقاؿ{ :والَ أَقُ ُ ِ ِ
ين تَػ ْزَد ِري أ َْعيُػنُ ُك ْم لَ ْن يػُ ْؤتِيَػ ُه ُم اللَّوُ َخْيػًرا اللَّوُ أ َْعلَ ُم ِٔتَا ُِب أَنْػ ُف ِس ِه ْم}
وؿ للَّذ َ
َ
يًتؾ ٢تم ٣تاالً للمكابرة  ،حيث ّقرر ٢تم بذلك اٟتقائق الثابتة
وىكذا فنّد ادعاءاهتم واحد ًة واحد ًة ٔتا دل ْ
٤تض
ُب شأنو  ،واليت ال ٬تهلوهنا  ،وجعلهم ُب واقع األمر مسلّمُت بأنّو ال ٭تملهم على ٣تادلتو إال ُ
الك ِرب و٣ترِد اللجاج و ِ
ِ
العناد  ،فما كاف ٢تم بعد ذلك من طاقة ُب الصرب على ٣تادلتو ا١تفحمة  ،فعدلوا
ْ ّ
يتوعدىم بو ١ ،تا سئموا من تزييف معارضتهم وارائهم  ،شأهنم بذلك شأ ُف
إذل استعجاؿ العذاب الذي ّ
ِ
ا١تبط ِل إذا دمغتو اٟتجة فقالوا[ :ىود]32 :
ج ػ يوسف عليو السالـ:
اؿ ااخر إِ ِّّْن أَرِاِّن أ ِْ
ِ ِ ِ
السجن فَػتَػي ِ
َٛت ُل فَػ ْو َؽ
اف قَ َ
اؿ أ َ
قاؿ تعاذلَ { :وَد َخ َل َم َعوُ ّْ ْ َ َ
َح ُد ُ٫تَا إ ِّّْن أ ََراِّن أ َْعص ُر ٜتًَْرا َوقَ َ َ ُ َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اـ تُػ ْرَزقَانِِو إِالَّ
ُت *قَ َ
َرأْسي ُخْبػًزا تَأْ ُك ُل الطَّْيػ ُر مْنوُ نَػبّْْئػنَا بِتَأْ ِويلو إِنَّا نَػَر َاؾ م َن الْ ُم ْحسن َ
اؿ الَ يَأْتي ُك َما طَ َع ٌ
نػبَّأْت ُكما بِتأْ ِويلِ ِو قَػبل أَ ْف يأْتِي ُكما َذلِ ُكما ِ٦تَّا علَّم ٍِت رّْيب إِ ِّّْن تػرْك ِ َّ ٍ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ااخرةِ
َ ُ َ َ
ََ ُ
َ ََ َ
َْ َ َ َ
ت ملةَ قَػ ْوـ الَ يػُ ْؤمنُو َف باللو َوُى ْم ب َ
ٍ ِ
ىم َكافِرو َف *واتَّػبػع ِ َّ ِ ِ ِ
ِِ
ك ِم ْن
يم َوإِ ْس َح َ
وب َما َكا َف لَنَا أَ ْف نُ ْش ِرَؾ بِاللَّو م ْن َش ْيء َذل َ
ُ ْ ُ َ َْ ُ
اؽ َويَػ ْع ُق َ
ت ملةَ آبَائي إبْػَراى َ
َّاس الَ ي ْش ُكرو َف *ياص ِ
ض ِل اللَّ ِو علَيػنَا وعلَى الن ِ ِ
اب ُمتَػ َفّْرقُو َف َخْيػٌر أَِـ
اح َِيب ّْ
فَ ْ
َْ ََ
الس ْج ِن أَأ َْربَ ٌ
َّاس َولَك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ َ ُ َ َ
اللَّو الْو ِ
اح ُد الْ َق َّهار *ما تَػعب ُدو َف ِمن دونِِو إِالَّ أ َْٝتاء َٝتَّيتُموىا أَنْػتُم وآبا ُؤُكم ما أَنْػزَؿ اللَّو ِّٔا ِمن س ْلطَ ٍ
اف إِ ِف
ْ ُ
ًَ ُْ َ ََْ ْ َ َ ُ َ ْ ُ
ُ َ ُْ
ُ َ
ِ
َّاس الَ يػعلَمو َف *ياص ِ
ِ
ِِ
الس ْج ِن
ْ
اح َِيب ّْ
ْم إِالَّ للَّو أ ََمَر أَالَّ تَػ ْعبُ ُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َذل َ
ّْين الْ َقيّْ ُم َولَك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ َ ْ ُ َ َ
ك الد ُ
اٟتُك ُ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ضي األَمر الَّ ِذي فِ ِيو تَستَػ ْفتِي ِ
اف
ااخ ُر فَػيُ ْ
َح ُد ُك َما فَػيَ ْسقي َربَّوُ ٜتًَْرا َوأ ََّما َ
ْ َ
أ ََّما أ َ
صلَ ُ
ب فَػتَأْ ُك ُل الطْيػ ُر م ْن َرأْسو قُ َ ْ ُ
*} [يوسف 36 :ػ .]41
فطنة يوسف عليو السالـ وحكمتِو ِ
ومن ِ
ِ
بث
ع ُب ّْ
وقوة حجتو توظي ُفو حاجةَ صاحبيو إذل علمو  ،فشر َ
َ
ّ
ِ
السجناء  ،وتوضيح التوحيد  ،وخطورة الشرؾ  ،ويبدو ُب طر ِ
يقة تناوؿ يوسف
عقيدتو الصحيحة بُت

ِ
ٍ
ٍ
أكمل
للحديث ُ
لطف مدخلو إذل النفوس  ،وكياستُو  ،وتن ّقلُو ُب اٟتديث ُب رفق لطيف[( ، ])85و١تّا َ
ع ُب تفسَت الرؤيا للسجينُت.
مهمتو ُب تبليغ الدعوة شر َ
د ػ ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
قاؿ تعاذل{ :ف واْل َقلَ ِم وما يسطُرو َف *ما أَنْ ِ ِ
ك ِٔتَجنُ ٍ
وف *} [القلم 1 :ػ  .]2حيث أقسم
ََ َ ْ ُ َ َ
ت بِن ْع َمة َربّْ َ ْ
َ
بعض ا١تشاغبُت من أىل الكفر
جل وعال قَ َسماً مؤَّكداً على نفي اٞتنوف عنو الذي كاف يرميو بو ُ
ا١توذل ّ
ِ
اد الَّ ِذين َك َفروا لَيػ ْزلِ ُقونَ َ ِ
ِ
صا ِرِى ْم لَ َّما َِٝت ُعوا ّْ
الذ ْكَر َويَػ ُقولُو َف إِنَّوُ
ك بأَبْ َ
والعناد  ،كما قاؿ سبحانوَ { :وإ ْف يَ َك ُ َ ُ ُ
لَ َم ْجنُو ٌف *} [القلم .]51 :وذلك ّرداً عليهم  ،وتكذيباً لقو٢تم  ،كما قاؿ ُب اية أخرىَ { :وَما
ِ
احب ُكم ِٔتَجنُ ٍ
وف *} [التكوير.]22 :
ص ُ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
إثبات
ت بِن ْع َمة َربّْ َ
ك بِ َكاى ٍن َوالَ َْ٣تنُوف *} [الطور .]29 :وُب ذلك النفي ٌ
وقاؿ تعاذل{ :فَ َذ ّْك ْر فَ َما أَنْ َ
لكماؿ عقلو  ،وأنّو من ِ
التأىيل للنبوة ٔتنز ٍلة عظمى
إنعاـ اهللِ عليو ْتصافة العقل والشهامة اليت يقتضيها
ُ
ال يػُْرقَى إليها .وقد برىن اهلل تعاذل على كماؿ عقلو ػ إضافة إذل قسمو ا١تؤّكد ػ بعظمة أخالقو  ،حيث
ك ألَجرا َغيػر ٦تَْنُ ٍ
ِ
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم *} [القلم 3 :ػ .]4
وف * َوإِن َ
قاؿ بعد ذلكَ { :وإ َّف لَ َ ْ ً ْ َ
العقل
إذ إ ّف
َ
صاحب ا٠تلق العظيم  ،ال يكو ُف إال ُب منتهى الكماؿ العقلي  ،والصفاء الذىٍت  ،أل ّف َ
ثقوب الرأي  ،وجودةُ
يتفرع منوُ :
أصل فروع الفضائل ا٠تُلقية  ،وعنصر ينابيعها  ،ونقطة دائرهتا حيث ّ
ُ
ِ
النظر للعواقب  ،ومصاحلُ ِ
وحسن
النفس  ،و٣تاىدةُ الشهوة ،
الفطنة واإلصابة ،
وصدؽ ّْ
ُ
ُ
الظن  ،و ُ
السياسة والتدبَت  ،واقتناء الفضائل  ،وٕتنُّب الرذائل  ،وقد كاف (ص) من ىذه كلها ُب ِ
ِ
الغاية القصوى
ُ
بشر سواه[(.])86
اليت دل يبل ْغها ٌ
تدبَته
أعقل الناس وأذكاىم  ،قاؿ :ومن ّ
تأمل َ
وقاؿ القاضي عياض بعد أف ّقرر أنّو ال مريةَ ُب أنّو (ص) ُ
ِ
ا٠تاصة ،
أمر بواطن ا٠تلق وظواىرىم  ،وسياسة العامة و ّ
َ
ٍ
وقرره من الشرع  ،دو َف تعلّم سابق ،
مع عجيب مشائلو  ،وبدي ِع سَتتو  ،فضالً َع ّما أفاضو من العلم ّ ،
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ألوِؿ
وال ٦تارسة تق ّدمت  ،وال مطالعة للكتب فيو  ،دل ٯت ًِت ُب رجحاف عقلو  ،وثقوب فهمو ّ
ٍ
بديهة[(.])87
ومن األمثلة على فطنتو وذكائو:
ِ
اٟتجة على ا١تعارضُت  ،وقطع شغبهم وجدا٢تم بالباطل  ،فال يستطيعو َف ٣تاراتو أو
* سرعةُ إقامة ّ
النكوص على أعقأّم خاسئُت.
التسليم  ،أو
ُ
مكابرتو  ،بل ال يَ َس ُعهم إالّ اإلذعا ُف و ُ
ومن ذلك ما أجاب بو أبا سفياف يوـ أحد حينما افتخر أبو سفياف ػ وىو على شركو ٍ
يومئذ ػ بأوثانو إثر
َ
أعل ُىبَل[(.])88
متبجحاًُ :
ا١تعركة اليت ا٧تلت عن نص ٍر لو ولقومو أىل الشرؾ والوثنية  ،فقاؿ ّ
فقاؿ (ص)« :أجيبوه».
فقالوا :ما نقوؿ؟.

أجل».
قاؿ« :قولوا :اهلل أعلى و ّ
العّزى[( ، ])89وال ُعّزى لكم.
قاؿ أبو سفياف :لنا ُ
فقاؿ (ص)« :أجيبوه».
فقالوا :ما نقوؿ؟.
قاؿ« :قولوا :اهلل موالنا وال موذل لكم».
ٍ
امر ّٔا  ،ودل تَ ُسؤِّن.
اٟترب
ٌ
فقاؿ أبو سفيافٌ :
يوـ بيوـ و ُ
سجاؿ  ،وٕتدوف ُمثْػلَةً دل ْ
فقاؿ (ص)« :أجيبوه».
فقالوا :ما نقوؿ؟.
قاؿ« :قولوا :ال سواء  ،قتالنا ُب اٞتنّ ِة  ،وقتالكم ُب النار»[(.])90
ٖتار ُب حلّْها
ُ
العقوؿ الكبَتةُ
ومن مظاىر كماؿ فطنتو (ص) سرعةُ َحلّْو للمشاكل ا١تستعصية  ،اليت ُ
الشهَتة.
ِ
النيب
فقد حاوؿ ا١تنافقوف ذات مرة أف يفككوا ُعرى الوحدة بُت ا١تهاجرين واألنصار  ،فكانت حكمةُ ّْ
فأحبطت تلك احملاولةَ ا٠تبيثةَ  ،وأجهضتها ُب حينها  ،وذلك أ ّف رجالً من
(ص) وفطنتُو ٢تم با١ترصاد ،
ْ
ٍ
ِ
اختالؼ بينهما على ا١تاء ،فقاؿ
ين كسع[( ])91رجالً من غلماف األنصار ،إثر
غلماف ا١تهاجر َ
باؿ
األنصاري :يا لألنصار ،وقاؿ ا١تهاجري :يا للمهاجرين ،فسمع ذلك رسوؿ اهلل (ص) فقاؿ« :ما ُ
رجل من ا١تهاجرين رجالً من األنصار  ،فقاؿ (ص):
دعوى اٞتاىلية؟» قالوا :يا رسوؿ اهلل َ
كسع ٌ
«دعوىا فإهنا ُمنتنةٌ».
فسمع بذلك عبد اهلل بن أُيب رأس ا١تنافقُت فقاؿ :فعلوىا؟ أما واهللِ لئن رجعنا إذل ِ
األعز
ا١تدينة
ليخرجن ُّ
َّ
ْ
ّ
ّ ُ
عنق ىذا
منها األذؿ َ ،
فبلغ َّ
ب َ
عمر رضي اهلل عنو فقاؿ :يا رسوؿ اهلل  ،دعٍت أض ِر ُ
النيب (ص)  ،فقاـ ُ
الناس َّ
يقتل أصحابو»[(.])92
النيب (ص)« :دعو  ،ال يتحد ُ
ا١تنافق  ،فقاؿ ُّ
أف ّ
َّث ُ
٤تمداً ُ
وصدر يومهم حىت
يومهم أٚتع  ،حىت أمسى  ،وليلتَهم حىت أصبح ،
ٍب سار رسوؿ اهلل (ص) بالناس َ
َ
ليشغل
وإ٪تا فعل ذلك
اذهتم
مس األرض  ،فوقعوا نياماًّ .
َ
الشمس ٍ ،ب نزؿ بالناس  ،فلم يلبثوا أ ْف وجدوا ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
أيب  ،وُب
اٟتديث الذي كاف
الناس عن
باألمس[( ، ])93حيث َ
خاض ُ
َ
الناس ُب حديث عبد اهلل بن ّ
ِ
ِ
ِ
كادت تقضي على وحدة آّتم ِع ا١تسلم لوال حكمةُ رسوؿ اهلل (ص) وسياستو ا١تاىرة
النزعة اٞتاىلية اليت ْ
 ،وفطنتو العظيمة ُ ،ب ِ
إطفاء ٢تبها بسَته ا١تيموف  ،ذلك الذي أشغلهم بو عن ا٠توض ُب تلك الفتنة
العمياء  ،اليت أراد رأس النفاؽ أف ي ْشعِلها  ،ليحقّْق غرضو ُب ِ
زعزعة آّتمع ا١تسلم  ،وإطفاء نور
َ
ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
لكن اهللَ َّرد كيده ُب ٨تره بفضل ما اتى نبيَّو من اٟتكمة والفطنة واٟت ْل ِم فصلوات ريب وسالمو
اهلل  ،و َّ
عليو.

عديدة ُب أسرِع ٍ
وقت وأقصره  ،فيتح ّق ُق بذلك لو وألمتو ما
ٖتل من مشاكل َ
وكم كانت فطنتو وحكمتو ُّ
وعز وسيادةٍ  ،ينوءُ عنها اٟتصر ُب مثل ىذا ا١تقاـ ا١تقتضي لإل٬تاز ،
ص ٍر
وسعادةٍ ٍّيب
َ
صبوف إليو من نَ ْ
يَ ْ
ٍ
الدليل على ما سواه.
واإلتياف من كل ْتر بقطرة كنموذج لغَته  ،و ُ
ومن ذلك براىينو الساطعة القاطعة اليت كاف يقيمها على ٣تادليو ومناظريو من مشركُت ِ
وءأىل كتاب ،
اليت كانت تقطع دابِرىم  ،وتزىق ِ
باطلَهم  ،وٕتعلهم يوقنوف ّأهنم ُب ضال٢تم يعمهوف  ،ويعميهم عن
ُ
ُ َ
ِ
الرسوخ ُب اإلٟتاد[(.])94
اتباع ّْ
العناد  ،و ُ
اٟتق بعد ٝتاع تلك القوارع البينة :الكْبػ ُر و ُ
ِ
النبوغ ،
شد  ،فكانوا على أكمل وجوه
الذكاء و ِ
العقل و ُّ
الر َ
وىكذا ٚتيع األنبياء والرسل  ،أعطاىم اهلل َ
ِ ِ
اٟتج ِة على أقوامهم  ،وقد
فقد ّ
خصهم اهلل تعاذل بالذكاء ا٠تارؽ  ،والفطنة والنباىة  ،ليستطيعوا إقامةَ ّ
ِ
ِ
للرسالة أكمل ِ
أوفرىم ذكاءً  ،وأقواىم ُحجةً وبرىاناً ،
ٮتتار
جرت حكمةُ اهلل األزلية  ،أف َ
الناس عقالً  ،و َ
َ
اٟتق وتعلو دعوةُ اهللِ.
حيث ُ
ليظهر ضياءُ ّْ
َ
يقوؿ{ :اللَّوُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
وصدؽ اهللُ العظيم ُ
ث َْ٬ت َع ُل ِر َسالَتَوُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َّ
اب َشدي ٌد ٔتَا َكانُوا ٯتَْ ُك ُرو َف *} [االنعاـ.]124 :
صغَ ٌار عْن َد اللَّو َو َع َذ ٌ
ين أ ْ
َجَرُموا َ
يب الذ َ
َسيُ ُ
وإذا كاف البشر يعًتيهم النقص  ،وتضعف قواىم العقلية  ،ورّٔتا وصل البعض منهم إذل ِ
حالة ا٠ترؼ عند
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
بلوغ ِس ّْن الشيخوخة َّ ،
وقوة التفكَت ،
فإف األنبياءَ الكراـ يظلّوف ُب القمة العليا من رجاحة العقل ّ ،
ف
تضع َ
أعمارىم  ،أل ّف اهلل تعاذل قد أحاطهم بعنايتو  ،وحفظهم برعايتو  ،وال ٯتكن أف ُ
مهما امتدت ُ
اسهم الفكرية  ،وتتعطّل مواىبهم العقلية  ،وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء  ،واهلل ذو الفضل
حو ّ
العظيم[(.])95
 7ػ األمانة:
ٍ
نقصاف  ،ودوف
امر اهلل ونواىيو إذل عباده ،دو َف زيادةٍ أو
وىي أف يكو َف ُّ
النيب أميناً على الوحي ،يبلّغ أو َ
َّ ِ
ِ ِ
ٖتر ٍ
َح ًدا إِالَّ
يف أو ٍ
ين يػُبَػلّْغُو َف ِر َساالَت اللَّو َوٮتَْ َش ْونَوُ َوالَ ٮتَْ َش ْو َف أ َ
تبديل  ،امتثاالً لقوؿ اهلل تعاذل{ :الذ َ
اللَّوَ َوَك َفى بِاللَّ ِو َح ِسيبًا *} [االحزاب.]39 :
فاألنبياء ٚتيعاً ُمؤَ٘تَنو َف على الوحي  ،يبلّغوف أوامر اهلل كما نزلت عليهم  ،ال ٯتكن ٢تم أف ٮتونوا أو ٮتُْ ُفوا
ينصح
يليق ّْ
أمرىم اهلل تعاذل بو  ،أل ّف ا٠تيانة تتناَب مع األمانة  ،وىل ُ
بالنيب أف ٮتو َف أمانتو  ،فال ُ
ما َ
األمة  ،وال يبلّغ رسالة اهلل[(])96؟!
ولذلك كاف وصف األمانة واجباً  ،و٬تب على ِ
األمة اعتقاده فيهم  ،وقد أثٌت اهلل تعاذل بو عليهم ُب
ُ
ٍ ٍ
ِ
ِ
ُت *} [االعراؼ ، ]68 :وكما قاؿ عن
ايات كثَتة كما قاؿ ىود عليو السالـَ { :وأَنَا لَ ُك ْم نَاص ٌح أَم ٌ
نوح ٍ
يوسف عليو السالـ{ :إِنَّك اْليػوـ لَ َديػنَا م ِك ِ
وىود
وقص عن ٍ
ُت *} [يوسف َّ ، ]54 :
ُت أَم ٌ
َ ََْ ْ َ ٌ
وصا ٍحل و ٍ
ٍ
كل منهم لقومو وىو يدعوىم لإلٯتاف{ :إِ ِّّْن لَ ُك ْم
لوط
وشعيب وموسى عليهم السالـ مقالةَ ٍّيب
رس ٌ ِ
وقص
ُت *} [الشعراء ، 168 ، 162 ، 143 ، 125 ، 107 :والدخافَّ ، ]18 :
وؿ أَم ٌ
َُ

ت ِ
مقالةَ ِ
ِ
ٍ
ت
ابنة
استَأْ َج ْر َ
استَأْج ْرهُ إِ َّف َخْيػَر َم ِن ْ
شعيب عليو السالـ ُب وصفها ١توسى عليو السالـ{ :يَاأَبَ ْ
اْل َق ِو ُّ ِ
ُت *} [القصص ]26 :إذل غَت ذلك من االيات الواصفة ٢تم ّٔذا ا٠تلق  ،دو َف سائر
ي األَم ُ
ِ
ِ
أوصافهم اٟتميدة  ،فدؿ اختيار ِ
ألنبياء اهلل عليهم السالـ ُب ىذه االيات مع كثرة
األمانة
وصف
ُ
وبالغ منزلتو[(.])97
صفاهتم وأخالقهم الكرٯتة على عظمة ىذا ا٠تُلق ُ ،
ِ
ا١تنزؿ
ولو دل تكن ُب األنبياء األمانةُ ّ
لتغَتت مظاى ُر الرسالة  ،وتب ّدلت  ،و١تا اطمأ ّف اإلنسا ُف على الوحي َ
٤تم ٌد كا٘تاً شيئاً ٦تّا نزؿ عليو لكتم ىذه االية
 ،و٢تذا تقوؿ السيدة عائشة رضي اهلل عنها :لو كاف ّ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
َح ُّق أَ ْف َٗتْ َشاهُ}[االحزاب :
الكرٯتةَ { :وُٗتْفي ُِب نَػ ْفس َ
َّاس َواللَّوُ أ َ
ك َما اللوُ ُمْبديو َوَٗتْ َشى الن َ
.])98([]37
يكاد
وقد نشأ رسوؿ اهلل (ص) على الصدؽ واألمانة ال يعرؼ ٢تما بديالً منذ نشأتو وترعرعو  ،وىو ال ُ
٤تل
األمُت ،
ؼ ُب أوساط قومو إال باألمُت  ،فيقولوف :جاء
يػُ ْعَر ُ
ُ
َ
حل ّ
وذىب األمُت[( ، ])99حىت ّ
ِ
األسود عند بنائهم
قص ِة رفع اٟتجر
دؿ على ذلك
الرضا ُب قلؤّم وعقو٢تم  ،كما ّ
احتكامهم إليو ُب ّ
ُ
ا١تشرفة  ،بعد تنازعهم ُب استحقاؽ شرؼ رفعو  ،ووضعو ُب ٤تلو  ،حىت كادوا يقتتلوف لوال
الكعبةَ ّ
اتفاقهم على ٖتكيم ِ
أوؿ ٍ
ا١ترضي
٤تم ٌد (ص)
ا١تسجد اٟتراـ  ،فكاف ذلك
يدخل
داخل
َ
ُّ
الداخل ىو ّ
ُ
ُ
األمُت رضينا  ،ىذا ٤تمد  ،فلما انتهى إليهم  ،وأخربوه ا٠ترب  ،قاؿ
لديهم أٚتعُت «فلما رأوه قالوا :ىذا
ُ
كل ٍ
قبيلة
كن  ،فوضعو فيو بيده الطاىرة ٍ ،ب قاؿْ « :
(ص)َّ « :
لتأخذ ُّ
ىلم َّ
إرل ثوباً» فأٌُبَ بو  ،فأخ َذ الر َ
ٍ
بناحية من ِ
الثوب ٍ ،ب ارفعوه ٚتيعاً» ففعلوا  ،حىت إذا بلغوا بو موضعو  ،وضعو ىو بيده ٍ ،بَ بٌت عليو»
الوحي األمُت[(.])100
قبل أف َ
يش ّْ
قاؿ ابن ىشاـ :وكانت قر ٌ
تسمي رسوؿ اهلل (ص) َ
ينزؿ عليو ُ
ٟتل ٍ
تشتعل بُت بطوف قريش ،
فتنة كادت
وىكذا كاف خلق األمانة سبباً لًتشيح ىذا الشاب اليتيم ّْ
ُ
ِ
ِ
فتُودي ْتياة كثَت منهم  ،لوال َّ
العظيمة أطفأهتا  ،وما كاف ٢تذه
األمانة
أف اٟتكمة العظيمة ِم ْن صاحب
ِ
يق أمامها ٦ ،تّا جعلهم يرضوف ْتكمو دوف أف
اٟتكمة أف َ
مهد الطر َ
خلق األمانػة قد ّ
يكن ُ
تربز لو دل ْ
ِ
مداىنة فئة على أخرى  ،لعلمهم بعظيم أمانتو  ،وثقتهم بػو[(.])101
شك ُب ٤تاباةٍ أو
ب إليهم ّّ
يتسر َ
ّ
بل لقد جعلتهم ثقتهم الكبَتة بأمانتو (ص) ينقلوف إذل بيتو أموا٢تم ،
ونفائس م ّدخراهتم  ،لتكو َف وديعةً
َ
يعلم من صدقو وأمانتو ،
عنده  ،فلم يكن أح ٌد ٔتكةَ عنده شيءٌ ٮتشى عليو إال وضعو عنده (ص)١ ،تا ُ
ودل يزؿ ذلك دأّٔم حىت بعد معاداتو بسبب دعوتو ٢تم إذل اإلٯتاف باهلل تعاذل  ،وترؾ عبادة األوثاف  ،ال
ٮتتلجهم شك ُب أمانتو  ،وىم لو معادوف.
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ُب مكة بعد
كما دؿ على ذلك تركو (ص) َّ
غ منها ٟ ،تق برسوؿ اهلل
ىجرتو َّ ،
ودائع الناس اليت كانت عنده للناس  ،حىت إذا فر َ
لَتد َ
(ص)[(.])102

* الشهادة لرسوؿ اهلل (ص) باألمانة:
ِ
دليل على شيوع ىذا
باألمانة األعداءُ واألصدقاءُ على ٍّيب
ولقد شهد لرسوؿ اهلل (ص)
حد سواء  ،وذلك ٌ
الكل لو بو.
ا٠تلق فيو ،
وتسليم ّْ
ُ
ا٠تلق
أماـ ىرقل ملك الروـ  ،دل
ْ
يستطع أف ٮتفي ىذا َ
قبل إسالمو َ
فأبو سفياف ُ
زعيم مكة ١تّا كاف َ
عم
العظيم  ،وىو اٟتر ُ
يص على أف يغمطو حقو  ،أو َ
يطعن فيو بدافع العداء لو حينذاؾ  ،ولكن ١تا سألو ّ
َ
ِ
ِ
ِ
يأمر بالصالة  ،والصدؽ  ،والعفاؼ  ،والوفاء بالعهد ،
يأمر النيب (ص) أجابو أبو سفياف :بأنو ُ
ماذا ُ
و ِ
أداء األمانة[(.])103
ِ
إنك
وأما األصدقاء  ،فمنو ما قالتو خد٬تةُ رضي اهلل عنها لو (ص) عند ابتداء ُّ
تنزؿ الوحي ... :فواهلل َ
اٟتديث[(.])104
ص ُد ُؽ
لتؤدي األمانةَ ،
َ
ّ
حم  ،وتَ ْ
وتصل ّ
الر َ
ُ
النجاشي ملك اٟتبشة وذلك حُت سألو عن
وما قالو جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنو ُب قصتو مع
ّْ
بعث اهلل إلينا رسوالً منا نعرؼ نسبو ِ
وص ْدقَو
الدين الذي اعتنقوه  ،فكاف من إجابتو لو قولو« :حىت َ
َ
وأمانتَو وعفافَو.])105([»..
النيب (ص) بتلك ا١تكانة من األمانة  ،ألف اهلل تعاذل قد أراد منو أف يكو َف خاًب
وال َغ ْرَو ُب أف يكو َف ُّ
ِ
يناؿ ثقةَ الناس  ،فيستجيبوف لو ،
كامل
األمانة ُ ،
يقوـ بذلك إال ٌ
أنبيائو ورسلو إذل ا٠تلق كافة  ،وال ُ
أمُت ُ
خلق األمانة فيو (ص) بكل معانيو بعد بعثتو  ،كتمثلو فيو قبل ذلك  ،بل
ويؤمنوف بو  ،ولقد ٘تثّل ُ
حق قياـ
أجل  ،فلقد ائتمنو اهلل تعاذل على تبليغ شرعو  ،وسياسة خلقو  ،فقاـ بذلك َّ
بأوضح من ذلك و ّ
 ،حىت رضي اهلل عنو وعن بالغو ا١تبُت  ،وشهد لو بأنّو أدى األمانة  ،وبلَّ َغ
ِ
ت
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْ٘تَ ْم ُ
الرسالة كما وصلت إليو حىت ًبَّ الدّْين  ،وذلك حُت قاؿ سبحانو{ :الْيَػ ْوَـ أَ ْك َم ْل ُ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َـ ِديناً}[ا١تائدة.])106([]3 :
َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
 8ػ السالمة من العيوب ا١تنفرة أو ما ٮتل بأداء رسالتهم:
وىذه الصفة من خصائص األنبياء والرسل الكراـ  ،فإنو ١تا كانت مهمة الرسل عليهم الصالة والسالـ
ٯتكن أف تكو َف
تستدعي ٥تالطةَ الناس  ،و
َ
االجتماع ّٔم لدعوهتم وإرشادىم وقيادهتم وسياستهم  ،فال ُ
الناس من االجتماع ّٔم  ،أو اتباعهم  ،والسماع لدعوهتم  ،كما أ ّف
فيهم عيوب َخ ْلقية أو ُخلقية  ،تن ّف ُر َ
األمراض ا١تنفّْرة كالربص واٞتذاـ والتشويو اٞتسدي ال يكو ُف ُب ِ
أحد األنبياء  ،فهم وإف كانوا من البشر ،
َ
ُ
وجل قد صاهنم من العيوب ا١تن ّفرة  ،وسلّمهم من
ارض اليت
تصيب البشر  ،إالّ أ ّف اهلل ّ
تصيبُهم العو ُ
ُ
عز ّ
النفوس تنفر منهم.
األمراض الشائنة  ،اليت ٕتعل
َ
الدود
مرض  ،واشت ّد بو ا١ترض  ،حىت تع ّف َن ُ
جسده  ،وأصبح ُ
وما ٭تكى عن أيوب عليو السالـ من أنّو َ
ٮترج من بدنو  ،حىت كرىتو زوجتُو َّ ،
فإف ىذا من األباطيل واألكاذيب اليت نُقلت عن اإلسرائيليات ،
ِ
صفات األنبياء  ،ودل يذكر لنا القرا ُف الكرميُ شيئاً من
٬توز تصديقها أو االعتقاد ّٔا  ،ألهنا تتناَب مع
وال ُ

الضر ُب بدنو  ،فدعا ربَّو فكشف عنو ما أصابو من كرب وبالء ،
ىذا ّ ،
وإ٪تا الذي ذكره أنو قد أصابو ُّ
َِّن م َّس ٍِت الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ ِِ
قاؿ تعاذل{ :وأَيُّ َ ِ
ُت *} [األنبياء 83 :ػ .] 84
الراٛت َ
َ
َ َ َُْ
وب إ ْذ نَ َادى َربَّوُ أ ّْ َ َ
يلح ُق البشر
الضر َ
وظاىر من االية الكرٯتة أ ّف الضر الذي أصابو كاف ُب جسمو وأىلو  ،وىذا النوع من ّ
 ،ويلحق األنبياء َّ ،
فإف ا١ترض يعًتي األنبياء  ،كما يعًتيهم ا١توت  ،وليس ُب ذلك شيءٌ ينقص من
قدرىم  ،أو يزري ٔتقامهم  ،وكما يستحيل على األنبياء اإلصابة باألمراض ا١تن ّفرة  ،كما يستحيل عليهم
ٮتل بقيامهم بأعماؿ الرسالة[(.])107
اٞتنوف واإلغماء الطويل  ،أل ّف ذلك ّ
 9ػ العصمة:
* العصمة من ا٠تطأ ُب التبليغ والتنفيذ:
الرسل معصوموف فيما يبلغوف عن اهلل  ،فهم ال ٮتطئوف ُب التبليغ عن اهلل  ،وال ٮتطئوف ُب تنفيذ ما
أوحى اهلل بو إليهم  ،عصمهم اهلل من ا٠تطأ ُب ىذه وتلك  ،وذلك من خصوصياهتم:
أ ػ أل ّف األمر ال يستقيم إذا أخطأ الرسوؿ ُب التبليغ عن اهلل  ،إذ ليس لذلك إال إحدى نتيجتُت ػ كلتا٫تا
خارجة عن التصور ػ:
يسكت الوحي عن تصحيح ا٠تطأ  ،ومعٌت ذلك َّ
* إما أف
أف اهلل سبحانو وتعاذل أراد أف يبلغ الناس أمراً
َ
ُ
األمر  ،وىذا ال ٬توز ُب حق اهلل تبارؾ وتعاذل.
معيناً ٍ ،ب رضي جل جاللو أف يبلّ َغ عنو غَت ذلك َ
الرسوؿ فيقوؿ للناس :إ ّف اهلل أمرِّن أف أبلّغكم كذا وكذا ،
فيعود
ُ
وإما أف َ
يتنزؿ الوحي بالتصحيح ُ ،
* ّ
ولكٍت
الناس الثقةَ
وينتج عن ذلك ال ٤تالة أف َ
ُ
أخطأت ُب التبليغ  ،وإليكم االف تصحيح البالغ ُ ،
يفقد ُ
قائم ُب أذىاهنم.
فيما يبلغهم إياه الرسوؿ عن ربو  ،أل ّف
َ
احتماؿ ا٠تطأ ُب التبليغ ٌ
وكال ىذين األمرين خار ٌج عن التصور  ،ألنّو يتناَب مع اٟتق الذي يتنزؿ بو الوحي مع التوقَت والتعظيم
الالزمُت لكالـ اهلل سبحانو وتعاذل  ،مع وجوب الطاعة للرسل صلوات اهلل وسالمو عليهم.
الرسوؿ ُب تنفيذ ما أوحى اهلل بو إليو  ،أل ّف القدوةَ تنتفي ٍ
يومئذ
األمر كذلك إذا أخطأ
ب ػ وال
ُ
يستقيم ُ
ُ
أي طريق يسلكوف  ،وفضالً عن
الرسل  ،فال يعرفوف َّ
 ،ويضط ِر ُ
ب ُ
األمر ُب نفوس األتباع  ،الذين اتبعوا َ
ذلك تذىب جدية األمر من مشاعرىم  ،فا١تفروض ُب الشخص ا١تؤمن أف ٬تتهد ُب اتباع ما أنزؿ اهلل
قدر جهده  ،ليكوف أقرب إذل الصواب  ،فإذا كاف القدوة أمامو ػ وىو الرسوؿ ػ ٮتطأى ُب التنفيذ ،
ِ
اب  ،فهو ليس أفضل من
فسوؼ ُّ
يتحرى الصو َ
٭تس ىو أنو ُب ح ّل من أف ٮتطأى  ،وليس عليو أف ّ
ٍ
وعندئذ ينفرط عقد
الرسوؿ ا١تؤيد بالوحي ،
األمر  ،وال يعود للدين ما أراده اهلل من تعظيم ُب نفوس ا١تؤمنُت[(.])108
آد َـ
اصطََفى َ
إف الرسل صلوات اهلل وسالمو عليهم قد اصطفاىم اهلل واختارىم  ،قاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ ْ
آؿ إِبػر ِاىيم و َ ِ
ِ
ُت *} [اؿ عمراف.]33 :
آؿ ع ْمَرا َف َعلَى اْل َعالَم َ
َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ

* العصمة من ا١تعاصي:
ِ
يب أَ ْف يَػغُ َّل} [اؿ عمراف:
ونزىهم عن السيئات وعصمهم من ا١تعاصي صغَتىا وكبَتىا { َوَما َكا َف لنَِ ٍّيب
.]161
ِ
ك
يك َربُّ َ
ك َْ٬تتَبِ َ
وحالّىم باألخالؽ العظيمة من الصدؽ والتفاِّن ُب اٟتق  ،فاجتباىم  ،وعلمهمَ { :وَك َذل َ
ويػعلّْمك ِمن تَأْ ِو ِيل األَح ِاد ِ ِ ِ
ِ
ك ِم ْن قَػْب ُل
وب َك َما أََ٘تََّها َعلَى أَبَػ َويْ َ
يث َويُت ُّم ن ْع َمتَوُ َعلَْي َ
ك َو َعلَى آؿ يَػ ْع ُق َ
ََُ ُ َ ْ
َ
اؽ إِ َّف ربَّ ِ
ِ ِ
ِ
يم *} [يوسف .]6 :
يم َوإِ ْس َح َ َ َ
يم َحك ٌ
ك َعل ٌ
إبْػَراى َ
فاألنبياء يتّسموف بالطهر والنزاىة والقداسة  ،وىم النموذج اٟتي  ،والصورة ا١تثلى للكماؿ اإلنساِّن ،
يقصروف
ومن ٍَبّ فهم معصوموف عن االثاـ ّ ،
٤ترماً  ،وال ّ
ومنزىوف عن الوقوع ُب ا١تعاصي  ،فال يرتكبوف ّ
ا١تثل األعلى
ُب أداء واجب  ،وال يتّصفوف إالّ باألخالؽ العظيمة  ،اليت يكونوف ٔتوجبها القدوَة اٟتسنةَ و َ
 ،وقد زّكاىم اهلل سبحانو وتعاذل  ،وأدّٔم وى ّذّٔم وعلّمهم  ،قاؿ تعاذل{ :أُولَئِ َّ ِ
َ
ين َى َدى اللَّوُ
ك الذ َ
ِ
َّه ْم
استَ َجْبػنَا لَوُ َوَوَىْبػنَا لَوُ َْ٭ت َِت َوأ ْ
فَبِ ُه َد ُاى ُم ا ْقػتَد ْه} [االنعاـ  .]90 :وقاؿ تعاذل{ :فَ ْ
َصلَ ْحنَا لَوُ َزْو َجوُ إِنػ ُ
ِِ
َكانُوا يسا ِرعو َف ُِب ْ ِ
ُت *} [االنبياء .]90 :
َُ ُ
ا٠تَْيػَرات َويَ ْد ُعونَػنَا َر َغبًا َوَرَىبًا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
َّضح من ىذه االيات مدى الكماؿ اإلنساِّن الذي أفاضو اهلل على أنبيائو ورسلو  ،ولو دل يكونوا
فيت ُ
تضيع الثقة فيهم  ،فال
لصغر شأ ُهنم ُب أعُت الناس  ،وبذلك ُ
كذلك  ،لسقطت ىيبتُهم ُب القلوب  ،و َ
ينقاد ٢تم أح ٌد  ،ولذىبت اٟتكمةُ من إرسا٢تم ليكونوا قاد َة ِ
اٟتق[(.])109
ا٠تلق إذل ّْ
ُ
* حقيقػة العصمػة:
ا١تنع  ،وقاؿ
ا١تنع  ،وورد ُب (لساف العرب) :العصمةُ ُ
العصمة ُب اللغةُ :
ِ
ِ ِ
اؿ الَ ع ِ
اص َم الْيَػ ْوَـ ِم ْن أ َْم ِر اللَّ ِو إِالَّ َم ْن
الزجاج ُب قولو تعاذل{ :قَ َ
اؿ َسآ ِوي إِ َذل َجبَ ٍل يَػ ْعص ُم ٍِت م َن الْ َماء قَ َ َ
ّ
َرِح َم} [ىود  .]43 :أي ٯتنعٍت من ا١تاء  ،وا١تعٌت :من تغريق ا١تاء .واعتصم فال ٌف باهلل إذا امتنع بو ،
اعتصمت باهلل إذا امتنعت بلطفو من ا١تعصية  ،ومن ذلك أيضاً قوؿ اهلل تعاذل حكاية عن امرأة العزيز:
و
ُ
ِِ
ص َم} [يوسف .]32 :
{ َولَ َق ْد َر َاوْدتَّوُ َع ْن نَػ ْفسو فَ ْ
استَػ ْع َ
٭تمل النيب على فعل ا٠تَت  ،ويزجره عن الشر  ،مع ِ
ِ
بقاء
ّأما ُب االصطالح :فهي ٌ
لطف من اهلل تعاذل ُ َّ
االختيار ٖ ،تقيقاً لالبتالء.
ظ اهللِ أنبياءَه ورسلَو من النقائص  ،وٖتقيقهم بالكماالت النفسية  ،والنصرة والثبات ُب
وقيل :ىي حف ُ
األمور  ،وإنزاؿ السكينة.
ِ
ا١تعصية و ِ
ا١تيل إليها مع القدرةِ عليها.
٘تنع اإلنسا َف من فعل
وقيل :ىي ملكةٌ إ٢تية ُ
صدور الذنب عنو ،
ٯتتنع بسببها
ذىب ُ
بعضهم إذل أهنا خاصيةٌ ُب نفس الشخص أو ُب بدنو ُ ،
ُ
وقد َ
ا١تدح بذلك
ضو  ،كما يقوؿ اإل٬تي :إنو لو كاف ذلك كذلك ١ ،تا
َّ
يضعف ىذا الرأي ويَ ْد َح ُ
و٦تّا ّ
استحق َ
الذنب ٦تتنعاً عنهم ١ ،تا كاف
 ،وأيضاً فاإلٚتاعُ على ّأهنم مكلفوف بًتؾ الذنوب  ،مثابوف بو  ،ولو كاف ُ

ِ
ِ
رل} [فصلت  .]6 :يدؿ على ٦تاثلتهم
وحى إِ ََّ
كذلك  ،وأيضاً قولو تعاذل{ :قُ ْل إَّ٪تَا أَنَا بَ َشٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
لسائر الناس فيما ِ
يرج ُع إذل البشر ِية واالمتيا ِز بالوحي ال غَت[(.])110
* العصمة ثابتة قبل البعثة وبعدىا:
وقد اختلف العلماءُ ُب عصمة األنبياء  ،ىل ىي قبل البعثة أـ بعدىا؟ وىل تكو ُف العصمةُ عن الكبائر
فقط  ،أـ عن الكبائر والصغائر من الذنوب؟.
بعضهم إذل أ ّف العصمة ثابتةٌ ٢تم قبل النبوة وبعدىا من الصغائر والكبائر  ،وذلك أل ّف السلوؾ
فذىب ُ
الشخصي ػ ولو قبل النبوة ػ يؤثّر على مستقبل الدعوة للنيب َّ ،
فالبد إذاً أف يكو َف من ذوي السَتة العطرة
َّ
مطعن ُب رسالتو ودعوتو  ،واستدلّوا على ذلك بأ ّف اهلل تبارؾ
 ،والصفاء النفسي  ،حىت ال يكو َف ٙتة ٌ
وتعاذل قد اختار أنبياءه من صفوة البشر  ،ورعاىم منذ الصغر كما قاؿ تعاذل ١توسى عليو السالـ:
ِ
َّه ْم ِعْن َدنَا لَ ِم َن
{ َولتُ ْ
صنَ َع َعلَى َعْي ٍِت *} [طو  .]39 :وجعلهم من ا١تصطفُت  ،كما قاؿ سبحانوَ { :وإِنػ ُ
َخيَا ِر *} [ص  .]47 :فالب ّد إذاً أف يكونوا معصومُت قبل النبوة وبعدىا  ،لكن وقع
ُت األ ْ
صطََف ْ َ
الْ ُم ْ
ا٠تالؼ ُب وجوب العصمة ٢تم من الصغائر[(.])111
دابر ا٠تالؼ
داخل ُب األمور االجتهادية اليت دل ْ
تنهض ٢تا أدلةٌ قاطعة ُ
تقطع َ
والبحث ُب ىذه ا١تسألة ٌ
حق األنبياء خصوصاً
ٚتهور أىل السنة واٞتماعة ٯتيلوف إذل القوؿ بامتناع الصغائر ُب ّ
فيها  ،وإف كاف ُ
بعد البعثة.
وأما الفريق االخر فقد ذىب إذل َّ
أف عصمة األنبياء والرسل إ٪تا تكوف بعد النبوة  ،وتكوف ُب الصغائر
ألف ا١تعاصي تكو ُف بعد ورود الشرع والتكليف بو َّ ،
والكبائر معاً َّ ،
البشر ليسوا مأمورين باتباعهم
وألف َ
قبل البعثة  ،فاالتباع واالقتداء ّإ٪تا يكوف بعد نزوؿ الوحي عليهم  ،وبعد تشريفهم ْتمل الرسالة واألمانة
فإ٪تا ىم كسائر البشر  ،ومع ذلك َّ
الوقوع ُب ا١تعاصي واالثاـ  ،أو
فإف سَتهتم تأىب عليهم
 ،و ّأما قبلها ّ
َ
غَت معصومُت  ،لكنّهم ٤تفوظوف
اال٨تراؼ ُب طريق الفاحشة والرذيلة ّ ،
فإهنم ولو كانوا قبل البعثة َ
بالعناية والفطرة.
ا١تعو ُؿ من أقواؿ العلماء :ىو أ ّف األنبياءَ صلوات اهلل وسالمو عليهم معصوموف عن
و
الصحيح الذي عليو َّ
ُ
بعض ا١تخالفات
ا١تعاصي (الصغائر والكبائر) بعد النبوة باتفاؽ  ،وأما قبل النبوة فيحتمل أف تقع منهم ُ
تقدح بالكرامة والشرؼ[(.])112
اليسَتة اليت ال ُّ
ٗتل با١تروءة  ،وال ُ
طعن
استعظاـ بعض الباحثُت نسبة صغائر الذنوب إذل األنبياء :م ّدعُت بأ ّف وقوع مثل ىذه الذنوب فيو ٌ
احتجوا لذلك بأمرين:
بالرسل والرساالت  ،و ّ
ِ ِ
ُس َوةٌ
أمر باتباع الرسل  ،والتأسي ّٔم  ،قاؿ تعاذل{ :لَ َق ْد َكا َف لَ ُك ْم ُِب َر ُسوؿ اللَّو أ ْ
األمر األوؿ :أ ّف اهلل َ
حسنَةٌ لِمن َكا َف يػرجو اللَّو والْيػوـ ِ
ااخَر َوذَ َكَر اللَّوَ َكثِ ًَتا *} [االحزاب  .]21 :وىذا يستل ِزُـ أ ّف
َْ ُ َ َ َ ْ َ
ََ َْ
طاعات ال ٤تالة ،
اعتقادات الرسوؿ وأفعالو وأقوالو ٚتيعاً
ٌ

والجتمع ُب ىذه ا١تعصية اليت وقعت منو األمر
يقع من الرسوؿ معصيةٌ ٟتصل تناقض ،
َ
ألنّو لو جاز أف َ
حيث األمر بالتأسي بو  ،والنهي عن اقًتافها من حيث كوهنا معصية منهي عنها ،
باتباعها وفعلها من ُ
وىذا تناقض  ،فال ٯتكن أف يأمر اهلل عبداً ٍ
بشيء ُب ٍ
حاؿ ينهاه عنو.
َ
وقد
ُ
تصدؽ ىذه الدعوى لو بقيت معصيةُ الرسوؿ خافيةً غَت ظاىرةٍ ْ ،تيث ٗتتلط علينا الطاعةُ
ٍ
ِ
قرْو َف على
معصية أيّاً
با١تعصية  ،ولكن ٦تّا يقرره أىل السنة القائلوف بوقوع الصغائر منهم :أ ّف الرسل ال يُ ُّ
كانت  ،ومن ٍَبَّ َّ
وقع منهم من صغائر الذنوب  ،ويدفعهم إذل التوبة منها.
فإف الوحي ينبّههم إذل ما َ
األمر الثاِّن :من قاؿ بعصمة األنبياء من مثل ىذه الذنوب  ،توىم َّ
الذنوب تناُب الكماؿ  ،و َّأهنا
أف
َ
ِ
ا١تذنب منها  ،وىو غَت صحيح َّ ،
ب من
تكوف نقصاً  ،وإف تاب
فإف التوبة ُّ
ٕتب ما قبلها  ،والتائ ُ
ُ
الذنب َكمن ال ذنب لو ِ ،
وم ْن ٍَبَّ فإف صغائر الذنوب ال تناُب الكماؿ  ،وال يتوجو إذل صاحبها اللوـ ،
ِ َْ
َ
ٍ
معصية خَتاً منو قبل وقوع ا١تعصية  ،وذلك ١تا
بل إ ّف العبد ُب كث ٍَت من األحياف يكوف بعد توبتو من

يشعر بو من الندـ وا٠توؼ وا٠تشية  ،و١تا يقبل عليو من االستغفار والدعاء  ،والعمل الصاحل رجاء أف
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين *} [البقرة .]222 :
٘تحو
ُت َوُ٭ت ُّ
اٟتسنات السيئات  ،قاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ ُ٭ت ُّ
ب التػ َّ
َّواب َ
ُ
ب الْ ُمتَطَ ّْه ِر َ
ِِ
ٍ
وقاؿ تعاذل{ :إِالَّ من تَاب وآمن وع ِمل عمالً ِ ِ
ورا
ك يػُبَد ُ
صاٟتًا فَأُولَئ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ّْؿ اللَّوُ َسيّْئَاهت ْم َح َسنَات َوَكا َف اللَّوُ َغ ُف ً
ِ
يما *} [الفرقاف .]70 :
َرح ً
قص من مكانة الرسل  ،وال تَػ ْق َد ُح ُب عصمة األنبياء  ،بل ىي
وأخَتاً :فإ ّف مثل ىذه الصغائر ال تَػْنتَ ُ
ِ
االجتهادات الشخصية  ،ولكنّهم
التصرفات  ،و
ُ
أقرب لتوكيد بشريتهم  ،فهم ٌ
بشر عرضةٌ للخطأ ُب ّ
معصوموف فيما يتعلّق بالوحي تلقيناً وتبليغاً  ،وىذا ٬تعلهم أىالً للقدوة واألسوة  ،فلو أصبحوا نوعاً اخر
ِ
ِ
الرسل
من البشر ال ٕتري عليهم ا٢تنات وا٢تفوات البشرية  ،لصعبت القدوةُ ّٔم  ،وقاؿ الناس :ىؤالء ُ
ليسوا مثلنا ُب أي ٍ
شيء فكيف نقتدي ّٔم[(])113؟.
ذنب من نيب  ،إال وسارع إذل التوبة واالستغفار  ،يدلُّنا
ومعلوـ أنّو دل ْ
يقع ٌ
ذنوب األنبياء إال مقرونةً بالتوبة واالستغفار.
على ىذا أ ّف القراف دل يذكر َ
فادـ وزوجو عصيا فبادرا بالتوبة قائلُت{ :ربػَّنَا ظَلَمنَا أَنْػ ُفسنَا وإِ ْف َدل تَػ ْغ ِفر لَنَا وتَػرٛتَْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين
ْ
ُ ُ
َ َ ْ ْ َْ
ا٠تَاس ِر َ
َ
َ
*} [االعراؼ .]23 :
ب إِ ِّّْن
ط
وما كادت ضربةُ موسى عليو السالـ تُ ْس ِق ُ
القبطي قتيالً حىت سارع طالباً الغفراف والرٛتةَ { :ر ّْ
َّ
ت نَػ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر ِرل} [القصص .]16 :
ظَلَ ْم ُ
ِ
اب *} [ص :
يشعر ٓتطيئتو حىت َّ
خر راكعاً وأناب{ :فَ ْ
استَػ ْغ َفَر َربَّوُ َو َخَّر َراك ًعا َوأَنَ َ
وداود ما كاد ُ
 ، ])114([]24وذلك حُت حكم ِ
يستمع لقوؿ ا٠تص ِم االخر  ،قاؿ تعاذل:
ألحد ا٠تصمُت قبل أف
َ
َ
ِ
ِ
ف خصمافِ
ِ
اؾ نَػبَأُ ْ
{ َوَى ْل أَتَ َ
ود فَػ َف ِز َ
اب *إ ْذ َد َخلُوا َعلَى َد ُاو َ
ا٠تَ ْ
ص ِم إِ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحَر َ
ع مْنػ ُه ْم قَالُوا الَ َٗتَ ْ َ ْ َ
ِ
الصر ِ
ِ
ِ ِ
ضنَا َعلَى بَػ ْع ٍ
اط *إِ َّف َى َذا أ َِخي لَوُ تِ ْس ٌع
اح ُك ْم بَػْيػنَػنَا بِ ْ
بَػغَى بَػ ْع ُ
ض فَ ْ
اٟتَ ّْق َوالَ تُ ْشط ْط َو ْاىدنَا إ َذل َس َواء ّْ َ

ِ
وتِسعو َف نَػعجةً وِرل نَػعجةٌ و ِ
ا٠تِطَ ِ
ك إِ َذل
اؿ أَ ْك ِف ْلنِ َيها َو َعَّزِِّن ُِب ْ
اب *قَ َ
اح َدةٌ فَػ َق َ
ك بِ ُس َؤ ِاؿ نَػ ْع َجت َ
اؿ لَ َق ْد ظَلَ َم َ
َ ُْ ْ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِع ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ ِ َّ
يل َما ُى ْم
اج ِو َوإِ َّف َكثِ ًَتا ِم َن ْ
وعملُوا َّ
ا٠تُلَطَاء لَيَْبغي بَػ ْع ُ
آمنُوا َ
َ
ين َ
ض إالَّ الذ َ
الصاٟتَات َوقَل ٌ
ِ
اب *} [ص  21 :ػ .])115([]24
َوظَ َّن َد ُاو ُ
ود أََّ٪تَا فَػتَػنَّاهُ فَ ْ
استَػ ْغ َفَر َربَّوُ َو َخَّر َراك ًعا َوأَنَ َ
تاسعاًػ شبهات حوؿ عصمة األنبياء:
ِ
ب إذل بعضهم االخر الذنب
ما ورد ُب القراف الكرمي من نصوص ُ
تثبت لبعضهم َ
بعض ا١تخالفات  ،وتنس ُ
وا١تعصية  ،كادـ  ،ونوح  ،وموسى عليهم السالـ  ،وغَتىم من األنبياء وا١ترسلُت  ،كما ُب قولو تعاذل ُب
آد ُـ َربَّوُ فَػغَ َوى *} [طو  ]121 :وقولو سبحانو ُب حق نوح عليو
صى َ
حق ادـ عليو السالـَ { :و َع َ
السالـ{ :إِ ِّّْن أ َِعظُك أَ ْف تَ ُكو َف ِمن ْ ِ ِ
ُت *} [ىود  ]46 :وقولو جل وعال ُب حق سيد ا١ترسلُت
َ
اٞتَاىل َ
َ
(ص){ :لِيػ ْغ ِفر لَك اللَّو ما تَػ َقد ِ
َخَر} [الفتح  .]2 :فاٞتواب على ذلك أ ّف ىذه
ك َوَما تَأ َّ
َّـ م ْن َذنْبِ َ
َ َ َ َُ َ
النصوص ٤تمولةٌ على بعض الوجوه االتية:
* أهنا ليست معصية  ،وإ٪تا فِ ْع ُل خالؼ األوذل.
ِ
االجتهاد
وإ٪تا ىي خطأٌ ُب االجتهاد  ،وا٠تطأُ ُب
* ّأهنا ليست معصية ّ ،
ألف ا١تعصية ىي ارتكاب ِ
ِ
ال يتناَب مع العصمة َّ ،
ف
ُ َّ
احملرـ عمداً  ،وا٠تطأ ىو إبداءُ الرأي ُب أمر ٮتال ُ
ٍ
أصح.
تصر ٌ
اخر ّ
اٟتقيقة ا١توجودة ُب علم اهلل تعاذل  ،أو ىو ّ
ؼ على وجو يكو ُف لو وجوٌ ُ
فإهنا قد وقعت قبل النبوة[( ، ])116وإليك شيء من اإليضاح:
وعلى فرض ّأهنا ٥تالفة ومعصية ّ
أ ػ ادـ عليو السالـ:
ِ
ت َ٢تَُما ُس ْوآتُػ ُه َما َوطَِف َقا
صرح القراف ّٔا ُب قولو تعاذل{ :فَأَ َكالَ مْنػ َها فَػبَ َد ْ
معصية ادـ عليو السالـ اليت ّ
اف علَي ِهما ِمن ورِؽ ْ ِ
ِ ِ
اب َعلَْي ِو َوَى َدى *} [طو :
صى َ
آد ُـ َربَّوُ فَػغَ َوى * ٍُبَّ ْ
اجتَبَاهُ َربُّوُ فَػتَ َ
اٞتَنَّة َو َع َ
ٮتَْص َف َ ْ َ ْ َ َ
 121ػ ّ ]122إ٪تا كانت ىذه ا١تخالفةُ وا١تعصيةُ قبل النبوة  ،بدليل قولو تعاذل :واالجتباءُ ىو اصطفاءُ
اجتَبَاهُ َربُّوُ}  ،فتكو ُف ا١تعصيةُ قد وقعت من ادـ عليو السالـ قبل النبوة.
اهلل { ٍُبَّ ْ
أكل من الشجرة ناسياً  ،بدليل قولو تعاذلَ { :ولَ َق ْد َع ِه ْدنَا إِ َذل
وىناؾ قوؿ اخر أ ّف ادـ عليو السالـ ّ ،إ٪تا َ
آد َـ ِم ْن قَػْب ُل فَػنَ ِسي َوَدلْ َِ٧ت ْد لَوُ َع ْزًما *} [طو  .]115 :وقيلَّ :
إف ادـ عليو السالـ ١تا هني عن األكل
َ
َ
ِِ
ظن َّ
عُت ىذه الشجرة ال
َّجَرَة} [البقرة َّ .]35 :
أف ا١تر َاد ُ
من الشجرة بقولو تعاذلَ { :والَ تَػ ْقَربَا َىذه الش َ
ٍ
ِ
باجتهاد منو  ،ال عن سابق
كل ذلك
ف األمر  ،و ُّ
جْن ُسها  ،فأكل من شجرةٍ أخرى من جنسها فخالَ َ
تعم ٍد وإصرا ٍر على ا١تخالفة.
ّ
أقرب األقواؿ ُب ىذا أف نقوؿَّ :
ادـ أكل من الشجرة ناسياً  ،والنسياف يرفع اإلٍب عن الفاعل  ،كما
إف َ
و ُ
قاؿ (ص)« :رفع عن أميت ا٠تطأُ والنسياف وما استُ ْك ِرىوا عليو»[( ، ])117كما قاؿ تعاذلَ { :ربػَّنَا الَ
ِ
ِ
عزـ منو على ا١تعصية ،
تُػ َؤاخ ْذنَا إِ ْف نَسْيػنَا أ َْو أ ْ
تعم ٌد أو ٌ
َخطَأْنَا} [البقرة  ]286 :ودل يكن من ادـ ّ
ِ
ِ
بعض ا١تفسرين كالقرطيب وابن العريب.
بدليل االية اليت ذكرناىا وذلك {فَػنَس َي َوَدلْ َ٧ت ْد لَوُ َع ْزًما *} اختاره ُ

صاحب تفسَت ا١تنار حيث قاؿ ... :ولنا
قبل النبوة  ،وذلك ما اختاره
أو نقوؿ :إ ّف ا١تعصيةَ ْ
ُ
وقعت منو َ
ِ
ِ
عزـ النبوة  ،كما قاؿ جل شأنو {فَػنَس َي َوَدلْ َ٧ت ْد لَوُ
قبل أف يد ِرَكوُ ُ
أف نقوؿ :إ ّف تلك ٥تالفة صدرت منو َ
َع ْزًما *}
واالتفاؽ ّإ٪تا ىو على العصمة عن ٥تالفة األوامر بعد النبوة  ،وقد يكوف الذي وقع من ادـ نسياناً ،
فس ّْمي تفخيماً ألمره عصياناً ..والنسيا ُف والسهو ٦تّا ال يناُب العصمة[(.])118
ُ
وذىب إذل َّ
أف ا١تخالفة وقعت من ادـ عليو السالـ بسبب
رجح األوؿ ،
وأبو بكر ابن العريب ا١تالكي قد ّ
َ
نصو :كم قاؿ ُب تنزيو األنبياء عن الذي ال يليق
النسياف  ،فقد جاء ُب كتاب (أحكاـ القراف) ما ّ
ِ
ب اٞتهلةُ إليهم ػ من وقوعهم ُب الذنوب عمداً منهم إليها  ،واقتحاماً ٢تا مع العلم ّٔا ،
ٔتنزلتهم ٦تا يَػْنس ُ
لكن الباري سبحانو
يتورعوف عن ذلك  ،فكيف بالنبيُت  ،و ّ
وحاشا هلل ػ فإ ّف األوساط من ا١تسلمُت ّ
ْتكمو النافذ  ،وقضائو السابق  ،أسلم ادـ إذل ا١تخالفة  ،فوقع فيها متعمداً ناسياً فقيل ُب تعمده:
ِ
آد َـ ِم ْن قَػْب ُل فَػنَ ِس َي َوَدلْ َِ٧ت ْد لَوُ َع ْزًما *} [طو
{وعصى آدـ ربو} وقيل ُب بياف عذره { َولَ َق ْد َع ِه ْدنَا إِ َذل َ
متعمداً ناسياً ليمينو  ،أو ٥تطئاً ُب
 .]115 :ونظَتُىا :أف َ
الرجل ال يدخل داراً أبداً  ،فيدخلها ّ
٭تلف ُ
ناس  ،ومتعلَّق ِ
تأويلو  ،فهو عام ٌد ٍ
العمد غَت متعلَّ ِق النسياف ..وجاز للموذل أف يقوؿ ُب عبده (عصى)
نسي) تنزيهاً.
تعذيباً  ،ويعود عليو بفضلو فيقوؿَ ( :
ٍ
ٮترب بذلك (أي بعصياف ادـ) إال إذا ذكرناه ُب أثناء قولو تعاذل عنو
ٍب قاؿ :وال ٬توز ألحد منا اليوـ أف َ
ُت ا١تماثلُت لنا
فأما أف يبتدأى ذلك من قبل نفسو  ،فليس ّتائ ٍز لنا ُب ابائنا األدنَػ ْ َ
 ،أو قوؿ نبيو (ص) ّ ،
 ،فكيف ُب أبينا األقدـ األعظم األكرـ  ،النيب ا١تقدـ  ،الذي عذره اهلل  ،وتاب عليو وغفر
لو[(.])119
وإ٪تا أكل
يتعمد ٥تالفة أمر اهلل عز وجل ّ ،
ا١تفسرين أ ّف ادـ عليو السالـ دل ّ
ومن خالؿ أقواؿ العلماء و ّ
متأوالً  ،بطريق االجتهاد  ،أو ناسياً ألمر اهلل تبارؾ وتعاذل  ،فعاتبو ربُّو بإخراجو من اٞتنة ،
من الشجرة ّ
ٍ ٍ ٍ
٬توز لنا أف نرميَو بالعصياف  ،مع َّ
أف ما وقع منو دل
وإنزالو إذل األرض  ،وذلك ٟتكمة إ٢تية سابقة  ،فال ُ
األدب  ،وال سيّما بعد أف نزؿ القراف بقولو
َ
يكن إال بسبب النسياف  ،وال أف نسيءَ
اب َعلَْي ِو َوَى َدى *} [طو .])120([]122 :
تعاذلٍُ { :بَّ ْ
اجتَبَاهُ َربُّوُ فَػتَ َ
٧تد لو
أكل من الشجرةِ ناسياً  ،ودل يكن عازماً وال عامداً وال قاصداً  ،فمعٌت دل ْ
إ ّف ادـ عليو السالـ َ
يتعمد ا١تخالفة  ،ودل
قصداً { َوَدلْ َِ٧ت ْد لَوُ َع ْزًما *} ُّ
تعمداً لألكل من الشجرة  ،ودل يعزـ على األكل  ،ودل ّ
يصر على ارتكاب احملظور  ،دل ٧تد لو عزماً على ا١تخالفة  ،ألنّو أكل من الشجرة ناسياً  ،والنسيا ُف
ّ
التعمد  ،وُب االية ػ على ىذا الفهم والتفسَت ػ توجيوٌ ١تعصية ادـ ُب أكلو من الشجرة
ينفي عنو
َ
القصد و ّ
 ،بأنّو كاف ُب ِ
حالة ٍ
نسياف منو تعهده هلل  ،وعدـ تذكره  ،ولو كاف ذاكراً لعهد اهلل ١تا أكل من الشجرة ،
نفي للعزـ والتعمد والتصميم واإلصرار  ،وكأف ٚتلة توجيوٌ ألكل ادـ من { َوَدلْ َِ٧ت ْد لَوُ َع ْزًما
وىذا النسياف ٌ

يعزـ
*} ،
يتعمد ودل يقصد ودل ْ
وٖتليل لذلك الفعل  ،سيق ليكو َف مثل اعتذا ٍر لو  ،وشهادة لو  ،بأنّو دل ّ
ٌ
على ا١تخالفة.
خالف عهد اهلل  ،وارتكب
بعد األكل ػ كاف ذلك بعد بُ ُدو السوءات ػ عرؼ أنو
عهد اهلل َ
ادـ َ
َ
و١تّا تذ ّكَر ُ
يغفر لو  ،فتاب اهلل
ع بالتوبة واإلنابة واالستغفار ،
احملظور  ،وأنّو بذلك عصى  ،فسار َ
َ
وطلب من اهلل أف َ
ِ َّ ِ
ِ
ف
ين اتَّػ َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم طَائ ٌ
عليو  ،وغفر لو  ،وقد انطبق على أيب البشر عليو السالـ قولو تعاذل{ :إ َّف الذ َ
اف تَ َذ َّكروا فَِإ َذا ىم مب ِ
ِمن الشَّيطَ ِ
ص ُرو َف *} [االعراؼ .]201 :
ُ ْ ُْ
َ ْ
ُ
فمجرد أ ْف تذ ّكر ادـ تاب إذل اهلل  ،فتاب اهلل عليو {فَػتػلَقَّى ِ ِ ِ ٍ
اب َعلَْي ِو إِنَّوُ ُى َو
َ
َ
آد ُـ م ْن َربّْو َكل َمات فَػتَ َ
ّ
َ
ِ
يم *} [البقرة .])121([]37 :
اب َّ
التػ َّ
َّو ُ
الرح ُ
ب ػ نوح عليو السالـ:
نوح عليو السالـ  ،فما وقع منو فهو أنّو سأؿ اهلل عن ىالؾ ابنو مع َم ْن ىلكوا ُب الطوفاف َ ،م ْع
و ّأما ٌ
ِ
وعد اهلل بنجاتو و٧تاةِ أىلو  ،فقد بُت القراف الكرمي أ ّف اهلل تعاذل أوصاه أف ِ
٭تم َل أىلو وا١تؤمنُت ُب
ّ
ِ
ِ
ُت اثْػنَػ ْ ِ
اٛتل فِ َيها ِمن ُك ٍّيبل َزْو َج ْ ِ
ك إِالَّ
ُت َوأ َْىلَ َ
السفينة .قاؿ تعاذلَ { :ح َّىت إ َذا َجاء أ َْم ُرنَا َوفَ َار التَّػن ُ
ُّور قُػ ْلنَا ْ ْ
ِ ِ
ِ
ب
يل} [ىود ]40 :و٢تذا قاؿ نوح عليو السالـَ { :ر ّْ
آم َن َوَما َ
َمن َسبَ َق َعلَْيو الْ َق ْو ُؿ َوَم ْن َ
آم َن َم َعوُ إالَّ قَل ٌ
اٟتاكِ ِمُت * قَاؿ يانُوح إِنَّو لَي ِ ِ
ك إِنَّوُ َع َم ٌل َغْيػ ُر
إِ َّف ابٍِْت ِم ْن أ َْىلِي َوإِ َّف َو ْع َد َؾ ْ
س م ْن أ َْىل َ
َح َك ُم َْ َ
اٟتَ ُّق َوأَنْ َ
تأْ
ُ ُْ َ
صالِ ٍح فَالَ تَسأَلْ ِن ما لَيس لَك بِِو ِع ْلم إِ ِّّْن أ َِعظُك أَ ْف تَ ُكو َف ِمن ْ ِ ِ
ك أَ ْف
ُت *قَ َ
اؿ َر ّْ
َعوذُ بِ َ
َ
ْ َ ْ َ َ
ب إِ ِّّْن أ ُ
اٞتَاىل َ
َ
َ
ٌ
أَسأَلَك ما لَيس ِرل بِِو ِع ْلم وإِالَّ تَػ ْغ ِفر ِرل وتَػرٛتٍَِْت أَ ُكن ِمن ْ ِ
ين *}[ىود 45 :ػ .]47
ْ َْ
ا٠تَاس ِر َ
ْ َ
ٌَ
ْ َ َ ْ َ
علم بأ ّف نسب ابنو إليو قد انتفى بكفره  ،وإعراضو عن دعوة اهلل  ،فأعلمو
فلم يكن ٍ
لنوح عليو السالـ ٌ
اهلل تعاذل أ ّف الصلة الدينية والنسب الروحي أقوى من صلة الدـ  ،فإذا انقطعت ىذه الصلةُ ذىبت ِ
بصلة
الدـ  ،فقاؿ لو معلماً إياه :معلّالً ذلك بأ ّف عملو عمل غَت {إِنَّو لَي ِ ِ
النسب و ِ
ك}  ،وبذلك
س م ْن أ َْىل َ
ٌ ُ ُْ َ
ِ
نفي كونو من أىلو
ينتفي نسبُو من أبيو  ،فال يكو ُف من أىلو الذين ُوع ُدوا بالنجاة[( .])122وعلّ َل َ
اٟتقيقيُت لكفره بقولو بعد ذلك والعجيب ُب اٞتملة أنّو حوؿ الشخص نفسو إذل ر ٍ
كاـ من العمل غَت
ّ
ُ
ُ
{إِنَّو عمل َغيػر ِ
وفرؽ
عمل عمالً غَت صاحل  ،ولكنّو قاؿ :إنو عمل غَت صاحل ٌ ،
ُ ََ ٌ ُْ َ
صال ٍح}  ،دل يقل إنو َ
بعي ٌد بُت اٞتملتُت  ،وما أثبتو نوح عليو السالـ عن ابنو أنو من أىلو  ،أراد بو الصلة النسلية النسبية
بينهما  ،وما نفاه اهلل عن ابنو  ،أراد بو الصلة اإلٯتانية االعتقادية فيما أنو ليس من دينو  ،فقد انقطعت
نوح حقيقةَ هناية ابنو  ،وقد
الصلةُ بينهما  ،رغم أنّو ابنو من صلبو ونسبو  ،وقد مات كافراً  ،وعرؼ ٌ
عاتب اهلل نوحاً عليو السالـ عتاباً شديداً على سؤالو ولذلك قاؿ تعاذل لو :وسارع نوح عليو السالـ إذل
االعتذار واالستغفار واللجوء إذل {فَالَ تَسأَلْ ِن ما لَيس لَك بِِو ِع ْلم إِ ِّّْن أ َِعظُك أَ ْف تَ ُكو َف ِمن ْ ِ ِ
ُت *}
َ
ْ َ ْ َ َ
اٞتَاىل َ
َ
ٌ
ب إِ ِّّْن أَعوذُ بِك أَ ْف أَسأَلَك ما لَيس ِرل بِِو ِع ْلم وإِالَّ تَػ ْغ ِفر ِرل وتَػرٛتٍَِْت أَ ُكن ِمن ْ ِ
ين
 ،قاؿ تعاذلَ { :ر ّْ
ُ َ
ْ َْ
ا٠تَاس ِر َ
ْ َ
ٌَ
ْ َ َ ْ َ
*} [ىود .]47 :

نوح عليو السالـ معًتضاً على حكم اهلل ُب ابنو  ،و١تا عرؼ اٟتقيقة التزـ ّٔا  ،واستغفر ربو ،
ودل يكن ٌ
ّ
ٮتطىء ُب سؤالو  ،إال أنو كاف األ َْوذل
خالؼ األ َْوذل  ،فرغم أنّو دل
وأناب  ،وعاتبو اهلل  ،ألنو فعل
َ
ْ
يد من رسولو عليو السالـ أف يكوف
األجدر بو أ ْف ال يسأؿ  ،وأ ْف َ
يعرؼ األمر بدوف سؤاؿ  ،واهلل ير ُ
و ُ
وفق األوذل واألفضل واألكمل واألحسن  ،واهلل بعتابو لو يرشده إذل ما ىو أوذل وأفضل رغم
فعلُو دائماً َ
أف فعلو صواب[(.])123
ج ػ إبراىيم عليو السالـ:
و ّأما ما ذكر عن إبراىيم عليو السالـ  ،من أنّو كاف شا ّكاً ُب اهلل ّأوؿ أمره  ،متأثراً ببيئة قومو ُب عبادة
بصحيح  ،بل إنّو نشأ مؤمناً باهلل من ُذ صغره  ،وما كاف منو من قولو للكوكب وللقمر
فليس
ٍ
الكواكب َ ،
اٟتجة
وللشمس (ىذا ريب) ّ ،
فإ٪تا ىو من قبيل التسليم اٞتدرل ُب مقاـ االستدالؿ على وجود اهلل إلقامة ّ
على قومو ْ ،تيث يتنزؿ معهم إذل مستوى إدراكهم وفهمهم  ،ويتدرج معهم حسب اعتقادىم ِ ،
ليبط َل
ّ
ُّ
وجل
امتدح اهلل ّ
عقيدهتم ُب عبادة ىذه اال٢تة ا١تزعومة با١تنطق السليم  ،وباٟتجة والربىاف  ،و٢تذا َ
عز ّ
ِ
األسلوب الذي اتبعو ُب االستدالؿ  ،وإليك ىذه االيات:
اىيم عليو السالـ على
إبر َ
اؿ الَ أ ُِح ُّ ِِ
ُت *فَػلَ َّما
اؿ َى َذا َرّْيب فَػلَ َّما أَفَ َل قَ َ
_خ قاؿ تعاذل{ :فَػلَ َّما َج َّن َعلَْي ِو اللَّْي ُل َرأَى َك ْوَكبًا قَ َ
ب اافل َ
ِ
ِ
ِ
اؿ ى َذا رّْيب فَػلَ َّما أَفَل قَ َ ِ
ِ
ُت *فَػلَ َّما َرأَى
َِ ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوـ الضَّآلّْ َ
اؿ لَئ ْن َدلْ يَػ ْهدِِّن َرّْيب أل َ
َرأَى الْ َق َمَر بَاز ًغا قَ َ َ َ
َ
اؿ يَاقَػ ْوِـ إِ ِّّْن بَِريءٌ ِ٦تَّا تُ ْش ِرُكو َف *} [االنعاـ  76 :ػ
ت قَ َ
س بَا ِز َغةً قَ َ
اؿ َى َذا َرّْيب َى َذا أَ ْكبَػ ُر فَػلَ َّما أَفَػلَ ْ
الش ْ
َّم َ
.]79
وإ٪تا كانت
جل وعالّ ..
فهذه األقواؿ من إبراىيم ا٠تليل دل تكن ش ّكاً ُب اهلل  ،ودل تكن جهالً با٠تالق ّ
من أجل إقامة اٟتجة على ضالؿ قومو  ،عن طريق الربىاف واالستدالؿ  ،وإفحامهم بأعظم اٟتُجج
الدامغة[(.])124
عبد الشمس أو الكوكب  ،فقد جانب اٟتق  ،وأخطأ الفهم ،
فمن َّ
اىيم الشك  ،أو اعتقد أنّو َ
ظن بإبر َ
الرشد قبل ذلك
العقل و َ
كماؿ ُّ
وجهل صفات األنبياء وا١ترسلُت  ،وكيف يكوف واهلل ّ
جل جاللو قد أعطاه َ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُت *} [االنبياء .]51 :
يم ُر ْش َدهُ م ْن قَػْب ُل َوُكنَّا بِو َعالم َ
 ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد آتَػْيػنَا إبْػَراى َ
اىيم عليو السالـ على ملكوت السماوات واألرض  ،وأخربنا بأنّو كاف من
أطلع اهللُ ّ
وقػد َ
عز وجل إبر َ
ا١توحدين الكاملُت ُب اإلٯتاف واليقُت  ،وأ ّف اهلل تعاذل قد وىبو وأعطاه اٟتجة الدامغة  ،اليت
ا١تؤمنُت ّ
تقصم ظهر كل ٍ
ِ
معاند ومكاب ٍر  ،وأنو ُب مقاـ االستدالؿ وإقامة الربىاف على وجود اهلل الواحد األحد ما
ُ
ّ
يسوؽ الرباىُت على ِ
كماؿ يقينو ،
وجل ُ
كاف يغلبو أحد  ،استمع إذل االيات الكرٯتة  ،كيف أ ّف اهلل ّ
عز ّ
ِ
ِ
اؿ إِبػر ِاى ِ ِ
ِ
ضالَ ٍؿ ُمبِ ٍ
ُت
َصنَ ًاما آ٢تَةً إِ ِّّْن أ ََر َاؾ َوقَػ ْوَم َ
ك ُِب َ
يم أل َِبِيو َآزَر أَتَػتَّخ ُذ أ ْ
قاؿ جل ثناؤهَ { :وإ ْذ قَ َ ْ َ ُ
ات واألَر ِ ِ
ِِ
ِ
*وَك َذلِك نُِري إِبػر ِاىيم ملَ ُكوت َّ ِ
ُت *} [االنعاـ  74 :ػ .]75
َ َ
ض َوليَ ُكو َف م َن الْ ُموقن َ
َْ َ َ َ
الس َم َاو َ ْ

فاهلل عز وجل أعطى إبراىيم اٟتجج ا١تقنعةَ  ،والرباىُت الساطعةَ  ،اليت ّٔا قاـ الدليل على ِ
وجود الصانع
َ
ّ
ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َصنَ ًاما آ٢تَةً} يسمع  ،وال
اٟتكيم  ،فهو ٬تاد ُؿ أباه بقولو ٍب ُ
قومو بالضاللة ُب عبادة َم ْن {أَتَػتَّخ ُذ أ ْ
يصف َ
ضالَ ٍؿ ُمبِ ٍ
ُت *} ٍب يأٌب الربىا ُف على
يبصر  ،وال يغٍت عن ّْ
اٟتق شيئاً  . ،فيقوؿ{:إِ ِّّْن أ ََر َاؾ َوقَػ ْوَم َ
ك ُِب َ
كماؿ يقُت إبراىيم بشهادة اهلل عز وجل{ :وَك َذلِ ِ ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َولِيَ ُكو َف
َ َ
يم َملَ ُك َ
وت َّ َ َ
ك نُري إبْػَراى َ
ِِ
ِ
ُت *}
م َن اْل ُموقن َ
االيات اليت جاءت بعدىا ّإ٪تا ىي ُب مقاـ االستدالؿ على وجود اهلل  ،وُب تقرير اٟتجة على قومو ،
و ُ
ويتدر ُج معهم على حسب اعتقادىم  ،فيقوؿ عن
ْتيث ّ
يتنزؿ معهم إذل مستوى إدراكهم وفهمهم ّ ،
النجم (ىذا ريب) ٍب عن القمر ٍب الشمس  ،ليبطل عقيدهتم ُب عبادةِ ىذه ِ
اال٢تة ا١تزعومة با١تنطق السليم
َ
ِ
اىا
،
وجل ىذه القصة بقولو جل وعالَ { :وت ْل َ
ك ُح َّجتُػنَا آتَػْيػنَ َ
وباٟتجة والربىاف  ،و٢تذا ختم اهلل ّ
ّ
عز ّ
ات من نَشاء إِ َّف ربَّك ح ِك ِ
ِ ِ
ٍ
ِِ
يم *} [االنعاـ .])125([]83 :
يم َعل ٌ
يم َعلَى قَػ ْومو نَػ ْرفَ ُع َد َر َج َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ
إبْػَراى َ
_خ وأما النص الثاِّن فهو قولو تعاذل{ ])126([ :وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
اؿ
ف ُْٖتيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
يم َر ّْ
ب أَِرِِّن َكْي َ
ّ
َ
اؿ إبْػَراى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َعلَى ُك ّْل َجبَ ٍل
اؿ بَػلَى َولَك ْن ليَطْ َمئ َّن قَػ ْلِيب قَ َ
أ ََوَدلْ تُػ ْؤِم ْن قَ َ
ص ْرُى َّن إِلَْي َ
ك ٍُبَّ ْ
اؿ فَ ُخ ْذ أ َْربَػ َعةً م َن الطََِّْت فَ ُ
ِ
ِ
ِ
يم *} [البقرة .]260 :
مْنػ ُه َّن ُج ْزءًا ٍُبَّ ْاد ُع ُه َّن يَأْتينَ َ
ك َس ْعيًا َو ْاعلَ ْم أ ََّف اللَّوَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
وإ٪تا سأؿ عن الكيفية  ،ودل
اىيم ا٠تليل عليو السالـ دل يكن شا ّكاً ُب ربو  ،أو ُب قدرتو تعاذل ّ ،
فإبر ُ
يسأؿ عن ا١تاىية  ،فلم يقل :ىل ِ
رب أف ٖتيي ا١توتى والسؤاؿ عن الكيفية إ٪تا ىو بدافع ِ
الشوؽ
تقد ُر يا ّْ
والتطلّع لرؤية أسرار الصنعة اإل٢تية[(.])127
األواه  ،اٟتليم  ،ا١تؤمن
التشوؽ إذل مالبسة ّْ
التشوؽ من إبراىيم ّ
سر الصنعة اإل٢تية  ،وحُت ٬تيءُ ىذا ّ
إنّو ّ
ِ
عما
التشو ُؽ من إبرىيم  ،فإنّو يكش ُ
ف ّ
 ،الراضي  ،ا٠تاشع  ،العابد  ،القريب  ،ا٠تليل  ،حُت ٬تيءُ ىذا ّ
ٮتتلج أحياناً من ِ
قلوب ِ
الشوؽ والتطلّع لرؤية أسرار الصنعة اإل٢تية ُب ِ
أقرب ا١تقربُت.
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تشو ٌؽ ال يتعلّ ُق بوجود اإلٯتاف وثباتو وكمالو واستقراره  ،وليس طلباً للربىاف أو تقوية لإلٯتاف ّ ،إ٪تا ىو
إنّو ّ
ِ
السر اإل٢تي ُ ،ب أثناء وقوعو العملي ،
أمر الشوؽ الروحي إذل
أمر اخر لو ٌ
مالبسة ّْ
ٌ
مذاؽ اخر  ،إنّو ُ
مذاؽ اخر غَتُ مذاؽ اإلٯتاف بالغيب  ،ولو كاف ىو إبراىيم
ومذاؽ ىذه التجربة ُب الكياف البشري ٌ
ُ
ا٠تليل الذي يقوؿ لربو ويقوؿ لو ربو  ،وليس وراءَ ىذا إٯتا ٌف وال برىا ٌف لإلٯتاف  ،ولكنّو أراد أف يرى َيد
ِ
ِ
جوىا  ،ويعيش معها ،
تعمل ،
ليحصل على مذاؽ ىذه ا١تالبسة فيستَػ ْرِو َح ّٔا  ،ويتن ّفس ُب ّ
َ
القدرة وىي ُ
اخر غَت اإلٯتاف الذي ليس بعده إٯتا ٌف[(.])128
أمر ٌ
وىي ٌ
دائم الطلب :ىل من
كاف إبراىيم عليو السالـ إنساناً ال يع ِر ُ
ؼ ح ّداً للشبع من ا١تعرفة اإل٢تية  ،كاف َ
ٍ
البخاري ومسلم يقوؿ :يقوؿ الرسوؿ
حديث يرويو
رب من معرفتك ا١تزيد  ،لذا ففي
مزيد؟ أعطٍت يا ّْ
ُّ
نشك ُب إحياء ا١توتى ِ ،
فم َن األ َْوذل
أحق
بالشك من إبراىيم»[( ، ])129أي ٔتا أننا ال ُّ
(ص)٨« :تن ُّ
ّ
عدـ ِ
عند إبراىيم[(.])130
وجود ّْ
الشك َ
ُ

التعريضات الثالثةُ إلبراىيم عليو السالـ:
ْتق إبراىيم عليو
ظاىره إذل عدـ (العصمة) ّْ
ورد ُب السنة النبوية ما يشَتُ ُ
ِ
منهن ُب ِ
ٍ
ذات اهللِ  ،قولو:
ثالث
كذبات :اثنتُت َّ
اىيم إالّ َ
السالـ  ،وذلك ُب قولو (ص)« :دلْ يَكْذ ْ
ب إبر ُ
وقولو :وقاؿ :بينما ىو {إِ ِّّْن س ِقيم * بل فَػعلَو َكبَِتىم ى َذا} ٍ
يوـ وسارةُ  ،إذ أتى على جبا ٍر من اٞتبابرة ،
َ ٌ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ
ِ
فقيل لو :إ ّف ىاىنا رجالً معو امرأةٌ من أحسن النّاس  ،فأرسل إليو  ،فسألو عنهاَ :م ْن ىذه؟ قاؿ :ىي
ك امرأٌب يػ ْغلِبٍت عليك  ،فإ ْف ِ
إف اٞتبار إ ْف يعلم أنّ ِ
سألك فأخربيو أنّك أخيت ،
َ ُ
ْ
أخيت .فأتى  ،فقاؿ ٢تاَ َّ :
فإنّ ِ
ِ
فأرسل إليها  ،فأتى ّٔا  ،وقاـ
مؤمن غَتي وغَتُؾ ،
ك أخيت ُب اإلسالـ  ،ليس على َو ْجو
األرض ٌ
َ
إبراىيم يصلّي  ،فلما دخلت عليو ذىب يتناو٢تا بيده  ،فأ ِ
فدعت
أضرؾ ،
ُخ َذ  ،فقاؿ :ادعي اهلل رل وال ُّ
َ
ّ
َ
ُ
أضرؾ  ،فدعت اهللَ  ،فدعا
اهلل فأ َ
ُطلق ٍ ،ب تناو٢تا الثانية  ،فأُخذ مثلها أو أش ّد  ،فقاؿ :ادعي اهلل وال ّ
ٍ
ٍ
قائم
بشيطاف ،
بإنساف ّ ،إ٪تا أتيتٍت
ك دل تأتٍت
بعض حجبتو فقاؿ :إنّ َ
َ
َ
ىاجر  ،فأتتو وىو ٌ
فأخدمها َ
كيد الكاف ِر ُب ٨ت ِره  ،وأخ َذ ىاجر» قاؿ أبو ىريرة :تلك أمكم
يصلّي  ،فأومأ بيده ُمهيم؟ قالتّ :رد اهللُ َ
يا بٍت ماء السماء[(.])131
ِ
ىذا اٟتديث الشريف ليس فيو ما ُّ
الكلمات
يقصد ّٔذه
يدؿ على عدـ العصمة  ،أل ّف النيب (ص) دل ْ
ات ِ
أف إبراىيم ا٠تليل أخرب بإخبار ٍ
الثالثة حقيقةً معٌت الكذب ّ ،إ٪تا قصد َّ
توى ُم الكذب ُب الصورة ،
َ
ٍ
بكذب ُب اٟتقيقة والواقع[( ، ])132وىذه ىي التعريضات الثالثة إلبراىيم عليو السالـ
وىي ليست
اٟتقيقي لعصمتو بعد معرفة ماىية اٟتوادث.
 ،وسنتناو٢تا ٚتيعاً لنرى ْ
الوجوَ
ّ
_خ إِّن سقيم:
يبُت القراف الكرمي التعريض األوؿ فيقوؿ{ :وإِ َّف ِم ْن ِشْيػ َعتِ ِو إلَ ِِبْػر ِاىيم *إِ ْذ َجاء ربَّوُ بَِق ْل ٍ
اؿ
ب َسلِي ٍم *إِ ْذ قَ َ
ََ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت *فَػنَظََر نَظَْرًة ُِب
يدو َف *فَ َما ظَنُّ ُك ْم بَر ّْ
ِأل َِبِ ِيو َوقَػ ْوِم ِو َما َذا تَػ ْعبُ ُدو َف *أَإِ ْف ًكا آ٢تَةً ُدو َف اللَّو تُِر ُ
ب الْ َعالَم َ
النُّج ِوـ *فَػ َق َ ِ ِ
ِ
َّ
ين *} [الصافات  83 :ػ  ]90كاف إبراىيم عليو السالـ
ُ
يم *فَػتَػ َول ْوا َعْنوُ ُم ْدب ِر َ
اؿ إ ِّّْن َسق ٌ
يقص ُد من اإلشارَة إذل السبب الرئيس لعدـ شعوره {إِ ِّّْن س ِقيم *} ِ ،
ِ
مصدر حزنو وسقمو
األصناـ
كانت
ُ
َ
َ ٌ
٬تد طعماً للراحة  ،وعندما قاؿ ١تن
وشعر بأنّو ما دل يهدـ ىذه األصناـ ويكسرىا  ،فلن َ
َ ،
ِ ِ
يصروف على اصطحابو معهم
حولو :ظنوه مريضاً من الناحية {إ ِّّْن َسق ٌ
يم *}  ،فتولّوا عنو  ،إذ كانوا ّ
ع ليحطم األصناـ  ،مبيناً بذلك
١تشاركتهم ُب احتفا٢تم الديٍت  ،وما إف خرجوا من عنده حىت أسر َ
مقصودهِ
ِ
السبب اٟتقيقي لسقمو  ،غَت أنّو استعمل ُب كالمو معهم تعريضاً يفهموف منو شيئاً غَت
اٟتقيقي  ،ولكنّو دل ينحرؼ ُب كالمو ىذا إذل الكذب أبداً  ،كل ما ىناؾ أ ََّف قومو دل يفهموا قصده
ٍ
صموا اذاهنم عن االستماع إذل اٟتق[(.])133
اٟتقيقي  ،وليس ىذا بغريب عن قومو الذين ّ
_خ بل فعلو:

اؿ ِألِبِ ِيو وقَػوِم ِو ما ى ِذهِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
يم ُر ْش َدهُ م ْن قَػْب ُل َوُكنَّا بِو َعالم َ
ُت *إِ ْذ قَ َ َ َ ْ َ َ
والتعويض الثاِّن ىوَ { :ولَ َق ْد آتَػْيػنَا إبْػَراى َ
ِِ
ِ
الت ِ
ضالَ ٍؿ
ين *قَ َ
اؿ لَ َق ْد ُكْنتُ ْم أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم ُِب َ
يل الَِيت أَنْػتُ ْم َ٢تَا َعاك ُفو َف *قَالُوا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َ٢تَا َعابد َ
َ
َّماث ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمبِ ٍ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ
ض الَّذي فَطََرُى َّن
ُت *قَالُوا أَجْئتَػنَا بِ ْ
ُت *قَ َ
اؿ بَ ْل َربُّ ُك ْم َر ُّ
ب َّ
ت م َن الالَّ ِّ َِعبِ َ
اٟتَ ّْق أ َْـ أَنْ َ
ِ
َّاى ِدين *وتاللَّ ِو أل ِ
ِ ِ
ُّ ِ
ين *فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذا ًذا إِالَّ
َِك َيد َّف أ ْ
َ
َصنَ َام ُك ْم بَػ ْع َد أَ ْف تُػ َولوا ُم ْدب ِر َ
َوأَنَا َعلَى َذل ُك ْم م َن الش َ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
اؿ
ىت يَ ْذ ُك ُرُى ْم يػُ َق ُ
َكبِ ًَتا َ٢تُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم إِلَْيو يَػ ْرج ُعو َف *قَالُوا َم ْن فَػ َع َل َى َذا بِآ٢تَتنَا إِنَّوُ لَم َن الظَّالم َ
ُت *قَالُوا َٝت ْعنَا فَ ً
ِ ِِ ِ ِ
لَوُ إِبْػر ِاىيم *قَالُوا فَأْتُوا بِِو َعلَى أ َْع ُ ِ
ُت الن ِ
اؿ
يم *قَ َ
ت فَػ َع ْل َ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش َه ُدو َف *قَالُوا أَأَنْ َ
ت َى َذا بآ٢تَتنَا ياإبْػَراى ُ
َ ُ
ِ
وى ْم إِ ْف َكانُوا يَػْنط ُقو َف *} [االنبياء  51 :ػ .]63
اسأَلُ ُ
بَ ْل فَػ َعلَوُ َكبَِتُُى ْم َى َذا فَ ْ
وإ٪تا ىو نوع من اٟتجة الدامغة  ،و ِ
الربىاف الساطع
فقولو :دل يكن ُب اٟتقيقة {بَ ْل فَػ َعلَوُ َكبَِتُُى ْم َى َذا} ّ ،
ُّ
اىيم على قومو  ،فحُت سألوه َم ْن حطّم ىذه األصناـ؟ أشار إذل الصن ِم األك ِرب ،
أراد أف َ
يقيمو إبر ُ
متعجبُت من كالمو أجأّم باٞتواب ا١تسكت
سخريةً وهتكماً ّٔم ؤّذه األصناـ ٍ ،ب ١تّا راىم ّ
وى ْم إِ ْف َكانُوا يَػْن ِط ُقو َف *} [االنبياء .])134([]63 :
اسأَلُ ُ
{فَ ْ
_خ إنك أخيت:
ال توجد ُب التعريض الثالث ذرةٌ من الكذب  ،بل ال ِ
ٯتك ُن حىت إطالؽ كلمة
ّ
ِ
٘تاـ الصدؽ  ،إذ أوصى زوجتو سارة أف تقوؿ
كالـ
(التعريض) على كالمو  ،فهو ٌ
صحيح صاد َؽ ٌِ َ
ٌ
للنمرود ولرجالو إف سألوىا (إنٍت أختو) ولو سألوا إبراىيم عليو السالـ عنها لقاؿ :إهنا أخيت  ،ذلك َّ
ألف
إبراىيم عليو السالـ لو قاؿّ :إهنا زوجتو المتدت أيديهم باألذى والسوء إليها  ،ولوقع ىو وزوجتو ُب
ضيق شديد  ،ورّٔتا اضطر إذل ترؾ تلك البالد  ،والرحيل عنها  ،غَت أ ّف ما قالو إبراىيم عليو السالـ
مطابِ ٌق للحقيقة  ،ذلك َّ
ألف ٚتيع ا١تؤمنُت إخوة كما يقوؿ اهلل تعاذل{ :إَِّ٪تَا الْ ُم ْؤِمنُو َف إِ ْخ َوةٌ} [اٟتجرات :
.]10
واإلٯتا ُف ىو الرباط األوؿ الذي يربط اإلنساف باالخرين  ،واختالؼ الزماف وا١تكاف ال يكو ُف حائالً بُت
أي تفرقة بُت ذكر وأثٌت ّ ،أما نقاط التقارب
أخوة اإلٯتاف  ،وا١تؤمنوف وا١تؤمنات إخوة فيما بينهم دو َف ّ
لكن
مؤمن بتطليق زوجتو ،انقطعت رابطة الزوجية فيما بينهما ،و َّ
األخرى فتأٌب بعد ىذه األخوة ،فإف قاـ ٌ
رابطة اإلٯتاف تبقى موجود ًة  ،فإبراىيم عليو السالـ أشار إذل ىذه العالقة  ،وإذل ىذه الرابطة  ،وقاؿ عن
عُت اٟتقيقة[(.])135
زوجتوّ :إهنا أختو  ،وىذه الكلمة تفيد َ
_خ استغفاره ألبيو:
ٍ
١تا أصر والد إبراىيم عليو السالـ على كفره  ،ورد عليو دعوتو ٍ
وفظاظة ّ ،رد عليو إبراىيم عليو
بغلظة
ّ
ّ ّ
ٍ
ِ ِ ِ
وىدوء  ،ووعده أف يستغفر اهلل لو  ،قاؿ تعاذل{ :قَ َ ِ
يم لَئِ ْن
السالـ ْتل ٍم
ب أَنْ َ
اؿ أ ََراغ ٌ
ت َع ْن آ٢تَِيت ياإبْػَراى ُ
َ
اؿ سالَـ علَيك سأ ِ
ِ
ِ
ك َرّْيب إِنَّوُ َكا َف ِيب َح ِفيِّا *} [مرمي 46 :
َستَػ ْغف ُر لَ َ
َدلْ تَػْنتَو أل َْر ُٚتَن َ
َّك َو ْاى ُج ْرِِّن َمليِّا *قَ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ
ػ .]47

طلب من اهلل أف يغفر لو ّ ،أما إف دل
واستغفار إبراىيم ألبيو ّّ
مبٍت على إٯتانو باهلل  ،أي :إ ْف َ
امن أبوه َ
ألف إبراىيم عليو السالـ يعلم أ ّف اهلل ال ِ
يؤمن  ،وأصر على كفره  ،فلن ِ
ٍ
يغفَر اهلل لو َّ ،
إلنساف كاف ٍر
يغف ُر
ّ
ُ
ٚتيع الرسل  ،إذف
باهلل َ ،
ويعلمها ُ
مات على كفره وشركو  ،فهذه مسألة اعتقادية جاء ّٔا ُ
ٚتيع الرسل ُ ،
الـ إبراىيم على استغفاره ألبيو َّ ،
ألف استغفاره لو مشروط باإلٯتاف  ،كأنّو باستغفاره يقوؿ :اللهم إ ْف
ال يُ ُ
ِ
ِ ِ
ُت
امن أيب فاغفر لو  ،وقد أخربنا اهلل عن استغفاره ألبيو ُب قولو تعاذلَ { :وا ْغف ْر أل َِِيب إِنَّوُ َكا َف م َن الضَّآلّْ َ
َ
*} [الشعراء .]86 :
وإ٪تا
أصر على كفره  ،عند ذلك دل
يستمر إبراىيم عليو السالـ ُب استغفاره لو ّ ،
و ّ
ّ
لكن أباه دل يؤمن  ،و ّ
تربأ منو  ،وقطع صلتو بو  ،وايات القراف ُب ىذه صر٭تةٌ  ،قاؿ تعاذل{ :ما َكا َف لِلنِ َّ ِ
آمنُوا أَ ْف
ّْ
ين َ
َ
َّيب َوالذ َ
ُورل قُػرىب ِمن بػع ِد ما تَػبػ َُّت َ٢تم أَنػَّهم أَصحاب ْ ِ
ِ ِ ِ
استِ ْغ َف ُار
يَ ْستَػ ْغف ُروا ل ْل ُم ْش ِرك َ
اٞتَحي ِم * َوَما َكا َف ْ
ُت َولَ ْو َكانُوا أ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ
ِ
َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
إِبػر ِاى ِ ِ
يم *}
يم أل َِبِيو إِالَّ َع ْن َم ْوع َدة َو َع َد َىا إِيَّاهُ فَػلَ َّما تَػبَػ َّ َ
يم أل ََّواهٌ َحل ٌ
ُت لَوُ أَنَّوُ َع ُد ّّو للو تَػبَػَّرأَ مْنوُ إ َّف إبْػَراى َ
َْ َ
[التوبة  113 :ػ .]114
يستغفر لقريبو الكافر مقتدياً بإبراىيم ُب
وحىت ال
وحىت ال
يستشهد ُ
َ
أحدىم بفعل إبراىيم عليو السالـ ّ ،
َ
ِ
اىيم عليو السالـ ألبيو بسبب
مالبسات ذلك :وا١تعٌت:
وضحت االيةُ
استغفاره ألبيو  ،فقد ّ
استغفر إبر ُ
َ
الوعد الذي وعد {وما َكا َف ِ ِ ِ
يم ِأل َِبِ ِيو إِالَّ َع ْن َم ْو ِع َدةٍ َو َع َد َىا إِيَّاهُ}  ،حيث وعد أباه أف
ْ
ََ
است ْغ َف ُار إبْػَراى َ
يستغفر لو  ،وذلك ُب قولو{ :سالَـ علَيك سأ ِ
ك َرّْيب إِنَّوُ َكا َف ِيب َح ِفيِّا *} [مرمي ]47 :
َستَػ ْغف ُر لَ َ
َ ٌ َْ َ َ ْ
َ
ِ
ُت لَوُ أَنَّوُ َع ُد ّّو للَّ ِو تَػبَػَّرأَ
اىيم من أبيو ُب {فَػلَ َّما تَػبَػ َّ َ
وعندما ّ
تربأَ منو :لقد ّ
تبُت لو حقيقة موقف أبيو ّ
تربأَ إبر ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
أظهر عداوتو لو ولقومو[(.])136
يم أل ََّواهٌ َحل ٌ
يم *}  ،و َ
مْنوُ إ َّف إبْػَراى َ
د ػ يوسف عليو السالـ:
قص ِة يوسف الصديق عليو السالـ  ،اليت قصها علينا القراف الكرمي  ،صورةٌ مشرقة عن نزاىة ىذا
وُب ّ
وجل من اٞتماؿ  ،وما كساه من البهاء واٞتالؿ ،
النيب الكرمي  ،وبراءتو وعصمتو  ،مع ما أعطاه اهلل ّ
عز ّ
ّ
ت بو امرأةُ العزيز ػ عزيز مصر ػ فصنعت ما صنعت بقصد إغوائو وإغرائو  ،ولكنّو عليو السالـ
حىت افتُتنَ ْ
ِ
اٟتديد  ،وأقوى من ِ
اصف ا٢توج  ،وا١تكايد اليت
أصلب من
كاف
اٞتباؿ  ،فلم تؤثّر فيو تلك العو ُ
َ
اؿ
قص علينا القراف الكرمي طرفاً منها  ،كما قاؿ تعاذلَ { :وقَ َ
اصطنعتها النسوةُ مع امرأةُ العزيز  ،واليت َّ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ضالَ ٍؿ ُمبِ ٍ
ت
ُت *فَػلَ َّما َٝت َع ْ
اىا َع ْن نَػ ْفسو قَ ْد َشغَ َف َها ُحبِّا إِنَّا لَنَػَر َاىا ُِب َ
ن ْس َوةٌ ُِب اْل َمدينَة ْامَرأَةُ اْل َع ِزي ِز تُػَرا ِوُد فَػتَ َ
ِ
ِ ٍِ ِ
ت ُك َّل َواح َدة مْنػ ُه َّن س ّْكيناً َوقَالَ ْ
ت َ٢تُ َّن ُمتَّ َكأً َوآتَ ْ
ت إِلَْي ِه َّن َوأ َْعتَ َد ْ
ِٔتَ ْك ِرى َّن أ َْر َسلَ ْ
ت ْ
اخ ُر ْج َعلَْي ِه َّن فَػلَ َّما َرأَيْػنَوُ
ِ
ك َك ِرميٌ *} [يوسف  30 :ػ .]31
اش لِلَّ ِو َما َى َذا بَ َشًرا إِ ْف َى َذا إِالَّ َملَ ٌ
أَ ْكبَػ ْرنَوُ َوقَطَّ ْع َن أَيْديَػ ُه َّن َوقُػ ْل َن َح َ

و٦تا ٕتدر اإلشارةُ إليو أ ّف بعض الناس ٦تن ليس ٢تم قدـ راسخ ُب العلم  ،قد اغًتوا ببعض رو ٍ
ايات
ٌ ٌ
ّ
ُ
ٍ
إسر ٍ
يصح أف تروى بَػ ْلوَ أف تذكر ُب كتب التفسَت  ،وقد نبو عليها العلماء
ائيلية باطلة مكذوبة  ،ال ُّ
األثبات  ،واٟت ّفاظ الثقات  ،ألهنا ِ
تصاد ُـ النصوص القرانية الكرٯتة  ،وتتناَب مع عصمة األنبياء
األطهار[(.])137
النص الذي فُسر تفسَتاً خاطئاً ال يتفق مع عصمة األنبياء  ،وال ِ
ينسج ُم مع النصوص القرانية
وىذا ُّ
َّ
ت بِِو َوَى َّم َِّٔا لَ ْوالَ أَ ْف َرأَى بػُْرَىا َف َربِّْو} [يوسف  .]24 :لقد فسروا
األخرى ىو قولو تعاذلَ { :ولَ َق ْد َ٫تَّ ْ
وفسروا الربىا َف على أنّو الصورة
َّ
ا٢تم من يوسف على أنّو مطاوعةٌ منو المرأة العزيز ٌ ،
وعزـ على قرباهنا ّ ،
يوسف ذلك العمل القبيح ،
ترؾ
ظهر ّٔا والده يعقوب عليو السالـ وىو ُّ
يعض على أناملو  ،حىت َ
ُ
اليت َ
٬توز ٍ
ْتاؿ من األحو ِاؿ.
وىذا
باطل  ،وال ُ
التأويل ٌ
ُ
بعض ا١تسلمُت ّٔا
وقد نبّو كثَتٌ من ا١تفسرين إذل أمثاؿ ىذه اإلسرائيليات  ،وبيّنوا بطالهنا  ،لئال
َ
ينخدع ُ
أخبار حقيقة موثوقة.
 ،فيظنوا ّأهنا ٌ
دقيق البصر  ،ذلك َّ
َّ
أف ا٢تم الذي
إف االية الكرٯتة ٢تا
ٌ
اسع العلم ُ ،
مفهوـ دقيق  ،ينبغي أالّ يغفل عنو و ُ
وقع من امرأة العزيز كاف ى َّم ٍ
سوء  ،كانت تدعوه إذل نفسها من أجل عمل الفاحشة  ،ومن أجل ذلك
َ
إغالؽ األبو ِ
راودتو عن نفسها  ،بعد أف أحكمت
َ
اب  ،وحاصرتو ُب الدار  ،كما قاؿ تعاذلَ { :وَر َاوَدتْوُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ك قَ َ
اي إِنَّوُ الَ
ت لَ َ
اب َوقَالَ ْ
ت َىْي َ
اؿ َم َعا َذ اللَّو إِنَّوُ َرّْيب أ ْ
الَِّيت ُى َو ُِب بَػْيت َها َع ْن نَػ ْفسو َو َغلَّ َقت األَبْػ َو َ
َح َس َن َمثْػ َو َ
يػُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َف *} [يوسف .]23 :
ا٢تم الذي كاف من يوسف الصديق عليو السالـ فلم يكن َى ّم سوء  ،ودل يكن عزماً على خيانة أو
أما ُّ
فاحشة  ،وما خطر ببالو عليو السالـ شيءٌ ٦تا يتو٫تو بعض اٞتهالء من إرادةِ السوء أو عمل الفاحشة ،
وإ٪تا كاف ٫تو أف يدفع عنو ىذه ا١تكيدة ا٠تبيثة اليت دبرهتا لو سيدتو امرأة العزيز و٢تذا ٧تد ا١تقاومة ُب
ّ
ِ
اي}.
موقفو  ،وا١تقاومة العنيفة ُب حديثو{ :قَ َ
اؿ َم َعا َذ اللَّو إِنَّوُ َرّْيب أ ْ
َح َس َن َمثْػ َو َ
فا٢تم منها غَت ا٢تم منو ٫ ،تت بو طلباً  ،وىم ّٔا دفعاً  ،كما يقوؿ بعض ا١تفسرين.
ا٢تم منها وقع فعالً  ،وأما ىم يوسف فكاف بالطبع  ،أي إنو عليو السالـ
أو كما قاؿ البعض االخر :إف ّ
ٍ
ِ
نفسو  ،أو
ماؿ إليها بطبيعتو الفطرية مع االمتناع عن مقارفة السوء  ،واإلنسا ُف غَت مواخذ ٔتا تشتهيو ُ
ٯتيل إليو طبعو  ،ما دل يعزـ على فعل الشيء  ،وىذا ما فسره النسفي حيث قاؿ :ىم عزـ ىم الطباع مع
ت بِِو َوَى َّم َِّٔا}
{ َ٫تَّ ْ
ويرى بعض ا١تفسرين أ ّف ُب االية تقدٯتاً وتأخَتاً  ،ويصبح ا١تعٌت {لَ ْوالَ أَ ْف َرأَى بػُْرَىا َف َربِّْو} [ :يوسف:
لكن عصمة اهلل تعاذل لو حالت دوف ذلك
 ]24ا١تعٌت لوال برىاف اهلل أي عصمتو ليوسف ٢تم ّٔا  ،و ّ
ا٢تم[( .])138وىذا أرجح األقواؿ.

األدلة على عصمة يوسف عليو السالـ:
ىناؾ وجوه عشرة على عصمة يوسف وبراءتو عليو السالـ من تلك التهمة الشنيعة  ،اليت نسبها إليو َم ْن
يعرؼ قدر النبوة  ،وال عظمة الرسالة  ،وال صفات األنبياء الكراـ صلوات اهلل وسالمو عليهم أٚتعُت
ال ُ
 ،وىي:
ِ
اؿ
الوجو األوؿ :امتناعو عليو السالـ عن
بكل صالبة وعزـ {قَ َ
مطاوعة امرأة العزيز  ،ووقوفو ُب وجهها ّْ
ِ
اي إِنَّوُ الَ يػُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َف *}.
َم َعا َذ اللَّو إِنَّوُ َرّْيب أ ْ
َح َس َن َمثْػ َو َ
الوجو الثاِّن :فَِر ُاره عليو السالـ من امرأةِ العزيز بعد أف حاصرتو  ،وضيّقت عليو ا٠تناؽ  ،وراودتو عن
يد عمل الفاحشة
ىم بالفاحشة ١تا ّفر منها  ،ألف الذي ير ُ
نفسو بالغصب واإلكراه  ،ولو كاف يوسف ّ
ِ
َّت قَ ِميصوُ ِمن ُدب ٍر وأَلْ َفيا سيّْ َد َىا لَ َدى الْب ِ
اب} [يوسف :
اب َوقَد ْ
يػُ ْقد ُـ وال يفر قاؿ تعاذلَ { :و ْ
استَبَػ َقا الْبَ َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ
.]25
الوجو الثالث :شهادةُ بعض أقرباء زوجة العزيز برباءة يوسف  ،حيث أشار بفحص ثوبو  ،ألنو إذا كاف
ِ
ا٢تارب
ا١تمتنع
ب ٢تا وىي ا١تمتنعة  ،فإ ّف ثوبو سيُ َش ُّق من أماـ  ،وإف كانت ىي الطالبةُ  ،وىو
ُ
ُ
ىو الطال ُ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
منها َّ ،
يصوُ قُ َّد ِم ْن قُػبُ ٍل
فإف ثوبو
ُّ
سيشق من خلف  ،قاؿ تعاذلَ { :و َش ِه َد َشاى ٌد م ْن أ َْىل َها إِ ْف َكا َف قَم ُ
فَص َدقَت وىو ِمن الْ َك ِاذبُِت * وإِ ْف َكا َف قَ ِميصو قُ َّد ِمن دب ٍر فَ َك َذبت وىو ِمن َّ ِ ِ
ُت *فَػلَ َّما َرأَى
الصادق َ
ُُ
ْ ُُ
َ ْ ََُ َ
َ َ
َ ْ ََُ َ
ِ
ِ
يصوُ قُ َّد ِم ْن ُدب ٍر قَ َ ِ ِ ِ ِ
يم *} [يوسف  26 :ػ .]28
قَم َ
ُ
اؿ إنَّوُ م ْن َكْيد ُك َّن إ َّف َكْي َد ُك َّن َعظ ٌ
ب إِ َ ِ
ِ
ؼ
الوجو الرابع :تفضيلو السجن على الفاحشة{ :قَ َ
اؿ َر ّْ
ص ِر ْ
ب ّْ
َح ُّ َّ
رل ٦تَّا يَ ْد ُعونٍَِت إِلَْيو َوإِالَّ تَ ْ
الس ْج ُن أ َ
ع ٍّْت َكي َدى َّن أَصب إِلَي ِه َّن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
ُت *} [يوسف .]33 :
اٞتَاىل َ
َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
السجن على شيء
شخص
يفض َل
وىذا من أعظم الرباىُت على براءتو عليو السالـ  ،إذ كيف يػُ ْع َق ُل أف ّْ
ٌ
َ
بضع سنُت
يرغبو ويتمنّاه  ،ولو أنّو استجاب لدعوهتا  ،وطاوعها على نفسها ١ ،تا لبث ُب السجن َ
بسبب تلك التهمة اليت أٟتقتها بو  ،فدعوى ىم يوسف بامرأة العزيز باطل ِ
ظاى ُر البطالف  ،يدرؾ ذلك
َّ
ٌ
ٍ
النيب الكرمي  ،وفهم معاِّن القراف[(.])139
ُّ
درس تاريخ ىذا ّْ
كل منصف َ
ِ
ؼ َعْنوُ ُّ
ص ِر َ
الوجو ا٠تامس :ثناء اهلل عز وجل عليو ُب مواطن عديدة من السورة كما قاؿ تعاذل{ :لنَ ْ
السوءَ
ِ ِ ِ
ِ
ُت *} [يوسف  ، ]24 :وقاؿ تعاذلَ { :ولَ َّما بَػلَ َغ أ ُ
َوالْ َف ْح َشاءَ إِنَّوُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
َشدَّهُ آتَػْيػنَاهُ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
حك ِ
ِ
ت
اب َوقَالَ ْ
ْما َوع ْل ًما َوَك َذل َ
ك َْ٧ت ِزي الْ ُم ْحسن َ
ُت * َوَر َاوَدتْوُ الَِّيت ُى َو ُِب بَػْيت َها َع ْن نَػ ْفسو َو َغلَّ َقت األَبْػ َو َ
ُ ً
ِ
اي إِنَّوُ الَ يػُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َف *} [يوسف  22 :ػ .]23
ك قَ َ
ت لَ َ
َىْي َ
اؿ َم َعا َذ اللَّو إِنَّوُ َرّْيب أ ْ
َح َس َن َمثْػ َو َ
فقد أخرب اهلل تعاذل بأنّو من احملسنُت  ،وأنّو من عباده ا١تخلصُت  ،الذين اختارىم اهلل لنبوتو  ،وأخلصهم
كل نية
نفسو  ،وطهرت سريرتُو ِم ْن ّْ
لطاعتو وعبادتو  ،وال يكو ُف ثناءُ اهلل تبارؾ وتعاذل إالّ على َم ْن صفت ُ
سيئة  ،وكل ٍ
عمل قبيح  ،فكاف من األطهار ا١تقربُت؟.

ابن
وقد شهد رسوؿ اهلل (ص) لو أيضاً بالصالح والتقى وبالطهارة واالستقامة  ،قاؿ (ص)« :الكرميُ ُ
إسحاؽ بن إبراىيم»[( ، ])140وكفى بذلك
بن يعقوب بن
ابن الكرمي ،
َ
ُ
يوسف ُ
ابن الكرمي ُ
الكرمي ُ
شرفاً وفضالً.
اؼ امرأة العزيز ِ
نفسها بعصمتو وع ّفتو أماـ ٚتع من نسوةِ ا١تدينة  ،كما قاؿ تعاذل:
الوجو السادس :اعًت ُ
[يوسف 31 :ػ  .]32فهذه شهادةٌ صر٭تةٌ واضحةٌ على ِع ّفة يوسف وبراءتو  ،صدرت من امرأة العزيز
ص َم} ،
نفسها  ،اليت اهتمتو أماـ زوجها بإرادة عمل الفاحشة  ،ولفظ يدؿ على
ِ
االمتناع {فَ ْ
استَػ ْع َ
ٍ
عصمة من األمر  ،وىو ٬تتهد ُب االستزادة منها  ،وىذا بيا ٌف على َّ
أف
والتح ّفظ الشديد  ،كأنّو ُب
ا٢تم والربىاف.
بعض الناس َّ
يوسف عليو السالـ بريءٌ ٦تّا فسر بو ُ
الوجو السابع :ظهور أمار ِ
ات الرباءة على يوسف عليو السالـ بالدالئل الواضحة  ،والرباىُت الساطعة ،
ُ
مصر على سجنو  ،إيهاماً للناس  ،وسًتاً على زوجتو ،
أماـ ٚتيع الشهود  ،ومع ذلك فقد أقدـ عز ُيز َ
قاؿ تعاذلٍُ { :بَّ ب َدا َ٢تم ِمن بػع ِد ما رأَوا ااي ِ
ات لَيَس ُجنُػنَّوُ َح َّىت ِح ٍ
ُت *} [يوسف .]35 :
َ ُْ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ْ
يصرؼ عنو كيدىن ومكرىن
وجل لدعوة يوسف حُت طلب من ربّو أف
َ
الوجو الثامن :استجابةُ اهلل ّ
عز ّ
كيدىن  ،وُب
ؼ عنو
طلب من اهلل أف يص ِر َ
ّ
ا٠تبيث بو  ،ولو كانت لو رغبةٌ ُب مطاوعة زوجة العزيز ١تا َ
الس ِم ِ
ِ
يم *} [يوسف :
صَر َ
ذلك يقوؿ اهلل تعاذل{ :فَ ْ
اب لَوُ َربُّوُ فَ َ
استَ َج َ
ؼ َعْنوُ َكْي َد ُى َّن إنَّوُ ُى َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
.]34
أماـ الناس ٚتيعاً  ،وذلك ُّ
يدؿ
الوجو التاسع :عدـ قبوؿ يوسف
تظهر براءتو َ
َ
ا٠تروج من السجن حىت َ
سبع أو
على منتهى شهامتو وعفتو ونزاىتو  ،ولوال ذلك ١تا فضل البقاء ُب السجن بعد أف مكث فيو َ
وتتنزه ساحتُو
يقر
الشدائد  ،فلم يقبل
تسع سنوات  ،والقى فيو
ا٠تروج من السجن حىت َّ
َ
اٞتميع برباءتو ّ ،
ُ
َ
َ
وؿ قَ َ ِ
من تلك التهم الشنيعة{ :وقَ َ ِ
اؿ
اسأَلْوُ َما بَ ُ
الر ُس ُ
ك ائْػتُوِِّن بِِو فَػلَ َّما َجاءَهُ َّ
اؿ ْارج ْع إِ َذل َربّْ َ
اؿ الْ َمل ُ
ك فَ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ْ ِ ِ
يم *} [يوسف .]50 :
ّْس َوة الالٌَّب قَطَّ ْع َن أَيْديَػ ُه َّن إ َّف َرّْيب ب َكْيدى َّن َعل ٌ
يح من النسوة ومن امرأة العزيز اليت اهتمتو بنفسها  ،وذلك
الوجو العاشر :وأخَتاً االعًت ُ
اؼ الواضح الصر ُ
ِ
ٚتع ا١تلك النسوة ،
ب إليو  ،وذلك حُت َ
ال يدعُ ذرًة من شك ُب براءة يوسف ونزاىتو وعصمتو ٦تّا نُس َ
وسأ٢تن عن يوسف الصديق  ،فأجبنو ّتو ٍ
يح قاطع  ،قاؿ تعاذل:
اب صر ٍ
ِ
{نَػ ْف ِس ِو وإِنَّو لَ ِمن َّ ِ ِ
ب وأ ََّف اللَّو الَ يػه ِدي َكي َد ْ ِِ
َخْنوُ بِالْغَْي ِ
ُت *}
ك لِيَػ ْعلَ َم أ ّْ
ُت * َذل َ
ا٠تَائن َ
َ َْ
الصادق َ
ْ
َِّن َدلْ أ ُ
َ ُ َ
[يوسف  51 :ػ .])141([]52
ىػ يونس عليو السالـ:
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ت
ب ُمغَاضبًا فَظَ َّن أَ ْف لَ ْن نَػ ْقد َر َعلَْيو فَػنَ َادى ُِب الظُّلُ َمات أَ ْف الَ إِلَوَ إِالَّ أَنْ َ
قاؿ تعاذلَ { :و َذا النُّوف إ ْذ َذ َى َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
سبحانَك إِ ِّّْن ُكْن ِ
ِِ
ُت *} [االنبياء :
استَ َجْبػنَا لَوُ َوَ٧تَّْيػنَاهُ م َن الْغَ ّْم َوَك َذل َ
ُْ َ َ
ك نػُْنجي الْ ُم ْؤمن َ
ت م َن الظَّالم َ
ُ
ُت *فَ ْ
اصِ ْرب ِٟتُ ْك ِم
س (ذا النوف) كما ُٝتّْي (
صاحب اٟتوت) ُب قولو تعاذل{ :فَ ْ
َ
 87ػ  ]88وقد ُٝتّ َي يونُ ُ

اٟت ِ
ربّْك والَ تَ ُكن َكص ِ
اح ِ
وت} [القلم  ، ]48 :ألنو عاش ُب بطن اٟتوت فًتًة  ،وبقى فيها حياً
ْ َ
ب ُْ
َ َ َ
بإذف اهلل.
أف القراف اعتربىا صحبةً بُت يونس واٟتوت! و َّ
اللطيف َّ
ابتلع يونس عليو السالـ كاف
كأف
و ُ
َ
اٟتوت عندما َ
َ
مساعداً لو  ،ابتلعو ٟتِِر ِ
صاحباً ِ
ِ
خاؼ أف تأكلو باقي اٟتيتاف واألٝتاؾ  ،فأنقذه
صو وإشفاقو عليو  ،ألنّو َ
ْ
منهم بابتالعو ّٔ ،دؼ ٛتايتو  ،ال ِ
ّٔدؼ أكلو  ،و٢تذا صارت بينهما صحبة[(.])142
ِ
ِِ
اسم
ذىب مغاضباً { َو َذا النُّوف إ ْذ َذ َى َ
وقد أخربنا اهلل أ ّف ذا النوف عليو السالـ َ
ب ُمغَاضبًا}  ،وُ :
ِ
ألف مفاعلة  ،تدؿ على ا١تشاركة.
{ ُمغَاضبًا}  ،فعلو ا١تاضي ُرباعي ( َ
ب) واأللف ُب الفعل ُ
غاض َ
لكن َم ْن ىو
وا١تشاركة تدؿ على أ ّف
الغضب كاف بُت الطرفُت :الطرؼ األوؿ ىو يونس عليو السالـ ْ ،
َ
الطرؼ الثاِّن؟ ذىب ناقلو اإلسرائيليات إذل َّ
أف الطرؼ الثاِّن ىو اهلل سبحانو  ،أي يونس عليو السالـ
ُ
وذىب عنهم مغاضباً لربّو  ،قالت اإلسرائيليات :غضب يونس من ربو  ،ألنو دل يوقع
غادر قومو ،
َ
َ
وغضب اهلل منو  ،ألنّو غادرىم
العذاب على قومو خالؿ ثالثة أياـ ٦ ،تّا جعلو يبدو أمامهم كاذباً ،
َ
َ
يصدر عن نيب كرمي؟
يصدر عن مسل ٍم صاحل  ،فكيف ُ
فعل ال ٬توز أف َ
بدوف إذف منو  ،وىذا ٌ
ألهنم رفضوا دعوتو ،
لقد كانت ا١تغاضبةُ بُت يونس عليو السالـ وبُت قومو الكافرين :غضب ىو منهم ّ ،
أصروا على الكفر  ،وغضبوا ىم منو  ،ألنو أنذرىم العذاب  ،وأخربىم أنّو سيقع ّٔم بعد ثالثة
و ّ
أياـ[(.])143
فا١تغاضبةُ كانت لقومو  ،وا١تعاتبة كانت لعدـ الصرب  ،و٠تروجو من بُت قومو بغَت ٍ
إذف من اهلل  ،و٢تذا
ِ
قليل الص ِرب ،
أمر اهللُ رسولَو الكرمي (ص) أف َ
َ
يصرب على تكذيب ا١تشركُت  ،وأال يكو َف ضيّ َق الصدر َ ،
اصربِ
كما كاف شأ ُف يونس عليو السالـ مع قومو  ،حيث ضربو اهلل تعاذل مثالً فقاؿ عز ومن قائل{ :فَ ْ ْ
ب ْ ِ
ِٟت ْك ِم ربّْك والَ تَ ُكن َكص ِ
اح ِ
وـ *لَ ْوالَ أَ ْف تَ َد َارَكوُ نِ ْع َمةٌ ِم ْن َربِّْو لَنُبِ َذ بِالْ َعَر ِاء
اٟتُوت إِ ْذ نَ َادى َوُى َو َم ْكظُ ٌ
ْ َ
ُ َ َ َ
وىو م ْذموـ *فَاجتباه ربُّو فَجعلَو ِمن َّ ِِ
ُت *} [القلم  48 :ػ .]50
الصاٟت َ
َ ُ َ َ ُ ٌ ْ ََ ُ َ ُ َ َ ُ َ
امتناع اٞتو ِ
اب
وقولو تعاذل :جواب ومعلوـ أف ُب اللغة العربية ىي حرؼ امتناع {}  ،أي ّإهنا ُ
تفيد َ
لوجود الشرط.
ومعٌت االية الكرٯتة :لوال أ ّف اهلل أنعم عليو بإجابة دعائو  ،وقبوؿ عذره  ،لنبذ من بطن اٟتوت أي:
ِ
ِ
غَت مذموـ[(.])144
ب {بِالْ َعَراء َوُى َو َم ْذ ُم ٌ
الفضاء وىو أي :معاتَ ٌ
وـ *}  ،لكنّو ُرح َم فنب َذ َ
ظن يونس أف اهلل لن يضيّق عليو بإبقائو عند ىؤالء {فَظَ َّن أَ ْف لَ ْن نَػ ْق ِد َر َعلَْي ِو} ،
وأما معٌت قولو تعاذلّ :
وسيوجهو إذل قوـ اخرين يدعوىم إذل اهلل.
ا١تنتظرين للعذاب ،
ّ
الس ْرِد} [سبأ  ]11 :أي :ضيق ُب الدرع لتكو َف
فالتقدير ىنا:
التضييق  ،ومنو قولو تعاذلَ { :وقَد ّْْر ُِب َّ
ُ
الفتحةُ على قدر ا١تسمار.

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ :أرسل رل معاويةُ بن أيب سفياف رضي اهلل عنو  ،فقاؿ رل :لقد
أيظن عب ٌد من ِ
عبيد اهلل
اج القراف .قلتٔ :تاذا؟ قاؿُ :ب قولو تعاذل{ :فَظَ َّن أَ ْف لَ ْن نَػ ْق ِد َر} ُّ ،
ضربتٍت أمو ُ
ِ
َّ
نيب من األنبياء؟ قلت لو :ليس ذلك من ال ُق ْد َرةِ ّ ،إ٪تا ذلك من التقدير
أف اهللَ ال يقد ُر عليو  ،فضالً عن ٍّيب
ٔتعٌت التضييق  ،قاؿ تعاذل :أي ضيق عليو رزقو

وع ِم َل ما يستحق عليو اللوـ من اهلل  ،ولذلك قاؿ
والذي فعلو يونس عليو السالـ
ُ
خالؼ األوذل َ ،
ِ
يم *} [الصافات .]142 :
تعاذل{ :فَالْتَػ َق َموُ ْ
اٟتُ ُ
وت َوُى َو ُمل ٌ
اللوـ فإنو
ٌ
وفرؽ بُت اللوـ والعقاب :العقاب يكو ُف عن وقوع ُب ذنب  ،بًتؾ واجب  ،أو فعل حراـ ّ ،أما ُ
ِ
خالؼ األوذل  ،وق ّدر
س  ،ألنو فعل
َ
يكوف عن فعل خالؼ األوذل  ،مع جواز ذلك الفعل َ ،
الـ اهلل يونُ َ
لو أف ٯتََُّر بتلك احملنة الشديدة.
وكانت احملنةُ األوذل ابتالءً من اهلل لو  ،واالبتالءُ ال يكو ُف بسبب الذنوب دائماً  ،فقد يكو ُف ّٔدؼ رفع
درجات ا١تبتلى عند اهلل  ،ومن ىذا الباب ابتالءُ األنبياء  ،كما كانت ٤تنةُ يونس عليو السالـ درساً
وعربةً للمؤمنُت من بعده  ،وأخربنا اهلل عنها ُب القراف  ،لنقف عندىا متدبّرين  ،ونأخ َذ منها العربة
والعظة  ،ونأخذ منها دروساً ُب العقيدة واإلٯتاف واإلقباؿ على اهلل  ،واللجوء إليو  ،واالعتماد عليو عند
احملن وا١تصائب واالبتالءات[(.])145
وصف يونس عليو السالـ نفسو بالظلم:
تسبيحو
متضرعاً  ،وكاف
ُ
نفسو ُب الظلمات  ،أقبل على اهلل  ،ذاكراً مسبّحاً  ،داعياً ّ
س َ
عندما وجد يونُ ُ
ِ
ِ
ث ُِب بَطْنِ ِو إِ َذل يَػ ْوِـ يػُْبػ َعثُو َف *}
ُت *لَلَبِ َ
ودعاؤه سبباً لنجاتو  ،قاؿ تعاذل{ :فَػلَ ْوالَ أَنَّوُ َكا َف م َن الْ ُم َسبّْح َ
[الصافات  143 :ػ .]144
أي :سبب ٧تاتو أف سبح اهلل ُب بطن اٟتوت  ،ولو دل يسب ِح اهلل ٢تضمو اٟتوت  ،وحولو إذل ٍ
غذاء لو ،
ُ
ّ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ت
ب ُمغَاضبًا فَظَ َّن أَ ْف لَ ْن نػَ ْقد َر َعلَْيو فَػنَ َادى ُِب الظُّلُ َمات أَ ْف الَ إِلَوَ إِالَّ أَنْ َ
قاؿ تعاذلَ { :وذَا النُّوف إ ْذ ذَ َى َ
ف يونس عليو السالـ ِ
سبحانَك إِ ِّّْن ُكْن ِ
ِِ
صِ
لنفسو بالظلم .
ُْ َ َ
ُت *} [االنبياء  ]87 :وُب َو ْ
ت م َن الظَّالم َ
ُ
َ
ت ِم َن
ىذا معناه أ ّف يونس عليو السالـ َ
تسرع با٠تروج من {إِ ِّّْن ُكْن ُ
أدرؾ وىو ُب بطن اٟتوت أنّو ّ
ِِ
عاتب عليو  ،والمو من أجل ذلك  ،وق ّدر أف يوقع بو ىذا
الظَّالم َ
ُت *}  ،قبل توجيو اهلل لو  ،وأ ّف اهلل ٌ
البالء  ،وٯتتحنو ّٔذه احملنة  ،وعند ذلك انطلق لسانُو بأنو كاف ظا١تاً ُب فعلو وتصرفو وخروجو  ،وطلب
يتجاوز عن ظلمو  ،وىذا من ِ
باب شعوره بالتقصَت ُب حق اهلل  ،وحيائو من اهلل  ،وطلبو
من اهلل أف
َ
اؼ منو من ِ
باب ذكره هلل وتوسلو إليو[(.])146
تفريج ا٢تم والكرب والضيق  ،فهذا االعًت ُ
و ػ عصمة النيب (ص):
_خ أدلة عصمتو (ص):

نصوص القراف والسنة على عصمة نبينا ٤تمد (ص) ُب تبليغ شرع اهلل إذل ا٠تلق.
ت
دلّ ْ
ُ
ِ
يب على ِ
الشر  ،مع
ويزج ُره عن ّْ
النيب بأهناٌ :
لطف من اهلل تعاذل ٭تم ُل النَ َّ
وقد ُعّْرفت عصمة ّْ
فعل ا٠ت َِت ُ ،
ِ
بقاء االختيار ٖتقيقاً لالبتالء[(.])147
 1ػ فمن القراف الكرمي:
ِ
ِ
ِ
نص ُب
وحى *} [النجم  3 :ػ  ]4فاالية ّّ
أ ػ قاؿ تعاذلَ { :وَما يَػْنط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى *إ ْف ُى َو إالَّ َو ْح ٌي يُ َ
عصمة لسانو (ص) من كل ىوى وغرض  ،فهو ال ينطق إال ٔتا يوحى إليو من ربو وال يقوؿ إال ما أُمر
بو  ،فيبلّغو إذل الناس كامالً موفوراً من غَت زيادة وال نقصاف  ،وىذه االية شهادةٌ وتزكيةٌ من اهلل لنبيو
ورسولو ٤تمد (ص) ُب كل ما بلغو للناس من شرع اهلل[(.])148
ِ ِ
َخ ْذنَا ِمْنوُ بِالْيَ ِم ِ
ُت *فَ َما
ُت * ٍُبَّ لَ َقطَ ْعنَا مْنوُ الْ َوت َ
ض األَقَا ِو ِيل *أل َ
ب ػ وقولو تعاذلَ { :ولَ ْو تَػ َق َّوَؿ َعلَْيػنَا بَػ ْع َ
ِ
ِمْن ُكم ِمن أ ٍ
ين *} [اٟتاقة  44 :ػ .]47
ْ ْ َ
َحد َعْنوُ َحاج ِز َ
ِ
ب عليو  ،بل البد أف يظهر كذبو  ،وأف
ُ
فااليات ّ
نصت على أ ّف اهلل سبحانو وتعاذل ال يؤيّ ُد من يكذ ُ
يزعم الكافروف فيما حكاه اهلل عنهم{ :أ َْـ
ينتقم منو  ،ولو كاف ٤تمد (ص) من ىذا اٞتنس  ،كما ما ُ
يَػ ُقولُو َف ا ْفػتَػَرى َعلَى اللَّ ِو َك ِذبًا} [الشورى  ]24 :ألنزؿ اهلل بو من العقوبة ما ذكره ُب ىذه االيات ،
وحيث إ ّف الرسوؿ (ص) دل يقع لو شيء من ذلك  ،فلم يهلكو اهلل  ،ودل يعذبو  ،فهو على ىذا دل
كل ما بلّغو عن ربو عز
ثبتت عصمتُو ُب ّْ
يتقوؿ على اهلل ما دل يقلو  ،ودل يفًت شيئاً من عند نفسو  ،ؤّذا ْ
ّ
وجل[(.])149
مقر لو ما
فسر ىذه االيات :وا١تعٌت ُب ىذا أنّػو
ٌ
وجل ّّ
صادؽ راش ٌد  ،أل ّف اهلل ّ
قاؿ ابن كثَت بعد أف ّ
عز ّ
يبلّغو عنو  ،ومؤيد لو با١تعجزات الباىرات والدالالت القاطعات[(.])150
ِ
ك َع ِن الَّ ِذي أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ ِ ِ
ي َعلَْيػنَا َغْيػَرهُ َوإِ ًذا الَ َّٗتَ ُذ َ
وؾ َخلِيالً
ادوا لَيَػ ْفتنُونَ َ
ج ػ وقولو تعاذلَ { :وإِ ْف َك ُ
ك لتَػ ْف ًَت َ
اٟتياةِ و ِضعف الْمم ِ
اؾ لَ َق ْد كِ ْدت تَػرَكن إِلَي ِهم َشيئًا قَلِيالً *إِ ًذا ألَِ َذ ْقػنَ َ ِ
*ولَ ْوالَ أَ ْف ثػَبَّْتػنَ َ
ات ٍُبَّ الَ
اؾ ض ْع َ
َ ْ ُ ْ ْ ْ
َ
ف ََْ َ ْ َ َ َ
ِ
ك علَيػنَا نَ ِ
ص ًَتا *} [االسراء  73 :ػ .]75
َٕت ُد لَ َ َ ْ
فقد أخرب تعاذل عن تأييده لرسولو (ص)  ،وتثبيتو وعصمتو  ،وسالمتو من شر األشرار  ،وكيد الفجار ،
وأنو تعاذل ىو ا١تتورل أمره ونصره  ،وأنّو ال يكلو إذل ٍ
أحد من خلقو  ،بل ىو وليو وحافظو  ،وناصره
ومؤيده  ،ومظهره ومظهر دينو على من عاداه وخالفو ُب مشارؽ األرض ومغارّٔا[(.])151
 2ػ من السنة النبوية:
أ ػ حديث طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنو  ،وجاء فيو قولو (ص)« :ولكن إذا حدثتُكم ع ِن اهللِ شيئاً
أكذب على اهلل»[(.])152
لن
فخ ُذوا بو ّْ ،
ُ
َ
فإِّن ْ
ب ػ حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قاؿ :كنت أكتب كل شيء أٝتعو من رسوؿ اهلل (ص)
أريد حفظَو  ،فنهتٍت قريش  ،فقالوا :إنك تكتب كل ٍ
ورسوؿ اهلل
شيء تسمعو من رسوؿ اهلل (ص) ،
ُ
ُ َّ
ُ
ٌ

ِ
ِ
فذكرت ذلك لرسوؿ اهلل (ص) فقاؿ:
الكتاب ،
فأمسكت عن
الغضب والرضا ،
بشر يتكلّم ُب
ُ
ُ
(ص) ٌ
حق»[(.])153
مٍت إال ّّ
«أكتب فوالذي نفسي بيده ما خر َج ّْ
أقوؿ إال ح ّقاً» قاؿ بعض
إِّن ال ُ
ج ػ حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل (ص) أنو قاؿّ « :
أصحابو :فإنك تداعبنا يا رسوؿ اهلل .قاؿ« :إِّن ال أقوؿ إال حقاً»[(.])154
_خ عصمتو (ص) قبل مبعثو:
معصوـ من الكفر والشرؾ منذ نشأتو  ،فلم يػُ ْع َه ْد عنو (ص)
النيب (ص)
دلت النصوص الثابتةُ على أ ّف َّ
ٌ
قومو  ،فقد فطره اهلل على
أنو سجد لصنم  ،أو استلمو  ،أو غَت ذلك من أمور الشرؾ اليت كاف يفعلُها ُ
ا١تعلوـ من سَتتو  ،فمن النصوص اليت يُ ْستَ َد ّؿ ّٔا على ىذا األمر
معرفتو  ،واالٕتاه إليو وحده  ،وىذا ىو
ُ
ما يلي:
حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو أ ّف رسوؿ اهلل (ص) أتاه جربيل وىو يلعب مع الغلماف  ،فأخذه
ِ
فصرعو  ،فشق عن قلبو  ،فاستخرج القلب  ،فاستخر َج منو علقةً  ،فقاؿ« :ىذا ُّ
الشيطاف منك» ٍب
حظ
َ
غسلو ُب ِطس ِ
ت من ذىب ٔتاء زمزـ ٍ ،ب ألمو ٍ ،ب أعاده ُب مكانو  ،وجاء الغلماف يَ ْس َع ْو َف إذل أمو ػ
ْ
ِ
يعٍت ِظْئػَره ػ[( ، ])155فقالواَّ :
كنت
إف ٤تمداً قد قُت َل  ،فاستقبلوه وىو منتقع اللوف  ،قاؿ أنس :وقد ُ
ِ
ا١تخيط ُب صدره[(.])156
أثر ذلك
أرى َ
نص على إخر ِاج جربيل ّْ
يقدر الشيطا ُف على
فاٟتديث َّ
ٟتظ الشيطاف منو (ص) وتطهَته لقلبو  ،فال ُ
دليل على تنزيهو من الشرؾ منذ صغره (ص)[(.])157
إغوائو  ،إذ ال سبيل لو عليو  ،وىذا ٌ
والنصوص ُب مثل ىذا كثَتةٌ  ،وقد ُعٍت ّتمعها َم ْن ألّف ُب (دالئل النبوة) مثل اٟتافظ أيب نُعيم
ِ
العصمة
عز وجل بو من
خصو اهلل ّ
األصفهاِّن  ،فقد عقد فصالً ُب كتابو (دالئل النبوة) بعنواف :ذكر ما ّ
العديد من األحاديث والشواىد ُب ىذا
 ،وٛتاه من التديّن بدي ِن اٞتاىلية ..وقد أورد ٖتت ىذا العنواف
َ
الشأف[(.])158
وكذلك فعل البيهقي ُب (دالئل النبوة) أيضاً فعقد عنواناً ٢تذا ا١توضوع فقاؿ :باب ما جاء ُب حفظ اهلل
تعاذل رسولَو (ص) ُب شبيبتو عن أقذار اٞتاىلية ومعايبها ١تا يريده بو من كرامتو برسالتو حىت يبعث
رسوالً[(.])159
ومثلهما السيوطي ُب (ا٠تصائص الكربى) حيث قاؿ :باب اختصاصو (ص) ْتفظ اهلل إياه ُب شبابو
عما كاف عليو أىل اٞتاىلية[(.])160
ّ
_خ إزالة ما يوىم عدـ إٯتاف نبينا وضاللو قبل بعثتو:
ٍ
البعض َّ
وضالؿ قبل بعثتو
أف رسوؿ اهلل (ص) كاف على كف ٍر
يتوى ُم منها
بعض النصوص اليت قد ّ
ُ
وردت ُ
 ،فمن تلك النصوص:

ِ
أ ػ قولو تعاذل{ :وَك َذلِك أَوحيػنَا إِلَيك ر ِ
اب َوالَ ا ِإلٯتَا ُف} [الشورى :
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما اْلكتَ ُ
َ َ ْ َْ ْ َ ُ ً
.]52
البعض أ ّف ىذه االية تعٍت انتفاء معرفة النيب (ص) لإلٯتاف بالكلية قبل بعثتو ٔ ،تعٌت أنّو دل
يتوى ُم
فقد ّ
ُ
يكن مؤمناً.
مصدر ٔتعٌت {ا ِإلٯتَا ُف} ،
الفهم خاطىءٌ  ،أل ّف اإلٯتاف ُب قولوَ { :والَ}
ٌ
واٞتواب على ذلك أ ّف ىذا َ
٬تب اإلٯتا ُف بو من الفرائض واألحكاـ الشرعية اليت ُكلّف ّٔا علماً وعمالً  ،فا١تنفي
فيكوف ا١تراد :أي ما ُ
ىو اإلٯتاف التفصيلي ال اإلٚتارل  ،فقد كاف النيب (ص) قبل نزوؿ الوحي إليو مبغِضاً للشرؾ وعبادةِ
ُّ
األصناـ  ،ومتّجهاً إذل اهلل وحده  ،فلما نزلت عليو الفرائض واألحكاـ الشرعية اليت دل يكن يدري ّٔا
قبل الوحي امن ّٔا وطبقها  ،فهذا ىو ا١تعٌت الصحيح لالية  ،كما ذكر ذلك علماءُ التفسَت عند
تفسَتىا[( ، ])161قاؿ ابن كثَت:
على التفصيل الذي شرع لك ُب القراف
ؼ تفاصيل الشرائع  ،وال يهتدي إذل معا١تها ،
قاؿ الشوكاِّن :ومعٌت أنو كاف (ص) { َوالَ ا ِإلٯتَا ُف} يع ِر ُ
ص اإلٯتاف ألنو رأسها وأساسها[(.])162
وخ َّ
َ
ضآالِّ فَػ َه َدى *} [الضحى .]7 :
ب ػ ومن النصوص كذلك قولو تعاذلَ { :وَو َج َد َؾ َ
فهم خاطأى ،
يتوىم
فقد ّ
ُ
البعض أ ّف االية تعٍت أ ّف نبينا (ص) كاف على ضالؿ قبل مبعثو  ،وىذا ٌ
النيب (ص) كاف من أوؿ حالو إذل نزوؿ
وباطل ّ
نصت على أ ّف َّ
ترده النصوص اليت سبق إيرادىا  ،واليت ّ
ٌ
ِ
الوحي عليو معصوماً من عبادة األوثاف  ،وقاذورات أىل الفسق والعصياف[(.])163
ظن
وقد أشار
القرطيب عند تفسَته ٢تذه االية إذل بطالف ىذا الفهم حيث قاؿَّ :
فأما الشرؾ فال يُ ُّ
ُّ
بو[(.])164
وأما ا١تعٌت الصحيح ٢تذه االية فقد أشار العلماء إذل ِع ّدةِ ٍ
معاف صحيحة ٢تذه االية تشًتؾ ٚتيعاً ُب تنزيو
ّ
ب إليو شيءٌ من الشرؾ  ،أو الكف ِر قبل بعثتو  ،ومن تلك ا١تعاِّن ما يلي:
ّْ
النيب (ص) عن أف يػُْن َس َ
الضالؿ ىنا ٔتعٌت الغَ ْف ِلة  ،كما ُب قولو تعاذل{ :الَ ي ِ
ض ُّل َرّْيب َوالَ يَػْن َسى *} [طو ]52 :
يفسر
ُ
أف َّ
َ
ِِ
وكما ُب قولو تعاذل{ :وإِ ْف ُكْن ِ ِ ِ ِ
ُت *} [يوسف  .]3 :وا١تعٌت أنّو وجدؾ غافالً
ت م ْن قَػْبلو لَم َن الْغَافل َ
َ
َ
عما يُر ُاد بك من أمر النبوة[(.])165
بعضهم :معٌت (ضاالً) دل تكن تدري ما القراف والشرائع؟ فهداؾ اهلل إذل القر ِاف وشرائ ِع اإلسالـ ،
وقاؿ ُ
وىو ٔتعٌت قولو تعاذل :وعلى ىذا التفسَت يكوف ا١تعٌت :أي وجدؾ ضاالً عن شريعتك اليت أوحاىا { َما
ِ
اب َوالَ ا ِإلٯتَا ُف}  ،ال تعرفها قبل الوحي إليك فهداؾ إليها[(.])166
ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ضالّؿ فهداىم اهلل بك[(.])167
وقاؿ بعضهم :معٌت االية أي وجدؾ ُب قوـ ُ

ولقد أورد العلماء عدداً من ا١تعاِّن ٢تذه االية منها ما ىو معنوي  ،ومنها ما ىو حسي  ،وىي ٍ
معاف
كلها حساف[(.])168
ص ِ
ك َى َذا اْل ُق ْرآ َف
ج ػ ومن النصوص كذلك قولو تعاذل٨َْ { :ت ُن نَػ ُق ُّ
ص ِٔتَا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
ص َعلَْي َ
كأْ
َح َس َن اْل َق َ
ِِ
وإِ ْف ُكْن ِ ِ ِ ِ
ُت *} [يوسف .]3 :
ت م ْن قَػْبلو لَم َن اْلغَافل َ
َ
َ
ا١تقصود منها الغفلة عن قصة يوسف مع أبيو وإخوتو ،
ا١تقصود بالغفلة ىنا الشرؾ والغواية ّ ،إ٪تا
فليس
ُ
ُ
نقص
يوض ُح ذلك ُ
كما ّ
سياؽ االية  ،فهذه القصة وأمثا٢تا ال تُػ ْعلَ ُم إال من الوحي  ،فلهذا ال يلحقو ٌ
بسببها  ،وىذا ىو ما ذكره علماء التفسَت عند ىذه االية[( ، ])169قاؿ الشوكاِّن :وا١تعٌت أنك قبل
إ٭تائنا إليك من الغافلُت عن ىذه القصة[(.])170
_خ عصمتو من الكذب ُب غَت الوحي والتبليغ:
صدؽ  ،و ٍ
فاضل من ٍ
صف بكل ُخلُ ٍق ِ
وبر
أمانة ٍّ ،يب
من ا١تعروؼ عن سَتتو (ص) قبل البعثة وبعدىا أنو متّ ٌ
 ،وصلة رحم  ،وإحساف ٍ ،
وجود  ،إذل غَت ذلك من ٤تاسن األخالؽ  ،اليت جبلو اهلل عليها منذ نشأتو
 ،وحرى بو (ص) أف يكوف كذلك  ،فقد اختاره اهلل ٟتمل األمانة العظمى اليت ىي أداءُ الرسالة ،
كل ُخ ٍ
لق فاضل
وتبليغُها إذل الناس كافةً  ،فكاف الب ّد من إعداده ٢تذه ا١تهمة  ،ولذا فقد فطره اهلل على ّْ
كرمي  ،وقد ٚتع اهلل خصاؿ ا٠تَت كلها  ،فلم يكن يُ ْد َعى إال باألمُت.
ومن األدلة اليت يستدؿ ّٔا على اتصافو بالصدؽ قبل بعثتو ما يلي:
النيب (ص) خائفاً بعد أف لقيو جربيل ُب غار
أ ػ قوؿ خد٬تة بنت خويلد :رضي اهلل عنها حينما أتاىا ُّ
أبشر  ،فواهللِ ال ٮتزيك اهللُ أبداً ،
حراء  ،وقاؿ ٢تا« :إِّن قد
ُ
خشيت على نفسي» فقالت لو :كال ْ ،
ِ
وتصدؽ
الرحم ،
ُ
لتصل َ
فواهلل إنك ُ
ِ
ِ
وتعُت على نوائب اٟتق[(.])171
وتقري
ب
َ
َ
الضيف ُ ،
َ
ا١تعدوـ َ ،
اٟتديث  ،وٖتم ُل ال َك َّل  ،وتُكْس ُ
ليصدع بالدعوة جهراً  ،فعن ابن عباس رضي اهلل
ب ػ إٚتاع قريش على اإلقرار بصدقو :حينما ٚتعها
َ
ِ ِ
ُت *} [الشعراء  ]214 :صعد النيب (ص) على الصفا
عنهما قاؿ١ :تا نزلت { َوأَنْذ ْر َعش ََتتَ َ
ك األَ ْقػَربِ َ
ِ ٍ
يستطع
الرجل إذا دل
َ
 ،فجعل ينادي :يا بٍت ف ْهر  ،يا بٍت عدي ػ لبطوف قريش ػ حىت اجتمعوا  ،فجعل ُ
لينظر ما ىو  ،فجاء أبو ٢تب وقريش  ،فقاؿ« :أرأيتكم لو أخربتُكم أ ّف خيالً
أرسل رسوالً َ
أف ٮتر َج َ
تغَت عليكم أكنتم مص ّدقِ َّي؟» قالوا :ما جربنا عليك إال ِص ْدقاً  ،قاؿ« :فإِّن نذير لكم
بالوادي تر ُ
يد أف َ
بُت يدي عذاب شديد»[(.])172
فالنيب (ص) انتزع منهم ىذه الشهادة اٞتماعية
فالشاىد من اٟتديث قو٢تم( :ما جربنا عليك إال صدقاً) ُّ
بصدقو  ،وانتفاء الكذب عنو  ،لعلمو ٔتا قد سيقع من تكذيبهم لو عند إخبارىم بأمر
الرسالة[(.])173

للنيب (ص) ُب دعوة النبوة  ،إال أ ّف أحداً منهم دل ٬ترؤ على وصفو
ج ػ على الرغم من تكذيب قريش ّْ
بالكذب ُب سواىا  ،فقد قاؿ أبو جهل للنيب (ص) :إنّا ال نك ّذبك  ،ولكن ّْ
جئت بو ،
ب الذي َ
نكذ ُ
فأنزؿ اهلل تعاذل{ :فَِإنػَّهم الَ ي َك ّْذبونَك ولَ ِك َّن الظَّالِ ِمُت بِآي ِ
ات اللَّ ِو َْ٬ت َح ُدو َف *} [االنعاـ .]33 :
َ َ
ُْ ُ ُ َ َ
وكذلك عندما سأؿ األخنس بن ُشر ٍيق أبا ٍ
يوـ بد ٍر  ،فقاؿ :يا أبا اٟتكم  ،أخربِّن
جهل بعدما خال بو َ
ُ
٤تم ٍد أصادؽ ىو أـ كاذب؟ فإنو ليس ىاىنا أح ٌد من قريش غَتي وغَتؾ يسمع كالمنا  ،فقاؿ أبو
عن ّ
جهل :و٭تك  ،واهلل َّ
ذىب بنو قصي باللواء
ٌ
إف ٤تمداً
لصادؽ  ،وما َ
كذب ّ
٤تم ٌد قط  ،ولكن إذا َ
واٟتجابة والسقاية والنبوة  ،فماذا يكوف لسائر قريش[(.])174
بعض النماذج اليت ُّ
تدؿ على صدقو (ص)  ،وعصمتو من الكذب قبل
ىذه ُ
معتٌت ّٔا  ،مستوفاة
بعثتو  ،وكذا اٟتاؿ بعد بعثتو (ص)  ،فهذه أخبار نبينا ٤تمد (ص) وسَتتو ومشائلو ً
تفاصيلها  ،دل يرد ُب شيء منها تداركو (ص) ٠ت ٍرب صدر منو رجوعاً عن كذبة كذّٔا  ،ولو وقع شيء من
ذلك لنقل إلينا[(.])175
_خ مسألة وقوع ا٠تطأ منو:
حديث رافع بن َخ ِديج
يقع من ا٠تطأ منو ُب جانب األمور الدنيوية  ،فمن األدلة على ذلك
ُ
ّأما ما ُ
نيب اهلل (ص) ا١تدينةَ  ،وىم يؤبّروف النخل (يلقحوف النخل) فقاؿ« :ما
رضي اهلل عنو قاؿ :قدـ ُّ
تصنعوف؟» قالوا :كنا نصنعو .قاؿ« :لعلكم لو دل تفعلوا كاف خَتاً» فًتكوه فنقصت .قاؿ :فذكروا ذلك
فإ٪تا أنا
بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بو  ،وإذا أمرتكم بشيء من رأ ٍي ّ ،
لو  ،فقاؿّ « :إ٪تا أنا ٌ
بشر»[(.])176
وُب رواية أنس« :أنتم أعلم بأمر دنياكم»[( ، ])177وُب رواية طلحة« :إف كاف ينفعهم ذلك
فليصنعوه  ،فإِّن إ٪تا ظننت ظناً فال تواخذوِّن بالظن  ،ولكن إذا حدثتكم عن اهلل شيئاً فخذوا بو  ،فإِّن
ال أكذب على اهلل عز وجل»[(.])178
وكذلك األمر بالنسبة لألحكاـ البشرية اٞتارية على يديو وقضاياىم  ،ومعرفة احملق من ا١تبطل  ،وعلم
أمور اجتهادية ٬ ،تتهد فيها برأيو  ،فقد قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :إنّكم
ا١تصلح من ا١تفسد  ،فهذه ٌ
أٟتن ْتجتو من بعض  ،فأقضي لو على ٨تو ما أٝتع منو  ،فمن
إرل  ،و َّ
لعل بعضكم أ ْف يكو َف َ
ٗتتصموف ّ
أقطع لو بو قطعة من النار»[(.])179
قطعت لو من ح ّقو أخيو شيئاً فال ْ
يأخذه ّ ،
ُ
فإ٪تا ُ
فاقتضت حكمتو تعاذل أف ال يكو َف معصوماً ُب ىذا اٞتانب  ،وذلك حىت
تقتدي بو األمة من بعده ُب النظر ُب القضايا واألحكاـ على ما كاف يقضي بو بُت الناس[(.])180
قاؿ القاضي عياض :وٕتري أحكامو (ص) على الظاىر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاىد  ،وٯتُت
اٟتلف  ،ومراعاة األشبو  ،ومعرفة العِفاص والوكاء  ،مع مقتضى حكمة اهلل ُب ذلك[(.])181
_خ خالؼ األوذل واألحسن واألفضل:

تقع لو ٥تالفة ألمر اهلل  ،أو يرتكب ذنباً
الرسوؿ (ص) ٤تفوظ بعناية اهلل ٤ ،تاط برعايتو  ،فال ٯتكن أف َ
خالؼ األوذل واألفضل واألحسن  ،فيعاتبو ربو ،
٬تتهد فيفعل
َ
يستحق عليو العقوبة  ،ولكنّو (ص) قد ُ
ّ
وليس ىذا من قبيل الذنب وا١تعصية  ،وإ٪تا ىو من قبيل التنبيو إذل فعل األكمل واألفضل.
العتاب لرسوؿ اهلل (ص):
بعض النصوص الكرٯتة اليت ورد فيها
وإليك ُ
ُ
أ ػ عتاب رسوؿ اهلل (ص) بشأف أسرى بدر:
قاؿ ابن عباس :و١تا أسروا األسرى  ،قاؿ رسوؿ اهلل (ص) أليب بكر وعمر« :ما تروف ُب ىؤالء
األسارى؟».
فقاؿ أبو بكر :يا نيب اهلل  ،ىم بنو العم والعشَتة  ،أرى أف تأخ َذ منهم فديةً  ،فتكوف لنا قوًة على
الكفار  ،فعسى اهللُ أف يهديهم لإلسالـ  ،فقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :ما ترى يا ابن ا٠تطاب»؟ قلت :ال
فنضرب أعناقهم ّْ ،
لكٍت أرى أف ٘تكنّا
 ،واهلل يا رسوؿ اهلل  ،ما أرى الذي رأى أبو بكر  ،و ّْ
فتمك َن علياً
َ
عقيل فيضرب عنقو  ،و٘تكنٍُّت من ٍ
من ٍ
فأضرب عنقو  ،فإ ّف ىؤالء أئمةُ الكف ِر
فالف (نسيباً لعمر)
َ
َ
وصناديده.
ُ
قلت (يعٍت ما قالو عمر).
يهو ما ُ
فهوى رسوؿ اهلل ما قاؿ أبو بكر  ،ودل َ
ِ
جئت  ،فإذا رسوؿ اهلل (ص) وأبو بكر قاعدين يبكياف .قلت:
فلما كاف من الغد ُ
ّ
أجد
ك  ،فإ ْف
يا َ
بكيت  ،وإف دل ْ
رسوؿ اهلل  ،أخربِّن من ّْ
أنت وصاحبُ َ
وجدت بكاءً ُ
ُ
أي شيء تبكي َ
تباكيت لبكائكما.
ُ
عذأّم
علي ُ
علي أصحابُ َ
ك من أخذىم الفداءَ  ،لقد ُع ِر َ
فقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أبكي للذي َع َ
ض ّ
رض ّ
ِ
يب
أدَن من ىذه الشجرة (شجرة قريبة من نيب اهلل (ص)) وأنزؿ اهلل عز وجل قوؿ اهلل تعاذلَ { :ما َكا َف لنَِ ٍّيب
َسَرى َح َّىت يػُثْ ِخ َن ُِب األ َْر ِ
ض } إذل قولو :فكلوا ٦تا غنمتم حالالً طيباً}
فأحل اهلل الغنيمةَ
أَف يَ ُكو َف لَوُ أ ْ
ّ
٢تمُِ ].
يوـ بد ٍر  ،وجيء باألسرى  ،قاؿ رسوؿ اهلل
وُب رواية عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ١ :تا كاف ُ
(ص)« :ما تقولوف ُب ىؤالء األسارى؟».
ِ
يتوب عليهم.
ك وأىلُ َ
قوم َ
لعل اهلل أ ْف َ
فقاؿ أبو بكر :يا رسوؿ اهلل ُ ،
ك  ،استبقهم  ،واستأف ّٔم ّ ،
فاضرب أعناقهم.
وقاؿ عمر :يا رسوؿ اهلل  ،ك ّذبوؾ وأخرجوؾ ّ ،قرّٔم
ْ
أضرـ عليهم ناراً.
كثَت اٟتطب  ،فأدخلهم فيو ٍ ،ب ْ
وقاؿ عبد اهلل بن رواحة :يا رسوؿ اهلل  ،انظر وادياً َ
يرد عليهم شيئاً.
قاؿ :فقاؿ العباس:
قطعت ِرٛتَك .قاؿ :فدخل رسوؿ اهلل (ص)  ،ودل َّ
َ
ناس :يأخذ بقوؿ عمر  ،وقاؿ ناس :يأخ ُذ بقوؿ عبد اهلل بن
فقاؿ ناس :يأخذ بقوؿ أيب بكر  ،وقاؿ ٌ
رواحة.

لُت قلوب ٍ
قاؿ :فخر َج عليهم رسوؿ اهلل (ص) فقاؿَّ « :
ألُت من اللنب ،
رجاؿ فيو حىت تكو َف َ
إف اهلل ليُ ّْ ُ َ
ّْد قلوب ٍ
أشد من اٟتجارة َّ ،
رجاؿ فيو حىت تكو َف َّ
اىيم عليو
وإف َ
وإ ّف اهلل ليُ َشد ُ
مثلك يا أبا بكر مثل إبر َ
السالـ حيث قاؿ{ :فَمن تَبِع ٍِت فَِإنَّو ِم ٍّْت ومن عص ِاِّن فَِإنَّك َغ ُف ِ
يم *} [ابراىيم  .]36 :وإ ّف
ُ ََ ْ َ َ
َْ َ
َ ٌ
ور َرح ٌ
ِ
ِ
ت
اد َؾ َوإِ ْف تَػ ْغف ْر َ٢تُ ْم فَِإن َ
َ
َّه ْم عبَ ُ
َّك أَنْ َ
مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليو السالـ قاؿ{ :إِ ْف تُػ َع ّْذبْػ ُه ْم فَِإنػ ُ
اْلع ِزيز ْ ِ
عمر كمثل موسى  ،قاؿَ { :وا ْش ُد ْد َعلَى قُػلُؤِِّ ْم فَالَ
َ ُ
يم *} [ا١تائدة  ]118 :وإف مثلك يا ُ
اٟتَك ُ
ِ
ِ
يم *} [يونس .]88 :
يػُ ْؤمنُوا َح َّىت يَػَرُوا الْ َع َذ َ
اب األَل َ
ينفلنت أح ٌد منهم إال ٍ
بفداء أو ِ
ضرب ُعنُ ٍق»[(.])182
اليوـ عالةً فال َّ
أنتم َ
ٍب قاؿ رسوؿ اهلل (ص)ُ « :
ِ
َسَرى َح َّىت يػُثْ ِخ َن ُِب
وأما االيات اليت نزلت بشأف األسرى  ،فقولو تعاذلَ { :ما َكا َف لنَِ ٍّيب
يب أَ ْف يَ ُكو َف لَوُ أ ْ
ِ
ااخرةَ واللَّو ع ِزيز ح ِكيم *لَوالَ كِت ِ ِ
الدنْػيا واللَّو ي ِر ُ ِ
األ َْر ِ
يما
ض تُِر ُ
يد َ َ ُ َ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ
يدو َف َعَر َ
ض ُّ َ َ ُ ُ
اب م َن اللَّو َسبَ َق لَ َم َّس ُك ْم ف َ
أَخ ْذ ًُب ع َذاب ع ِظيم *فَ ُكلُوا ِ٦تَّا َغنِمتم حالَالً طَيّْبا واتَّػ ُقوا اللَّو إِ َّف اللَّو َغ ُف ِ
َّيب قُ ْل لِ َم ْن
يم *يَاأَيػُّ َها النِ ُّ
َ
َ ٌ
ُْ ْ َ
ور َرح ٌ
ً َ
َ ْ َ ٌ َ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُِب أَيْ ِدي ُكم ِمن األ ْ ِ
ور
َسَرى إ ْف يَػ ْعلَ ِم اللَّوُ ُِب قُػلُوبِ ُك ْم َخْيػًرا يػُ ْؤت ُك ْم َخْيػًرا ٦تَّا أُخ َذ مْن ُك ْم َويَػ ْغف ْر لَ ُك ْم َواللَّوُ َغ ُف ٌ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رِحيم *وإِ ْف ي ِر ُ ِ
يم *} [االنفاؿ 67 :
يدوا خيَانَػتَ َ
َ ٌ َ ُ
يم َحك ٌ
ك فَػ َق ْد َخانُوا اللَّوَ م ْن قَػْب ُل فَأ َْم َك َن مْنػ ُه ْم َواللَّوُ َعل ٌ
ػ .]71
األصح واألصوب ٢تم ُب تلك
لقد كاف ىذا العتاب توجيهاً من اهلل لرسولو (ص) إذل األفضل واألوذل و ّ
اٟتادثة[(.])183
الدرس ا١تر َاد تلقينو ىو للمسلمُت ٚتيعاً ّ ،أما بالنسبة لرسوؿ اهلل (ص)
واٟتقيقة أ ّف
التحذير الو َ
ارد ىنا  ،و َ
َ
أي ٍ
موجوٌ للمسلمُت ُب
ميل للدنيا  ،فهذا
التحذير َّ
بعد َّ
قبل  ،ولن يكوف لو من ُ
ُ
فهو دل يكن لو من ُ
شخص الرسوؿ (ص)  ،لكي يعتربوا  ،ويستفيدوا من التوجيو اإل٢تي[(.])184
فرجحت
أي الرأيُت كاف أصوب:
الناس ُب ّْ
ْ
وما أٚتل ما قالو ابن القيم حوؿ ىذه ا١تسألة :وقد تكلّم ُ
طائفةٌ قوؿ أيب بكر  ،الستقرار األمر عليو  ،وموافقتو الكتاب الذي سيق من اهلل بإحالؿ ذلك ٢تم ،
الغضب  ،ولتشبيو النيب (ص) لو ُب ذلك بإبراىيم وعيسى عليهما السالـ ،
و١توافقتو الرٛتة اليت سبقت
َ
وتشبيهو لعمر بنوح وموسى عليهما السالـ  ،وٟتصوؿ ا٠تَت العظيم الذي حصل بإسالـ أكثر أولئك
األسرى  ،و٠تروج من خر َج من أصالّٔم من ا١تسلمُت  ،وٟتصوؿ القوة اليت حصلت للمسلمُت بالفداء
استقر األمر على رأيو  ،ولكماؿ
 ،و١توافقة رسوؿ اهلل (ص) أليب بكر أوالً  ،و١توافقة اهلل لو اخراً  ،حيث ّ
يستقر عليو حكم اهلل اخراً  ،وغلب جانب الرٛتة على جانب العقوبة.
نظر الصديق  ،فإنو رأى ما ّ

فإ٪تا كاف رٛتةً لنزوؿ العذاب ٔتن أراد بذلك عرض الدنيا  ،ودل يُرد ذلك
النيب (ص) ّ ،
قالوا :و ّأما بكاءُ ّْ
تصيب من أراد ذلك
بعض الصحابة  ،فالفتنةُ كانت ُتع ّم وال
رسوؿ اهلل (ص) وال أبو بكر  ،وإف أراده ُ
ُ
خاصة[(.])185
ب ػ إذ ُف الرسوؿ (ص) ا١تتخلّفُت عن غزوة تبوؾ:
ِ
قاؿ تعاذل{ :ع َفا اللَّو عْنك ِدل أ َِذنْت َ٢تم ح َّىت يػتبػ َُّت لَ َّ ِ
ُت *} [التوبة :
َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َََ َ َ
ص َدقُوا َوتَػ ْعلَ َم اْل َكاذبِ َ
ين َ
ك الذ َ
.]43
بعض ا١تنافقُت ُب التخلّف  ،ألعذار أبدوىا  ،فأذ َف ٢تم فيو
١تا عزـ رسوؿ اهلل (ص) إذل تبوؾ استأذنو ُ
لسببُت:
أحد٫تا :أ ّف اهلل دل يق ّدـ إليو ُب ذلك أمراً وال هنياً.
ضرر.
ثانيهما :أنّو دل يرد أف ٬تربىم على ا٠تروج معو  ،فقد يكوف ُب خروجهم على غَت إرادهتم ٌ
ِ
ِ
ترؾ ِ
ِ
يبُت لو َّ
الكاذب
الصادؽ من
انكشاؼ
اإلذف ٢تم كاف أوذل ١ ،تا يًتتّب عليو من
أف َ
فأنزؿ اهلل تعاذل ّ
رب العزةِ ما أنزلو ٍ
ّتملة دعائية ىي قولو :على عادةِ العرب ُب
 ،فيما أبدوه من األعذار  ،واستفتح ُّ ّ
ِ
ك}  ،أو بقو٢تم( :غفر اهلل لك)  ،أو (جعلت فداؾ)  ،أو ٨توىا
استفتاح كالمهم ّٔذه { َع َفا اللَّوُ َعْن َ
الوصفي للجملة[(، ])186
عظيم القدر  ،وال يقصدوف ا١تعٌت
َّ
يقصدوف َ
تكرمي ا١تخاطب  ،إذ كاف َ
ِ ِ
ت َ٢تُ ْم} ،
٠تيف عليو أف َّ
ولو بدأ ُّ
رب العزة حبيبو ومصطفاه بقولوَ :
ينشق قلبُو من ىيبة ىذا {دلَ أَذنْ َ
الصادؽ ُب
يتبُت لك
ُ
لكن اهلل تعاذل برٛتتو أخربه بالعفو حىت سكن قلبو ٍ ،ب قاؿ لو :بالتخلف حىت َّ
ّ
ِ
ِ
ت َ٢تُ ْم} ٦ ،تا ال ٮتفى على ذي لب.
عذره من الكاذب؟ وُب ىذا بيا ٌف لعظيم منزلتو عند {دلَ أَذنْ َ
كل مسل ٍم ىذه ا١تالطفةَ
فليتأمل ُّ
وبره بو  ،ما ينقطع دوف معرفة غايتو نياط القلب ّ ،
ومن إكرامو إياه ّ ،
رب العا١تُت  ،ا١تنعم على
العجيبة ُب السؤاؿ من ّْ
الكل  ،ا١تستغٍت عن اٞتميع  ،ويستثَت ما فيها من الفوائد  ،وكيف ابتدأ باإلكراـ قبل العتب  ،وىل
ّْ
ٝتعتم ٍ
عتب  ،وأنس العفو قبل ذكر الذنب إف كاف ٍَبَّ ذنب  ،وىكذا
ٔتعاتبة
أحسن من ىذا إف كاف ٍَبَّ ٌ
َ
ِ ِ
ت َ٢تُ ْم}
طي ٗتويفو تأمينو وكرامتو[( ، ])187إف قولو تعاذل :غايةٌ {دلَ أَذنْ َ
ُب أثناء عتبو براءتو  ،وُب ّْ
ِ
بينت َّ
أف ترؾ األوذل ليس
ٯتك ُن أف يدعى فيها أف تكوف دالةً على أنو (ص) ترؾ األ َْوذل واألفضل  ،وقد ُ
بذنب[(.])188
ج ػ عتاب رسوؿ اهلل (ص) بشأف عبد اهلل بن أـ مكتوـ:
أٚتع ا١تفسروف واألخباريوف على أ ّف مطلع سورة (عبس) نزؿ عتاباً من اهلل لرسولو (ص) ١توقفو من
النازؿ ُب تلك اٟتادثة ىي قولو تعاذل:
الصحايب عبد اهلل بن أـ مكتوـ رضي اهلل عنو ،
ومطلع السورة ُ
ُ
يك لَ َعلَّوُ يَػَّزَّكى *أ َْو يَ َّذ َّكر فَػتَػْنػ َف َعوُ ّْ
استَػ ْغ ٌَت
س َوتَػ َوَّذل *أَ ْف َجاءَهُ األ َْع َمى * َوَما يُ ْد ِر َ
الذ ْكَرى *أ ََّما َم ِن ْ
ُ
{ َعبَ َ
ت َعْنوُ تَػلَ َّهى * َكالَّ
صدَّى * َوَما َعلَْي َ
ك أَالَّ يَػَّزَّكى * َوأ ََّما َم ْن َجاءَ َؾ يَ ْس َعى * َوُى َو ٮتَْ َشى *فَأَنْ َ
*فَأَنْ َ
ت لَوُ تَ َ

ٍ
إِنػَّها تَذْكِرةٌ *فَمن َشاء ذَ َكره *ُِب صح ٍ
وع ٍة ُمطَ َّهَرةٍ *بِأَيْ ِدي َس َفَرةٍ *كَِرٍاـ بَػَرَرةٍ *} [عبس :
ف ُم َكَّرَمة * َم ْرفُ َ
َ َ َ ْ َ َُ
ُُ
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النيب (ص) وىو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن ىشاـ  ،والعبّاس بن عبد
أتى ُ
عبد اهلل بن أـ مكتوـ َّ
ا١تطلب  ،وأيب بن خلف  ،وأمية بن خلف  ،ويدعوىم إذل اهلل تعاذل  ،ويرجو إسالمهم  ،فقاؿ لو ابن أـ
ويكرُر النداء  ،وال يدري أنّو مشتغِ ٌل مقبِ ٌل
مكتوـ :يا رسوؿ اهلل  ،علّمٍت ٦تّا علمك اهلل  ،وجعل يناديو ّ ،
فعبس رسوؿ اهلل (ص)
على غَته  ،حىت ظهرت الكراىيةُ ُب وجو رسوؿ اهلل (ص) لقطعو كالمو َ ،
أعرض عنو  ،وأقبل على القوـ الذين يكلّمهم  ،فأنزؿ اهلل تعاذل ىذه االيات  ،وكاف رسوؿ اهلل (ص)
و َ
بعد ذلك يك ِرُمو  ،وإذا راه يقوؿ« :مرحباً ِٔتَ ْن عاتبٍت فيو ريب»[(.])189
َ
فأنت ترى من سبب النزوؿ َّ
٭ترص على دعوهتم ،
َ
أف النيب (ص) كاف مشغوالً مع رؤساء قريش  ،وكاف ُ
الناس  ،وقد جاءه ىذا
ألهنم إذا أسلموا أسلم بإسالمهم ُ
أىم وأعظم  ،فعاتبو اهلل على
األعمى ُب وقت كاف (ص) مشغوالً فيو  ،فًتؾ إجابتو ١تا ىو ػ ُب نظره ػ ّ
وبُت لو ما ىو األفضل واألحسن[(.])190
ىذا ّ ،
د ػ ثبات الرسوؿ (ص) أماـ مساومات الكفار:
مساومات وإغر ٍ
ٍ
اءات وعروض الكافرين
اٟتق  ،وجعلو يواجو
ت الرسوؿ (ص) على ّْ
إ ّف اهلل ىو الذي ثبّ َ
ٔتز ٍ
امنت اهلل على رسولو (ص) ُب تثبيتو على اٟتق  ،وأخربه أنو لوال فضلو عليو بذلك
يد من الثبات  ،وقد َّ
ِ
ك َع ِن الَّ ِذي أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ ِ ِ
ي َعلَْيػنَا
ادوا لَيَػ ْفتنُونَ َ
التثبيت الستجاب للمشركُت  ،فقاؿ لوَ { :وإِ ْف َك ُ
ك لتَػ ْف ًَت َ
اؾ لَ َق ْد كِ ْدت تَػرَكن إِلَي ِهم َشيئًا قَلِيالً *إِ ًذا ألَِ َذ ْقػنَ َ ِ
ف
وؾ َخلِيالً * ولَ ْوالَ أَ ْف ثػَبَّْتػنَ َ
َغْيػَرهُ َوإِ ًذا الَ َّٗتَ ُذ َ
اؾ ض ْع َ
َ ْ ُ ْ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ ِ
ك ِم َن األ َْر ِ
وؾ ِمْنػ َها
ض لِيُ ْخ ِر ُج َ
ادوا لَيَ ْستَفُّزونَ َ
ف الْ َم َمات ٍُبَّ الَ َٕت ُد لَ َ
ك َعلَْيػنَا نَص ًَتا * َوإِ ْف َك ُ
اٟتَيَاة َوض ْع َ
ِ
ِ
ك ِم ْن ُر ُسلِنَا َوالَ َِٕت ُد لِ ُسنَّتِنَا َْٖت ِويالً *}[اإلسراء:
ك إِالَّ قَليالً * ُسنَّةَ َم ْن قَ ْد أ َْر َس ْلنَا قَػْبػلَ َ
َوإِ ًذا الَ يَػ ْلبَثُو َف خالَفَ َ
 73ػ .])191([]77
وقد أحسن ٤تمد الطاىر ابن عاشور ُب تفسَته لاليات فقاؿ :ولوال أ ْف عصمناؾ من ا٠تطأ ُب االجتهاد
تعارضها
 ،وأريناؾ أ ّف مصلحة الش ّدة ُب الدين  ،والتنويو باتباعو ػ ولو كانوا من ضعفاء أىل الدنيا ػ ال ُ
ِ
ِ
تطمع ا١تشركُت ُب الًتقي إذل سؤاؿ ما
إظهار ا٢توادة ُب أمر ال ّدين ُ
مصلحةُ تأليف قلوب ا١تشركُت  ،فإ ّف َ
ِ ِ ِ
ِ
مصلحة مالينتهم وموافقتهم ،
أرجح من
أبعد ً
ىو ُ
مدى ٦تا سألوه  ،فمصلحةُ مالزمة موقف اٟتزـ معهم ُ
٘تيل إليهم  ،أي :تعدىم باإلجابة إذل بعض ما سألوؾ ،
ولوال ذلك كلو َ
كدت تر ُ
كن إليهم قليالً  ،أف َ
اجحة ٍ
اضحة  ،وغفلة عن مصلحة ر ٍ
مرجوحة و ٍ
ٍ
ٍ
خفية  ،واغًتاراً ٓتفة بعض ما
مصلحة
استناداً لدليل
سألوه ُب جانب عظيم ما وعدوا بو من إٯتاهنم.
مقارب الوقوع  ،وقد نفتو االيةُ بأربع أمور ىي( :لوال)
وركوف الرسوؿ (ص) إليهم غَتُ واقع  ،وال
ُ
اب منو  ،والتحقَت
يقع الركوف  ،ولكن يقع االقًت ُ
االمتناعية  ،وفعل ا١تقاربة (كاد) ا١تقتضي أنو ما كاف ُ

ا١تستفاد من كلمة (شيئاً) والتقليل ا١تستفاد من كلمة (قليالً)  ،أي :لوال إفهامنا إياؾ وجو اٟتق ٠تيف أف
تقًتب من ر ٍ
ٍ
لكن ذلك دل يقع  ،ودخلت (قد) ُب حيّ ِز االمتناع فأصبح ٖتقيقها
كوف
ضعيف قليل  ،و َّ
َ
لكن ذلك دل يقع  ،ألنّا ثبتناؾ[(.])192
{ولَ ْوالَ}  ،أي :لوال أف ثبتناؾ لتحقق ُ
قرب ميلك القليل  ،و ّ
لقد أخرب اهلل تعاذل عن تأييده لرسولو (ص) وتثبيتو  ،وعصمتو وسالمتو من شر األشرار و ِ
كيد الفجار ،
ّ
وأنّو تعاذل ىو ا١تتورل أمره ونصره  ،وأنّو ال يكلو إذل ٍ
أحد من خلقو  ،بل ىو وليُّو  ،وحافظو  ،وناصره ،
ومؤيده  ،ومظهر دينو على من عاداه وخالفو ُب مشارؽ األرض ومغارّٔا[(.])193
ك ِ٦تَّا أَنْػزلْنا إِلَيك فَاسأ َِؿ الَّ ِذين يػ ْقرأُو َف الْ ِكت ِ ِ
ك لَ َق ْد َجاءَ َؾ
ت ُِب َش ٍّيب
اب م ْن قَػْبل َ
ىػ قاؿ تعاذل{ :فَِإ ْف ُكْن َ
ََ ْ َ ْ
َ َ
َََ
ِ
ْ ِ
ِ
ين *} [يونس .]94 :
اٟتَ ُّق م ْن َربّْ َ
ك فَالَ تَ ُكونَ َّن م َن الْ ُم ْم ًَت َ
فهذه االيةُ الكرٯتةُ ليس فيها ما ُّ
وإ٪تا ىو من
يدؿ على شك الرسوؿ (ص) ُب الوحي الذي نزؿ عليو ّ ،
ِ
ليبٌت عليو ما ينفي احتماؿ وقوعو  ،كما
باب (الفرض والتقدير) كما ىو عادةُ العرب ُب تقدير الشك َ
شك ػ
تقوؿ البنك( :إف كنت ابٍت فال تكن ٓتيالً) ومعٌت االية على ىذا التقدير :إ ْف وقع منك يا ٤تمد ٌ
اىيم  ،فسأؿ علماءُ أىل
فرضاً وتقديراً ػ فيما قصصنا عليك من أخبار األنبياء السابقُت ٍ
كنوح وإبر َ
وصف األحبار بالعلم ،
فالغرض
فإهنم على علم من ذلك ،
الكتاب الذين يقرؤوف الكتاب من قبلك ّ ،
ُ
ُ
شك رسوؿ اهلل (ص)
ال
النيب بالشك والريب  ،و٢تذا قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو :ال واهللِ ما َّ
ُ
وصف ّْ
طرفةَ ع ٍ
ُت  ،وال سأؿ أحداً منهم[(.])194
ِ
ِ
َّيب ات َِّق اللَّوَ والَ تُ ِط ِع الْ َكافِ ِرين والْمنَافِ ِق َ ِ
يما * َواتَّبِ ْع َما
و ػ قاؿ تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها النِ ُّ
يما َحك ً
ُت إ َّف اللَّوَ َكا َف َعل ً
ََ ُ
َ
يوحى إِلَي ِ
ك إِ َّف اللَّوَ َكا َف ِٔتَا تَػ ْع َملُو َف َخبِ ًَتا *} [االحزاب  1 :ػ .]2
ك م ْن َربّْ َ
َُ َْ
النص الكرمي ليس فيو ما َّ
خطاب لألمة
وإ٪تا ىو
يدؿ على وقوع الذنب من الرسوؿ (ص) ّ ،
ٌ
فإ ّف ىذا ّ
توجو إذل القائد والزعيم ُب صورة ا٠تطاب لو (ص)  ،وا١تراد بو أمتو  ،كما يقوؿ ا١تلك لقائد جيشو( :ال
ّ
تتسامح مع العدو  ،وقاتلهم حىت ٮتضعوا ٟتكمك  ،وينقادوا ألمرؾ  ،وال تقتل طفالً وال امرأة وال
ْ
ع إذل اخر ما يأمر بو) فهو ٮتاطب القائد  ،وا١تراد بو
شيخاً كبَتاً  ،وال تُظْ ِه ْر أماـ عدوؾ
َ
ا٠توؼ والفز َ
الزعيم  ،وا١تر ُاد بو األمة  ،والدليل َّ
أف ا١تقصود با٠تطاب ىو األمة ال شخص الرسوؿ (ص)
اٞتند  ،وينبّو َ
ِ
َّ
االيات الكرٯتة بصيغة اٞتمع :ودل يقلٔ :تا {إِ َّف اللَّوَ َكا َف ِٔتَا تَػ ْع َملُو َف َخبِ ًَتا *}  ،فهو
أف اهلل تعاذل ختم
مثل قولو تعاذل{ :يَاأَيػُّ َها النِ ُّ ِ َّ
خطاب لألمة
وى َّن لِعِدَّهتِِ َّن} [الطالؽ  .]1 :ىي
ٌ
ّْساءَ فَطَلّْ ُق ُ
َّيب إ َذا طَل ْقتُ ُم الن َ
الرسوؿ
يدؿ على أ ّف
ُب شخص الرسوؿ (ص)  ،وإذا ٛتلنا
ا٠تطاب على الرسوؿ (ص) فليس فيو ما ّ
َ
َ
وإ٪تا غايةُ ما ُب
ىم بطاعة الكافرين وا١تنافقُت  ،أو فعل معصية حىت أمره اهلل تعاذل بالتقوى ّ ،
(ص) ّ
أف اهلل تعاذل ح ّذره من مكر الكافرين  ،وخداع ا١تنافقُت  ،وأطلعو على ِ
األمر َّ
خبيئة نفوسهم  ،ليكو َف
الرسوؿ (ص) منهم على حذ ٍر  ،ولئال ينخدع ٔتعسوؿ كالمهم[(.])195
ز ػ أمر الرسوؿ (ص) بالبقاء مع ا١تؤمنُت ا١تستضعفُت:

ِ َّ ِ
ك ِم ْن ِح َسأِِّ ْم ِم ْن َش ْي ٍء
ين يَ ْد ُعو َف َربَّػ ُه ْم بِاْلغَ َداةِ َواْل َع ِش ّْي يُِر ُ
يدو َف َو ْج َهوُ َما َعلَْي َ
قاؿ تعاذلَ { :والَ تَطُْرد الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ُت *} [االنعاـ .]52 :
َوَما م ْن ح َسابِ َ
ك َعلَْي ِه ْم م ْن َش ْيء فَػتَطُْرَد ُى ْم فَػتَ ُكو َف م َن الظَّالم َ
ِ
يدؿ
ٖتذير لو (ص) على إجابة ك ّفار قريش ُب طرد ا١تؤمنُت ا١تستضعفُت  ،وليس فيها ما ّ
ففي ىذه االية ٌ
عرض عرضو ا١تشركوف على رسوؿ اهلل (ص) فجاء التنبيو من اهلل
على أنّو طردىم فعالً ّ ،
وإ٪تا ىو ٌ
والتحذير من فعلو.
روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنو قاؿ :كنا مع رسوؿ اهلل (ص) ستة نفر  ،فقاؿ
كنت أنا وابن مسعود  ،ورجل من ُىذيل ،
ا١تشركوف للنيب (ص) :اطرد ىؤالء  ،ال ٬تًتئوف علينا  ،قاؿ :و ُ
لست أٝتيهما  ،فوقع ُب نفس رسوؿ اهلل (ص) ما شاء اهلل أف يقع  ،فحدَّث نفسو ،
وبالؿ  ،ورجالف ُ
ِ َّ ِ
يدو َف َو ْج َهوُ} [االنعاـ :
ين يَ ْد ُعو َف َربَّػ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ّْي يُِر ُ
فأنزؿ اهلل عز وجل قولوَ { :والَ تَطُْرد الذ َ
.])196([]52
مر ا١تأل من قريش برسوؿ اهلل (ص) ،وعنده خبَّاب
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿَّ :
أرضيت ّٔؤالء من قومك؟
ضعفاء ا١تسلمُت  ،فقالوا :يا ٤تمد ،
وعمار  ،وغَتىم من ُ
َ
ُ
وصهيب وبالؿ ّ
اطردىم فلعلّك إ ْف طردهتم أف نتبعك  ،فأنزؿ اهلل تعاذل قولو{ :والَ تَطْرِد الَّ ِذين ي ْدعو َف ربَّػهم بِالْغ َداةِ
َ َ ُ َ ُْ َ
َ ُ
يدو َف َو ْج َهوُ} [االنعاـ .])197([]52 :
َوالْ َع ِش ّْي يُِر ُ
يكرـ ا١تؤمنُت إكراماً
وبعدما هنى اهلل رسولو (ص) عن االستجابة لطلب ا١تشركُت بطرد ا١تؤمنُت أمره أف َ
ويبشرىم برضا اهلل عنهم  ،ومغفرتو ٢تم  ،ورٛتتو
اخر  ،وذلك بأف يبادرىم بالسؤاؿ عندما ٬تيئوف إليو ّ ،
ّٔم  ،ليزدادوا عباد ًة هلل  ،ونشاطاً ُب طاعتو  ،ويكثروا من التوبة واالستغفار  ،قاؿ تعاذلَ { :وإِ َذا َجاءَ َؾ
الَّ ِذ ِ ِ ِ
الر ْٛتَةَ أَنَّوُ َم ْن َع ِم َل ِمْن ُك ْم ُسوءًا ِّتَ َهالَ ٍة ٍُبَّ
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَػ ْف ِس ِو َّ
َ
ين يػُ ْؤمنُو َف بآيَاتنَا فَػ ُق ْل َسالَ ٌـ َعلَْي ُك ْم َكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم *} [االنعاـ .]54 :
اب م ْن بَػ ْعده َوأ ْ
تَ َ
َصلَ َح فَأَنَّوُ َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
تكب خطأً  ،ألنو دل يوافق الك ّفار ا١تشركُت على طلبهم  ،ودل يطرد ا١تستضعفُت من
فالرسوؿ (ص) دل ير ْ
٣تلسو  ،وكل ما ُب األمر أ ّف نفسو حدَّثتو بشيء  ،ووقع ُب قلبو ما شاء اهلل أف يقع  ،كما قاؿ سعد بن
لكن اهلل تداركو ،
أيب وقاص رضي اهلل عنو  ،ولعلّو ماؿ إذل ا١توافقة على طلبهم ٟترصو على إٯتاهنم  ،و ّ
فأنزؿ اهلل عليو االيات ا١تذكورة من سورة األنعاـ  ،لتنهاه عن ذلك  ،وأ ّكدىا بايات من سورة الكهف ،
َّ ِ
اؾ َعْنػ ُه ْم
يدو َف َو ْج َهوُ َوالَ تَػ ْع ُد َعْيػنَ َ
ين يَ ْد ُعو َف َربػَّ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ّْي يُِر ُ
اصِ ْرب نَػ ْف َس َ
قاؿ تعاذلَ { :و ْ
ك َم َع الذ َ
اٟتَيَاةِ ُّ
الدنْػيَا َوالَ تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَػ ْلبَوُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتػَّبَ َع َى َواهُ َوَكا َف أ َْم ُرهُ فُػ ُرطًا *} [ الكهف:
يد ِزينَةَ ْ
تُِر ُ
مقرراً ا١تيزاف الرباِّن
 ]28لقد شاء اهلل لرسوؿ اهلل (ص) األفضل واألكمل وأرشده إليو  ،فالتزامو (ص) ّْ
الصحيح ُب التكرمي والتفضيل  ،وىو قولو تعاذل{ :إِ َّف أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِو أَتْػ َقا ُك ْم} [اٟتجرات .]13 :
وقد روى مسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو  ،عن رسوؿ اهلل (ص) قاؿ« :إف اهلل
ينظر إذل صوركم وأموالِكم  ،ولكن ينظر إذل قلوبكم وأعمالكم»[(.])198
ال ُ

ح ػ زواج الرسوؿ (ص) بزينب بنت جحش رضي اهلل عنها:
قاؿ تعاذل{ :وإِ ْذ تَػ ُق ُ ِ ِ
ِ
ك َوات َِّق اللَّوَ َوُٗتْ ِفي ُِب
ت َعلَْي ِو أ َْم ِس ْ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
وؿ للَّذي أَنْػ َع َم اللَّوُ َعلَْيو َوأَنْػ َع ْم َ
َ
ِ
ِ
نَػ ْف ِس َ َّ
َح ُّق أَ ْف َٗتْ َشاهُ} [االحزاب .]37 :
َّاس َواللَّوُ أ َ
ك َما اللوُ ُمْبديو َوَٗتْ َشى الن َ
ينب رضي اهلل عنها  ،اليت كانت
بعض الشبهات َ
٭تلو لبعض الناس أف يثَتوا َ
حوؿ زواج النيب (ص) بز َ
عند مواله ومتبناه زيد بن حارثة  ،وأف يقيموا زوبعةً من الزوابع ا٢توج حوؿ عصمتو (ص)  ،فقد زعموا
اٟتب ٍ ،ب بعد ذلك أظهره ِ ،
ب ُب زينب  ،فطلّقها
ينب فأحبها ٍ ،ب كتم ىذا َّ
َ
ورغ َ
أ ّف ٤تمداً رأى ز َ
وتزوجها رسوؿ اهلل (ص)  ،وزعموا أ ّف العتاب ُب االية لكتماف ىذا اٟتب.
ُ
زوجها زي ٌد ّ ،
ٍ
بعض األكاذيب األثيمة  ،فزعموا َّ
ينب  ،فوقع
أف النيب (ص) َّ
وكذبوا َ
مر ببيت زيد وىو ٌ
غائب  ،فرأى ز َ
منها ُب قلبو شيء  ،فقاؿ :سبحاف مقلّْب القلوب فسمعت زينب التسبيحةَ  ،فنقلتها إذل ز ٍ
يد  ،فوقع
ٌ
ُ
يتزو َج ّٔا الرسوؿ (ص) إذل غَت ما ىنالك من ا١تزاعم الباطلة  ،اليت تل ّقفها
ُب قلبو أف يطلّقها  ،حىت ّ
ا٠توض ُب األعراض  ،والتكلّم ُب حق النيب الكرمي
وم ْن على شاكلتهم  ،وأباحوا ألنفسهم
َ
ا١تستشرقوف َ
بعض الروايات اإلسرائيلية ،
(ص)  ،وتصويره بصورة يًتفّع عنها كثَتٌ من الناس  ،وكاف سندىم ُب ذلك َ
يصح منها شيء  ،كما قاؿ( :أبو بكر بن
ايات باطلةٌ دل َّ
اليت ُد َّس ْ
ت ُب كتب التفسَت ،وىي رو ٌ
العريب)[(:])199
يليق ٔتنصب النبوة وال بالعصمة من ا١تتق ّدمُت
ذىب ىذا
ا١تذىب َّ ،
وفسَر االيات ٔتا ال ُ
فال ّ
َ
حجة ١تن َ
لضجيج أىوج ،
من ا١تفسرين  ،الذين اعتمدوا على روايات ضعيفة وأسانيد واىية  ،اٗتذت فيما بعد
ٍ
ِ
ِ
ٍ
العصمة أكمل
بالنقيصة وعدـ
تطعن ُب السنة النبوية وأىلِها من أعدائها  ،وترمي
وصيحات ىسًتية ُ ،
الناس ُخلقاً وأٛتدىم سَتة[(.])200
وال َّ
حجةَ ٢تم ُب التعلّق بظاىر االية  ،وال باالراء اليت قيلت ُب تأويلها  ،وال سند ٢تا  ،بل ىي باطلةٌ
لوجوه:
الوجو األوؿ :أنو ليس ُب االية ما ُّ
يدؿ على أف رسوؿ اهلل (ص) صدر منو ُب ىذه الواقعة مذمةٌ  ،وال
ٍ
النيب (ص) منو  ،وال أنو
ذكر استغفار ّْ
عاتبو اهلل على شيء منو  ،وال ذكر أنو عصى أو أخطأ  ،وال َ
اعًتؼ على نفسو ٥تطئاً  ،وأنّو لو صدرت عنو زلةٌ ِ
لوج َد من ذلك شيء.
َ
ِ
الوجو الثاِّن :أنو ذكر ُب القصة بصريح القراف الكرمي {ما َكا َف علَى النِ ِ
ض اللَّوُ لَوُ}
َ
ّْ
يما فَػَر َ
َ
َّيب م ْن َحَرٍج ف َ
نفي
[االحزاب  .]38 :ونُفي اٟترج عن النيب (ص) تصر ٌ
يح بأنو دل يصدر منو ذنب البتة  ،كما أ ّف َ
رد على من توىم من ا١تنافقُت نقصاً ُب تزوجو (ص) امرأة ز ٍ
يد مواله ودعيّو الذي كاف قد
اٟترج ّّ
َْ ّ
تبناه[(.])201

ِ
ينب رضي اهلل عنها بقولو{ :فَػلَ َّما
الوجو الثالث :أنو تعاذل ذكر اٟتكمةَ والعلّةَ م ْن زواجو (ص) من ز َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ض ْوا ِمْنػ ُه َّن
ُت َحَر ٌج ُِب أ َْزَو ِاج أ َْدعيَائ ِه ْم إِ َذا قَ َ
قَ َ
ضى َزيْ ٌد مْنػ َها َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها ل َكي الَ يَ ُكو َف َعلَى اْل ُم ْؤمن َ
َوطًَرا} [االحزاب .]37 :
الوجو الرابع :قولو تعاذلَ { :زَّو ْجنَا َك َها}  ،ولو حصل ُب ذلك سوءٌ لكاف قدحاً ُب اهلل تعاذل  ،وىو ما
ذنب البتة ُب ىذه القصة.
يؤكد أنو دل ْ
يصدر منو (ص) ٌ
الوجو ا٠تامس :أنّو لو كاف ما زعموه صحيحاً  ،لكاف قولو (ص) لز ٍ
يد كما حكى القراف الكرمي:
خالؼ ما ِ
يضم ُره ُب نفسو ،
أظهر بلسانو
َ
{أ َْم ِس ْ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
ك} [االحزاب  ، ]37 :نفاقاً  ،ألنّو َ
وجل عصم نبيّو (ص) من ذلك.
لكن اهلل ّ
ّ
عز ّ
بنت عمتو  ،ولقد
ينب للمرة األوذل  ،فهي ُ
الوجو السادس :أ ّف رسوؿ اهلل (ص)  ،دل يكن يرى ز َ
شاىدىا من ُذ ولدت  ،وحىت أصبحت شابةً  ،أي شاىدىا مر ٍ
ات عديدة  ،فلم تكن رؤيتو ٢تا مفاجأ ًة ،
ّ
كما تصور القصة الكاذبة  ،ولو كاف رسوؿ اهلل (ص) ِ
أي ٍ
ميل ٨تو زينب رضي اهلل عنها لتق ّدـ
٭تم ُل َّ
ُّ
فلما صرح ٢تما أنو ٮتطبها لزيد
أمل أخيها حُت جاء (ص) ٮتطبها منو ّ ،
لزواجها  ،وقد كاف ىذا أملُها و ُ
 ،أبيا  ،فأنزؿ اهلل تعاذل:
ا٠تِيَػَرةُ ِم ْن أ َْم ِرِى ْم} [االحزاب  ، ]36 :فقاال :رضينا بأمر اهلل ورسولو  ،وكانت ىذه االية
{يَ ُكو َف َ٢تُ ُم ْ
٬تب على ا١تؤمنُت االنضياعُ لو  ،وامتثالُو ،
ستقرره
ُ
االيات التاليةُ ٢تا من حكم شرعي ُ
توطئةً و٘تهيداً ١تا ّ
العمل بو  ،وتقبلو بنفس راضية  ،وقلب مطمئن وتسليم كامل.
و ُ
التبٍت ،
الوجو السابع :أ ّف ما أخفاه ُّ
حكم ّ
ليبطل َ
النيب (ص) وأبداه اهلل تعاذل ىوُ :
أمرهُ بزواج زينب َ ،
ضى َزيْ ٌد ِمْنػ َها َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها لِ َكي الَ
صرحت بو االيةُ ال شيءَ اخر غَته  ،قاؿ تعاذل{ :فَػلَ َّما قَ َ
ىذا ما ّ
ِ ِ
ِِ
ض ْوا ِمْنػ ُه َّن َوطًَرا} [االحزاب .]37 :
ُت َحَر ٌج ُِب أ َْزَو ِاج أ َْدعيَائ ِه ْم إِ َذا قَ َ
يَ ُكو َف َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ٍ
اإلخفاء ما
طاـ  ،وليس ُب ىذا
زماـ ٢تا وال خ َ
فكيف يعدلوف عن تصريح القراف الكرمي إذل روايات ال َ
يعاب عليو (ص) أصالً  ،وإالّ لكاف ذنباً ٕتب منو التوبة؟ وليس ُب االية الكرٯتة ما يشعِر ٍ
بشيء من
ُ
ُ
ُ
ِ
وجل
ذلك  ،وعليو فاإلخفاء ىو غايةُ العقل ُ
وعُت الكماؿ  ،أل ّف ذلك ّإ٪تا كاف سّراً بينو وبُت خالقو ّ
عز ّ
 ،دل يأمره بإذاعتو قبل أوانو  ،فكتمانو ُب اٟتقيقة  ،قبل ٣تيء وقتو ىو الكماؿ الذي ال ينبغي غَته.
قصة عائشة رضي اهلل عنها  ،حُت أتاه جربيل عليو السالـ  ،قبل أف
ّ
ويوض ُح ىذا ويبينو ما وقع منو ُب ّ
بأمد ٍ
يتزوجها ٍ
بعيد  ،بصورهتا على ثوب من حرير  ،وقاؿ لو :ىذه (امرأتك)  ،وقد عرفها رسوؿ اهلل
ّ
سراً
األمر ّ
(ص) يقيناً  ،ودل يشك ُب ّأهنا ستكو ُف من أزواجو الطاىرات  ،ومع ذلك فقد ترؾ ىذا َ
مكتوماً بينو وبُت ربو  ،وقاؿ« :إ ْف يك ىذا ِمن ِ
عند اهللِ ٯتُْ ِ
ض ِو»[( .])202أي إنو من اهلل والب ّد ،
ُ
ْ
فألتركو إذل أف ٬تيءَ وقتو ا١توعود  ،فلما جاء ىذا الوقت أظهره اهلل تعاذل  ،وًبَّ ما أراد عز وجل.

أعلم نبيّو (ص) أهنا
نصل إذل ّْ
أصح احملامل ُب ّ
قصة زينب رضي اهلل عنها  ،وىو أ ّف اهلل تعاذل قد َ
وىنا ُ
فلما شكاىا لو زي ٌد  ،وشاوره ُب طالقها  ،ومفارقتها  ،قاؿ لو على سبيل النصيحة
ستكو ُف من أزواجو ّ ،
أمسك عليك زوجك  ،واتّق اهلل» أي واتّق اهلل ُب شكواؾ منها  ،واهتامك ٢تا ِ
بسوء
وا١توعظة ا٠تالصةْ « :
َ َ َ
َ
ا٠تُلق  ،والًتفع عليك  ،ألنو شكا منها ذلك[(.])203
وأخفى رسوؿ اهلل (ص) ُب نفسو ما كاف أعلمو اهلل بو من أنّو سيتزوجها ٦ ،تّا اهللُ مبديو ومظهره بتماـ
التزويج وطالؽ زيد ٢تا[(.])204
ِ
ويوض ُح
ويصح ُح ىذا ُ
ّْ
قوؿ ا١تفسرين ُب قولو تعاذل بعد ىذا :أي :الب ّد أف { َوَكا َف أ َْم ُر اللَّو َم ْف ُعوالً *} ّ ،
ىذا أيضاً أ ّف اهلل تعاذل دل ِ
يبد من أمره (ص) معها غَت زواجو ٢تاَّ ،
فدؿ على أنّو ىو الذي أخفاه (ص)
َ
٦تّا كاف أعلمو بو ربو عز وجل.
إعالـ اهلل لو ّأهنا ستكو ُف ٢تا زوجةٌ لو
ؤّذا القوؿ الذي تعطيو التالوةُ من أ ّف الذي أخفاه النيب (ص):ىو ُ
ٍ
ٚتهور السلف  ،واحملققوف من أىل التفسَت والعلماء الراسخوف كابن
بعد طالقها من زيد  ،قاؿ بو ُ
الزرقاِّن ُب
العريب والقرطيب[( ، ])205والقاضي عياض[( ، ])206والقسطالِّن ُب (ا١تواىب) و ُّ
يليق ّٔم
عما ال ُ
(شرحها)[( ، ])207وغَتىم ٦تن يعنوف بفهم االيات القرانية وفقهها  ،وتنزيو الرسل ّ
من الروايات البعيدة عن منطق اٟتق والواقع[(.])208
ألف اهلل دل يكلّفو بعمل ٍ
النيب (ص) دل يق ّد ْـ خشيةَ الناس على خشية اهلل َّ ،
َّ
شيء فًتكو ودل ينفذه ألنَّو
إف َّ

أمر اهلل  ،ولو دل يفعل ذلك خوفاً من كالـ الناس ػ
الناس  ،و١تّا أمره اهلل بالزواج بزينب ن ّفذ َ
ٮتشى َ
الناس أكثر من خشيتو هلل  ،فالمو وعاتبو  ،وقاؿ لو :عليك أف
وحاشاه أف يفعل ػ لقيل :كاف ٮتشى َ
ِ
خشية الناس  ،ألنّو أحق أف ٗتشاه[(.])209
ٗتشى اهلل أكثر من
٤تم ٌد (ص) كا٘تاً شيئاً ٦تا أُنزؿ عليو لكتم ىذه
روى مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :لو كاف ّ
االية:
ِ
َّ ِ ِ
ِ
َح ُّق أَ ْف َٗتْ َشاهُ} [االحزاب :
ك َوات َِّق اللَّوَ َوُٗتْفي ُِب نَػ ْفس َ
{ َزْو َج َ
َّاس َواللَّوُ أ َ
ك َما اللوُ ُمْبديو َوَٗتْ َشى الن َ
.])210([]37
قبوؿ ز ٍ
كرىت على ِ
يد  ،وُب
اج كاف امتحاناً ُب أولو لزينب وأخيها  ،حيث اُ ْ
وكاف ّ
اٟتق ىو أ ّف ىذا الزو َ
النهاية كاف امتحاناً قاسياً للنيب (ص) حيث يؤمر بو  ،ويعلم هنايتو  ،وزينب ٖتت مواله زيد  ،واٟتكمة
ٖتطيم مبدأٍ كاف معموالً بو  ،ومشهوراً عند العرب  ،ىو (ٖترمي زواج امرأة االبن من
كما نطق القراف ىو ُ
ِ
ِِ
ُت َحَر ٌج ُِب أ َْزَو ِاج أ َْد ِعيَائِ ِه ْم إِ َذا
االبن من النسب {ل َكي الَ يَ ُكو َف َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
التبٍت) كتحرٯتها إذا كاف ُ
ض ْوا ِمْنػ ُه َّن َوطًَرا} [االحزاب .])211([]38 :
قَ َ
ينب لن يتفقا َّ ،
يعلم َّ
سييتزوجها
ألف اهلل أخربه بذلك  ،كما أخربه أنّو
ّ
أف زيداً وز َ
وكاف رسوؿ اهلل (ص) ُ
ٍ
ا٠ترب ُب نفسو  ،مع يقينو أ ّف اهلل سيبديو ويظهره ُب حينو ،
ىو بعد تطليق زيد ٢تا  ،وكاف ُٮتفي ىذا َ

تزوج
ويتحرج من كالـ الناس  ،وشبهات ا١تنافقُت  ،حيث سيقولوفَّ :
وسبب إخفائو لو أنو كاف ٮتشى ّ
ُ
األحق أف ٗتشػاه.
الناس  ،ألف اهلل ىو
ُّ
ّ
٤تم ٌد امرأة ابنو  ،وعليو (ص) أ ْف ال ٮتشى َ
يالـ عليو  ،ولذلك دل يفعل ما يعاتبو
ب فيو أو ُ
يفعل ما يعاتَ ُ
ودل ُٮتطأى رسوؿ اهلل (ص) ُب موقفػو  ،ودل ْ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
الـ
اهلل ُب قولو لو :ألنو ليس فيو { َوُٗتْفي ُِب نَػ ْفس َ
َح ُّق أَ ْف َٗتْ َشاهُ} يُ ُ
َّاس َواللَّوُ أ َ
ك َما اللوُ ُمْبديو َوَٗتْ َشى الن َ
سيتزوج زينب بعد تطليقها
الناس ،
ويظهر ٢تم ما أخربه اهلل بو  ،من أنّو ّ
عليو  ،أل ّف اهلل دل يأمره أف َ
َ
ٮترب َ
إخبار من اهلل عن
رضي اهلل عنها  ،فتزوجها (ص)  ،أل ّف اهلل ىو الذي أمره بذلك فما ُب االية ىو ٌ
ِ
اٟتادثة  ،وكاف موقفو سليماً صحيحاً واهلل أعلم[(.])212
النيب (ص) من
موقف ّْ
ط ػ ما الذي حرمو الرسوؿ (ص) على نفسو ١ترضاة أزواجو؟
قاؿ تعاذل:
{قَ َ ِ ِ
ِ
ِ
يم ْ
صغَ ْ
ت قُػلُوبُ ُك َما َوإِ ْف تَظَ َ
اىَرا َعلَْيو فَِإ َّف اللَّوَ ُى َو َم ْوالَهُ
ا٠تَبَِتُ * إِ ْف تَػتُوبَا إِ َذل اللَّو فَػ َق ْد َ
اؿ نَػبَّأَِّنَ الْ َعل ُ
ِ
ِ
وِج ِربيل و ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا َخْيػًرا ِمْن ُك َّن
ُت َوالْ َمالَئ َكةُ بَػ ْع َد َذل َ
صال ُح الْ ُم ْؤمن َ
َ ْ َُ َ
ك ظَ ِهَتٌ * َع َسى َربُّوُ إ ْف طَلَّ َق ُك َّن أَ ْف يػُْبدلَوُ أ َْزَو ً
ات ثَػيّْب ٍ
ات سائِح ٍ
ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ات َوأَبْ َك ًارا *} [التحرمي  1 :ػ .]5
َ
ُم ْسل َمات ُم ْؤمنَات قَانتَات تَائبَات َعاب َد َ َ
ٍ
٢تذه االيات سبباف للنزوؿ  ،ورداً ُب رو ٍ
صحيحة:
ايات
ٯتكث
السبب األوؿ :روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كاف رسوؿ اهلل (ص) ُ
دخل عليها النيب (ص)
عند زينب بنت جحش ،
ويشرب عندىا عسالً  ،وتو ُ
ُ
اصيت أنا وحفصة أ ّف أيَّػتُنا َ
إحدا٫تا  ،فقالت ذلك لو ،
أكلت مغافَت[(])213؟ فدخل على
ُ
فلتقل :إِّن ُ
يح مغافَت َ ،
أجد منك ر َ
أعود لو» فأنزؿ اهلل قولو تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها
بت عسالً عند زينب بنت جحش  ،ولن َ
فقاؿ« :ال  ،بل شر ُ
ِ ِ
ِ
َّيب ِدل} إذل قولو :لعائشة { ُٖتَّْرُـ ما أَح َّل اللَّوُ لَ َ ِ
َّيب} لقولو:
َسَّر النِ ُّ
كً ïإ ْف تَػتُوبَا إ َذل اللَّو} َ { ،وإ ْذ أ َ
َ َ
النِ ُّ َ
{إِ َذل بػع ِ ِ ِ ِ
بت عسالً»[(.])214
ض أ َْزَواجو َحديثًا} شر ُ
َْ
يشرب عسالً عند
وُب لفظ اخر للبخاري  ،عن عائشة رضي اهلل عنها  ،قالت :كاف رسوؿ اهلل (ص)
ُ
أكلت
زينب بنت جحش  ،و ُ
دخل عليها فلتقل لوَ :
ٯتكث عندىا  ،فواطأت أنا وحفصةُ أ ّف أيَّػتُنا َ
أشرب عسالً عند زينب بنت جحش  ،فلن
مغافَت؟ ّْ
إِّن ُ
لكٍت ُ
يح مغافَت .قاؿ« :ال  ،و ّ
كنت ُ
أجد منك ر َ
حلفت  ،ال ٗتربي بذلك أحداً»[(.])215
أعود لو  ،وقد
ُ
ويبدو أ ّف اليت جرى بينها وبينو ىذا الكالـ ىي حفصةُ  ،ولكنّها دل تلتزـ بقولو« :ال ٗتربي أحداً» حيث
ِ
لعل ىدفها من إخبارىا ىو تبشَتىا بنجاح خطتهما ،
أخربت شريكتَها ُب
اٟتادثة عائشة بذلك  ،و َّ
ِ
إلبعاد رسوؿ اهلل (ص) عن َع َس ِل زينب  ،وليس
سر رسوؿ اهلل (ص)  ،فهاىو قد حلف ٯتيناً
إلفشاء ّْ
ِ
االيات عتاباً للرسوؿ (ص) على ٯتينو  ،ودعاه إذل التكفَت عنو  ،وأخربه عن إفشاء
عن ذلك  ،فأنزؿ اهلل
حفصة كالمو ٢تا  ،و ِ
االيات إذل لوـ حفصة وعائشة رضي اهلل عنهما  ،وهتديد٫تا بالعقاب ،
التفتت
ُ
ودعوهتما إذل التوبة واالستغفار  ،وإخبا ِر٫تا أ ّف اهلل وجربيل وا١تؤمنُت معو[(.])216

السبب الثاِّن :مارية رضي اهلل عنها:
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :إ ّف رسوؿ اهلل (ص) كانت لو أمةٌ يطؤىا  ،فلم تزؿ بو عائشة
عز وجل{ :ياأَيُّػها النِ ِ
ِ
ِ
ك
ضا َة أ َْزَواج َ
َح َّل اللَّوُ لَ َ
ك تَػْبتَغي َم ْر َ
حرمها  ،فأنزؿ اهلل َّ َّ َ َ ُّ
وحفصة ّ
َّيب دلَ ُٖتَّْرُـ َما أ َ
حىت ّ
واللَّو َغ ُف ِ
يم *} [التحرمي .])217([]1 :
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
ٍ
ِ
أصاب َّأـ إبراىيم ُب بيت ِ
وروى الطربي عن زيد بن أسلمَّ :
بعض نسائو  ،فقالت
أف رسوؿ اهلل (ص)
َ
ٖترـ
أي رسوؿ اهلل ُب بييت وعلى فراشي؟ فجعلها عليو حراماً  ،فقالت :يا َ
حفصةْ :
رسوؿ اهلل  ،كيف ّ
اٟتالؿ؟ فحلف ٢تا باهللِ ال يصيبُها  ،فأنزؿ اهلل قولو تعاذل:
عليك
َ
مصر ا١تقوقس ُب السنة السابعة من ا٢تجرة ،
ُّأـ إبراىيم ىي جاريتُو مارية القبطية  ،اليت أىداىا لو حاكم َ
وىي أمتو وملك ٯتينو  ،وقد أ٧تبت لو ابنو إبراىيم عليو السالـ  ،الذي توُب وىو ُب السنة الثانية من
عمره[(.])218
أصح إسناداً.
وقد َّ
قصة حلفو على جاريتو مارية  ،مع أ ّف قصة حلفو على العسل ُّ
رجح كثَتٌ من ا١تفسرين ّ
وٯتكن أف ٬تمع بينهما بالقوؿَّ :
شرب
إف ما حدث أوالً ىو تامر حفصة وعائشة رضي اهلل عنهما ١تّا َ
أكلت مغافَت؟ فحلف ٢تا أال يعود إليو  ،وأمرىا أال ٗترب أحداً
العسل ُب بيت زينب  ،فقالت لو حفصةَ :
 ،فخالفت وأخربت حليفتها عائشة  ،وبعد ذلك وطىء مارية ُب بيت حفصة أثناء غيأّا  ،و١تا عادت
وغضبت حلف أال يطأ مارية لًتضى حفصة ،وطلب منها أال ٗترب أحداً  ،فأخربت
عائشة  ،وأنزؿ اهلل اايات يعاتب الرسوؿ (ص) على ٯتينو  ،وطلب منو أف يدفع الكفارة  ،ويهدد
أزواجو ا١تخالفات بالعقاب[(.])219
* توجيو ٖترمي الرسوؿ (ص) اٟتالؿ:
حرمو على نفسو ،
نتوقّ ُ
ف االف لتوجيو موقف الرسوؿ (ص) واليمُت الذي حلفو  ،ونوع التحرمي الذي ّ
ِ
ِ
ِ
ك}
ضا َة أ َْزَواج َ
َح َّل اللَّوُ لَ َ
ك تَػْبتَغي َم ْر َ
والذي عاتبو عليو بقولو{ :دلَ ُٖتَّْرُـ َما أ َ
أحل اهلل  ،فكيف
٬توز ّْ
وإذا كنا ُ
نعتقد أ ّف التحليل والتحرمي هلل وحده  ،وأنّو ال ُ
ألي إنساف أف ّ
٭ترـ ما ّ
أحل اهلل لو؟ ىناؾ معنياف للتحرمي:
حرـ
ُ
ّ
الرسوؿ (ص) ما ّ
ٍ
األوؿٖ :ترـ لغوي عاـ  ،وىو ٔتعٌت االمتناع  ،فإذا َ
حرـ ىذا الشيءَ
امتنع إنسا ٌف عن فعل شيء  ،قيل ّ
عن نفسو.
فعل ٍ
ا١تسلم عن ِ
شيء  ،أل ّف اهلل هناه عنو  ،وىدَّده بالعذاب
ٯتتنع
والثاِّنٖ :ترميٌ شرعي خاص  ،وىو أف َ
ُ
إف ىو فعلو.
واالمتناع عن فعل ٍ
حرمو الشرع  ،وأمر
شيء يُ َّ
سمى ٖترٯتاً لغةً  ،وىو أال يكوف امتناعاً شرعياً إال إذا ّ
ِ
حرمو.
باالمتناع عنو أو زعم ا١تمتن ُع عنو أ ّف الشرع ّ

شرب العسل على نفسو  ،وٖترٯتو وطءَ جاريتو من النوع األوؿ  ،فهو ٖترميٌ لغوي
وٖترمي رسوؿ اهلل (ص) َ
قائم على معٌت امتناعو من فعل اٟتالؿ ا١تباح  ،وليس من التحرمي الشرعي َّ ،
ألف الرسوؿ (ص) يقوؿ:
ٌ
٬توز لو ٖترمي شيء ٖترٯتاً شرعياً أباحو اهلل.
إف التحرمي الشرعي حق اهلل  ،وأنّو ال ُ
ومن التحرمي ٔتعناه اللغوي القائم على االمتناع  ،قولو تعاذل عن موسى عليو الصالة والسالـ وىو طفيل
رضيع  ،التقطو اؿ فرعوف{ :وحَّرمنَا علَي ِو اْلمر ِ
اض َع} [القصص  .]12 :وا١تعٌت :أمر اهلل شفيت الطفل
َ َ ْ َ ْ ََ
ٍ
الرضيع موسى أف ٘تتنع ُب ِ
رفضو ْ ،تثاً عن
قبوؿ ثدي أي امرأة مرض ٍع  ،فإذا وضعت ثديها ُب فمو َ
َ
االمتناع ٖترٯتاً[(.])220
ثدي أمو  ،وانتظاراً لعودتو إليها  ،واعتربت االيةُ ىذا
َ
نيب اهلل إسرائيل (يعقوب) عليو والسالـ على نفسو  ،والذي أخربنا عنو قولو
حرمو ُّ
ومن ىذا التحرمي ما ّ
ِ ِ
تعاذلُ { :ك ُّل الطَّ َع ِاـ َكا َف ِحالِّ لِبٍَِت إِ ْسَرائِ ِ َّ
يل َعلَى نَػ ْف ِس ِو ِم ْن قَػْب ِل أَ ْف تُػنَػَّزَؿ التػ َّْوَراةُ قُ ْل
يل إال َما َحَّرَـ إ ْسَرائ ُ
َ
فَأْتُوا بِالتػَّوراةِ فَاتْػلُوىا إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ُت *} [اؿ عمراف.]93 :
صادق َ
َ
ُْ َ
َْ
يعلم َّ
٭ترْـ على نفسو شيئاً ٖترٯتاً
إ ّف يعقوب عليو السالـ ّّ
أف التحليل والتحرمي هلل وحده  ،وىو دل ّ
نيب ُ ،
حرمو ٖترٯتاً لغوياً  ،أي امتنع عن تناولو امتناعاً شخصياً.
شرعياً ّ ،
وإ٪تا ّ
ضي بذلك
والرسوؿ (ص) امتنع عن شرب العسل  ،وعن معاشرة جاريتو مارية  ،امتناعاً شخصياً ُ ،لَت َ
٭ترـ بذلك على نفسو ما أباحو اهلل لو با١تفهوـ
حفصة  ،وليس امتناعو عن ذلك امتناعاً شرعياً  ،ودل ّ
امتناع
الشرعي  ،فهو ُ
يعتقد أنّو مازاؿ مباحاً لو  ،ولكنّو امتنع عن فعل ذلك ا١تباح  ،واعتربت االيةُ َ
امتنع عنو ٖترٯتاً  ،ألنّو ٖترميٌ با١تعٌت اللغوي  ،وىو االمتناعُ الشخصي عن بعض ما
عما َ
الرسوؿ (ص) ّ
أباح اهلل لو[(.])221
إ ّف عتاب اهلل لرسولو (ص) ال يعٍت أنّو وقع ُب ذنب أو زلة أو خطأ ّ ،إ٪تا يعٍت أ ّف اهلل ِ
يرش ُده إذل ما ىو
األفضل أف ال ٭تلف
لكن كاف األوذل واألفضل لو أف ال يغفلو  ،وكاف
أوذل وأفضل  ،فما فعلو جائز ْ ،
ُ
العتاب
يد لرسولو (ص) دائماً ما ىو أوذل وأكمل  ،ولذلك عاتبو ىذا
على ما حلف عليو  ،واهلل ير ُ
َ
حق الوعي[( ])222وقد ك ّفَر رسوؿ اهلل (ص) عن ٯتينيو اللذين
الرقيق  ،الذي وعاه رسوؿ اهلل (ص) َّ
حلفهما  ،وعاد إذل شرب العسل عند زينب  ،وعاد إذل معاشرة جاريتو[(.])223
ي ػ صالة الرسوؿ (ص) على زعيم ا١تنافقُت:
شديد العداوة للرسوؿ (ص)  ،ألنو يراه حرمو
كاف عبد اهلل بن أُيب بن سلوؿ زعيماً للمنافقُت  ،وكاف َ
يتوجوه
ُملكاً ُب ا١تدينة  ،فقد كاف زعيماً لقومو ا٠تزرج قبل ا٢تجرة  ،وقد اتفق
األوس وا٠تزر ُج على أف ّ
ُ
ملكاً عليهم للقضاء على خالفاهتم ونزاعاهتم  ،وبينما كانوا يُع ّدوف ٟتفل تتو٬تو ملكاً عليهم شر َح اهلل
ِ
ِ
ٍ
ونتج عن ذلك
صدور فريق منهم لإلسالـ  ،فبايعوا الرسوؿ (ص) بيعةَ العقبة األوذل وبيعةَ العقبة الثانية َ ،
ِ
اٟتقد قلبو
فأكل ُ
ىجرة الرسوؿ (ص) إذل ا١تدينة  ،وبذلك فاتت فرصةُ الزعامة على عبد اهلل بن أيب َ ،

استمر عبد اهلل بن أُيب مع ا١تنافقُت الذين معو
على رسوؿ اهلل (ص)  ،وصار ُ
يكيد لو  ،ويتامر عليو  ،و ّ
ُب العداوة للمسلمُت  ،ورسم ا١تكايد وا١تؤامرات ض ّدىم  ،من السنة الثانية حىت السنة التاسعة
للهجرة[(.])224
مرض ا١توت ،
وبعد عودة الرسوؿ (ص) من تبوؾ ُب السنة التاسعة من ا٢تجرة مرض عبد اهلل بن أُيب َ
النيب (ص)  ،وأخربه ٔتوت أبيو ،
وجاءه الرسوؿ (ص)
يعوده  ،و١تا توُب جاء ابنُو الصاحل ُ
عبد اهلل إذل ّ
ُ ّ
ّْن
قميصو  ،ليك ّفنو فيو ،
فاستجاب لو رسوؿ اهلل (ص)  ،وأعطاه َ
َ
وطلب منو أف يعطيَو َ
قميصو  ،وُكف َ
الكافر ُب قميص رسوؿ اهلل (ص)[(.])225
ُ
عبد اهلل بن أُيب ُ
ا١تنافق ُ
عبد اهلل بن أيب  ،جاء ابنُو إذل
روى
ُّ
البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ١ :تا توُب ُ
ّ
رسوؿ اهلل (ص)  ،فقاؿ :يا َ ِ
استغفر لو  ،فأعطاه
قميصك اك ّفنو فيو ّْ ،
رسوؿ اهلل أعطٍت َ
وصل عليو  ،و ْ
النيب (ص) قميصو[(.])226
ُّ
الرد على ٍ
يد كانت البن
والسبب الذي ٛتل رسوؿ اهلل (ص) على أف يكفّْن ا١تنافق الكافر بثوبو  ،ىو ُّ
يوـ بد ٍر أٌب بأسارى
أ ٍّيب
ُيب عنده  ،فقد روي البخاري عن جاب ِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ١ :تّا كاف ُ
عبد اهلل بن أُيب يقدر
النيب (ص) لو قميصاً فوجدوا قميص ُ
فنظر ُّ
 ،وأٌب بالعباس  ،ودل يكن عليو ٌ
ثوب َ ،
عليو  ،فكساه النيب إيّاه  ،فلذلك نزع النيب (ص) قميصو الذي ألبسو قاؿ ابن ُعيينة :كانت لو عند النيب
فأحب أف يكافئو[(.])227
(ص) ي ٌد ،
َّ
عبد اهلل بن
مات ُ
وروى البخاري عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو قاؿ١ :تّا َ
فقلت :يا
وثبت إليو ُ ،
فلما قاـ رسوؿ اهلل (ص) ُ
أُيب ابن سلوؿ ُ ،دعي رسوؿ اهلل (ص) ليصلّي عليو ّ ،
رسوؿ اهلل أتصلّْي على اب ِن أيب  ،وقد قاؿ يوـ كذا وكذا وكذا؟ أع ّد ُد عليو قولو فتبسم رسوؿ اهلل (ص) ،
زدت
إِّن ُخ َّْتت ،
فلما
أعلم ّْ
أكثرت عليو :قاؿّْ « :
وقاؿّْ « :
أخر ّْ
عٍت يا عمر»! َّ
أِّن إف ُ
ُ
ُ
فاخًتت  ،لو ُ
انصرؼ  ،فلم ٯتكث إال يسَتاً حىت
لزدت عليها» فصلّى عليو رسوؿ اهلل (ص) ٍب
َ
على السبعُت يػُ ْغ َف ُر لو ُ
أنزؿ اهلل عليو قولو تعاذل{ :والَ تُص ّْل علَى أ ٍ ِ
ات أَبَ ًدا َوالَ تَػ ُق ْم َعلَى قَػ ِْربهِ} [التوبة ، ]84 :
َحد مْنػ ُه ْم َم َ
َ َ َ َ
فعجبت بعد ذلك من ُجرأٌب على رسوؿ اهلل (ص)[(.])228
ُ
ِ
ىء ُب استغفاره لعبد اهلل بن أُيب زعيم ا١تنافقُت  ،ألنّو فعل ذلك من باب فرط رٛتتو
ُّ
فالنيب (ص) دل ُٮتط ْ
ورأفتو وشفقتو  ،وأل ّف اهلل دل ينهو عن االستغفار للمنافقُت هنياً مباشراً صر٭تاً  ،ألنّو فهم من االية التخيَت
فق مع رٛتتو ورأفتو  ،مع علمو أ ّف االستغفار لن ينفعهم  ،ألهنم كافروف
وليس النهي  ،فاختار ما يتّ ُ
منافقوف.
و ّأما صالتو على ا١تنافقُت  ،واالية اليت تنهى عن ذلك أنز٢تا اهلل عليو بعد صالتو وليس قبلها  ،وااليةُ
استَػ ْغ ِف ْر َ٢تُ ْم أ َْو الَ
اليت كانت أنزلت قبل صالتو على ابن أُيب ٖت ّدثت عن االستغفار وليس الصالةْ { :
ِ
ِ
ِ
ُت َمَّرةً فَػلَ ْن يَػ ْغ ِفَر اللَّوُ َ٢تُ ْم}
تَ ْستَػ ْغف ْر َ٢تُ ْم إِ ْف تَ ْستَػ ْغف ْر َ٢تُ ْم َسْبع َ

لقد فهم منها ٗتيَتُ اهلل لو باالستغفار ٢تم أو تركو  ،والصالةُ من صور االستغفار  ،فصالتو على اب ِن أُيب
ٮتتار ا١تتفق مع رٛتتو  ،وىو ُب صالتو مطبّ ٌق ١تا فهمو من االية
َ
وفق فهمو التخيَت من تلك االية  ،وىو ُ
الـ على اجتهاده  ،وال على ٍ
فعل قاـ بو ليس عنده فيو توجيو من اهلل  ،و١تا أنزؿ اهلل عليو ايةٌ
 ،وال يُ ُ
ينهاه فيها عن الصالة على ا١تنافقُت  ،والقياـ على قبورىم  ،التزـ بذلك التوجيو الرباِّن  ،ودل ٮتالفو ،
يصل عليو رسوؿ اهلل (ص)  ،ودل ِ
ٯتش ُب جنازتو  ،ودل يَػ ُق ْم على
فإذا مات أحد ا١تنافقُت بعد ذلك دل ّْ
سره حذيفة بن اليماف رضي اهلل
ض (ص) أخرب َ
قربه  ،ملتزماً ُب ذلك بتوجيو اهلل لو  ،وقبل أف يػُ ْقبَ َ
أمُت ّ
عنو
بأٝتاء ا١تنافقُت  ،لئال يصلَّى على ٍ
أحد منهم بعده[(.])229
بذلك يتبُت لنا َّ
كل األنبياء معصوموف  ،ألهنم مصطََف ْوف من قبل العزيز الغفار  ،ألداء مهمة الرسالة ،
أف ّ
ٖتتاج لصفة العصمة ُب األنبياء وا١ترسلُت.
واليت ُ
عاشراً ػ من اختلف ُب نبوهتم:
لف ُب
ىناؾ أشخاص صاٟتوف  ،ورد ذكرىم ُب القراف دوف التصريح بكوهنم أنبياء أو غَت أنبياء  ،فاختَ َ
شأهنم العلماء  ،وىم:
 1ػ لقماف:
يوجد دليل على نبوة لقماف  ،واهلل تعاذل دل يذكر عنو إال أنّو اتاه اٟتكمة  ،وذكر بعض ما ُّ
يدؿ على
ال ُ ٌ
حكمتو ُب وعظو البنو[( ])230قاؿ تعاذل{ :ولَ َق ْد آتَػيػنَا لُ ْقما َف ِْ
ْمةَ أ َِف ا ْش ُك ْر لِلَّ ِو} [لقماف :
اٟتك َ
ْ َ
َ
.]12
اتفاؽ أىل
وذىب ٚتهور أىل العلم إذل أنّو كاف حكيماً  ،ودل يكن نبياً[( ، ])231وحكى بعضهم َ
ِ
ٓتالؼ َم ْن خالف[(.])232
العلم على ذلك  ،فلم يعتد
 2ػ ذو القرنُت وتبع:
جاء ذكر ذي القرنُت ُب سورة الكهف:
ِِ
وج ُم ْف ِس ُدو َف ُِب األ َْر ِ
ك َخ ْر ًجا َعلَى أَ ْف َْٕت َع َل بَػْيػنَػنَا َوبَػْيػنَػ ُه ْم َسدِّا
ض فَػ َه ْل َْ٧ت َع ُل لَ َ
وج َوَمأْ ُج َ
{الْ َق ْرنَػ ُْت إ َّف يَأْ ُج َ
اٟت ِد ِ
ٍ
ِ
ِِ
يد َح َّىت إِ َذا َس َاوى
* قَ َ
اؿ َما َم َّكْن ٍِت فيو َرّْيب َخْيػٌر فَأَعينُوِِّن بِ ُق َّوة أ ْ
َج َع ْل بَػْيػنَ ُك ْم َوبَػْيػنَػ ُه ْم َرْد ًما *آتُوِِّن ُزبَػَر َْ
ِِ
الص َدفَػ ْ ِ
اعوا أَ ْف يَظْ َه ُروهُ َوَما
اؿ انْػ ُف ُخوا َح َّىت إِ َذا َج َعلَوُ نَ ًارا قَ َ
ُت قَ َ
ُت َّ
اسطَ ُ
بَػ ْ َ
اؿ آتُوِِّن أُفْ ِر ْغ َعلَْيو قطًْرا *فَ َما ْ
اؿ َى َذا َر ْٛتَةٌ ِم ْن َرّْيب فَِإ َذا َجاءَ َو ْع ُد َرّْيب َج َعلَوُ َد َّكاءَ َوَكا َف َو ْع ُد َرّْيب َحقِّا *}
اعوا لَوُ نَػ ْقبًا *قَ َ
استَطَ ُ
ْ
[الكهف  83 :ػ .]98
ُت إِ َّما أَ ْف تُػع ّْذب وإِ َّما أَ ْف تَػت ِ
ومن ضمن ىذه االية قولو تعاذل{ :قُػ ْلنَا يا َذا الْ َقرنَػ ْ ِ
َّخ َذ فِي ِه ْم ُح ْسناً *}
ْ
َ َ َ
ا٠تطاب بواسطة نيب كاف معو  ،أو كاف ىو نبياً؟
[الكهف  ، ]86 :فهل كاف ىذا
ُ

جزـ الفخر الرازي ُب تفسَته بأنّو كاف نبياً  ،كما نقلو اٟتافظ ُب (الفتح)[( ])233وقاؿ بعد ذلك :قد
ِ
ف ُب ذي القرنُت  ،فقيل :كاف نبياً كما تقدـ  ،وىذا مروي أيضاً عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
اختُل َ
ظاىر القراف.
 ،وعليو ُ
وذكر اٟتافظ ُب شأنو اثاراً كثَتة ُّ
تدؿ على كثرة االختالؼ فيو[(.])234
وعلى كل حاؿ َّ
ٚتهور أىل العلم[(.])235
فإف َ
القوؿ بعدـ نبوتو ىو ما عليو ٌ
صح عن رسوؿ اهلل (ص) أنو قاؿ« :ما
ف ُب إثبات النبوة لذي القرنُت وتُػبّع  ،ألنو َّ
األفضل أف يتوقَّ ُ
ُ
أدري أتّبع نبيَّػاً أـ ال  ،وما أدري ذي القرنُت نبياً أـ ال»؟[( ])236فإذا كاف الرسوؿ (ص) ال يدري
فنحن أحرى بأالّ ندري[(.])237
وورد ذكر تُػب ٍع ُب القراف الكرمي ُب قولو تعاذل{ :أَىم خيػر أَـ قَػوـ تُػبَّ ٍع والَّ ِذ ِ ِ
َّه ْم
ين م ْن قَػْبل ِه ْم أ َْىلَكْنَ ُ
اى ْم إِنػ ُ
ّ
ُ ْ َْ ٌ ْ ْ ُ َ َ
ِ
اد
ت قَػْبػلَ ُه ْم قَػ ْوُـ نُ ٍ
اب َّ
الر ّْ
ود * َو َع ٌ
ُت *} [ؽ  ]37 :وقاؿ تعاذلَ { :ك َّذبَ ْ
س َوَٙتُ ُ
وح َوأ ْ
َكانُوا ُْ٣ت ِرم َ
َص َح ُ
الرسل فَح َّق و ِع ِ
ِ
ِ
ٍ
يد *} [ؽ  12 :ػ
َوف ْر َع ْو ُف َوإِ ْخ َوا ُف لُوط * َوأ ْ
اب األَيْ َكة َوقَػ ْوُـ تُػبَّ ٍع ُكلّّ َك َّذ َ
َص َح ُ
ب ُّ ُ َ َ َ
.]14
 3ػ ا٠تضر:
ذكرت فيو قصتو مع نيب اهلل موسى عليهما الصالة والسالـ ،
دل يذكر اسم ا٠تَض ِر ُب القراف  ،وإ٪تا ْ
النيب (ص) ُب ذكر
وصرحت السنّةُ باٝتو  ،كما ُب حديث ابن عباس  ،عن أُيب بن كعب عن ّْ
ّ
القصة[(.])238
ِ
نيب ٍ ،ب اختلفوا :ىل ىو رسوؿ أـ ال؟
أكثر أىل العلم أنّو ّّ
وقد اختُل َ
ف ُب نبوة ا٠تضر  ،والذي عليو ُ
تشه ُد بذلك[( ، ])239قاؿ طائفة :ىو ورل[(.])240
وقاؿ القرطيب :ىو ّّ
نيب عند اٞتمهور  ،واالية َ
وقوؿ َم ْن قاؿ منهم بنبوتو دوف رسالتو[( ، ])241ويقوؿ
و
قوؿ اٞتمهور بأنّو نيب ال ورل ُ ،
الصحيح ُ
ُ
القوؿ بنبوتو ػ وشو ِاى ُده من االيات واألخبار كثَتة
ا١تشهور ما عليو اٞتمهور ػ يعٍت ُ
العالمة األلوسي ... :و ُ
يكاد ٭تصل اليقُت[(.])242
 ،ؤتجموعها ُ
يدؿ على نبوتو من وجوه:
وسياؽ القصة ّ
أحد٫تا :قولو تعاذل{ :فَػ َو َج َدا َعْب ًدا ِم ْن ِعبَ ِادنَا آتَػْيػنَاهُ َر ْٛتَةً ِم ْن ِعْن ِدنَا َو َعلَّ ْمنَاهُ ِم ْن} {لَ ُدنَّا ِع ْل ًما *}
يوحى إليو من قبل
العلم ىو ما َ
[الكهف .]65 :واألظهر أ ّف ىذه الرٛتة ىي رٛتةُ النبوة  ،وىذا ُ
الوحي.
ِ
اؿ إِنَّك لَن تَست ِط ِ
صْبػًرا
الثاِّن :قوؿ موسى لوَ { :ى ْل أَتَّبِ ُع َ
ك َعلَى أَ ْف تُػ َعلّْ َم ِن ٦تَّا ُعلّْ ْم َ
يع َمع َي َ
ت ُر ْش ًدا * قَ َ َ ْ ْ َ َ
ِ ِِ
اؿ ستَ ِج ُدِِّن إِ ْف َشاء اللَّو صابِرا والَ أ َْع ِ
ف تَ ْ ِ
اؿ فَِإ ِف
ك أ َْمًرا *قَ َ
صي لَ َ
* َوَكْي َ
صربُ َعلَى َما َدلْ ُٖت ْط بو ُخْبػًرا *قَ َ َ
َ ُ َ ً َ
اتَّػبػعت ٍِت فَالَ تَسأَْل ٍِت عن شي ٍء ح َّىت أُح ِدث لَ ِ ِ
غَت
ْ َْ َْ َ ْ َ َ
َ َْ
ك مْنوُ ذ ْكًرا *} [الكهف  66 :ػ  .]70فلو كاف َ

اجب العصمة ػ كبَتُ رغبة وال
نيب عظيم ،
ٌ
نيب دل يكن معصوماً  ،ودل يكن ١توسى وىو ّّ
ٍّيب
ورسوؿ كرمي  ،و ُ
اجتمع
الذىاب إليو  ،والتفتيش عليو ٍ ،ب ١تا
ورل غَت واجب العصمة  ،و١تا عزـ على
عظيم طلبو ُب علم ٍّيب
َ
َ
ُ
ّ
بو
نيب مثلو  ،يوحى إليو كما يوحى إليو ،
اضع لو  ،وعظّمو  ،واتبعو ُب صورةٍ مستفيد منو ّ ،
دؿ على أنّو ّّ
تو َ
ص من العلوـ اللدنية واألسرار النبوية ٔتا دل يطلع اهلل عليو موسى الكليم عليو السالـ.
وقد ُخ َّ
دليل مستقل
الثالث :أ ّف ا٠تضر َ
أقدـ على قتل الغالـ  ،وما ذاؾ إال للوحي إليو من ا١تلك العالّـ  ،وىذا ٌ
على نبوتو  ،وبرىا ٌف ِ
ظاىٌر على عصمتو[(َّ ، ])243
اإلقداـ على قتل النفوس
٬توز لو
ألف الورل ال ُ
ُ
ِ
ٔتجرد ما يُلقى ُب َخلَ ِده  ،ألف خاطره ليس بو ِ
باالتفاؽ  ،و١تا أقدـ
٬توز ا٠تطأ عليو
اجب العصمة  ،إذ ُ
ّ
َّ
ا٠تضر على قتل ذلك الغالـ الذي دل يبلغ اٟتلم  ،علماً منو بأنو إذا بلغ يكفر  ،و٭تمل أبويو على الكفر
 ،لشدة ٤تبتهما لو  ،فيتابعانو عليو  ،ففي قتلو مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجتو  ،صيانة ألبويو
دؿ ذلك على نبوتو  ،وأنّو مؤيّ ٌد من اهلل بعصمتو[(.])244
عن الوقوع ُب الكفر  ،وعقوقو ّ ،
الرابع :ومن أوضح ما يُ ُّ
ستدؿ بو على نبوة ا٠تضر قولو تعاذلَ { :وَما فَػ َع ْلتُوُ َع ْن أ َْم ِري} [الكهف :
ع بذلك أىل الباطل ُب دعواىم َّ
النيب حاشا
أف َّ
يتذر َ
أفضل من ّْ
 .]82وينبغي اعتقاد كونو نبياً لئال ّ
الورل ُ
وكال[( :])245أي يعٍت :ما فعلتو من تلقاء نفسي  ،بل أمرت بو  ،وأوحى إرل فيو[(.])246
القوؿ بوفاتو  ،وىو ما عليو احمل ّققوف من أىل
_خ و ّأما ما يتعلق ْتياتو وتعمَته ،
فالقوؿ الصحيح ُ
ُ
العلم[(.])247
ِ
الكتاب والسنّ ِة ُّ
تدؿ على قوؿ من قاؿ بوفاتو  ،وتؤيده:
واألدلة من
فمن الكتاب الكرمي:
ِ ِ ِ
ا٠تُْل َد} [االنبياء  .]34 :فا٠تَ ِ
ض ُر إف كاف بشراً  ،فقد دخل
ك ْ
قولو تعاذلَ { :وَما َج َع ْلنَا لبَ َش ٍر م ْن قَػْبل َ
٬توز ٗتصيصو منو إال بدليل
ُب ىذا العموـ ال ٤تالة  ،وال ُ
يثبت  ،ودل يذكر ما فيو دليل على التخصيص عن معصوـ ٬تب قبولو.
عدمو حىت َ
صحيح  ،واألصل ُ
ِ ِ ٍ ِ
ّْؽ لِ َما
ْم ٍة ٍُبَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
صد ٌ
َخ َذ اللَّوُ ِميثَ َ
اؽ النَّبِيّْ َ
وقولو تعاذلَ { :وإِ ْذ أ َ
وؿ ُم َ
ُت لَ َما آتَػْيتُ ُك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
ِ ِِ
ا١تيثاؽ
بعث اهلل نبياً إال أخ َذ عليو َ
ص ُرنَّوُ} [اؿ عمراف .]81 :قاؿ ابن عباس :ما َ
َم َع ُك ْم لَتُػ ْؤمنُ َّن بو َولَتَػْن ُ
ِ
ث ٤تم ٌد وىو حي ليؤمنَ َّن بو وينصرنَّو[( ، ])248فا٠تَ ِ
ض ُر إف كاف نبياً أو ولياً فقد دخل ُب ىذا
ّّ
لئن بُع َ ّ
َ
أشرؼ أحوالو أف يكو َف بُت يديو  ،يؤمن ٔتا أنزؿ اهلل
ا١تيثاؽ  ،فلو كاف حياً ُب زمن النيب (ص) لكاف ُ
النيب (ص) َّ ،
يصل أح ٌد من األعداء إليو  ،ودل يثبت َّ
فدؿ
أف ا٠تضر
اجتمع مع ّْ
َ
عليو  ،وينصره بأ ْف ال َ
ذلك على موتو[(.])249
ومن السنة ا١تطهرة:

مئة ٍ
أس ِ
ِ
فإف على ر ِ
قولو (ص)« :أرأيتكم ليلتكم ىذه َّ ،
األرض
سنة ال يبقى على ظه ِر
أحد»[(.])250
ِ
وإ٪تا علمها َ ِ
ِ
نفس منفوسةٌ
وقولو (ص)« :تسألوِّن عن الساعة ُ ّ ،
عند اهلل  ،و ُ
أقسم باهلل ما على األرض ٌ
تأٌب عليها مئةٌ سنة»[(.])251
دابر دعوى حياة ا٠تضر[(.])252
قاؿ ابن اٞتوزي :فهذه
األحاديث ّْ
ُ
الص ُ
حاح تقطع َ
 4ػ إخوة يوسف :ىل ىم األسباط؟
آمنَّا بِاللَّ ِو َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْيػنَا َوَما أُنْ ِزَؿ إِ َذل
أىل العلم على أ ّف ا١تر َاد باألسباط ُب قولو تعاذل{ :قُولُوا َ
اتّفق ُ
إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ ويػع ُقوب واألَسب ِ
اع ِ
اط} [البقرة  ]136 :وقولو سبحانوَ { :وأ َْو َحْيػنَا إِ َذل
يل َوإ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَ َ
إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ ويػع ُقوب واألَسب ِ
اع ِ
بأهنم أبناءُ يعقوب عليو السالـ ،
اط} [البقرة ّ ]136 :
يل َوإ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَ َ
واختلفوا ىل ىم أبناؤه لصلبو أـ ال[(])253؟.
فم ْن قاؿ :إهنم أبناؤه من ذريتو  ،حكم بعدـ نبوة إخوة يوسف  ،ومن قاؿّ :إهنم أبناؤه لصلبو حكم
َ
بنبوة إخوة يوسف.
ِ
عما وقع منهم.
واختلَ َ
ف ىؤالء ُب اٞتواب ّ
يستحيل ُب ِ
فرت بندمهم  ،واستغفا ِر أبيهم ٢تم  ،وال
العقل زلّةُ
فقاؿ بعضهم :إ ّف زلّتهم قد غُ ْ
ُ
النيب[(.])254
ويػَُرُّد بأ ّف األنبياء معصوموف من الكبائر.
وإ٪تا نبأىم اهلل بعد
وقاؿ اخروفّ :إهنم دل يكونوا أنبياء حُت فِ ْعلِهم بأخيهم يوسف ذلك ّ ،
توبتهم[(.])255
ويػَُرُّد َّ
القوؿ الصحيح أ ّف األنبياء معصوموف قبل النبوة وبعدىا[(.])256
بأف َ
دليل
والراجح ػ واهلل أعلم ػ ُ
القوؿ بعدـ نبوة إخوة يوسف عليو السالـ  ،يقوؿ ابن كثَت :اعلم أنّو دل ْ
يقم ٌ
على نبوة إخوة يوسف  ،وظاىر ىذا السياؽ (يعٍت سياؽ قصتهم) ُّ
يدؿ على خالؼ ذلك.
نظر  ،و٭تتاج م ّدعي ذلك إذل دليل  ،ودل
يزعم ّأهنم أوحي إليهم بعد ذلك  ،وُب ىذا ٌ
ومن الناس من ُ
يذكروا سوى قولو تعاذل{ :قُولُوا آمنَّا بِاللَّ ِو وما أُنْ ِزَؿ إِلَيػنَا وما أُنْ ِزَؿ إِ َذل إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ
يل َوإِ ْس َح َ
ْ ََ
ََ
َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَاع َ
ويػع ُقوب واألَسب ِ
يقاؿ ٢تم األسباط ،
اط} [البقرة ]136 :وىذا فيو
ٌ
احتماؿ  ،أل ّف بطوف بٍت إسرائيل ُ
ََ ْ َ َ َْ
كما يقاؿ للعرب قبائل  ،وللعجم شعوب  ،يذكر تعاذل أنّو أوحى إذل األنبياء من أسباط بٍت إسرائيل ،
فذكرىم إٚتاالً  ،ألهنم كثَتوف  ،ولكن ُّ ٍ
دليل على
ْ
كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف  ،ودل يقم ٌ
أعياف ِ
ِ
ىؤالء أهنم أوحي إليهم  ،واهلل أعلم[(.])257

***
الفصل الثالث
ٝتات وخصائص دعوة األنبياء
أوالً ػ ٝتات دعوة األنبياء.
 1ػ الربانية.
 2ػ اإلخالص التاـ والتجرد ُب الدعوة عن األغراض الشخصية.
 3ػ الزىد ُب الدنيا  ،وإيثار االخرة.
 4ػ الًتكيز على عقيدة التوحيد  ،والتشديد ُب أمر اإلٯتاف بالغيب.
 5ػ إخالص الدين هلل  ،وإفراد العبادة لو جل وعال.
 6ػ البساطة ُب الدعوة  ،و٣تانبة التكلف والتعقيد.
 7ػ وضوح ا٢تدؼ والغاية من الدعوة.
 8ػ اٟتكمة والتيسَت ُب دعوة األنبياء.
 9ػ اختصاصها بالعلم النافع ا١تنجي.
 10ػ اإلٯتاف باالخرة واالىتماـ ّٔا.
 11ػ دعوة حضارية ٢تا أسلؤّا ا٠تاص ُب اٟتياة.
ثانياً ػ خصائص األنبياء
1ػ اصطفاؤىم بالوحي والرسالة.
 2ػ تناـ أعينهم وال تناـ قلؤّم.
3ػ ٗتيَتىم عند ا١توت.
4ػ يقرب النيب حيث ٯتوت.
 5ػ ال تأكل األرض أجسادىم.
 6ػ أحياء ُب قبورىم.
 7ػ ال يورثوف بعد موهتم.
 8ػ إعداد اهلل ٢تم وهتيئتهم لرسالة.
الفصل الثالث
ٝتات وخصائص دعوة األنبياء
أوالً ػ ٝتات دعوة األنبياء:

َّ
ألهنا ٚتيعاً من مصدر واحد  ،و٢تا غايةٌ واحدةٌ  ،وأبرز ىذه
إف الدعوات السماوية واحدةٌ من ٝتاهتا ّ ،
السمات:
 1ػ الربانية:
وتكليف من اهلل عز وجل  ،فليست ىي نابعة من
وحي
ٌ
إ ّف ّأوؿ وأىم ما ٘تتاز بو دعوة األنبياء أهنا ٌ
وج ْور  ،كما أهنا
تتكوف ُب زماهنم  ،من ظلم وبغي َ
نفوسهم  ،وليست نتيجة العوامل االجتماعية اليت ّ
ليست من تفكَتىم العميق  ،وتألّمهم على اٟتالة ا١تؤسفة اليت يعيشها الناس  ،أو من شعورىم الرقيق
وحي
اٟتساس  ،وقلبهم الرقيق الفيّاض  ،أو ٕتارّٔم الواسعة اٟتكيمة  ،ال شيءَ من ذلك أبداً ّ ،إ٪تا ىي ٌ
وتكليف منو جل وعال  ،قاؿ تعاذل{ :قُ ْل لَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما تَػلَ ْوتُوُ َعلَْي ُك ْم َوالَ أ َْد َرا ُك ْم بِِو فَػ َق ْد
من اهلل ،
ٌ
ِ
ِ
لَبِثْ ِ
ِ ِِ
وحا
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
ت في ُك ْم ُع ُمًرا م ْن قَػْبلو أَفَالَ تَػ ْعقلُو َف *} [يونس  ]16 :وقاؿ تعاذلَ { :وَك َذل َ
ُ
ك ُر ً
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّك
ورا نَػ ْهدي بِو َم ْن نَ َشاءُ م ْن عبَادنَا َوإِن َ
م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
اب َوالَ ا ِإلٯتَا ُف َولَك ْن َج َع ْلنَاهُ نُ ً
لَتَػه ِدي إِ َذل ِصر ٍ
اط ُم ْستَػ َقي ٍم *} [الشورى .]52 :
ْ
َ
ويقوؿ القراف الكرمي عن طبيعة الرسالة اليت ٮتتار ٢تا الرسل  ،وعن مبدئها ومصدرىا{ :يػُنَػّْزُؿ الْ َمالَئِ َكةَ
وح ِمن أَم ِرهِ علَى من ي َشاء ِمن ِعب ِادهِ أَ ْف أَنْ ِذروا أَنَّو الَ إِلَو إِالَّ أَنَا فَاتَّػ ُق ِ
وف *} [النحل .]2 :
بِ ُّ
ُ ُ َ
الر ِ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ٮتضع الرسوؿ لعوامل نفسية داخلية  ،أو حوادث وقتية خارجية  ،وال يدير رسالتو حيث دارت
لذلك ال ُ
األحواؿ األوضاع وشاء آّتمع  ،وقد قاؿ اهلل عن رسولو الكرميَ { :وَما يَػْن ِط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى *إِ ْف ُى َو إِالَّ
وحى *} [النجم  3 :ػ .]4
َو ْح ٌي يُ َ
ِ
ث تغيَتاً أو تبديالً  ،أو ٖتويراً  ،أو تعديالً ُب رسالتو وأحكاـ اهلل  ،وقد قاؿ
وال
يستطيع الرسوؿ أف ٭تد َ
ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اؼ إِ ْف
َخ ُ
وحى إِ ََّ
رل إِ ِّّْن أ َ
اهلل لرسولو (ص){ :قُ ْل َما يَ ُكو ُف ِرل أَ ْف أُبَ ّْدلَوُ م ْن ت ْل َقاء نػَ ْفسي إ ْف أَتَّبِ ُع إالَّ َما يُ َ
اب يَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم *} [يونس.]15 :
صْي ُ
ت َرّْيب َع َذ َ
َع َ
وىذه ىي السمة الفاصلة األساسية بُت األنبياء صلوات اهلل عليهم وبُت القادة والزعماء  ،الذين تكوف
كفاحهم من وحي بيئتهم وثقافتهم ومشاعرىم  ،والذين يالحظوف دائماً البيئة وآّتمع ،
رسالتُهم و ُ
والظروؼ واألحواؿ  ،ويراعوف ا١تصلحة والسياسة  ،وٮتضعوف ٢تا ُب كثَت من األحواؿ  ،فيتنازلوف عن
أشياء كثَتة  ،وقد يتساوموف مع األحزاب  ،ويتبادلوف معها ا١تنافع  ،ومبدأ كثَت منهم الذين يأخذوف بو
َّىر كيف دار)[(.])258
( ُدر مع الد ْ
 2ػ اإلخالص التاـ والتجرد ُب الدعوة عن األغراض الشخصية:
متجردين عن األغراض
كاف أنبياء اهلل ورسلو أوفياء ّ
للحق  ،قائمُت على نشره  ،وكانوا ٥تلصُت للدعوة ّ ،
الشخصية  ،ال يدعوف أحداً لقصد الكسب ا١تادي  ،أو الربح الدنيوي  ،إ٪تا يعلنوف أهنم ال يطلبوف
ِ
ِ
َجًرا
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو أ ْ
أجرىم إال من اهلل سبحانو  ،كما قاؿ تعاذل على لساف ىود عليو السالـ{ :يَاقَػ ْوـ الَ أ ْ

َج ِري إِالَّ َعلَى الَّ ِذي فَطََرِِّن} [ىود  ]51 :وكذلك قاؿ تعاذل على لساف خاًب األنبياء (ص) وىو
إِ ْف أ ْ
ِ
ِ
ِِ
ُت *} [ص  ]86 :وقاؿ
َج ٍر َوَما أَنَا م َن اْل ُمتَ َكلّْف َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو م ْن أ ْ
يقرر ىذه اٟتقيقة{ :قُ ْل َما أ ْ
تعاذل{ :قُل ما أَسأَلُ ُكم علَي ِو ِمن أَج ٍر إِالَّ من َشاء أَ ْف يػت ِ
َّخ َذ إِ َذل َربِّْو َسبِيالً *} [الفرقاف .]57 :
ْ َ ْ ْ َْ ْ ْ
َْ َ َ
فهم ُب دعوهتم ٮتلصوف العمل  ،وُب نصحهم إرشادىم ال يرجوف الثناء أو ا١تديح ّ ،إ٪تا يقصدوف ثواب
االخرة ووجو اهلل {فَمن َكا َف يػرجو لَِقاء ربِّْو فَػ ْليػعمل عمالً ِ
ِِ ِ ِ
َح ًدا *}
َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َْ
صاٟتًا َوالَ يُ ْش ِرْؾ بعبَ َادة َربّْو أ َ
[الكهف .])259([]110 :
 3ػ الزىد ُب الدنيا وإيثار االخرة:
دل تكن دعوةُ الرسل إذل االخرة وإيثارىا على الدنيا  ،واالستهانة بقيمة الدنيا
ومتاعها دعوًة باللساف فقط  ،ودعوًة ألمتهم فقط  ،بل كاف ذلك مبدءاً ومنهاجاً ٟتياهتم  ،وكانوا أوؿ
ا١تؤمنُت ّٔا  ،السائرين عليها ُب حياهتم وخواصهم وعشَتهتم  ،وقد قاؿ شعيب عليو السالـ معرباً عن
ُخالَِف ُك ْم إِ َذل َما أَنْػ َها ُك ْم َعْنوُ}[ىود.]88 :
ٚتاعتو كلهاَ { :وَما أُِر ُ
يد أَ ْف أ َ
فكانوا زاىدين ُب الدنيا  ،مقبلُت على االخرة  ،قد زىدوا ُب ا١تناصب الكبَتة  ،وا١تراكز ا٠تطَتة ،
وفوتوا الفرص  ،وكاف أكثرىم من الذين ٢تم مستقبل زاىر ُب اٟتياة والغد
ّ
وضحوا ّٔا ُب سبيل دعوهتم ّ ،
ا١تضموف  ،وكانوا من الالمعُت ُب آّتمع بذكائهم ونبوغهم وشرؼ أسرىم وصالهتم بالبالط أو األسر
اٟتاكمة  ،وعن ذلك عرب قوـ صاحلِ { :
ت فِينَا َم ْر ُج ِّوا قَػْب َل َى َذا} [ىود ، ]62 :
ياصال ُح قَ ْد ُكْن َ
َ
ِ
نت
ك إِ ْف ُكْن ُ َّ
َّيب قُ ْل ِأل َِ ْزَواج َ
وبذلك أخذوا أىل بيتهم وأسرهتم  ،وقد قيل لسيد الرسل (ص){ :يَاأَيُّػ َها النِ ُّ
الدنْػيا وِزينَتَػها فَػتَػعالَُت أُمتػّْع ُك َّن وأُسّْرح ُك َّن سراحا َِ
َّار
تُِرْد َف ْ
ٚتيالً * َوإِ ْف ُكْن ُ َّ
اٟتَيَا َة ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ً
نت تُِرْد َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َوالد َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يما *} [االحزاب  28 :ػ .]29
ااخَرَة فَِإ َّف اللَّوَ أ ََع َّد ل ْل ُم ْحسنَات مْن ُك َّن أ ْ
َجًرا َعظ ً
هن اثرف اهلل ورسولو (ص)  ،واثرف
أهنن كلَّ ّ
عنهن ّ
وكاف من تأثَت صحبتو (ص) على أزواجو رضي اهلل ّ
وخ ْف ِ
ض العيش مع غَته[(.])260
الفقر والضيق مع الرسوؿ (ص) على الرخاء َ
الرسل الباقيةَ على الفانية  ،ألهنم أيقنوا أف { َوَما ِعْن َد اللَّ ِو َخْيػٌر َوأَبْػ َقى أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف *}
لقد اثر ُ
[القصص  ، ]60 :لذلك كانوا زاىدين ُب الدنيا  ،مقبلُت على االخرة  ،وقد خاطب اهلل رسولنا
َّف عيػنػيك إِ َذل ما متػَّعنا بِِو أ َْزواجا ّْمْنػهم زىرَة ْ ِ
ِ ِ ِِ
ك
الكرمي (ص) { َوَال ٘تَُد َّ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
اٟتَيَاة الدُّنيَا لنَػ ْفتنَػ ُه ْم فيو َوِرْز ُؽ َربّْ َ
َ ً ُ ْ َْ َ
َخْيػٌر َوأَبْػ َقى} [طو]131 :
 4ػ الًتكيز على عقيدة التوحيد  ،والتشديد ُب أمر اإلٯتاف بالغيب:
إ ّف القراف الكرمي ٖت ّدث عن األنبياء بأهنم بدأوا بالدعوة إذل توحيد اهلل عز وجل.
ِ
ِِ
اؼ َعلَْي ُك ْم
َخ ُ
وحا إِ َذل قَػ ْومو إِ ِّّْن لَ ُك ْم نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
ُت * اال تعبدوا اال اهلل إِ ِّّْن أ َ
قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا نُ ً
اب يَػ ْوٍـ أَلِي ٍم *} [ىود  25 :ػ .]26
َع َذ َ
ٍ
ودا قَاؿ ياقَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغْيػ ُرهُ} [ىود .]50 :
اى ْم ُى ً
َخ ُ
وقاؿ تعاذلَ { :وإِ َذل َعاد أ َ

وقاؿ تعاذل{ :وإِ َذل َٙتُود أَخاىم ص ِ
اٟتًا قَاؿ ياقَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغْيػ ُرهُ} [ىود .]61 :
َ َ ُْ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
اى ْم ُش َعْيبًا قَاؿ ياقَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم م ْن إِلَو َغْيػ ُرهُ} [ىود .]84 :
َخ ُ
وقاؿ تعاذلَ { :وإِ َذل َم ْديَ َن أ َ
فاألنبياء ٚتيعاً رّكزوا جهودىم على إثبات وحدانية اهلل تعاذل  ،ووجود الصانع ا١تدبر اٟتكيم  ،وٖتقيق
العبودية هلل تعاذل  ،و٤تاربة الشرؾ بأنواعو وأشكالو.
كما ّأهنم رّكزوا على اإلٯتاف بالغيب  ،وجعلوه شرطاً أساسياً للهداية واالنتفاع بالدين  ،وشعاراً للمهتدين
 ،وعالمة للمتقُت.
قاؿ تعاذل{ :ادل * َذلِك الْ ِكتاب الَ ريب فِ ِيو ى َدى لِْلمت َِّقُت *الَّ ِذ ِ ِ ِ ِ
الصالََة َوِ٦تَّا
يمو َف َّ
َ َ ُ َْ َ ُ ً ُ َ
ين يػُ ْؤمنُو َف بالْغَْيب َويُق ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رزْقػنَاىم يػْن ِف ُقو َف *والَّ ِذ ِ
ك َعلَى
ك َوبِااخَرةِ ُى ْم يُوقنُو َف *أُولَئ َ
ك َوَما أُنْ ِزَؿ م ْن قَػْبل َ
ين يػُ ْؤمنُو َف ِٔتَا أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ََ ُ ْ ُ
َ َ
ى َد ِ ِ ِ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف *} [البقرة  1 :ػ .]5
ى م ْن َرّّْٔ ْم َوأُولَئ َ
ُ ً
وقد زخرت الكتب السماوية  ،وزخر القراف الكرمي بعجائب صنع اهلل با١تعجزات وا٠توارؽ اليت ال
يص ّدقها وال يسيغها وال ٭تتملها إال اإلٯتاف بالغيب  ،اإلٯتاف بقدرة اهلل ا١تطلقة  ،ومشيئة اهلل القاىرة ،
صحة ىذه الكتب  ،وصدؽ الرسل الذين أنزلت عليهم  ،وأخربوا ّٔا.
واالعتماد الكامل على ّ
أما اإلٯتاف الذي دل يقم إالّ على اٟتس والتجربة وا١تألوؼ من اٟتوادث  ،ومطابقة العقل الظاىر  ،والعلم
ا١تدوف ُب الكتب  ،فإنّو إما أف يرفض أف يقبلو ويصدؽ بو  ،أو أف يتعثر ويتلجلج ُب قبولو  ،والتصديق
ّ
ِ
ِ
ك
بو  ،أو يأولو ٔتا يتفق مع ما ألفو  ،ولذلك قاؿ تعاذل{ :بَ ِل َّاد َارَؾ ع ْل ُم ُه ْم ُِب ااخَرةِ بَ ْل ُى ْم ُِب َش ٍّيب
ِمْنػ َها بَ ْل ُى ْم ِمْنػ َها َع ُمو َف *} [النمل .]66 :
وقد ذكر القراف الكرمي الفرؽ بُت الفريقُت :فريق أكرمو اهلل باإلٯتاف الكامل ،
وشر َح صدره لإلسالـ  ،وفريق ضاؽ عقلو
وصور ىذا الفرؽ تصويراً
ُ
وصدره عن كثَت ٦تّا جاء من اهلل ّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ضيّْػ ًقا
ص ْد َرهُ َ
ص ْد َرهُ ل ِإل ْسالَـ َوَم ْن يُِرْد أَ ْف يُضلَّوُ َْ٬ت َع ْل َ
دقيقاً فقاؿ تعاذل{ :فَ َم ْن يُِرد اللَّوُ أَ ْف يَػ ْهديَوُ يَ ْشَر ْح َ
َّ ِ
ص َّع ُد ُِب َّ ِ ِ
ين الَ يػُ ْؤِمنُو َف *} [االنعاـ .]125 :
َحَر ًجا َكأََّ٪تَا يَ َّ
ك َْ٬ت َع ُل اللَّوُ ّْ
الس َماء َك َذل َ
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
وقد ذكر القراف الكرمي من صفات اهلل تعاذل وأفعالو ومن الوقائع واٟتوادث  ،واالء اهلل وأيامو  ،وأخبار
الرسل  ،وما أجري على أيديهم من ا١تعجزات  ،وما أظهر اهلل ٢تم من االيات  ،كانفالؽ البحر ١توسى
عليو السالـ وقومو  ،وانفجار اثنيت عشرة عيناً من اٟتجر بضرب موسى  ،وارتفاع اٞتبل كالظُّ ِلة على
ٍ
طائفة من بٍت إسرائيل  ،وحياهتا بعد موهتا  ،ومسخ ٍ
فرؽ منهم قرد ًة خاسئُت  ،وحياة ا١تقتوؿ الذي ُج ِه َل
ٍ
وٖتوؿ النار برداً وسالماً على إبراىيم  ،ومنطق الطَت الذي ُعلّْ َموُ
قاتلو بضربو ّتزء من البقرة ا١تذبوحة ّ ،
ورواحها شهر ،
وفهمو ٟتديث النمل  ،ومطاوعة الرياح لو  ،وسَتىا بو ُّ ،
غدوىا شهر ُ ،
سليما ُف ُ ،
وانتقاؿ عرش ملكة سبأ ُب ٍ
طرفة عُت  ،وقصة ذي النوف  ،وخروجو من بطن اٟتوت  ،ووالدة عيسى
ا٠تارقة للعادة  ،وىالؾ أصحاب الفيل ْتجارة من سجيل  ،وإسراء الرسوؿ (ص) من ا١تسجد اٟتراـ إذل

ا١تسجد األقصى  ،ومنو إذل السماء  ،إذل غَت ذلك ٦تا زخر بو القراف الكرمي والصحف السماوية  ،ما ال
كل شيء[(.])261
يقبلو إال ا١تؤمن بالغيب  ،إٯتاف من امن باهلل الذي وسعت قدرتُو َّ
ذلك َّ
اٟتس والتجربة  ،ويسَت مع ا١تألوؼ ا١تعروؼ  ،ويتقيّ ُد بالسنن الكونية
يقوـ على ّْ
ألف اإلٯتا َف الذي ُ
 ،والنواميس الطبيعية  ،واٟتوادث التارٮتية  ،ويلجأ دائماً إذل شهادة العقل  ،واٟتواس ا٠تمس  ،وقوانُت
٤تدود مشروط  ،ال يصلح لالعتماد إال ُب
العلوـ الرياضية واحملسوسات ّ ،إ٪تا ىو إٯتا ٌف ٌ
مغلوؿ  ،وإٯتا ٌف ٌ
يساير األدياف  ،وال يتّفق مع دعوة األنبياء  ،وما يطلبونو من تصديق مطلق
نطاؽ عادل الشهادة  ،وال ُ
بعا١تي الشهادة والغيب على حد سواء  ،وثقة دائمة وسرعة ُب االنقياد والطاعة  ،وتفاف ُب اٞتهاد
والتضحية،
يسمى إٯتاناً ّ ،إ٪تا ىو علم وتطبيق وخضوع للمنطق وطاعة للحواس
يصلح ُب اٟتقيقة أل ْف ّ
وال ُ
عاقل ُب حياتو ِ ،
فكل ٍ
يؤم ُن بتجاربو  ،ونتائج استقرائو ،
فضل فيو  ،وال ّ
ٮتتص بالدين ّ ،
والتجارب ،وال َ
اسو  ،ويرشد إليو عقلو[(.])262
وما ّ
تؤدي إليو حو ّ
كل ما جاؤوا بو ،
ا١تؤمن بقدرة اهلل ا١تطلقة  ،وإرادتو اٟترة  ،ا١تص ّدؽ للرسل ُب ّْ
ا١تؤمن بالغيب ُ ،
و ّأما ُ
ٍ
ونطقوابو  ،وأخربوا بو عن اهلل  ،فهو ُب ر ٍ
انسجاـ ٍ
وىدوء  ،و ٍ
ووئاـ مع روح ىذه الديانات وأخبارىا ،
احة
جاىد وفكر مرة ٍب اسًتاح  ،جاىد وفكر ُب اإلٯتاف باهلل وصدؽ الرسوؿ (ص) وعصمتو ُب ما يقوؿ:
ِ
ِ
ِ
وحى *} [النجم  2 :ػ ٍ ]3ب امن واطمأ ّف وصدؽ بكل ما
{ َوَما يَػْنط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى *إ ْف ُى َو إالَّ َو ْح ٌي يُ َ
ٍ
ٍ
أًب
وصح بو النقل ُب سهولة ويس ٍر  ،كأنّو كاف منو على ميعاد  ،وكاف على ّ
جاء بو الرسوؿ (ص) ّ ،
االستعداد.
الفرؽ بُت النفسيتُت ِ ،
نفسية ا١تؤمن الذي أخضع عقلو للصحيح من ا١تنقوؿ والثابت
وقد ذكر اهلل ىذا َ
عن الرسوؿ (ص)  ،وبُت نفسية الرجل الذي ٭تاوؿ أف ٮتضع الكتاب وما جاء بو الرسل لعقلو وعلمو
القاصر  ،ويسلط عليو التأويل البعيد  ،قاؿ تعاذل{ :ىو الَّ ِذي أَنْػزَؿ علَيك الْ ِكت ِ
ات
ات ُْ٤ت َك َم ٌ
اب مْنوُ آيَ ٌ
َ َْ َ َ َ
َُ
ِ ِ ِ ِ ِ
اب وأُخر متش ِأّات فَأ ََّما الَّ ِذ ِ ِِ
ِ
ِ
ُى َّن أ ُُّـ الْكتَ ِ َ َ ُ َُ َ َ ٌ
َ
ين ُب قُػلُؤّ ْم َزيْ ٌغ فَػيَتَّب ُعو َف َما تَ َشابَوَ مْنوُ ابْتغَاءَ الْفْتػنَة َوابْتغَاءَ
ِ
تَأْ ِويلِ ِو وما يػعلَم تَأْ ِويلَو إِالَّ اللَّو و َّ ِ
آمنَّا بِِو ُكلّّ ِم ْن ِعْن ِد َربّْػنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إِالَّ أُولُو
ََ َْ ُ ُ
الراس ُخو َف ُِب الْع ْل ِم يَػ ُقولُو َف َ
َُ
ِ
ِ
ِ
اب *} [اؿ عمراف:
ك َر ْٛتَةً إِن َ
ب لَنَا م ْن لَ ُدنْ َ
َّك أَنْ َ
ت الْ َوَّى ُ
األَلْبَاب * َربػَّنَا الَ تُِز ْغ قُػلُوبَػنَا بَػ ْع َد إ ْذ َى َديْػتَػنَا َوَى ْ
 7ػ .] 8
يعيش إال على ا١تألوؼ ا١تعروؼ
وذكر نفسية الرجل الذي َّ
يدين  ،وأف ال َ
يؤمن  ،وأ ْف ال َ
تعود أف ال َ
َّاس من يػعب ُد اللَّو علَى حر ٍ
ِ
ؼ فَِإ ْف
ا١توافق لع ّقلو الظاىر السطحي  ،وشهواتو ومصاٟتو فقاؿَ { :وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ِ ِ
ِ
أَصابو خيػر اطْمأ َّ ِِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِو َخ ِسَر ُّ
ُت
ك ُى َو ْ
الدنْػيَا َوااخَرَة َذل َ
ا٠تُ ْسَرا ُف الْ ُمبِ ُ
َف بو َوإِ ْف أ َ
َ َُ َْ ٌ َ
َصابَػْتوُ فْتػنَةٌ انْػ َقلَ َ
*} [اٟتج .])263([]11 :

جل وعال:
 5ػ إخالص الدين هلل وإفراد العبادة لو ّ
من ٝتات دعوة األنبياء  ،تصحيح العقيدة ُب اهلل تعاذل  ،وتصحيح الصلة بُت العبد وربو  ،والدعوة إذل
الضار  ،ا١تستحق للعبادة والدعاء وااللتجاء ،
إخالص الدين  ،وإفراد العبادة هلل وحده  ،وأنّو ُ
النافع ّ
والنسك لو وحده  ،وكانت ٛتلتُهم مركزًة موجهة إذل الوثنية القائمة ُب عصورىم  ،ا١تمثّلة بصورة واضحة
يعتقد أىل اٞتاىلية
ُب عبادة األوثاف واألصناـ والصاٟتُت ا١تقدسُت من األحياء واألموات  ،الذين كاف ُ
متصرفُت ُب بعض األمور ا٠تاصة  ،ويقبل شفاعتهم
أ ّف اهلل َ
لباس الشرؼ والتألّو  ،وجعلهم ّ
خلع عليهم َ
تدبَت تلك ا١تملكة ُب ما عدا
فيهم باإلطالؽ ٔ ،تنزلة ملك ا١تلوؾ  ،يبعث على ّْ
كل قطر ملكاً  ،ويقلّده َ
األمور العظاـ[(.])264
يعرؼ اضطراراً وبداىةً َّ
أف القضاء
كل َم ْن لو صلةٌ بالقراف ػ وىو
الكتاب ا١تهيمن على الكتب السالفة ػ ُ
و ُّ
ُ
النبوة األساسي  ،ومقصد
على ىذه الوثنية واإلنكار عليها و٤تاربتها وإنقاذ الناس من براثنها كاف َ
ىدؼ ّ
بعثة األنبياء  ،وأساس دعوهتم  ،ومنتهى أعما٢تم  ،وغاية جهادىم  ،وقطب الرحى ُب حياهتم ودعوهتم
 ،حو٢تا يدندنوف  ،ومنها يصدروف  ،وإليها يرجعوف  ،ومنها يبدؤوف  ،وإليها ينتهوف  ،والقراف يقوؿ
ٍ ِ ِ ِِ
باإلٚتاؿ{ :وما أَرس ْلنَا ِمن قَػبلِ ِ
اعب ُد ِ
ِ ِ
وف *} [االنبياء :
ََ ْ َ ْ ْ َ
ك م ْن َر ُسوؿ إالَّ نُوحي إلَْيو أَنَّوُ الَ إلَوَ إالَّ أَنَا فَ ْ ُ
 .]25وتارة يقوؿ بالتفصيل فيسمي نبياً نبياً[(.])265
ٚتيع األنبياء عليهم السالـ ُ ،ب
فإخالص الدّْين هلل  ،وإفر ُاد العبادةِ لو ىو
ُ
ا٢تدؼ األٝتى الذي دعا إليو ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ىدؼ األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمو  ،إال أف
كل بيئة ومكاف فلم يكن ُ
كل عص ٍر وزماف  ،وُب ّْ
ّْ
الضعيف إذل خالقو العظيم القدير  ،وأف يصرفوا وجهةَ البشر من عبادة العباد إذل عبادة
يوجهوا ا١تخلوؽ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الصالََة
يموا َّ
ّْ
رب العباد  ،مصداقاً لقولو تعاذلَ { :وَما أُم ُروا إِالَّ ليَػ ْعبُ ُدوا اللَّوَ ُْ٥تلص َ
ّْين ُحنَػ َفاءَ َويُق ُ
ُت لَوُ الد َ
الزَكا َة و َذلِ ِ
ين الْ َقيّْ َم ِة *} [البينة .]5 :
َويػُ ْؤتُوا َّ َ َ
كد ُ
 6ػ البساطة ُب الدعوة  ،و٣تانبة التكلف والتعقيد:
البعد عن األساليب الصناعية  ،والتصنع والتكلّف ُب حياهتم وسلوكهم بصفة
ومن ٝتات دعوة األنبياء ُ
َسأَلُ ُك ْم
عامة  ،وُب دعوهتم وكالمهم وحجتهم بصفة خاصة  ،وقد كاف قوؿ اخر الرسل (ص){ :قُ ْل َما أ ْ
ِ
ِ
ِِ
ُت *} [ص ]86 :تصوير ِ
ٟتاؿ ٚتيع إخوانو من األنبياء وا١ترسلُت
َج ٍر َوَما أَنَا م َن الْ ُمتَ َكلّْف َ
َعلَْيو م ْن أ ْ
السابقُت (ص) ٚتيعاً.
فهم دائماً ِ
فهمو على
ٮتاطبوف الفطرَة السليمة  ،والعقل العاـ بأسلوب فطري غَت ذي ٍ
عوج  ،ال يتوقف ُ
ٍ
ِ
ٍ
اسة و ٍ
ذكاء نادر  ،وعلم فائق  ،وأ١تعية بارعة  ،ودر ٍ
ومعرفة
وإحاطة با١تصطلحات العلمية ،
اسعة للعلوـ ،
ا١تنطق والفلسفة  ،والرياضيات  ،والفلك وعلوـ الطبيعة  ،يفهمو العواـ كما يتذوقو ا٠تواص  ،وينتفع بو
حاؿ األمم اليت تعيش على فطرهتا
كل على قدر فهمو وطاقتو  ،ويطابِ ُق َ
اٞتهالء كما ينتفع بو العلماء ُّ ،

وسذاجتها  ،كما يطابق حاؿ األمم ا١تتمدنة ا١تثقفة العالية  ،وال يثَتوف األسئلة الدقيقة  ،وال يفًتضوهنا ،
كل و ٍ
احد  ،و٭تتاج إليو كل واحد[(.])266
ّإ٪تا كالمهم كا١تاء الزالؿ السلساؿ  ،الذي يسيغو ُّ
ِ
اٟتِكْم ِة واْلمو ِعظَِة ْ ِ ِ
قاؿ تعاذلْ { :ادعُ إِ َذل سبِ ِيل ربّْ َ ِ
ك ُى َو أ َْعلَ ُم
َح َس ُن إِ َّف َربَّ َ
اٟتَ َسنَة َو َجاد ْ٢تُ ْم بِالَِّيت ى َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين *} [النحل .]125 :
ٔتَ ْن َ
ض َّل َع ْن َسبيلو َوُى َو أ َْعلَ ُم باْل ُم ْهتَد َ
يق بأيسر
اٟتجة القاصمة على خصمو العنيد ،
ويقطع عليو الطر َ
يقيم ّ
ُ
وانظر إذل إبراىيم عليو السالـ وىو ُ
الطرؽ  ،وأظهر الرباىُت الدامغة  ،قاؿ تعاذل{ :قَ َ ِ ِ
س ِمن الْم ْش ِرِؽ فَأْ ِ
ِ
ت َِّٔا
يم فَِإ َّف اللَّوَ يَأٌِْب بالش ْ
َّم ِ َ َ
اؿ إبْػَراى ُ
ِ
ب فَػب ِه ِ
ِ
ِِ
ُت *} [البقرة .]258 :
ت الَّذي َك َفَر َواللَّوُ الَ يَػ ْهدي الْ َق ْوَـ الظَّالم َ
م َن الْ َم ْغ ِر ِ ُ َ
سلوؾ سبيل األنبياء ُب ٥تاطبة الفطرة  ،والبعد عن التصنّع وا١تناىج
أ٧تح طر ٍيق للدعوة ىو ُ
و٢تذا ُ
٧تد أ ّف َ
الكالمية[(.])267
وخضت ُب
وعلومهم ،
قاؿ إماـ اٟترمُت اٞتويٍت :لقد
البحر ّ
ُ
ا٠تض َم  ،وتر ُ
ُ
كت أىل اإلسالـ َ
خضت َ
ريب برٛتتو ،
الذي هنوِّن عنو  ،واالف إف دل يتداركٍت ّْ
أموت على عقيدة أمي[(.])268
فالويل لفالف  ،وىا أنا ُ
ُ
قاؿ الفخر الرازي:
ِ
هنايةُ ِ
الؿ
أكثر َس ْعي
إقداـ
ض ُ
العقوؿ ُ
العا١تُت َ
َ
عقاؿ و ُ
ٍ
ِ
ووباؿ
وحشة من جسومنا
احنا ُب
وحاص ُل دنيانا أ ًذى ُ
وأرو ُ
ِ
يل وقالوا
ودل
نستفد ِم ْن ْتثِنا َ
ْ
طوؿ عمرنا سوى أ ْف ٚتعنا فيو ق َ
وكم من ٍ
جباؿ
شرفاهتا ٌ
اٞتباؿ ُ
رجاؿ  ،فماتوا  ،و ُ
علت َ
جباؿ قد ْ
ِ
ِ
أيت
لقد
تأملت َ
ا١تناىج الفلسفية  ،فما رأيتُها تشفي عليالً  ،وال تروي غليالً  ،ور ُ
ُ
الطرؽ الكالمية و َ
استَػ َوى *} [طو { ]5 :إِلَْي ِو
أقرب الطرؽ طريقةَ القراف  ،إقرأ ُب اإلثباتَّ { :
الر ْٛتَا ُف َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
َ
ِ َّ
ب} [فاطر  ، ]10 :واقرأ ُب النفيَ { :والَ ُِ٭تيطُو َف بِِو ِع ْل ًما *} [طو ]110 :
يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطيّْ ُ
جرب مثل ٕتربيت عرؼ مثل معرفيت[(.])269
 ،ومن َّ
٤تاجة اليهود والنصارى ُب
وقاؿ أبو حامد الغزارل« :إ ّف الصحابة رضواف اهلل عليهم كانوا ٤تتاجُت إذل ّ
ظهر اللجاج ُب وضع ا١تقاييس
إثبات نبوة ٤تمد (ص)  ،فما زادوا على أدلة القراف شيئاً  ،وما ركبوا َ
مثار الفنت  ،ومنبع التشويش  ،ومن ال تقنعو أدلةُ
العقلية وترتيب ا١تقدمات ُّ ،
كل ذلك لعلمهم بأ ّف ذلك َ
القراف ال يقمعو إال السيف والسناف  ،فما بعد ِ
بياف اهلل بياف»[(.])270
ُ
 7ػ وضوح ا٢تدؼ والغاية ُب الدعوة:
ومن ٝتات دعوة األنبياء وضوح ا٢تدؼ و ِ
الغاية ُب الدعوة  ،فهم يدعوف الناس إذل ىدؼ واضح  ،وإذل
ُ
فكرة بينة  ،ال لُبس فيها وال غموض  ،استمع إذل قولو تعاذل ٥تاطباً خاًب األنبياء وا١ترسلُت{ :قُل ى ِذهِ
َْ
ّ
ْ َ

ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت *} [يوسف :
َسبِيلي أ َْد ُعو إِ َذل اللَّو َعلَى بَص ََتة أَنَا َوَم ِن اتَّػبَػ َع ٍِت َو ُسْب َحا َف اللَّو َوَما أَنَا م َن اْل ُم ْش ِرك َ
.]108
فاألنبياء الكراـ دعوا الناس إذل ٍ
رسالة ربّانية واضحة بينة  ،ال غموض فيها وال خفاء  ،ومن مظاىر ىذا
الوضوح ّأهنم قد أُرسلوا ُب أقوامهم وبلغاهتم  ،حىت
السائل ،
يفهم
ٯتكن التفاىم معهم  ،وإيصاؿ الرسالة إليهم  ،وأ ّف الدعوة كانت تنزؿ ّ
منجمة حىت َ
ُ
التطبيق.
ويسهل
آّادؿ ،
ويقتنع ُ
ُ
َ
َ
ومن مظاىر ىذا الوضوح أيضاً أ ّف الرسل كانوا يذكروف أصوؿ دعوهتم ابتداءً  ،ويستمروف بعد ذلك ُب
التدليل على ما دعوا إليو[(.])271
 8ػ اٟتكمة والتيسَت ُب دعوة األنبياء:
من ٝتات دعوة األنبياء مراعاة اٟتكمة وا١تصلحة مطلقاً  ،ورعاية طبائع الناس واستعدادىم  ،ورعاية
التدرج والتيسَت  ،وىذا ما
ا١تكاف الصاحل والزماف الصاحل  ،ونشاط النفوس  ،وإقباؿ القلوب  ،ورعاية ّ
تقتضيو طبيعة اإلسالـ السمحة  ،وحكمة اهلل البليغة  ،وفِطَُر األنبياء اٟتكيمة  ،ونطقت بو االثار ،
وشهدت بو اٟتوادث  ،وزخر بو تاريخ التشريع  ،وسَتة الرسوؿ (ص).
ِ
َّاس علَى مك ٍ
ْث َونَػَّزلْنَاهُ تَػْن ِزيالً *} [االسراء .]106 :
قاؿ تعاذلَ { :وقُػ ْرآناً فَػَرْقػنَاهُ لتَػ ْقَرأَهُ َعلَى الن ِ َ ُ
اح َد ًة َك َذلِ ِ
اؿ الَّ ِذين َك َفروا لَوالَ نػُّْزَؿ علَي ِو الْ ُقرآ ُف ٚتُْلَةً و ِ
ت بِِو فُػ َؤ َاد َؾ َوَرتَّػ ْلنَاهُ تَػ ْرتِيالً
َ
ك لنُثَبّْ َ
َْ ْ
وقاؿ تعاذلَ { :وقَ َ َ ُ ْ
َ
يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسَر} [البقرة .]185 :
يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوالَ يُِر ُ
*} [الفرقاف  .]32 :وقاؿ تعاذل{ :يُِر ُ
وقاؿ تعاذلَ { :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ُِب الدّْي ِن ِم ْن َحَرٍج} [اٟتج .]78 :
يأمر أصحابو بالتيسَت والتبشَت  ،وقد قاؿ رسوؿ اهلل (ص) ١تعاذ وأيب موسى
وقد كاف رسوؿ اهلل (ص) ُ
وبشرا وال ّْ
تنفرا»[(.])272
تعسرا ّْ ،
يسرا وال ّْ
رضي اهلل عنهما ١تا بعثهما إذل اليمنّْ « :
ّ
معسرين»[(.])273
ا
و
ث
ع
ػ
ب
ػ
ت
دل
و
،
ين
ر
ميس
بعثتم
وقاؿ (ص)« :إ٪تا
ّْ
ُْ َ
ّ
ٍ
أىم منها  ،فقاؿ
أعظم و ُّ
وقد كاف يرِجءُى تطبيق شيء فيو مصلحة جزئية ألجل مصلحة كلية ىي ُ
البيت ٍ ،ب لبنيتُو على ِ
أساس إبراىيم عليو
لعائشة رضي اهلل عنها« :لوال حداثةُ قومك بالكف ِر لنَػ َق ْ
ت َ
ضُ
السالـ»[(.])274
ِ
با١توعظة ُب األياـ كراىة السامة
يتخولنا
النيب (ص) َّ
وقاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو :كاف ُّ
علينا[(.])275
فيؤـ قومو  ،فصلّى
النيب (ص) ٍ ،ب يرجع ُّ ،
وعن جابر بن عبد اهلل :كاف معاذُ بن جبل يصلّي مع ّْ
النيب (ص) فقاؿ« :فتاف فتاف»
رجل  ،فكاف معاذٌ ُ
يناؿ منو  ،فبلغ َّ
العشاء  ،فقرأ البقرة  ،فانصرؼ ٌ
ثالث مراراً[(.])276

ِ
يطيل بنا فال ٌف
إِّن
رجل :يا رسوؿ اهلل ّْ ،
ُ
وعن ابن مسعود قاؿ :قاؿ ٌ
ألتأخر عن الصالة ُب الفجر ٦تّا ُ
أشد غضباً منو ٍ
ٍ
موعظة كاف َّ
يومئذ ٍ ،ب قاؿ« :يا
غضب ُب
فغضب رسوؿ اهلل (ص)  ،ما رأيتو
فيها ،
َ
َ
فليتجوْز َّ ،
أيها الناس َّ ،
إف منكم ّْ
الكبَت وذا
فإف خلفو
الناس
َّ
َ
الضعيف و َ
منفرين  ،فَ َم ْن َّأـ منكم َ
ِ
اٟتاجة»[(.])277
مستفيض متواتر من سَتتو
اىد أكثر من أف ُٖتصى[( ، ])278وىذا كلّو
والنصوص ُب ذلك والشو ُ
ٌ
(ص)  ،مفروض ُب سَتة األنبياء السابقُت  ،للحكمة اليت وصفهم اهلل ّٔا {وآتَػيػنَاه ِْ
ص َل
ْمةَ َوفَ ْ
َ ْ ُ
اٟتك َ
اب *} [ص  .]20 :قاؿ تعاذل{ :أُولَئِ َّ ِ
ِ
ا٠تِطَ ِ
ْم َوالنُّبُػ َّوَة فَِإ ْف يَ ْك ُف ْر َِّٔا
اب َو ْ
ْ
َ
ين آتَػْيػنَ ُ
اى ُم الْكتَ َ
ك الذ َ
اٟتُك َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين *} [االنعاـ .]89 :
َى ُؤالَء فَػ َق ْد َوَّك ْلنَا َّٔا قَػ ْوًما لَْي ُسوا َّٔا ب َكاف ِر َ
ِ
استعداد النفوس ّ ،إ٪تا ىو للتعليم
كل ىذا التيسَت والتدريج ومراعاة اٟتكمة وا١تصلحة والنظر إذل
ولكن ُّ
والًتبية وُب ا١تسائل اٞتزئية  ،و٦تا ليس من العقائد ومبادأى الدين ُب شيء.
يفرؽ بُت اإلٯتاف والكفر  ،والتوحيد والشرؾ  ،وكاف من شعائر اإلسالـ  ،وحدود اهلل  ،فاألنبياء
ّأما ما ّ
أثبت عليو من ِ
اٞتباؿ  ،ال
عليهم الصالة والسالـ ػ على اختالؼ عصورىم ػ
أصلب فيو من اٟتديد  ،و ُ
ُ
يعرفوف تنازالً  ،وال يعرفوف ىوادة  ،وال يرضوف مساومة[(.])279
 9ػ اختصاصها بالعلم النافع ا١تنجي:
ات اهلل وسالمو عليهم وانفردوا ُب دعوهتم بالعلم النافع  ،وبالعلم الذي ال سعادةَ
تك ّفل األنبياءُ صلو ُ
وفاطر ىذا الكوف ،ومدبّػَر ىذا
العلم الذي يَػ ْع ِر ُ
ؼ بو اإلنسا ُف خالقوَ ،
لإلنساف وال ٧تاةَ لو بغَته  ،وىو ُ
العادل  ،وصفاتِو العليّة  ،والصلةَ اليت بينو وبُت عبده  ،وموقف اإلنساف ُب ىذا العادل  ،وموقفو من ربّو ،
ِ
ومبدأه ومصَته  ،وما يرضيو تبارؾ وتعاذل وما يُسخطو  ،وما يشقي اإلنسا َف ُب الدار االخرة وما يُ ْسعدهُ
قوؿ و ٍ
 ،وخواص عقائده وأعمالو وأخالقو  ،وجزاءىا  ،وما يًتتّب على ما يصدر منو من ٍ
اعتقاد ٍ ،
وعمل
ُ
سمى (علم
العلم الذي يستحق أف يُ ّ
من الثواب والعقاب  ،والنتائج البعيدة الطويلة ا١تدى  ،وىذا ىو ُ
النجاة)[(.])280
 10ػ اإلٯتاف باالخرة واالىتماـ ّٔا:
اللهج ّٔا  ،واإلشادةُ بذكرىا
من ٝتات دعوة األنبياء ومال٤تها وشعائرىا
ُ
التشديد على جانب االخرة  ،و ُ
كل َم ْن يعيش ُب أخبارىم
ويشع ُر ُّ
 ،والتنويوُ بشأهنا تنويهاً ٬تعلها من النقاط األساسية ُب دعوهتم ُ ،
ويتذوؽ كالمهم َّ
أف االخرة دائماً نُصب أعينهم  ،ال تزاؿ ماثلة أمامهم بنعيمها وجحيمها
وأحاديثهم ّ ،
 ،وسعادهتا وشقائها  ،فهم إذل اٞتنة ُب حنُت شديد  ،ومن جهنم ُب فزع كبَت  ،وىو شيءٌ طبيعي  ،قد
ملك عليهم مشاعرىم  ،واستوذل على فكرىم  ،وحسناً أف نقرأ ما حكاه القراف من قوؿ إبراىيم  ،وقد
نفسو  ،وفاضت عواطفو  ،حيث ذكر االخرة  ،و٘تثل ىو٢تا وفزعها قاؿ تعاذلَ { :والَّ ِذي أَطْ َم ُع
جاشت ُ

َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
اج َع ْل ِرل لِ َسا َف ِص ْد ٍؽ ُِب
ْما َوأ ْ
أَ ْف يَػ ْغ ِفَر ِرل َخ ِطيئَِيت يَػ ْوَـ الدّْي ِن * َر ّْ
الصاٟت َ
ُت * َو ْ
ب َى ْ
ب ِرل ُحك ً
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُت * َوالَ ُٗتِْزِِّن يَػ ْوَـ يػُْبػ َعثُو َف *يَػ ْوَـ
اج َع ْل ٍِت م ْن َوَرثَة َجنَّة النَّعي ِم * َوا ْغف ْر أل َِِيب إِنَّوُ َكا َف م َن الضَّآلّْ َ
ين * َو ْ
ااخ ِر َ
اٞت ِح ِ
ت ْ ِ ِ
ِ
ب سلِي ٍم *وأ ُْزلَِف ِ
ِ
ِ ٍ
ين *}
الَ يَػْنػ َف ُع َم ٌ
اٞتَنَّةُ ل ْل ُمتَّق َ
يم ل ْلغَا ِو َ
اؿ َوالَ بَػنُو َف *إالَّ َم ْن أَتَى اللَّوَ ب َق ْل َ َ
ُت * َوبػُّْرَزت َْ ُ
[الشعراء  82 :ػ .]91
ٍ
واإلٯتاف باالخرة ،و٘تثُّل ما فيها من سعادةٍ ٍ
وشقاء دائ ٍم ،وما َّ
أعد اهلل فيها لعباده ا١تؤمنُت ا١تطيعُت
دائمة،
ٍ
ِ
اٟتافز اٟتقيقي إذل دعوهتم  ،وبذؿ نصحهم  ،وىو الذي
من جزاء  ،وللك ّفار العصاة من عقاب  ،ىو ُ
ويطَت نومهم ،
يقلقهم ّ ،
حافز أقوى وأعظم سلطاناً
ويكدَّر صفو عيشهم  ،و٬تعلهم ال يهدأ ٢تم باؿ  ،وال ُّ
يقر ٢تم قرار  ،وىو ٌ
على نفوسهم ٦تّا يشاىدونو من اختالؿ النظاـ واضطراب األحواؿ  ،وما يشعروف بو من األخطار احمليطة
ّٔذا آّتمع إذا انتشر فيو الفساد  ،و٬تعلوف ذلك ِ
موجباً لدعوهتم  ،وإنذارىم  ،وسبباً لقلقهم وإشفاقهم.
وقد تع ّدى اإلٯتا ُف باالخرة إذل أتباعهم  ،وا١تؤمنُت ّٔم  ،وٕتلّى ٢تم مدى اٟتياة وتفاىتها  ،وعظمة اٟتياة
االخرة وخلودىا  ،وأهنا ا١تبتغى الذي ٬تاىد ُب سبيلو آّاىدوف  ،ويسعى لو العاملوف  ،ويتنافس فيو
ِ ِ ِِ
اٟتياةُ الدُّنيا متاع وإِ َّف ِ
ااخَرةِ ِى َي َد ُار الْ َقَرا ِر * َم ْن
ا١تتنافسوف  ،قاؿ مؤمن من اؿ فرعوف {يَاقَػ ْوـ إَّ٪تَا َىذه ََْ
َ ََ ٌ َ
ِ
ِ
ع ِمل سيّْئةً فَالَ ُ٬تزى إِالَّ ِمثْػلَها ومن ع ِمل ِ ِ
ك يَ ْد ُخلُو َف ْ
اٞتَنَّةَ
صاٟتًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْػثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَأُولَئ َ
َ َ ََ
َْ
َ ََ ْ َ َ َ
يػرَزقُو َف فِيها بِغَ َِْت ِحس ٍ
اب *} [غافر  39 :ػ .]40
َ
ُْ
َ
وقاؿ سحرة فرعوف بعد ٟتظة من إٯتاهنم ٔتوسى عليو السالـ ١ ،تا أوعدىم فرعوف بالعذاب األليم  ،وما
ّ
أدراكم بو؟ تقطيع أيديهم وأرجلهم من خالؼ  ،والتصليب ُب جذوع النخل{ :قَالُوا لَ ْن نػُ ْؤثَِرَؾ َعلَى َما
ِ ِِ
جاءنَا ِمن الْبػيّْػنَ ِ
اٟتيا َة ُّ ِ
ت قَ ٍ ِ
ات َوالَّ ِذي فَطََرنَا فَا ْق ِ
آمنَّا بَِربّْػنَا لِيَػ ْغ ِفَر
ض َما أَنْ َ
الدنْػيَا *إنَّا َ
اض إَّ٪تَا تَػ ْقضي َىذه ََْ
ََ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
لَنَا َخطَايَانَا َوَما أَ ْكرْىتَػنَا َعلَْي ِو ِم َن ّْ ِ َّ
وت
َّم الَ ٯتَُ ُ
الس ْحر َواللوُ َخْيػٌر َوأَبْػ َقى *إنَّوُ َم ْن يَأْت َربَّوُ ُْ٣ترًما فَإ َّف لَوُ َج َهن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات الْ ُعلَى * ُم ْؤمناً قَ ْد َعم َل
فِ َيها َوالَ َْ٭تيَا * َوَم ْن يَأْتو ُم ْؤمناً قَ ْد َعم َل َّ
الصاٟتَات فَأُولَئ َ
َّر َج ُ
ك َ٢تُ ُم الد َ
ِ
ات فَأُولَئِك َ٢تم الدَّرجات الْعلَى * جنَّات ع ْد ٍف َْٕت ِري ِمن َْٖتتِها األَنْػهار خالِ ِد ِ
َّ ِ
اٟت ِ
ين ف َيها َو َذل َ
َ ُ َ
َ ُُ َ َ ُ ُ
الص َ
ْ َ َُ َ َ
ك َجَزاءُ
َم ْن تَػَزَّكى *} [طو 72 :ػ .])281([]76
كل البعد عن أف يُطمعوا أمتهم ُب ُملك أو سيادة أو منفعة دنيوية  ،و٬تعلونو ٙتناً
واألنبياء يبعدوف َّ
إلٯتاهنم  ،أو مكافأة لقبوؿ دعوهتم  ،بل بالعكس من ذلك  ،ينكروف على الناس حب العلو واالستعالء
ِِ
واالستيالء بدافع حب اٞتاه والطموح الفردي أو القومي قاؿ تعاذل{ :الد ِ
ين الَ
َّار ااخَرةُ َْ٧ت َعلُ َها للَّذ َ
ُ
ِ ِ ِ
يدو َف ُعلُ ِّوا ُِب األ َْر ِ
ُت *} [القصص ّ .]83 :إ٪تا يطمعوهنم ُب رٛتة اهلل
يُِر ُ
ض َوالَ فَ َس ًادا َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
اب واٞتزاءَ ُب االخرة ّ ،إ٪تا يذكروف أ ّف ىذا اإلٯتاف
 ،وٮتوفوهنم من عذاب اهلل  ،و٬تعلوف مناط األمر الثو َ
ويستدر الرزؽ  ،ويُنزؿ األمطار  ،ويدفع ما ىم فيو من َج ْدب
٬تلب رٛتة اهلل ،
ُّ
والطاعة واالستغفار ُ
وضيق  ،فيقوؿ نوح عليو

السالـ{ :فَػ ُق ْلت ِ
ِ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا *} [نوح  10 :ػ
َّارا *يػُْرِس ِل َّ
ُ ْ
استَػ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم إنَّوُ َكا َف َغف ً
.]11
ِ
الس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا ويَِزْد ُك ْم قُػ َّوًة إِ َذل قُػ َّوتِ ُك ْم َوالَ
استَػ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ٍُبَّ تُوبُوا إِلَْي ِو يػُْرِس ِل َّ
وقاؿ تعاذلَ { :ويَاقَػ ْوـ ْ
تَػتَػولَّوا ُْ٣ت ِرِمُت *} [ىود  ، ]25 :وىذه طبيعةُ ِ
اإلٯتاف واالستغفا ِر  ،وسجيتها اليت ال ٗتتلف عنها
َ
َْ
اميس الفطرة[(.])282
كطبائع األشياء وخو ّ
اص األدوية  ،ونو َ
 11ػ دعوة حضارية ٢ ،تا أسلؤّا ا٠تاص ُب اٟتياة:
إ ّف األنبياء عليهم الصالة والسالـ  ،دل يدعوا إذل عقيدة وشريعة فحسب  ،ودل ٭تملوا ديناً جديداً
ٍ
يسمى
فحسب  ،بل كانوا مؤسسي حضارة ومدنية وأسلوب من اٟتياة جديد خاص  ،جدي ٍر بأف ّ
أصوؿ ودعائم  ،وعالمات وشعائر ٘ ،تتاز ّٔا عن اٟتضار ِ
ات األخرى ،
اٟتضارة الربانية  ،و٢تذه اٟتضارة ٌ
ُ
ٌ
ُ
ُ
سمى اٟتضارات اٞتاىلية  ،امتيازاً واضحاً  ،امتيازاً ُب األساس وُب الروح  ،وُب
اٟتضارات اليت تُ ّ
األشكاؿ والتفاصيل[(.])283
إماـ ىذه اٟتضارة اٟتنيفية ا١تؤسسة على توحيد اهلل تعاذل  ،واإلٯتاف بو
وكاف إبراىيم ا٠تليل اٟتنيف (ص) َ
وذكره  ،ا١تؤسسة على متابعة الفطرة السليمة  ،والقلب السليم  ،ا١تؤسسة على اٟتياة واألدب مع اهلل ،
واإلنابة والرٛتة على بٍت اإلنساف  ،ورقّة العاطفة  ،وقد سرت أخالقو ُب ىذه ا١تدنية ومنهج اٟتياة قاؿ
ِ
ِ ِ ِ
يم *} [التوبة .]114 :
يم أل ََّواهٌ َحل ٌ
تعاذل{ :إ َّف إبْػَراى َ
وكاف إبراىيم عليو السالـ وال يزاؿ مؤسس ىذه اٟتضارة  ،وكاف رسوؿ اهلل (ص) ػ وىو حفيده ػ ٣ت ّد َد
ا٠تلود  ،وأرسى قواعدىا  ،وش ّد
ىذه اٟتضارة
َّ
الروح  ،وأفاض عليها َ
ومتممها  ،وىو الذي بعث فيها َ
بنياهنا  ،وجعلها خالدة باقية عا١تية[(.])284
الشرؾ  ،وال تسمح
تعرؼ الوثنيةَ و َ
إ ّف ىذه اٟتضارة اإلبراىيمية احملمدية ال ُ
ٍ
ٍت أَ ْف
اجنُْب ٍِت َوبَِ َّ
بو ُب لوف من األلواف  ،وُب أي مكاف وزماف  ،فكاف أكربُ دعاء إبراىيم وأكربُ ٫تو { َو ْ
س
اجتَنِبُوا ّْ
نَػ ْعبُ َد األ ْ
َصنَ َاـ *} [ابراىيم  ، ]35 :وكاف أكربُ وصيتو ودعوتو لألمم واألفراد ٚتيعاً {فَ ْ
الر ْج َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُت بِِو} [اٟتج  30 :ػ .]31
اجتَنِبُوا قَػ ْوَؿ ُّ
الزوِر * ُحنَػ َفاءَ للَّو َغْيػَر ُم ْش ِرك َ
م َن األ َْوثَاف َو ْ
ِ
يف ا١تادة ،
إهنا ال تع ِر ُ
التناحَر على ج َ
ب على حطاـ الدنيا  ،و ُ
ؼ التهالك على الشهوات  ،والتكالُ َ
ِِ
والتقاتل ُب سبيل اٟتكومات وا١تناصب ّ ،إهنا دعوة دل تزؿ عقيد ُهتا{ :تِْلك الد ِ
ين الَ
َّار ااخَرةُ َْ٧ت َعلُ َها للَّذ َ
َ ُ
ِ ِ ِ
يدو َف ُعلُ ِّوا ُِب األ َْر ِ
ُت *} [القصص .]83 :
يُِر ُ
ض َوالَ فَ َس ًادا َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
فالناس كلهم من
ّإهنا حضارة ال تع ِر ُ
ؼ الفصل بُت اإلنساف واإلنساف  ،والتمييز بُت األلواف واألوطاف ُ « ،
َّاس
فضل ٍّيب
ادـ  ،و ُ
لعريب على عجمي  ،وال لعجمي على عريب أال بالتقوى» {يَاأَيػُّ َها الن ُ
ادـ من تراب  ،ال َ
إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْػثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَػبَائِ َل لِتَػ َع َارفُوا إِ َّف أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِو أَتْػ َقا ُك ْم} [اٟتجرات
.])285([]13 :

قاؿ ١تن ىتف باألنصار ومن ىتف با١تهاجرين« :دعوىا فإهنا منتنة»[(.])286
االجتماع باحًتاـ اإلنسانية  ،وا١تساواةِ بُت أفرادىا.
ؼ ُب العقيدةِ بالتوحيد  ،وُب
ِ
ّإهنا حضارةٌ تُػ ْعَر ُ
وُب دائرة األخالؽ وا١تنهج بتقوى اهلل  ،واٟتياء والتواضع  ،وُب ميداف الكفاح بالسعي لالخرة  ،واٞتهاد
ُب سبيل اهلل  ،وُب ساحة اٟترب بالرٛتة والعاطفة اإلنسانية  ،وُب أنواع اٟتكومات بًتجيح ِ
جانب ا٢تداية
على ِ
جانب اٞتباية  ،وا٠تدمة على االستخداـ  ،تعرؼ ُب التاريخ ٓتدمة اإلنسانية ا١تخلصة  ،وإنقاذىا
من براثن اٞتاىلية  ،والدعو ِ
ات ا١تضلّة الطاغية  ،وُب العادل باثارىا الزاىرة الزاىية  ،وخَتاهتا ا١تنتشرة الباقية
 ،إهنا ُع ِجنت مع اسم اهلل ومراقبتو  ،وصبغت بصبغة اهلل  ،وقامت على أساس اإلٯتاف  ،فال ٯتكن
يدىا عن الطابع الديٍت  ،واللوف الرباِّن  ،والروح اإلٯتاِّن[(.])287
ٕتر ُ
ثانياً ػ خصائص األنبياء:
األنبياءُ عليهم الصالة والسالـ ىم صفوةُ البشر وسادهتم  ،وىم من بٍت ادـ ٢ ،تم خصائص البشر
وجل اصطفاىم  ،وأنعم عليهم باختيارىم
لكن اهلل ّ
وصفاهتم  ،ال ٮترجوف عن صفاهتم البشرية  ،و ّ
عز ّ
وخصهم لذلك ببعض ا٠تصائص والصفات  ،اليت ال يش ًِت ُؾ معهم بقيةُ البشر فيها ،
رسالً إذل الناس ّ ،
وىذه ا٠تصائص ال ٗت ِر ُجهم عن بشريتهم وعبوديتهم هلل عز وجل  ،قاؿ تعاذل على لساف بعض رسلو ُب
٣تادلتهم ألقوامهم{ :قَالَت َ٢تم رسلُهم إِ ْف َْ٨تن إِالَّ بشر ِمثْػلُ ُكم ولَ ِك َّن اللَّو ٯت ُّن علَى من يشاء ِمن ِعب ِادهِ
َ َُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ُْ ُ ُ ُ ْ
َْ
ُ َ ٌَ
وما َكا َف لَنَا أَ ْف نَأَتِي ُكم بِس ْلطَ ٍ
اف إِالَّ بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َو َعلَى اللَّ ِو فَػ ْليَتَػ َوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َف *} [ابراىيم .]11 :
ََ
َ ْ ُ
ومن أىم خصائص األنبياء:
 1ػ اصطفاؤىم بالوحي والرسالة:
َّاس إِ َّف اللَّو َِٝتيع ب ِ
صطَِفي ِم َن الْ َمالَئِ َك ِة ُر ُسالً َوِم َن الن ِ
صَتٌ *} [اٟتج  .]75 :وقاؿ
قاؿ تعاذل{ :اللَّوُ يَ ْ
َ ٌَ
رل أََّ٪تَا إِ َ٢ت ُكم إِلَو و ِ
ِ
ِ
اح ٌد} [الكهف .]110 :
وحى إِ ََّ
تعاذل لرسولو (ص){ :قُ ْل إَّ٪تَا أَنَا بَ َشٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
ُ ْ ٌَ
 2ػ تناـ أعينهم  ،وال تناـ قلؤّم:
تناـ
عن أنس رضي اهلل عنو ُب حديث اإلسراء« :و ُّ
النيب نائمةٌ عيناه  ،وال يناـ قلبُو  ،وكذلك األنبياء ُ
أعينهم  ،وال تناـ قلؤّم»[(.])288
ِ
تناـ قلوبُنا»[(.])289
صح عنو (ص) أنو قاؿ« :إنا
وقد َّ
تناـ أعيُننا  ،وال ُ
معاشر األنبياء ُ ،
َ
 3ػ ٗتيَتىم عند ا١توت:
ِ
ض إالّ ُخيّْػَر بُت الدُّنيا
ٝتعت رسوؿ اهلل (ص) يقوؿ« :ما م ْن ٍّيب
عن عائشة رضي اهلل عنها قالتُ :
ٯتر ُ
نيب َ
واالخرة»[(.])290

ض فيها يقوؿ« :مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت
ُ
وٝتع النيب (ص) ُب شكواه اليت قُبِ َ
والشهداء والصاٟتُت»[(.])291
حيث ٯتوت:
النيب ُ
 4ػ يقرب ُّ
ٯتوت»[( ، ])292و٢تذا فإ ّف الصحابةَ رضي اهلل عنهم
َّ
نيب إالّ ُ
صح عنو (ص) قولو« :دل يػُ ْقبَػ ْر ّّ
حيث ُ
ض[(.])293
دفنوا الرسوؿ (ص) ُب ُحجرةِ عائشة رضي اهلل عنها ُ
حيث قُبِ َ
أجسادىم:
 5ػ ال تأكل األرض
َ
ِ
أجساد األنبياء»[(.])294
تأكل
َ
قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :إ ّف اهلل ّ
حرَـ على األرض أف َ
 6ػ أحياءٌ ُب قبورىم:
صح عنو (ص) أنّو قاؿ« :األنبياء أحياءٌ ُب قبورىم يصلّوف»[(.])295
َّ
ِ
ِ
قائم يصلّي
كما ثبت عنو (ص) أنو قاؿُ « :
ي يب عند الكثيب األٛت ِر  ،وىو ٌ
مررت على موسى ليلةَ أُسر َ
ُب قربه»[(.])296
صح عن رسوؿ اهلل (ص)
أمر غييب  ،ال ٣تاؿ للعقل فيو  ،فما داـ أنو ّ
ّأما عن كيفية ىذه اٟتياة  ،فهذا ٌ
ٍ
لكن مع إٯتاننا َّ
بأهنا حياةٌ برزخيةٌ ليست كحياهتم اليت عاشوىا ُب
فيجب اإلٯتا ُف من غ َِت تكييف  ،و ْ
ُ
ِ
فإهنم ال ينفعوف وال يضروف  ،قاؿ تعاذل:
٬توز سؤا٢تم ُب قبورىم  ،وال طلب ا١ت ّدد منهم ّ ،
الدنيا  ،فال ُ
ِ
{والَ تَ ْدع ِمن د ِ ِ
ِِ
ُت *} [يونس:
ت فَِإن َ
وف اللَّو َما الَ يَػْنػ َف ُع َ
ك َوالَ يَ ُ
َ ُ ْ ُ
َّك إِ ًذا م َن الظَّالم َ
ضُّرَؾ فَِإ ْف فَػ َع ْل َ
.]106
 7ػ ال يورثوف بعد موهتم:
ِ
مؤنة عاملي ِ
بعد ِ
ونفقة نسائي
كت َ
معشر األنبياء ال نػُ ْوَر ُ
ث  ،وما تر ُ
قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :إنّا َ
صدقة»[(.])297
ث ما تركنا
والروايات اليت عند البخاري ومسلم ليس فيها «إنا معشر األنبياء» وإ٪تا ىي بلفظ «ال نػُ ْوَر ُ
صدقةٌ»[(.])298
 8ػ إعداد اهلل ٢تم وهتيئتهم لرسالتو:
أخالؽ ٍ
لقد أكرـ اهلل عز وجل أنبياءه ورسلو  ،وخصهم ٔتزيد ٍ
وتوفيق و ٍ
عناية ٍ
عالية  ،دل تكتمل لغَتىم من
ّ
ّ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
فخصهم اهلل بأخالؽ سامية  ،و ٍ
اداب عالية ،
البشر  ،وذلك لتهيئتهم لقيادة األمم  ،وسياسة الشعوب ّ ،
ٍ ٍ
ائم  ،وعقيدةٍ صحيحة.
وحكمة بالغة  ،وعز َ
ولنأخذ مثاالً على ذلك عناية اهلل عز وجل بنبيو موسى عليو السالـ  ،وهتيئتو للرسالة قبل إرسالو ،
ِ
صنَ َع َعلَى َعْي ٍِت *} [طو .]39 :
وتأييده لو بعدىا  ،حيث يقوؿ عز وجلَ { :ولتُ ْ

ايات بينات على سنتو تعاذل ُب إعداد أنبيائو قبل الرسالة
فحياةُ موسى عليو السالـ كلُّها
عظات  ،و ٌ
ٌ
فمنها:
الناس دماراً  ،وإلقاءً بالنفس إذل
* أ ّف اهلل سبحانو جعل ٧تاتو ٦تّا أصاب غَته من أبناء قومو فيما يراه ُ
التهلكة{ :وأَوحيػنَا إِ َذل أ ُّْـ موسى أَ ْف أَر ِضعِ ِيو فَِإ َذا ِخ ْف ِ
آؿ فِْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف َ٢تُ ْم َع ُد ِّوا َو َحَزناً إِ َّف فِْر َع ْو َف
ت َعلَْي ِو ُ
َ ْ َْ
ْ
ُ َ
ِ
ِ
ُت *}[القصص 7 :ػ .]8
َوَى َاما َف َو ُجنُ َ
ود ُ٫تَا َكانُوا َخاطئ َ
* أف اهلل سبحانو كتب ١توسى حيا ًة سعيد ًة ُب ِ
بيت َم ْن ُٮتشى عليو منهم  ،فعاش بُت أظهرىم عيشةَ
َ
ِ
ِ
ِ
ا١تلوؾ  ،قاؿ تعاذل{ :وقَالَت ْامرأَةُ فر َعو َف قُػَّرةُ َع ْ ٍ
ك الَ تَػ ْقتُػلُوهُ َع َسى أَ ْف يَػْنػ َف َعنَا أ َْو نَػتَّخ َذهُ َولَ ًدا
ُت ِرل َولَ َ
َ ْ ْ
َ
َوُى ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َف *} [القصص .]9 :
ٍ
الناس بالءً أحاط بو
حرَـ عليو ٖترٯتاً كونياً أف يَػ ْر َ
* أ ّف اهلل ّ
ض َع من امرأة سوى أمو  ،فكاف ذلك فيما يرى ُ
 ،وىو ُب نفس األمر لطف من اهلل ورٛتة ٔتوسى ِ
لَتج َعو إذل أمو  ،وىم ال يشعروف  ،فاجتمعت لو
ٌ
وعز ا١تلوؾ {وحَّرمنَا علَي ِو الْمر ِ ِ
ت َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم
السالمةُ والنجاةُ ،
وعطف األمهات ُّ ،
اض َع م ْن قَػْب ُل فَػ َقالَ ْ
ُ
َ َ ْ َ ْ ََ
ت ي ْك ُفلُونَو لَ ُكم وىم لَو نَ ِ
ٍ
اص ُحو َف * فَػَرَد ْدنَاهُ إِ َذل أ ُّْم ِو َك ْي تَػ َقَّر َعْيػنُػ َها َوالَ َْٖتَز َف َولِتَػ ْعلَ َم أ ََّف َو ْع َد
َعلَى أ َْى ِل بَػْي َ ُ ْ َ ُ ْ ُ
اللَّ ِو َح ّّق َولَ ِك َّن أَ ْكثَػَرُى ْم الَ يَػ ْعلَ ُمو َف *}[القصص 12 :ػ .]13
الكثَت ٦تا حباه اهلل بو من العلم واٟتكمة ،
وىنػاؾ سلسلة أخرى من حياة موسى قبل الرسالة ّ
تضمنت َ
وا١تروءة والنجدة  ،ونصر ا١تظلوـ  ،واألخذ على يد الظادل  ،والعطف على الضعيف  ،وقوة اإلٯتػاف باهلل
عزة الػنفس  ،وغَت ذلك مكػارـ األخالؽ اليت
 ،والصدؽ ُب االلتجػاء إلػيػو  ،والتوكل عليػو  ،والػتواضع مع ّ
ٮتتاره للرسالة  ،وقيادة األمم  ،وتلخيص ذلك فيما يلي:
يُع ّد اهلل ّٔا َم ْن ُ
* حفظ اهلل على موسى صفاء ِ
روحو  ،وسالمةَ فطرتو  ،فمع أنو عاش ُب أوساط ظلم وطغياف  ،دل يتأثّر
َ
ٍ
الفساد  ،وطبعت بطابع اٞتربوت
ٔتا يتأثّر بو َم ْن قضى األياـ األوذل من حياتو ُب بيئة استشرى فيها
ُ
واالستبداد  ،ودل يصبو ما يصاب بو أبناء الوجهاء  ،ومن يتقلب ُب النعمة ورغد العيش غالباً :من اٞتهل
كل ما يشينو  ،واتاه العلم النافع  ،واٟتكمة
واالستهتار  ،أو الرخاوة وا٠تالعة وآّوف  ،بل صانو اهلل عن ّْ
ْما
قبل ُب بدنو { َولَ َّما بَػلَ َغ أ ُ
َشدَّهُ َو ْ
استَػ َوى آتَػْيػنَاهُ ُحك ً
البالغة  ،وسداد الرأي  ،كما حفظ عليو نعمتو من ُ
ِ
ِِ
ِ
ُت *} [القصص .]14 :
َوع ْل ًما َوَك َذل َ
ك َْ٧ت ِزي الْ ُم ْحسن َ
* جبل اهلل نبيو موسى عليو السالـ على اٟتزـ  ،واألخذ بالقوة ُب نصرة ا١تظلوـ  ،فيتجلَّى ذلك من
ا٠تصومة اليت كانت بُت رجل من بٍت إسرائيل واخر مصري  ،وإنصافو للمظلوـ.
ِ
يتبُت ذلك فيما كاف منو من
كما طبعو اهلل على الرفق بالضعيف  ،والعطف عليو  ،وم ّد يد ا١تعونة إليو ّ ،
ورد ماءَ مدين  ،فوجد عليو أ ُّمةً من الناس يسقوف  ،ووجد من دوهنم امرأتُت تذوداف قاؿ:
النجدة حينما َ

الرعاء وأبونا شيخ شيخ كبَت  ،فسقى ٢تما  ،فجمع لو بُت
يصدر ّْ
ما خطبكما؟ قالتا :ال نسقي حىت َ
شدة البطش بالظا١تُت  ،وكماؿ الرفق با١تستضعفُت.
الديٍت  ،واستحكمت فيو
الوعي َّ
* كاف من اثار عناية اهلل ٔتوسى عليو السالـ ورعايتو لو أف ّقوى فيو َ
فأحب ما ٭تبو اهلل من العدؿ واإلنصاؼ  ،وكره ما يبغضو اهلل من الظلم والعدواف
الصلةُ بينو وبُت ربّْو ،
َّ
 ،لذلك فزع إذل ربو  ،واعًتؼ بظلمو لنفسو حينما قضى ا١تصري ٨تبَو من وكزتو  ،وأسرع ُب األوبة إليو
ِم ْن ذنبو  ،فغفر اهلل لو  ،فأخذ على نفسو عهداً أال يكوف ظهَتاً للمجرمُت  ،شكراً هلل على نعمتو ،
ب إِ ِّّْن ظَلَمت نَػ ْف ِسي فَا ْغ ِفر ِرل فَػغَ َفر لَو إِنَّو ىو الْغَ ُفور َّ ِ
اؿ
يم *قَ َ
ووفاء لو ٔتا غفر من ذنبو {قَ َ
اؿ َر ّْ
ْ ُ
ْ
ُ
الرح ُ
َ ُ ُ َُ
ِ ِ
ر ّْ ِ
ُت *} [القصص  16 :ػ .]17
ت َعلَ َّي فَػلَ ْن أَ ُكو َف ظَ ِه ًَتا ل ْل ُم ْج ِرم َ
ب ٔتَا أَنْػ َع ْم َ
َ
* فاض قلبُو إٯتاناً باهلل  ،وعظمت ثقتو بو  ،وتوكلو عليو  ،فقصد إليو وحده ُب غربتو وحَتتو رجاءَ أف
السبِ ِيل *} [القصص :
يهديو سواء السبيل { َولَ َّما تَػ َو َّجوَ تِْل َقاءَ َم ْديَ َن قَ َ
اؿ َع َسى َرّْيب أَ ْف يَػ ْه ِديٍَِت َس َواءَ َّ
.]22
عزةُ نفسو
توجو إذل ربو  ،وسألو من فضلو  ،وأبت عليو ّ
و١تا اشت ّدت بو اٟتاجةُ  ،وأخذ منو اٞتوعُ مأخذه ّ
اؿ
عرض ١تن سقى ٢تما بطلب األجر {فَ َس َقى َ٢تَُما ٍُبَّ تَػ َوَّذل إِ َذل الظّْ ّْل فَػ َق َ
يشكو حاجتو لغَت ربو  ،أو يُ ّْ
أف َ
ر ّْ ِ
رل ِم ْن َخ ٍَْت فَ ِقَتٌ *} [القصص .]24 :
ت إِ ََّ
ب إِ ِّّْن ل َما أَنْػَزلْ َ
َ
وقد استجاب اهلل دعاءه  ،وىيأ لو بيئةً صاٟتةً ٭تيا فيها حيا ًة طيبةً  ،فقد عرض عليو الرجل الصاحل ػ ١تا
يزو َجو إحدى ابنتيو  ،على أف يرعى لو الغنم ٙتاِّنَ حجج  ،فإ ْف أًبَّ
عرؼ عنو من القوة واألمانة ػ أف ّ
عشراً كاف ذلك مكرمة منو  ،فالتزـ موسى بذلك  ،ودل ٯتنعو ما كاف فيو أوالً من رغد العيش وحياة ا١تلوؾ
ويتزوج من كسب يده  ،وأشهد ربَّو على ذلك {قَ َ ِ
ك أََّٯتَا
ك بَػْي ٍِت َوبَػْيػنَ َ
اؿ َذل َ
يأكل َّ ُ
أف يكوف أجَتاً ُ
ُت قَضيت فَالَ ع ْدوا َف علَي واللَّو علَى ما نَػ ُق ُ ِ
أبعد
يل *} [القصص ]28 :وقد ثبت أنّو أًبَّ َ
َجلَ ْ ِ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ َ ُ َ َ
األ َ
وؿ َوك ٌ
حب ا٠تَت ِ ،
وفعل ا١تعروؼ[(.])299
األجلُت  ،فدؿ على أنو طُبِ َع على ّْ
***
الفصل الرابع
جوانب االقتداء ّٔدي األنبياء وتفاضلهم
عليهم الصالة والسالـ
أوالً ػ ىديهم ُب قوة العلم باهلل عز وجل  ،وأثر ذلك ُب صدؽ اإلٯتاف وكماؿ التوحيد.
ثانياً ػ ىديهم ُب السلوؾ واألخالؽ.

ثالثاً ػ التعرض لألذى والص ّد عن سبيل اهلل عز وجل من قبل األعداء وأنصار الباطل.
رابعاً ػ التدرج ُب الدعوة  ،ومراعاة ا١تصاحل وا١تفاسد.
خامساً ػ مراعاة السنن الربانية.
سادساً ػ أصناؼ ا١تدعوين ُب دعوة األنبياء.
سابعاً ػ تفاضل األنبياء.
الفصل الرابع
جوانب االقتداء ّٔدي األنبياء وتفاضلهم
عليهم الصالة والسالـ
أوالً ػ ىديهم عليهم الصالة والسالـ ُب قوة العلم باهلل عز وجل  ،وأثر ذلك ُب صدؽ اإلٯتاف  ،وكماؿ
التوحيد:
ِ
العلم بو سبحانو وبأٝتائو
أعلم الناس باهلل ّ
وجل ىم أنبياؤه ورسلو عليهم الصالة والسالـ  ،وىذا ُ
إ ّف َ
عز ّ
التوحيد الكامل هلل عز وجل  ،ألنّو
وصفاتو العال ىو الذي أثر ىذه ا٠تشية العظيمة واإلٯتاف الصادؽ  ،و َ
أعرؼ بربو سبحانو كاف َّ
أشد خوفاً وتعظيماً وعبادةً و٤تبة وإخالصاً  ،وإف ٦تّا
أعلم و َ
كلّما كاف ُ
العبد َ
تكميل ىذا العلم النفيس ُب نفوسهم  ،والذي ىو
وم َّن عليهم بو ىو
اختص اهلل سبحانو بو رسلو َ ،
ُ
أشرؼ ِ
العلوـ وأزكاىا.
ُ
الرسل[( ])300ما يلي:
ومن األدلة على شرؼ ىذا العلم  ،وأ ّف أوذل الناس بو ىم األنبياءُ و ُ
ِ
ِ ِ
قولو تعاذل عن إبراىيم عليو السالـ{ :ياأَب ِ
ك فَاتَّبِ ْع ٍِت أ َْى ِد َؾ ِصَراطًا
ت إِ ِّّْن قَ ْد َجاءَِِّن م َن الْع ْل ِم َما َدلْ يَأْت َ
ََ
َس ِويِّا *} [مرمي .]43 :
وقولو تعاذل عن يعقوب عليو السالـَ { :وإِنَّوُ لَ ُذو ِع ْل ٍم لِ َما َعلَّ ْمنَاهُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ
َّاس الَ يَػ ْعلَ ُمو َف *}
[يوسف .]68 :
اؿ أَ َدلْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إِ ِّّْن أ َْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِو َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف *}
وقولو تعاذل عن قوؿ يعقوب عليو السالـ لبنيو{ :قَ َ
[يوسف  ]96 :وذلك بعد أف جاءَ البشَت بقميص يوسف عليو
يدفع
البصر إذل يعقوب عليو السالـ  ،وأخربىم أنّو يعلم من لطف اهلل سبحانو ورٛتتو ما ُ
السالـ  ،فارت ّد ُ
ِ
عز وجل
األثر العظيم من اثار علم يعقوب عليو السالـ بأٝتاء اهلل ّ
اليأس  ،ويثم ُر الرجاءَ  ،وىذا ُ
عنو َ
وصفاتو ٦تا دل يصل إليو أبناؤه الذين استنكروا عليو أملو ُب رجوع يوسف عليو السالـ.
ِ
ص ُح لَ ُك ْم َوأ َْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِو َما
وقولو تعاذل عن نوح عليو السالـ أنو قاؿ لقومو{ :أُبَػلّْغُ ُك ْم ِر َساالَت َرّْيب َوأَنْ َ
ِ
الَ تَػعلَمو َف *}[األعراؼ ، ]62 :أي و ِ ِ
صفات اهللِ وقدرتو
فأعلم من
ُْ
أعلم م َن اهلل ما ال تعلمونو ُ ،
ُ

الباىرةِ  ،وبطشو بأعدائو ما جهلتم  ،وأعلم َّ
أف العاقبة للمتقُت  ،وأف بأسو ال يَُػرُّد عن القوـ
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ِ
ت َعلَى بَػيّْػنَ ٍة ِم ْن َرّْيب َوآتَ ِاِّن َر ْٛتَةً
وقولو تعاذل عن مقالة نوح عليو السالـ لقومو{ :قَاؿ ياقَػ ْوـ أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف ُكْن ُ
ِ ِ ِِ
وىا َوأَنْػتُ ْم َ٢تَا َكا ِرُىو َف *} [ىود .]28 :
م ْن عْنده فَػ ُع ّْميَ ْ
ت َعلَْي ُك ْم أَنػُْل ِزُم ُك ُم َ
ِ
ت َعلَى بَػيّْػنَ ٍة ِم ْن َرّْيب َوآتَ ِاِّن ِمْنوُ َر ْٛتَةً فَ َم ْن
وقولو تعاذل عن صػاحل عليػو السػالـ{ :قَاؿ ياقَػ ْوـ أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف ُكْن ُ
ِ ِ
يدونٍَِت َغْيػَر َٗتْ ِس ٍَت *} [ىود .]63 :
صْيتُوُ فَ َما تَ ِز ُ
ص ُرِِّن م َن اللَّو إِ ْف َع َ
يَػْن ُ
ِ
ت َعلَى بَػيّْػنَ ٍة ِم ْن َرّْيب َوَرَزقٍَِت ِمْنوُ ِرْزقًا
وقولو تعاذل عن شعيب عليو السالـ{ :قَاؿ ياقَػ ْوـ أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف ُكْن ُ
ت َوَما تَػ ْوفِ ِيقي إِالَّ بِاللَّ ِو
ُخالَِف ُك ْم إِ َذل َما أَنْػ َها ُك ْم َعْنوُ إِ ْف أُِر ُ
َح َسناً َوَما أُِر ُ
استَطَ ْع ُ
يد إِالَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
يد أَ ْف أ َ
علَي ِو تَػوَّك ْل ِ ِ ِ
يب *} [ىود .]88 :
َْ َ ُ
ت َوإلَْيو أُن ُ
وقولو تعاذل لنبيو ٤تمد (ص){ :قُ ْل إِ ِّّْن َعلَى بَػيّْػنَ ٍة ِم ْن َرّْيب َوَك َّذبْػتُ ْم بِِو َما ِعْن ِدي َما تَ ْستَػ ْع ِجلُو َف بِِو إِ ِف
ِِ
ُت *} [االنعاـ .]57 :
ص ْ
ْ
ْم إِالَّ لِلَّ ِو يَػ ُق ُّ
اٟتَ َّق َوُى َو َخْيػ ُر الْ َفاصل َ
اٟتُك ُ
ِ
رخص فيو الرسوؿ (ص)  ،فبلغو ذلك
بعض الصحابة عن شيء ّ
وقولو (ص) عن نفسو عندما ّ
تنزه ُ
فخطب ِ ،
ألعلمهم باهلل ،
يتنزىوف عن الشيء أصنعوُ  ،فواهللِ ّْ
فحم َد اهلل ٍ ،ب قاؿ« :ما ُ
باؿ أقوٍاـ ّ
إِّن ُ
َ
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اثار إٯتانية مباركة منها:
والعلم باهلل عز وجل وبأٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العال لو ٌ
عز وجل وخوفهم منو:
 1ػ شدة تعظيمهم هلل ّ
٦تا يلفت االنتباه ُب حياة األنبياء شدةُ تعظيمهم هلل عز وجل  ،وخوفهم منو  ،واألمثلة على ذلك كثَتة
منها:
أ ػ مناجاة نوح عليو السالـ لربّو بشأف ابنو:
اٟت ُّق وأَنْت أَح َكم ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
اؿ ر ّْ ِ
ُت * قَاؿ
اٟتَاكم َ
قاؿ تعاذلَ { :ونَ َادى نُ ٌ
وح َربَّوُ فَػ َق َ َ
ب إ َّف ابٍِْت م ْن أ َْىلي َوإ َّف َو ْع َد َؾ َْ َ َ ْ ُ
ِ
يانُوح إِنَّو لَيس ِمن أَىلِك إِنَّو عمل َغيػر صالِ ٍح فَالَ تَسأَلْ ِن ما لَيس لَ ِ ِ
ك أَ ْف تَ ُكو َف ِم َن
ك بِو ع ْل ٌم إِ ِّّْن أَعظُ َ
ْ َ ْ َ َ
ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ََ ٌ ُْ َ
ْ ِِ
ب إِ ِّّْن أَعوذُ بِك أَ ْف أَسأَلَك ما لَيس ِرل بِِو ِع ْلم وإِالَّ تَػ ْغ ِفر ِرل وتَػرٛتٍَِْت أَ ُكن ِمن ْ ِ
ين
ُت *قَ َ
اؿ َر ّْ
ُ َ
اٞتَاىل َ
ْ َْ
ا٠تَاس ِر َ
ْ َ
ٌَ
ْ َ َ ْ َ
*}[ىود 45 :ػ .]47
األدب العظيم مع
وجل  ،والذي أٙتر عنده ىذا
علم نوح عليو السالـ بربو ّ
َ
ويظهر من ىذه االيات ُ
عز ّ
ٮتتم دعاءَه بقولو:
ربّْو  ،وا٠توؼ منو سبحانو  ،فًتاه وىو يدعو ربّو بشأف ابنو ا٢تالك مع الكافرين ُ
{وأَنْت أَح َكم ْ ِ ِ
ُت *}  ،ودل يقل :وأنت أرحم الراٛتُت  ،وىذا من كماؿ علمو عليو السالـ بأٝتاء
اٟتَاكم َ
َ َ ْ ُ
وجل وصفاتو واثارىا  ،أل ّف ا١تقاـ مقاـ تفويض واستسالـ ٟتكمة اهلل البالغة  ،اليت اقتضت أف
اهلل ّ
عز ّ

ابن نوح مع ا٢تالكُت  ،ودل يكن مع الناجُت  ،ولذلك ختم نوح عليو السالـ دعاءه بقولو. :
يكوف ُ
{وأَنْت أَح َكم ْ ِ ِ
ُت *}
اٟتَاكم َ
َ َ ْ ُ
كما يظهر ُب ىذه ا١تناجاة خوؼ نوح عليو السالـ من ربو  ،واهتامو لنفسو بالظلم  ،وطلبو ا١تغفرة من
نوح عليو السالـ الذي أمضى تسعمئة وٜتسُت عاماً ُب
ربو سبحانو  ،وذلك ُب قولو :اهلل أكربُ! ىذا ٌ
دعوة {وإِالَّ تَػ ْغ ِفر ِرل وتَػرٛتٍَِْت أَ ُكن ِمن ْ ِ
ْ َْ
ا٠تَاس ِر َ
ْ َ
َ
ين *}  ،وصرب وصابر  ،ونالو من األذى واالستهزاء الشيءَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َول َم ْن
العظيم  ،ومع ذلك ٮتتم دعوتو بطلب ا١تغفرة والرٛتة من ربّو سبحانوَ { :ر ّْ
ب ا ْغف ْر ِرل َول َوال َد َّ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ُت إِالَّ تَػبَ ًارا *} [نوح .])303([]28 :
ُت َوالْ ُم ْؤمنَات َوالَ تَ ِزد الظَّالم َ
َد َخ َل بَػْي ِيت ُم ْؤمناً َول ْل ُم ْؤمن َ
خَتوه بُت ا٠تروج من قريتهم  ،أو العودة ُب
٤تاجة شعيب عليو السالـ لقومو ّ ،
ورده عليهم عندما ّ
بػ ّ
ملتهم:
اؿ الْمألَِ الَّ ِذين است ْكبػروا ِمن قَػوِم ِو لَنخ ِرجنَّك ياشعي َّ ِ
ك ِم ْن
آمنُوا َم َع َ
ين} { َ
ب َوالذ َ
قاؿ اهلل عز وجل{ :قَ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُ
ِ
ِ
ُت * قَ ِد افْػتَػَريْػنَا َعلَى اللَّ ِو َك ِذبًا إِ ْف ُع ْدنَا ُِب ِملَّتِ ُك ْم بَػ ْع َد إِ ْذ
ود َّف ُِب ِملَّتِنَا قَ َ
قَػ ْريَتنَا أ َْو لَتَػ ُع ُ
اؿ أ ََولَ ْو ُكنَّا َكا ِرى َ
ِ
ود فِ َيها إِالَّ أَ ْف يَ َشاءَ اللَّوُ َربػُّنَا َو ِس َع َربػُّنَا ُك َّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما َعلَى اللَّ ِو تَػ َوَّك ْلنَا
َ٧تَّانَا اللَّوُ مْنػ َها َوَما يَ ُكو ُف لَنَا أَ ْف نَػ ُع َ
ِِ
ُت *}[األعراؼ 88 :ػ .]89
ُت قَػ ْوِمنَا بِ ْ
ت َخْيػ ُر الْ َفاٖت َ
اٟتَ ّْق َوأَنْ َ
َربػَّنَا افْػتَ ْح بَػْيػنَػنَا َوبَػ ْ َ
أي :ٯتتنع عن مثلنا أف نعود فيها  ،فإف ىذا من احملاؿ  ،فايسهم عليو السالـ من أف يوافقهم من وجوهٍ
َ
ُ
متعددة:
من جهة أنّو ىو ومن معو كارىوف ١تلّتهم  ،مبغضوف ما ىم عليو من الشرؾ.
فإهنم كاذبوف.
ومن جهة ثانية جعل ما ىم عليو كذباً  ،وأشهدىم أنّو إف اتبعهم وىو من معو ّ
ومنها اعًتافهم ٔتنّ ِة اهلل عليهم  ،إذ أنقذىم اهلل منها.
ومنها أ ّف عودهتم ُب ملّتهم بعد أف ىداىم اهلل ػ من احملاالت  ،بالنظر إذل حالتهم الراىنة  ،وما ُب قلؤّم
من تعظيم اهلل تعاذل  ،واالعًتاؼ لو بالعبودية  ،وأنّػو اإللو وحده  ،الذي ال تنبغي العبادةُ إالّ لو وحده ،
ال شريك لو  ،و َّ
من عليهم بعقوؿ يعرفوف ّٔا اٟتق
أ٤تل احملاؿ  ،أل ّف اهلل َّ
أبطل الباطل  ،و ُ
أف ا٢تةَ ا١تشركُت ُ
من الباطل  ،وا٢تدى من الضالؿ.
وأما من حيث النظر إذل مشيئة اهلل  ،وإرادتو النافذة ُب خلقو  ،اليت ال خروج ٍ
ألحد عليها  ،ولو تواترت
َ
فإهنم ال ٭تكموف على أنفسهم أهنم سيفعلوف شيئاً أو يًتكونو  ،و٢تذا
األسباب  ،وتوافقت القوى ّ ،
ود فِ َيها إِالَّ أَ ْف يَ َشاءَ اللَّوُ َربُّػنَا}  ،أي :فال ٯتكننا وال غَتُنا ا٠تروج على
استثٌت { َوَما يَ ُكو ُف لَنَا أَ ْف نَػ ُع َ
مشيئتو التابعة ٟتكمو وحكمتو  ،قاؿ تعاذلَ { :و ِس َع َربُّػنَا ُك َّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما}  ،فيعلم ما يصلح للعباد وما
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أف شعيباً بقدر ما يرفع رأسو  ،وبقدر ما يرفع صوتَو ُب مو ِ
ونالحظ ُب االيات الكرٯتةَّ :
اجهة طواغيت
ُ َ
ِ
ض ىامتو  ،ويسلّم وجهو ُب مواجهة ربو اٞتليل ،
البشر من ا١تأل الذين استكربوا من قومو  ،بقدر ما ٮتف ُ
ٍ
أماـ قدره  ،ويدع لو
الذي وسع كل شيء علماً  ،فهو ُب مواجهة ربو  ،ال ّ
٬تزـ بشيء َ
يتأذل عليو  ،وال ُ
قيادة زمامو  ،ويعلن خضوعو واستسالمو{ :إِالَّ أَ ْف يَ َشاءَ اللَّوُ َربُّػنَا َو ِس َع َربُّػنَا ُك َّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما}  ،إنّو
ضو عليو
رفض ما يَػ ْف ِر ُ
األمر هلل ربو ُب مستقبل ما يكوف من أمره وأمر ا١تؤمنُت معو  ،إنّو ٯتلك َ
ّ
يفوض َ
ِ
االستنكار
اغيت من العودة ُب ملّتهم  ،ويعلن تصميمو وا١تؤمنُت معو على عدـ العودة  ،ويعلن
الطو ُ
َ
ٍ
كوؿ إذل ىذه ا١تشيئة  ،وىو
فاألمر مو ٌ
َ
ا١تطلق للمبدأ ذاتو  ،ولكنّو ال ُ
٬تزـ بشيء عن مشيئة اهلل بو ؤّم ُ ،
استسالمو.
تفويضو و
وسع كل شيء علماً  ،فإذل علمو ومشيئتو
ُ
ُ
والذين امنوا معو ال يعلموف  ،ورّّٔم َ
يتأذل بعد ذلك على مشيئتو وقدره  ،وال
ورل اهلل مع اهلل  ،األدب الذي يلتزـ بو أمره ٍ ،ب ال ّ
أدب ّْ
إنّو ُ
يده بو  ،ويق ّدره عليو.
يتأىب على شيء ير ُ
ّ
يفصل
وهتديدىم ووعيدىم  ،ويتّجو إذل وليو بالتوكل الواثق يدعوه أف
اغيت قومو
وىنا يدع
َ
شعيب طو َ
ُ
َ
بينو وبُت قومو باٟتق
ج ػ تعظيم موسى عليو السالـ لربو وخوفو منو:
اؿ لَ ْن تَػَرِاِّن َولَ ِك ِن انْظُْر إِ َذل
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ قَ َ
اؿ َر ّْ
ب أَِرِِّن أَنْظُْر إِلَْي َ
قاؿ تعاذلَ { :ولَ َّما َجاءَ ُم َ
ِ
ِ
اؿ
ْ
اؽ قَ َ
صعِ ًقا فَػلَ َّما أَفَ َ
استَػ َقَّر َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
اٞتَبَ ِل فَِإف ْ
موسى َ
ؼ تَػَرِاِّن فَػلَ َّما َٕتَلَّى َربُّوُ ل ْل َجبَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا َو َخَّر َ
ِِ
ُت} [األعراؼ.]143 :
ت إِلَْي َ
ُسْب َحانَ َ
ك َوأَنَاْ أ ََّو ُؿ الْ ُم ْؤمن َ
ك تُػْب ُ
ِ
استَػ َقَّر َم َكانَوُ } إذا ٕتلّى اهلل لو {فسوؼ تراِّن فلما ٕتلى
وُب قولو تعاذلَ { :ولَ ِك ِن انظُْر إِ َذل ْ
اٞتَبَ ِل فَِإف ْ
األصم الغليظ {جعلو دكاً} أي :اهناؿ مثل الرمل  ،انزعاجاً من رؤية اهلل  ،وعدـ ثبوتو ٢تا
ربو للجبل}
ّ
{وخَّر موسى} حيث رأى ما أرى {صعقاً} أي :مغشياً عليو {فلما أفاؽ} تبُت لو ٍ
حينئذ أنّو إذا دل
ّ
ََ ُ َ
صدر منو من السؤاؿ الذي دل
يثبت لذلك ،
يثبت اٞتبل لرؤية اهلل  ،فموسى أوذل أف ال َ
فاستغفر ربَّو ١تا َ
َ
ك}
يوافق موضعاً  ،لذلك {قَ َ
ت إِلَْي َ
اؿ ُسْب َحانَ َ
ك} أي :تنزيهاً لك ،وتعظيماً عما ال يليق ّتاللك {تُػْب ُ
من ٚتيع الذنوبِ ،
وسوء ِ
األدب معك { َوأَنَا أ ََّو ُؿ ا١تؤمنُت} أي جدد عليو السالـ إٯتانو ٔتا كمل اهلل لو
٦تا كاف ٬تهلو قبل ذلك.
د ػ تعظيم عيسى عليو السالـ لربو سبحانو  ،وأدبو مع ربو عز وجل:
وذلك عن سؤاؿ اهلل عز وجل لو يوـ القيامة وىو أعلم {أَأَنْت قُػ ْلت لِلن ِ ِ
ُت ِمن د ِ
وف
َّاس َّاٗت ُذوِِّن َوأ ُّْمي إِ َ٢تَْ ِ ْ ُ
َ َ
اللَّ ِو} [ا١تائدة .]116 :
اعيسى ابن مرَمي أَأَنْت قُػ ْلت لِلن ِ ِ
ِ
ُت ِمن د ِ
اؿ
وف اللَّ ِو قَ َ
قاؿ اهلل تعاذلَ { :وإِ ْذ قَ َ
َّاس َّاٗت ُذوِِّن َوأ ُّْمي إِ َ٢تَْ ِ ْ ُ
اؿ اللَّوُ يَ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ت قُػ ْلتُوُ فَػ َق ْد َعلِ ْمتَوُ تَػ ْعلَ ُم َما ُِب نَػ ْف ِسي َوالَ أ َْعلَ ُم َما
ك َما يَ ُكو ُف ِرل أَ ْف أَقُ َ
ُسْب َحانَ َ
س ِرل ْتَ ٍّيبق إِ ْف ُكْن ُ
وؿ َما لَْي َ
ِ
ِ ِ
ت َعالَّـ الْغُي ِ
ت
ك إِن َ
ُِب نَػ ْفس َ
ت َ٢تُ ْم إِالَّ َما أ ََم ْرتٍَِت بِو أَف ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َرّْيب َوَربَّ ُك ْم َوُكْن ُ
وب * َما قُػ ْل ُ
َّك أَنْ َ ُ ُ

علَي ِهم ش ِه ًيدا ما دمت فِي ِهم فَػلَ َّما تَػوفَّػيت ٍِت ُكْنت أَنْت َِّ
ت َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد *إِ ْف
َ َْ
يب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
َ َ
َ ْ ْ َ َ ُْ ُ ْ
الرق َ
اؿ اللَّو ى َذا يػوـ يػْنػ َفع َّ ِ ِ
تُػع ّْذبػهم فَِإنػَّهم ِعباد َؾ وإِ ْف تَػ ْغ ِفر َ٢تم فَِإنَّك أَنْت اْلع ِزيز ْ ِ
ُت
الصادق َ
ْ ُْ َ َ َ ُ
يم *قَ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
َ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َ
اٟتَك ُ
ِ
ِص ْدقُػهم َ٢تم جنَّات َْٕت ِري ِمن َْٖتتِها األَنْػهار خالِ ِد ِ
ِ
ك اْل َف ْوُز
ضوا َعْنوُ َذل َ
ين ف َيها أَبَ ًدا َرض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
ُ ْ ُْ َ ٌ
ْ َ َُ َ َ
السماو ِ
اْلع ِظ ِ ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوَما فِي ِه َّن َوُى َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير *}[ا١تائدة 116 :ػ
يم *للَّو ُم ْل ُ
ك َّ َ َ
َ ُ
.]120
٭تتاج إذل تأمل وتدبر  ،ففي ّرد عيسى عليو
وُب ىذه االيات الكرٯتة من ا١تعاِّن الشريفة اللطيفة ما ُ
عز وجل ما ُّ
يدؿ على معرفتو ٠تالقو الكرمي.
السالـ من التعظيم والتنزيو واألدب لربّو ّ ّ
وتأمل أحواؿ الرسل صلوات اهلل وسالمو عليهم مع اهلل  ،وخطأّم وسؤا٢تم  ،كيف ٕتدىا كلها
مشحونة باألدب قائمة بو؟.
ت قُػ ْلتُوُ فَػ َق ْد َعلِ ْمتَوُ} ،
قاؿ ا١تسيح عليو السالـ :ودل يقل :دل {إِ ْف ُكْن ُ
األمر على علمو سبحانو باٟتاؿ وسره  ،فقاؿ{ :إِ ْف
وفَػ ْر ٌؽ بُت اٞتوابُت ُب حقيقة األدب ٍ ،ب أحاؿ َ
ِ
ٮتتص بو سبحانو  ،فقاؿٍ :ب أثٌت على
ُكْن ُ
نفسو عن علمو بغيب ربو  ،وما ّ
ت قُػ ْلتُوُ فَػ َق ْد َعل ْمتَوُ} ٍ ،ب ّبرأ َ
{تَػ ْعلَ ُم َما ُِب نَػ ْف ِسي}  ،ووصفو بتفرده بعلم الغيوب كلها  ،فقاؿٍ :ب نفى أف يكو َف قاؿ ٢تم غَت { َوالَ
ِ
ِ
أخرب
ك} أمره ربُّو بو ػ وىو ٤تض التوحيد ػ فقاؿ{ :إِن َ
أ َْعلَ ُم َما ُِب نَػ ْفس َ
َّك أَنْ َ
ت َعالَّ ُـ الْغُيُوب *} ٍ ،ب َ
وحده ىو
وجل َ
عن شهادتو عليهم م ّد َة مقامو فيهم  ،وأنّو بعد وفاتو ال اطالع لو عليهم  ،وأ ّف اهلل ّ
عز ّ
ت َ٢تُ ْم
ا١تتفرُد بعد الوفاة باالطالع عليهم  ،فقاؿٍ :ب وصفو بأ ّف شهادتو سبحانو فوؽ كل شهادة { َما قُػ ْل ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت فيه ْم فَػلَ َّما تَػ َوفَّػْيتٍَِت
ت َعلَْيه ْم َشه ًيدا َما ُد ْم ُ
إِالَّ َما أ ََم ْرتٍَِت بو أَف ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َرّْيب َوَربَّ ُك ْم}  ،فقاؿَ { :وُكْن ُ
ُكْنت أَنْت َِّ
َّه ْم
َ َ
يب َعلَْي ِه ْم} ٍ ،ب قاؿ :وىذا من أبلغ األدب مع اهلل ُب مثل ىذا {إِ ْف تُػ َع ّْذبْػ ُه ْم فَِإنػ ُ
الرق َ
ِ
اد َؾ}  ،أي شأف السيد رٛتةُ عبيده  ،واإلحساف إليهم  ،وىؤالء عبيدؾ ليسوا عبيداً لغَتؾ  ،فإذا
عبَ ُ
ع ّذبتهم ػ مع كوهنم عبيدؾ ػ فهذا عدلك  ،فلوال أهنم عبيد ٍ
سوء من أٓتس العبيد وأعتاىم على سيدىم
ُ
وأعصاىم لو دل تعذّٔم  ،أل ّف قربة العبودية تستدعي إحساف السيد إذل عبده ورٛتتو  ،فلماذا يع ّذب
عتوىم وإبائهم عن طاعتو  ،وكماؿ
أعظم احملسنُتَ :
أرحم الراٛتُت؛ و ُ
عبيده لوال فرط ّ
أجود األجودين؛ و ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت الْ َعز ُيز}  ،ودل يقل :الغفور الرحيم  ،وىذا من
استحقاقهم العذاب ٍ ،ب قاؿَ { :وإ ْف تَػ ْغف ْر َ٢تُ ْم فَإن َ
َّك أَنْ َ
أبلغ األدب مع اهلل تعاذل  ،فإنو قالو ُب وقت غضب الرب عليهم  ،واألمر ّٔم إذل النار  ،فليس ا١تقاـ
ٍ
ٍ
شفاعة  ،بل ِ
ألشعر
مقاـ براءة منهم .فلو قاؿ( :فإنك أنت الغفور الرحيم)
استعطاؼ وال
مقاـ
َ
باستعطافو ربَّو على أعدائو الذين قد اشت ّد غضبو عليهم  ،فا١تقاـ مقاـ مو ٍ
للرب ُب غضبو على َم ْن
افقة ّْ
ُ ُ
العزةِ
الرب عليهم  ،فعدؿ عن ذكر الصفتُت اللتُت يُ ُ
غضب ُّ
سأؿ ّٔما عطفو ورٛتتو ومغفرتو  ،إذل ذكر ّ
لكماؿ القدرةِ و ِ
ِ
كماؿ العلم.
واٟتكمة ا١تتضمنتُت

غفرت ٢تم فمغفرتُك تكو ُف َعن ِ
كماؿ القدرة والعلم  ،وليست عن عج ٍز عن االنتقاـ منهم ،
وا١تعٌت :إف َ
ْ
وال عن ٍ
خفاء عليك ٔتقدار جرائمهم  ،وىذا ألف العبد قد ِ
يغف ُر لغَته لعج ٍز عن االنتقاـ منو  ،وٞتهلو
الكماؿ :ىو مغفرةُ القادر العادل  ،وىو العز ُيز اٟتكيم  ،وكاف ذكر ىاتُت
ٔتقدار إساءتو إليو  ،و ُ
عُت ِ
األدب ُب ا٠تطاب[(.])305
الصفتُت ُب ىذا ا١تقاـ ُ
ىػ تعظيم نبينا ٤تمد (ص) لربو سبحانو وخوفو منو:
ألعلمهم باهلل  ،وأشدُّىم لو خشية»[(.])306
فقد قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :فواهلل ّْ
إِّن ُ
أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم
وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :لو تعلمو َف ما ُ
كثَتاً»[(.])307
ِ
ك
يح قاؿ« :اللهم ّْ
إِّن أسألُ َ
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كاف رسوؿ اهلل (ص) إذا عصفت الر ُ
ُرسلت
وخَت ما
وشر ما فيها ّْ ،
شرىا ّْ ،
بك من ّْ
وشر ما أ ْ
أرسلت بو  ،وأعوذُ َ
ْ
َخْيػَرىا َ ،
وخ ََت ما فيها َ ،
بو».
أدبر  ،فإذا أمطرت ُسّْري عنو  ،فعرفت
قالت :وإذا ٗتيّلت السماءُ تغيّػَر لونو  ،وخر َج ،
ودخل وأقبل و َ
َ
ذلك عائشة  ،فسألتو فقاؿ« :لعلّو يا عائشة» فسألتو فقاؿ؛ «لعلو يا عائشة كما قاؿ قوـ عاد{ :فَػلَ َّما
ِِ
ض ٦تُْ ِط ُرنَا}[األحقاؼ.])308([»]24 :
َرأ َْوهُ َعا ِر ً
ضا ُم ْستَػ ْقبِ َل أ َْوديَت ِه ْم قَالُوا َى َذا} { َعا ِر ٌ
تضرعهم ودعائهم لو سبحانو مع قوة عبادهتم:
 2ػ كثرة ذكرىم هلل عز وجل  ،وشدة ّ
ومن ىذه النماذج ما يلي:
تضرعهم إذل اهلل وسؤالو قضاء حوائجهم:
أػ ّ
قاؿ تعاذل:
ِ
ِ
ِِ
ِ
ت
ُت * َوَزَك ِريَّا إِ ْذ نَ َادى َربَّوُ َر ّْ
استَ َجْبػنَا لَوُ َوَ٧تَّْيػنَاهُ م َن الْغَ ّْم َوَك َذل َ
ب الَ تَ َذ ْرِِّن فَػ ْرًدا َوأَنْ َ
ك نػُْنجي الْ ُم ْؤمن َ
{فَ ْ
ا٠تيػر ِ
ِ
ِ ِ
ات َويَ ْد ُعونَػنَا
استَ َجْبػنَا لَوُ َوَوَىْبػنَا لَوُ َْ٭ت َِت َوأ ْ
َخْيػ ُر الْ َوا ِرث َ
ُت *فَ ْ
َصلَ ْحنَا لَوُ َزْو َجوُ إِنػ ُ
َّه ْم َكانُوا يُ َسار ُعو َف ُب َْْ َ
ِِ
ُت *} [األنبياء 83 :ػ .]90
َر َغبًا َوَرَىبًا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
فقد ٚتع ُب ىذا الدعاء بُت حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إذل ربو  ،ووجود طعم احملبة ُب التملّق
لو  ،واإلقرار لو بصفة الرٛتة  ،وأنّو أرحم الراٛتُت  ،والتوسل إليو بصفاتو سبحانو  ،وش ّدة حاجتو ىو
ِ
ت عنو بلواه[(.])309
وفقره  ،ومىت وجد ا١تبتلَى ىذا ُكش َف ْ
ِ ِ ِِ
ين *}  ،أي :إ ّف ُب ص ِرب أيوب عليو السالـ ودعائو عربًة للعابدين من
وُب قولو تعاذلَ { :وذ ْكَرى ل ْل َعابد َ
بعده  ،ليقتدوا بصربه وعبادتو ودعائو  ،وُب ىذه االيات أيضاً ذكر إٝتاعيل  ،وإدريس  ،وذا الكفل ،
وجل جازاىم بأ ْف أدخلهم ُب الصاٟتُت[(.])310
وأهنم من الصابرين  ،وأ ّف اهلل ّ
عز ّ
فهؤالء األنبياء عليهم الصالة والسالـ قد وصفهم اهلل بالصرب َّ ،
فدؿ على ّأهنم وفّوىا حقها  ،وقاموا ّٔا
كما ينبغي  ،ووصفهم أيضاً بالصالح  ،وىو يشمل صالح القلب ٔتعرفة اهلل و٤تبتو[(، ])311

واإلنابة إليو كل وقت  ،وصالح اللساف  ،بأف يكوف رطباً من ذكر اهلل  ،وصالح اٞتوارح باشتغا٢تا
ِ
وصالحهم أدخلهم اهلل ُب رٛتتو  ،وجعلهم مع إخواهنم من
بطاعة اهلل  ،وكفّْها عن ا١تعاصي  ،فبص ِربىم
ا١ترسلُت  ،وأثأّم الثواب ِ
العاج َل واالجل  ،ولو دل يكن من ثوأّم إال أف اهلل تعاذل َّنوه بذكرىم ُب
َ
ٍ
العا١تُت  ،وجعل ٢تم لسا َف صدؽ ُب االخرين  ،لكفى بذلك شرفاً وفضالً[(.])312
ات أَ ْف الَ إِلَو إِالَّ أَنْت سبحانَك إِ ِّّْن ُكْن ِ
وُب قولو تعاذل{ :فَػنَادى ُِب الظُّلُم ِ
ِِ
ُت *} [االنبياء
َ ُْ َ َ
َ
ت م َن الظَّالم َ
ُ
َ
َ
 ، ]87 :قاؿ ابن القيم :فإ ّف فيها من كماؿ التوحيد والتنزيو
للرب تعاذل  ،واعًت ِ
ِ
الغم  ،وأبلغ الوسائل إذل
اؼ العبد بظلمو وذنبو  ،ما ىو من أبلغ أدوية
ا٢تم و ّْ
الكرب و ّْ
ّ
وسلب كل ٍ
اهلل سبحانو ُب قضاء اٟتوائج َّ ،
نقص
كل كماؿ هلل ،
فإف
َ
إثبات ّْ
التوحيد والتنزيو يتضمناف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب انكساره  ،ورجوعو
وعيب  ،واالعًت ُ
اؼ بالظلم ّ
يتضم ُن إٯتا َف العبد بالشرع والثواب والعقاب  ،ويوج ُ
إذل اهلل  ،وإقالة عثرتو  ،واالعًتاؼ بعبوديتو  ،وافتقاره إذل ربو  ،فهاىنا أربعةُ أموٍر قد وقع التوسل ّٔا:
التوحيد  ،والتنزيو  ،والعبودية  ،واالعًتاؼ[(.])313
وقد وصف اهلل سبحانو :نبيّو يونس عليو السالـ بأنّو كاف من ا١تسبّحُت ُب وقت الرخاء  ،فقاؿ تعاذل:
ِ
ِ
ث ُِب بَطْنِ ِو إِ َذل يَػ ْوِـ يػُْبػ َعثُو َف *} [الصافات  143 :ػ .]144
ُت *لَلَبِ َ
{فَػلَ ْوالَ أَنَّوُ َكا َف م َن الْ ُم َسبّْح َ
ِ
ِ
ُت *} ُب وقتو السابق بكثرة عبادتو لربو  ،وتسبيحو ،
وُب قولو تعاذل{ :فَػلَ ْوالَ أَنَّوُ َكا َف م َن الْ ُم َسبّْح َ
وٖتميده وُب بطن اٟتوت[(.])314
وجل وتسبيحهم ُب الرخاء والشدة ،
أدب األنبياء عليهم الصالة والسالـ ُب كثرة ذكر اهلل ّ
ىذا ىو ُ
عز ّ
كل ح ٍ
ُت  ،مع دعائهم لرّٔم  ،واعًتافهم بظلمهم ألنفسهم.
وُب ّْ
َّه ْم َكانُوا يُ َسا ِر ُعو َف ُِب
ويبقى ُب االيات السابقة
ُ
وصف زكريا و٭تِت عليهما السالـ بقولو تعاذل{ :إِنػ ُ
ِِ
ْ ِ
َّه ْم
ا٠تَْيػَرات َويَ ْد ُعونَػنَا َر َغبًا َوَرَىبًا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
ُت *} [االنبياء  .]90 :وُب قولو :أي :يبادروف {إِنػ ُ
ات}  ،ويفعلوهنا ُب أوقاهتا الفاضلة  ،ويكملوهنا على ِ
ا٠تيػر ِ
ِ ِ
الوجو الالئق الذي ينبغي ،
ّ
َكانُوا يُ َسار ُعو َف ُب َْْ َ
ا١ترغوب فيها من مصاحل
وال يًتكوف فضيلةً يقدروف عليها إال انتهزوا الفرصةَ فيها أي :يسألوننا األمور
َ
ِ
مضار الدارين  ،وىم راغبوف
ويتعوذوف بنا من األمور ا١ترىوب منها من ّ
الدنيا { َويَ ْد ُعونَػنَا َر َغبًا َوَرَىبًا} ّ ،
ِِ
متضرعُت  ،وىذا لكماؿ معرفتهم
ال غافلوف راىبوف .و أي :خاضعُت { َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
ُت *} ّ ،
برّٔم[(.])315
ىذه صلة األنبياء برّٔم :ذكر  ،وتسبيح ودعاء[(.])316
ب ػ خشوعهم وبكاؤىم عند ذكر اهلل عز وجل:

فبعد أف ذكر اهلل عز وجل ٣تموعةً من األنبياء ُب سورة مرمي  ،أثٌت عليهم بقولو تعاذل{ :أُولَئِ َّ ِ
ين
ْ َ
ك الذ َ
ِ
وح وِمن ذُّْريَِّة إِبػر ِاى ِ ِ
ِ
أَنْػعم اللَّو علَي ِهم ِمن النَّبِيّْ ِ
يل َوِ٦تَ ْن َى َديْػنَا
ُت م ْن ذُّْريَّة َ
َ
آد َـ َو٦تَ ْن َٛتَْلنَا َم َع نُ ٍ َ ْ
ََ ُ َْ ْ َ
َْ َ
يم َوإ ْسَرائ َ
الر ْٛت ِ
اف َخُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكيِّا *} [مرمي.]58 :
ات َّ َ
اجتَبَػْيػنَا إِ َذا تُػْتػلَى َعلَْي ِه ْم آيَ ُ
َو ْ
فهذه خَتُ بيوت العادل  ،اصطفاىم اهلل  ،واختارىم  ،واجتباىم  ،وكاف ٢تم عند تالوةِ ايات الرٛتن
ِ
الغيوب  ،واإلخبار باليوـ االخر  ،والوعد والوعيد.
ا١تتضمنة لألخبا ِر بالغيوب  ،وصفات عالـ
عليهم
ّ
أوجب
أيَ { :خُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكيِّا *} اليات اهلل  ،وخشعوا ٢تا  ،وأثّرت ُب قلؤّم من اإلٯتاف والرغبة ما
َ
السجود لرّٔم  ،ودل يكونوا من الذين إذا ٝتعوا ايات اهلل :وُب إضافة االيات إذل اٝتو
٢تم البكاءَ واإلنابة و
َ
ِ
(الرٛتن) داللةٌ على َّ
ص ِّما َو ُع ْميَاناً *}  ،حيث ىداىم
أف اياتو من رٛتتو بعباده وإحسانو { َٮتُّروا َعلَْيػ َها ُ
ِ
الضاللة  ،وعلّمهم من اٞتهالة[(.])317
وبصرىم من العمى  ،وأنقذىم من
ّٔا إذل ّْ
اٟتق ّ ،
ج ػ دعاؤىم عليهم الصالة والسالـ رّّٔم بالثبات على اٟتق  ،وا١توت على التوحيد واإلسالـ:
َصنَ َاـ *}
اجنُْب ٍِت َوبَِ َّ
ٍت أَ ْف نَػ ْعبُ َد األ ْ
من ذلك قوؿ اهلل تعاذل عن إبراىيم عليو الصالة والسالـ أنو قاؿَ { :و ْ
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ُت *}
ْما َوأ ْ
[ابراىيم  .]35 :وقولو تعاذل عن دعائو االخر أيضاًَ { :ر ّْ
الصاٟت َ
ب َى ْ
ب ِرل ُحك ً
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ُت *}[الشعراء.]83 :
ْما َوأ ْ
الصاٟت َ
[الشعراء .]83 :وقولو تعاذل عنو أيضاًَ { :ى ْ
ب ِرل ُحك ً
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ُت *} [الشعراء .]83 :وقولو تعاذل عنو
ْما َوأ ْ
وقولو تعاذل عنو أيضاًَ { :ر ّْ
الصاٟت َ
ب َى ْ
ب ِرل ُحك ً
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ٍت
ْما َوأ ْ
اجنُْب ٍِت َوبَِ َّ
الصاٟت َ
ُت *} [الشعراء .]83 :وقولو تعاذل عنو أيضاًَ { :و ْ
أيضاًَ { :ى ْ
ب ِرل ُحك ً
ْما
َصنَ َاـ *} [ابراىيم  .]35 :وقولو تعاذل عن دعائو االخر أيضاًَ { :ر ّْ
أَ ْف نَػ ْعبُ َد األ ْ
ب} { َى ْ
ب ِرل ُحك ً
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ُت
ْما َوأ ْ
َوأ ْ
الصاٟت َ
الصاٟت َ
ُت *}[الشعراء .]83 :وقولو تعاذل عنو أيضاًَ { :ى ْ
ب ِرل ُحك ً
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ُت *}[الشعراء:
ْما َوأ ْ
*}[الشعراء .]83 :وقولو تعاذل عنو أيضاًَ { :ر ّْ
الصاٟت َ
ب} { َى ْ
ب ِرل ُحك ً
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
ُت *}[الشعراء .]83 :وقولو تعاذل
ْما َوأ ْ
الصاٟت َ
 .]83وقولو تعاذل عنو أيضاًَ { :ى ْ
ب ِرل ُحك ً
ِ ِِ
ين َك َف ُروا َوا ْغ ِف ْر لَنَا}[ا١تمتحنة.]5 :
عنو أيضاًَ { :ربَّػنَا الَ َْٕت َع ْلنَا فْتػنَةً للَّذ َ
ِ
ِ
ك تُ ِ
ض ُّل َِّٔا َم ْن
قومو الرجفةُ قولو{ :إِ ْف ى َي إِالَّ فْتػنَتُ َ
وقولو تعاذل عن موسى عليو السالـ عندما أخذت َ
تَشاء وتَػه ِدي من تَشاء أَنْ ِ
ِ
ِ
ب لَنَا ُِب َى ِذهِ ُّ
الدنْػيَا
ت َوليُّػنَا فَا ْغف ْر لَنَا َو ْارٛتَْنَا َوأَنْ َ
َ َُ ْ َْ َ ُ َ
ين * َوا ْكتُ ْ
ت َخْيػ ُر الْغَاف ِر َ
ِ
ك} [االعراؼ  155 :ػ .]156
َح َسنَةً َوُِب ااخَرةِ إِنَّا ُى ْدنَا إِلَْي َ
ِ
ت َعلَ َّي َو َعلَى
وقولو تعاذل :عن سليماف عليو السالـ أنو قاؿَ { :ر ّْ
ب أ َْوِز ْع ٍِت أَ ْف أَ ْش ُكَر ن ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْػ َع ْم َ
ي وأَ ْف أَعمل ِ
ِ
اٟتا تَػرضاه وأ َْد ِخ ْل ٍِت بِر ْٛتتِك ُِب ِعب ِاد َؾ َّ ِِ
ُت *} [النمل .]19 :
ََ َ
الصاٟت َ
َوال َد َّ َ ْ َ َ َ
َ
ص ً ََُْ
ِ
ك وعلَّمتٍَِت ِمن تَأْ ِو ِيل األَح ِاد ِ
ِ
يث
وقولو تعاذل عن يوسف عليو السالـ أنو قاؿَ { :ر ّْ
ْ
ب قَ ْد آتَػْيتٍَِت م َن اْل ُم ْل َ َ ْ
َ
َٟتِ ْق ٍِت بِ َّ ِِ
الدنْػيا و ِ
السماو ِ
ِ
ض أَنْ َ ِ ِ
ات َواأل َْر ِ
ُت *} [يوسف:
ااخَرةِ تَػ َوفٍَِّت ُم ْسلِ ًما َوأ ْ
الصاٟت َ
ت َوليّْي ُب ُّ َ َ
فَاطَر َّ َ َ
.]101

ع إذل اهلل دائماً ُب تثبيت إٯتانو  ،ويعمل األسباب
يتضر َ
ومن دعاء يوسف عليو السالـ :ينبغي للعبد أف ّ
يتمها عليو  ،و٭تسن
لذلك :يسأؿ اهلل حسن ا٠تا٘تة  ،و٘تاـ النعمة َّ ،
ويتوس ُل بنعمو اٟتاصلة إذل ربو أف ّ
بعضهم ػ بل ىو دعاءُ اهللِ أف ُْ٭ت ِس َن خا٘تتو ،
لو العاقبة  ،وليس ىذا من (يوسف) ٘تنياً للموت ػ كما َّ
ظن ُ
كل وقت[(.])318
العبد ربَّو ذلك َّ
ويتوفّاه على اإلسالـ .كما يسأؿ ُ
وقد ٚتعت ىذه الدعوةُ اإلقر َار إليو  ،والرباء َة من مواالةِ غ َِت اهلل سبحانو  ،وكوف الوفاةِ على اإلسالـ
العبد  ،واالعًت ِ
بيد ِ
بيد اهلل  ،ال ِ
العبد  ،وأ ّف ذلك ِ
أجل غايات ِ
اؼ با١تعاد ِ ،
وطلب مرافقة
ُّ
السعداء[(.])319
د ػ القوة ُب طاعة اهلل وعبادتو:
ِ
ِ ِ ِ
وب أ ِ
صا ِر *} [ص .]45 :
يم َوإِ ْس َح َ
ُورل األَيْدي َواألَبْ َ
اؽ َويَػ ْع ُق َ
قاؿ تعاذلَ { :واذْ ُك ْر عبَ َادنَا إبْػَراى َ
ِ
القوة ُب {أ ِ
صا ِر *}  ،والعلم بأم ِر اهللِ .وروي عن قتادة قاؿ :أُعطُوا
ُورل األَيْدي َواألَبْ َ
ومعٌت قاؿ :أولو ّ
ِ
صراً ُب ال ّدين[(.])320
قوًة ُب العبادة  ،وبَ َ
والشواىد ُب ذكر عبادةِ األنبياء عليهم الصالة والسالـ كثَتةٌ منها:
ِ
الصالَةِ َوِم ْن ذُّْريَِّيت َربَّػنَا َوتَػ َقبَّ ْل
يم َّ
قولو تعاذل على لساف إبراىيم عليو الصالة والسالـَ { :ر ّْ
ب ْ
اج َع ْل ٍِت ُمق َ
ُد َع ِاء *} [ابراىيم .]40 :
الصالَةِ َو َّ
الزَكاةِ َوَكا َف ِعْن َد َربِّْو َم ْر ِضيِّا *}
وقولو تعاذل ُب مدح
إٝتاعيل عليو السالـَ { :وَكا َف يَأْ ُم ُر أ َْىلَوُ بِ َّ
َ
[مرمي .]55 :
اى ْم أَئِ َّمةً يَػ ْه ُدو َف بِأ َْم ِرنَا َوأ َْو َحْيػنَا إِلَْي ِه ْم فِ ْع َل
وقولو تعاذل ُب مدح إسحاؽ ويعقوب عليهما السالـَ { :و َج َع ْلنَ ُ
ِِ
الصالَةِ وإِيتاء َّ ِ
ْ ِ ِ
ين *} [االنبياء .]73 :
الزَكاة َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
ا٠تَْيػَرات َوإقَ َاـ َّ َ َ َ
الطَت
وقولو تعاذلُ :ب وصف عبادة داود عليو السالـ وإنابتو  ،وكثرة تسبيحو وخشوعو حىت إ ّف َ
اٞتباؿ و َ
ِ
اؿ َم َعوُ يُ َسبّْ ْح َن
اب *إِنَّا َس َّخ ْرنَا ْ
ّْ
اٞتِبَ َ
اصِ ْرب َعلَى َما يَػ ُقولُو َف َواذْ ُك ْر َعْب َدنَا َد ُاو َ
ترد ُد معوْ { :
ود ذَا األَيْد إِنَّوُ أ ََّو ٌ
ِ ِ
ِ
اب *} [ص  17 :ػ .]19
ورةً ُكلّّ لَوُ أ ََّو ٌ
بالْ َعش ّْي َوا ِإل ْشَراؽ * َوالطَّْيػَر َْ٤ت ُش َ
ِ
اب *} [ص :
ووصف نوبتو بقولو سبحانوَ { :وظَ َّن َد ُاو ُ
ود أََّ٪تَا فَػتَػنَّاهُ فَ ْ
استَػ ْغ َفَر َربَّوُ َو َخَّر َراك ًعا َوأَنَ َ
.]24
أحب
وقد وصف لنا
ُ
وقوتو فيها  ،فقاؿُّ « :
الرسوؿ (ص) جانباً من كثرة عبادة داود عليو السالـ ّ ،
ِ
ِ
ويقوـ ثلثو ،
داود  ،و ُّ
يناـ َ
الصالة إذل اهلل صالةُ َ
نصف الليل ُ ،
صياـ داود  ،كاف ُ
أحب الصياـ إذل اهلل ُ
ويناـ سدسو  ،وكاف يصوـ يوماً ِ ،
يفر إذا القى»[(.])321
ويفط ُر يوماً  ،وال ُّ
ُ
ُ َ

ِ ِ
وقوتو فيها  ،فهي كثَتةٌ جداً  ،وال غرابةَ ُب ذلك  ،فهو الذي
و ّأما عن نبينا ٤تمد (ص) وكثرة عبادتو ّ ،
وجل{ :يَاأَيُّػ َها اْل ُمَّزّْم ُل *قُ ِم
امتأل قلبُو معرفةً بربّو سبحانو  ،وحبّاً وتعظيماً لو  ،وىو الذي قاؿ لو ربُّو ّ
عز ّ
ِ ِ
ص ِمْنوُ قَلِيالً *أ َْو ِزْد َعلَْي ِو َوَرت ِّْل اْل ُق ْرآ َف تَػ ْرتِيالً *} [ا١تزمل  1 :ػ .]4
اللَّْي َل إِالَّ قَليالً *ن ْ
ص َفوُ أَ ِو انْػ ُق ْ
ِ
اس ُج ْد لَوُ َو َسبّْ ْحوُ لَْيالً طَ ِويالً *} [اإلنساف .]26 :
وىو الذي قاؿ لو ربو عز وجلَ { :وم َن اللَّْي ِل فَ ْ
اصطَِ ْرب لِعِبَ َادتِِو َى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َِٝتيِّا *} [مرمي .]65 :
وقاؿ لو{ :فَ ْ
اعبُ ْدهُ َو ْ
ومن أحوالو (ص) ُب عبادتو وقوتو فيها:
ٍ
فقلت :يرَك ُع عند
فافتتح البقرَة ُ ،
النيب (ص) َ
* عن حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ :صلّ ُ
ذات ليلة َ ،
يت مع ّ
ا١تئة ٍ ،ب مضى  ،فقلت يصلّي ّٔا ُب الر ِ
ِ
كعة ،
ُ
فمضى  ،فقلت :يركع ّٔا ٍ ،ب افتتح النساء فقرأىا ٍ ،ب افتتح اؿ عمراف  ،فقرأىا  ،يقرأ مسًتسالً  ،إذا
مر ٍ
تعوذ ٍ ،ب ركع  ،فجعل يقوؿ:
باية فيها
مر بسؤ ٍاؿ سأؿ  ،وإذا َّ
تسبيح سبّ َح  ،وإذا َّ
َّ
ٌ
بتعوذ ّ
مر ّ
«سبحاف ريب العظيم» فكاف ركوعو ٨تواً من قيامو ٍ ،ب قاؿٝ« :تع اهلل ١تن ٛتده» زاد ُب رو ٍ
اية« :ربنا
سجوده
سجد فقاؿ« :سبحاف ريب األعلى» فكاف
لك اٟتمد» ٍب قاـ قياماً طويالً قريباً ٦تا ركع ٍ ،ب َ
ُ
قريباً من قيامو[(.])322
* وعن ا١تغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو قاؿ :قاـ ُّ
غفر اهللُ
النيب (ص) حىت ّ
تورمت قدماه  ،فقيل لو :قد َ
لك ما تق ّد َـ من ذنبك وما تأخر  ،قاؿ« :أفال أكو ُف عبداً شكوراً؟!»[(.])323
َ
 3ػ كماؿ التوكل على اهلل:
ِ
األمثلة:
وإليك شيئاً من
اؿ لَِق ْوِمو ياقَػ ْوِـ إِ ْف َكا َف َكبُػَر
قاؿ اهلل عز وجل عن نبيو نوح عليو السالـَ { :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ نُ ٍ
وح إِ ْذ قَ َ
علَي ُكم م َق ِامي وتَذْكِ َِتي بِآي ِ
ات اللَّ ِو فَػعلَى اللَّ ِو تَػوَّك ْلت فَأ ِْ
َٚت ُعوا أ َْمَرُك ْم َو ُشَرَكاءَ ُك ْم ٍُبَّ الَ يَ ُك ْن أ َْم ُرُك ْم َعلَْي ُك ْم
َ ُ
َ
َ
َْ ْ َ
َ
رل والَ تُػْن ِظر ِ
ُغ َّمةً ٍُبَّ ا ْق ُ ِ
وف *} [يونس .]71 :
ضوا إ ََّ َ
ُ
َِّن بَِريءٌ ِ٦تَّا تُ ْش ِرُكو َف *
وقاؿ تعاذل عن نبيو ىود عليو السالـ ُب ٤تاجتو لقومو{ :إِ ِّّْن أُ ْش ِه ُد اللَّوَ َوا ْش َه ُدوا أ ّْ
وف *إِ ِّّْن تَػوَّك ْلت علَى اللَّ ِو رّْيب وربّْ ُكم ما ِمن دآبٍَّة إِالَّ ىو ِ
ِمن دونِِو فَ ِك ُ ِ
ٚتيعا ٍُبَّ الَ تُػْن ِظر ِ
آخ ٌذ
َ ََ ْ َ ْ َ
َ ُ َ
ْ ُ
يدوِِّن َ ً
َُ
ُ
ِ ٍ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
اصيتِها إِ َّف رّْيب علَى ِصر ٍ
ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم
بِنَاصيَت َها إِ َّف َرّْيب َعلَى صَراط ُم ْستَقي ٍم * َما م ْن َدآبَّة إِالَّ ُى َو آخ ٌذ بِنَ َ َ َ َ
َ
*} [ىود 54 :ػ .]56
و١تا علم نيب اهلل ىود عليو السالـ أ ّف ربو على صر ٍ
اط مستقي ٍم ُب َخ ْلقو  ،وأمره وهنيو  ،وثوابو وعقابو ،
ُّ
ّ
ّ
وقضائو وقدره  ،ومنعو وعطائو  ،وعافيتو وبالئو  ،وتوفيقو وخذالنو  ،ال ٮترج ُب ذلك عن موجب كمالو
ا١تقدس  ،الذي تقتضيو أٝتاؤه وصفاتو  ،من العدؿ واٟتكمة  ،والرٛتة واإلحساف والفضل  ،ووضع
الثواب موضعو  ،والعقوبة ُب موضعها الالئق ّٔا  ،ووضع التوفيق وا٠تذالف  ،والعطاء وا١تنع  ،وا٢تداية

كماؿ ِ
اٟتمد والثناء:
واإلضالؿ  ،كل ذلك ُب أماكنو و٤تالّو الالئقة بو ْ ،تيث يستحق على ذلك َ
العلم والعرفا َف  ،إذ
َ
أوجب لو ذلك َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َِّن
متجرد هلل{ :إِ ِّّْن أُ ْش ِه ُد اللَّوَ َوا ْش َه ُدوا أ ّْ
نادى على رؤوس ا١تأل ُب قومو ّتناف ثابت  ،وقلب خائف بل ّ
ب ِريء ِ٦تَّا تُ ْش ِرُكو َف * ِمن دونِِو فَ ِك ُ ِ
ِ ِ
ت َعلَى اللَّ ِو َرّْيب َوَربّْ ُك ْم َما ِم ْن َدآبٍَّة
ْ ُ
يدوِِّن َٚت ًيعا ٍُبَّ الَ تُػْنظ ُروف *إِ ِّّْن تَػ َوَّك ْل ُ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
إِالَّ ُى َو آخ ٌذ بِنَاصيَت َها إِ َّف َرّْيب َعلَى صَراط ُم ْستَقي ٍم *} [ىود  54 :ػ .]56
أخاؼ َم ْن ناصيتُو بيد غَته  ،وىو ُب قهره وقبضتو  ،وٖتت قه ِره وسلطانو  ،وىل ىذا إال ِم ْن
فكيف
ُ
ِ
أقبح الظل ِم؟![(.])324
أجهل اٞتهل و ِ

ومن مواقف الشجاعة والثبات وحسن الظن باهلل عز وجل ما قصو اهلل عز وجل علينا ُب كتابو عن
اٞتمع ِ
اف
موسى عليو السالـ مع قومو عندما تبعهم فرعوف وجنوده عند البحر .قاؿ تعاذل{ :فَػلَ َّما تَػَراءَى َْ ْ َ
ِ
اؿ أَصحاب موسى إِنَّا لَم ْدرُكو َف *قَ َ ِ ِ
ِ
ب
وسى أ َِف ْ
اض ِر ْ
اؿ َكالَّ إ َّف َمع َي َرّْيب َسيَػ ْهدي ِن *فَأ َْو َحْيػنَا إ َذل ُم َ
قَ َ ْ َ ُ ُ َ
ُ َ
ِ
اؾ الْبَ ْحَر فَانْػ َفلَ َق فَ َكا َف ُك ُّل فِْرٍؽ َكالطَّ ْوِد الْ َع ِظي ِم *} [الشعراء  61 :ػ .]63
صَ
ب َع َ
َّ ِ
ين
صَرهُ اللَّوُ إِ ْذ أ ْ
ص ُروهُ فَػ َق ْد نَ َ
وما قصو علينا عن ٤تمد (ص) وىو ُب غار ثور قاؿ تعاذل{ :إِالَّ تَػْن ُ
َخَر َجوُ الذ َ
ِ
ِ
وؿ لِ ِ ِ
َك َفروا ثَ ِاِّن اثْػنَػ ْ ِ
صاحبِو الَ َْٖتَز ْف إِ َّف اللَّوَ َم َعنَا فَأَنْػَزَؿ اللَّوُ َسكينَتَوُ َعلَْيو َوأَيَّ َدهُ
ُت إِ ْذ ُ٫تَا ُِب الْغَا ِر إِ ْذ يَػ ُق ُ َ
ُ َ
ِّتن ٍ
ود َدلْ تَػَرْوَىا} [التوبة .]40 :
ُُ
 4ػ حسن الظن باهلل والرضى ْتكمو:
ِ
ينبع من العلم باهلل عز وجل  ،ومعرفة أٝتائو وصفاتو
وىذه الصفات من ٙتار التوّكل الصادؽ  ،الذي ُ
واثارىا.
اؿ
الس ْع َي قَ َ
قاؿ تعاذل عن خليلو إبراىيم عليو الصالة والسالـ{ :فَػبَش َّْرنَاهُ بِغُالٍَـ َحلِي ٍم *فَػلَ َّما بَػلَ َغ َم َعوُ َّ
اؿ ياأَب ِ
ت ا ْفػ َع ْل َما تُػ ْؤَم ُر َستَ ِج ُدِِّن إِ ْف َشاءَ اللَّوُ ِم َن
ٍت إِ ِّّْن أ ََرى ُِب الْ َمنَ ِاـ أ ّْ
َِّن أَ ْذ َْتُ َ
يَابػُ ََّ
ك فَانْظُْر َما َذا تَػَرى قَ َ َ َ
ِ ِ
الصابِ ِرين * تُػ ْؤمر ستَ ِج ُدِِّن إِ ْف َشاء اللَّوُ ِمن َّ ِ
َّ ِ ِ ِ
يم
ين * فَػلَ َّما أ ْ
َّ َ َ ُ َ
الصاب ِر َ
َ
َ
َسلَ َما َوتَػلوُ ل ْل َجبُت * َونَ َاديْػنَاهُ أَ ْف ياإبْػَراى ُ
ِ
ِِ
ُت *} [الصافات 101 :ػ
ت ُّ
الرْؤيَا إِنَّا َك َذل َ
ُت *إِ َّف َى َذا َ٢تَُو الْبَالَءُ الْ ُمبِ ُ
ك َْ٧ت ِزي الْ ُم ْحسن َ
ص َّد ْق َ
*قَ ْد َ
.]106
حقاً إ ّف ىذا ٢تو البالءُ ا١تبُت  ،واالمتحا ُف العظيم  ،للثقة باهلل عز وجل  ،والرضى ْتكمو  ،واالستسالـ
َسلَما وتَػلَّوُ لِْل َجبِ ِ
ُت *}
ألمره  ،وقد وصف اهلل سبحانو حا٢تما بقولو{ :فَػلَ َّما أ ْ َ َ
الد والو ُلد ألمر اهلل وجل وحكمو.
أي أسلم الو ُ
أعظم إٯتاهنا باهلل وتوحيده؟![(.])325
أطهرىا  ،و َ
أعظم ىذه النفوس  ،وأنبلَها و َ
اهلل أكرب ما َ
و٪توذج اخر من التوكل العظيم والثبات العظيم إلبراىيم عليو الصالة والسالـ فيما قصو اهلل عز وجل
ِ
ِِ
ُت *قُػ ْلنَا يانَ ُار ُكوِِّن بَػ ْرًدا
ص ُروا آ٢تتَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم فَاعل َ
علينا عن إلقائو ُب النار  ،قاؿ تعاذل{ :قَالُوا َحّْرقُوهُ َوانْ ُ
ِ ِ
ِ
ين *} [االنبياء  68 :ػ .]70
اى ُم األ ْ
يم * َوأ ََر ُادوا بِو َكْي ًدا فَ َج َع ْلنَ ُ
َخ َس ِر َ
َو َسالَ ًما َعلَى إبْػَراى َ

البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ« :حسبػنَا اهلل ونِعم ِ
يل» قا٢تا إبراىيم حُت ألقي
روى
ُّ
الوك ُ
َ ُْ ُ َ ْ َ َ
٤تم ٌد حُت قيل لو[ :اؿ عمراف]173 :
ُب النار  ،وقا٢تا ّ
عز وجل ُب سورة يوسف عن يعقوب عليو السالـ  ،وحسن ظنو باهلل عز وجل  ،والرضا
قصو اهلل ّ
ما ّ
ْتكمو النابع من صدقو وتوكلو  ،وثقتو بربو سبحانو  ،قاؿ تعاذل ُب وصف رجائو  ،وحسن ظنو بربو
ت لَ ُك ْم
سبحانو  ،بعد ما فقد ابنَو الثاِّن  ،وقبلو كاف قد فقد
يوسف عليو السالـ{ :قَ َ
اؿ بَ ْل َس َّولَ ْ
َ
ٚتيعا إِنَّو ىو الْعلِيم ْ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َّ
يم * َوتَػ َوَّذل َعْنػ ُه ْم َوقَاؿ
أَنْػ ُف ُس ُك ْم أ َْمًرا فَ َ
اٟتَك ُ
يل َع َسى اللوُ أَ ْف يَأْتيٍَِت ّٔ ْم َ ً ُ ُ َ َ ُ
صْبػٌر َٚت ٌ
ِ
ِ
َّت عيػنَاه ِمن ْ ِ
ف َح َّىت تَ ُكو َف
وس َ
وس َ
يم *قَالُوا تاللَّو تَػ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
َس َفى َعلَى يُ ُ
ياأ َ
اٟتُْزف فَػ ُه َو َكظ ٌ
ف َوابْػيَض ْ َْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ٍت
ُت *قَ َ
َحَر ً
اؿ إَِّ٪تَا أَ ْش ُكو بَػثّْي َو ُح ْزِِّن إِ َذل اللَّو َوأ َْعلَ ُم م َن اللَّو َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف *يَابَِ َّ
ضا أ َْو تَ ُكو َف م َن ا ْ٢تَالك َ
ا ْذىبوا فَػتح َّسسوا ِمن يوسف وأ َِخ ِيو والَ تَػيأ ِ
َّ ِ ِ
َس ِم ْن َرْو ِح اللَّ ِو إِالَّ الْ َق ْوُـ الْ َكافُِرو َف
َُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
َسوا م ْن َرْو ِح اللو إنَّوُ الَ يَػْيأ ُ
*} [يوسف  83 :ػ .]87
العظيم من يعقوب عليو السالـ ُب ربّْو عز وجل  ،وحسن ظنو بو  ،واستسالمو ٟتكمو
وإ ّف ىذا الرجاءَ
َ
ٚتيعا إِنَّو ىو الْعلِيم ْ ِ
ِ ِِ ِ
َّ
يم *} [يوسف  ]83 :وقد
اٟتَك ُ
ليظهر من قولوَ { :ع َسى اللوُ أَ ْف يَأْتيٍَِت ّٔ ْم َ ً ُ ُ َ َ ُ
َ
توسل عليو السالـ إذل ربو باٝتو (العليم) و(اٟتكيم) وذلك لعلم يعقوب عليو السالـ بربو  ،وعلمو
ّ
بأٝتائو وصفاتو  ،ودالالهتا واثارىا  ،فكأنّو يقوؿ :إنو ىو (العليم) ْتارل ُب اٟتزف واألسف
ٍ
ٍ
ومصلحة.
ٟتكمة
(اٟتكيم) الذي دل يبتلٍت بذلك إال
ٍت ا ْذ َىبُوا فَػتَ َح َّس ُسوا ِم ْن
َّضح ىذا الرجاءُ ُب اهلل عز وجل وعدـ اليأس من رٛتتو من قولو{ :يَابَِ َّ
وكذلك يت ُ
يوسف وأ َِخ ِيو والَ تَػيأ ِ
َّ ِ ِ
َس ِم ْن َرْو ِح اللَّ ِو إِالَّ الْ َق ْوُـ الْ َكافُِرو َف *}
ُ ُ َ َ َ ْ ُ
َسوا م ْن َرْو ِح اللو إنَّوُ الَ يَػْيأ ُ
 5ػ االستعانة باهلل عز وجل والتربؤ من اٟتوؿ والقوة:
حياهتم كلَّها قائمةً على
وىذه الصفة من أعظم ٙتار العلم باهلل عز وجل وتوحيده والتوكل عليو  ،فًتى َ
االستعانة باهلل وحده  ،واالعتصاـ بو سبحانو  ،و ّأهنم ال يروف ألنفسهم فضالً وال قوة إال ٔتا ٯت ّدىم اهلل
وعزتو عز وجل وىذه الصفةُ بارزةٌ ُب ىديهم ٚتيعاً  ،نكتفي منها ٔتا يلي:
بو من توفيقو ّ
قوؿ اهلل عز وجل ُب دعاء نوح عليو السالـ بعد أف ك ّذبو قومو  ،وبذؿ ٚتيع األسباب ُب ىدايتهم:
َِّن م ْغلُوب فَانْػتَ ِ
ص ْر *} [القمر .]10 :
{فَ َد َعا َربَّوُ أ ّْ َ ٌ
ك الْم ِ
ِ
صَتُ *
ك تَػ َوَّك ْلنَا َوإِلَْي َ
قولو تعاذل عن إبراىيم عليو الصالة والسالـ أنو قاؿَ { :ربػَّنَا َعلَْي َ
ك أَنَػْبػنَا َوإلَْي َ َ
ربػَّنَا الَ َْٕتع ْلنَا فِْتػنَةً لِلَّ ِذين َك َفروا وا ْغ ِفر لَنَا ربػَّنَا إِنَّك أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
يم *} [ا١تمتحنة  4 :ػ .]5
َ َ َ ُ
َ
َ ُ َ ْ َ
َ
اٟتَك ُ
ِ
وقولو تعاذل أيضاً عن وصية أخرى من موسى لقوموِ { :
ض لِلَّ ِو يُوِرثػُ َها َم ْن
استَعينُوا بِاللَّو َو ْ
اصِربُوا إِ َّف األ َْر َ
ْ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ُت *} [االعراؼ .]128 :
يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ِِ
آمْنتُ ْم بِاللَّ ِو فَػ َعلَْي ِو
وقولو تعاذل أيضاً عن وصية أخرى من موسى لقوموَ { :وقَ َ
وسى ياقَػ ْوـ إ ْف ُكْنتُ ْم َ
اؿ ُم َ
ِِ
ُت *} [يونس .]84 :
تَػ َوَّكلُوا إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْسلم َ

ت بَِرّْيب َوَربّْ ُك ْم ِم ْن
وقولو تعاذل عن موسى عليو السالـ عندما ىدده فرعوف بالقتلَ { :وقَ َ
وسى إِ ِّّْن ُع ْذ ُ
اؿ ُم َ
ِ ِ ِ
اٟتِس ِ
ٍ
اب *} [غافر .]27 :
ُك ّْل ُمتَ َك ّْرب الَ يػُ ْؤم ُن بيَػ ْوـ ْ َ
رل ِ٦تَّا
تعرض لفتنة النساء{ :قَ َ
اؿ َر ّْ
َح ُّ
ب ّْ
ب إِ ََّ
الس ْج ُن أ َ
وقولو تعاذل عن يوسف عليو السالـ عندما ّ
ؼ ع ٍّْت َكي َدى َّن أَصب إِلَي ِه َّن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
ِ
صَر َ
اٞتَاىل َ
يَ ْد ُعونٍَِت إِلَْيو َوإِالَّ تَ ْ
ُت *فَ ْ
ؼ َعْنوُ
اب لَوُ َربُّوُ فَ َ
استَ َج َ
ص ِر ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
الس ِم ِ
ِ
يم *} [يوسف  33 :ػ .])326([]34
َكْي َد ُى َّن إنَّوُ ُى َو َّ ُ
يع اْل َعل ُ
ثانياً ػ ىديهم عليهم الصالة والسالـ ُب السلوؾ واألخالؽ:
وجل أنبياءَه عليهم الصالة والسالـ بالكماؿ البشري ُب األخالؽ والسلوؾ  ،فجاءوا
خص اهلل ّ
لقد ّ
عز ّ
هتدى بأخالقهم  ،ويقتدى بسلوكهم  ،كما كاف الشأ ُف ُب توحيدىم وإٯتاهنم ،
قدوات ١تن بعدىم  ،يُ َ
ومعرفتهم برّٔم  ،وال غرابة فيما وصلوا إليو من أخالؽ عالية  ،وصفات نبيلة  ،فما ىي إال من اثار
ب
التصور الصحيح  ،واإلٯتاف العظيم  ،فاالرتبا ُط بُت ا١تعت َقد والسلوؾ ارتبا ٌط قوي  ،وبينهما َ
تناس ٌ
ّ
صح االعتقاد وكاف سليماً  ،فإ ّف األخالؽ تعلو وتنمو ،
تشهد لو األدلة والتجارب  ،فكلّما َّ
طردي ُ ،
وتشرؽ  ،والعكس بالعكس.
ُ
القلوب ُّ
ائم
لعل
وحسبنا أف
نستعرض بعض ىذه األخالؽ الرفيعة  ،لتدلُّنا على بقيتها َّ ،
َ
َ
ترؽ  ،والعز ُ
تستيقظ  ،لتلحق ّٔذه الصفوة ا١تباركة  ،فتهتدي بأخالقهم  ،وتسَت بسلوكهم  ،وخاصة ُب مثل زماننا
ا١تعاصر  ،الذي يشهد أزمةَ أخالؽ  ،وسوء ٦تارسات ُب التعامل بُت الناس  ،فإف كنّا ٤تبُت لألنبياء
حقيقةً فهذه أخالقهم عليهم الصالة والسالـ  ،وقد أمرنا اهلل عز وجل باالقتداء ّٔم فيها وُب غَتىا:
ومن ىذه األخالؽ ما يلي:
 1ػ خلق الرٛتة بالناس والشفقة عليهم من عذاب اهلل عز وجل:
اؿ يَاقَػ ْوِـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم
وحا إِ َذل قَػ ْوِم ِو فَػ َق َ
قاؿ تعاذل عن دعوة نوح عليو السالـ لقومو{ :لَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا نُ ً
ِ ٍ
اب يَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم *} [االعراؼ .]59 :
َخ ُ
م ْن إِلَو َغْيػ ُرهُ إِ ِّّْن أ َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
اب يَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم *}
خوفهم إ ْف دل يطيعوه
َخ ُ
عذاب اهلل  ،فقاؿ{ :إِ ِّّْن أ َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
َ
ٌ
فنوح عليو السالـ ّ
وىذا من نصحو عليو السالـ ٢تم  ،وشفقتو عليهم  ،حيث خاؼ عليهم العذاب األبدي  ،والشقاء
السرمدي  ،كإخوانو من ا١ترسلُت  ،الذين يشفقوف على ا٠تلق أعظم من شفقة ابائهم
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عند ٚتيع األنبياء عليهم الصالة والسالـ  ،ومن
وىذا
ُ
التخوؼ على الناس من عذاب اهلل عز وجل كاف َ
ذلك قوؿ اهلل تعاذل عن شعيب عليو السالـ ٭تذر قومو{ :وياقَػوِـ الَ َ٬ت ِرمنَّ ُكم ِش َقاقِي أَ ْف ي ِ
صيبَ ُك ْم ِمثْ ُل
ُ
َْ ْ
ََ ْ
وط ِمْن ُكم بِبعِ ٍ
ٍ
ود أَو قَػوـ صالِ ٍح وما قَػوـ لُ ٍ
يد *} [ىود .]89 :
اب قَػ ْوَـ نُ ٍ
وح أ َْو قَػ ْوَـ ُى ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َص َ
َما أ َ
ْ َ

ِ ِ
ِ
وقد وصف اهلل عز وجل نبيو ٤تمد (ص) بقولو{ :لَ َق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ُّم
َ َ ْ َُ
وؿ م ْن أَنْػ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيو َما َعنت ْ
ّ ّ
ِ
ِِ
يم *} [التوبة .]128 :
ُت َرُؤ ٌ
يص َعلَْي ُك ْم بِاْل ُم ْؤمن َ
َح ِر ٌ
وؼ َرح ٌ
 2ػ النصح للناس:
قولو تعاذل عن نبيو نوح عليو السالـ{ :قَ َ ِ
ِ
وؿ ِمن ر ّْ ِ
ُت
س ِيب َ
ب اْل َعالَم َ
ضالَلَةٌ َولَك ٍّْت َر ُس ٌ ْ َ
اؿ يَاقَػ ْوـ لَْي َ
ِ
ص ُح لَ ُك ْم َوأ َْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِو َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف *} [االعراؼ  61 :ػ .]62
*أُبَػلّْغُ ُك ْم ِر َساالَت َرّْيب َوأَنْ َ
وقولو تعاذل عن نبيو ىود عليو السالـ{ :قَ َ ِ
ِ
وؿ ِمن ر ّْ ِ
ُت
ب الْ َعالَم َ
س ِيب َس َف َ
اىةٌ َولَك ٍّْت َر ُس ٌ ْ َ
اؿ يَاقَػ ْوـ لَْي َ
ِ ِ
ِ
ُت *} [االعراؼ  67 :ػ .]68
*أُبَػلّْغُ ُك ْم ِر َساالَت َرّْيب َوأَنَا لَ ُك ْم نَاص ٌح أَم ٌ
اؿ} [األعراؼ.]79 :
وقولو تعاذل عن نبيو صاحل عليو السالـ بعد ىالؾ قومو{ :فَػتَػ َوَّذل َعْنػ ُه ْم َوقَ َ
وقولو تعاذل عن نبيو شعيب عليو السالـ بعد ىالؾ قومو{ :فَػتَػ َوَّذل َعْنػ ُه ْم َوقَاؿ ياقَػ ْوِـ لَ َق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم
ٍ ِ
ِ
ين *} [االعراؼ .]93 :
ت لَ ُك ْم فَ َكْي َ
ص ْح ُ
ِر َساالَت َرّْيب َونَ َ
ف َ
آسى َعلَى قَػ ْوـ َكاف ِر َ
األمر أف يهل َكو  ،فخاطبو اهلل
ولقد بلغ
النصح والشفقةُ على الناس من نبينا ٤تمد (ص) حىت َ
ُ
كاد ىذا ُ
ِِ
عز وجل قائالً{ :لَعلَّ ِ
ُت *} [الشعراء ، ]3 :فكاف ٭تزف حزناً شديداً
ك بَاخ ٌع نَػ ْف َس َ
َ َ
ك أَالَّ يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
على عدـ إٯتاهنم نصحاً ٢تم  ،وشفقة عليهم[(.])328
ومن ىذا الباب  ،أيضاً تلك الدعوة اليت وجهها إبراىيم عليو الصالة والسالـ
ألبيو  ،واليت كانت كلّها نصح وشفقةٌ ورٛتةٌ مع ٍ
جم  ،وحلم وتلطف  ،من االبن النيب إذل أبيو
أدب ٍّيب
ٌ
الكافر:
ِ ِ ِ ِ ِ
اؿ ِألِبِ ِيو ياأَب ِ
ِ
ت ِدلَ تَػ ْعبُ ُد َما الَ يَ ْس َم ُع
يم إِنَّوُ َكا َف َ
صدّْي ًقا نَبِيِّا *إ ْذ قَ َ َ َ َ
قاؿ تعاذلَ { :واذْ ُك ْر ُب الْكتَاب إبْػَراى َ
ِ
ِ ِ
ك َشيئًا *ياأَب ِ
ِ
ك فَاتَّبِ ْع ٍِت أ َْى ِد َؾ ِصَراطًا َس ِويِّا
ت إِ ِّّْن قَ ْد َجاءَِِّن م َن الْع ْل ِم َما َدلْ يَأْت َ
َوالَ يػُْبص ُر َوالَ يػُ ْغ ٍِت َعْن َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب ِم َن
َخ ُ
اؼ أَ ْف ٯتََ َّس َ
ك َع َذ ٌ
*يَاأَبَت الَ تَػ ْعبُد الشَّْيطَا َف إِ َّف الشَّْيطَا َف َكا َف ل َّلر ْٛتَاف َعصيِّا *يَاأَبَت إِ ِّّْن أ َ
ِ
ِ
اغب أَنْت عن ِآ٢ت ِيت ياإِبػر ِاى ِ
اف ولِيِّا *قَ َ ِ
ِ
َّ ِ
َّك َو ْاى ُج ْرِِّن َملِيِّا
يم لَئ ْن َدلْ تَػْنتَو أل َْر ُٚتَن َ
الر ْٛتَاف فَػتَ ُكو َف للشَّْيطَ َ
اؿ أ ََر ٌ َ َ ْ َ ْ َ ُ
اؿ سالَـ علَيك سأ ِ
ك َرّْيب إِنَّوُ َكا َف ِيب َح ِفيِّا *} [مرمي  41 :ػ .]47
َستَػ ْغف ُر لَ َ
*قَ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ
وتوعده بالرجم  ،وطالبو
األب
الشقي َّرد نصيحة إبراىيم عليو الصالة والسالـ  ،وى ّدده ّ ،
َّ
ومع أ ّف َ
ٯتسو من قبل الرٛتن قاؿ :فلما أيس
با٢تجر وا١تقاطعة  ،إالّ أ ّف االبن البار ا٠تائف على أبيو من عذاب ّ
اؿ سالَـ علَيك سأ ِ
ك َرّْيب إِنَّوُ َكا َف ِيب َح ِفيِّا *}  ،تربأ منو  ،واعتزلو  ،وترؾ االستغفار لو
َستَػ ْغف ُر لَ َ
من {قَ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ
 ،ومع ذلك فإف إبراىيم عليو الصالة والسالـ ٭تا ِو ُؿ الشفاعة فيو يوـ القيامة  ،ولكن ح ّقت كلمةُ
ِ
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الصالَةِ َو َّ
الزَكاةِ َوَكا َف ِعْن َد َربِّْو َم ْر ِضيِّا
ومن ذلك قولو تعاذل عن إٝتاعيل عليو السالـَ { :وَكا َف يَأْ ُم ُر أ َْىلَوُ بِ َّ
*} [مرمي .]55 :

أي وكاف مقيماً ألمر اهلل على أىلو  ،فيأمرىم بالصالة ا١تتضمنة اإلخالص للمعبود  ،وبالزكاة ا١تتضمنة
أخص الناس عنده  ،وىم أىلو  ،ألهنم
كمل غَته  ،وخصوصاً ّ
فكمل نفسو  ،و ّ
اإلحساف إذل العبيد ّ ،
أحق بدعوتو من غَتىم[(.])330
ّ
 3ػ الصرب:
الصرب من األخالؽ األساسية ُب اإلمامة ُب الدين:
ِ ِ
ّْؿ
ص ُرنَا َوالَ ُمبَد َ
ت ُر ُس ٌل م ْن قَػْبل َ
قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد ُك ّْذبَ ْ
اى ْم نَ ْ
صبَػ ُروا َعلَى َما ُك ّْذبُوا َوأُوذُوا َح َّىت أَتَ ُ
ك فَ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُت *} [االنعاـ .]34 :
ل َكل َمات اللَّو َولَ َق ْد َجاءَ َؾ م ْن نَػبَِإ الْ ُم ْر َسل َ
صِ َرب َّف َعلَى َما آذَيْػتُ ُمونَا َو َعلَى اللَّ ِو فَػ ْليَتَػ َوَّك ِل الْ ُمتَػ َوّْكلُو َف *} [إبراىيم.]12 :
وقاؿ تعاذلَ { :ولَنَ ْ
ِ
وقاؿ تعاذل{ :فَ ْ ِ
الر ُس ِل َوالَ تَ ْستَػ ْع ِج ْل َ٢تُ ْم} [األحقاؼ.]35 :
صبَػَر أُولُو الْ َع ْزـ ِم َن ُّ
اص ْرب َك َما َ
ِ
اب *} [ص .]44 :
صابًِرا ن ْع َم الْ َعْب ُد إِنَّوُ أ ََّو ٌ
وقاؿ تعاذل عن أيوب عليو السالـ{ :إِنَّا َو َج ْدنَاهُ َ
ا١تتنوعة  ،واليت ثبّتو اهلل عز وجل فيها ،
وقاؿ سبحانو عن نبيو يوسف عليو السالـ بعد تلك االبتالءات ّ
ِِ
ِ
وٕتاوزىا بنجاح{ :إِنَّوُ م ْن يػت َِّق وي ْ ِ ِ
ُت *} [يوسف .]90 :
َجَر الْ ُم ْحسن َ
يع أ ْ
ص ْرب فَإ َّف اللَّوَ الَ يُض ُ
َ َ ََ
وااليات ُب وصف صرب األنبياء عليهم الصالة والسالـ وتقواىم  ،وخشيتهم من اهلل سبحانو كثَتةٌ ال
أىم أغراض قصص األنبياء ُب القراف الكرمي أخ ُذ
ٕتدر اإلشارةُ إليو  ،أ ّف ِم ْن ّْ
يتّسع ا١تقاـ لذكرىا  ،و٦تّا ُ
العرب من صربىم وتضحيتهم ومعاناهتم ُب مواجهة الشرؾ  ،وإرجاع الناس إذل عبادة اهلل عز وجل ،
يقتدي بصربىم َم ْن جاء بعدىم من الدعاة وا١تصلحُت  ،فيثبتوا وال يضعفوا  ،ويستبشروا وال
وذلك حىت
َ
اٟتَ ُّق
ت بِِو فُػ َؤ َاد َؾ َو َجاءَ َؾ ُِب َى ِذهِ ْ
ييأسوا  ،قاؿ تعاذلَ { :وُكالِّ نػَ ُق ُّ
ك ِم ْن أَنْػبَ ِاء ُّ
ص َعلَْي َ
الر ُس ِل َما نػُثَبّْ ُ
ِ ِ ِ ِِ
ُت *} [ىود .]120 :
َوَم ْوعظَةٌ َوذ ْكَرى ل ْل ُم ْؤمن َ
ٍ
ا١توح ِد لربّو  ،ا١توُب لوعده  ،ذلك
صرب ّ
تعرض حمل ٍن عظيمة فصرب ٢تا َ
وىذا إبراىيم عليو الصالة والسالـ ّ
حُت ألقي ُب النار  ،وحُت أ ُِمَر بذبح ابنو  ،وفلذة كبده  ،وحُت أ ُِمَر بًتكو بو ٍاد غَت ذي زرع  ،وحُت
ىاجر من موطنو وترؾ أباه وأقاربو.
وىذا موسى عليو السالـ وما واجو من األذى والتهديد من فرعوف ومأله ٍ ،ب ما واجو من األذى
يرحم اهللُ موسى
والتعنت من قومو بٍت إسرائيل  ،حىت إ ّف الرسوؿ (ص) قاؿ عن موسى عليو السالـُ « :
قد أوذي بأكثر من ىذا فصرب»[(.])331
وىذا عيسى عليو السالـ جاءه من األذى والتهم الباطلة من بٍت إسرائيل حىت تامروا على قتلو وصلبو ،
عز وجل رفعو إليو[(.])332
لكن اهلل ّ
فصرب على ذلك كلو  ،و ّ

واألنبياء وا١ترسلوف يتفاوتوف ُب الصرب  ،فبالرغم من الصرب العظيم من يوسف عليو السالـ ال يعٍت أنو
فاؽ أورل العزـ من الرسل ُب الصرب والتقوى  ،فقصة نوح وإبراىيم وموسى وعيسى وغَتىم صلوات اهلل
وسالمو عليهم أعظم  ،والواقع فيها من اٞتانبُت  ،فما فعلو األنبياء من الدعوة إذل توحيد اهلل وعبادتو
ودينو  ،وإظهار اياتو  ،وأمره وهنيو  ،ووعده ووعيده  ،و٣تاىدة ا١تك ّذبُت ٢تم  ،والصرب على أذاىم  ،ىو
أعظم عند اهلل  ،و٢تذا كانوا أفضل من يوسف صلوات اهلل وسالمو عليهم أٚتعُت  ،وما صربوا عليو وعنو
أعظم من
أعظم من الذي صرب
ُ
يوسف عليو وعنو  ،وعبادهتم هلل وطاعتهم وتقواىم وصربىم ٔتا فعلوه ُ
َخ ْذنَا
صهم اهلل بالذكر ُب قولو تعاذلَ { :وإِ ْذ أ َ
طاعة يوسف وعبادتو وتقواه  ،أولئك أولو العزـ الذين َخ ّ
ِمن النَّبِيُّْت ِميثاقَػهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
ِ
َخ ْذنَا ِمْنػ ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا *}
يسى ابْ ِن َم ْرََمي َوأ َ
َ َ ُْ َ َ َ ْ
يم َوُم َ
َ
وسى َوع َ
وح َوإبْػَراى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك وم ْن نُ ٍ ِ
وسى
َخ ْذنَا م َن النَّبِيّْ َ
[االحزاب  ]7 :وقولو تعاذلَ { :وإِ ْذ أ َ
يم َوُم َ
ُت ميثَاقَػ ُه ْم َومْن َ َ
وح َوإبْػَراى َ
ِ
ِ ِ
ِ
ع لَ ُك ْم ِم َن الدّْي ِن
َخ ْذنَا مْنػ ُه ْم ميثَاقًا َغليظًا *} [االحزاب  ]7 :وقولو تعاذلَ { :شَر َ
يسى ابْ ِن َم ْرََمي َوأ َ
َوع َ
ِ
صى بِِو نُوحا والَّ ِذي أَوحيػنا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
ّْين َوالَ تَػتَػ َفَّرقُوا
َما َو َّ
يم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْف أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
وسى َوع َ
صْيػنَا بو إبْػَراى َ
فِ ِيو} [الشورى  ، ]13 :وىم يوـ القيامة الذين تطلب منهم األمم الشفاعة[(.])333
أعظم صرباً من يوسف
وُب قصة يوسف عليو السالـ من جوانب الصرب العظيمة ما يدلنا على ما ىو ُ
ب إِ َ ِ
ِ
ؼ َع ٍّْت
عليو السالـ  ،ففي قوؿ يوسف عليو السالـَ { :ر ّْ
ص ِر ْ
ب ّْ
َح ُّ َّ
رل ٦تَّا يَ ْد ُعونٍَِت إِلَْيو َوإِالَّ تَ ْ
الس ْج ُن أ َ
َكي َدى َّن أَصب إِلَي ِه َّن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
ُت *} [يوسف  .]33 :عربتاف:
اٞتَاىل َ
ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
إحدا٫تا :اختيار السجن والبالء على الذنوب وا١تعاصي.
القلب على دينو  ،ويصرفو إذل طاعتو  ،وإال فإذا دل يثبت
طلب سؤاؿ اهلل ودعائو أف يثبّ َ
ت َ
والثانيةُ :
ِ
بالذنوب  ،وصار من اٞتاىلُت  ،ففي ىذا توكل على اهلل  ،واستعانة بو أف يثبت
ين
القلب صبا إذل االمر َ
ُ
القلب على اإلٯتاف بو والطاعة.
وىذا كقوؿ موسى عليو السالـ لقومو{ :استعِينوا بِاللَّ ِو واصِربوا إِ َّف األَرض لِلَّ ِو يوِرثػُها من يشاء ِمن ِعب ِادهِ
َْ ُ
ْ َ ُ َ َْ ََ ُ ْ َ
َ ُْ
ِ ِ ِ
ُت *} [االعراؼ ١ .]128 :تا قاؿ فرعوف:
َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ِ
ِ
اؿ موسى لَِقوِم ِو ِ
ِ
اصِربُوا إِ َّف
استَعينُوا بِاللَّو َو ْ
ّْل أَبْػنَاءَ ُى ْم َونَ ْستَ ْحيِي ن َساءَ ُى ْم َوإِنَّا فَػ ْوقَػ ُه ْم قَاى ُرو َف * قَ َ ُ َ ْ ْ
{ َسنُػ َقت ُ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
األَر ِ ِ
ُت *} [االعراؼ  127 :ػ .]128
ض للَّو يُوِرثػُ َها َم ْن يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ْ َ
ِِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ااخرةِ
َّه ْم ُِب ُّ
الدنْػيَا َح َسنَةً َوأل َ
اج ُروا ُِب اللَّو م ْن بَػ ْعد َما ظُل ُموا لَنُبَػ ّْوئَػنػ ُ
ين َى َ
وكذلك قولو تعاذلَ { :والذ َ
َِ ْج ُر َ
َّ ِ
صبَػ ُروا َو َعلَى َرِّّْٔ ْم يَػتَػ َوَّكلُو َف *} [النحل  41 :ػ .]42
ين َ
أَ ْكبَػ ُر لَ ْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف *الذ َ
فال ب ّد من التقوى بفعل ا١تأمور  ،والصرب على ا١تقدور  ،كما فعل يوسف عليو السالـ :اتقى اهلل بالع ّفة
أذاىن لو با١تراودة واٟتبس  ،واستعاف باهلل ودعاه  ،حىت يثبتو على الع ّفة ،
على الفاحشة  ،وصرب على ّ
فتوّكل عليو أف يصرؼ عنو كيدىن  ،وصرب على اٟتبس  ،ومن احتمل ا٢تواف واألذى ُب طاعة اهلل على
الكرامة والعز ُب معصية اهلل  ،كما فعل يوسف عليو السالـ وغَته من الصاٟتُت  ،كانت العاقبة لو ُب

الدنيا واالخرة  ،وكاف ما حصل لو من األذى قد انقلب نعيماً وسروراً  ،كما أ ّف ما ٭تصل ألرباب
الذنوب من التنعيم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً.
اثر اٟتبس واألذى
ُ
فيوسف خاؼ اهلل من الذنوب  ،ودل ٮتف من أذى ا٠تلق وحبسهم إذ أطاع اهلل  ،بل َ
مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة وا١تاؿ مع ا١تعصية  ،فإنّو لو وافق امرأة العزيز
َّ
ا٠تروج من ا١تاؿ
اٟتبس َ
وترؾ الشهوة و َ
لناؿ الشهوة وأكرمتو با١تاؿ والرئاسة  ،فاختار يوسف الذؿ و َ
والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة وا١تاؿ وقضاء الشهوة مع ا١تعصية  ،بل قدـ ا٠توؼ من ا٠تالق
فزعمت أنّو راودىا ٍ ،ب
فإهنا كذبت عليو ،
على ا٠توؼ من ا١تخلوؽ وإف اذاه باٟتبس والكذب ّ ،
ْ
حبستو[(.])334
ب
كاف صرب يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأهنا أكمل من صربه على إلقاء أخوتو لو ُب اٞتُ ّْ
أمور جرت عليو بغَت اختياره  ،ال كسب لو فيها  ،وليس
وبيعو  ،وتفريقهم بينو وبُت أبيو  ،فإ ّف ىذه ٌ
ورضى  ،و٤تار ٍبة للنفس  ،وال سيّما
للعبد فيها حيلة غَت الصرب  ،و ّأما صربه عن ا١تعصية  ،فصربُ اختيا ٍر ً
مع األسباب
يعوضو ،
اليت تقوى معها دواعي ا١توافقة  ،فإنّو كاف شاباً  ،وداعية الشباب إليها قوية  ،وعزباً ليس لو ما ّ
ويرد شهوتو  ،وغريباً  ،والغريب ال يستحي ُب ِ
بلد غربتو ٦تا يستحي منو َم ْن ىو بُت أصحابو ومعارفو
ّ
وذات منصب ٍ
وٚتاؿ  ،وىي
وأىلو  ،و٦تلوكاً  ،وا١تملوؾ أيضاً ليس لو وازعٌ كوازع ّْ
اٟتر  ،وا١ترأة ٚتيلةٌ ُ ،
سيدتو  ،وقد غاب الرقيب  ،وىي الداعية لو إذل نفسها  ،واٟتريصة على ذلك َّ
أشد اٟترص  ،ومع ذلك
الصغار  ،ومع ىذه الدواعي كلّْها صرب اختياراً وإيثاراً ١تا عند اهلل  ،وأين
توعدتو إف دل يفعل بالسجن و َّ
ّ
ىذا من صربه ُب اٞتب على ما ليس من كسبو[(])335؟!.
وكذلك كاف صرب نوح وإبراىيم وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالـ  ،على ما نا٢تم من اهلل ،
باختيارىم وفعلهم  ،ومقاومتهم قومهم ػ أكمل من صرب أيوب على ما نالو ُب اهلل من ابتالئو وامتحانو
ٔتا ليس مسبباً ُب فعلو  ،وكذلك صرب إٝتاعيل الذبيح  ،وصرب أبيو إبراىيم عليهما الصالة والسالـ على
أكمل من صرب يعقوب على فقد يوسف[(.])336
تنفيذ أمر اهلل ُ
ىذا ىو صربُ األنبياء عليهم الصالة والسالـ  ،وىذه ىي تضحياهتم.
وإذا أردنا أف نقتدي ّٔم ُب ىذا ا٠تلق العظيم  ،وأف ننتفع بو كما انتفعوا  ،فالب ّد ُب ىذا الصرب من
شروط ٍ
ٍ
ثالث:
ا١تصرب  ،و َّ
صرب العبد بربو
أ ػ أف يكوف الصرب باهلل  ،وا١تراد بذلك االستعانة باهلل سبحانو ورؤيتو أنو ىو ّْ
أف َ
ال بنفسو  ،كما قاؿ تعاذل{ :و ْ ِ
صْبػ ُرَؾ إِالَّ بِاللَّ ِو} [النحل]127 :
اص ْرب َوَما َ
َ
الباعث لو على الصرب ٤تبة اهلل  ،وإرادة وجهو  ،والتقرب إليو  ،ال
ب ػ أف يكوف هلل  ،وىو أف يكوف
ُ
إلظهار قوة النفس  ،واالستحماد إذل ا٠تلق  ،وغَت ذلك من األغراض.

ج ػ أف يكوف الصرب مع اهلل  ،وىو دورا ُف العبد مع مراد اهلل الديٍت منو  ،ومع
أحكامو الدينية سائر بسَتىا  ،مقيماً بإقامتها  ،أي ٬تعل نفسو وقفاً على أوامره و٤تابو[(.])337
 4ػ الكرـ:
ِ
الكرـ الذي كاف من إبراىيم عليو الصالة والسالـ ألضيافو من ا١تالئكة ،
من األمثلة على صفة الكرـ ُ
اؾ ح ِديث ِ ِ ِ
ِ
اؿ َسالَ ٌـ قَػ ْوٌـ
ُت *إِ ْذ َد َخلُوا َعلَْي ِو فَػ َقالُوا َسالَ ًما قَ َ
قاؿ تعاذلَ { :ى ْل أَتَ َ َ ُ َ
يم اْل ُمكَْرم َ
ضْيف إبْػَراى َ
غ إِ َذل أ َْىلِ ِو فَ َجاء بِعِ ْج ٍل َِٝت ٍ
غ إِ َذل
ُت *} [الذاريات  24 :ػ  ، ]26وقولو تعاذل{ :فَػَرا َ
ُمْن َك ُرو َف *فَػَرا َ
َ
أ َْىلِ ِو فَ َجاء بِعِ ْج ٍل َِٝت ٍ
اؿ أَالَ تَأْ ُكلُو َف *} [الذاريات  26 :ػ ، ]27
ُت *فَػ َقَّربَوُ إِلَْي ِه ْم قَ َ
متضمن وجوىاً
ٌ
َ
من ا١تدح واداب الضيافة  ،وإكراـ الضيف:
بسرعة {فَػرا َ ِ ِ ِ
ٍ
يتضمن ا١تبادرة إذل إكراـ
الذىاب
_خ منها :قولو تعاذل :والروغاف
ُ
غ إ َذل أ َْىلو}  ،وىو ّ
َ
ِ
ويتباد ُر على
يتضمن ترؾ ٗتجيلو  ،وأالّ ّْ
يعرضو للحياء  ،وىذا ٓتالؼ َم ْن يتثاقل َ ،
الضيف  ،واالختفاء ّ
و٭تل صرَة النفقة  ،ويز ُف ما يأخذ  ،ويتناوؿ اإلناء ٔترأى منو  ،و٨تو ذلك ،
ضيفو ٍ ،ب يربز ٔترأى منو ّ ،
ٗتجيل الضيف وحياءه فلفظة (راغ) تنفي ىذين األمرين.
يتضمن
٦تا ّ
َ
مدح اخر ١تا فيو من اإلشعار َّ
بأف كرامة الضيف معدة حاصلة عند {إِ َذل أ َْىلِ ِو} ،
_خ وُب قولو تعاذلٌ :
حاصل
يذىب إذل غَت أىلو  ،إذ َقرى الضيف
ض من جَتانو  ،وال أف
٭تتاج إذل أف يستق ِر َ
وأنَّو ال ُ
َ
ٌ
عندىم.
_خ وقولو :يتضمن ثالثة أنواع من {فَ َجاء بِعِ ْج ٍل َِٝت ٍ
ُت *}
ّ
َ
أحدىا :خدمة ضيفو بنفسو  ،فإنو دل يرسل بو  ،وإ٪تا جاء بو بنفسو.
ليتخَتوا من ِ
أطيب ٟتمو ما شاءوا.
الثاِّن :أنو جاءىم ْتيواف تاـ  ،دل يأهتم ببعضو ّ ،
فإهنم يعجبوف بو ،
الثالث :أنو ٝتُت  ،ليس ٔتهزوؿ  ،وىذا من نفائس األمواؿ  ،ولد البقر السمُت ّ ،
فمن كرمو ىاف عليو ذْتو وإحضاره.
ا١تدح واداباً أخر{ .فَػ َقَّربَوُ إِلَْي ِه ْم}
_خ وقولو :متضمناً َ
_خ ٍب عرض عليهم األكل بقولو :وىذه الصيغة مؤذنةٌ {أَالَ تَأْ ُكلُو َف *} ٓ ،تالؼ من يقوؿ :ضعوا
أيديكم ُب الطعاـ  ،كلوا  ،تقدموا  ،و٨تو ىذا[(.])338
َِّن أ ِ
ُوُب اْل َكْي َل
وىذا يوسف عليو السالـ يقوؿ اهلل عز وجل على لسانو وىو ٮتاطب إخوتو{ :أَالَ تَػَرْو َف أ ّْ
ِ
ُت *} [يوسف  .]59 :أي خَت ا١تضيفُت  ،ألنو أحسن ضيافتهم[(.])339
َوأَنَا َخْيػ ُر اْل ُمْن ِزل َ
يضاىى  ،واٞتود الذي ال يبارى
وأما إذا جئنا إذل كرـ الرسوؿ ٤تمد (ص) وجوده  ،فهو الكرـ الذي ال َ
يبهر
 ،ويكفينا من ذلك قوؿ األعر ّْ
ايب الذي جاء إذل رسوؿ اهلل (ص) فوجد عنده من الكرـ والسخاء ما ُ

العقوؿ  ،حىت قاؿ مقولتو ا١تشهورة ١تا رجع إذل قومو  ،وقد أعطاه الرسوؿ (ص) غنماً بُت جبلُت فقاؿ:
َ
ّ
٤تمداً يعطي عطاءَ َم ْن ال ٮتشى الفاقة[(.])340
يا قوـ أسلموا  ،فإ ّف ّ
 5ػ الوفاء:
ّأما صفة الوفاء فهي بارزةٌ ُب حياة األنبياء عليهم الصالة والسالـ  ،الذين بلّغوا الرسالة  ،و ّأدوا األمانة ،
وجاىدوا ُب اهلل حق جهاده.
ِ ِ
يم الَّ ِذي َو ََّب *} [النجم :
فمنهم إبراىيم عليو الصالة والسالـ  ،الذي قاؿ عنو ربو تعاذلَ { :وإبْػَراى َ
ُمر بو  ،وقاؿ ابن عباس { َو ََّب *} أ ُِمَر بو  ،وقاؿ قتادة طاعة { َو ََّب *}  ،و َّأدى
 ]37أي بلغ َ
ٚتيع ما أ َ
اختيار ابن جرير  ،وىو يشمل الذي قبلو[(.])341
رسالتو إذل خلقو  ،وىذا ُ
القوؿ ىو ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
ص ِاد َؽ الْ َو ْع ِد
يل إِنَّوُ َكا َف َ
َ
ومدح اهلل سبحانو نبيّو إٝتاعيل عليو السالـ بقولوَ { :واذْ ُك ْر ُب الْكتَاب إ ْٝتَاع َ
وإ٪تا
َوَكا َف َر ُسوالً نَبِيِّا *} [مرمي  .]54 :قاؿ ابن كثَت :وقاؿ بعضمّ :
قيل لو ألنّو قاؿ ألبيو :فصدؽ ُب ذلكُِ ستجػدللهلػٍ إػل« شاء افففمللو كػل افصفافػحػٍل *}
ِ
وجل  ،وصربه على أذاىم
وقد ّ
وَب موسى عليو السالـ لربّو سبحانو ُب تبليغ بٍت إسرائيل دعوَة اهلل ّ
عز ّ
وتعنتهم وسوء أدّٔم  ،وقد كاف لو موقف ٍ
وفاء قبل بعثتو  ،أال وىو موقفو عليو السالـ مع شيخ مدين
ُ
يتزوج إحدا٫تا  ،وكاف قد
حينما أجر نفسو عشر سنُت  ،وىي أًبُّ األجلُت عند الشيخ والد البنتُت حىت ّ
خَته بُت الثماِّن والعشر  ،فاختار أكمل األجلُت.
ّ
أي األجلُت قضى موسى؟ فقلت :ال أدري
عن سعيد بن جبَت  ،قاؿ :سألٍت يهودي من أىل اٟتَتةُّ :
ابن عباس فقاؿ :قضى أكثر٫تا وأطيبهما  ،إ ّف
فقدمت
حىت أقدـ على َح ِْرب العرب فأسألو ،
ُ
ُ
فسألت َ
رسوؿ اهلل إذ قاؿ فعل[(.])342
ِ
َّ
وجل  ،سواء
إف العقل والقلم ليعجزاف عن
اإلحاطة بأخالؽ وسلوكيات ىؤالء الصفوة من عباد اهلل َّ
عز َّ

من جهة الكم أو الكيف  ،ولكننا استعرضنا بعض ىذه األخالؽ الكرٯتة لًتشدنا إذل غَتىا.
وجل ِم ْن قِبَ ِل أعداء الدعوة  ،وأنصار الباطل:
التعرض لألذى  ،والص ّد عن سبيل اهلل ّ
ثالثاً ػ ّ
عز ّ
تعرضهم لألذى  ،ووقوؼ ا١تفسدين ُب طريق
من سنن اهلل ُب دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالـ ّ
ويشوىوف دعوهتم  ،ويؤذوهنم بصنوؼ األذى واالبتالء  ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد
دعوهتم  ،يصدوهنم ّ ،
ِ ِ
ّْؿ لِ َكلِم ِ
ات اللَّ ِو َولَ َق ْد
ت ُر ُس ٌل م ْن قَػْبل َ
ُك ّْذبَ ْ
اى ْم نَ ْ
صبَػ ُروا َعلَى َما ُك ّْذبُوا َوأُوذُوا َح َّىت أَتَ ُ
ك فَ َ
ص ُرنَا َوالَ ُمبَد َ َ
ِ
ِ
ُت *} [االنعاـ .]34 :
َجاءَ َؾ م ْن نَػبَِإ الْ ُم ْر َسل َ
عم خد٬تة رضي اهلل عنها  ،وأخربه ٔتا رأى ُب غار حراء
و١تا جاء الرسوؿ (ص) إذل ورقة بن نوفل ابن ّْ
ّ
الناموس الذي ّنزؿ على موسى :يا ليتٍت فيها جذعاً  ،ليتٍت أكو ُف حي ًا
ىذا
:
ورقة
لو
قاؿ
الوحي
نزوؿ
من
ُ
ٮترجك قومك ،
 ،إذ ُ

فقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أو ٥ترجي ىم؟» قاؿ نعم  ،دل ِ
يأت رجل ُّ
قط ِ
جئت بو إال ُعودي ،
ٔتثل ما َ
ٌ
مؤزراً[(.])343
أنصرؾ نصراً ّ
وإف يدركٍت يومك ْ
تعرض ٢تا أنبياء اهلل عليهم الصالة والسالـ:
ومن صور األذى والصد عن سبيل اهلل عز وجل اليت ّ
 1ػ السخرية  ،ورميهم تارة بالسحر  ،وتارة باٞتنوف والسفاىة  ،وتارة بالكذب والضاللة:
والشواىد ُب القراف على ىذا كثَتة منها:
اؿ الْمأل ِ ِ ِ
ضالَ ٍؿ ُمبِ ٍ
ُت *} [االعراؼ :
َِ م ْن قَػ ْومو إِنَّا لَنَػَر َاؾ ُِب َ
قاؿ تعاذل عن قوـ نوح عليو السالـ{ :قَ َ َ ُ
ِِ ِ
صوا بِِو َح َّىت ِح ٍ
ُت *} [ا١تؤمنوف .]25 :
 .]60وقاؿ تعاذل{ :إِ ْف ُى َو إِالَّ َر ُج ٌل بو جنَّةٌ فَػتَػَربَّ ُ
اؿ الْمأل َّ ِ
ِ ِِ
اى ٍة َوإِنَّا
ين َك َف ُروا م ْن قَػ ْومو إِنَّا لَنَػَر َاؾ ُِب َس َف َ
وقاؿ عز وجل عن قوـ ىود عليو السالـ{ :قَ َ َ ُ
َِ الذ َ
ِ
لَنَظُن ِ
ُت *} [االعراؼ .]66 :
َ
ُّك م َن الْ َكاذبِ َ
وقاؿ تعاذل عن قوـ صاحل عليو السالـ{ :قَالُوا إَِّ٪تَا أَنْ ِ
ين *} [الشعراء .]153 :
َ
ت م َن الْ ُم َس َّح ِر َ
شعيب لنبيهم{ :قَالُوا إَِّ٪تَا أَنْ ِ
ٍ
ين *} [الشعراء .]185 :
ونفس ىذه ا١تقولة قا٢تا قوـ
َ
ت م َن الْ ُم َس َّح ِر َ
وقاؿ تعاذل عن قوـ فرعوف{ :فَػلَ َّما جاءىم ْ ِ ِ ِ
ِ
ُت *} [يونس :
اٟتَ ُّق م ْن عْندنَا قَالُوا إِ َّف َى َذا لَس ْحٌر ُمبِ ٌ
َ َُ ُ
.]76
اث أَحالٍَـ بل ا ْفػتػراه بل ىو َش ِ
اعٌر
وقاؿ تعاذل عن مشركي العرب مع رسوؿ اهلل (ص){ :بَ ْل قَالُوا أ ْ
َضغَ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
فَػ ْليَأْتِنَا بِآيٍَة َك َما أ ُْرِس َل األ ََّولُو َف *} [االنبياء .]5 :
ِ
ك َما أَتَى
وقاؿ َّ
ا١توحد من ا١تشركُت مع أنبيائهم عليهم السالـَ { :ك َذل َ
عز وجل ٥ترباً عن ىذا ا١توقف ّ
ِ
الَّ ِذ ِ ِ ِ
ٍ
اص ْوا بِِو بَ ْل ُى ْم قَػ ْوٌـ طَا ُغو َف *} [الذاريات :
ين م ْن قَػْبل ِه ْم م ْن َر ُسوؿ إِالَّ قَالُوا َساحٌر أ َْو َْ٣تنُو ٌف *أَتَػ َو َ
َ
 52ػ .])344([]53
 2ػ القتل والسجن واإلخراج من األرض:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت *} [الشعراء .]116 :
وح لَتَ ُكونَ َّن م َن الْ َم ْر ُجوم َ
قاؿ تعاذل{ :قَالُوا لَئ ْن َدلْ تَػْنتَو يَانُ ُ
ِ
ِِ
ُت *}
ص ُروا آ٢تتَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم فَاعل َ
وقاؿ تعاذل عن قوـ إبراىيم عليو الصالة والسالـ{ :قَالُوا َحّْرقُوهُ َوانْ ُ
[االنبياء .]68 :
اؿ الْمأل َّ ِ
استَ ْكبَػ ُروا ِم ْن
ين ْ
وإخباره تعاذل عن هتديد قوـ شعيب لنبيهم عليو السالـ بقولو تعاذل{ :قَ َ َ ُ
َِ الذ َ
اشعيب والَّ ِذين آمنُوا مع ِ ِ
ِِ
ود َّف ُِب ِملَّتِنَا} [االعراؼ .]88 :
َّك يَ ُ َْ ُ َ َ َ َ َ َ
قَػ ْومو لَنُ ْخ ِر َجن َ
ك م ْن قَػ ْريَتنَا أ َْو لَتَػ ُع ُ
ِِ
آؿ
َخ ِر ُجوا َ
اب قَػ ْومو إِالَّ أَ ْف قَالُوا أ ْ
وقوؿ قوـ لوط لنبيهم عليو السالـ وأىلو ُب قولو تعاذل{ :فَ َما َكا َف َج َو َ
ٍ ِ ِ
اس يَػتَطَ َّه ُرو َف *} [النمل .]56 :
لُوط م ْن قَػ ْريَت ُك ْم إِنػ ُ
َّه ْم أُنَ ٌ
خرب قوـ نوح وىود وصاحل مع رسلهم عليهم السالـ ُب سورة إبراىيم
و١تا ّ
قص اهلل عز وجل علينا َ
ِ ِ
[ ]13قاؿ بعد ذلك{ :وقَ َ َّ ِ
ِ ِ
ود َّف ُِب ِملَّتِنِا}
ين َك َف ُروا ل ُر ُسل ِه ْم لَنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم م ْن أ َْرضنَا أ َْو لَتَػ ُع ُ
اؿ الذ َ
َ

وقولو تعاذل عن هتديد فرعوف ١توسى عليو السالـ بالقتل{ :وقَ َ ِ
وسى َوْليَ ْدعُ َربَّوُ}
اؿ ف ْر َع ْو ُف َذ ُروِِّن أَْقػتُ ْل ُم َ
َ
[غافر .]26 :
وما تعرض لو الرسوؿ (ص) من التهديد بالسجن  ،أو اإلخراج  ،أو القتل  ،والذي ذكره اهلل عز وجل
ُب قولو{ :وإِ ْذ ٯتَْ ُكر بِ َّ ِ
وؾ َوٯتَْ ُك ُرو َف َوٯتَْ ُك ُر اللَّوُ َواللَّوُ َخْيػ ُر
وؾ أ َْو ٮتُْ ِر ُج َ
وؾ أ َْو يَػ ْقتُػلُ َ
ين َك َف ُروا لِيُثْبِتُ َ
ُ َ
ك الذ َ
َ
ِ
ين *} [االنفاؿ .]30 :
اْل َماك ِر َ
ب إِ َّف قَػوِمي َك َّذب ِ
وف *فَا ْفػتَ ْح بَػْي ٍِت َوبَػْيػنَػ ُه ْم فَػْت ًحا َوَ٧تٍِّْت
ّْد بالرجم{ :قَ َ
اؿ َر ّْ
وقاؿ نوح عليو السالـ عندما ُىد َ
ُ
ْ
ِِ
ِ ِ
ُت *} [الشعراء  117 :ػ .]118
َوَم ْن َمعي م َن الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ُت قَػ ْوِمنَا
وقاؿ شعيب عليو السالـ عندما ُىد َ
ّْد باإلخراج من بلدهَ { :علَى اللَّو تَػ َوَّك ْلنَا َربَّػنَا ا ْفػتَ ْح بَػْيػنَػنَا َوبَػ ْ َ
ِِ
ُت *} [االعراؼ .]89 :
بِ ْ
ت َخْيػ ُر الْ َفاٖت َ
اٟتَ ّْق َوأَنْ َ
ِ
وقاؿ لوط عليو السالـ بعدما ىدّْد باإلخراج{ :قَ َ ِ ِ ِ
ب َ٧تٍِّْت َوأ َْىلِي ِ٦تَّا
ُت * َر ّْ
ُ َ
اؿ إِ ِّّْن ل َع َمل ُك ْم م َن الْ َقال َ
يَػ ْع َملُو َف *} [الشعراء  168 :ػ .])345([]169
اٟتجة ،
وقد يلجأ
القوة ا١تادية  ،فيقتل َ
بعض أنبياء اهلل  ،ويع ّذب بعضاً اخر  ،بعد أف تع ِوُزه ّ
ا١تبطل إذل ّ
ُ
وينقصو الربىا ُف والدليل  ،فيكوف التجاؤه إذل التعذيب والتقتيل عنواف خذالنو  ،وعالمةً على نصر
ورب جبار أو عنيد كتب
ب معذب أو قتيل كتب اهلل لو النصر  ،ولدعوتو الظفر والتأييد َّ ،
ور َّ
أعدائو ُ ،
وسجل عليو ا٠تذالف  ،فكاف األوؿ حياً ُب موتو  ،منتصراً ُب قربه  ،وكاف الثاِّن ميتاً ُب
اهلل عليو الذؿ ّ ،
اٟتجة على
حياتو  ،مكبوتاً ُب جربوتو وكربيائو  ،فهو نصر معنوي  ،يظفر فيو ّ
اٟتق بالباطل  ،وتظهر فيو ّ
نصر مادي ،
التقليد  ،والربىاف على الشبهة  ،وقوة الروح على قوة ا١تادة  ،وقد يكو ُف مع النصر ا١تعنوي ٌ
كإ٧تاء اهلل إبراىيم من النار  ،بعد أف دبّروا لو ما دبّروا  ،وصنعوا لو ما صنعوا  ،وإ٧تاء نبينا ٤تمد (ص)
مادي  ،ومعو نصر معنوي[(.])346
من تدبَت قريش لقتلو ُّ ،
كل ذلك نصر ّ
انتهاج سياسة التجويع واٟتصار االقتصادي:
3ػ
ُ
التضييق ُب الرزؽ  ،و ُ
وم ْن امن معو مقاطعةً اقتصادية ُب
ضح ىذا ٦تا قاـ بو ا١تشركوف ُب مكة من مقاطعة الرسوؿ (ص) َ
ويتّ ُ
ِ ِ
الضر  ،وبلغ منهم اٞتوع مبلغاً
مسهم ُّ
البيع والشراء وغَت ذلك  ،و٤تاربتهم ُب ش ْعب أيب طالب  ،حىت ّ
شديداً  ،وكذلك ما نادى بو ا١تنافقوف ُب ا١تدينة من ٤تاو ٍلة لتضييق سبل الرزؽ ١تن حوؿ رسوؿ اهلل (ص)
َّ ِ
ين يَػ ُقولُو َف الَ تُػْن ِف ُقوا َعلَى َم ْن ِعْن َد
يتفرقوا عنو  ،وينشغلوا ُب بطلب ا١تعاش  ،قاؿ تعاذلُ { :ى ُم الذ َ
 ،حىت ّ
ِِ
ات واألَر ِ ِ
ضوا ولِلَّ ِو خزائِن َّ ِ
ِ ِ
ُت الَ يَػ ْف َق ُهو َف *} [ا١تنافقوف :
ض َولَك َّن اْل ُمنَافق َ
الس َم َاو َ ْ
َر ُسوؿ اللَّو َح َّىت يَػْنػ َف ُّ َ َ َ ُ
.]17

٠تسة مشاعرىم ٭تسبوف لقمة
وىي قولةٌ يتجلّى فيها ُخ ُ
بث الطبع  ،ولؤـ النحيزة[( ، ])347ذلك أنّو ّ
كل شيء ُب اٟتياة  ،كما ىي ُب حسهم  ،فيحاربوف ّٔا ا١تؤمنُت ...وىي خطة غَتىم ٦تّن
العيش ىي ُّ
٭تاربوف الدعوة إذل اهلل عز وجل من قدمي الزماف إذل ىذا الزماف  ،ناسُت اٟتقيقة البسيطة  ،اليت يذ ّكرىم
ِِ
ات واألَر ِ ِ
القرا ُف ّٔا قبل ختاـ ىذه االية{ :ولِلَّ ِو خزائِن َّ ِ
ُت الَ يَػ ْف َق ُهو َف *}
ض َولَك َّن اْل ُمنَافق َ
الس َم َاو َ ْ
َ ََ ُ
[ا١تنافقوف.])348([]7 :
 4ػ إثارة الفرقة بُت أبناء األمة الواحدة وجعلها أحزاباً وشيعاً:
ِ
ض وجعل أَىلَها ِشيػعا يست ْ ِ
ف
اضح من قولو تعاذل عن فرعوف مصر{ :إِ َّف ف ْر َع ْو َف َعالَ ُِب األ َْر ِ َ َ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ
ضع ُ
وىذا و ٌ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين *} [القصص .]4 :
طَائ َفةً مْنػ ُه ْم يُ َذبّْ ُح أَبْػنَاءَ ُى ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َساءَ ُى ْم إنَّوُ َكا َف م َن الْ ُم ْفسد َ
زمن الرسوؿ (ص) من إثارةِ النعرات بُت األوس وا٠تزرج بعد إسالمهم ،
وكذلك ما حاولو اليهود َ
ولكنّهم باءوا بالفشل  ،وعصم اهلل سبحانو األنصار بوجود الرسوؿ (ص)[(.])349
 5ػ اهتامهم بالفساد واإلفساد وإثارة الفنت:
ويتضح ىذا جلياً من قولو تعاذل عن ا١تقولة اٞتائرة لفرعوف{ :وقَ َ ِ
وسى َولْيَ ْدعُ َربَّوُ
اؿ ف ْر َع ْو ُف َذ ُروِِّن أَْقػتُ ْل ُم َ
َ
ّ ُ
ّْؿ ِدينَ ُك ْم أ َْو أَ ْف يُظْ ِهَر ُِب األ َْر ِ
ض الْ َف َس َاد *} [غافر .]26 :
اؼ أَ ْف يػُبَد َ
َخ ُ
إِ ِّّْن أ َ
اؿ الْمأل ِ ِ ِ
وسى َوقَػ ْوَموُ لِيُػ ْف ِس ُدوا ُِب
وقاؿ تعاذل عن ا١تأل من قوـ فرعوفَ { :وقَ َ َ ُ
َِ م ْن قَػ ْوـ ف ْر َع ْو َف أَتَ َذ ُر ُم َ
ِ
األ َْر ِ
ك} [االعراؼ .])350([]127 :
ض َويَ َذ َرَؾ َوآ٢تتَ َ
ِ
بأهنم طُالّب م ْل ٍ
ك ودنيا  ،وليسوا ٥تلصُت فيما ينادوف بو:
 6ػ ّاهتاـ
األنبياء عليهم الصالة والسالـ ّ
ُ
َّل َعلَْي ُك ْم} [ا١تؤمنوف .]24 :
قاؿ تعاذلَ { :ما َى َذا إِالَّ بَ َشٌر ِمثْػلُ ُك ْم يُِر ُ
يد أَ ْف يَػتَػ َفض َ
اؿ أ َِجْئتَػنَا لِتُ ْخ ِر َجنَا ِم ْن أ َْر ِضنَا
وقولو تعاذل أيضاً ُب مقولة فرعوف ١توسى عندما رأى معجزة العصا{ :قَ َ
ِِ
وسى *} [طو .]57 :
بس ْح ِرَؾ يَ ُام َ
وقولو تعاذل عن فرعوف وقومو وعن موسى وىاروف عليهما السالـ:
ِ ِِ
{أ َِجْئتَػنَا لِتَػ ْل ِفتَػنَا َع َّما َو َج ْدنَا َعلَْي ِو آبَاءَنَا َوتَ ُكو َف لَ ُك َما الْ ِك ِْربيَاءُ ُِب األ َْر ِ
ُت *}
ض َوَما َْ٨ت ُن لَ ُك َما ٔتُْؤمن َ
[يونس .]78 :
وُب قولو تعاذلَ { :وتَ ُكو َف لَ ُك َما الْ ِك ِْربيَاءُ ُِب األ َْر ِ
ض} [يونس  :]78 :ىذه الكلمة ِم ْن مأل فرعوف ىي
يث للعداوة والبغضاء ١توسى وأخيو  ،ألنّو ٭تاوؿ بعملو ىذا أف
إذكاءٌ لشعور الرفعة و ّأّٔة السلطاف  ،وتأر ٌ
ب فرعوف ُملكو  ،ويقضي على نفوذه وعظمتو  ،وىي دسيسةُ خبيثةٌ دنيئةٌ ألفناىا من بطانات
يَ ْسلُ َ
دسوا عليو تلك ال ّدسيسة  ،و ّاهتموه بتلك
وتعودناىا من حواشي السوء  ،إذا كرىوا رجالً ّ
الرؤساء ّ ،
ٍ
ٯتس سلطاهنم  ،ويتعلق بسلطاهنم  ،فإذا
التهمة ّ ،
ألهنم يعلموف أ ّف الرؤساء ال يتأثروف بشيء تأثرىم ٔتا ّ
فإهنم ال يناقشوف فيها  ،وال يطلبوف عليها دليالً  ،وال شبو دليل من ذلك ا١تبلّْغ
لقنوىم تلك الكلمة ّ

لق من أخالقو  ،وال ٗتص رجالً دو َف اخر  ،وال تتعلّق
وخ ٌ
الدساس  ،وىي طبيعةٌ من طبائع التسلط ُ ،
ّ
ّتيل دو َف ٍ
ٍ
جيل.

وقد يعلم مأل فرعوف أ ّف موسى عليو السالـ وأخاه ىاروف ال يريداف ملكاً  ،وإ٪تا يريداف إصالحاً ُب
ا١تصلح
ػكن بطانات السوء تأىب إال أف تظ ِهَر
األرض  ،وإنقاذاً لبٍت إسرائيل من بطش فرعوف وظلمو  ،ول ّ
َ
وم ْن على شاكلتو من الظلمة ا١تستبدين  ،لػذلك
يطَت ٢تا ُّ
لب فرعوف َ
بتلك الصورة  ،اليت من شأهنا أف َ
ٞتأوا إذل تلك الدسيسػة  ،دسيسة ّأهنما ير ِ
يداف ُملكػاً  ،وال يريداف رسالػة[(.])351
عز وجل ُب الصراع بُت اٟتق
وىذه الصور من األذى والص ّد عن سبيل اهلل تعاذل ُّ
تبُت لنا سنةَ اهلل ّ
والباطل  ،وسنتو سبحانو ُب االبتالء والتمحيص.
التدرج ُب الدعوة  ،ومراعاة ا١تصاحل وا١تفاسد:
رابعاً ػ ّ
ك الَّ ِذي َخلَ َق *} [العلق :
اس ِم َربّْ َ
ّأوؿ ما أوحي إذل رسوؿ اهلل (ص) من ربو تبارؾ وتعاذل{ :ا ْقػَرأْ بِ ْ
 ، ]1وذلك ّأوؿ نبوتو  ،فأمره أف يقرأ ُب نفسو  ،ودل يأمره إذ ذاؾ بالتبليغ ٍ ،ب أنزؿ عليو{ :يَاأَيُّػ َها
الْ ُم َّدثػّْ ُر *قُ ْم فَأَنْ ِذ ْر *} [ا١تدثر  1 :ػ  ]2فنبأه بقولو{ :اقرأ} وأرسلو بػ {يا أيها ا١تدثر} ٍب أمره أف
أنذر
أنذر َم ْن حو٢تم من العرب ٍ ،ب أنذر َ
العرب قاطبةً ٍ ،ب َ
أنذر قومو ٍ ،ب َ
ينذر عشَتتو األقربُت ٍ ،ب َ
َ
ِ
بالكف والص ِرب
ويؤم ُر
ّْ
بضع عشرَة سنةً بعد نبوتو  ،ينذ ُر بالدعوة بغَت قتاؿ وال جزية َ ،
العا١تُت  ،فأقاـ َ
ِ
اغًت بو
من قاتلو ،
و ِ
َّ
ويكف َع ّم ْن َّ
الصفح ٍ ،ب أذف لو ُب ا٢تجرة  ،وأذف لو ُب القتاؿ ٍ ،ب أمره أف يقات َل ْ
ودل يقاتلو.
ٍب أمره بقتاؿ ا١تشركُت حىت يكو َف الدين كلّو هلل.
ٍب كاف الكفار معو بعد األمر باٞتهاد ثالثة أقساـ :أىل صلح وىدنة  ،وأىل حرب  ،وأىل ذمة  ،فأمر
يتم ألىل العهد والصلح عهدىم  ،وأف يوُب ٢تم بو ما استقاموا على العهد  ،فإف خاؼ منهم خيانة
بأ ْف َّ
ِ
نقض عهده  ،و١تا نزلت
نبذ إليهم عهدىم  ،ودل يقاتلهم حىت يػُ ْعلمهم بنقض العهد .وأمر أف يقاتل َم ْن َ
عدوه من أىل الكتاب حىت
(سورة براءة) نزلت ببياف حكم ىذه األقساـ كلها  ،فأمره فيها أف يقاتل ّ
يعطوا اٞتزية  ،أو يدخلوا ُب اإلسالـ  ،وأمره فيها ّتهاد الكفار وا١تنافقُت  ،والغلظة عليهم  ،فجاىد
الك ّف َار بالسيف والسناف  ،وا١تنافقُت باٟتجة واللساف  ،وأمره أف ٬تعل أىل العهد ُب ذلك ثالثة أقساـ:
 1ػ قسم أمره بقتا٢تم  ،وىم الذين نقضوا عهده  ،ودل يستقيموا لو  ،فحارّٔم  ،وظهر عليهم.
يتم ٢تم عهدىم إذل مدهتم.
 2ػ وقسم ٢تم عه ٌد مؤقّت دل ينقضوه  ،ودل يظاىروا عليو  ،فأمره أف َّ
يؤجلهم أربعةَ أشه ٍر  ،فإذا
 3ػ وقسم دل يكن ٢تم عهد  ،ودل ٭تاربوه  ،أو كاف ٢تم عهد مطلق  ،فأمر أف ّ
ِ
يحوا ُِب
انسلخت قاتلهم وىي األشهر األربعة ا١تذكورة  ،وىي األشهر اٟترـ ا١تذكورة ُب قولو{ :فَس ُ
األ َْر ِ
اٟتُُرُـ فَاقْػتُػلُوا
ض أ َْربَػ َعةَ أَ ْش ُه ٍر} [التوبة  ، ]2 :وىي اٟترـ ا١تذكورة ُب قولو{ :فَِإذَا انْ َسلَ َخ األَ ْش ُه ُر ْ
ِ
ُت} [التوبة .]5 :
الْ ُم ْش ِرك َ

اٟتج األكرب
يوـ األذاف  ،وىو اليوـ العاشر من ذي اٟتجة  ،وىو ُ
أشهر التسيَت ّ ،أو٢تا ُ
يوـ ّ
فاٟتُُرـ ىاىناُ :
اخرىا العاشر من شهر ربيع االخر  ،وليست ىي األربعة ا١تذكورة ُب
 ،الذي وقع فيو التأذين بذلك  ،و ُ
اب اللَّ ِو يػوـ خلَق َّ ِ
قولو{ :إِ َّف ِع َّد َة الشُّهوِر ِعْن َد اللَّ ِو اثْػنَا َع َشر َش ْهرا ُِب كِتَ ِ
ض ِمْنػ َها أ َْربَػ َعةٌ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َْ َ َ َ
ُ
َ ً
سرد :ذو القعدة  ،وذو اٟتجة
فرد  ،وىو شهر رجب وثالثة ٌ
ُح ُرٌـ} [التوبة  ، ]36 :فإف تلك واح ٌد ٌ
يسَت ا١تشركُت ُب ىذه األربعة  ،فإ ّف ىذا ال ٯتكن ،
 ،واحملرـ  ،ودل ّ
أجلهم أربعة أشهر ٍ ،ب أمره بعد انسالخها أف يقاتلهم  ،فقتل الناقض
ّ
ألهنا غَت متوالية  ،وىو ّإ٪تا ّ
عهده إذل
لعهده  ،و َّ
عهد لو  ،أو لو عهد مطلق أربعة أشهر  ،وأمره أف يػُتَ َّم للموُب بعهده َ
أجل َم ْن ال َ
مدتو  ،فأسلم ىؤالء كلهم  ،ودل يقيموا على كفرىم إذل مدهتم.
أمر الكفار معو بعد نزوؿ براءة على ثالثة أقساـ٤ :تاربُت لو ،
وضرب على أىل الذمة اٞتزية ،
ّ
فاستقر ُ
حاؿ أىل العهد والصلح إذل اإلسالـ  ،فصاروا معو قسمُت٤ :تاربُت ،
وأىل عهد  ،وأىل ذمة ٍ ،ب الت ُ
وأىل ذمة  ،واحملاربوف لو خائفوف منو  ،فصار أىل األرض معو ثالثة أقساـ :مسلم مؤمن بربو  ،ومسادل
لو امن  ،وخائف ٤تارب.
وأما سَتتو ُب ا١تنافقُت  ،فإنّو أ ُِمر أف يقبل منهم عالنيتهم  ،ويكل سرائرىم إذل اهلل  ،وأف ِ
٬تاى َدىم
َ َ
َ
َ
ِ
ض عنهم  ،ويػُ ْغلظ عليهم بالقوؿ البليغ إذل نفوسهم  ،وهناه أف يصلّي
بالعلم واٟتجة  ،وأمره أف يُع ِر َ
يغفر اهلل ٢تم  ،فهذه سَتتو ُب أعدائو من
عليهم  ،وأف يقوـ على قبورىم  ،وأخرب أنّو إف
استغفر ٢تم فلن َ
َ
الك ّفار وا١تنافقُت[(.])352
ىذا ىو خط دعوتو (ص) وجهاده منذ أف بعثو اهلل سبحانو إذل أف م ّكن لو ُب األرض ونصره.
٤تل اتفاؽ بُت األنبياء ٚتيعاً  ،حيث إ ّف ىديهم عليهم
وفًتةُ ّْ
النيب (ص) قبل ا٢تجرة واإلذف بالقتاؿ ّ
الصالة والسالـ قد اتفق ُب ىذه الفًتة مع ىدي الرسوؿ (ص) ُب مكة قبل ا٢تجرة حيث االستضعاؼ
اٞتهاد الذي نصر اهلل بو نبيّو (ص)  ،ؤتا أيده بو من
كف اليد ّ ،أما بعد ا٢تجرة  ،فكاف
والصرب و ّ
ُ
ا١تعجزات.
وجل ينزؿ عليهم بعد
نصر اهلل ّ
أما األنبياء الذين دل يشرع ُب حقهم اٞتهاد وقتاؿ األعداء  ،فكاف ُ
عز ّ
أف يكونوا قد ٕتاوزوا مرحلة البناء واالبتالء بنجاح  ،وذلك النصر ٬تيء ٔتعجزةٍ منو سبحانو  ،و ٍ
اية من
ُ
اياتو  ،فينصر اهلل سبحانو بو أنبياءه  ،ويهلك بو أعداءه  ،كما نصر نوحاً بالطوفاف  ،وىوداً بالريح ،
وصاٟتاً
ِ
بالصاعقة  ،وشعيباً بعذاب يوـ الظلّة[(.])353
ومن أىم مالمح الدعوة ُب فًتات االستضعاؼ ػ والذي يتّضح من ىدي األنبياء عليهم الصالة والسالـ
كل
ُب دعوة أقوامهم ُب تلك ا١ترحلة ػ
الصفح والصربُ على األذى  ،و ُّ
كف اليد  ،واالستعانةُ باهلل على ّْ
ُ
أىل الباطل  ،وأعداءُ الدعوة.
وسائل األذى والص ّد واالستفزاز  ،الذي ُ
يقوـ بو ُ

ِ
التوحيد  ،وتبصَت
ترؾ اٞتهر بالدعوة إذل
كف اليد ال يعٍت أبداً َ
إ ّف القوؿ بالصفح والصرب ُب الدعوة و ّ
الناس بدينهم  ،وتصحيح مفاىيمهم  ،وتوعيتهم بكيد أعدائهم  ،كما أنّو ال يعٍت ٍ
ْتاؿ من األحواؿ ترؾ
األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر  ،والنصح للناس بتحذيرىم من الفساد وعواقبو  ،وتعرية الباطل  ،وإ٪تا
ا١تقصود ٕتنب أي شكل من أشكاؿ ا١تواجهة بالقوة مع الباطل وأىلو لألسباب ا١تذكورة سابقاً  ،وما
سوى ذلك ٬تب أف يبقى على أش ّده ُب الدعوة والبالغ والًتبية  ،واألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر
حسب الضوابط الشرعية  ،وحسب االستطاعة  ،وقدر ما ٯتلك من فعل األسباب  ،وأ ْف تو ّطءَى
ٖتمل األذى واالبتالءات اليت تًتتب على دعوة الناس وتبليغهم دينهم حىت إذا جاءت
النفوس على ّ
ُ
أماـ
تتحمل األذى  ،وتثبت وال تضعف وتتضعضع َ
ائم قوية ّ
العقبات من الباطل وأنصاره  ،فإذا العز ُ
ِ
هتويش الباطل وٗتويفو  ،أو أماـ ترغيبو ومساوماتو[(.])354
خامساً ػ مراعاةُ السنن الربانية ُب دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالـ:
ِ
ت ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِسَتُوا ُِب األ َْر ِ
ُت *} [اؿ
قاؿ تعاذل{ :قَ ْد َخلَ ْ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الْ ُم َك ّْذبِ َ
عمراف.]43 :
ِ
ُت فَػلَ ْن َِٕت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِو تَػْب ِديالً َولَ ْن َِٕت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِو َْٖت ِويالً *}
وقاؿ عز وجل{ :فَػ َه ْل يَػْنظُُرو َف إِالَّ ُسنَّةَ األ ََّول َ
[فاطر .]43 :
يخ ٔتا ٭تتوي من اٟتوادث ا١تتشأّة  ،وا١تواقف ا١تتماثلة  ،يساعد
والتار ُ
على كشف ىذه السنن اليت ىي غايةٌ ُب الدقة والعدؿ والثبات.
ائد عظيمة  ،حىت لو دل نقدر على تفادي حدوثها والنجاة منها  ،حيث
وُب إدراكنا للسنن الربانية فو ُ
يعلم
يعطينا ىذا اإلدر ُاؾ وا١تعرفةُ صالبةً ُب ا١توقف ٓ ،تالؼ من ٬تهل مصدر األحداث  ،فإ ّف الذي ُ
تكو ُف لديو بصَتةٌ وطمأنينة  ،أما الذي ٬تهل فليس لديو إال اٟتَْيػَرة وا٠توؼ والقلق[(.])355
ومن الػسنن الػثػابتػة من خالؿ دعوة األنبيػاء عليهم الصالة والسالـ مػا يلي:
 1ػ سنةُ ِ
سوء ِ
عاقبة ا١تك ّذبُت:
ّ
إ ّف الذين يك ّذبوف بايات اهلل ورسلو  ،ويظلموف الناس بغَت حق  ،ويَ ْس َع ْوف ُب األرض فساداً  ،وعدىم
اهلل ِ
اى ْم لِلن ِ
َّاس آيَةً َوأ َْعتَ ْدنَا
بسوء العاقبة  ،قاؿ تعاذلَ { :وقَػ ْوَـ نُ ٍ
وح لَ َّما َك َّذبُوا ُّ
اى ْم َو َج َع ْلنَ ُ
الر ُس َل أَ ْغَرقْػنَ ُ
ِ
س وقُػروناً بػُت َذلِ ِ
ِ ِِ
اؿ َوُكالِّ
ضَربْػنَا لَوُ األ َْمثَ َ
اب َّ
الر ّْ َ ُ َ ْ َ َ
ك َكث ًَتا * َوُكالِّ َ
يما * َو َع ًادا َوَٙتُ َ
ود َوأ ْ
للظَّالم َ
َص َح َ
ُت َع َذابًا أَل ً
تَػبَّػ ْرنَا تَػْتبِ ًَتا *} [الفرقاف  37 :ػ .]39
 2ػ العاقبة للمتقُت:
ِ
اؿ موسى لَِقوِم ِو ِ
ض لِلَّ ِو يُوِرثػُ َها
استَعينُوا بِاللَّو َو ْ
اصِربُوا إِ َّف األ َْر َ
قاؿ تعاذل عقب قصة نوح عليو السالـ{ :قَ َ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ُت *} [االعراؼ .]128 :
َم ْن يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
فمن سنن اهلل تعاذل َّ
ا٢تالؾ للمك ّذبُت ا١تعاندين.
أف العاقبةَ للمتقُت  ،و َ

ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ ٍِ
ين َك َّذبُوا
ين َم َعوُ بَر ْٛتَة منَّا َوقَطَ ْعنَا َدابَر الذ َ
قاؿ تعاذل عن ىود عليو السالـ مع قومو{ :فَأ َْ٧تَْيػنَاهُ َوالذ َ
ِِ
ِ
ُت *} [االعراؼ .]72 :
بِآيَاتنَا َوَما َكانُوا ُم ْؤمن َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ك رسالً إِ َذل قَػوِم ِهم فَجاء ُ ِ
َجَرُموا
ين أ ْ
وقاؿ تعاذلَ { :ولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا م ْن قَػْبل َ ُ ُ
وى ْم باْلبَػيّْػنَات فَانْػتَػ َق ْمنَا م َن الذ َ
ْ ْ َُ
ِِ
ُت *} [الروـ .]47 :
ص ُر اْل ُم ْؤمن َ
َوَكا َف َحقِّا َعلَْيػنَا نَ ْ
وما جرى من ٖتقُّق ىذه السنة ُب ا١تاضي  ،سيجري مثلُو إف شاء اهلل تعاذل ُب اٟتاضر وا١تستقبل إذا
ٖتققت أسبأّا من ظهور ا١تتقُت الذين يستح ّقوف نصر اهلل عز وجل[(.])356
 3ػ االبتالء سنةٌ جاربةٌ للمؤمنُت:
ٖتتاج إذل تعليق  ،حيث تواترت ّٔا األدلّةُ الكثَتةُ من القراف والسنة ،
وىذه السنّة من الوضوح ْتيث ال ُ
وحيث الوقائع والتجارب ُب حياة األنبياء عليهم الصالة والسالـ وأتباعهم تشهد بذلك  ،ويكفي قولو
َّ ِ
تعاذل{ :ادل *أ ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم
َّاس أَ ْف يػُْتػَرُكوا أَ ْف يَػ ُقولُوا َ
َ
آمنَّا َوُى ْم الَ يػُ ْفتَػنُو َف * َولَ َق ْد فَػتَػنَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
ِ
َّ ِ
ُت *} [العنكبوت  1 :ػ  .]3وقولو تعاذل{ :أ َْـ َح ِسْبتُ ْم
ص َدقُوا َولَيَػ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
فَػلَيَػ ْعلَ َم َّن اللَّوُ الذ َ
َّ ِ
ِ
وؿ
أَ ْف تَ ْد ُخلُوا ْ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم َم َّسْتػ ُه ُم الْبَأْ َساءُ َوالضََّّراءُ َوُزلْ ِزلُوا َح َّىت يَػ ُق َ
اٞتَنَّةَ َولَ َّما يَأْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
الرس ُ َّ ِ
ِ
ِ
يب *} [البقرة .]214 :
ص ُر اللَّو أَالَ إِ َّف نَ ْ
آمنُوا َم َعوُ َم َىت نَ ْ
ين َ
َّ ُ
صَر اللَّو قَ ِر ٌ
وؿ َوالذ َ
أي الناس ُّ
أشد بالءً؟ قاؿ« :األنبياءُ ٍ ،ب
قلت يا رسوؿ اهللُّ :
وعن مصعب بن سعد عن أبيو قاؿُ :
فاألمثل  ،فيبتَلى الرجل على َحس ِ
ِ
ص ْلباً اشت ّد بالؤه  ،وإف كاف ُب دينو
األمثل
ب دينو  ،فإف كاف ُب دينو َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
األرض ما عليو
يربح البالءُ بالعبد حىت يًتَكو ٯتشي على
رقة ابتلي على َح َسب دينو  ،فما ُ
خطيئةٌ»[(.])357
ائده ُب الًتبية والتمحيص و٘تييز الصفوؼ معروفةٌ  ،وعلى ىذا ينبغي
وحكمةُ ىذا االبتالء عظيمةٌ  ،وفو ُ
النفوس على ىذه السنة مع سؤاؿ اهلل عز وجل العافية والثبات[(.])358
أف توطن
ُ
 4ػ سنّةُ ِ
إناطة التغي َِت بالبشر:
وتُعترب ىذه من سنن اهلل سبحانو ا٠تالدة  ،اليت أنا َط بالبشرية مسؤولية رقيّهم وا٨تطاطهم  ،ومسؤولية
إتباعهم للخَت أو الشر  ،حيث ّإهنم ُمنِحوا قدراً من اٟترية واالختيار  ،ومع ذلك القدر من اٟترية بعث
وجل الرسل  ،اليت جاءهتم با٢تداية الربانية  ،اليت فيها خَتي الدنيا واالخرة ١تن اتبع
إليهم ا١توذل ّ
عز ّ
ا١ترسلُت  ،قاؿ تعاذل{ :فَم ِن اتػَّبع ى َداي فَالَ ي ِ
ض ُّل َوالَ يَ ْش َقى *} [طو .]123 :
َ ََ ُ َ َ
ٍ
النتائج تتبعها  ،كما قاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ الَ يػُغَيّْػ ُر َما بَِق ْوـ َح َّىت يػُغَيّْػ ُروا َما
أسباب ا٢تداية فإ ّف
فإذا وجدت
ُ
َ
بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم} [الرعد .]11 :

لذلك فإ ّف التغيَت يبدأُ من النفس  ،سواء باالرتقاء إذل أعلى  ،أو باالنتكاس وا٢تبوط إذل أسفل  ،فهي
الشر إذل ا٠تَت أو العكس  ،والبشر ُب كلتا اٟتالتُت ىم
تعترب النقط األساسية ُب تغيَت النفس البشرية من ّ
ا١تسؤولوف مباشرة عن إصالح أنفسهم  ،كما قاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ الَ يػُغَيّْػ ُر َما بَِق ْوٍـ َح َّىت يػُغَيّْػ ُروا َما
بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم} [الرعد .]11 :
تأمل ىذه االية الكرٯتة اليت
ولقد تعامل رسوؿ اهلل (ص) مع ىذه السنة ُب تغيَت النفوس وآّتمع  ،ومن ّ
حدوث التغيَت من اهلل سبحانو مًتتباً على حدوثو من النفس البشرية سواء بالسلب أو اإل٬تاب ،
ّقررت
َ
أماـ مفرؽ طرؽ  ،ويربط ُب أعناقهم مسؤولية عدـ إحداث التغيَت ُب النفس
تيب يضع البشرية َ
وىذا الًت ُ
البشرية وآّتمعات اإلنسانية وفق منهج اهلل القومي  ،قاؿ تعاذل :وىذه السنةُ { َح َّىت يػُغَيّْػ ُروا َما بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم}
ِ
ٯتك ُن إدراكها إدراكاً صحيحاً وكلياً إال باتباع ا١تنهج الرباِّن  ،الذي يربط بُت السنن واألحداث التارٮتية
 ،و٭تدد العالقة السليمة بينهما  ،حيث إ ّف اتباع ا١تنهج الرباِّن يغطّي خَت السنن  ،ويصرؼ الصوارؼ ،
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ؼ َعلَي ِه ْم َوالَ ُى ْم
اي فَالَ َخ ْو ٌ
ى فَ َم ْن تَب َع ُى َد َ
قاؿ تعاذل{ :قُػ ْلنَا ْاىبطُوا مْنػ َها َٚت ًيعا فَإ َّما يَأْتيَػنَّ ُك ْم م ٍّْت ُى َد ً
َْ٭تَزنُو َف *} [البقرة .])359([]38 :
بالعلو والطغياف:
 5ػ سنة زواؿ األمم ّ
ات الْعِم ِاد *الَِّيت َدل ٮتُْلَق ِمثْػلُها ُِب الْبِالَ ِد *وَٙتُ َّ ِ
قاؿ تعاذل{ :أَ َدل تَػر َكيف فَػعل ربُّك بِع ٍاد *إِرـ َذ ِ
ين
َ َ
ْ ْ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ
ود الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
جابوا َّ ِ ِ ِ
ب َعلَْي ِه ْم
ص َّ
ين طَغَ ْوا ُِب الْبِالَد *فَأَ ْكثَػ ُروا ف َيها الْ َف َس َاد *فَ َ
َُ
الص ْخَر بالْ َواد * َوف ْر َع ْو َف ذي األ َْوتَاد *الذ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
صاد *} [الفجر  6 :ػ .]14
ك َس ْو َط َع َذاب *إ َّف َربَّ َ
َربُّ َ
ك لَبِالْم ْر َ
تقرُر سنةً من سنن اهلل الربانية اليت ال ٖتايب أحداً من خلقو ّ ،إهنا سنةُ
فتأمل ُب ىذه االيات الكرٯتة اليت ّ
زواؿ األمم بالًتؼ والفساد  ،زواؿ األمم بالتجرب والطغياف  ،زواؿ األمم بالبطر والكربياء  ،قاؿ تعاذل:
ِ
ِ
ِ
اىا تَ ْد ِم ًَتا *} [االسراء :
{ َوإِ َذا أ ََرْدنَا أَ ْف نػُ ْهل َ
ك قَػ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُمْتػَرف َيها فَػ َف َس ُقوا ف َيها فَ َح َّق َعلَْيػ َها الْ َق ْو ُؿ فَ َد َّم ْرنَ َ
 .]16أي أمرناىم باألمر الشرعي من فعل الطاعات  ،واجتناب ا١تعاصي  ،فعصوا وفسقوا  ،وحققوا
أسباب الزواؿ واالهنيار  ،فح ّقت عليهم سنةُ ِ
األخذ والزواؿ  ،والتدمَت والتنكيل  ،جزاءَ فسقهم
وعصياهنم
 6ػ سنة إىالؾ األمم بالظلم واإلجحاؼ:
ِ
ِ ٍ
ين *} [االنبياء .]11 :
ص ْمنَا م ْن قَػ ْريَة َكانَ ْ
ت ظَال َمةً َوأَنْ َشأْنَا بَػ ْع َد َىا قَػ ْوًما َ
قاؿ تعاذلَ { :وَك ْم قَ َ
آخ ِر َ
أسباب ا٢تالؾ  ،وحقت
وعدـ إقامة العدؿ ُب أمة من األمم  ،فقد ٖت ّققت فيهم
ُ
الظلم ُ ،
فإذا ما فشى ُ
عليهم سنةُ اهلل با٢تالؾ  ،ووقعت عليهم القاصمة َّ ،
الظلم على نفسو ،
ألف اهلل سبحانو تعاذل قد ّ
حرـ َ
الظلم على نفسي  ،وجعلتُو
٤ترماً  ،كما ُب اٟتديث القدسي« :يا عبادي ّ
حر ُ
إِّن ّ
وجعلو بُت العباد ّ
مت َ
٤ترماً فال تظا١توا»[(.])360
بينكم َّ

ٍ
ِ
طبقات
القيم  ،وٖت ّكم األقوياءُ ُب رقاب الضعفاء  ،وقسم آّتمع إذل
فإذا اختلّت ا١تواز ُ
ين  ،وانعدمت ُ
وتالعب السادةُ ْتدود اهلل وأوامره  ،فقد ح ّقت عليو سنةُ اهلل  ،اليت ال ٖتايب أحداً من
سادة وعبيد ،
َ
ٕتد لسنّة اهلل تبديالً وال ٖتويالً  ،جاء ُب اٟتديث الصحيح قولو (ص)ّ « :إ٪تا ىلك الذين
خلقو  ،ولن َ
اٟتد  ،وامي اهللِ
ِ
سرؽ فيهم
يف تركوه  ،وإذا َ
ُ
سر َؽ فيهم الشر ُ
الضعيف أقاموا عليو َّ ُ
م ْن قبلكم ّأهنم كانوا إذا َ
 ،لو َّ
لقطعت َيدىا»[(.])361
سرقت
٤تم ٍد
ْ
ُ
أف فاطمةَ َ
بنت ّ
 7ػ سنة لكل أمة أجل:
لكن
الناس موجبات العذاب واالهنيار  ،قد حلّت بأمة من األمم ٍ ،ب ال يروف زوا٢تا بأنفسهم َّ ،
قد يرى ُ
أطوؿ من عمر األفراد  ،وال تقع إال بأجل ٤تدود الب ّد من استيفائو  ،قاؿ تعاذلَ { :ولِ ُك ّْل أ َُّم ٍة
عمر األمم ُ
ِ
أ ِ
اعةً َوالَ يَ ْستَػ ْق ِد ُمو َف *} [االعراؼ  .]34 :وقاؿ تعاذلَ { :وَما
َجلُ ُه ْم الَ يَ ْستَأْخ ُرو َف َس َ
َج ٌل فَإ َذا َجاءَ أ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َجلَ َها َوَما يَ ْستَأْخ ُرو َف *} [اٟتجر  4 :ػ .]5
اب َم ْعلُ ٌ
أ َْىلَكْنَا م ْن قَػ ْريَة إِالَّ َوَ٢تَا كتَ ٌ
وـ * َما تَ ْسبَ ُق م ْن أ َُّمة أ َ
ِ
اى ْم لَ َّما ظَلَ ُموا َو َج َع ْلنَا لِ َم ْهلِ ِك ِه ْم َم ْو ِع ًدا *} [الكهف .]59 :
وقاؿ تعاذلَ { :وت ْل َ
ك الْ ُقَرى أ َْىلَكْنَ ُ
اؿ بُت الناس:
 8ػ سنةُ األياـ ِس َج ٌ
ٍ ٍ
وعز
فمن رٛتة اهلل سبحانو أ ْف جعل مداولةَ األياـ ِس ٌ
وقوة وضعف ّ ،
جاؿ بُت الناس  ،من ش ّدة ورخاء ّ ،
ٍ
أعلم ٔتا يفعلوف ػ الشاكرين من
ّ
وغٌت وفقر  ،امتحاناً ٢تم ّ
وذؿ  ،وصحة وسق ٍم ً ،
يعلم منهم ػ وىو ُ
حىت َ
اٞتاحدين  ،والصابرين من اٞتازعُت  ،وآّاىدين من القاعدين  ،وا١تنفقُت من ا١تمسكُت  ،قاؿ تعاذل:
{إِ ْف ٯتَْسس ُكم قَػرح فَػ َق ْد مس الْ َقوـ قَػرح ِمثْػلُو وتِْلك األَيَّاـ نُدا ِو ُ٢تا بػُت الن ِ ِ
َّ ِ
آمنُوا
َ َّ ْ َ ْ ٌ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ين َ
َ ْ ْ ٌْ
َّاس َوليَػ ْعلَ َم اللَّوُ الذ َ
ِ
ويػت ِ
ِ
ُت *} [اؿ عمراف.])362([]14 :
َّخ َذ ِمْن ُك ْم ُش َه َداءَ َواللَّوُ الَ ُِ٭ت ُّ
ب الظَّالم َ
ََ
 9ػ سنة نصر اهلل للمؤمنُت:
ِ
ِ
بشروط ىذه السنّة ،
استحقاؽ ا١تؤمنُت لنصره إذا أتوا
لقد قضت حكمةُ اهلل سبحانو وسنتو اٞتارية على
ومن ىذه الشروط:
ِ
ِ
اى ْم َماءً َغ َدقًا *}
َِ ْس َقْيػنَ ُ
أ ػ االستقامة على منهج اهلل  ،قاؿ تعاذلَ { :وأَلَّ ِوِ ْ
استَػ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة أل َ
[اٞتن.]16 :
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
ب ػ عدـ اإلشراؾ بو سبحانو  ،وٖتقيق اإلٯتاف  ،والعبودية الشاملة  ،قاؿ تعاذلَ { :و َع َد اللَّوُ الذ َ
ض َكما} {استخلَ َّ ِ
ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ
اٟت ِ
ات لَيَ ْستَ ْخلِ َفنػ ُ ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ّْكنَ َّن َ٢تُ ْم ِدينَػ ُه ُم
َْ ْ َ
ْ ََ
الص َ
ف الذ َ
َّه ْم ُب األ َْر ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
َّه ْم م ْن بَػ ْعد َخ ْوف ِه ْم أ َْمناً يَػ ْعبُ ُدونٍَِت الَ يُ ْش ِرُكو َف ِيب َشْيئًا َوَم ْن َك َفَر بَػ ْع َد َذل َ
الَّذي ْارتَ َ
ضى َ٢تُ ْم َولَيُبَ ّْدلَنػ ُ
فَأُولَئِك ىم اْل َف ِ
اس ُقو َف *}[النور.]55 :
َ ُُ
َّ ِ
آمنُوا إِ َذا لَ ِقيتُ ْم فِئَةً فَاثْػبُتُوا َواذْ ُك ُروا اللَّوَ َكثِ ًَتا لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف
ين َ
ج ػ ذكر اهلل كثَتاً  ،قاؿ تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها الذ َ
*} [االنفاؿ .]45 :

فإذا ما حقق ا١تؤمنوف شرو َط ىذه السنة  ،كما كاف األمر ُب عهد داود وسليماف و٤تمد عليهم أفضل
َّ ِ
اٟتَيَاةِ ُّ
الدنْػيَا
آمنُوا ُِب ْ
نصر اهلل ٢تم قريب  ،قاؿ تعاذل{ :إِنَّا لَنَػْن ُ
ين َ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
الصالة والتسليم  ،فإ ّف َ
َّ ِ
ص ْرُك ْم
وـ األَ ْش َه ُ
ص ُروا اللَّوَ يَػْن ُ
آمنُوا إِ ْف تَػْن ُ
َويَػ ْوَـ يَػ ُق ُ
ين َ
اد *} [غافر  .]51 :وقاؿ تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها الذ َ
ت أَْق َد َام ُك ْم *} [٤تمد .]7 :
َويػُثَبّْ ْ
ِِ
ُت *} [الروـ .])363([]47 :
ص ُر اْل ُم ْؤمن َ
وقاؿ تعاذلَ { :وَكا َف َحقِّا َعلَْيػنَا نَ ْ
 10ػ سنة التدافع بُت اٟتق والباطل:
ا١تتأم ُل ُب
وىذه السنةُ من أىم السنن الربانية اليت ٬تب
وعدـ نسياهنا أو الغفلة عنها  ،و ّْ
ُ
الوقوؼ عندىا ُ ،
ٍ
ِ
تعام َل
يلمس ىذه السنة
ٍ
بوضوح وجالء ُّ ،
فالنيب (ص) َ
دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالـ مع أقوامهم ُ
النيب
مع ىذه السنة  ،وظهرت جلياً ُب الفًتة ا١تدنية مع حركة َّ
السرايا والبعوث والغزوات اليت خاضها ُّ
(ص) َّ
ضد ا١تشركُت.
وىذه السنّةُ متعلقةٌ تعلّقاً وطيداً بالتمكُت ٢تذا الدين ،وقد أشار اهلل تعاذل إليها ُب كتابو العزيز  ،وجاء
ِ
َّ ِ
ض ُه ْم بِبَػ ْع ٍ
ض َولَ ِك َّن اللَّوَ ذُو
َّاس بَػ ْع َ
ض لََف َس َدت األ َْر ُ
ُ
التنصيص عليها ُب قولو تعاذلَ { :ولَ ْوالَ َد ْف ُع اللو الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُخ ِر ُجوا م ْن ديَا ِرى ْم بغَ َِْت َح ٍّيبق إِالَّ
فَ ْ
ين أ ْ
ض ٍل َعلَى الْ َعالَم َ
ُت *} [البقرة  .]251 :وُب قولو تعاذل{ :الذ َ
ض َ٢تدّْمت صو ِامع وبِيع وصلَوات ومس ِ
أَ ْف يػ ُقولُوا ربُّػنَا اللَّوُ ولَوالَ َد ْفع اللَّ ِو النَّاس بػ ْع َ ِ
اج ُد يُ ْذ َك ُر
ََ
َْ ُ
َ َ
ض ُه ْم ببَػ ْع ٍ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َع ِز ٌيز *} [اٟتج .]40 :
ص ُرهُ إ َّف اللَّوَ لَ َق ِو ّّ
ف َيها ْ
صَر َّف اللَّوُ َم ْن يَػْن ُ
اس ُم اللَّو َكث ًَتا َولَيَػْن ُ
ونالحظ ُب اية البقرةّ :أهنا جاءت بعد ذكر ٪توذج من ٪تاذج الصراع بُت اٟتق والباطل  ،ا١تتمثّل ىنا ُب
ض ٍل َعلَى
طالوت وجنوده ا١تؤمنُت  ،وجالوت وأتباعو  ،ويذيّْل اهلل تعاذل االية بقولو { َولَ ِك َّن اللَّوَ ذُو فَ ْ
ِ
ِ
ُت *} [البقرة ٦ ]251 :تا يفيد َّ
الناس
إنعاـ ُّ
الْ َعالَم َ
دفع الفساد ّٔذا الطريق ٌ
أف َ
يعم َ
كلَّهم[(.])364
عدوىم
اٟتج بعد إعالف اهلل تعاذل أنو يدافع عن أوليائو ا١تؤمنُت  ،وبعد إذنو ٢تم سبحانو بقتاؿ ّْ
وتأٌب ايةُ ّْ
ي َع ِز ٌيز *}
ص ُرهُ إِ َّف اللَّوَ لَ َق ِو ّّ
صَر َّف اللَّوُ َم ْن يَػْن ُ
 ،وٮتتتم االيةَ بتقري ٍر لقاعدة أساسيةَ { :ولَيَػْن ُ
أف القضاء على الباطل وتدمَته  ،الب ّد لو من ٍ
لقد أدرؾ الصحابةُ ىذه السنة  ،وعلموا َّ
أمة ٢تا قيادة
ومنهج  ،وقوة تدمغ الباطل وتزىقو  ،وأيقنوا َّ
تنهض بو  ،وسواعد ٘تضي بو ،
أف َّ
٭تتاج إذل عزائم ُ
اٟتق ُ
النيب (ص) كيف يتعاملوف مع ىذه السنة ،
وقلوب ٖتنو عليو  ،و
أعصاب ترتبط بو  ،لقد علّمهم ُّ
ٌ
فاستجابوا ألم ِر اهلل تعاذل
ِ
اٞتهاد ٢تذه األمة  ،وجعلو فريضةً ماضيةً إذل يوـ
باٞتهاد ُب سبيلو  ،فقد شرع اهلل عز وجل
عندما أمرىم
َ
القيامة  ،ال يبطلو جور جائ ٍر  ،وال ُ ٍ
عدوىم ،
قوـ إال أذ٢تم اهلل  ،وسلّط عليهم َّ
عدؿ عادؿ  ،وما تركو ٌ
ُ
أكثر مالءمةً للطبع البشري ،
وقد شرع اهلل عز وجل
َ
اٞتهاد على مراحل  ،ليكو َف أروض للنفس  ،و َ
أحسن موافقةً لسَت الدعوة وطريقة ٗتطيطها[(.])365
و َ

ىذه بعض السنن اليت نالحظها ُب دراسة دعوة األنبياء والرسل.
ائد عظيمة  ،حىت لو دل نقدر على تفادي حدوثها  ،والنجاة منها  ،حيث
وُب إدراكنا للسنن الربانية فو ُ
يعطينا ىذا اإلدر ُاؾ وا١تعرفةُ صالبةً ُب ا١توقف ٓ ،تالؼ َم ْن ٬تهل مصدر األحداث  ،فإ ّف الذي يعلم
٬تهل فليس لديو إال اٟتََتةُ وا٠توؼ والقلق.
تكوف لديو بصَتةٌ وطأنينةٌ  ،أما الذي ُ
والسنن الربانية نوعاف :سنن خارقة  ،وسنن جارية:
الناس على يد ٍ
فالسنن ا٠تارقة :ىي اليت ٬تريها اهللُ على خالؼ مألوؼ ِ
رسوؿ من رسلو  ،تأييداً من اهلل
لو بتلك ا١تعجزة  ،كما حوؿ العصا حيةً ُب يد موسى عليو السالـ  ،قاؿ تعاذل{ :قَ َ ِ
وسى
اؿ أَلْق َها يَ ُام َ
ّ
اىا فَِإ َذا َى َي َحيَّةٌ تَ ْس َعى *} [طو  19 :ػ .]20
*فَأَلْ َق َ
وكما أنبع ا١تاء من الصخرةِ عندما ضرّٔا موسى بعصاه  ،قاؿ تعاذل{ :وإِ ِذ استس َقى موسى لَِق ِ
وم ِو فَػ ُق ْلنَا
َ َْ ْ ُ َ
َ
ِ
اض ِر ْ ِ
ت مْنوُ اثْػنَتَا َع ْشَرَة َعْيناً} [البقرة .]60 :
اؾ ْ
صَ
ْ
اٟتَ َجَر فَانْػ َف َجَر ْ
ب ب َع َ
والسنة اٞتارية نوعاف:
وفق
سنةٌ متعلقة باألموِر الطبيعية  ،كسنة اهلل ُب تعاقب الليل والنهار  ،والشمس والقمر  ،فهي ٕتري َ
ٍ
ناموس ٤ت ّد ٍد قدَّره اهلل ٢تا.

وسنة متعلقة بدين اهلل  ،وأمره وهنيو  ،ووعده ووعيده  ،فهي ثابتةً ال تتب ّدؿ  ،مثل نصره ألوليائو ،
وإىانتو ألعدائو  ،كما أنّو سبحانو وتعاذل إذا حكم ُب األمور ا١تتمثلة ْتك ٍم  ،فإ ّف ذلك ال ينتقض وال
يفرؽ
يتحوؿ  ،فهو سبحانو ال ّ
يتب ّدؿ وال ّ
يق بُت ا١تختلفُت  ،كما َّ
دؿ
بُت ا١تتماثلُت  ،وإذا وقع تغيَتٌ فذلك لعدـ التماثل  ،كما أ ّف من سنتو التفر َ
ِ
ِِ
ُت *} [القلم .])366([]35 :
ُت َكالْ ُم ْج ِرم َ
على ذلك القراف  ،قاؿ تعاذل{ :أَفَػنَ ْج َع ُل الْ ُم ْسلم َ
االعتبار ّٔا
يصح
قصص ا١تتق ّدمُت عربًة لنا  ،ولوال
ومن ىذا الباب صارت
القياس واطراد فعلو وسنتو دل َّ
ُ
ُ
ُ
حكم نظَته كاألمثاؿ ا١تضروبة ُب القراف[(.])367
 ،أل ّف
َ
حكم الشيء َ
االعتبار ّإ٪تا يكو ُف إذا كاف ُ
فهذه السنن الشرعية ّإ٪تا تدرؾ من خالؿ النظر ُب التاريخ  ،ومالحظة مصائر األمم  ،وقياـ اٟتضارات
أسباب ذلك[(.])368
وسقوطها و ُ
أكرب عدد
تشمل على أكرب قد ٍر من الوقائع ،
غَت ٤ت ّددة  ،لكي
وتالمس َ
والسنن الربانية ٕتيءُ ُب القراف َ
َ
َ
من التفاصيل  ،واٞتزئيات[(.])369
تتجاوز مواقع ا٠تطأ اليت
تفرض على اٞتماعة الواعية ا١تدركة وا١تلتزمة أف
َ
كما أ ّف معرفة السنن الربانية ُ
ٖتسن التعامل مع تلك السنن  ،ومع قوى
قادت اٞتماعات البشرية السابقة إذل الدمار وا٢تالؾ  ،وأف َ
الكوف ِ ،
مستم ّد ًة ذلك من منهج اهلل الذي سار عليو أنبياؤه ورسلو صلوات اهلل وسالمو عليهم.
ا١تدعوين ُب دعوة األنبياء:
سادساً ػ أصناؼ ّ

ٕتد
فصل القراف الكرمي
َ
تكاد ُ
ا١تدعوين الذين اتّصل ّٔم األنبياء عليهم الصالة والسالـ  ،فال ُ
ّ
أصناؼ ّ
ِ
التصاؿ األنبياء ّٔم  ،ومن ىذه النماذج:
طبقةً من الناس إالّ والقرا ُف يق ّدـ لك ٪توذجاً
 1ػ ا١تلوؾ:
قاؿ تعاذل:
ِ
ب فَػب ِه ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ُت *} [البقرة :
ت الَّذي َك َفَر َواللَّوُ الَ يَػ ْهدي اْل َق ْوَـ الظَّالم َ
{اْل َم ْش ِرؽ فَأْت َّٔا م َن اْل َم ْغ ِر ِ ُ َ
.]258
ِ ِِ
وسى َوَى ُارو َف إِ َذل فِْر َع ْو َف َوَملَئِ ِو بِآيَاتِنَا} [يونس .]75 :
وقاؿ تعاذلٍُ { :بَّ بَػ َعثْػنَا م ْن بَػ ْعدى ْم ُم َ
ِ
ِ
َِ ِع ّْذبَػنَّوُ َع َذابًا َش ِد ًيدا أ َْو
َّد الطَّْيػَر فَػ َق َ
وقاؿ تعاذلَ { :وتَػ َفق َ
اؿ َم ِارل الَ أ ََرى ا ْ٢تُْد ُى َد أ َْـ َكا َف م َن الْغَائبِ َ
ُت *أل ُ
ِ ِ ِ
ُت *فَم َكث َغيػر بعِ ٍ
ِ ِ ٍ
ك ِم ْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ
يد فَػ َق َ
ت ِٔتَا َدلْ ُٖت ْط بِو َوجْئتُ َ
َحطْ ُ
أل َ
اؿ أ َ
َِ ْذ َْتَنَّوُ أ َْو لَيَأْتيَػ ٍّْت ب ُس ْلطَاف ُمبِ ٍ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ت ِمن ُك ّْل َشي ٍء وَ٢تا عر ِ
يَِق ٍ
ُّها َوقَػ ْوَم َها يَ ْس ُج ُدو َف
ُت *إِ ِّّْن َو َج ْد ُّ
ْ َ َ َْ ٌ
يم * َو َج ْدتػ َ
ت ْامَرأًَة ٘تَْل ُك ُه ْم َوأُوتيَ ْ ْ
ش َعظ ٌ
لِلشَّم ِ ِ ِ ِ
السبِ ِيل فَػ ُه ْم الَ يَػ ْهتَ ُدو َف *أَالَّ يَ ْس ُج ُدوا لِلَّ ِو
َّى ْم َع ِن َّ
صد ُ
س م ْن ُدوف اللَّو َوَزيَّ َن َ٢تُ ُم الشَّْيطَا ُف أ َْع َما َ٢تُ ْم فَ َ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ
ب الْ َع ْر ِش
ِج ْ
ض َويَػ ْعلَ ُم َما ُٗتْ ُفو َف َوَما تُػ ْعلنُو َف *اللَّوُ الَ إِلَوَ إِالَّ ُى َو َر ُّ
بءَ ُِب َّ
ا٠تَ ْ
الذي ٮتُْر ُ
ِ
اؿ سنَػْنظُر أَص َد ْقت أَـ ُكْن ِ
ِ
ب بِ ِكتَ ِايب َى َذا فَأَلْ ِق ْو إِلَْي ِه ْم ٍُبَّ تَػ َوَّؿ َعْنػ ُه ْم فَانْظُْر
ت م َن الْ َكاذبِ َ
الْ َعظي ِم *قَ َ َ ُ َ َ ْ َ
ُت *ا ْذ َى ْ
ِ
ِ
ما َذا يػرِجعو َف *قَالَت ياأَيُّػها الْمألَِ إِ ِّّْن أُلْ ِقي إِ ََّ ِ
الر ْٛت ِ
اف
اب َك ِرميٌ *إِنَّوُ م ْن ُسلَْي َما َف َوإِنَّوُ بِ ْس ِم اللَّو َّ َ
رل كتَ ٌ
ْ َ َ َ ُ
َ َْ ُ
َ
َّ ِ
ِِ
ُت *} [النمل  20 :ػ .]31
الرحي ِم *أَالَّ تَػ ْعلُوا َعلَ َّي َوأْتُوِِّن ُم ْسلم َ
 2ػ األغنياء ا١تًتفوف:
ِ
ِ
صانِ َع لَ َعلَّ ُك ْم
قاؿ ىود عليو السالـ لقومو ُب القراف الكرمي{ :أَتَػْبػنُو َف ب ُك ّْل ِري ٍع آيَةً تَػ ْعبَثُو َف * َوتَػتَّخ ُذو َف َم َ
ِ
َطيع ِ
ِ
ِ
وف * َواتَّػ ُقوا الَّ ِذي أ ََم َّد ُك ْم ِٔتَا تَػ ْعلَ ُمو َف *أ ََم َّد ُك ْم
ين *فَاتَّػ ُقوا اللَّوَ َوأ ُ
َٗتْلُ ُدو َف * َوإ َذا بَطَ ْشتُ ْم بَطَ ْشتُ ْم َجبَّار َ
ٍ
ِ
َّات وعي ٍ
وف *} [الشعراء  128 :ػ .]134
بِأَنْػ َع ٍاـ َوبَن َ
ُت * َو َجن َ ُُ
وقاؿ صاحل عليو السالـ لقومو ُب القراف الكرميَ { :واذْ ُك ُروا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ِم ْن بَػ ْع ِد َع ٍاد َوبَػ َّوأَ ُك ْم ُِب
ِ
اؿ بػيوتًا فَاذْ ُكروا آالَء اللَّ ِو والَ تَػعثػوا ُِب األَر ِ ِ ِ
و٢تا قُصورا وتَػْن ِحتو َف ِْ
ِ
األَر ِ ِ
ين
ض تَػتَّخ ُذو َف م ْن ُس ُه َ ُ ً َ ُ
ْ
ْ
اٞتبَ َ ُُ
ُ َ َ َْ ْ
ض ُم ْفسد َ
*} [االعراؼ .]74 :
 3ػ الفقراء وا١تستضعفوف:
اؿ الْمأل َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَػ ْوِم ِو َما نَػَر َاؾ إِالَّ بَ َشًرا ِمثْػلَنَا َوَما
ىذا كالـ قوـ نوح لنوح عليو السالـ{ :فَػ َق َ َ ُ
َِ الذ َ
ِ
ِ ِ
نَػر َاؾ اتَّػبػع ِ َّ ِ
ُت *}[ىود:
ي َّ
الرأْ ِي َوَما نَػَرى لَ ُك ْم َعلَْيػنَا ِم ْن فَ ْ
َ ََ َ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذبِ َ
ك إالَّ الذ َ
ين ُى ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
.]27
وقاؿ تعاذل عن قوـ موسى عليو السالـ:

ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
{ ِشيػعا يست ْ ِ
ِ
يد أَ ْف َ٪تُ َّن
ين * َونُِر ُ
َ ً َ َْ
ضع ُ
ف طَائ َفةً مْنػ ُه ْم يُ َذبّْ ُح أَبْػنَاءَ ُى ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َساءَ ُى ْم إنَّوُ َكا َف م َن اْل ُم ْفسد َ
َّ ِ
ِ
ِ
ُت * َوُ٪تَ ّْك َن َ٢تُ ْم ُِب األ َْر ِ
ضعِ ُفوا ُِب األ َْر ِ
ض َونُِري فِْر َع ْو َف
استُ ْ
ض َوَْ٧ت َعلَ ُه ْم أَئ َّمةً َوَْ٧ت َعلَ ُه ُم اْل َوا ِرث َ
ين ْ
َعلَى الذ َ
ود ُ٫تَا ِمْنػ ُه ْم َما َكانُوا َْ٭ت َذ ُرو َف *} [القصص  4 :ػ .]6
َوَى َاما َف َو ُجنُ َ
 4ػ ا١تطففوف:
ِ
ِ ٍ
اؿ
صوا اْل ِمكْيَ َ
َخ ُ
قاؿ تعاذلَ { :وإِ َذل َم ْديَ َن أ َ
اى ْم ُش َعْيبًا قَاؿ ياقَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم م ْن إِلَو َغْيػ ُرهُ َوالَ تَػْنػ ُق ُ
اؼ علَي ُكم ع َذاب يػوٍـ ُِ٤ت ٍ
ِ
ِ
يط * َويَاقَػ ْوِـ أ َْوفُوا الْ ِمكْيَ َ
اؿ َوالْ ِم َيزا َف بِالْ ِق ْس ِط َوالَ
َوالْم َيزا َف إِ ِّّْن أ ََرا ُك ْم ٓتٍََْت َوإِ ِّّْن أ َ
َخ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ
تَػبخسوا النَّاس أَ ْشياءىم والَ تَػعثػوا ُِب األَر ِ ِ ِ
ين *} [ىود  84 :ػ .]85
ْ
َ َ َ ُ ْ َ َْ ْ
ض ُم ْفسد َ
َُْ
 5ػ الشاذوف:
احشةَ ما سبػ َق ُكم ِّٔا ِمن أ ٍ ِ
ِ
قاؿ تعاذل{ :ولُوطًا إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
ِ
ُت *إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َف
َحد م َن الْ َعالَم َ
اؿ ل َق ْومو أَتَأْتُو َف الْ َف َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وى ْم م ْن
الر َج َ
ّْ
اب قَػ ْومو إِالَّ أَ ْف قَالُوا أ ْ
َخ ِر ُج ُ
ّْساء بَ ْل أَنْػتُ ْم قَػ ْوٌـ ُم ْس ِرفُو َف * َوَما َكا َف َج َو َ
اؿ َش ْه َوًة م ْن ُدوف الن َ
ِ
اس يَػتَطَ َّه ُرو َف *} [االعراؼ  80 :ػ .]82
قَػ ْريَت ُك ْم إِنػ ُ
َّه ْم أُنَ ٌ
 6ػ ا١تسجونوف:
السج ِن أَأَرباب متػ َفّْرقُو َف خيػر أَِـ اللَّو الْو ِ
قاؿ تعاذل{ :ي ِ
اح ُد الْ َق َّه ُار * َما تَػ ْعبُ ُدو َف ِم ْن ُدونِِو إِالَّ
اصاح َِيب ّْ ْ ْ َ ٌ َُ
َ َ
َْ ٌ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
وىا أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ َّٔا م ْن ُس ْلطَاف إف ْ
ْم إالَّ للَّو أ ََمَر أَالَّ تَػ ْعبُ ُدوا إالَّ إيَّاهُ َذل َ
أ َْٝتَاءً َٝتَّْيتُ ُم َ
اٟتُك ُ
ّْين الْ َقيّْ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ
َّاس الَ يَػ ْعلَ ُمو َف *} [يوسف .]40 :
الد ُ
 7ػ األقربوف:
ِ
ين *} [ىود :
وح ابْػنَوُ َوَكا َف ُِب َم ْع ِزؿ يابػُ ََّ
ٍت ْارَك ْ
قاؿ تعاذلَ { :ونَ َادى نُ ٌ
ب َم َعنَا َوالَ تَ ُك ْن َم َع الْ َكاف ِر َ
.]42
وقاؿ تعاذل:
اؼ أَ ْف ٯتََ َّسك ع َذ ِ
ِ
اف فَػتَ ُكو َف لِلشَّيطَ ِ
الر ْٛت ِ
اف َولِيِّا *} [مرمي  41 :ػ
َخ ُ
اب م َن َّ َ
ْ
َ َ ٌ
{يَاأَبَت إِ ِّّْن أ َ
.])370([]45
سابعاً ػ تفاضل األنبياء:
أ ػ التفاضل بُت األنبياء ثابت ِ
بأدلة الكتاب والسنة:
ٌ
_خ فمن الكتاب:
ض ِمْنػهم من َكلَّم اللَّو ورفَع بػعضهم درج ٍ
ِ
ات َوآتَػْيػنَا
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
قولو سبحانو{ :ت ْل َ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ِعيسى ابن مرَمي الْبػيّْػنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِس} [البقرة .]253 :
ات َوأَيَّ ْدنَاهُ بُِر ِ
ْ َ ْ َ َْ َ َ
قولو تعاذل :فا١تراد بو موسى عليو { ِمْنػ ُه ْم َم ْن َكلَّ َم اللَّوُ}  ،إذ ىو ا١تشتهر بُت األنبياء صلوات اهلل
ك َعلَى الن ِ
َّاس بِ ِر َساالٌَِب
وسالمو عليهم بالتكليم  ،وقد قاؿ لو سبحانو{ :قَ َ
اصطََفْيتُ َ
وسى إِ ِّّْن ْ
اؿ يَ ُام َ
ِ
ِ
يما *} [النساء .]164 :
َوبِ َكالَمي} [االعراؼ  .]144 :وقاؿ تعاذلَ { :وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
وسى تَكْل ً

ُت َعلَى بَػ َع ٍ
ورا *} [االسراء .]55 :
وقاؿ سبحانوَ { :ولَ َق ْد فَ َّ
ض َوآتَػْيػنَا َد ُاو َ
ض النَّبِيّْ َ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ود َزبُ ً
_خ ومن السنة:
ِ
ما رواه أبو ىريرةَّ :
امع الكلم ،
بست:
ت على
أف رسوؿ اهلل (ص) قاؿ« :فُ ّْ
األنبياء ّْ
ُ
ض ْل ُ
أعطيت جو َ
ِ
ِ
ُرسلت إذل ا٠تلق كافّةً ،
علت رل
ت
وج ْ
بالرعب  ،وأُحلّ ْ
األرض طهوراً ومسجداً  ،وأ ُ
ونُص ْر ُ
ُ
ت رل الغنائم ُ ،
وختِ َم يب النبيوف»[( ، ])371فقولو (ص)« :فضلت على األنبياء» دليل على وقوع التفاضل بينهم ،
ُ
واألمةُ ٣تمعةٌ على أ ّف بعض األنبياء أفضل من ٍ
بعض[(.])372
ُ
ب ػ وجوه تفاضل األنبياء صلوات اهلل وسالمو عليهم بالتفصيل:
بعد أف ذكرنا تفاضل األنبياء عليهم الصالة والسالـ على وجو اإلٚتاؿ  ،وذكرنا األدلة على ذلك من
القراف الكرمي والسنة النبوية  ،نذكر ااف وجوه التفضيل على التفصيل  ،وىذه الوجوه ىي:
الوجو األوؿ :التفضيل بالتخصيص ٍ
ٔتنقبة:
ٍ
كتكليم موسى عليو السالـ  ،فمن خ َّ ٍ
ٮتص.
أفضل ٦تّن دل َّ
ُ
ص ٔتنقبة عظيمة ُ
الوجو الثاِّن :التفضيل بالبينات وااليات:
كما قاؿ سبحانو{ :وآتَػيػنَا ِعيسى ابن مرَمي الْبػيّْػنَ ِ
امع
ات} [البقرة  ، ]87 :وقاؿ (ص)« :
ُ
ْ
أعطيت جو َ
َ ْ َ َْ َ َ
ونصرت بالرعب»[(.])373
الكلم ،
ُ
الوجو الثالث :التفضيل بالتأييد با١تالئكة:
وح الْ ُق ُد ِس} [البقرة  ، ]253 :وروح القدس ىو جربيل ُب
كما قاؿ سبحانو ُب عيسىَ { :وأَيَّ ْدنَاهُ بُِر ِ
أظهر األقواؿ[( ، ])374فمن كاف تأييد اهلل لو من األنبياء با١تالئكة أكثر وأظهر كاف أفضل.
وقاؿ ابن السعدي ُب االية :وأيده بروح القدس أي :بروح اإلٯتاف  ،فجعل روحانيتو فائقة روحانية غَته ،
فحصل لو بذلك القوة والتأييد  ،وإف كاف أصل التأييد ّٔذه الروح عاماً لكل مؤمن ْتسب إٯتانو  ،كما
قاؿ{ :وأَيَّ َدىم بِر ٍ ِ
خصو بالذكر ،
أعظم ٦تّا لغَته ٢ ،تذه ّ
وح مْنوُ} [آّادلة  ]22 :و ّ
لكن ما لعيسى ُ
َ ُْ ُ
فكل َم ْن كاف من تأييد اهلل لو من األنبياء باإلٯتاف أعظم وأقوى كاف أفضل.
وعليو ُّ
الوجو الرابع :التفضيل بالشرائع:
كما قاؿ (ص)« :وأُحلّت رل الغنائم ِ ،
األرض مسجداً وطهوراً»[( ، ])375وكما قاؿ
رل
وجع ْ
ُ
ُ ُ
لت َ
َ
ت َعلَْي ِه ْم}
صَرُى ْم َواألَ ْغالَ َؿ الَِّيت َكانَ ْ
سبحانو عن ٤تمد (ص) ُب شأف اليهودَ { :ويَ َ
ض ُع َعْنػ ُه ْم إِ ْ
[االعراؼ .]157 :
ِ
ض الَّ ِذي ُحّْرَـ َعلَْي ُك ْم} [اؿ عمراف .]50 :فكل
وكما حكى اهلل قوؿ عيسى لليهودَ { :وألُح َّل لَ ُك ْم بَػ ْع َ
أيسر فهو أفضل.
من كانت شريعتوُ َّ
أًب و َ

الوجو ا٠تامس :التفضيل بإنزاؿ الكتب:
أفضل ٦تّن دل ينزؿ عليو
ورا *}  ،فمن أُنزؿ عليو
كما قاؿ سبحانو[ :النساءَ { :وآتَػْيػنَا َد ُاو َ
َ
ود َزبُ ً
الكتاب ُ
كتاب.
التفضيل ٔتا ُب الكتاب من الشرائع و٨توىا بُت َم ْن أُنزؿ إليهم كتاب.
الوجو السادس:
ُ
الوجو السابع :التفضيل بالدرجات:
ٍ
اتب  ،ووجوه
كما قاؿ سبحانوَ { :وَرفَ َع بَػ ْع َ
ض ُه ْم َد َر َجات} [البقرة ]253 :يعٍت مر َ
متعددة[(.])376
الوجو الثامن :والتفضيل با١تراتب ُب السماء:
كما ُب حديث ا١تعراج[(.])377
الوجو التاسع :التفضيل بكثرة االتباع:
النيب
ضْ
النيب (ص) ُع ِر َ
النيب وليس َم َعو أح ٌد  ،و َّ
ت عليو األمم  ،فرأى َّ
كما ُب حديث (الصحيحُت) أ ّف ّ
النيب ومعو السو ُاد األعظم[(.])378
النيب ومعو العشرةُ  ،و َّ
الرجل والرجالف  ،و َّ
ومعو ُ
التفضيل ا١تر ُاد ٢تم ىنا ُب الدنيا  ،وذلك بثالثة أحواؿ:
بعض أىل العلم :و
قاؿ ُ
ُ
أشهر.
أّٔر و َ
_خ أف تكوف ايتُو ومعجزاتُو َ
_خ وأف تكو َف ّأمتَو أزكى وأكثر.
خصو اهلل بو
اجع إذل ما ّ
أظهر  ،وفضلو ُب ذاتو ر ٌ
_خ أو يكوف ُب ذاتو أفضل و َ
خلة أو ٍ
كالـ أو ٍ
من كرامتو  ،واختصاصو من ٍ
رؤية  ،أو ما شاء اهلل من ألطافو  ،وخصوص واليتو
واختصاصو[(.])379
الرسوؿ الذي ينشأ بُت أىل الكفر الذين ال نبوة ٢تم يكو ُف أكمل من غَته من ِ
جهة تأييد اهلل لو بالعلم
و ُ
ّ
َ
وا٢تدى وبالنصر والقهر  ،كما كاف نوح وإبراىيم عليهما السالـ[(.])380
ِ
تفاضل األنبياء صلوات اهلل وسالمو عليهم[(.])381
فهذه ٚتلةٌ من وجوه
ج ػ أولو العزـ من الرسل:
اصِ ْرب َك َما
أفضل الرسل أولو العزـ منهم  ،قاؿ سبحانو وتعاذل امراً نبيو ٤تمد (ص) وىو أفضل ا٠تلق{ :فَ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ِل َوالَ تَ ْستَػ ْعج ْل َ٢تُ ْم} [األحقػاؼ.]35 :
صبَػَر أُولُو الْ َع ْزـ م َن ُّ
َ
أمر نبيّو ٤تمداً (ص) ػ وقد فضلو على
فامتدحهم اهلل ّ
وجل بالعزـ ّ ،
وخصهم بالذكر من بُت رسلو  ،و َ
عز ّ
فأفضل أولياء اهلل ىم أنبياؤه  ،وأفضل أنبيائو ىم ا١ترسلوف
يقتدي ّٔم[(، ])382
ٚتيع خلقو ػ أف
َ
ُ
منهم  ،وأفضل ا١ترسلُت ىم أولو العزـ[(.])383
ِ
خالؼ أ ّف الرسل أفضل من ِ
األنبياء  ،وأ ّف أورل العزـ منهم أفضلهم[(.])384
بقية
قاؿ ابن كثَت :ال
َ
َ ُ

اضح من االية السابقة َّ
أف الصفةَ البارزَة ُب أولئك الرسل أورل العزـ ىي الصرب  ،ذلك أهنا ىي الصفةُ
وو ٌ
يتأسى ّٔم فيها من بُت صفاهتم العديدة.
اليت يطلب اهلل عز وجل من رسولو الكرمي (ص) أف ّ
اختصاص (أورل
وٖتمل  ،فالب ّد أف يكوف
ُ
وكل الرسل ذوو صرب وثبات ّ
الوصف الذي وصفهم بو اهلل ُب كتابو الكرمي ناشئاً عن زيادةِ ِ
ِ
صفة الصرب عن الرسل العاديُت
العزـ) ّٔذا
مرت ّٔم ُب أثناء قيامهم
 ،وقدرة فائقة على ّ
ٖتمل الشدائد  ،وثبات ُب مواجهة ا١تواقف الصعبة  ،اليت ّ
بالدعوة إذل التوحيد.
وإذا كاف الرسل ٚتيعاً ىم ىداةُ البشرية وقادهتا  ،وىم موضع القدوة واألسوة  ،فإ ّف ُب حياة أورل العزـ
ِ
تعرضوا ٢تا  ،وثباهتم ُب وجو
من الرسل ع َرباً خاصة  ،لطوؿ جهادىم  ،وكثرة ا١تواقف الصعبة اليت ّ
تنخلع ٢تا القلوب  ،واطمئناهنم إذل قدر اهلل  ،ووعده بالنجاة والنصرٍ ...ب فيما
العواصف ا١تزلزلة  ،اليت ُ
حل با١تك ّذبُت من أقوامهم من ِ
ىالؾ وتدمَت.
ّ
ِ
إ ّف الدعاة بصفة خاصة ىم أ َْوذل ِ
الناس بأخذ العربة من سَت الرسل ٚتيعاً  ،ولكنّهم أجدر بأف يأخذوا
ِ
ٍ
يتعرضوف لو ُب
العربة من سَت أورل العزـ من الرسل  ،وعلى رأسهم ٤تمد (ص)  ،ألنّو ما م ْن موقف ّ
مثيل أو شبيو ُب سَتىمٍ ..ب ينتصر اٟتق بعد اٞتهاد الطويل  ،واٞتهد الشاؽ  ،وتذىب
دعوهتم إال ولو ٌ
الناس ُب ربوعو
الناس بظاللو الوارفة َ ،
وينع َم ُ
قوى الباطل بدداً  ،ويبقى اٟتق راسخاً ُب األرض  ،يظلل َ
يذىب
ضحوا ُب سبيلو بأمنهم وراحتهم  ،وأموا٢تم وأنفسهم ،
باألمن  ،بعد أف يكوف آّاىدوف قد ّ
ُ
وٕترده هلل  ،قاؿ
منهم َم ْن ذىب شهيداً ُب سبيل اهلل  ،ويبقى منهم من يبقى شهيداً للحق بصربه وثباتو ّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ضى َْ٨تبَوُ َوِمْنػ ُه ْم َم ْن يَػْنتَ ِظ ُر َوَما
ُت ِر َج ٌ
اى ُدوا اللَّوَ َعلَْيو فَمْنػ ُه ْم َم ْن قَ َ
تعاذل{ :م َن الْ ُم ْؤمن َ
ص َدقُوا َما َع َ
اؿ َ
بَ َّدلُوا تَػْب ِديالً *} [الشورى .])385([]23 :
 1ػ تعيُت أورل العزـ:
٤تمد  ،ونوح  ،وإبراىيم  ،وموسى  ،وعيسى عليهم الصالة والسالـ  ،وىم
أولو العزـ ٜتسةٌ وىمّ :
ا٠تمسة ا١تذكوروف نصاً ُب قولو تعاذل{ :وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النَّبِيُّْت ِميثاقَػهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
وسى
َ َ
ّ
َ َ ُْ َ َ َ ْ
يم َوُم َ
َ
وح َوإبْػَراى َ
ِ
ِ ِ
ِ
ع لَ ُك ْم ِم َن
َخ ْذنَا مْنػ ُه ْم ميثَاقًا َغليظًا *} [النساء  .]7 :وُب قولو سبحانوَ { :شَر َ
يسى ابْ ِن َم ْرََمي َوأ َ
َوع َ
ِ
صى بِِو نُوحا والَّ ِذي أَوحيػنا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
الدّْي ِن َما َو َّ
ّْين َوالَ
يم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْف أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
وسى َوع َ
صْيػنَا بو إبْػَراى َ
ِ
ِِ
وى ْم إِلَْي ِو} [الشورى .]13 :
تَػتَػ َفَّرقُوا فيو َكبُػَر َعلَى الْ ُم ْش ِرك َ
ُت َما تَ ْد ُع ُ
وجل بالذكر ُب ىاتُت االيتُت من بُت األنبياء  ،وىو تنبيوٌ إذل فضلهم بُت سائر
خصهم اهلل ّ
فقد ّ
عز ّ
ا١تيثاؽ الذي قاؿ
أعظم األمور وأفضلها وأغلظها  ،وىو ُ
األنبياء  ،وقد ّ
خصهم سبحانو بالذكر ُب ذكره َ
َخ ْذنَا ِمْنػ ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا *} [النساء .]154 :
فيوَ { :وأ َ

العهد
والوصايا اليت شرعها ٠تلقو  ،وذلك ما أخذ على ٚتيع النبيُت  ،وبَعث بو ٚتيع النبيُت  ،وىو ُ
الذي بُت اهللِ وخلقو  ،وىو إقامة الدين  ،وعدـ التفرؽ فيو  ،وإسالـ الوجو لو سبحانو  ،والدعوة إذل
ذلك  ،وآّاىدة فيو  ،وا١تواالة فيو  ،والرباءة فيو.
صوا بالذكر ،
وىؤالء ا٠تمسة صلوات اهلل وسالمو عليهم أكمل وأعظم َمن قاـ ّٔذا ا١تيثاؽ  ،ولذا ُخ ّ
وىم الذين تفزعُ األمم إليهم ُب ا١توقف يوـ القيامة بعد أبيهم ادـ  ،فيًتاجعوهنا  ،حىت تنتهي إذل ٤تمد
(ص)  ،كما ُب حديث الشفاعة[(.])386
يقوؿ ابن القيم ُب بياف طبقات ا١تكلّفُت:
أخصهم بالزلفى لديو رسلُو.
الطبقة األوذل :مرتبة الرسالة  ،وىي العليا على اإلطالؽ  ،فأكرـ ا٠تلق و ّ
قاؿ :وأعالىم منزلة أولو العزـ منهم  ،ا١تذكوروف ُب قولو تعاذلَ { :شرع لَ ُكم ِمن الدّْي ِن ما و َّ ِِ
وحا
صى بو نُ ً
َ َ
ََ ْ َ
والَّ ِذي أَوحيػنا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
يسى} [الشورى  ]13 :وىؤالء ىم الطبقة
يم َوُم َ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
َ
وسى َوع َ
صْيػنَا بو إبْػَراى َ
تدور الشفاعة  ،حىت يردوىا إذل خا٘تهم وأفضلهم ٤تمد (ص).
العليا من ا٠تالئق  ،وعليهم ُ
قاؿ :الطبقة الثانية :من عداىم من الرسل  ،على مراتبهم من تفضيل بعضهم على بعض[(.])387
 2ػ ُب تفاضل أورل العزـ:
ذكر اهلل عز وجل أورل العزـ ُب اييت األحزاب والشورى ا١تذكورتُت  ،وقد
بدأ سبحانو ُب االيتُت بذكر الطرفُت أوؿ الرسل وخا٘تهم  ،وذكر بعد٫تا الثالثة مبتدأ بإبراىيم ٍب موسى
ٍب عيسى ْتسب ترتيب وجودىم عليهم الصالة والسالـ.
ذكر
وقد بدأ سبحانو ُب اية األحزاب بذكر ٤تمد (ص) لشرفو وفضلو عليهم  ،وذلك أل ّف ُب االية ٌ
خص اهلل سبحانو أفضلهم بالذكر بعد دخو٢تم ُب العموـ  ،فناسب
للنبيُت ُب اٞتملة  ،تعميماً ٍ ،ب ّ
ذلك االبتداء بذكر ٤تمد (ص)  ،لكونو أفضل ىؤالء ا١تفضلُت.
ذكر للميثاؽ ا١تأخوذ على النبيُت  ،فهي متعلقة باألنبياء خاصة  ،ولذلك قدـ ٤تمد (ص) ُب
وُب االية ٌ
الذكر للوجو ا١تذكور  ،قاؿ سبحانو{ :وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النَّبِيُّْت ِميثاقَػهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
وسى
َ َ
َ َ ُْ َ َ َ ْ
يم َوُم َ
َ
وح َوإبْػَراى َ
ِ
َخ ْذنَا ِمْنػ ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا *} [االحزاب .]7 :
يسى ابْ ِن َم ْرََمي َوأ َ
َوع َ
٤تمد عليهمػا الصالة
ّأما اية الشورى فمتعلقة بالشريعة اليت بعثوا ّٔا  ،ولذلك بدأ سبحانو بنوح قبل ّ
والسالـ  ،ألف االيػة ُب ذكر دين اإلسالـ  ،وما وصى اهلل بو الرسل  ،فناسب ذلك أف يبدأ بنوح عليو
ع ألمة ٤تمد
السالـ  ،أل ّف رسالتو أوؿ الرساالت  ،ففيو بيا ٌف جلي أ ّف أوؿ رساالت الرسل
ْ
أوصت ٔتا ُش ِر َ
دين أصيل مستقيم  ،ال عوج فيو وال اضطراب ٍ ،ب ذكر سبحانو ِم ْن بُت من
(ص) من الدين  ،فهو ٌ
توسطوا بُت ٤تمد ونوح أشهر أصحاب الشرائع وأفضلهم[(.])388
ّ
خالؼ أ ّف ٤تمداً (ص) أفضلهم ،
أفضل أورل العزـ بال خالؼ  ،يقوؿ ابن كثَت :وال
َ
ّ
فمحمد (ص) ىو ُ
ٍب بعده إبراىيم ٍ ،ب موسى ٍ ،ب عيسى عليهم الصالة والسالـ على ا١تشهور[(.])389

يرى ابن كثَت أ ّف نوحاً اخرىم ُب ترتيبهم ُب الفضل  ،وقولو( :على ا١تشهور) كأنو إشارة إذل وجود
خالؼ ُب ترتيبهم ُب الفضل بعد ٤تمد (ص) ،
٤تمد
اخر  ،فقاؿ ُب إبراىيم :ىو ُ
وقد َ
أشرؼ أورل العزـ بعد ّ
قطع بأ ّف إبراىيم بعده ُب الفضل ُب موضع َ
(ص)[(.])390
 3ػ بعض خصائص أورل العزـ:
_خ إبراىيم عليو الصالة والسالـ:
٤تمد صلى اهلل
خليل الرٛتن  ،دل يشاركو ُب ا٠تلة إالّ ّ
فمن فضائلو وخصائصو عليو الصالة والسالـ أنّو ُ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
َِّ ِ
يم
َح َس ُن ديناً ٦تَ ْن أ ْ
عليهما وسلم  ،قاؿ سبحانوَ { :وَم ْن أ ْ
َسلَ َم َو ْج َهوُ للو َوُى َو ُْ٤تس ٌن َواتػَّبَ َع ملةَ إبْػَراى َ
ِ َّ َّ ِ ِ
يم َخلِيالً *} [النساء .]125 :
َحني ًفا َواٗتَ َذ اللوُ إبْػَراى َ
ِ ِ
ِِ
يم َربُّوُ
وقد جعلو اهلل إماماً للناس  ،يقتدوف بو  ،ويهتدوف ّٔديو  ،قاؿ سبحانوَ { :وإذ ابْػتَػلَى إبْػَراى َ
ِ ِ ِ
ِ
بِ َكلِم ٍ
ك لِلن ِ ِ
يم َكا َف
ات فَأََ٘تَُّه َّن قَ َ
اؿ إِ ِّّْن َجاعلُ َ
َ
َّاس إ َم ًاما} [البقرة  .]124 :وقاؿ سبحانو{ :إ َّف إبْػَراى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َع ْن
أ َُّمةً قَانتًا للَّو َحني ًفا َوَدلْ يَ ُ
ك م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُت *} [النحل  .]120 :وقاؿ سبحانوَ { :وَم ْن يَػ ْر َغ ُ
ااخرةِ لَ ِمن َّ ِِ
ِملَّ ِة إِبػر ِاىيم إِالَّ من س ِفو نَػ ْفسو ولَ َق ِد اصطََفيػنَاه ُِب ُّ ِ ِ ِ
ُت *} [البقرة :
الصاٟت َ
ْ ْ ُ
الدنْػيَا َوإنَّوُ ُب َ َ
َْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
.]130
وقد أجرى اهلل على يديو بناءَ بيتو  ،الذي جعلو قياماً للناس  ،ومثابة وأمناً  ،وعهد اهلل إليو والبنو تبعاً
تطهَت البيت للطائفُت والعاكفُت والركع السجود  ،وأمر سبحانو ا١تؤمنُت ِ
باٗتاذ ِ
مقام ِو مصلى  ،قاؿ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
َِّ ِ
ت َمثَابَةً لِلن ِ
يم
سبحانوَ { :وإِ ْذ َج َع ْلنَا الْبَػْي َ
يم ُم َ
صلّ ًى َو َعه ْدنَا إ َذل إبْػَراى َ
َّاس} { َوأ َْمناً َواٗت ُذوا م ْن َم َقاـ إبْػَراى َ
السج ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
ود *}[البقرة .]125 :وقاؿ تعاذلَ { :وإِ ْذ يَػ ْرفَ ُع
ُت َو ُّ
ُت َوالْ َعاكف َ
يل أَ ْف طَ ّْهَرا بَػْي ِيت للطَّائف َ
الرَّك ِع ُّ ُ
َوإ ْٝتَاع َ
الس ِم ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم *}[البقرة.]127 :
يل َربَّػنَا تَػ َقبَّ ْل منَّا إِن َ
َّك أَنْ َ
ت َّ ُ
يع الْ َعل ُ
إبْػَراى ُ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَػْيت َوإ ْٝتَاع ُ
اؽ
الكتاب من بعده ُب ذريتو عليو الصالة والسالـ قاؿ سبحانوَ { :وَوَىْبػنَا لَوُ إِ ْس َح َ
النبوة و َ
وقد حصر اهللُ ّ
ااخرةِ لَ ِمن َّ ِِ
ويػع ُقوب وجع ْلنَا ُِب ذُّْريَّتِ ِو النُّبػ َّوَة والْ ِكتاب وآتَػيػنَاه أَجره ُِب ُّ ِ ِ ِ
ُت *}
الصاٟت َ
ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َُ
ََ ْ َ َ َ َ
الدنْػيَا َوإنَّوُ ُب َ َ
ِ
يوـ
[العنكبوت .]27 :فلم يأت ّّ
ْسى َ
نيب بعد إبراىيم إالّ من  ،وىو عليو الصالة والسالـ أوؿ من يُك َ
القيامة كما ُب ا١تتفق عليو من حديث اب ِن ٍ
ٮتطب فقاؿ« :إنّكم ٤تشرو َف
عباس قاؿ :قاـ فينا النيب (ص)
ُ
ِ
ِ
ٍ
القيامة
يوـ
ْسى َ
ُحفا ًة عرا ًة ُغ ْرالً ػ كما بدأنا ّأوَؿ خلق نعيده ػ االية وإ ّف ّأوَؿ ا٠تالئق يُك َ
اىيم»[(.])391
إبر ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
صدّْي ًقا نَبِيِّا *}
يم إِنَّوُ َكا َف َ
وقد ٚتع اهلل لو منزلتُت عظيمتُت قاؿ سبحانوَ { :واذْ ُك ْر ُب الْكتَاب إبْػَراى َ
ٖتصى  ،وما
أكثر من أف َ
[مرمي .]41 :فجمع لو بُت الصديقية  ،وفضائلو عليو الصالة والسالـ ُ
غيض من ِ
فيض ٦تا جهلناه ُب إبراىيم عليو الصالة والسالـ[(.])392
علمناه ٌ
_خ نوح عليو السالـ:

حق جهاده  ،وىو أوؿ رسوؿ بعث ُب الناس بعد اختالفهم على دينهم  ،واجتياؿ
فقد جاىد ُب اهلل ّ
الشيطاف ٢تم  ،وقد لبث ُب قومو ألف سنة إال ٜتسُت عاماً  ،باذالً وسعو ُب الدعوة إذل اهلل ليالً وهناراً ،
سراً وجهراً  ،صابراً على أذى قومو  ،ال تُثنيو عن الدعوةِ إذل ربو سفاىاهتم وتع ّدياهتم  ،قاؿ سبحانو:
{ولَ َق ْد أَرس ْلنا نُوحا إِ َذل قَػوِم ِو فَػلَبِ ِ
ِ
ٍ
َخ َذ ُى ُم الطُّوفَا ُف َوُى ْم ظَالِ ُمو َف *
َ
ث في ِه ْم أَْل َ
ف َسنَة إِالَّ ٜتَْس َ
ُت َع ًاما فَأ َ
َ ََْ ً
ْ
فَأ َْ٧تيػنَاه وأَصحاب َّ ِ ِ
ِ ِ
ُت *}[العنكبوت 14 :ػ  .]15وقاؿ سبحانو ُب نوح:
اىا آيَةً ل ْل َعالَم َ
السفينَة َو َج َع ْلنَ َ
َْ ُ َ ْ َ َ
ت قَػ ْوِمي لَْيالً َونَػ َه ًارا *فَػلَ ْم يَِزْد ُى ْم ُد َعائِي إِالَّ فَِر ًارا * َوإِ ِّّْن ُكلَّ َما َد َع ْوتُػ ُه ْم لِتَػ ْغ ِفَر َ٢تُ ْم
{قَ َ
اؿ َر ّْ
ب إِ ِّّْن َد َع ْو ُ
ِِ
ِ
استِكْبَ ًارا * ٍُبَّ إِ ِّّْن َد َع ْوتُػ ُه ْم ِج َه ًارا * ٍُبَّ إِ ِّّْن
استَ ْكبَػ ُروا ْ
َصُّروا َو ْ
َصابِ َع ُه ْم ُِب آ َذاهن ْم َو ْ
استَػ ْغ َش ْوا ثيَابَػ ُه ْم َوأ َ
َج َعلُوا أ َ
أَعلَْنت َ٢تم وأَسررت َ٢تم إِسرارا *فَػ ُق ْلت ِ
ِ
َّارا *} [نوح 5 :ػ  .]10وقاؿ
ُ ْ
استَػ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم إنَّوُ َكا َف َغف ً
ْ ُ ُْ َ ْ َْ ُ ُْ ْ َ ً
سبحانو عن قوـ نوح{ :قَالُوا يانُوح قَ ْد جادلْتػنا فَأَ ْكثػرت ِج َدالَنا فَأْتِنا ِٔتا تَعِ ُدنَا إِ ْف ُكْنت ِمن َّ ِ ِ
ُت *
َ َ َ
الصادق َ
ُ َ َ ََ َْ َ
َ َ
ِ ِ
قَ َ َِّ ِ ِِ ِ
ين *} [ىود 32 :ػ .]33
اؿ إ٪تَا يَأْتي ُك ْم بو اللَّوُ إ ْف َشاءَ َوَما أَنْػتُ ْم ٔتُْعج ِز َ
_خ موسى عليو السالـ:
كليم اهلل  ،اشتهر من بُت األنبياء ّٔذه اٟتلية  ،قاؿ سبحانوَ { :وَكلَّ َم اللَّوُ
و ّأما موسى عليو السالـ فهو ُ
ِ
ب
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ قَ َ
اؿ َر ّْ
يما *} [النساء .]164 :وقاؿ سبحانوَ { :ولَ َّما َجاء ُم َ
ُم َ
وسى تَكْل ً
ِ
ؼ تَػَرِاِّن فَػلَ َّما َٕتَلَّى َربُّوُ لِْل َجبَ ِل
اؿ لَن تَػَرِاِّن َولَ ِك ِن انظُْر إِ َذل ْ
ك قَ َ
استَػ َقَّر َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
أَِرِِّن أَنظُْر إِلَْي َ
اٞتَبَ ِل فَِإف ْ
ِِ
وسى إِ ِّّْن
ُت * قَ َ
اؽ قَ َ
صعِ ًقا فَػلَ َّما أَفَ َ
ت إِلَْي َ
اؿ ُسْب َحانَ َ
ك َوأَنَاْ أ ََّو ُؿ الْ ُم ْؤمن َ
ك تُػْب ُ
موسى َ
اؿ يَ ُام َ
َج َعلَوُ َد ِّكا َو َخَّر َ
ِ
ِ
ِ
ك َعلَى الن ِ
ين *} [االعراؼ  143 :ػ
َّاس بِ ِر َساالٌَِب َوبِ َكالَمي فَ ُخ ْذ َما آتَػْيتُ َ
اصطََفْيتُ َ
ْ
ك َوُك ْن م َن الشَّاك ِر َ
ا١تعٍت ُب قولو
اضع من كتاب اهلل  ،وىو عليو السالـ ُّ
 .]144وقد ورد ذكر تكليم اهلل موسى ُب مو َ
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض ِمْنػ ُه ْم َم ْن َكلَّ َم اللَّوُ} [البقرة .]253 :
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
سبحانو{ :ت ْل َ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ٍ ٍ
ّٔن حجتو  ،وقامت بينتو
وقد اتاه اهلل عز وجل َ
تسع ايات بيّنات[( ])393إذل فرعوف وقومو  ،ظهرت ّ
ات بػيّْػنَ ٍ
ٍ
ِ
ات} [االسراء  .]101 :وقاؿ عز
وسى ت ْس َع آيَ َ
ّٔن  ،قاؿ سبحانوَ { :ولَ َق ْد آتَػْيػنَا ُم َ
 ،أيده اهلل ّ
ٍ ِ
ِِ
ٍ ِ
وجل{ :وأ َْد ِخل ي َد َؾ ُِب جيبِك َٗتْرج بػي ِ
َّه ْم َكانُوا
َ ْ َ ُ ْ َْ َ
ضاءَ م ْن َغ َِْت ُسوء ُِب ت ْس ِع آيَات إِ َذل ف ْر َع ْو َف َوقَػ ْومو إِنػ ُ
َ َْ
ِِ
ُت *} [النمل .]12 :
قَػ ْوًما فَاسق َ
_خ عيسى عليو السالـ:
وإ٪تا نفخ جربيل ُب درع َجْي ِ
ب مرمي  ،فحملت
ص من بُت سائر ا٠تلق بأنّو ولد ألـ من غَت أب ّ ،
فاختُ َّ
ِ
ك
فضلو بو  ،كما ُب قولو تعاذل{ :ت ْل َ
بعيسى عليو السالـ  ،وتكلّم ُب ا١تهد  ،واتاه اهلل من البينات ما ّ
ض ِمْنػهم من َكلَّم اللَّو ورفَع بػعضهم درج ٍ
ات َوآتَػْيػنَا ِعْي َسى ابْ َن َم ْرََمي
الر ُس ُل فَ َّ
ُّ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
الْبػيّْػنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِس} [البقرة.]253 :
ات َوأَيَّ ْدنَاهُ بُِر ِ
َ
اؿ إِ ِّّْن
غرر{ :قَ َ
وحكى اهلل كالـ عيسى ُب ا١تهد  ،فكاف ٦تا قالو وتظهر فيو من فضائلو عليو السالـ ٌ
الصالَةِ و َّ ِ
ِ
ِ
ت وأَو ِ ِ
ت َحيِّا
الزَكاة َما ُد ْم ُ
اب َو َج َعلٍَِت نَبِيِّا * َو َج َعلٍَِت ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُكْن ُ َ ْ َ
َعْب ُد اللَّو آتَ ِاِّنَ الْكتَ َ
صاِّن ب َّ َ

ِ
ث َحيِّا *} [مرمي :
* َوبَػِّرا بَِوالِ َدٌِب َوَدلْ َْ٬ت َع ْل ٍِت َجبَّ ًارا َش ِقيِّا * َو َّ
وت َويَػ ْوَـ أُبْػ َع ُ
ت َويَػ ْوَـ أ َُم ُ
السالَ ُـ َعلَ َّي يَػ ْوَـ ُول ْد ُ
 30ػ .]33
ِ
وقد قاؿ سبحانو ُب ذكر والدة عيسى عليو السالـ{ :واذْ ُكر ُِب اْل ِكتَ ِ
ت ِم ْن أ َْىلِ َها
اب َم ْرََمي إِذ انْػتَبَ َذ ْ
َ ْ
م َكاناً َشرقِيِّا *فَ َّاٗت َذ ِ ِِ ِ
ِ
َعوذُ
َّل َ٢تَا بَ َشًرا َس ِويِّا *قَالَ ْ
َ ْ
ت إِ ِّّْن أ ُ
ت م ْن ُدوهن ْم ح َجابًا فَأ َْر َس ْلنَا إلَْيػ َها ُر َ
َ
ْ
وحنَا فَػتَ َمث َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََن يَ ُكو ُف ِرل ُغالَ ٌـ
ت أ َّ
اؿ إَِّ٪تَا أَنَا َر ُس ُ
ت تَقيِّا *قَ َ
بِ َّ
ب لَك ُغالَ ًما َزكيِّا *قَالَ ْ
الر ْٛتَاف مْن َ
ك إِ ْف ُكْن َ
وؿ َربّْك أل َِ َى َ
اؿ ربُّ ِ
وَدل ٯتَْسس ٍِت ب َشر وَدل أ َُؾ بغِيِّا *قَ َ ِ ِ
ُت َولِنَ ْج َعلَوُ آيَةً لِلن ِ
َّاس َوَر ْٛتَةً ِمنَّا َوَكا َف أ َْمًرا
ك ُى َو َعلَ َّي َى ّْ ٌ
َْ َ ْ َ ٌ َْ َ
اؿ َك َذلك قَ َ َ
ِ
ِ
م ْق ِ
ت بِو َم َكاناً قَصيِّا *} [مرمي  16 :ػ .]22
ضيِّا *فَ َح َملَْتوُ فَانْػتَبَ َذ ْ
َ
وكاف من االيات اليت اتاىا اهلل عيسى عليو السالـ ما قالو سبحانو{ :إِ ْذ قَ َ َّ ِ
يسى ابْ َن َم ْرََمي اذْ ُك ْر
اؿ اللوُ يَاع َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ّْ
اب
ُّك بُِر ِ
َّاس ُِب الْ َم ْهد َوَك ْهالً َوإِ ْذ َعلَّ ْمتُ َ
ك إِ ْذ أَيَّ ْدت َ
ك َو َعلَى َوال َدت َ
ن ْع َم ِيت َعلَْي َ
ك الْكتَ َ
وح الْ ُق ُد ِس تُ َكل ُم الن َ
ِ
ِ
اٟتِكْمةَ والتػَّوراةَ وا ِإل ِْ٧ت ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ ِِ ِ
يل َوإ ْذ َٗتْلُ ُق م َن الطُّْت َك َهْيئَة الط َْت بإ ْذِّن فَػتَػْنػ ُف ُخ ف َيها فَػتَ ُكو ُف طَْيػًرا بإ ْذِّن َوتُػ ْربىءُ
َو ْ َ َ ْ َ َ َ
األَ ْكمو واألَبػرص بِِإ ْذِِّن وإِ ْذ ُٗتْرِج الْموتَى بِِإ ْذِِّن وإِ ْذ َك َف ْفت ب ٍِت إِسرائِيل عْنك إِ ْذ ِجْئتػهم بِالْبػيّْػنَ ِ
اؿ
ات فَػ َق َ
ُ َ َْ َ َ َ
َُ ْ َ
ُ َْ
َ َ َ َْ َ
َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ُت *} [ا١تائدة.]110 :
ين َك َف ُروا مْنػ ُه ْم إِ ْف َى َذا إِالَّ س ْحٌر ُمبِ ٌ
الذ َ
حي ُب السماء  ،وىو ُب السماء الثانية كما حديث اإلسراء قاؿ
* وقد رفعو اهلل عز وجل إليو  ،فهو ّّ
سبحانو ُب تكذيب اليهود ُب دعواىم قتلو عليو السالـ { َوَما قَػتَػلُوهُ يَِقيناً * بَ ْل َرفَػ َعوُ اللَّوُ إِلَْي ِو} [النساء
حي إال ىو[(.])394
 157 :ػ  .]158وىذا من خصائصو عليو السالـ  ،إذ ليس ُب األنبياء ّّ
دؿ عليو الكتاب والسنة واإلٚتاع  ،وىذا من خصائصو عليو
وسينزؿ عليو السالـ ُب اخر الزماف  ،كما ّ
السالـ  ،قاؿ سبحانو{ :وإِ ْف ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
اب إِالَّ لَيُػ ْؤِمنَ َّن بِِو قَػْب َل َم ْوتِِو َويَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة يَ ُكو ُف َعلَْي ِه ْم َش ِه ًيدا
َ ْ
النيب (ص) بنزوؿ عيسى عليو السالـ[(.])395
*} [النساء  .]159 :وقد تواترت األخبار عن ّْ
مرمي َح َكماً مقسطاً»[( ، ])396وقاؿ
قاؿ (ص)« :والذي نفسي بيده
ليوشكن أف َ
َّ
ابن َ
ينزؿ فيكم ُ
وإمامكم منكم؟»[(.])397
ابن مرمي فيكم ُ
(ص)« :كيف أنتم إذا نزؿ ُ
٤تمد (ص) على ٚتيع ا٠تالئق:
 4ػ تفضيل نبينا ّ
٤تم ٌد (ص) ىو أفضل األنبياء على اإلطالؽ  ،بل ىو خَت ا٠تالئق أٚتعُت  ،صلوات اهلل وسالمو عليو ،
ّ
وقد جاءت ُب ذلك نصوص ال ٖتصى كثرةً فيما أوحاه اهلل عز وجل ُب كتابو  ،وعلى لساف رسولو
(ص)  ،وفيما كتب وروي من أقواؿ األئمة ا١تهديُت من السلف الصاحل رضواف اهلل عليهم.
ض ّْمْنػهم َّمن َكلَّم اللّو ورفَع بػعضهم درج ٍ
ِ
ات
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
قاؿ سبحانو وتعاذل{ :ت ْل َ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ ُ
َ ُ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ
} [البقرة  ]253 :وا١تعٌت بقولو{ :ورفَع بػعضهم درج ٍ
ات} (ص)  ،قالو ابن عباس والشعيب و٣تاىد
ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ
وغَتىم[(.])398

ُت َعلَى بَػ َع ٍ
ورا *} [االسراء  ، ]55 :ذكر
وقاؿ سبحانوَ { :ولَ َق ْد فَ َّ
ض َوآتَػْيػنَا َد ُاو َ
ض النَّبِيّْ َ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ود َزبُ ً
تفضيل النبيُت  ،فكيف تنكروف فضل
ا١تفسروف أ ّف االية ُب ٤تاجة اليهود  ،وأ ّف ا١تعٌت :وإنّكم دل تنكروا
َ
النيب (ص)[(])399؟!.
ّْ
احتج العلماء بقولو تعاذل ُب األنعاـ{ :فَبِ ُه َد ُاى ُم ا ْقػتَ ِد ْه} [األنعاـ ]90 :لكوف النيب (ص) أفضل
وقد ّ
تفرؽ ُب األنبياء من خصاؿ الفضل اجتمعت فيو (ص)[(.])400
األنبياء  ،ألف ما ّ
يعطهن أح ٌد من األنبياء قبلي :نُصرت بالرعب مسَتة شه ٍر ِ ،
ت
ُعطيت ٜتساً دل
َّ
وجعلَ ْ
ُْ
وقاؿ (ص)« :أ ُ
ُ
ِ
فأٯتا ٍ
النيب
رل
رل
رجل من أميت أدركْتو الصالةُ
األرض مسجداً وطهوراً ّ ،
ّْ
فليصل  ،وأحلَّ ْ
الغنائم  ،وكاف ُّ
ُ
ُ
ت َ
َ
ِ
ِِ
ثت إذل ِ
أعطيت الشفاعة»[(.])401
(ص) يػُْبػ َع ُ
الناس كافةً  ،و ُ
ث إذل قومو خاصةً  ،وبُع ُ

النيب (ص) ذلك
ظاىر  ،وقد وصف ُّ
وُب أحاديث الشفاعة ُب بياف فضلو (ص) على األنبياء ما ىو ُ
ا٠تلق كلّهم حىت إبراىيم عليو الصالة والسالـ[(.])402
اليوـ بأنّو ٌ
يرغب إليو فيو ُ
يوـ ُ
ِ
ِ
بك
القيامة
يوـ
٤تمد ُ ،
فاستفتح  ،فيقوؿ ا٠تاز ُفَ :م ْن أنت؟ ُ
فيقوؿَ :
باب اٞتنة َ
وقاؿ (ص)« :اٌب َ
فأقوؿّ :
ُ
ٍ
قبلك»[(.])403
أفتح ألحد َ
ُ
أمرت ال ُ
أكثر األنبياء تَػبَعاً»[(.])404
وقاؿ (ص)« :أنا ُ

ِ
ِ
القيامة  ،و َّأو ُؿ َم ْن يَػْن َش ُّق عنو القربُ  ،و ّأو ُؿ شاف ٍع  ،و ّأو ُؿ
يوـ
ادـ َ
وقاؿ (ص)« :أنا سيّ ُد ولد َ
ُم َش َّف ٍع»[(.])405
ِ
األنبياء تبعاً»[( ، ])406وقاؿ« :دل يص ّدؽ نيب من األنبياء ما صدقت  ،وإ ّف
أكثر
وقاؿ (ص)« :أنا ُ
ِ
رجل واح ٌد»[(.])407
من األنبياء ما يصدقو من أمتو إالّ ٌ
ِ
أتبج ُح ّٔذه
ادـ وال فَ ْخَر»[( .])408وُب معٌت( :وال فخر) :أي :ال ّ
وقاؿ (ص)« :أنا سيّ ُد ولد َ
وإ٪تا نفى الفخر الذي ىو ِ
الكْبػ ُر
علي ّ ،
األوصاؼ ّ ،
وإ٪تا أقو٢تا شكراً ّْ
َ
لريب  ،ومنبهاً أميت على إنعامو ّ
ب ُك َّل ٥تُْتَ ٍاؿ فَ ُخوٍر *} [القصص :
ا١تنهي عنو  ،الذي قيل فيو{ :إِ َّف اللَّوَ الَ ُِ٭ت ُّ
الواقع ُب النفس ُّ ،
ِ
ب
التجمل ٔتا ذكره من النعم اليت ٔتثلها يػُ ْفتَ َخ ُر  ،ومثلو قولو تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ الَ ُِ٭ت ُّ
فخر ّ
 .]18ودل ينف َ
ِ
ُت *} [القصص  .]76 :يعٍت األشريْ َن  ،ودل يُرد الفر َح بنعمة اهلل تعاذل[(.])409
الْ َف ِرح َ
وقد قاؿ سبحانو{ :قُل بَِف ْ ِ ِ ِ ِ
ك فَػ ْليَػ ْفَر ُحوا ُى َو َخْيػٌر ِ٦تَّا َْ٬ت َم ُعو َف *} [يونس ]58 :
ض ِل اللَّو َوبَِر ْٛتَتو فَبِ َذل َ
ْ
فأمر سبحانو بالفرح بفضلو[(.])410
ولقد أٚتعت األمة على أنّو أفضل ا٠تلق[(.])411
د ػ توجيو النهي الوارد ُب التفضيل بُت األنبياء:
اعتقاد التفاضل بُت األنبياء  ،و ِ
ِ
اعتقاد فضل الرسل على األنبياء ِ ،
وفضل أورل العزـ على بقية
ال ب ّد من
الرسل ِ ،
٤تمد (ص) على سائر الرسل واألنبياء صلوات اهلل وسالمو عليو  ،لقياـ األدلة الشرعية
وفضل ّ

النيب (ص) هنيو عن التفضيل بُت األنبياء  ،وهنيو عن
ثبت عن ّْ
الصر٭تة الصحيحة على ذلك  ،وقد َ
تفضيلو خاصةً
بُت األنبياء»[( ])413وىو واقع ُب
على بعض األنبياء[( ، ])412فقد قاؿ (ص)« :ال ّ
تفضلوا َ
جالس  ،جاء يهودي فقاؿ :يا أبا
حديث أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو قاؿ :بينما رسوؿ اهلل (ص)
ٌ
ِ
ف :والذي
رجل من أصحابك  ،فقاؿ« :أضربتو؟» قاؿٝ :تعتُو بالسوؽ ٭تل ُ
القاسم َ ،
ضرب وجهي ٌ
بت وجهو ،
٤تمد (ص)  ،فأخذتٍت غضبةٌ  ،فضر ُ
اصطفى موسى على البشر  ،قلت :أي خبيث  ،على ّ
ٗتَتوا بُت األنبياء»[( .])414وُب رواية« :ال تفضلوا بُت أنبياء
فقاؿ النيب (ص)« :ال ّ
اهلل»[(.])415
ٗتَتوِّن على موسى»[(.])416
وروى القصة أبو ىريرة بنحوه إال أنو قاؿ« :ال ّ
وُب حديث ثاف قاؿ (ص)« :ال ينبغي أف يقوؿ أنا خَتٌ من يونس بن مىت»[(.])417
واٟتاصل أ ّف ُب اٟتديثُت ينهى رسوؿ اهلل (ص) عن التفضيل بُت األنبياء  ،وعن تفضيلو على موسى
خاصةً.
ويونس ّ
ُِ
ٛت َل اٟتديث ُب يونس على أ ّف النيب (ص) ىو ا١تراد  ،وىو أفضل منو ومن سائر األنبياء  ،وٚتيع ا٠تلق
وجو العلماء ذلك النهي إلزالة
قطعاً  ،كما تق ّدمت
الدالئل عليو من الكتاب والسنة واإلٚتاع  ،وقد ّ
ُ
اإلشكاؿ ُب أقواؿ متعددة منها:
أفضل األنبياء  ،فلما علم أخرب بو ،
النيب (ص) أنّو ُ
يعلم ُّ
* أف النهي َ
ورد قبل أف َ
سيد ولد ادـ  ،وأنّو ُ
النهي عن التفضيل منسوخ بالقراف[(.])418
وأ ّف َ
النهي من باب التواضع  ،وىضم النفس  ،ونفي الكرب والعجب.
* أ ّف َ
* َّ
يؤدي إذل ا٠تصومة والتشاجر  ،وذلك ُب مثل اٟتاؿ اليت ٖتاكم
منع التفضيل الذي ّ
أف ا١تر َاد بالنهي ُ
فيها اليهودي مع ا١تسلم عند النيب (ص) كما ُب حديث
مالئم لسبب ورود اٟتديث[(.])419
أيب سعيد وأيب ىريرة  ،فهذا التوجيو ٌ
* َّ
الغض منو  ،واإلزراء
أف ا١تر َاد بالنهي منع التفضيل الذي ّ
يؤدي إذل توىم النقص ُب ا١تفضوؿ  ،أو ّ
بو[(.])420
***
الفصل ا٠تامس
الوحي وإثبات النبوة وا١تعجزات

أوالً ػ الوحي.
ثانياً ػ إثبات النبوة.
ثالثاً ػ ا١تعجزات.
رابعاً ػ القراف الكرمي معجزة الرسوؿ (ص) الكربى.
خامساً ػ الفرؽ بُت ا١تعجزة والكرامة وخوارؽ السحر.
الفصل ا٠تامس
الوحي وإثبات النبوة وا١تعجزات
أوالً ػ الوحي:
 1ػ تعريف الوحي ُب اللغة واالصطالح:
أ ػ الوحي ُب اللغة:
اسم مصدر من أوحى إليو  ،إذا أعلمو ٔتراده ُب ٍ
سرعة وخفاء  ،ويدور من ثَ َّػم معٌت الكلمة ُب اللغة على
ُ
أسباب ىذا اإلعالـ
يوجو لو ْ ،تيث ٮتفى على غَته مهما اختلفت
اإلعالـ ا٠تفي السريع ا٠تاص ٔتن َّ
ُ
وواسطتو  ،لذلك يطلق الوحي على :اإل٢تاـ  ،واإل٭تاء  ،واإلشارة  ،والكناية  ،واألمر  ،والرسالة ،
والكالـ ا٠تفي  ،وكل ما ألقيتَو إذل غَتؾ[(.])421
ب ػ الوحي ُب لساف الشرع:
يقة غ َِت معتادةٍ
إعالـ اهلل تعاذل من اصطفاه من ِ
عباده ما أراد إطالعو عليو من ألواف ا٢تداية والعل ِم بطر ٍ
َ
َ
َْ
ُ
ِ
لكل ما يتل ّقى[(.])422
التاـ ّْ
للبشر مع الوعي واإلدراؾ ّ
 2ػ أنواع الوحي:
تع ّددت طرؽ الوحي وأنواعو  ،قاؿ تعاذل{ :وما َكا َف لِب َش ٍر أَ ْف ي َكلّْموُ اللَّوُ إِالَّ و ْحيا أَو ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب
َ ً ْ ْ ََ َ
َ
ََ
ُ َ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِِ
ِ
يم *} [الشورى  .]51 :وىي كما يلي:
أ َْو يػُْرس َل َر ُسوالً فَػيُوحي بإ ْذنو َما يَ َشاءُ إنَّوُ َعل ّّي َحك ٌ
أ ػ الرؤيا الصادقة:
الرؤيا الصادقة الصاٟتة كانت ّأوَؿ ما بُ ِدءَى (ص) بو من الوحي  ،كما جاء ُب حديث عائشة رضي اهلل
عنها ػ قالت :أوؿ ما بُ ِدأى بو رسوؿ اهلل (ص) من الوحي الرؤيا الصاٟتة ُب النوـ  ،فكاف ال يرى رؤيا
إال جاءت مثل فَ ِ
وشبّْهت بفلق الصبح لظهوره  ،ووضوحو  ،وكذلك الرؤيا ،
لق الصبح[(ُ ، ])423
وقوعها ّّ
حق ال مرية فيو[( .])424وكاف بَ ْدءُ الوحي للنيب (ص) بالرؤيا الصاٟتة إرىاصاً
للنبوة[(.])425

ك
ٍت إِ ِّّْن أ ََرى ُِب اْل َمنَ ِاـ أ ّْ
الس ْع َي قَ َ
ورؤيا األنبياء من الوحي  ،قاؿ تعاذل{ :فَػلَ َّما بَػلَ َغ َم َعوُ َّ
َِّن أَ ْذ َْتُ َ
اؿ يَابػُ ََّ
فَانْظُر ما َذا تَػرى قَ َ ِ
ت ا ْفػعل ما تُػ ْؤمر ستَ ِج ُدِِّن إِ ْف َشاء اللَّوُ ِمن َّ ِ
ين *} [الصافات :
اؿ يَاأَبَ َ ْ َ َ ُ َ
الصاب ِر َ
َ
َ
ْ َ َ
.]102
ِ
اؿ يوس ُ ِ
ِ
س َواْل َق َمَر َرأَيْػتُػ ُه ْم ِرل
ف أل َِبِيو ياأَبَت إِ ِّّْن َرأَيْ ُ
َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا َوالش ْ
تأَ
وقاؿ تعاذل{ :إ ْذ قَ َ ُ ُ
َّم َ
ِِ
ين *} [يوسف .]4 :
َساجد َ
اٟتََر َاـ إِ ْف
اٟتَ ّْق لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
الرْؤيَا بِ ْ
ص َد َؽ اللَّوُ َر ُسولَوُ ُّ
وقاؿ تعاذل ُب شأف نبينا ٤تمد (ص){ :لَ َق ْد َ
ص ِرين الَ َٗتافُو َف فَػعلِم ما َدل تَػعلَموا فَجعل ِمن د ِ ِ
ِ
ِِ
ك فَػْت ًحا قَ ِريبًا
وف َذل َ
وس ُك ْم َوُم َق ّْ َ َ
َ َ َ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُ
ُت ُ٤تَلّْق َ
َشاءَ اللَّوُ آمن َ
ُت ُرُؤ َ
*} [الفتح .])426([]27 :
النيب (ص) وقلبو دوف أف يراه  ،كما ورد عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ:
ب ػ أف يلقي ا١تلَ ُ
ك ُب روع ّْ
َ
أف أحداً منكم لن ٮترِج ِ
َّ
حىت
ُّنيا
الد
ن
م
روعي
ُب
ألقى
السالـ
عليو
يل
رب
ج
ف
إ
«
:
)
ص
(
قاؿ رسوؿ اهلل
ّ
ّ
َ َ
َ
ِ
ٔتعصية اهلل ،
يطلبو
يستكمل رزقو  ،فاتّقوا اهلل  ،وأٚتلوا ُب الطلب  ،فإف استبطأَ أح ٌد منكم رزقَو  ،فال ْ
َ
ِ
يناؿ فضلُو ٔتعصيتو»[( ، ])427وُب روايةَّ « :
ناؿ ما عنده إال
فإف اهلل ال يُ ُ
فإ ّف اهلل ال ُ
بطاعتو»[(.])428
النيب (ص).
ج ػ أف يػأتيو الوحي مثل صلصلة اٞترس فيتلبّس بو  ،وىو أش ّده على ّ
البخاري عن عائشة أـ ا١تؤمنُت رضي اهلل عنها أ ّف اٟتارث بن ىشاـ رضي اهلل عنو  ،سأؿ رسوؿ
روى
ُّ
مثل
اهلل (ص) فقاؿ :يا رسوؿ اهلل َ
كيف يأتيك الوحي؟ فقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أحياناً يأتيٍت َ
صلصلة[( ])429اٞترس وىو أشدُّه  ،فَػيػ ْف ِ
ك
وعيت عنو ما قاؿ  ،وأحياناً يتمث
عٍت  ،وقد
ص ُم ّْ
َّل رل ا١تلَ ُ
ُ
َ
ُ
َ
الوحي ُب اليوـ
يقوؿ» قالت عائشة رضي اهلل عنها :ولقد رأيتُو ُ
رجالً  ،فيكلّمٍت فأعي ما ُ
ينزؿ عليو ُ
الشديد الربد  ،فيفصم عنو َّ
ليتفص ُد َعرقاً[(.])430
وإف جبينَو ّ
أشد أنواع الوحي  ،وكاف الرسوؿ (ص) يعاِّن منو مشقةً عظيمةً  ،كما
وىذا النوع من الوحي كاف من ّْ
جاءت بذلك األحاديث الصحيحة.
النيب (ص) إذا أنزؿ عليو الوحي
ففي (صحيح مسلم)[( ])431عن عبادة بن الصامت قاؿ :كاف ُّ
نكس بر ِ
ي عنو رفع رأسو.
أس ِو ،
ونكس أصحابُو َ
رؤوسهم ّ ،
فلما ُسّْر َ
َ
َ
ِ
ثقل لذلك  ،وٖت ّدر جبينُو عرقاً  ،كأنّو اٞتُماف
الوحي على الرسوؿ (ص) َ
وعن زيد بن ثابت قاؿ :إذا نزؿ ُ
 ،وإف كاف ُب ِ
الربد[(.])432
ِِ
ِ ِ
ُت َغْيػ ُر أ ُْوِرل
وعنو أيضاً فيما يروي عنو :أ ّف رسوؿ اهلل (ص) أملى عليو{ :الَ يَ ْستَ ِوي اْل َقاع ُدو َف م َن اْل ُم ْؤمن َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
علي  ،قاؿ :يا
ابن ّْأـ مكتوـ وىو ُٯتلّها َّ
الضََّرر َواْل ُم َجاى ُدو َف ُب َسب ِيل اللَّو} [النساء  .]95 :فجاءه ُ

ٞتاىدت  ،وكاف أعمى  ،فأنزؿ اهلل على رسولو (ص) وفخ ُذه على
اٞتهاد
أستطيع
رسوؿ اهلل  ،واهلل لو
َ
ُ
ُ
ِ
ترض فخذي ٍ ،ب ُسّْري عنو فأنزؿ اهلل اهلل [النساء]95 :
فخذي ،
ت أف َّ
ْ
فثقلت َّ
حىت خ ْف ُ
علي ّ
د ػ ٣تيء الرسوؿ ا١تلكي ُب صورة بشر:
ك ِ
وٮتاطبُو  ،ويعي
وىذه اٟتالةُ من أيس ِر األنو ِاع  ،إذ يرى
ُ
الرسوؿ (ص) ا١تلَ َ
َ
منو ما يقوؿ  ،وقد يشا ِرُكو ُب ِ
الرؤية غَتُه من أصحابو  ،كما كاف جربيل عليو السالـ يأٌب رسوؿ اهلل
ا١تسجد  ،وجلس إذل
الكليب رضي اهلل عنو  ،وجاءه مرًة ُب صورة أعرايب  ،فدخل
(ص) ُب صورة دحية
َ
ّْ
الرسوؿ
النيب (ص)  ،وأسند ركبتيو إذل ركبتيو  ،ووضع يديو على فخذيو  ،وأخذ يسأؿ الرسوؿ (ص)  ،و ُ
(ص) ٬تيب  ،وىو يصدّْقو بقولو« :صدقت» حىت ِ
ب الصحابة منو  ،كيف يسألو ويص ّدقو  ،و١تا
عج
َ
ّ
يردوه عليو  ،فطلبوه  ،فلم يظفروا بو  ،فقاؿ (ص)« :ىذا
انصرؼ  ،أمر الرسوؿ (ص) أصحابَو أف ّ
الناس دينهم»[(.])433
يل جاءَ ليعلّم َ
جرب ُ
ِ
ك
وُب نزوؿ جربيل عليو السالـ على رسوؿ اهلل (ص) قاؿ تعاذل{ :نَػَزَؿ بِِو ُّ
ُت * َعلَى قَػ ْلبِ َ
وح األَم ُ
الر ُ
لِتَ ُكو َف ِمن الْمْن ِذ ِرين *بِلِس ٍ
يب ُمبِ ٍ
ُت *} [الشعراء  193 :ػ .]195
اف َعَرِ ٍّيب
َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والوحي بواسطة ا١تلك ىو الذي عناه اهلل تعاذل بقولو{ :أ َْو يػُْرس َل َر ُسوالً فَػيُوحي بِإ ْذنو َما يَ َشاءُ إِنَّوُ َعل ّّي
ِ
ِ
الغالب ىو جربيل عليو السالـ  ،وقد يكو ُف غَته ،
الرسوؿ ُب
يم *} [الشورى  ، ]51 :وىذا
ُ
َحك ٌ
وذلك ُب أحواؿ قليلة[(.])434
ىػ رؤية ا١تلك بصورتو اليت خلق اهلل عليها :فيوحي إذل الرسوؿ ما شاء اهلل أف يوحيو  ،وقد وقع ىذا
اب قَػو َس ْ ِ
ُت أ َْو
مرتُت  ،كما جاء ُب سورة النجم  ،قاؿ تعاذلٍُ { :بَّ َدنَا فَػتَ َد َّذل *فَ َكا َف قَ َ ْ
للرسوؿ (ص) ّ
ِِ
ُخَرى
ب الْ ُف َؤ ُاد َما َرأَى *أَفَػتُ َم ُارونَوُ َعلَى َما يَػَرى * َولَ َق ْد َرآهُ نَػ ْزلَةً أ ْ
أ َْد ََن *فَأ َْو َحى إِ َذل َعْبده َما أ َْو َحى * َما َك َذ َ
* ِعْن َد ِس ْد َرةِ الْ ُمْنتَػ َهى *}
مرتُت  ،فقد قاؿ رسوؿ اهلل (ص) ُب قولو تعاذلَ { : :ولَ َق ْد َرآهُ نَػ ْزلَةً
يل ّ
فقد رأى رسوؿ اهلل (ص) جرب َ
ِ
ساداً
ُخَرى *} جربيل دل أره على صورتو اليت ُخل َق عليها غَت ىاتُت ا١ترتُت  ،رأيتو منهبطاً من السماء ّ
أْ
ما بُت السماء واألرض»[(.])435
عيد بعثتو (ص) بعد أف فًت الوحي .روى البخاري عن جابر بن عبد
فأما األوذل  ،فكانت ُب األرض بُ َ
ٝتعت صوتاً من
اهلل رضي اهلل عنهما  ،أنو ٝتع َّ
النيب (ص) يقوؿ ُب فًتة الوحي« :بينا أنا أمشي إذ ُ
ِ
كرسي بُت السماء واألرض ،
السماء ،
فرفعت بصري  ،فإذا ا١تَلَك الذي جاءِّن ْتَراءَ جالس على ٍّيب
ُ
فرعبت منو ،
ُ
ِ
ك فَ َكبّْػ ْر *} {فَ َكبّْػ ْر *
قلتّ :زملوِّن ّزملوِّن  ،فأنزؿ اهلل تعاذل{ :يَاأَيػُّ َها الْ ُم َّدثػّْ ُر *قُ ْم فَأَنْذ ْر * َوَربَّ َ
فرجعت ُ
ُ
ِ
الر ْجَز فَ ْاى ُج ْر *} [ا١تدثر 1 :ػ  .]5فحمى الوحي وتتابع»[(.])436
ك فَطَ ّْه ْر * َو ُّ
َوثيَابَ َ

وأما الثانية  ،ففي السماء ليلة اإلسراء وا١تعراج  ،روى اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل بسنده عن ابن مسعود رضي
ُخَرى *} [النجم  ، ]13 :قاؿ رسوؿ اهلل (ص):
اهلل عنو أنو قاؿ ىذه االيةَ { :ولَ َق ْد َرآهُ نَػ ْزلَةً أ ْ
جناح  ،ينثر ِمن ر ِ
التهاويل والياقوت»[(.])437
يشو
«ر ُ
يل عند سدرةِ ا١تُْنتَهى عليو ستمئة ٍ ُ ْ
َ
أيت جرب َ
و ػ تكليم اهلل عز وجل لرسولو بال واسطة ملك من وراء حجاب:
الرب لعبده من وراء حجاب  ،كما كلّم اهلل موسى عليو السالـ  ،وقد ذكر اهلل سبحانو تكليمو
تكليم ّْ
ُ
ِ
يما *} [النساء .]164 :
موسى عليو السالـ ُب كتابو حيث قاؿ تعاذلَ { :وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
وسى تَكْل ً
وقاؿ تعاذل{ :ولَ َّما جاء م ِ ِ ِ
اىا
وسى لمي َقاتنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ} [االعراؼ  ، ]143 :وقاؿ تعاذل{ :فَػلَ َّما أَتَ َ
َ ََُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود ِ
ِ
ُت
وسى إِ ِّّْن أَنَا اللَّوُ َر ُّ
ب الْ َعالَم َ
َّجَرةِ أَ ْف يَ ُام َ
ي م ْن َشاطيء الْ َوادي األَْٯتَ ِن ُِب الْبُػ ْق َعة الْ ُمبَ َارَكة م َن الش َ
نُ َ
ِ
َّها َج ّّ
َّك ِم َن
صَ
وسى أَْقبِ ْل َوالَ َٗتَ ْ
ف إِن َ
اؾ فَػلَ َّما َر َ
آىا تَػ ْهتَػُّز َكأَنػ َ
* َوأَ ْف أَلْ ِق َع َ
ّْب يَ ُام َ
آف َوَّذل ُم ْدبًرا َوَدلْ يػُ َعق ْ
ِِ
ُت *} [القصص  30 :ػ .])438([]31
اامن َ
وكما كلّم اهلل ٤تمداً (ص) ليلةَ ا١تعراج  ،عندما فرض عليو الصلوات ا٠تمس[( ، ])439كما كلّم اهلل
اٞتنَّةَ وُكالَ ِمْنػها ر َغ ًدا حيث ِشْئتما والَ تَػ ْقربا ى ِذهِ
ت َوَزْو ُج َ
ادـ عليو السالـَ { :وقُػ ْلنَا يَ َ
اس ُك ْن أَنْ َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ
اآد ُـ ْ
ك َْ َ
ِ
ِِ
ُت *} [البقرة .])440([]35 :
َّجَرَة فَػتَ ُكونَا م َن الظَّالم َ
الش َ
وٚتيع ىذه ا١تراتب ثبتت لنبينا ٤تمد (ص) وىذا من خصائصو[(.])441
ٮتتص باألنبياء عليهم
و ػ وحي اإل٢تاـ واإلرشادّ :أما بالنسبة لوحي اإل٢تاـ واإلرشاد فهو عاـ  ،وال ّ
صلوات اهلل وسالمو  ،وىو ا١تذكور ُب قولو تعاذل:
ِ
{وأَوحى ربُّك إِ َذل النَّح ِل أ َِف َِّ
اٗت ِذي ِمن ِْ ِ
َّج ِر َوِ٦تَّا يَػ ْع ِر ُشو َف *} [النحل .]68 :
ََْ َ َ
ْ
اٞتبَاؿ بػُيُوتًا َوم َن الش َ
َ
ومنو أيضاً قولو تعاذل{ :وأَوحيػنَا إِ َذل أ ُّْـ موسى أَ ْف أَر ِضعِ ِيو فَِإ َذا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ِو فَأَلْ ِق ِيو ُِب الْيَ ّْم َوالَ َٗتَ ِاُب َوالَ
َ ْ َْ
ْ
ُ َ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ُت *} [القصص  ، ]7 :وىذا وحي ٍ
وإرشاد  ،أل ّف من
إ٢تاـ
َْٖتَزِِّن إِنَّا َر ُّ
آدوهُ إِلَْيك َو َجاعلُوهُ م َن الْ ُم ْر َسل َ
ُ
شرط النبوة الذكورَة  ،كما بينا سابقاً.
ِ
آمنَّا وا ْش َه ْد بِأَنػَّنَا
ت إِ َذل ْ
اٟتََوا ِريّْ َ
ومن اإل٢تاـ قولو تعاذلَ { :وإِ ْذ أ َْو َحْي ُ
ُت أَ ْف آمنُوا ِيب َوبَِر ُس ِورل قَالُوا} { َ
ُم ْسلِ ُمو َف *} [ا١تائدة.]111 :
ِ
ب لو ذلك  ،فيلقيو إذل الناس  ،فيكو ُف مطابقاً للواقع ،
و ُ
اإل٢تاـ :ىو شيءٌ يوقعو اهلل ُب َرْوع َم ْن ُكت َ
وليس من الكهانة  ،وال من باب النجامة والرمل  ،وال من باب تلقُت الشيطاف[(.])442
يقع
والفرؽ بُت اإل٢تاـ والوحي  ،أ ّف الوحي
ٌ
معصوـ من ا٠تطأ  ،أما بالنسبة لإل٢تاـ فليس معصوماً  ،فقد ُ
وقد وال يقع[(.])443
ومن اإل٢تاـ ما ٬تري على لساف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كما ُب اٟتديث الصحيح عن أيب ىريرة
يك ُب أ َُّم ِيت
ناس ٤تدثوف  ،فإف ُ
من األمم ٌ
رضي اهلل عنو عن النيب (ص) قاؿ« :لقد كاف فيمن قبلَكم َ
أح ٌد فإنَّو عمر»[( ، ])444واٟتديث إ٢تاـ خاص[(.])445

ويأٌب الوحي ٔتعٌت اإلٯتاء واإلشارة  ،فقد ٝتّى القرا ُف إشارَة زكريا إذل قومو وحياً{ :فَ َخَر َج َعلَى قَػ ْوِم ِو ِم َن
اْل ِم ْحر ِ
اب فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم أَ ْف َسبّْ ُحوا بُكَْرًة َو َع ِشيِّا *} [مرمي .])446([]11 :
َ
وأكثر ما وردت كلمة (وحي) ُب القراف الكرمي ٔتعٌت إخبار وإعالـ اهلل من
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطالعو عليو من ألواف ا٢تداية والعلم  ،بطريقة سرية خفية  ،غ َِت معتادةٍ
ّ ّ
للبشر[(.])447
ثانياً ػ إثبات النبوة:
تعددت األدلة وااليات الدالة على نبوة األنبياء  ،فمنها:
 1ػ األنبياء أعدؿ الناس طريقة  ،وأصدقهم ٢تجة  ،وأكثرىم وقاراً  ،وأزىدىم ُب ا١تاؿ واٞتاه  ،وأرفضهم
ب الدعة والراحة[( ، ])448ىذا مع كثرة احملن واالبتالء عليهم  ،فما زادىم ذلك إال ثباتاً  ،فما
ٟتُ ّْ
ا١تكايد ٢تم عزماً[( ، ])449ومع ذلك كلّْو ما جافوا ُب حك ٍم على
الشدائد ٢تم قناة  ،وال ّفًتت
ت
ُ
ُ
ليّػنَ ْ
ٍ
لصديق.
اٟتق
عدو  ،وال شهدوا بغ َِت ّْ
ٍ
يطلب منهم
فنوح عليو السالـ لبث ُب قومو َ
ٌ
ألف سنة إالّ ٜتسُت عاماً ال يدعوىم إال إذل اهلل  ،وال ُ
ىوى وال شهوة.
غرضاً دنيوياً  ،وال مقصداً عاجالً  ،وليس لو ُب دعوتو ً
يًتؾ ما
وخاًب األنبياء وسيد ولد ادـ أٚتعُت (ص) ُ ،ع ِرضت عليو الدُّنيا ُملكاً ورئاسةً وماالً  ،على أف َ
وس ْرُد ذلك يطوؿ عن سائر األنبياء صلوات اهلل وسالمهم عليهم أٚتعُت.
يدعوىم إليو  ،فأىب ذلك َ ،
ت الطباع على ٤تبتهم  ،وعلى ِ
 2ػ معاداهتم لقراباهتم وأرحامهم الذين جبِلَ ِ
رجاء االستغفار ٢تم ْ ،تيث
ّ
ُ
ِ
عدو ٔتحاماهتا  ،ولقوا
تركوا
كل ٍّيب
وعاد ْوا عشَتهتم اليت يتقي م ْن ّْ
ابائهم  ،اليت ولع الطبع باتباعها َ ،
َ
مناىج َ
ُب الصرب عنهم اٟتتوؼ  ،ووقعوا ُب الدنيا لذلك ُب أعظم ٥توؼ[(.])450
يغرؽ مع الغرقى  ،مع رجائو لو أف يكوف من الناجُت  ،ودلّو على
فنوح عليو السالـ ترؾ ابنو وفلذة كبده ُ
ٌ
ما ينجيو  ،وىو ترؾ الكفر باهلل ٍ ،ب إنو استغفر من
س ِرل بِِو ِع ْل ٌم َوإِالَّ تَػ ْغ ِف ْر ِرل َوتَػ ْرٛتٍَِْت
دعائو لو  ،فقاؿ تعاذل{ :قَ َ
اؿ َر ّْ
َسأَلَ َ
َعوذُ بِ َ
ب إِ ِّّْن أ ُ
ك أَ ْف أ ْ
ك َما لَْي َ
أَ ُكن ِمن ْ ِ
ين *} [ىود .]47 :
ا٠تَاس ِر َ
ْ َ
وإبراىيم (ص) تربأ من أبيو ١تا أصر على كفره  ،قاؿ اهلل تعاذل{ :وما َكا َف ِ ِ ِ
يم ِأل َِبِ ِيو إِالَّ
ْ
ََ
ّ
ّ
است ْغ َف ُار إبْػَراى َ
ِ
َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
يم *} [التوبة :
َع ْن َم ْوع َدة َو َع َد َىا إِيَّاهُ فَػلَ َّما تَػبَػ َّ َ
يم أل ََّواهٌ َحل ٌ
ُت لَوُ أَنَّوُ َع ُد ّّو للو تَػبَػَّرأَ مْنوُ إ َّف إبْػَراى َ
.])451([]114
 3ػ أهنم حصلت ٢تم أغراضهم النبيلة من النصرة  ،والنجاة من ا٢تالؾ  ،كما قاؿ اهلل تعاذلَ { :والْ َعاقِبَةُ
ِ ِ
ُت *} [القصص .]83 :
ل ْل ُمتَّق َ
ِِ
ُت *} [الروـ .]47 :
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
وقاؿ تعاذلَ { :وَكا َف َحقِّا َعلَْيػنَا نَ ْ

قيصر الروـ على ِص ْد ِؽ نبوة خاًب األنبياء ٤تمد (ص) ١تا ذكر لو أبو سفياف ػ وكاف
وقد استدؿ ّٔذا ُ
ٍ
سجاؿ بينهم وبينو  ،فقاؿ ىرقل :ىكذا األنبياءُ تبتلى ٍ ،ب تكو ُف
وقتئذ مشركاً ػ ذكر لو أ ّف اٟترب
ٌ
العاقبةُ ٢تم[(.])452
إنس
وُب ا١تقابل أىلك اهلل َم ْن خالفهم وعاداىم َ ،
قوـ نوح  ،وكاف غرقهم ايةً دل يستطيع َ
فأغرؽ َ
دفعها ٌ
ِ
ٙتود  ،مع قوهتم وشدة
وال جاف ،
أىل السبت قرد ًة وأىلكهم  ،وكاف ذلك اية  ،وأىلك عاداً و َ
َ
ومسخ َ
يعاين  ،وما يعقل بالقلوب  ،فقد ترؾ لنا اهلل
بطشهم  ،ولنا طريقاف إذل العلم بذلك[( ])453ما ُ
ُت لَ ُك ْم ِم ْن َم َساكِنِ ِه ْم}
ايات مرئية  ،كمساكن ٙتود  ،كما قاؿ اهلل تعاذلَ { :و َع ًادا َوَٙتُ َ
ود َوقَ ْد تَػبَػ َّ َ
[العنكبوت .]38 :
والطريق الثاِّن :ما يسمع وىو متواتر  ،فإ ّف العلم بأنّو قد ُوِج َد أنبياء  ،وحصل ٢تم وألتباعهم النصر على
ِ
يح
أعدائهم  ،وأ ّف ا١تك ّذبُت ٢تم  ،منهم من أغرؽ  ،ومنهم من ُخس َ
ُرسل عليو الر ُ
ف بو  ،ومنهم من أ َ
ِ
ب ذكره إلىالؾ ا١تكذبُت وإ٧تاء
العقيم  ،العلم بذلك متواتر  ،ومعلوـ علماً ضرورياً  ،ويقوؿ اهلل َعق َ
ِ
ِِ
ُت *} [الشعراء .])454([]8 :
ا١تؤمنُت{ :إِ َّف ُِب َذل َ
ك اَيَةً َوَما َكا َف أَ ْكثَػ ُرُى ْم ُم ْؤمن َ
إف تأييد اهلل لرسلو  ،ونصرتو ٢تم  ،ذو تأثَت كبَت على نفوس الناس  ،فإ ّف العرب ١تا رأت انتصار اإلسالـ
ِ
َّاس
ص ُر اللَّو َوالْ َفْت ُح * َوَرأَيْ َ
ص ّدقت  ،وامنت  ،ودخلت ُب دين اهلل أفواجاً  ،قاؿ تعاذل{ :إِذَا َجاءَ نَ ْ
ت الن َ
ِ ِ
اجا *} [ا ػ .]2
يَ ْد ُخلُو َف ُِب دي ِن اللَّو أَفْػ َو ً
مرسل من عند اهلل  ،وىو كاذب ُب دعواه ٍ ،ب
يتقوؿ عليو ّْ
إنّو يستحيل على اهلل أف ّ
متقوٌؿ  ،فيدعي أنّو ٌ
بعد ذلك يؤيده وينصره  ،ويرسل ا١تالئكة لتثبيتو وٛتايتو  ،وقد أشار اهلل إذل ىذا النوع من االستدالؿ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ب الَ يػُ ْفلِ ُحو َف *} [النحل  ، ]116 :فحكم بعدـ الفالح
ين يَػ ْفتَػ ُرو َف َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
فقاؿ{ :إ َّف الذ َ
ِ ِ
َخ ْذنَا ِمْنوُ بِالْيَ ِم ِ
ُت *} [اٟتاقة:
ُت * ٍُبَّ لَ َقطَ ْعنَا مْنوُ الْ َوت َ
ض} {األَقَا ِو ِيل * أل َ
وقاؿَ { :ولَ ْو تَػ َق َّوَؿ َعلَْيػنَا بَػ ْع َ
 44ػ .])455([]46
 4ػ زىدىم ُب الدنيا وإطراحهم لألىواء  ،وقلقهم من ىوؿ ا١تعاد األخروي  ،وتقطُّع نياط قلؤّم خوفاً
من العذاب السرمدي  ،وىو شيء ُعلِ َم منهم أنّو ّّ
وحق ال تصنّع فيو وال
اح فيو وال ىزؿ ّّ ،
جد ال مز َ
تكلّف  ،وكيف  ،والتكلّف ال ٗتفى اثاره  ،وال تستمر لصاحبو أحوالو[(.!!])456
الناس ٯتيّزوف بُت الصادؽ والكاذب خاصةً ُب دعوى النبوة  ،فإنّو يدعيها أصدؽ الصادقُت  ،أو
و ُ
وعدؿ
صدؽ ٌ
أشرؼ العلوـ واألعماؿ  ،فكلّها ٌ
النبوة مشتملةٌ على علوـ وأعماؿ ىي ُ
أكذب الكاذبُت  ،و ّ
ِ
واستقامةٌ ُب األعماؿ ٓتالؼ الكاذب  ،فالب ّد أف يظهر عليو ما ُّ
بطالف دعواه من الكذب
يدؿ على
َ
اختالؼ  ،وُب أفعالو َزيْ ٌغ وا٨تراؼ  ،يقوؿ اهلل
كذب و
ٌ
يظهر ُب أقوالو ٌ
والفجور[( ، ])457فالب ّد أف َ
اطُت *تَػنَػَّزُؿ علَى ُك ّْل أَفَّ ٍ
ِ
الس ْم َع َوأَ ْكثَػ ُرُى ْم َك ِاذبُو َف
اؾ أَثِي ٍم *يػُْل ُقو َف َّ
َ
تعاذلَ { :ى ْل أُنَػبّْئُ ُك ْم َعلَى َم ْن تَػنَػَّزُؿ الشَّيَ ُ

ٍ ِ
ُّعراء يَػتَّبِ ُع ُهم اْلغَاوو َف *أَ َدلْ تَػر أَنػ ُ ِ
َّه ْم يَػ ُقولُو َف َما الَ يَػ ْف َعلُو َف *} [الشعراء :
يمو َف * َوأَنػ ُ
َّه ْم ُب ُك ّْل َواد يَه ُ
ُ ُ
* َوالش َ َ ُ
َ
 221ػ .]226
أزىد ِ
وعرضها الزائل  ،ؤّرجها الكاذب  ،ال يطلبوف من الناس الذين
الرسل ُ
الناس ُب متاع الدُّنيا َ
إ ّف َ
ٮتاطبوهنم أجراً وال ماالً  ،فهم يبذلوف ا٠تَت ،
قص اهلل علينا ُب سورة الشعراء طرفاً من قصة نوح وىود
وال ينتظروف منهم جزاءاً وال شكوراً  ،وقد َّ
ِِ
ب
َج ِري إِالَّ َعلَى َر ّْ
َج ٍر إِ ْف أ ْ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو م ْن أ ْ
وصاحل  ،ولوط وشعيب  ،وكل منهم يقوؿ لقوموَ { :وَما أ ْ
ِ
ُت *}
الْ َعالَم َ
فهذا اخر الرسل يأمره اهلل ٔتثل ذلك{ :قُل ما أَسأَلُ ُكم علَي ِو ِمن أَج ٍر إِالَّ من َشاء أَ ْف يػت ِ
َّخ َذ إِ َذل َربِّْو َسبِيالً
ْ َ ْ ْ َْ ْ ْ
َْ َ َ
ُ
*} [الفرقاف .])458([]57 :
تتغَت ٢تم طريقة  ،ودل
 5ػ أ ّف ٚتعاً منهم ٘تكنوا من الدنيا  ،واستولوا على ما ُّ
الناس منها  ،فلم ّ
٭تب َ
ٍ
وح ِشرت
تتحوؿ ٢تم سجيةٌ  ،ملك سليماف عليو السالـ ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده  ،فخدمتو الطَتُ ُ
ّ
اٞتن ،
وس ّْخرت لو  ،ودانت لو ملوؾ اإلنس  ،وخضعت لو عفار ُ
يح على متنها ُ ،
يت ّ
معو  ،وٛتلتو الر ُ
مستقراً على منت الريح ا٠تفاقػة  ،وكػانت الطَتُ تظلّػو  ،وكػانت
وكاف البسا ُط ٭تملو ُب أرجػاء األجواء
ّ
األرض ُب يده  ،وكانت أوامره مطاعة  ،وا٠تالئق لو طائعة[( ، ])459ومع ذلك كاف ُب غاية التواضع
 ،قائماً بأمر اهلل  ،ال يعصيو.
وسيد ا١ترسلُت ٤تمد (ص) كانت حالو مستقيمة  ،وأخالقو على الكماؿ ُب كل أوقاتو بعد أف تغلّب
ػورثو  ،وبقيت لو درع مرىونةٌ
على أعدائو  ،وقبل ذلك  ،وقد توَب (ص) وليس عنده درىم وال دينار ي ّ
عند يهودي على ثالثُت صاعاً من شعَت ابتاعها ألىلو[( ، ])460وكل ذلك من دالئل
الصدؽ[(.])461
 6ػ ّقوة يقينهم بوعود اهلل  ،وتسليمهم نفوسهم ١تا أمر اهلل  ،وإف كاف ُب ظاىره كاٞتناية على النفس ،
رل والَ تُػْن ِظر ِ
واإللقاء ّٔا إذل التهلكة  ،كقوؿ نوح عليو السالـ لقومو مع كثرهتم وقوهتم { ٍُبَّ ا ْق ُ ِ
وف *}
ضوا إ ََّ َ
ُ
اؿ إِ ِّّْن أُ ْش ِه ُد اللّ ِو
ض ِآ٢تَتِنَا بِ ُس َوٍء قَ َ
[يونس  ]71 :وقاؿ ىود عليو السالـ{ :إِف نػَّ ُق ُ
وؿ إِالَّ ْاعتَػَر َاؾ بَػ ْع ُ
َِّن ب ِريء ّْ٦تَّا تُ ْش ِرُكو َف * ِمن دونِِو فَ ِك ُ ِ
ِ ِ
ت َعلَى اللّ ِو َرّْيب
ُ
يدوِِّن َٚت ًيعا ٍُبَّ الَ تُنظ ُروف * إِ ِّّْن تَػ َوَّك ْل ُ
َوا ْش َه ُدواْ أ ّْ َ ٌ
ِ
ٍ
ِ
اصيتِها إِ َّف رّْيب علَى ِصر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم * فَِإ ْف تَػ َولَّ ْوا فَػ َق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم َما
َوَربّْ ُكم َّما من َدآبَّة إِالَّ ُى َو آخ ٌذ بِنَ َ َ َ َ
َ
ِ
أُرِس ْل ِ
ظ *} [ىود
ضُّرونَوُ َشْيئًا إِ َّف َرّْيب َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َح ِفي ٌ
ف َرّْيب قَػ ْوًما َغْيػَرُك ْم َوالَ تَ ُ
ت بِو إِلَْي ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ُ
ْ ُ
 54 :ػ .]57
٦تارسة ٍ
ٍ
لشيء من علوـ الطبائعيُت
ارؽ العادات  ،وبو ِاى ُر ا١تعجزات :من غَت
 7ػ أهنا ظهرت ألجلهم خو ُ
للجن والشياطُت  ،وأخربوا عن الغيوب ،
وا١ترتاضُت  ،وا١تتفلسفُت و ّ
ا١تنجمُت  ،وا١تتكهنُت ،وا١تصاحبُت ّ
ٍ
أىل الدراية ُب فنوف ىذه العلوـ[(.])462
واتّصلوا ُب خرؽ العادات إذل مرتبة ّ
قصر عنها ُ

ُّ
يأٌب
ُ
اٟتديث عنها مفصالً ُب ا١تعجزات بإذف اهلل تعاذل ٦تّا يدؿ على أ ّف ما جاءوا بو ٦تّن ال يعجزه شيءٌ
ُب األرض وال ُب السماء  ،لكوهنا من عند اهلل سبحانو وتعاذل.
صدؽ  ،وال تناقُض بينها  ،وما جاءوا بو من األعماؿ وتفاصيل
 8ػ عدـ اختالفهم ،
فأخبارىم كلُّها ٌ
ُ
الشرائع ّّ
داؿ على أ ّف ما جاءوا بو ىو من عند اهلل العزيز العليم اٟتكيم .أال ترى َّ
النجاشي ١تا استخرب
أف
ّ
عما ٮترب النيب (ص) بو  ،واستقرأىم القرا َف  ،فقرؤوا عليو  ،فقاؿ:
من ىاجر من الصحابة إذل اٟتبشة ّ
(إ ّف ىذا والذي جاء بو موسى عليو السالـ ليخر ُج من مشكاةٍ واحدةٍ)[( ، ])463وكذلك ورقة بن
عم  ،اٝتع من ابن أخيك ما يقوؿ  ،فأخربه النيب (ص) ٔتا
نوفل ١تا قالت لو خد٬تة رضي اهلل عنها :أي ّْ
ّ
الناموس الذي أنزؿ اهلل على موسى[( ، ])464وكذلك ىرقل ١تا سأؿ أبا سفياف:
ىذا
:
فقاؿ
رأى ،
ُ
عما كاف يعبد اباؤنا ،
نعبد اهلل وحده  ،ال َ
ٔتاذا يأمركم؟ أجاب :يأمرنا أف َ
نشرؾ بو شيئاً  ،وينهانا ّ
ويأمرنا بالصالة والصدؽ والعفاؼ والوفاء بالعهد  ،وأداء األمانة  ،قاؿ ىرقل :وىذه صفةٌ
نيب[(.])465
ٍّيب
عد كذبػة واحدة على و ٍ
احد منهم ُ ،ب ٚتيع عمره  ،من ٚتيع األمور اليت
 9ػ عجز من عػاصرىم عن ّْ
ّادعاىا  ،وكاف ىذا من الدالئل عند ىرقل  ،إذ سأؿ أبػا سفيػاف :فقػاؿ :أكنتم تتهمونػو بالػكذب قبل أف
الكذب على ِ
ويكذب على
الناس
ليدع
يقوؿ ما قاؿ؟ قاؿ :ال .فقاؿ ىرقل:
يكن َ
ُ
َ
َ
فعرفت أنّو دل ْ
اهلل[(.])466
ىرقل أبا سفياف عن نسب
 10ػ نسبهم وسَتهتم وأخالقهم :فهم
ُ
األحسن ُب ذلك كلو  ،وقد سأؿ ُ
رسوؿ اهلل (ص) فأجاب أبو سفياف :ىو فينا ذو نسب  ،قاؿ ىرقل :كذلك الرسل تبعث ُب ٍ
نسب من
ُ
قومها[( ، ])467وقد قالت خد٬تة رضي اهلل عنها لرسوؿ اهلل (ص) أوؿ نزوؿ الوحي عليو :كال واهللِ
وتعُت على
الكل  ،وتَػ ْق ِري
ص ُد ُؽ
وٖت ِم َل َّ
اٟتديث َْ ،
َ
َ
الضيف ُ ،
الرحم  ،وتَ ْ
لتصل َ
ال ٮتزيك اهلل أبداً  ،إنّك ُ
نو ِ
اٟتق[(.])468
ائب ّْ
قاؿ قوـ صاحل لصاحل عليو السالـ{ :قَالُوا ِ
ت فِينَا َم ْر ُج ِّوا قَػْب َل َى َذا} [ىود  .]62 :مع
ياصال ُح قَ ْد ُكْن َ
َ
كماؿ أمانتهم  ،وعدـ غدرىم.
النيب (ص) :فهل يغدر؟ قلت :ال  ،قاؿ ىرقل :وكذلك
وكاف من أسئلة ىرقل أليب سفياف عن صفة ّْ
الرسل ال تغدر[(.])469
ُ
 11ػ البشارة ٔتبعث خاًب األنبياء ٤تمد (ص) ُب الكتب السابقة :فقد وردت صفتو ُب التوراة واإل٧تيل
 ،وذكر مكاف ظهوره  ،وصفة أمتو  ،وخاًب النبوة بُت كتفيو على ظهره  ،وما ٭تصل لو من ا٢تجرة
والتمكُت والنصر على أعدائو  ،وظهوره على الدين كلو  ،فكاف ذلك كما أخرب اهلل  ،وقد أسلم بذلك
كثَتٌ من أىل الكتاب  ،وال يكوف ا٠ترب بذلك إال من عند عالـ الغيوب  ،الذي بيده األمر
اؿ ِعيسى ابن مرَمي ياب ٍِت إِسرائِيل إِ ِّّْن رس ُ ِ
ِ
ص ّْدقًا لِ َما
وؿ اللَّو إِلَْي ُك ْم ُم َ
كلو[( .])470قاؿ تعاذلَ { :وإ ْذ قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ

ي ِمن التػَّوراةِ ومبشّْرا بِرس ٍ
اٝتُوُ أ ْ
وؿ يَأٌِْب ِم ْن بَػ ْع ِدي ْ
بَػ ْ َ
َٛتَ ُد} [الصف  .]6 :وقاؿ تعاذل{ :أ ََوَدلْ
ُت يَ َد َّ َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
ِ ِ ِ
يل *} [الشعراء .]197 :
يَ ُك ْن َ٢تُ ْم آيَةً أَ ْف يَػ ْعلَ َموُ ُعلَ َماءُ بٍَت إ ْسَرائ َ
تبُت أ ّف من االيات البينات الدالة على صدؽ الرسوؿ (ص) وصدؽ ما جاء
فاالية ُّ
مكتوب ُب كتبهم اليت تداولوهنا  ،كما قاؿ تعاذل:
مسج ٌل ٤تفو ٌظ
ٌ
علم ّ
علم بٍت إسرائيل بذلك  ،وىو ٌ
بو ُ
{وإِنَّو لَ ِفي زب ِر األ ََّولُِت *} [الشعراء  .])471([]196 :وقاؿ تعاذل{ :وإِ ْذ يػرفَع إِبػر ِاىيم اْل َقو ِ
اع َد
َ
َ ُ ُُ
َ َْ ُ ْ َ ُ َ
الس ِم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اج َع ْلنَا ُمسلِم ْ ِ
ك َوِم ْن ذُّْريَّتِنَا أ َُّمةً
ُت لَ َ
يل َربَّػنَا تَػ َقبَّ ْل منَّا إِن َ
َّك أَنْ َ
يم * َربَّػنَا َو ْ
ت َّ ُ
ْ َ
يع الْ َعل ُ
م َن الْبَػْيت َوإ ْٝتَاع ُ
ِ
َّواب َّ ِ
ِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوالً ِمْنػ ُه ْم يَػْتػلُو
يم * َربَّػنَا َوابْػ َع ْ
ب َعلَْيػنَا إِن َ
ُم ْسل َمةً لَ َ
َّك أَنْ َ
ت التػ َّ ُ
ك َوأَ ِرنَا َمنَاس َكنَا وتُ ْ
الرح ُ
اٟتِكْمةَ ويػَزّْكي ِهم إِنَّك أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
ِ
ِ
يم *} [البقرة  127 :ػ
َعلَْي ِه ْم آيَات َ
اب َو ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
ك َويػُ َعلّْ ُم ُه ُم الْكتَ َ
اٟتَك ُ
.]129
نيب اهلل إٝتاعيل عليهما السالـ  ،وكاف ٤تمد (ص) ىو
وقد استجاب اهلل دعاء خليلو إبراىيم  ،وابنو ّْ
تأويل تلك االستجابة[(.])472
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين يَػتَّػ ُقو َف َويػُ ْؤتُو َف َّ
الزَكا َة
يب بو َم ْن أ َ
َشاءُ َوَر ْٛتَِيت َوس َع ْ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َسأَ ْكتُبُػ َها للَّذ َ
وقاؿ تعاذلَ { :ع َذ ِايب أُص ُ
وؿ النَِّيب األ ُّْمي الَّ ِذي َِ٬ت ُدونَو مكْتوبا ِعْن َدىم ُِب التػَّوراةِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ين يَػتَّبِ ُعو َف َّ
الر ُس َ َّ َّ
ُ َ ُ ً ُْ
َْ
ين ُى ْم بآيَاتنَا يػُ ْؤمنُو َف * الذ َ
َوالذ َ
ِ
وؼ ويػْنػهاىم ع ِن الْمْن َك ِر وُِ٭ت ُّل َ٢تم الطّْيّْب ِ
ِ
ِ
ض ُع َعْنػ ُه ْم
ات َوُ٭تَّْرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
ا٠تَبَائِ َ
ث َويَ َ
َوا ِإل ْ٧ت ِيل يَأْ ُم ُرُى ْم بالْ َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
إِصرىم واألَ ْغالَ َؿ الَِّيت َكانَت علَي ِهم فَالَّ ِذين آمنوا بِِو وعَّزروه ونَصروه واتَّػبػعوا الن ِ
ِ
ك
ُّور الَّذي أُنْ ِزَؿ َم َعوُ أُولَئ َ
ْ َْ ْ
َ َُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َُْ ْ َ
ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف *} [االعراؼ  156 :ػ .]157
وضرب اهلل ُب التوراة واإل٧تيل مثلُت لرسولنا ٤تمد (ص) وألصحابو٤ُ { :ت َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
ين َم َعوُ
َ َُ
وؿ اللَّو َوالذ َ
ضواناً ِسيماىم ُِب وج ِ
أ َِشدَّاء َعلَى الْ ُكفَّا ِر ر َٛتَاء بَػْيػنَػ ُه ْم تَػر ُاى ْم رَّك ًعا ُس َّج ًدا يَػْبتَػغُو َف فَ ْ ِ َّ ِ ِ
وى ِه ْم
َ ُْ ُُ
ُ ُ
ُ
ضالً م َن اللو َور ْ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَػ َوى
ِم ْن أَثَِر ُّ
الس ُجود َذل َ
ك َمثَػلُ ُه ْم ُِب التػ َّْوَراة َوَمثَػلُ ُه ْم ُِب ا ِإل ْ٧ت ِيل َكَزْرٍع أ ْ
استَػ ْغلَ َظ فَ ْ
َخَر َج َشطْأَهُ فَ َآزَرهُ فَ ْ
ِ
ِِ ِ
الزَّراع لِيغِي َظ ِِّٔم الْ ُكفَّار وع َد اللَّو الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َجًرا
َ ََ ُ َ َ ََ
الصاٟتَات مْنػ ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
ب ُّ َ َ
َعلَى ُسوقو يػُ ْعج ُ
ُ
ِ
يما *} [الفتح .]29 :
َعظ ً
ثالثاً ػ ا١تعجزات:
وإ٪تا ظهر ىذا ا١تصطلح ُب ٍ
وقت متأخر
دل يػرد ُب القراف الكرمي وال ُب السنة ا١تطهرة
مصطلح ا١تعجزة ّ ،
ُ
علم العقػائد ُ ،ب أواخر القرف الثاِّن ا٢تجري وبدايػة الثالث
بعض الشيء  ،عندما ّْ
َ
دونت العلوـ  ،ومنها ُ
 ،لذا ٧تد أ ّف القراف الكرمي قد استعمل كلمة( :االية) ُب صدر إعطاء الدالئل للرسل عليهم
حملاجة األقواـ  ،يقوؿ تعاذلَ { :وأَقْ َس ُموا بِاللَّ ِو َج ْه َد أَْٯتَاهنِِ ْم لَئِ ْن َجاءَتْػ ُه ْم آيَةٌ لَيُػ ْؤِمنُ َّن َِّٔا
الصالة والسالـ ّ
ِ
قُل إَِّ٪تَا ااي ِ ِ
ت الَ يػُ ْؤِمنُو َف *}[األنعاـ.]109 :
َّها إِ َذا َجاءَ ْ
َ ُ
ات عْن َد اللَّو َوَما يُ ْشع ُرُك ْم أَنػ َ
ْ
كما استعمل القراف الكرمي تارة لفظة البينة  ،كما ُب قولو تعاذل{ :قَ ْد َجاءَتْ ُك ْم بَػيّْػنَةٌ ِم ْن َربّْ ُك ْم َى ِذهِ نَاقَةُ
اللَّ ِو لَ ُك ْم آيَةً} [االعراؼ  .]73 :والبينة ىي الداللةُ الواضحةُ عقليةً كانت أو حسية.

ِ
ِِ
وتارة يستخدـ القراف لفظة الربىاف  ،يقوؿ تعاذل{ :فَ َذانِك بػرىانَ ِ ِ
َّه ْم َكانُوا
اف م ْن َربّْ َ
َ ُْ َ
ك إِ َذل ف ْر َع ْو َف َوَملَئو إِنػ ُ
ِِ
ُت *} [القصص .]32 :
قَػ ْوًما فَاسق َ
الصدؽ ال ٤تالة[(.])473
والربىاف ّبُت للحجة  ،وىو أوكد األدلة  ،ويقتضي
َ
صدُّونَا َع ّما َكا َف يَػ ْعبُ ُد آبَ ُاؤنَا
كما يأٌب التعبَت عن ا١تعجزة أحياناً بالسلطاف  ،قاؿ تعاذل{ :تُِر ُ
يدو َف أَ ْف تَ ُ
فَأْتُونَا بِس ْلطَ ٍ
اف ُمبِ ٍ
ُت *} [ابراىيم .]10 :
ُ
لعل اختيارىم ىذا ا١تصطلح بدالً من االية والكلمات األخرى إلزالة الداللة ا١تشًتكة ُب االية من القراف
و ّ
الكرمي  ،كما ُب قولو تعاذلَ { :ما نَػْن َس ْخ ِم ْن آيٍَة أ َْو نػُْن ِس َها} [البقرة  ، ]106 :وبُت االية ٔتعٌت
العالمة البارزة الدالة على وجود ا٠تالق سبحانو وتعاذل ووحدانيتو كما ُب قولو تعاذل{ :إِ َّف ُِب َخ ْل ِق
ضو ِ ِ
ؼ اللَّي ِل والنػَّها ِر اَي ٍ
َّ ِ
ات ِأل ُِ ِورل األَلْب ِ
اب *} [اؿ عمراف.]190 :
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
َ
اختالَ ْ َ َ َ
وبُت االية ٔتعٌت البناء العارل  ،كما ُب قولو تعاذل{ :أَتَػْبػنُو َف بِ ُك ّْل ِري ٍع آيَةً تَػ ْعبَثُو َف *} [الشعراء :
 ، ]128وكذلك ا٠تروج من الدالالت ا١تشًتكة ُب الكلمات االخرى[(.])474
خارؽ للعادة  ،مقرو ٌف بالتح ّدي  ،سادل عن ا١تعارضة  ،يظهره اهلل على ِ
يد
أمر ٌ
ٌ
 1ػ تعريف ا١تعجزةٌ :
رسلو[(.])475
فا١تعجزة أمر خارؽ للسنة اليت أودعها اهلل سبحانو وتعاذل ُب الكوف ،
ا١تسببات  ،وال ٯتكن ٍ
ِ
ِ
ألحد أف يصل إليها عن طريق اٞتهد الشخصي والكسب
لألسباب و
وال ٗتضع
ليربىن ّٔا على صدؽ رسولو الذي
وإ٪تا ىي ىبة من اهلل سبحانو وتعاذل  ،ٮتتار نوعها وزماهنا
الذاٌب ّ ،
َ
أكرمو بالرسالة.
يدخل ٖتت اسم
بعض أىل الرياضيات البدنية أو الروحية ال
السحر و
ُ
األعماؿ الدقيقة اليت ٯتارسها ُ
و ُ
ُ
ألي ٍ
إنساف أف يتعلّمها ويتقنها وٯتارسها ،
أساليب
لكل من تلك األمور
ووسائل ٯتكن ّْ
ا٠تارؽ  ،أل ّف ّْ
َ
َ
فإذا اتبع األسباب واألساليب ا١تؤدية إذل نتائجها أمكنو بواسطة اٞتهد الشخصي وا١تراف وا١تمارسة أف
يتوصل إذل تلك النتائج.
تدخل ٖتت طاقة البشر ،وليست ٢تا أسباب تؤدي إليها[(.])476
أما األمور ا٠تارقة فال
ُ
 2ػ شروط ا١تعجزة:
ومن خالؿ التعريف السابق للمعجزة نستطيع أف نتلّمس شروطها:
أ ػ أف تكوف من األمور ا٠تارقة للعادة :سواء كاف ىذا األمر ا٠تارؽ من قبيل األقواؿ  ،كتسبيح اٟتصى ،
وحنُت اٞتذع  ،ومثل القراف الكرمي  ،أو يكوف من قبيل الفعل  ،كانفجار ا١تاء بُت أصابع الرسوؿ (ص)
 ،وتكثَت الطعاـ القليل  ،وكفايتو للجمع الكثَت  ،أو من قبيل الًتؾ :مثل عدـ إحراؽ النار لسيدنا
إبراىيم عليو الصالة والسالـ  ،وعدـ إغراؽ ا١تاء ١توسى وقومو  ،وعدـ سيالنو عليهم.
ب ػ أف يكوف ا٠تارؽ ِم ْن وضع اهلل وإ٧تازه:

قاؿ تعاذل{ :ولَ َق ْد أَرس ْلنَا رسالً ِمن قَػبلِك ِمْنػهم من قَصصنَا علَي ِ
ك َوَما
ص َعلَْي َ
َ َْ ُُ ْ ْ َ ُْ َْ َ ْ َْ َ
ص ْ
ك َومْنػ ُه ْم َم ْن َدلْ نَػ ْق ُ
ِ ِ
وؿ أَ ْف يأٌِْب بِآي ٍة إِالَّ بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو فَِإ َذا جاء أَمر اللَّ ِو قُ ِ
َكا َف لِرس ٍ
ك اْل ُمْب ِطلُو َف *}
ض َي بِ ْ
اٟتَ ّْق َو َخسَر ُىنَال َ
َ َ َ
َُ
َ َ ُْ
[غافر .]78 :
ات ِعْن َد
فا١تعجزةُ ىبةٌ من اهلل سبحانو وتعاذل  ،ال
يعُت زماهنا ونوعها{ :قُ ْل إَِّ٪تَا اايَ ُ
يستطيع أح ٌد أف َّ
ُ
اللَّ ِو} [االنعاـ .]109 :
النيب بطلت حجتو  ،ودل يسلّم لو
ج ػ سالمتها من ا١تعارضة :فلو استطاع
ا٠تصم أف يأٌب ٔتثل ما جاء بو ُّ
ُ
ادعاؤه أ ّف ىذه ا٠تارقة أو ىذا األمر دليل على صدقو  ،وأمارةٌ على ِ
بعثو من قبل اهلل سبحانو وتعاذل.
َ ٌ
د ػ أف تقع على مقتضى من يدّْعيها :يشًتط ُب ا١تعجزة أف تكوف موافقة لقوؿ م ّدعيها  ،غَت ٥تالفة لو ،
سواء كاف ىذا األمر مطابقاً لطلب ا١تعاندين  ،أو ٥تالفاً لو  ،أل ّف الرسوؿ يبلّْغ عن ربو ُب ٖتديد نوع
ا١تعجزة وزماهنا  ،وال دخل لو ُب ىذا التعيُت  ،فإذا جاءت ا١تعجزةُ على ٍ
وجو غَت الوجو الذي عيّنو
ٍ
عندئذ الشكوؾ حوؿ ّادعائو.
الرسوؿ دل تكن دليالً على صدقو  ،بل تثَتُ
مسح على ا١تر ِ
يض ليُشفى
ومن ىذا القبيل ما وقع لبعضهم ٦تّا يطلق عليو العلماء (اسم اإلىانة) فإذا َ
فمات  ،أو بصق ُب البئر لتكثَت مائو فغار  ،كما ذكرت بعض الروايات ُب شأف مسيلمة الكذاب  ،فال
ودليل على كذبو.
تكوف معجزًة  ،إ٪تا ىي إىانةٌ لو ٌ ،
ِ
إلثبات عجز اٞتاحدين  ،وإقامة اٟتُ ّجة عليهم  ،فإ ّف
ج ػ التح ّدي ّٔا :وىذا شر ٌط أساسي ُب ا١تعجزة
ٍ
يربزىا ٍ
القوـ
كدليل
وبرىاف لكي ال يقوؿ قائل فيما ُ
عدـ التحدي ١تعجزة ال َ
بعد :إنّو لو ٖت ّدى با١تعجزة َ
َّ
الرسوؿ :دليل صدقي وصحة ما
يقوؿ
ُ
لتمكنوا من اإلتياف ّٔا  ،والتح ّدي يكو ُف بالقوؿ الصريح بأف َ
الغالب ُب معجزات الرسل
جئت بو ىو عجزكم عن اإلتياف ٔتثل ىذا األمر الذي أفعلو  ،وىذا ىو
ُ
عليهم الصالة والسالـ[(.])477
ىػ أف يستشهد ّٔا مدَّعي الرسالة على اهلل عز وجل :أي ٬تعلها الرسوؿ دليل ٍ
صدؽ رسالتو  ،إلثباهتا ،
َ
يقلب اهلل سبحانو وتعاذل ىذه العصا
وينسب إليو ىذا األمر إذل اهلل عز وجل  ،فيقوؿ مثالً :اييت أف َ
يي اهلل سبحانو وتعاذل ىذا ا١تيت عند قورل لو (قم).
ثعباناً  ،أو أف ُ٭ت َ
تأخر األمر ا١تعجز عن دعوى الرسالة:
وػ ّ
ألنّو ٔتثابة الشاىد  ،وال يقوـ ِ
الشاى ُد إال بعد قياـ الدعوى  ،أما إذا تق ّدـ على دعوى الرسالة  ،فيكوف
األمور اليت تتق ّدـ على
من قبيل (اإلرىاص)  ،وىي ُ
ِ
السحابة لرسوؿ اهلل (ص) وىو ُب سفره إذل الشاـ قبل البعثة[(.])478
٘تهد ٢تا  ،كتظليل
الرسالة  ،و ّ
 3ػ ا١تعجزة قرينةُ الرسالة:
ات من م ّدعُت
ولوال ا١تعجزةُ
األمر على الناس  ،والتبس أمر الصادؽ بغَته  ،و١تّا سلمت الدعو ُ
ألشكل ُ
َ
يوض ُح ىذه
كاذبُت  ،وتأييد الرسوؿ باية صدؽ سنة إ٢تية ُب رساالت األنبياء ٚتيعاً  ،والقراف الكرمي ّ

السنة  ،ويقررىا كما ورد ُب قصص األنبياء واألمم السابقة  ،ودل يؤ ِ
اخذ األقو َاـ عندما طالبوا رسلَهم
ّ
ِ
أثر اٟتكمة والتدبَت
بااليات الدالّة على صدقهم ّ ،إ٪تا اخذىم عندما عطّلوا ملكاهتم العقلية  ،ودل يتدبّروا َ
فيما حو٢تم  ،أو أصروا على نوع ّ ٍ
معُت من االيات من قِبَ ِل العناد واٞتحود على العادات اٞتاىلية ا١توروثة
ّ
من االباء  ،الذين دل يكونوا على ىدى من رّٔم[(.])479
إف الرسوؿ ال يتميّز عن سائر الناس ّتسمو وال بكالمو  ،فكاف ال الب ّد من أمارةٍ ُّ
َّ
تدؿ على صدقو ُب

سفارتو ىذه بُت ا٠تالق سبحانو وتعاذل وبُت خلقو.
الوحي ّأوؿ مرة من غَت سؤ ٍاؿ وتطلّع كما حدث ١توسى عليو
وقد يعطى
ُ
الرسوؿ االيةَ ا١تعجزة عند تبليغو َ
ِ
ودي أَ ْف بوِرَؾ من ُِب النَّا ِر ومن حوَ٢تا وسبحا َف اللَّ ِو ر ّْ ِ
ب الْ َعالَم َ
وسى إِنَّوُ
السالـ{ :فَػلَ َّما َجاءَ َىا نُ َ ُ َ ْ
ُت *يَ ُام َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ
َ
أَنَا اللَّو الْع ِزيز ْ ِ
ِ
َّها َج ّّ
ف إِ ِّّْن
صَ
وسى الَ َٗتَ ْ
اؾ فَػلَ َّما َر َ
ُ َ ُ
آىا تَػ ْهتَػُّز َكأَنػ َ
يم * َوأَلْ ِق َع َ
ّْب يَ ُام َ
آف َوَّذل ُم ْدبًرا َوَدلْ يػُ َعق ْ
اٟتَك ُ
َّؿ حسناً بػعد س ٍ
ِ
وء فَِإ ِّّْن َغ ُف ِ
ِ
ك
اؼ لَ َد َّ
الَ َٮتَ ُ
يم * َوأ َْدخ ْل يَ َد َؾ ُِب َجْيبِ َ
ٌ
ي الْ ُم ْر َسلُو َف *إالَّ َم ْن ظَلَ َم ٍُبَّ بَد َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ور َرح ٌ
ِِ
ٍ ِ
ِِ
ٍ ِ
َٗتْرج بػي ِ
ُت *} [النمل  8 :ػ
ُ ْ َْ َ
َّه ْم َكانُوا قَػ ْوًما فَاسق َ
ضاءَ م ْن َغ َِْت ُسوء ُِب ت ْس ِع آيَات إِ َذل ف ْر َع ْو َف َوقَػ ْومو إِنػ ُ
.]12
وقد يُعطاىا الرسوؿ بعد تكذيب القوـ لو  ،ومطالبتهم باالية  ،كما حدث ألغلب األنبياء عليهم
صلوات اهلل وسالمو{ :قَالُوا ياىود ما ِجْئتػنَا بِبػيّْػنَ ٍة وما َْ٨تن بِتا ِركِي ِآ٢تتِنَا عن قَػولِك وما َْ٨تن لَ ِ ِ ِ
ُت
َ َ ْ ْ َ ََ ُ َ
ُ ُ َ َ َ ََ ُ َ
ك ٔتُْؤمن َ
*} [ىود .]53 :
ت بِآي ٍة إِ ْف ُكْنت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ِ
ت ِمن الْمس َّح ِرين *ما أَنْ َ ِ
ِ
ُت
الصادق َ
ت إالَّ بَ َشٌر مثْػلُنَا فَأْ َ
وقاؿ تعاذل{ :قَالُوا إَّ٪تَا أَنْ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
*قَ َ ِ ِ
ِ
ِ
ب يَػ ْوٍـ َم ْعلُ ٍوـ *} [الشعراء  153 :ػ .]155
اؿ َىذه نَاقَةٌ َ٢تَا ش ْر ٌ
ب َولَ ُك ْم ش ْر ُ
نوعها وزماهنا ومكاهنا ،
وعلى اٟتالتُت ّ
ٮتتار َ
فإهنا ىبةٌ من اهلل سبحانو لرسلو  ،فهو ا١تعطي  ،وىو الذي ُ
ودور الرسوؿ فيها ّأهنا تتجلّى على يده  ،وليس بالضرورة أف تكو َف نفس ا٠تارقة اليت طلبها القوـ َّ ،
فإف
ُ
َ
ِ
ِ
التصديق لصدؽ الرسوؿ يتح ّقق بوجود ا١تعجزةِ مطلقاً  ،وال يتوقَّف على نوع
مدلوؿ ا٠تارقة واإلٯتاف و
خاص من ا١تعجزات  ،بل إ ّف سنة اهلل تقضي بتعجيل عذاب االستئصاؿ للذين دل يذعنوا لالية ا٠تاصة
ِ
ك ولَو أَنْػزلْنَا ملَ ًكا لَ ُق ِ
ض َي األ َْم ُر ٍُبَّ الَ يػُْنظَُرو َف *} [االنعاـ :
اليت سألوىاَ { :وقَالُوا لَ ْوالَ أُنْ ِزَؿ َعلَْيو َملَ ٌ َ ْ َ َ
.])480([]8
 4ػ سنة اهلل سبحانو وتعاذل ُب معجزات األنبياء:
باستعراض معجزات األنبياء السابقُت  ،ومعجزات خا٘تهم عليهم الصالة والسالـ أٚتعُت  ،نالحظ َّ
أف
رس ُل الرسوؿ إليهم  ،ومن نوع ا١تشهور ُب عصرىم ٦تا يتالءـ مع
ا١تعجزة ٗتتار من بيئة القوـ الذين يُ َ
مستواىم الفكري  ،ورقيّْهم اٟتضاري  ،لتكوف اٟتجةُ أقوى.

أ ػ األنبياء الذين عاشوا ُب البالد العربية كانت معجزاهتم مناسبةً لبيئة العرب الصحراوية  ،فمعجزةُ صاحل
ِ
ت ِم َن
عليو السالـ كانت ناقةً غريبة ا١تنشأ وا١تولد بُت نوؽ أىل البادية قاؿ تعاذل{ :قَالُوا إَِّ٪تَا أَنْ َ
الص ِادقُِت *قَ َ ِ ِ
ِ
ت بِآي ٍة إِ ْف ُكْن ِ
ِ
ِ
اْلمس َّح ِرين *ما أَنْ َ ِ
ب َولَ ُك ْم
ت م َن َّ َ
َ
اؿ َىذه نَاقَةٌ َ٢تَا ش ْر ٌ
ت إالَّ بَ َشٌر مثْػلُنَا فَأْ َ
َُ َ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِشرب يػوٍـ م ْعلُوـ *والَ ٘تََ ُّس َ ِ
اب يَػ ْوـ َعظي ٍم *} [الشعراء  153 :ػ .]156
وىا ب ُسوء فَػيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ُ
ْ ُ َْ َ
َ
ب ػ وكاف السحر منتشراً بُت ا١تصريُت عامتهم وخاصتهم اسًتىبهم فرعوف وجنوده بو  ،فجاءت
معجزات موسى عليو السالـ من جنس ا١تشهور بُت قومو  ،فمن معجزاتو الرئيسية :العصا{ :فَأَلْ َقى
ِ
ِ
ضاءَ ِم ْن
ُت *} [الشعراء  .]32 :واليدَ { :وأ َْدخ ْل يَ َد َؾ ُِب َجْيبِ َ
ك َٗتُْر ْج بَػْي َ
صاهُ فَِإ َذا ى َي ثػُ ْعبَا ٌف ُمبِ ٌ
َع َ
ٍ
عما كاف متداوالً بُت سحرة
َغ َِْت ُسوء} [النمل  .]12 :فظاىر ىاتُت ا١تعجزتُت ال ُ
ٮتتلف ّ
لكن أىل الدراية
فرعوف[( ، ])481و ّ
بالسحر كانوا ٯتيّْزوف بُت السحر  ،وبُت ما ىو خارج قوى السحرة  ،بل من صنع اهلل  ،لذا كانوا أوؿ
ا١تؤمنُت بو.
ج ػ وبعد عصر موسى عليو السالـ انتشرت الفلسفة اليونانية وىي أساس الفلسفة األوربية فيما بعد ،
وكانت تقوـ على األخذ باألسباب وا١تسبّْبات  ،وتولُّد ا١تعلوؿ من العلة ُب انتظاـ قائ ٍم ال يتخلّف ،
لتثبت َّ
أف الكو َف كلّو
ات أنبياء بٍت إسرائيل ُب ىذا العصر خارقةً لألسباب وا١تسبَّبات َ ،
فجاءت معجز ُ
بإرادةِ مر ٍ
يد  ،وال يصدر عنو بغَت إرادتو الثابتة شيءٌ[(.])482
يد ٥تتا ٍر ال ليفعل إالّ ما ير ُ
فمعجزات سليماف عليو السالـ مثالً جاءت مناىضةً لتلك النظرية اليت تقوؿ إ ّف ا١تخلوقات نشأت عن
ِ
نيب اهلل سليماف ُب ملكو ٕتري على ىدـ ىذا النظر
ا١توجد األوؿ نشوء العلّة من ا١تعلوؿ  ،فكانت حياةُ ّ
َّاس ُعلّْ ْمنَا
 ،فمن معجزاتو :تسخَت اٞتن والطَت لو  ،وتعليمو منطق الطَت واٟتيوافَ { :وقَ َ
اؿ يَاأَيُّػ َها الن ُ
ٍ
ِ ِ
اٞتِ ّْن َوا ِإلنْ ِ
س
ودهُ ِم َن ْ
َمْن ِط َق الطََِّْت َوأُوتِينَا ِم ْن ُك ّْل َش ْيء إِ َّف َى َذا َ٢تَُو الْ َف ْ
ُت * َو ُحشَر ل ُسلَْي َما َف ُجنُ ُ
ض ُل الْ ُمبِ ُ
ِ
ت ٪تَْلَةٌ يَاأَيُّػ َها الن َّْم ُل ْاد ُخلُوا َم َساكِنَ ُك ْم الَ َْ٭ت ِط َمنَّ ُك ْم
وز ُعو َف * َح َّىت إِ َذا أَتَػ ْوا َعلَى َواد الن َّْم ِل قَالَ ْ
َوالطََِّْت فَػ ُه ْم يُ َ
ِ
سلَيما ُف وجنُوده وىم الَ ي ْشعرو َف *فَػتب َّسم ض ِ
ك الَِّيت
اح ًكا ِم ْن قَػ ْوِ٢تَا َوقَ َ
اؿ َر ّْ
ب أ َْوِز ْع ٍِت أَ ْف أَ ْش ُكَر ن ْع َمتَ َ
ََ َ َ
ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ُُ
ي وأَ ْف أَعمل ِ
ِ
اٟتا تَػرضاه وأ َْد ِخ ْل ٍِت بِر ْٛتتِك ُِب ِعب ِاد َؾ َّ ِِ
َّد الطَّْيػَر
ُت * َوتَػ َفق َ
ََ َ
الصاٟت َ
أَنْػ َع ْم َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ ْ َ َ َ
َ
ص ً ََُْ
اؿ م ِارل الَ أَرى ا ْ٢ت ْدى َد أَـ َكا َف ِمن الْغَائِبُِت *ألَِ ِع ّْذبػنَّو ع َذابا َش ِد ًيدا أَو ألَِ ْذ َْتنَّو أَو لَيأْتِيػ ٍّْت بِس ْلطَ ٍ
اف
َ ُُ ْ
َ ُ ََُ ً
فَػ َق َ َ
َ
ْ َ َُ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ُت *فَم َكث َغيػر بعِ ٍ
ك ِم ْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِق ٍ
ُت *} [النمل  16 :ػ
يد فَػ َق َ
ت ِٔتَا َدلْ ُٖت ْط بِو َوجْئتُ َ
َحطْ ُ
اؿ أ َ
ُمبِ ٍ َ َ ْ َ َ
ُت الْ ِقطْ ِر} [سبأ :
 .]22تسخَت الريح لوَ { :ولِ ُسلَْي َما َف ّْ
َس ْلنَا لَوُ َع ْ َ
اح َها َش ْهٌر َوأ َ
يح ُغ ُد ُّوَىا َش ْهٌر َوَرَو ُ
الر َ
.]12
ات عيسى عليو
د ػ وُب عصر اليوناف ازدىر الطب والفلسفة ا١تبنية على األسباب أيضاً فكانت معجز ُ
السالـ من جنس ما اشتهر بو ىذا العصر.

* فكانت والدتو إبطاالً صارخاً ٢تذه النظرية  ،فإ ّف ا١تعتاد ُب حياة الكائنات اٟتية َّ
أف ا١تولود يولد من
أبوين  ،فجاء عيسى عليو السالـ من غَت أب  ،فكاف ذلك خرقاً لألسباب الطبيعية اٞتارية:
الر ْٛت ِ ِ
وؿ ربّْ ِ
ت تَِقيِّا *قَ َ َِّ
ك
اف مْن َ
َّل َ٢تَا بَ َشًرا َس ِويِّا * قَالَ ْ
َعوذُ بِ َّ َ
ت إِ ِّّْن أ ُ
ك إِ ْف ُكْن َ
{ ُر َ
اؿ إ٪تَا أَنَا َر ُس ُ َ
وحنَا فَػتَ َمث َ
ِ
اؿ ربُّ ِ
ََن ي ُكو ُف ِرل ُغالَـ وَدل ٯتَْسس ٍِت ب َشر وَدل أ َُؾ بغِيِّا *قَ َ ِ ِ
ِألِىب لَ ِ
ك
ك ُغالَ ًما َزكيِّا *قَالَ ْ
ٌَْ َ ْ َ ٌ َْ َ
ت أ َّ َ
اؿ َك َذلك قَ َ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت َولنَ ْج َعلَوُ آيَةً للن ِ
ت بِو َم َكاناً قَصيِّا *}
َّاس َوَر ْٛتَةً منَّا َوَكا َف أ َْمًرا َم ْقضيِّا *فَ َح َملَْتوُ فَانْػتَبَ َذ ْ
ُى َو َعلَ َّي َى ّْ ٌ
[مرمي  17 :ػ .]22
ِ
صبِيِّا * قَ َ ِ
َّ ِ ِ
* وٖتدُّثو ُب ا١تهد حديث اٟتكماء{ :قَالُوا َكْي َ
ف نُ َكلّْ ُم َم ْن َكا َف ُِب الْ َم ْهد َ
اؿ إ ِّّْن َعْب ُد اللو آتَاِّنَ
ِ
الصالَةِ و َّ ِ
ِ
ت وأَو ِ ِ
الزَكاة َما ُد ْم ُ
ت َحيِّا * َوبَػِّرا بَِوال َدٌِب َوَدلْ
اب َو َج َعلٍَِت نَبِيِّا * َو َج َعلٍَِت ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُكْن ُ َ ْ َ
الْكتَ َ
صاِّن ب َّ َ
ِ
ث َحيِّا *} [مرمي  29 :ػ .]33
َْ٬ت َع ْل ٍِت َجبَّ ًارا َش ِقيِّا * َو َّ
وت َويَػ ْوَـ أُبْػ َع ُ
ت َويَػ ْوَـ أ َُم ُ
السالَ ُـ َعلَ َّي يَػ ْوَـ ُول ْد ُ
َِّن قَ ْد
* وتصويره من الطُت كهيئة الطَت ٍب نفخو فيها فيكوف طَتاً بإذف اهللَ { :وَر ُسوالً إِ َذل بٍَِت إِ ْسَرائيِ َل أ ّْ
ِِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ ِ َّ ِ ِ
ِجْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َربّْ ُك ْم أ ّْ
َِّن أ ْ
َخلُ ُق لَ ُك ْم م َن الطُّْت َك َهْيئَة الط َْت فَأَنْػ ُف ُخ فيو فَػيَ ُكو ُف طَْيػًرا بإ ْذف اللو َوأُبْرىءُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك اَيَةً
ُحيِي الْ َم ْوتَى بِِإ ْذ ِف اللَّو َوأُنَػبّْئُ ُك ْم ِٔتَا تَأْ ُكلُو َف َوَما تَدَّخ ُرو َف ُِب بػُيُوت ُك ْم إِ َّف ُِب َذل َ
ص َوأ ْ
األَ ْك َموَ َواألَبْػَر َ
ِِ
ُت *} [اؿ عمراف.]49 :
لَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ىػ وقبل بعثة خاًب النبيُت (ص) بلغت الفصاحةُ والبالغةُ وفنو ُف القوؿ شأواً بعيداً  ،وأخذت الكلمة
مكاناً ُب نفوس العرب من التقديس والتعظيم دل يبلغو شيءٌ اخر ٦ ،تّا حدا ّٔم أف يُعلقوا ا١تعلّقات
أف الكعبة كانت تعترب أقدس ٍ
السبع ُب جوؼ الكعبة  ،وإذا علمنا َّ
مكاف عند العرب ُب جاىليتهم أدركنا
َ
ِ
الكلمة ُب نفوسهم.
مكانةَ
واٟتكمة اإل٢تية ُب اختيار ا١تعجزة من جنس ما اشتهر بُت القوـ ىي َّ
أف اإلنسا َف إذا أٌُِبَ من قِبَ ِل ما
و٣تاؿ إجادتو واعتزازه تكوف اٟتجةُ عليو أقوى  ،و ِ
ا١تعج ُز أكثر فعالً وأثراً.
يعتربه مفخرتو َ ،
ّ
ولتكوف معجزةُ النيب ا٠تاًب (ص) َّ
أسطع برىاناً  ،فقد جعل اهلل معجزتو كتاباً متلواً معجزاً ،
أشد ١تعاناً  ،و َ
يتلق من ٍ
أحد من البشر معرفةً[(.])483
وىو اإلنساف األمي الذي دل َٮتُ َّط بيده كتاباً  ،ودل َّ
 5ػ بعض معجزات الرسوؿ (ص) اٟتسية:
قد جرى على يد رسولنا صلوات اهلل وسالمو عليو العديد من ا٠توارؽ اٟتسية والكونية  ،اليت شهد ٢تا
َم ْن حضرىا انذاؾ  ،وجاءت ّٔا األخبار الصحيحة  ،ومن تلك ا١تعجزات اٟتسية ما يلي:
أ ػ انشقاؽ القمر:
من ا١تعجزات ا٠تارقة اليت أيّد اهلل ّٔا ٤تمداً (ص) حُت سألتو قريش أف يريَهم ايةً ُّ
تدؿ على صدقو ،
ّ
سحر منو (ص) ألعينهم  ،إالّ َّ
بعض القوـ قالوا:
فأراىم
َ
أف َ
انشقاؽ القمر ّ ،
فلما رأوا ذلك قالوا :ىذا ٌ

الناس كلهم  ،فلما سألوا َم ْن قدـ عليهم
انظروا ما يأتيكم بو الس ّفار  ،فإ ّف ٤تمداً ال يستطيع أف
يسحر َ
َ
انشق إذل نصفُت.
من ا١تسافرين أجابوىم برؤية القمر وقد ّ
وقد أثبت القراف ىذه ا١تعجزة صراحةً ُب قولو تعاذل{ :ا ْقػتَػرب ِ
اعةُ َوانْ َش َّق اْل َق َم ُر *} [القمر  1 :ػ
ت َّ
الس َ
ََ
 .]2كما جاءت ّٔا أحاديث صحيحة ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي
انشقاؽ القمر[(.])484
اهلل عنو قاؿ :إ ّف أىل مكة سألوا رسوؿ اهلل (ص) أف ير َيهم ايةً  ،فأراىم
َ
ب ػ نبع ا١تاء من بُت أصابعو (ص) على مرأى ومشهد من الصحابة:
يوـ اٟتديبية  ،ورسوؿ اهلل (ص) بُت يديو
الناس َ
ومن ذلك ما روي عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ :عطش ُ
الناس ٨توه  ،فقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :ما لكم»؟ قالوا :يا رسوؿ اهلل ليس
ركوةٌ  ،فتوضَّأ منها ٍ ،ب أقبل ُ
ِ
ِ
ِ
يفور من
عندنا ما َّ
نشرب إالَّ م ْن ركوت َ
ك  ،فوضع ُّ
نتوضأُ بو  ،وال ُ
النيب (ص) يَ َدهُ ُب الركوة  ،فجعل ا١تاءُ ُ
بُت أصابعو  ،كأمثاؿ العيوف قاؿ :فشربنا وتوضَّأنا  ،قلت ٞتابر :كم كنتم يومئذ؟ قاؿ :لو كنا مئةَ ألف
لكفانا  ،كنا ٜتس عشرة ٍ
مئة[( .])485وقد علّق القاضي عياض على ما ورد من أحاديث حوؿ ىذه
العدد الكثَتُ عن العدد الكبَت من الصحابة  ،ومنها ما رواه
القصة قائالً :ىذه القصةُ رواىا الثقات و ُ
الكافة عن الكافة
اجتماع الكث َِت منهم ُب ِ
احملافل و٣تمع العسك ِر  ،ودل يَِرْد عن
متصالً بالصحابة  ،وكاف ذلك ُب مواطن
ِ
ٍ
إنكار على راوي ذلك  ،فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاتو[(.])486
أحد منهم ٌ
ج ػ معجزة اإلسراء وا١تعراج:
ِ
اٟتََرِاـ إِ َذل
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ِم َن الْ َم ْس ِج ِد ْ
قد سجل القراف ىذه ا١تعجزة ُب قولو تعاذلُ { :سْب َحا َف الَّذي أ ْ
ِ
ِِ
الس ِميع الْب ِ
ِ ِ ِ ِ
صَتُ *} [االسراء .]1 :
الْ َم ْسجد األَ ْق َ
صى الَّذي بَ َارْكنَا َح ْولَوُ لنُ ِريَوُ م ْن آيَاتنَا إنَّوُ ُى َو َّ ُ َ
٤تمداً ُب قولو تعاذلَ { :ولَ َق ْد َرآهُ
كما أشار القراف الكرمي إذل بعض تلك االيات اليت أراد أف يريها لعبده ّ
ص ُر َوَما
الس ْد َرَة َما يَػ ْغ َشى * َما َزا َ
ُخَرى * ِعْن َد ِس ْد َرةِ الْ ُمْنتَػ َهى * ِعْن َد َىا َجنَّةُ الْ َمأْ َوى *إِ ْذ يَػ ْغ َشى ّْ
نَػ ْزلَةً أ ْ
غ الْبَ َ
طَغَى *لَ َق ْد رأَى ِمن آي ِ
ات َربِّْو الْ ُكْبػَرى *} [النجم  13 :ػ .]18
َ ْ َ
أحاديث الرسوؿ (ص)[(.])487
كما سجلت تفاصيلها
ُ
د ػ معجزات أخرى:
العدد الكثَت  ،ومعجزةُ حنُت اٞتذع
أشبع َ
ومن تلك ا١تعجزات ا١تادية :معجزةُ تكثَت الطعاـ القليل  ،حىت َ
ِ
ِ
ورد ما انفصل من بعض أجزاء
 ،واستجابةُ اٞتمادات لدعائو ٢تا  ،وأتياهنا لو  ،ومعجزات إبراء ا١ترضى ّ ،
اإلنساف  ،وغَت ذلك من االيات[(.])488
رابعاً ػ القراف الكرمي معجزةُ الرسوؿ (ص) الكربى:
وصحة وقوع حوادثها  ،دل يقع ّٔا
إف تلك االيات ا١تعجزة و
العجائب ا٠تارقة للعادة على كثرهتا وتنوعها ّ
َ
التح ّدي العاـ إلثبات دعوى الرسالة كما وقع بالقراف الكرمي  ،فقد كانت معجزتو (ص) الكربى اليت وقع

مر الزماف  ،وخوطبت ّٔا البشرية ٚتعاء  ،ىي القراف الكرمي  ،وقد ورد ُب
ّٔا التح ّدي  ،وبقيت على ّ
ِ
وإ٪تا
نيب إال أ ُْع ِط َي من
االيات ما ِمثْػلُوُ َام َن عليو البَ َش ُر ّ ،
اٟتديث عنو (ص) أنو قاؿ« :ما من األنبياء ّّ
ِ
القيامة»[( ، ])489فتحدى
يوـ
كا َف الذي أ ُْوتِْيتُوُ وحياً أ َْو َحاهُ اهللُ َّ
أكثرىم تَػبَعاًَ ،
إرل  ،فأرجو أ ْف أكو َف َ
العرب بأف يأتوا ٔتثل ىذا القراف.
اهلل سبحانو وتعاذل َ
ِ
اٞتِ ُّن علَى أَ ْف يأْتُوا ٔتِِثْ ِل ى َذا اْل ُقر ِ
اجتَ َم َع ْ ِ
آف الَ يَأْتُو َف ٔتِِثْلِ ِو َولَ ْو َكا َف
س َو ْ َ
قاؿ تعاذل{ :قُ ْل لَئ ْن ْ
َ
َ ْ
ت اإلنْ ُ
ض ُه ْم لِبَػ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًَتا *} [االسراء .]88 :
بَػ ْع ُ
وتنزؿ معهم ُب التح ّدي  ،وطلب منهم أف يأتوا بعشر سور ِم ْن مثلو{ :أ َْـ يَػ ُقولُو َف ا ْفػتَػَراهُ قُ ْل فَأْتُوا بِ َع ْش ِر
َّ
وف اللَّ ِو إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ٍ
ِ ِِ
ات و ْادعوا م ِن استَطَعتُم ِمن د ِ
ُت *} [ىود .]13 :
ُس َوٍر مثْلو ُم ْفتَػَريَ َ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ
صادق َ
ُْ َ
و١تا عجزوا عن ذلك  ،وظلّوا على عنادىم واستكبارىم  ،زادىم ٖتدياً بأف يأتوا بسورة{ :أ َْـ يَػ ُقولُو َف
وف اللَّ ِو إِ ْف ُكْنتم ص ِادقِ
ا ْفػتّػراه قُل فَأْتُوا بِسورةٍ ِمثْلِ ِو و ْادعوا م ِن استطَعتم ِ
ِ
ُت *} [يونس .]38 :
د
ن
م
َ ُ َ ْ َ ُْ ْ ْ ُ
ُْ َ َ
َُ
ََ ُ ْ
ب ِ٦تَّا نَػَّزلْنَا علَى عب ِدنَا فَأْتُوا بِسورةٍ ِمن ِمثْلِ ِو و ْادعوا ُشه َداء ُكم ِمن د ِ
وقاؿ تعاذل{ :وإِ ْف ُكْنتُم ُِب ريْ ٍ
وف اللَّ ِو
َ ُ َ َ ْ ْ ُ
َ َْ
َُ ْ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِادقِ َ ِ
ين *}
َّاس َو ْ
اٟت َج َارةُ أُعد ْ
َّار الَِّيت َوقُ ُ
إِ ْف ُكْنتُ ْم َ
َّت ل ْل َكاف ِر َ
ُت *فَإ ْف َدلْ تَػ ْف َعلُوا َولَ ْن تَػ ْف َعلُوا فَاتَّػ ُقوا الن َ
ود َىا الن ُ
[البقرة  23 :ػ .]24
وعجزت عنو البشريةُ كلُّها
عجز عنو فصحاءُ العرب وبلغاؤىم
َّ
ْ
وظل التحدي قائماً منذ ذلك اٟتُت َ ،
بالرد
على مدى أربعة عشر قرناً من الزماف  ،وإهنم لعاجزوف حىت قياـ الساعة  ،فقد كاف أوذل الناس ّ
على التحدي أولئك الذين كانت صناعتهم الفصاحة والبالغة يتيهوف ّٔا على الناس.
ولقد كانت معجزات الرسل كلهم ِمن قبل معجز ٍ
ات حسيةً وكونيةً  ،تتعلّق بالسنن اٞتارية ُب الكوف
ُ
ْ ُ
وٗترقها  ،فمعجزتا نوح وىود عليهما السالـ كانتا حسيتاف كونيتاف  ،ومعجزة صاحل عليو السالـ كانت
َ
ناقة عجيبة دل يعهد البشر ٢تا مثيالً.
وكذلك كانت معجزات موسى وعيسى عليهما السالـ اليت أشرنا إليهما انفاً  ،أشياءَ خارقةً للسنن
الكونية.
أما معجزة الرسوؿ (ص) فهي معجزةٌ عقليةٌ معنوية جامعة  ،وليست معجزًة
ات أخرى حسية وكونية  ،كاإلسراء وا١تعراج  ،وانشقاؽ
حسية وال كونية  ،وإف كاف للرسوؿ (ص) معجز ٌ
القمر..إخل  ،ولكن ا١تعجزة الكربى اليت وقع ّٔا التح ّدي  ،واليت بقيت على الزمن وخوطبت ّٔا البشرية
كلها ىي القراف[(.])490
ناحية ٍ
وإعجاز القراف الكرمي  ،ال يقتصر على ٍ
معينة  ،ولكن يأٌب من نو ٍاح متعددة  ،لفظية  ،ومعنوية ،
ُ
ُ
وروحية  ،وعلمية  ،وتشريعية  ،وقد اتفقت كلمةُ العلماء  ،كما يقوؿ الشيخ خالّؼ  ،على أ ّف القراف دل
ِ
وإ٪تا أعجزىم من نو ٍاح متعددة لفظية ومعنوية
الناس على أف يأتوا ٔتثلو من ناحية واحدة معينة ّ ،
يعجز َ
الناس أف يعارضوه  ،واتفقت كلمتهم أيضاً على أ ّف العقوؿ دل
وروحية ،
وٕتم ْ
ْ
تساندت ّ
عت  ،فأعجزت َ

تصل حىت االف إال إدراؾ نواحي اإلعجاز كلّها  ،وحصرىا ُب وجوه معدودةٍ  ،وأنّو كلّما ز َاد تدبّر سننو
عجائب الكائنات اٟتية وغَت اٟتية  ،وٕتلّت نو ٍاح من إعجاز  ،وقاـ الربىا ُف على أنو
مر السنُت
أظهر ُّ
َ
من عند اهلل[(.])491
 1ػ اإلعجاز اللغوي:
وإحكاـ نظمو درجةً ّٔرت العرب  ،وأدركوا َّ
أف
قد بلغت بالغةُ القراف  ،وجزالةُ ألفاظو؛ وروعةُ أساليبو ،
ُ
النثر الذي يتعاطونو  ،وقد شهد بذلك
ىذا الكالـ الذي يسمعوه ال يشبو الشعر الذي يقرضونو  ،وال َ
ليحاج الرسوؿ (ص)  ،فعاد إليهم قائالً :وماذا أقوؿ؟ فواهللِ ما
يش
َّ
الوليد بن ا١تغَتة  ،حينما ْ
بعثت بو قر ٌ
ِ
يقوؿ
أعلم بالشعر مٍت  ،ال برج ِزهِ وال
اٞتن  ،واهلل ما يشبو ىذا الذي ُ
بقصيدهِ  ،وال بأشعا ِر ّْ
رجل ُ
في ُكم ٌ
١تثمر أعاله ِ ،
ِ
إف لقولو ٟتالوةٌ َّ ،
شيئاً من ىذا  ،واهللِ َّ
مغد ٌؽ أسفلُو  ،وإنّو ليعلو
وإف عليو لطالوةٌ  ،وإنّو ٌ
وما يُعلى  ،وإنّو ليَ ْح ِط ُم ما ٖتتو[(.])492
ِ
ا١تصاحب لو
لتنوع ا١توضوع النفسي
تنوع أساليب القراف ُب العرض وفقاً ّ
ويظهر ىذا اإلعجاز اللغوي ُب ّ
ُّ ،
ا١تشاعر واٟتواس  ،كما ُب مواقف الوعيد والعذاب  ،مثل قولو تعاذلِ { :س ْل ِسلَ ٍة
فيهز
فيشتد أحياناً ّ ،
َ
ِ
اسلُ ُكوهُ *} [اٟتاقة  30 :ػ .]32
َذ ْر ُع َها َسْبػ ُعو َف ذ َر ً
اعا فَ ْ
ويلطف ُب مواقف الرٛتة والرفق والدعاء  ،مثل قولو تعاذل{ :كهيعص
ويرؽ ،
بينما يلُت
ا٠تطاب ّ ،
ُ
ُ
ِ
ِ
س َشْيبًا
ك َعْب َدهُ َزَك ِريَّا *إِ ْذ نَ َادى َربَّوُ نِ َداءً َخ ِفيِّا *قَ َ
اؿ َر ّْ
ب إِ ِّّْن َوَى َن الْ َعظْ ُم ِم ٍّْت َوا ْشتَػ َع َل َّ
*ذ ْك ُر َر ْٛتَة َربّْ َ
الرأْ ُ
ِ
ِ
ب َش ِقيا *وإِ ِّّْن ِخ ْفت الْموِ ِ ِ
ِ
ِ
ك َولِيِّا
ب ِرل م ْن لَ ُدنْ َ
َوَدلْ أَ ُك ْن بِ ُد َعائ َ
ارل م ْن َوَرائي َوَكانَت ْامَرأٌَِب َعاقًرا فَػ َه ْ
ك َر ّْ ً َ
ُ ََ َ
*ي ِرثٍُِت وي ِر ُ ِ ِ
ب َر ِضيِّا *} [مرمي  1 :ػ .]6
اج َع ْلوُ َر ّْ
وب َو ْ
ث م ْن آؿ يَػ ْع ُق َ
َ ََ
كما يتميز بعرضو اٟتي للمشاىد واألحداث  ،وقصص السابقُت  ،ومشاىد القيامة  ،إذ ٘تتلءى باٟتر ِ
كة
ُ
وهتتز ٢تا مشاعره[(.])493
ينفعل ّٔا اإلنساف ّ ،
وروعة التصوير اليت ُ
وقد كتب كثَت من العلماء قدٯتاً وحديثاً ُ ،ب أوجو إعجاز القراف من ناحية البالغة واألسلوب  ،كما
موضع سخر ٍية بُت
بعض العرب قدٯتاً معارضة القراف  ،فجاء كالمهم ساقطاً مضحكاً  ،جعلهم
حاوؿ ُ
َ
تتميز األشياءُ[(.])494
قومهم  ،وأكد إعجاز القراف  ،فبضدّْىا ُ
 2ػ اإلخبار عن أحواؿ األمم السابقة:
أخبار عن أمم بادت  ،وشعوب ىلكت  ،من أمثاؿ :عاد  ،وٙتود  ،وقوـ لوط ،
ورد ْ
قد َ
ت ُب القراف ٌ
وقوـ نوح  ،وإبراىيم  ،وقصة موسى وقومو  ،وفرعوف وملئو  ،ومرمي ووالدهتا ا١تعجزة للمسيح  ،إذل غَت
توصل إليو اإلنساف من اكتشافات تارٮتية عن تلك األمم ،
ذلك من األخبار اليت جاءت متوافقةً مع ما ّ
صح وكاف معقوالً من الروايات اليت وردت ُب كتب أىل الكتاب  ،وقد ورد ىذا كلو من
ومتفقة مع ما َّ
ٍ
ٍ
٬تلس إذل معلّ ٍم يتل ّقى منو  ،فكاف ذلك
َّأمي ال يقرأ وال ُ
يكتب  ،ودل تكن بيئتو بيئةَ علم وكتاب  ،ودل ْ

َّ
وحي من عند اهلل تعاذل  ،يقوؿ اهلل سبحانو وتعاذلَ { :وَما
دليالً قوياً على أف ما جاء بو ٤تمد (ص) ىو ٌ
ِ
ت تَػْتػلُو ِمن قَػْبلِ ِو ِمن كِتَ ٍ
اب اْل ُمْب ِطلُو َف *} [العنكبوت .]48 :
اب َوالَ َٗتُطُّوُ بِيَ ِمين َ
ُكْن َ
ك إِ ًذا الَْرتَ َ
ْ
ْ
الطعن فيما أخرب بو الوحي اإل٢تي ،
و١تا ّ
ٖتَت اٞتاحدوف  ،ودل يستطيعوا َ
ِ
يعلم من
بشر  ،ودل ٬تدوا ٔتكة إالّ ً
افًتوا الكذب  ،وادعوا أنّو يعلّْمو ٌ
فىت رومياً ال ُْ٭تس ُن العربية  ،وال ُ
َّه ْم يَػ ُقولُو َف إَِّ٪تَا يػُ َعلّْ ُموُ بَ َشٌر لِ َسا ُف
األخبار وقصص األولُت شيئاً  ،و٢تذا قاؿ سبحانوَ { :ولَ َق ْد نَػ ْعلَ ُم أَنػ ُ
ُت *} [النحل.])495([]103 :
الَّ ِذي يػُْل ِح ُدو َف إِلَْي ِو أ َْع َج ِم ّّي َوَى َذا لِ َسا ٌف َعَرِ ّّ
يب ُمبِ ٌ
 3ػ اإلخبار عن أحداث غيبية أو مستقبلية:
من وجوه اإلعجاز القراِّن إخباره عن أمور غيبية أو أحداث مستقبلية دل يتوقع حدوثو انذاؾ  ،بل إ ّف
حدوثها بالصورة اليت أخرب عنها القراف كاف مستبعداً  ،ال تدؿ عليو القرائن واألحواؿ الظاىرة  ،فجاءت
كما قرر القراف الكرمي وأخرب  ،ومن ذلك:
أ ػ إخباره باهنزاـ الفرس على يد الروماف  ،بعد أف ىزموا الروماف ىزٯتةً ساحقةً  ،قاؿ تعاذل{ :ادل * ُغلِب ِ
ت
َ
ض ِع ِسنُِت لِلَّ ِو األَمر ِمن قَػبل وِمن بػع ُد ويػومئِذٍ
وـ *ُِب أ َْد ََن األ َْر ِ
ُّ
ض َوُى ْم ِم ْن بَػ ْع ِد َغلَبِ ِه ْم َسيَػ ْغلِبُو َف *ُِب بِ ْ
َ
الر ُ
ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ ََْ َ
ِ
الفرس  ،مع َّ
ف
أف َ
ض ْع َ
يَػ ْفَر ُح الْ ُم ْؤمنُو َف *} [الروـ  1 :ػ  ]4فوقع األمر كما أخرب القراف  ،فهزـ ُ
الروـ َ
النصر بعيداً.
٬تعل مثل ىذا َ
الدولة الرومانية انذاؾ ُ
ب ػ وقد وعد اهلل ا١تؤمنُت بالنصر ُب غزوة بدر الكربى  ،قاؿ تعاذل{ :وإِ ْذ يَعِ ُد ُكم اللَّوُ إِ ْح َدى الطَّائَِفتَػ ْ ِ
ُت
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
يد اللَّوُ أَ ْف ُِ٭ت َّق ْ
َّوَك ِة تَ ُكو ُف لَ ُك ْم َويُِر ُ
أَنػ َ
اٟتَ َّق ب َكل َماتو َويَػ ْقطَ َع َدابَر الْ َكاف ِر َ
َّها لَ ُك ْم َوتَػ َوُّدو َف أ ََّف َغْيػَر َذات الش ْ
ِ
وع ْدهتم.
الباىر مع قلة عدد ا١تسلمُت ُ
النصر ُ
*} [االنفاؿ  ، ]7 :وقد ٖت ّقق ُ
اٟتَ ّْق
الرْؤيَا بِ ْ
ص َد َؽ اللَّوُ َر ُسولَوُ ُّ
ج ػ كما َ
وعد سبحانو وتعاذل ا١تؤمنُت بدخوؿ ا١تسجد اٟتراـ{ :لَ َق ْد َ
ِ
ِِ
ين الَ َٗتَافُو َف فَػ َعلِ َم َما َدلْ تَػ ْعلَ ُموا
لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
وس ُك ْم َوُم َق ّْ
ُت ُ٤تَلّْق َ
اٟتََر َاـ إِ ْف َشاءَ اللَّوُ آمن َ
ُت ُرُؤ َ
ص ِر َ
فَجعل ِمن د ِ ِ
ك فَػْت ًحا قَ ِريبًا *} [الفتح .]27 :
وف َذل َ
ََ َ ْ ُ
د ػ وقد ٖتقق وعد اهلل فتم للمسلمُت دخوؿ ا١تسجد ُب فتح مكة  ،وقد وعد اهلل ا١تؤمنُت أف يستخلفهم
ُب األرض  ،كما استخلف الذين من قبلهم  ،فقاؿ
ض َكما استخلَ َّ ِ
ِ
تعاذل{ :وع َد اللَّو الَّ ِذين آمنُوا ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِم ْن
َّه ْم ُِب األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ
ْ ََ
الصاٟتَات لَيَ ْستَ ْخل َفنػ ُ
ََ ُ َ َ
ف الذ َ
قَػْبلِ ِه ْم} [النور .]55 :
ٚتيعها
وقد ٖتقق وعد اهلل  ،فاستوذل ا١تسلموف ُب حياة الرسوؿ (ص) على ّْ
كل بالد العرب  ،ودانت ُ
حدود اٞتزيرة  ،واستولوا على ِ
أرض فارس وما وراءىا  ،وم ّدوا سلطاهنم
للمسلمُت َ ،
وٕتاوز أصحابو َ
عليها  ،وساروا إذل أرض الروـ  ،فاقتطعوا منها الشاـ كلّها ومصر.
ىػ وأخَتاً فقد تعهد اهلل سبحانو وتعاذل ْتفظ ىذا القراف من التحريف  ،فقاؿ تعاذل{ :إِنَّا َْ٨ت ُن نَػَّزلْنَا
ّْ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ َٟتَافِظُو َف *} [اٟتجر  .]9 :وقد صدؽ ىذا ا٠تربُ وٖتقق  ،فمازاؿ القرا ُف ٤تفوظاً من

التغيَت والتبديل إذل يومنا ىذا  ،رغم تطاوؿ الزماف  ،وتقلّب األحواؿ با١تسلمُت  ،وسيبقى كذلك بإذف
اهلل تعاذل إذل يوـ القيامة[(.])496
 4ػ اتساؽ سور القراف وتوافق اياتو:
من أوجو اإلعجاز القراِّن اتساؽ سوره  ،وموافقة اياتو بعضها بعضاً ُب أحكامها ومعانيها وأساليبها ،
وبعضو ُب ا١تدينة  ،وُب ظروؼ متباينة من ليل وهنار
بعضو ُب مكة ُ ،
منجماً  ،وأوحي ُ
فالقراف الكرمي نزؿ ّ
٧تد ُب ِ
ٚتلة اياتو ػ اليت تتجاوز ستة االؼ اية  ،وسوره اليت تبلغ مئة وأربعة عشرة
 ،وسفر وحضر  ،وال ُ
ِ
ض ايةٌ منها ايةً أخرى فيما اشتملت عليو من
سورة ػ ايةً ٗتتل ُ
ف عن أخرى ُب مستوى بالغتها  ،وال تعا ِر ُ
ض مع سورة أخرى  ،األمر الذي ُّ
يدؿ على َّ
أف
معاِّن  ،وال سورة تتضمن من األحكاـ وا١تعارؼ ما يتناقَ ُ
ىذا القراف ليس من وضع البشر  ،الذي نرى ٙترات عقو٢تم ونتاج أفكارىم  ،فنجد أنّو ال ٮتلو عمل من
أعما٢تم  ،مهما حاولوا تالُب ذلك من نقص وقصور  ،وتناقض وتعارض  ،وُب ىذا الوجو من وجوه
اإلعجاز القراِّن ورد قوؿ اهلل سبحانو وتعاذل{ :أَفَالَ يَػتَ َدبَّػ ُرو َف الْ ُق ْرآ َف َولَ ْو َكا َف ِم ْن ِعْن ِد َغ َِْت اللَّ ِو لَ َو َج ُدوا
ِِ
اختِالَفًا َكثِ ًَتا *} [النساء .])497([]82 :
فيو ْ
 5ػ اإلعجاز التشريعي:
تضمن القراف الكرمي من التشريعات ا١تنظمة للحياة اإلنسانية ُب دوائرىا الفردية واالجتماعية  ،والبشرية
ّ
العامة  ،ما دل يكن معروفاً ُب اٟتضارات والثقافات  ،والفلسفات السابقة ٚتيعاً  ،وجاء فيو من القيم
يكن وارداً على العقوؿ  ،وال جارياً على ا٠تواطر ،
الكربى :أخالقية وإنسانية  ،وإجتماعية عامة  ،ما دل ْ
نشَت إذل بعض القيم ا١تتعلّقة بتكرمي اإلنساف  ،وٖتريره من
وال مأثوراً ُب واقع الناس  ،ويكفي أف َ
االستبداد  ،وتقرير حقوقو اإلنسانية بقطع النظر عن جنسو ولونو ودينو  ،وإعالف الوحدة اإلنسانية
العا١تية  ،وتنظيم اٟتياة األسرية  ،وضبط العالقات االجتماعية والدولية على أسس ثابتة من العدؿ ،
وغَت ذلك ٦تّا دل يكن معهوداً ُب عصر النزوؿ القراِّن  ،ال ُب البيئة احمللية  ،وال ُب البيئة العا١تية  ،بل دل
يكن معروفاً ُب تاريخ اٟتضارات  ،ما كاف منها دارساً وما كاف باقياً[(.])498
وىكذا ٧تد أ ّف شريعة القراف ىي أقوى وجوه اإلعجاز  ،وىي الدالة على إعجازه إذل يوـ القيامة  ،وىي
قائمةٌ إذل اليوـ حجةً على العريب واألعجمي  ،ال يف ًِت ُؽ ُب قبو٢تا َم ْن يعرؼ لساف القراف ومن ال يعرفو ،
َّاس قَ ْد َجاءَتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربّْ ُك ْم
وىي شفاء سقاـ آّتمعات  ،كما قاؿ سبحانو وتعاذل{ :يَاأَيُّػ َها الن ُ
ِ ِِ
و ِش َفاءٌ لِما ُِب ُّ ِ
ُت *} [يونس .])499([]57 :
دى َوَر ْٛتَةٌ ل ْل ُم ْؤمن َ
َ
َ
الص ُدور َوُى ً
 6ػ اإلعجاز العلمي:
معلوـ َّ
س مسائل رياضية أو
٦تا ىو ٌ
أف القراف ليس َ
كتاب علوـ  ،ودل ينزؿ ّ
ليقرَر نظريات علمية  ،أو يَ ْد ُر َ
فلكية  ،ولكن ورد ُب القراف الكرمي العديد من اإلشارات إذل بعض الظواىر الكونية والعلمية  ،اليت دل

العلم إال ِم ْن وقت قريب  ،األمر الذي
يكن للعرب  ،وال للعادل كلو انذاؾ ٌ
علم ّٔا  ،ودل يكشف عنها ُ
ُّ
يدؿ على َّ
مصدره
ا١تعارؼ  ،وتلك اٟتقائق العلمية  ،ال ٯتكن أف يكو َف
أف القراف  ،الذي احتوى ىذه
َ
ُ
البشر  ،بل ىو من عند اهلل تعاذل العليم بالكوف الذي خلقو ،
ومن ٍَبَّ جاء خربه (الوحي) عن الكوف مطابقاً ١تا فيو من حقائق.
ومن بُت تلك اإلشارات العلمية اليت وردت ُب القراف الكرمي.
أ ػ قاؿ تعاذل{ :أَوَدل يػر الَّ ِذين َك َفروا أ ََّف َّ ِ
ا٫تَا َو َج َع ْلنَا ِم َن الْ َم ِاء ُك َّل
ض َكانَػتَا َرتْػ ًقا فَػ َفتَػ ْقنَ ُ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ ْ ََ َ ُ
َش ْي ٍء َح ٍّيبي أَفَالَ يػُ ْؤِمنُو َف *} [االنبياء  ]30 :الذي يشَت إذل َّ
أف السماوات واألرض كانتا شيئاً واحداً
العلم ىذه اٟتقيقة .فيما يعرؼ بنظرية االنفجار العظيم
ٍ ،ب انفصلت األرض عن السماء؛ وقد
َ
اكتشف ُ
يفسر ّٔا نشأة الكوف  ،وبداياتو األوذل.
 ،اليت ّ
٘تيد بأىلها ،
ب ػ من اٟتقائق العلمية اليت أشار إليها القراف ظاىرة اٞتباؿ و َّأهنا رواسي ٘ ،تنع األرض أف َ
السماو ِ
ات بِغَ َِْت َع َم ٍد تَػَرْونَػ َها َوأَلْ َقى ُِب األ َْر ِ
ض َرَو ِاس َي أَ ْف َ٘تِ َيد بِ ُك ْم} [لقماف :
قاؿ تعاذلَ { :خلَ َق َّ َ َ
.]10
وُب ىذا القرف فقط كشف العلم َّ
أف اٞتباؿ ٖتفظ توازف األرض  ،وأنّو حُت ٮتتل ىذا التوازف لسبب من
٘تيد بأىلها كما عرب القراف.
األسباب ٖتدث الزالزؿ والرباكُت  ،فاٞتباؿ ٖتفظ
األرض فال ُ
َ
اللنب ُب بطوف األنعاـ بُت الفرث (وىو الغذاء ا١تهضوـ) والدـ  ،قاؿ تعاذل:
تكوف ُ
ج ػ أشار القراف إذل ّ
ِ ِ
ِ
{وإِ َّف لَ ُكم ُِب األَنْػع ِاـ لَعِْبػرًة نُس ِقي ُكم ِ٦تَّا ُِب بطُونِِو ِمن بػ ْ ِ ٍ ٍ
ُت *}
صا َسائغًا للشَّا ِربِ َ
ُت فَػ ْرث َوَدـ لَبَناً َخال ً
َْ
ُ
َ َ ْ ْ
ْ
َ
[النحل  ، ]66 :وتلك حقيقة علمية دل يكشفها العلم إال ُب القرف العشرين  ،إذ ثبت علمياً َّ
أف
يتكوف من مواجهة ٤تتوى األمعاء (الفرث) مع الدـ  ،خالؿ اٞتدار ا١تعوي نفسو ٍ ،ب تقوـ الغدد
اللنب ّ
اللبنية باستخالص العناصر الالزمة لتكوين اللنب من الدـ والكيلوس (خالصة الغذاء ا١تهضوـ) وتفرز
عليها عصارات خاصة ٖتيلها إذل ل ٍ
نب ٮتتلف ُب لونو ومذاقو اختالفاً عن كل منهما[(.])500
وىذه ا١تعلومات تعترب اليوـ من مكتشفات علمي الكيمياء وفسيولوجيا ا٢تضم  ،اليت كانت بالتأكيد غَت
معروفة مطلقاً ُب عصر النيب ٤تمد (ص)  ،وترجع معرفة ىذه األمور العلمية فقط إذل العصر
اٟتديث[(.])501
د ػ أشار القراف الكرمي إذل أصل خلق اإلنساف ومراحل ٪تو اٞتنُت:
ُت * ٍُبَّ َج َع ْلنَاهُ نُطْ َفةً ُِب قَػرا ٍر َم ِك ٍ
قاؿ تعاذل{ :ولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإلنْسا َف ِم ْن ُسالَلَ ٍة ِم ْن ِط ٍ
ُت * ٍُبَّ َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا اْل ُم ْ
َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا اْل َعلَ َقةَ ُم ْ
ضغَةَ عظَ ًاما فَ َك َس ْونَا اْلعظَ َاـ َٟتْ ًما ٍُبَّ أَنْ َشأْنَاهُ َخ ْل ًقا َ
آخَر فَػتَبَ َارَؾ اللَّوُ
أَحسن ْ ِِ
ُت *} [ا١تؤمنوف  12 :ػ .]14
ا٠تَالق َ
ْ َُ

تطور
ودل يكتشف التشر ُ
وعلم األجنّة عن ىذه ا١تراحل إال ُب العصر اٟتديث  ،يقوؿ موريس بوكايّ :
يح ُ
يستجيب ٘تاماً ١تا نعرفو اليوـ عن بعض مراحل تطور اٞتنُت  ،وال
اٞتنُت ُب الرحم ػ كما يصفو القراف ػ
ُ
يستطيع العلم اٟتديث أف ينقدىا[(.])502
الوصف على أي مقولة
٭تتوي ىذا
ُ
ُ
وُب عبارة أخرى يقوؿ بوكاي :إف مقوالت القراف عن التناسل البشري  ،تعرب ُب ألفاظ بسيطة عن
حقائق أوذل أنفقت مئات من السنوات ١تعرفتها[(.])503
وحينما سئل العادل كيث مور :ىل كاف من ا١تمكن أف يعرؼ رسوؿ اهلل (ص) ىذه التفصيالت عن
يعرؼ أ ّف اٞتنُت ٮتلق أطواراً  ،فما
أطوار اٞتنُت؟ قاؿ :مستحيل ..إ ّف العادل كلو ُب ذلك الوقت دل يكن ُ
بالكم بتحديد مراحل األطوار اليت دل يستطع العلم حىت االف تسميتها بدقة  ،بل أعطاىا أرقاماً بشكل
معقد غَت مفهوـ ُ ،ب حُت جاءت ُب القراف بأٝتاء ٤ت ّددة وبسيطة  ،وغاية ُب الدقة ٍ ،ب يضيف..
يثبت رل َّ
يتّضح رل َّ
أف ٤تمداً رسوؿ
أف ىذه األدلة حتماً جاءت حملمد من عند اهلل  ،وىذا ُ
اهلل[(.])504
ىػ أشار القراف الكرمي إذل َّ
أف ىناؾ حاجزاً بُت البحار ا١تلتقية ببعضها:
اف *بػيػنَػهما بػرَز ٌخ الَ يػبغِي ِ
ِ ِ
اف *} [الرٛتن  19 :ػ .]20
َْ َ
قاؿ تعاذلَ { :مَر َج الْبَ ْحَريْ ِن يَػ ْلتَقيَ َْ ُ َ َ ْ
ف ىذا األمر إالّ مؤخراً  ،حيث ثبت علمياً َّ
أف مياه البحار واألهنار ال ٯتتز ُج بعضها ببعض ،
ودل يُكْتَ َش ْ
وذلك لتباين طبيعة ا١تاء  ،و٘تايز خصائصو فيهما[(.])505
ىذا وُب القراف إشارات كونية وعلمية كثَتة  ،منها ما كشف عنو العلم  ،ومنها ما دل يكشف عنو حىت
تثبت بدليل قاطع َّ
أف ىذا القراف من عند اهلل العليم اٟتكيم  ،وأنّو ما كاف يتأتّى لبش ٍر أف
اليوـ  ،وىي ُ
ينطق بو من عند نفسو[(.])506
َ
َّ
الكشف عن بعض مظاىر اإلعجاز العلمي ُب القراف  ،قد يكو ُف  ،وقد كاف بالفعل سبباً ُب دخوؿ
إف
َ
بعض العلماء التجريبيُت الغربيُت ُب اإلسالـ  ،إذ إنّو دليل ّْبُت على إثبات إعجاز القراف  ،وبياف َّ
أف ىذا
وصدؽ الرسالة  ،اليت جاء ّٔا
إثبات النبوة ،
ُ
القراف وحي من عند اهلل سبحانو وتعاذل ٦تّا يًتتّب عليو ُ
لعل ُب اتّباع ىذا ا١تنهج ُب فهم القراف سبيالً إذل إعادة الثقة إف لبعض ا١تسلمُت الذين
٤تمد (ص)  ،و ّ
اىتزت قناعاهتم بسبب ضغوط اٟتضارة ا١تادية ا١تعاصرة  ،ومنهجها العلمي وإقناعهم بأ ّف اإلسالـ ال
ّ
إف العلم ُب إطا ِر اٟتضارة اإلسالمية نشأ بدعوةٍ وتوجيوٍ
احملرفة  ،بل َّ
٭تا ِر ُ
ب العلم كما فعلت النصرانية ّ
من الوحي اإل٢تي[(.])507
خامساً ػ الفرؽ بُت ا١تعجزة والكرامة وخوارؽ السحر:
 1ػ الفرؽ بُت ا١تعجزة والكرامة:
* إ ّف الكرامة دوف ا١تعجزة ُب خرؽ العادة.

* إ ّف الكرامةَ معتادة ُب الصاٟتُت ٓتالؼ ا١تعجزة فهي خارقة لعادة البشر.
* إ ّف الكرامة تابعةٌ للمعجزة  ،ودليل من دالئل النبوة َّ ،
فإف الورل دل ٖتصل لو الكرامة إال التباعو النيب ،
ولو دل يتبعو ١تا وقعت لو.
الورل بفعلو كعبادتو ودعائو ٓ ،تالؼ ا١تعجزة َّ
* َّ
فإهنا غَت مكتسبة[(.])508
إف الكرامة ينا٢تا ُّ
أمر خارؽ للعادة  ،غَت مقروف بدعوة النبوة  ،وال ىو مقدمة
* إ ّف الكرامة ىي ٌ
٢تا  ،يظهرىا اهلل على يد ورل ظاىر الصالح  ،ملتزـ ٔتتابعة نبيو  ،مصحوب بصحيح االعتقاد والعمل
يكرُـ اهلل تعاذل َم ْن يشاء من عباده الصاٟتُت بأمور غَت خارقة للعادة  ،وال خارجة عن
الصاحل  ،وقد ّ
مألوؼ الناس  ،وذلك كاالستقامة  ،والتوفيق إذل طاعة اهلل  ،والزيادة ُب العلم والعمل  ،وىداية ا٠تلق
إذل اٟتق[(.])509
اقع حاؿ الكرامة  ،عرفنا َّ
األصل
أف الكرامة ال تقًت ُف بدعوة النبوة  ،وال يتح ّدى ّٔا  ،بل
* وإذا الحظنا و َ
ُ
ِ
ف ا١تعجزَة  ،ألهنا تقًتف بدعوى النيب النبوة  ،ويتح ّدى ّٔا ،
فيها اإلخفاءُ والكتما ُف  ،وىذا ٮتال ُ
ا١تقصود من تبليغ الرسالة  ،وتقاـ ّٔا حجة اهلل على خلقو[(.])510
ليتم ّٔا
ُ
وإظهارىا و ٌ
اجب ّ
* ِ
ليست الكرامة دليالً على تفضيل ىذا ا١تعطى على غَته  ،فقد يُعطي اهللُ الكرامةَ لضعيف اإلٯتاف
أعظم
لتقوية إٯتانو  ،وعندما يكوف ٤تتاجاً لس ّد حاجتو  ،ويكو ُف الذي دل يع َط مثل ذلك أكمل إٯتاناً  ،و َ
األمور ا٠تارقةُ ُب التابعُت أكثر منها
والية  ،وىو لذلك مستغ ٍن عن مثل ما أعطى غَته  ،ولذلك كانت ُ
ُب الصحابة[(.])511
 2ػ الفرؽ بُت الكرامة وخوارؽ السحر:
أف ا٠تارؽ غَت ا١تقًتف بتح ّدي النبوة إف ظهر على ِ
ّأما الفرؽ بُت الكرامة والسحر  ،فهو َّ
يد صا ٍحل  ،وىو
ّ
القائم ْتقوؽ اهلل وحقوؽ خلقو فهو الكرامة  ،وإف وإف ظهر على يد َم ْن ليس كذلك  ،فهو السحر أو
ُ
ِ
بُت ال خفاءَ فيو  ،إذ ليست السيما كالسيما  ،وال االداب.
اج ..و٘تيز الصاحل ا١تذكور عن غَته ّْ ٌ
االستدر ُ
كاالداب  ،وغَت الصاحل لو لبس ما عسى أف يلبس الب ّد أف يرشح من ن ِ
نت فعلو أو قولو ما ٯتيّزه عن
َ
الصاحل[(.])512
إ ّف بُت كرامات األولياء وبُت ما يشبهها من األحواؿ الشيطانية فروؽ متعددة:
منهػا :أ ّف كرامات األولياء سببُها اإلٯتاف والتقوى  ،واألحواؿ الشيطانية يكوف سببُػها ما هنى اهلل عنػو
ورسولو (ص)  ،ويُػستعػاف ّٔا على ما هنػى اهلل عنػو ورسولو[(.])513
***

الفصل السادس
خصائص الرسالة احملمدية
وحقوؽ النيب (ص) على أمتو
أوالً ػ خصائص الرسالة احملمدية.
ثانياً ػ وضع العادل اإلسالمي ومستقبلو.
ثالثاً ػ حقوؽ النيب (ص) على أمتو.
الفصل السادس
خصائص الرسالة احملمدية
وحقوؽ النيب (ص) على أمتو
أوالً ػ خصائص الرسالة احملمدية:
الرسالة احملمدية ىي الرسالةُ ا٠تا٘تةُ  ،ؤّا َكمل الدين  ،و٘تّ ِ
ت النعمةُ الربانيةُ على البشرية  ،قاؿ تعاذل:
َُ
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َـ ِديناً} [ا١تائدة .]3 :
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْ٘تَ ْم ُ
{الْيَػ ْوَـ أَ ْك َم ْل ُ
وتتميز الرسالة احملمدية عن الرساالت السابقة كلّها ِ
ّتملة خصائص منها[(:])514
ّ
 1ػ أهنا الرسالةُ ا٠تا٘تةُ والناسخةُ ١تا قبلها:
إ ّف رسالة ٤تمد (ص) قد جاءت لتكوف خا٘تةَ الرساالت السماوية  ،وإ ّف ٤تمداً خاًب النبيُت وا١ترسلُت ،
أصل من أصوؿ الدين  ،يَ ْك ُف ُر منكره ،
فال َّ
نيب بعده  ،وال شريعة ٝتاوية تأٌب بعده  ،واالعتقاد بذلك ٌ
نص القراف على ذلك  ،وكذلك السنة الصحيحة  ،وأٚتع على
وٮترج عن دائرة اإلسالـ جاحده  ،وقد ّ
ذلك ا١تسلموف سلفاً وخلفاً[(.])515
قاؿ تعاذل{ :ما َكا َف ُ٤ت َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ُت} [االحزاب .]40 :
اًب النَّبِيّْ َ
وؿ اللَّو َو َخ ََ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ
َ
نيب بعده فال رسوؿ بطر ِيق األوذل واألحرى ،
فهذه االية ّّ
نيب بعده (ص)  ،وإذا كاف ال َّ
نص ُب أنّو ال َّ
أخص من مقاـ النبوة  ،فإ ّف كل ٍ
َّ
نيب وال ينعكس[(.])516
ألف مقاـ الرسالة ُّ
رسوؿ ّّ
ّ
فالنيب (ص) ختم النبوة فطُبِع عليها  ،فال تفتح ٍ
ألحد بعده[( ، ])517فقد انقطع إنباء اهلل للناس.
ُّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َـ ِديناً} [ا١تائدة:
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْ٘تَ ْم ُ
وقاؿ تعاذل{ :الْيَػ ْوَـ أَ ْك َم ْل ُ
ِ
يتم عليها نعمةَ رّٔا  ،أل ّف اهلل
 ، ]3فاالية تؤّكد أ ّف األمة دل ْ
ٖتتاج إذل ٍّيب
تعد ُ
نيب يُكْم ُل ٢تا دينَها  ،أو ّ
أكمل
سبحانو وتعاذل أكمل الدين على يد رسولو (ص) ٍ ،ب رضيو ٢تا  ،أل ّف اهلل سبحانو وتعاذل قد َ
الدين على ِ
يد رسوؿ اهلل (ص) ٍ ،ب رضيو لو وألمتو ديناً يعبدوف اهلل بو إذل يوـ القيامة[(.])518

خاًب النبيُت ُب أحاديث
وقد أعلن ُّ
النيب (ص) أ ّف رسالتَو خا٘تةُ الرساالت  ،وأنّو عليو الصالة والسالـ َ
نبوية كثَتة  ،منها:
كمثل ٍ
حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أ ّف النيب (ص) قاؿ« :مثلي ومثل األنبياء قبلي ِ ،
رجل بٌت بيتاً ،
ّ
ٍ
ٍ
ِ
ت
فأحسنو وأٚتلو  ،إالّ
الناس يطوفوف  ،ويعجبوف  ،ويقولوف :ىالّ ُوض َع ْ
َ
موضع لبنة من زاوية  ،فجعل ُ
ىذه اللبنةُ؟» قاؿ« :أنّا اللبنةُ وأنا خاًبُ النبيُت»[(.])519
اع ػ وكانت تُػ ْع ِجبُو ػ
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :أٌب رسوؿ اهلل (ص) بلح ٍم  ،فرفع إليو الذر َ
س[( ])520منها ُهنيسةً ٍ ،ب قاؿ« :أنا سيد الناس يوـ القيامة  ،وىل تدروف ٦تّا ذلك؟» ٍب ذكر
فَ َنه َ
٭تدث فيو من استشفاع الناس باألنبياء للحساب  ،حىت يصلوا إليو (ص) ،
(ص) يوـ القيامة  ،وما ُ
أنت
فذكر (ص) ّأهنم يقولوفَ « :
ِ
تأخَر  ،تش ّفع لنا إذل
غفر لك ما تق ّد َـ من َ
ذنبك وما ّ
رسوؿ اهلل  ،وخاًبُ األنبياء  ،وقد َ
ربك»[(.])521
نيب
تسوسهم األنبياء  ،كلّما َ
نيب  ،وإنّو ال َّ
نيب خل َفو ّّ
ىلك ّّ
وقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :كانت بنو إسرائيل ُ
بعدي  ،وسيكو ُف خلفاء فيكثروف»[(.])522
وقد وردت أحاديث متعددةٌ متنوعةٌ ٚ ،تيعها أ ّكدت على ٍ ٍ
النيب
ُ
مدلوؿ واحد  ،ىو انقطاع الوحي بعد ّْ
ُ
بعض ىذه األحاديث َّ
حد التواتر  ،كما َّأهنا ُب ٚتلتها متواترة تواتراً
(ص)  ،وختم النبوة بو  ،وقد بلغ ُ
قطعياً[(.])523
ِ
ِ
ُت
اب بِ ْ
فرسالتو (ص) ىي ا٠تا٘تة الناسخةُ ١تا قبلها  ،قاؿ تعاذلَ { :وأَنْػَزلْنَا إِلَْي َ
ص ّْدقًا ل َما بَػ ْ َ
اٟتَ ّْق ُم َ
ك الْكتَ َ
ي َديْ ِو ِمن الْ ِكتَ ِ
فالكتب كلها تقوؿ:
َّؽ ّٔا ُب العقيدة ،
اب َوُم َهْي ِمناً َعلَْي ِو} [ا١تائدة  ، ]48 :فهو مصد ٌ
َ
َ
ُ
إنو ال إلو إال اهلل وحده بال شريك  ،والقراف يقوؿ الشيء نفسو  ،والكتب كلها تقوؿ . :والقراف يدعو
الدعوة {لَق ْد أَرس ْلنا نوحا إِ َذل قَػوِم ِو فَػق َ ِ
ِ ٍ
اب
َخ ُ
ْ َ
اؿ يَاقَػ ْوـ ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َما لَ ُك ْم م ْن إِلَو َغْيػ ُرهُ إِ ِّّْن أ َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
َ ََْ ُ ً
يػوٍـ ع ِظي ٍم *}  ،ولكن القرا َف مهيمن على ما بُت يديو من الكتب ُب شأف التشريع  ،فهو ِ
٭تم ُل النسخة
َْ َ
ٌ
ّ
كل ما أتى قبلو ،
ينسخ َّ
اجب الطاعة  ،ومن ٍَبَّ فهو ُ
األخَتة ا١تنزلة من عند اهلل ُ ،
وشرعو ىو الشرعُ الو ُ
ٍ
ِ
ِ ِ
يموا
٥تالفاً لو  ،وعلى ىذا ا١تعٌت تفهم أيضاً ىذه االية{ :قُ ْل يَاأ َْى َل الْكتَاب لَ ْستُ ْم َعلَى َش ْيء َح َّىت تُق ُ
ِِ
يل َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربّْ ُك ْم} [ا١تائدة .]68 :
التػ َّْوَرا َة َواإل ْ٧ت َ
فهم مطالبوف بإقامة التوراة واإل٧تيل ُب أمر عبادة اهلل الواحد بال شريك ّرداً على قوؿ اليهود :عزيز ابن
اهلل  ،وقوؿ النصارى :ا١تسيح ابن اهلل.
وُب األمر باالعًتاؼ برسالة ٤تمد (ص) ألهنم ٬تدونو مكتوباً عندىم ُب التوراة واإل٧تيل باٝتو بإقامة ما
أنزؿ إليهم من رّٔم ػ أي القراف ػ عقيدة

وشريعة  ،وإالَّ فهم ليسوا على ٍ
شيء كما تصفهم االية  ،أي ليسوا على دين صحيح يقبلو اهلل
منهم[(.])524
إ ّف القراف الكرمي يدعو الناس كافةً إذل اإلٯتاف برسوؿ اهلل (ص) وطاعتو  ،واتّباع شريعتو ٔ ،تا ُب ذلك
أىل الكتاب  ،كقولو تعاذل{ :ياأ َْىل اْل ِكتَ ِ
ُت لَ ُك ْم َكثِ ًَتا ِ٦تَّا ُكْنتُ ْم ُٗتْ ُفو َف ِم َن
اب قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يػُبَػ ّْ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض َوانَوُ ُسبُ َل
ُت *يَػ ْهدي بِو اللَّوُ َم ِن اتػَّبَ َع ِر ْ
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
اْلكتَاب َويَػ ْع ُفو َع ْن َكث ٍَت قَ ْد َجاءَ ُك ْم م َن اللَّو نُ ٌ
السالَِـ وٮتُْ ِرجهم ِمن الظُّلُم ِ
ات إِ َذل النُّوِر بِِإ ْذنِِو ويػه ِدي ِهم إِ َذل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم *} [ا١تائدة  15 :ػ
ََ ْ ْ
َّ َ ُ ُ ْ َ َ
َ
.]16
ِ
ِ
برسالة سيدنا ٤تمد (ص) وأ ّف ا٢تداية والنجاح
خت
يح بأ ّف الشرائع السابقة قد نُس ْ
ففي ىذه االيات تصر ٌ
ِ
٤تاسن ما قبلها
منحصٌر ُب طاعتو (ص)  ،واتّباع شريعتو[( ، ])525فرسالة ٤تمد (ص) ٚتع اهللُ فيها
َ
من الرساالت  ،وزادىا من الكماالت ما ليس ُب غَتىا  ،فلهذا جعلها اهلل شاىد ًة وأمينةً وحاكمةً على
الرساالت كلها  ،وخا٘تةً ٢تا وناسخة[(.])526
 2ػ إهنا رسالة عا١تية:
جاءت رسالةُ اإلسالـ عامةً إذل الثقلُت :اإلنس واٞتن  ،وإذل األبيض واألسود  ،وىذه من ا٠تصائص
الكربى ا١تميّزة لإلسالـ  ،فإف الرساالت السابقة كانت خاصةً بأمة معينة  ،وتنقضي بزماف ٤ت ّدد  ،قاؿ
تعاذل{ :وما أَرس ْلنا ِمن رس ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
ُت َ٢تُ ْم} [ابراىيم  .]4 :وقاؿ تعاذلَ { :وإِ ْف ِم ْن أ َُّم ٍة
وؿ إِالَّ بِل َساف قَػ ْومو ليُبَػ ّْ َ
ََ ْ َ َ ْ َ ُ
إِالَّ َخالَ فِ َيها نَ ِذ ٌير *} [فاطر  .]24 :و ّأما خاًب النبيُت ٤تمد (ص) فقد خاطبو اهلل تعاذل بقولو
وؿ اللَّ ِو إِلَي ُكم َِ
ٚت ًيعا} [االعراؼ  .]158 :وقاؿ تعاذل{ :تَػبَ َارَؾ الَّ ِذي
َّاس إِ ِّّْن َر ُس ُ
ْ ْ
تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها الن ُ
ِِ ِ
ِ ِ
ُت نَ ِذ ًيرا *} [الفرقاف  .]1 :وقاؿ تعاذلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اؾ إِالَّ َكافَّةً
نَػَّزَؿ الْ ُف ْرقَا َف َعلَى َعْبده ليَ ُكو َف ل ْل َعالَم َ
لِلن ِ
َّاس بَ ِش ًَتا َونَ ِذ ًيرا} [سبأ .]28 :
َّاس} [ابراىيم  ]52 :و {بَػيَا ٌف لِلن ِ
كما وصف القرا َف بأنّو{ :بَالَغٌ لِلن ِ
َّاس} [اؿ عمراف ]138 :و
دى لِلن ِ
َّاس} [البقرة .]185 :
{ ُى ً
ِ
امع الكلم ،
كما ورد ُب اٟتديث الصحيح عنو (ص)« :فُ ّْ
لت على األنبياء ٍّيب
بست  ،أ ُْعطْي ُ
ض ُ
ت جو َ
ِ
عب  ،وأ ُِحلَّت رل الغنائم ِ ،
ِ
بالر ِ
ت إذل ا٠تَ ِ
لق كافةً ،
رل
ت ُّ
وجعلَ ْ
ْ
األرض طهوراً ومسجداً  ،وأ ُْرس ْل ُ
ونُص ْر ُ
ُ
ُ ُ
ت َ
وختِ َم يب النبيوف»[(.])527
ُ
قوـ الرسوؿ (ص)  ،وأف يبدأ
وال يتناَب مع ىذا العموـ  ،أف يكوف ا١تخاطبوف ُب بادأى األمر ىم العرب ُ
ِ ِ
ُت *}[الشعراء ، ]214 :وقاؿ تعاذلَ { :ولِتُػْن ِذ َر أ َُّـ
باإلنذار ّٔم  ،وقاؿ تعاذلَ { :وأَنْذ ْر َعش ََتتَ َ
ك األَ ْقػَربِ َ
العرب ىم أداة التبليغ  ،وأف تكوف لغتُهم ىي وسيلة
اْل ُقَرى َوَم ْن َح ْوَ٢تَا} [األنعاـ ، ]92 :وأ ْف يكو َف ُ

ذلك{ :إِنَّا َج َع ْلنَاهُ قُػ ْرآناً َعَربِيِّا لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف *} [الزخرؼ ، ]3 :وأف يكوف ٢تم بذلك ذكراً ومنزلةً
ورفعةً{ :وإِنَّو لَ ِذ ْكر لَ ِ ِ
ؼ تُ ْسأَلُو َف *} [الزخرؼ.]44 :
ك َو َس ْو َ
ك َول َق ْوم َ
َ ُ ٌ َ
ا١ترجع ُب فهم القراف ومعرفة
ولذلك كانت لغتُهم اليت نزؿ ّٔا القراف الكرمي  ،وأساليبُهم وعادا ُهتم ىي ُ
ِ
وجو إليهم بادأى ذي بدء[(.])528
اإلسالـ  ،ألهنا روعيت ُب ا٠تطاب الذي ّ
العرب ىذه الرسالة إذل الناس كافةً َّ ،
ألهنا الرسالةُ العا١تيةُ اليت ارتضاىا اهلل للبشرية ٚتعاء ،
وقد ٛتل ُ
ف باإلٯتاف برسالة اإلسالـ وتصديقها واتباعها  ،فال ُّ
ُّ
٭تق ألحد بَػلَغَْتوُ رسالةُ
البشري بأٚتعو مكلَّ ٌ
فالنوعُ
اإلسالـ أف يدين بغَته  ،قاؿ تعاذل{ :ومن يػبت ِغ َغيػر ا ِإلسالَِـ ِديناً فَػلَن يػ ْقبل ِمْنو وىو ُِب ِ
ااخَرةِ ِم َن
َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ
َ
ْ ُ َ َ ُ ََُ
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ّْين عْن َد اللَّو ا ِإل ْسالَ ُـ} [اؿ عمراف:
ين *} [اؿ عمراف ، ])529([]85 :وقاؿ تعاذل{ :إ َّف الد َ
ا٠تَاس ِر َ
.]19
 3ػ موافقتها للفطرة:
دين الفطرةِ  ،فهو بنُظُمو ومبادئو وأساليبو ُب
٘تتاز ّٔا الرسالة احملمدية أ ّف
من ا٠تصائص اليت ُ
َ
اإلسالـ ُ
الًتبية والتهذيب ٯتثل أسلم سبيل للوصوؿ إذل اإلنساف ا١ته ّذب السليم  ،ذلك بأنّو قبل كل ٍ
يعًتؼ
شيء ُ
ّْ
ّ
َ
ٍ ٍ
ّٔذه الفطرة كحقيقة ماثلة ُب تركيب اإلنساف ُ ،
ويضع ٢تا من التشريع والصيانة واالىتماـ ما ٬تعلها تسَتُ
عدوه  ،ويرغب ُب ص ّده ودفع أذاه ،
ُب مسارىا الصحيح بغَت عوج أو التواء  ،فاإلنسا ُف بفطرتو ُ
يبغض ّ
اعتسف أو اعتدى على العقيدة أو النفس أو ا١تاؿ أو العرض  ،وُب ص ّد
ٕتاوز و
وضربو ُب معقلو إف َ
َ
اعتَ ُدوا َعلَْي ِو ٔتِِثْ ِل َما ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم}
العدواف ما يرضي الفطرة  ،يقوؿ القراف{ :فَ َم ِن ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
[البقرة .]194 :
ويقوؿ تعاذل{ :وجزاء سيّْئَ ٍة سيّْئَةٌ ِمثْػلُها فَمن ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّ ِو إِنَّو الَ ُِ٭ت ُّ ِ ِ
ُت *}
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ب الظَّالم َ
ُ
َ ََ ُ َ َ
[الشورى .]40 :
وُب ذلك إرضاء للنفس كي ال تعاِّن من الكبت والضغينة إالّ إذا عفا ا١ترء  ،وأسقط ح ّقو عن ِ
طيب
ُ
ِ
الشر وصوف األرواح  ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ ُك ْم ُب
سبيل ّْ
ٯتدح
َ
خاط ٍر  ،والقرا ُف ُ
لصد ّ
القصاص  ،ألنّو ٌ
ِ
ُورل األَلْب ِ
ص ِ
اب} [البقرة .]179 :
الْق َ
اص َحيَاةٌ يَاأ ِ َ
اإلسالـ ا١تلكية بالوسائل
٭تب التملك  ،وينزع إذل االستقالؿ الشخصي  ،فأباح لو
واإلنسا ُف بفطرتو ُّ
ُ
تعمل  ،وال يكبتها كما تصنع الشيوعية  ،ولكنّو يضع
ا١تشروعة[( ، ])530ليتيح للحوافز الفردية أف َ
فيحرـ الربا واالحتكار  ،والغصب والسلب والنهب والسرقة
٘تنع الظلم  ،و٘تنع
َ
الضواب َط اليت ُ
الفساد ّ ،
وتشرؾ الفقراءَ ُب أمواؿ
يفرض الزكا َة اليت ٖت ّد من التضخم ،
ُ
والغش كطرؽ للتملك أو لتنمية ا١تاؿ ٍ ،ب ُ
ِ
الًتؼ وا١تخيلةَ با١تاؿ  ،وىذه كلُّها
و٭ترـ َ
و٭ترـ الكنز ّ ،
ب اإلنفاؽ ُب سبيل اهلل ّ ،
األغنياء  ،ويوج ُ
ضوابط ٘تنع ما ٭تدث ُب الغرب الرأٝتارل من ٍ
فساد خلقي  ،وظلم اجتماعي  ،وسياسي  ،واقتصادي ،
ُ
وىكذا لو تتبعت ٚتيع ٣تاالت اٟتياة ٕتد التوافق الكامل  ،بُت ىذا الدّْين وبُت الفطرة البشرية  ،كما

ِ
أقرب ما يكو ُف إذل السالمة
ُ
فتظل الفطَُر َ
ٕتد التوجيهات اليت ٘تنع اال٨تراؼ أو تعاٞتو عند حدوثو ّ ،
ِ
ِ َّ ِ َّ
يل ِ٠تَْل ِق
واٟتياة  ،و َ
أقرب إذل االستقرار[( ، ])531قاؿ تعاذل{ :فطَْرَة اللو ال ِيت فَطََر الن َ
َّاس َعلَْيػ َها الَ تَػْبد َ
ِ ِ
ّْين اْل َقيّْ ُم} [الروـ .]30 :
اللَّو َذل َ
ك الد ُ
لتعُت اإلنسا َف على
إ ّف ُب الفطرة البشرية كما خلقها اهلل ٣تموعةً من الدوافع ،أودعها اهلل ُب الفطرةِ َ
القياـ ٔتا ُكلّف بو من أمر ا٠تالفة ُب األرض  ،كدافع الطعاـ ،والشراب  ،وا١تلبس  ،وا١تسكن  ،واٞتنس
لكن ىذه الدوافع مع ضرورهتا لعمارة األرض خطَتةٌ على الكياف
 ،والتملك  ،وإثبات الذات ..إخل ،و ّ
ٍ
ٍ
ٍ
نفسو من
تتحوؿ إذل شهوات جا٤تة ال ُ
البشري إذا تُركت بال ضابط يضبطها ،فعندئذ ّ
ٯتلك اإلنسا ُف َ
يسمح ٢تذه الدوافع بالقدر ا١تعقوؿ من اٟتركة  ،فال يعطّلها وال
سلطاهنا  ،والنظاـ األمثل ىو الذي
ُ
تتحوؿ إذل شهوات  ،فيأخذ اإلنساف نصيبو من ا١تتاع الطيب ،
يكبتها  ،وُب الوقت ذاتو يضبطها  ،فال ّ
وينضبط سلوُكو ُب الوقت ذاتو ُب اٟتدود اليت تعود عليو بالعطب والدمار  ،وذلك بالضبط ىو ما صنعو
فيتيح للدوافع كلها أف تعمل ،ال يستقذر شيئاً منها وال يستنكره ،وُب الوقت ذاتو يعمل على
اإلسالـُ ،
هتذيب ىذه الدوافع  ،واالرتفاع ّٔا إذل أقصى ما ٯتلك اإلنساف من ٍ
رفعة ُب حدود كيانو البشري  ،فال
تصبح شهو ٍ
وإ٪تا رغبات منضبطة باٟتدود اليت شرعها اهلل بعلمو وحكمتو  ،وقاؿ عنها:
ات جا٤تةً ّ ،
ُ
{تِْلك ح ُدود اللَّ ِو فَالَ تَػ ْقربوىا} [البقرة  .]187 :وقاؿ تعاذل{ :تِْلك ح ُد ِ
وىا}
َ ُ ُ
َ ُ ُ
ود اللَّو فَالَ تَػ ْعتَ ُد َ
َُ َ
افع الفطرة وتكبِتُها.
يقر
اإلسالـ الرىبانية ّ ،
ُ
ألهنا تعطل دو َ
[البقرة  ، ]229 :لذلك ال ّ
بيت من ِ
رىط إذل ٍ
ذىب ثالثةُ ٍ
كأهنم
بيوت رسوؿ اهلل (ص)  ،فسألوا عن عبادتو (ص)  ،و١تا أُخربوا ّ
ّ
الليل وال أناـ ،
أحدىمّ :أما أنا
تقالّوىا  ،فقاؿ ُ
أفطر  ،وقاؿ االخر  ،و ّأما أنا ُ
ُ
الدىر وال ُ
فأصوـ َ
فأقوـ َ
ِ
إِّن ألخشاكم
فلما ٝتع ّٔم رسوؿ اهلل (ص) قاؿ ٢تمّ « :أما واهلل ّ
أتزوج النساءَ ّ ،
وقاؿ الثالثّ :أما أنا فال ُ
ِ
لكٍت أصوـ و ِ
فليس
هللِ  ،وأتقاكم لو  ،و ّْ
أفط ُر  ،وأصلّْي و ُ
ُ
أرقد  ،و ّ
أتزو ُج النساء  ،فمن َرغ َ
ب عن ُسنَّيت َ
ِم ٍّْت»[(.])532
ِ
ِ
تصنع اٞتاىليةُ ا١تعاصرة بصفة خاصة ،
اإلسالـ
يقر
َ
ُ
االنفالت من الشهوات اٞتا٤تة كما ُ
كذلك ال ّ
باإلنساف إذل ِ
ِ
ُّ
درؾ اٟتيواف[(.])533
وتنحط
األخالؽ ،
فتفسد الفطرةَ  ،وتفسد
َ
 4ػ مشو٢تا ١تطالب البشرية ُب ٚتيع ا١تيادين:
ٍ
يكفل ا١تصلحة للناس
تتضمن َّ
ّإهنا ّ
كل ما ُ
٭تتاج إليو اإلنسا ُف من شؤوف الدين والدنيا واالخرة على وجو ُ
أمور العقيدة
ٚتيعاً ّ ،
ويؤمن ٢تم السعادة اٟتقيقية إذا ىم التزموا ّٔا  ،وعملوا على ٖتقيقها  ،فهي تَػْنظُ ُم َ
واألخالؽ والعبادات  ،واألسرةِ  ،وا١تعامالت ا١تالية  ،والقضاء والعقوبات وما إذل ذلك[(.])534
قاؿ تعاذل{ :ما فَػَّرطْنَا ُِب الْ ِكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء} [االنعاـ .]38 :
َ

ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َـ ِديناً} [ا١تائدة :
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْ٘تَ ْم ُ
وقاؿ تعاذل{ :اْليَػ ْوَـ أَ ْك َم ْل ُ
.] 3
ٍ
وقاؿ تعاذل{ :ونَػَّزْلنا علَيك اْل ِكت ِ ِ
ِ ِِ
ُت *} [النحل :
دى َوَر ْٛتَةً َوبُ ْشَرى ل ْل ُم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
اب تْبػيَاناً ل ُك ّْل َش ْيء َوُى ً
.]89
هلل َد ُّر العالمة ابن القيم  ،فقد ّبُت معٌت الشموؿ ُب رسالة اإلسالـ بياناً شافياً  ،فقاؿ :وعموـ رسالتو
(ص) بالنسبة إذل كل ما ٭تتاج إليو العباد ُب معارفهم وعلومهم  ،وأعما٢تم  ،وأنّو دل ٭توج إذل ٍ
أحد بعده
ُ
ّ
يتطرؽ إليهما
 ،وإ٪تا حاجاهتم إذل َم ْن يبلّغهم عنو ما جاء بو  ،فلرسالتو عموماف ٤تفوظاف  ،ال ّ
٭تتاج إليو َم ْن بعث إليو ُب أصوؿ
ٗتصيص :عموـ بالنسبة إذل ا١ترسل إليهم ،
ٌ
ٌ
كل ما ُ
وعموـ بالنسبة إذل ّ
يتم اإلٯتاف بو إال بإثبات عموـ
الدين وفروعو  ،فرسالتو كافيةٌ شافيةٌ عامةٌ  ،ال ُْٖت ِو ُج إذل سواىا  ،وال ّ
طائر يقلّب جناحيو ُب السماء إال ذكر لألمة منو
رسالتو ُب ىذا  ،وىذا وقد توُب رسوؿ اهلل (ص) وما ٌ
ِع ْلماً  ،وعلّمهم كل ٍ
شيء حىت اداب التخلّي  ،واداب اٞتِماع  ،والنوـ  ،والقياـ  ،والقعود  ،واألكل
َّ
والشرب  ،وباٞتملة جاءىم ٓتَتي الدنيا واالخرة برمتو  ،ودل ٭توجهم إذل أحد سواه[(.])535
الناس من األدياف والفلسفات
فالشموؿ من ا٠تصائص اليت ٘تيّزت ّٔا رسالة اإلسالـ عن ّْ
كل ما عرفو ُ
وا١تذاىب  ،وىذا الشموؿ ٘تثّل فيما يلي:
النبوات السابقة من مبادأى جوىرية ثابتة ُب العقيدة واألخالؽ ،
أ ػ قد اشتملت على ما ُب تعاليم ّ
ونسخت ما كاف فيها من تشريعات مؤقتة  ،وأحكاـ عػارضة.
كل جوانب نشاطاهتا االقتصاديػة
ب ػ تناولت الشريعةُ فيها حياةَ اإلنسػاف من ٚتيع أطرافهػا  ،ومن ّ
والسياسيػة واالجتماعيػة والعقليػة والروحيػة وا٠تلقية ..إخل.
ِ
ويتحور بتغَت الزماف وا١تكاف ،
جػ
وضعت ا١تبادأى الكليّة  ،والقو َ
يتطور فيها ّ
اعد األساسية فيما ّ
يتحور بتغَت الزماف وا١تكاف  ،وىذا ىو
ووضعت
ْ
األحكاـ التفصيلية والقو َ
َ
يتطور وال ّ
انُت اٞتزائية فيما ال ّ
الكماؿ والشموؿ الذي ٘تيّزت بو الشريعة اإلسالمية  ،وأشارت إليو االيات القرانية[(.])536
لكل ا١تشكالت
ومع ىذا الشموؿ ُ
تربز خاصية ا١ترونة اليت تكسب الرسالة احملمدية َ
عنصر االستجابة ّ
تقف متخلفةً عن ركب اٟتياة الناشطة ا١تتحركة  ،بل ىي قادرةٌ على احتواء الواقع البشري
ٚتيعاً  ،فال ُ
الزمن  ،أو تب ّدلت األحواؿ والظروؼ[(.])537
كلو مهما امت ّد ُ
َّ
بعث
يقف ُب سبيل التق ّدـ العلمي والنهوض اٟتضاري  ،بل إ ّف
إف
اإلسالـ ىو الذي َ
اإلسالـ ال ُ
َ
َ
ِ
ا١تنهج التجرييب ُب البحث العلمي  ،اليت
ا١تسلمُت لينشئوا حركةً علميةً ضخمةً  ،كاف من أىم اثارىا ُ
تعلمتو أوربة على يد ا١تسلمُت ُب األندلس والشماؿ اإلفريقي وصقلية وجنوب إيطالية اإلسالمي ،
اإلسالـ ىو الذي أنشأ حضارًة تارٮتيةً ضخمةً أنارت
والذي قامت عليها هنضتُها العلمية اٟتاضرة  ،و
ُ

وقت أ ْف كانت أوربة تعيش ُب ظالـ القروف الوسطى  ،ا١تظلمة بالنسبة إليها  ،ا١تزدىرة بالنسبة
العادلَ كلّو َ
ِ
األرض بأقصى ما ُب طاقة البشر من قدرةٍ على
تعم ُر
لإلسالـ  ،وكاف َ
َ
أروع ما ُب ىذه اٟتضارة ّأهنا ُ
تقطع ما بُت اٟتياة الدنيا واالخرة  ،كما
التعمَت ُب ٚتيع ا١تيادين  ،وٚتيع االٕتاىات  ،ولكن دو َف أف َ
الناس دفعاً إذل التكالب ا١تزري على شهوات األرض  ،وعلى ٖتطيم كل
ُ
تصنع تلك اٞتاىلية  ،فتدفع َ
القيم الفاضلة ُب سبيل ذلك ا١تتاع الرخيص ،
األرض
وما ينشأ عن ذلك حتماً من فساد الفطر  ،وفساد األخالؽ  ،والصراع الرىيب الذي يه ّدد
َ
بالدمار.
اإلسالـ يػُْن ِشىءُ حضارًة من نوع اخر  ،أٙتن وأعلى حضارة تعمر األرض  ،ولكنّها ْتع ُم ُرىا
كال إ ّف
َ
ظ على كياهنم اإلنساِّن  ،وىم
الناس من ا١تتاع الطيب  ،ولكنّها ٖتاف ُ
ٔتقتضى ا١تنهج الرباِّن  ،فال ُ
ٖترـ َ
ط ّٔم إذل مستوى اٟتيواف[( ، ])538قاؿ تعاذل{ :قُ ْل َم ْن َحَّرَـ ِزينَةَ اللَّ ِو
يتناولوف ذلك ا١تتاع  ،وال هتبِ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ات ِمن ّْ ِ ِ ِ ِ
الَِّيت أَخرج لِعِب ِادهِ والطَّيّْب ِ
اٟتَيَاةِ ُّ
ك
آمنُوا ُِب ْ
صةً يَػ ْوَـ الْقيَ َامة َك َذل َ
الدنْػيَا َخال َ
ين َ
َْ َ َ َ َ
الرْزؽ قُ ْل ى َي للَّذ َ
َ
ِ ِ ٍ
َّ ِ
َّعو َف َويَأْ ُكلُو َف
نػُ َف ّْ
ين َك َف ُروا يَػتَ َمتػ ُ
ص ُل} {اايَات ل َق ْوـ يَػ ْعلَ ُمو َف *}[األعراؼ .]32 :وقاؿ تعاذلَ { :والذ َ
وى َ٢تُ ْم *}[٤تمد.]12 :
َك َما تَأْ ُك ُل األَنْػ َع ُ
اـ َوالن ُ
َّار َمثْ ً
 5ػ اىتمامها بالعقل البشري و٘تيزىا با١تنهج الفكري:
من خصائص الرسالة احملمدية ّ ،أهنا أحلّت العقل اإلنساِّنَّ ٤تلو الالئق  ،فخاطبتو إليقاظو  ،ودفعتو
الستخدامو  ،قاؿ تعاذل{ :أَفَ َم ْن ٮتَْلُ ُق َك َم ْن الَ ٮتَْلُ ُق أَفَالَ تَ َذ َّك ُرو َف *} [النحل .]17 :
َّ َّ ِ ٍ
ٍِ
ِ ٍِِ
ض ُه ْم َعلَى
ب ُك ُّل إِلَو ٔتَا َخلَ َق َولَ َعالَ بَػ ْع ُ
وقاؿ تعاذلَ { :ما اٗتَ َذ اللوُ م ْن َولَد َوَما َكا َف َم َعوُ م ْن إلَو إ ًذا لَ َذ َى َ
ض سبحا َف اللَّ ِو ع َّما ي ِ
ص ُفو َف *} [ا١تؤمنوف .]91 :
َ َ
بَػ ْع ٍ ُ ْ َ
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالَفًا َكثِ ًَتا *} [النساء :
قاؿ تعاذل{ :أَفَالَ يَػتَ َدبَّػ ُرو َف الْ ُق ْرآ َف َولَ ْو َكا َف م ْن عْند َغ َِْت اللَّو لَ َو َج ُدوا فيو ْ
.]82
ِ
ب اإلنساف كلّو  ،وجدانو وفكره على السواء  ،وكما يستثَتُ
فمن خصائص الدعوة احملمدية ّأهنا ٗتاط ُ
عقل اإلنساف
لينفعل ٔتشاىدة ايات اهلل
القرا ُف وجدا َف اإلنساف ،
ويستسلم لو  ،فكذلك يوقِ ُ
َ
ظ القرا ُف َ
َ
ِ
تصل بو إذل اليقُت[( ، ])539قاؿ تعاذل:
ليتدبّر  ،وليناق َ
ش َ
األمور مناقشة فكرية منطقية ىادئة ّ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ف
يب الْ ُم ْ
ضطََّر إِ َذا َد َعاهُ َويَكْش ُ
{ َو َج َع َل بَػ ْ َ
ُت الْبَ ْحَريْ ِن َحاجًزا أَإلَوٌ َم َع اللو بَ ْل أَ ْكثَػ ُرُى ْم الَ يَػ ْعلَ ُمو َف * أ ََّم ْن ُ٬ت ُ
ض أَإِلَو مع اللَّ ِو قَلِيالً ما تَ َذ َّكرو َف *أ ََّمن يػه ِدي ُكم ُِب ظُلُم ِ
ات الْبَػّْر َوالْبَ ْح ِر َوَم ْن
ُّ
السوءَ َوَْ٬ت َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ األ َْر ِ ٌ َ َ
ْ َْ ْ
َ
َ ُ
يدهُ َوَم ْن
اذل اللَّوُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َف *أ ََّم ْن يَػْب َدأُ ْ
ُت يَ َد ْي َر ْٛتَتِ ِو أَإِلَوٌ َم َع اللَّ ِو تَػ َع َ
يػُْرِس ُل ّْ
ا٠تَْل َق ٍُبَّ يُعِ ُ
اح بُ ْشراً بَػ ْ َ
الريَ َ
يػرزقُ ُكم ِمن َّ ِ
ض أَإِلَو مع اللَّ ِو قُل ىاتُوا بػرىانَ ُكم إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ُت *} [النمل  59 :ػ
صادق َ
ُْ َ
الس َماء َواأل َْر ِ ٌ َ َ
ْ َ ُْ َ ْ
َْ ُ ْ َ
.]64

ِ ِ
يل َ٢تُ ُم اتَّبِ ُعوا َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ قَالُوا بَ ْل نَػتَّبِ ُع َما أَْل َفْيػنَا َعلَْي ِو آبَاءَنَا أ ََولَ ْو َكا َف آبَ ُاؤُى ْم الَ
وقاؿ تعاذلَ { :وإ َذا ق َ
يَػ ْع ِقلُو َف َشْيئًا َوالَ يَػ ْهتَ ُدو َف *} [البقرة .]170 :
ِ
ك َكا َف َعْنوُ َم ْس ُؤوالً *}
ك بِِو ِع ْل ٌم إِ َّف َّ
صَر َواْل ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئ َ
س لَ َ
وقاؿ تعاذلَ { :والَ تَػ ْق ُ
الس ْم َع َواْلبَ َ
ف َما لَْي َ
[االسراء .]36 :
اح َدةٍ أَ ْف تَػ ُقوموا لِلَّ ِو مثْػٌت وفُػرادى ٍُبَّ تَػتػ َف َّكروا ما بِص ِ
وقاؿ تعاذل{ :قُل إَِّ٪تَا أ َِعظُ ُكم بِو ِ
احبِ ُك ْم ِم ْن ِجن ٍَّة إِ ْف
َ َ َ ََ
َ ُ َ َ
ُ
ْ
ْ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ُت ي َدي َع َذ ٍ
اب َشديد *} [سبأ .]46 :
ُى َو إالَّ نَذ ٌير لَ ُك ْم بَػ ْ َ َ ْ
ِ
تلخيصو ُب ىذه
اٟتق ٯتكن
إ ّف ىذه االيات وأمثا ُ٢تا ّْ
تكو ُف ُب ٣تموعها منهجاً فكرياً للوصوؿ إذل ّ
ُ
النقاط:
* عدـ اقتفاء أي فكرة قبل ٘تحيصها وعرضها على الربىاف وا١تنطق  ،أل ّف اإلنساف مسؤوؿ عن تفكَته
واعتقاده  ،أل ّف اهلل أعطاه ٝتعاً وبصراً وعقالً  ،ليفكر لنفسو  ،ويتدبر  ،ويوـ القيامة يسأؿ عن ٝتعو
وبصره وعقلو :كيف اقتفى شيئاً دوف أف يعرؼ حقيقتو؟.
اقف بدافع ا٢توى  ،أل ّف ا٢توى ي ِ
* التدبر ُب كل األمور با١تنطق العقلي  ،وعدـ اٗتاذ ا١تو ِ
عمي اإلنساف عن
ُ
ّ
ُ
ّ
اٟتق.
تقوـ على ٍ
دليل وال برىاف.
* التخلّي عن التقليد األعمى  ،وا١توروثات الفاسدة  ،اليت ال ُ
ِ
التقليد األعمى ،
كف عن
تقوـ على دليل  ،و ّ
فإذا اتّبع اإلنسا ُف ا١تنهج  ،فألقى عنو موروثاتو  ،اليت ال ُ
ٍ
ِ
اصل
ورفض أف يتّبَ َع شيئاً ُ
َ
يعرض عليو إالّ بربىاف ٍ ،ب ر َ
اح يف ّكر با١تنطق  ،بعيداً عن ا٢توى  ،فإنّو الب ّد و ٌ
بإذف اهلل إذل اٟتق[(.])540
ليصل إذل اليقُت ُب تلك اٟتقائق الرئيسة
يعمل فيما ىو ٌ
متاح لو َ ،
إ ّف اإلسالـ دعا العقل البشري أف َ
أساس اإلٯتاف.
الكربى اليت ّ
تكوف َ
على أ ّف ا١تنهج الفكري الذي تتميز بو ىذه الدعوة  ،ال ِ
ينحص ُر فيما يتعلّق بأمور العقيدة  ،بل ٯتت ّد
ّ
ِ
فيشمل ميادين أخرى  ،فإذا كاف القرا ُف قد طالب العقل البشري بأف يتدبّر ايات اهلل ُب الكوف ،
ؼ على ا٠تالق  ،الذي لو ملك السماوات و ِ
األرض  ،وىو على كل شيء قدير  ،فقد طالبو كذلك
ليتعر َ
ّ
سَت ىذا الكوف ليتمكن من استخداـ
ٖتكم َ
بالتفكر ُب تلك االيات ّ ،
ليتعرؼ على السنن الربانية  ،اليت ُ
السماو ِ
ض َِ
ِ
ات َوَما ُِب األ َْر ِ
ٚت ًيعا ِمْنوُ}
ما ّ
سخر اهلل لو ُب ىذا الكوف من طاقاتَ { :و َس َّخَر لَ ُك ْم َما ُب َّ َ َ
ُت فَمحونَا آيةَ اللَّي ِل وجع ْلنَا آيةَ النػَّها ِر مب ِ
ضالً
صَرًة لِتَْبتَػغُوا فَ ْ
َّه َار آيَػتَػ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ
[اٞتاثية َ { .]13 :و َج َع ْلنَا اللَّْي َل َوالنػ َ
ٍ
ِ
السنُِت و ِْ
ِ
ص ْلنَاه تَػ ْف ِ
صيالً *} [االسراء .]12 :
اب َوُك َّل َش ْيء فَ َّ ُ
اٟت َس َ
م ْن َربّْ ُك ْم َولتَػ ْعلَ ُموا َع َد َد ّْ َ َ
ِ
ِِ ِ
يت} [البقرة .]189 :
{يَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ِن األَىلَّة قُ ْل ى َي َم َواق ُ

ِ
ت النظر إذل
وإ ّف أمثاؿ ىذه التوجيهات ُب القراف والسنة  ،ال تكتفي بطلب مشاىدة األشياء  ،بل تلف ُ
عللها  ،اليت بعثت األمة اإلسالمية تطلب العلم من مصادره  ،اليت كانت متاحة يومئذ ٍ ،ب تنشأى من
منهج
ُ
بعد حركتها العلمية الذاتية  ،اليت تتلمذت عليها أوربة  ،فأنشأت هنضتها  ،وكاف ُ
أبرز ما فيها َ
يطلب
يقوـ على أساسو ُّ
ا١تشاىدة وا١تالحظة والتجريب  ،الذي ُ
كل التقدـ العلمي اٟتاضر  ،كذلك ُ
يتاح لو) حىت إذا طبّقو كاف تطبيقو واعياً
القراف من العقل البشري أف ّ
يتأم َل ُب حكمة التشريع (بقدر ما ُ
متفهماً  ،فتختم كثَتاً من األحكاـ ٔتثل ىذا التعقيبَ { :ك َذلِك يػبػ ُّْت اللَّو لَ ُكم ااي ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف
ّ
َ َُ ُ ُ ُ َ
*} [النور .]61 :
أٙتن ما أنتجو العقل ا١تسلم من روائع  ،وما يز ُاؿ ىذا
وىذا التوجيو ىو الذي أنشأ الفقو اإلسالمي  ،وىو ُ
وجو العقل البشري إذل تدبّر السنن
اإلنتاج حياً وقابالً للحياة والنمو ما دامت اٟتياة  ،كما أ ّف اإلسالـ ّ
الربانية  ،اليت تسيّػ ُر حيا َة البشر على األرض  ،قاؿ تعاذلَ { :ولَ ْن َِٕت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِو تَػْب ِديالً *} [الفتح :
 .]23وقاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ الَ يػُغَيّْػ ُر َما بَِق ْوٍـ َح َّىت يػُغَيّْػ ُروا َما بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم} [الرعد  .]11 :وقاؿ تعاذل:
{ظَهر الْ َفساد ُِب الْبػّْر والْبح ِر ِٔتا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرِج ُعو َف *}
َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَػ ْع َ
ِ
ك قَػ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُمْتػَرفِ َيها فَػ َف َس ُقوا فِ َيها فَ َح َّق َعلَْيػ َها الْ َق ْو ُؿ
[الروـ  .]41 :وقاؿ تعاذلَ { :وإِ َذا أ ََرْدنَا أَ ْف نػُ ْهل َ
اىا تَ ْد ِم ًَتا *} [االسراء .]16 :
فَ َد َّم ْرنَ َ
وقاؿ تعاذل{ :ولَو أ ََّف أَىل الْ ُقرى آمنُوا واتَّػ َقوا لََفتحنَا علَي ِهم بػرَك ٍ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض} [االعراؼ :
ات ِم َن َّ
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ
.]96
ٍ
ِِ
ِ
اى ْم
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ّْل َش ْيء َح َّىت إِذَا فَ ِر ُحوا ٔتَا أُوتُوا أ َ
وقاؿ تعاذل{ :فَػلَ َّما نَ ُسوا َما ذُّْك ُروا بو فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
ص َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْم
بَػ ْغتَةً فَِإذَا ُى ْم ُمْبل ُسو َف *} [االنعاـ  ]44 :وقاؿ تعاذلَ { :واتَّػ ُقوا فْتػنَةً الَ تُ َ
ينب الذ َ
آصةً} [االنفاؿ .]25 :
َخ َّ
يعرؼ اإلنسا ُف أ ّف حياتو ال ٘تضي بال ضوابط  ،وأنّو ليس مع ًفى
الغرض من ىذه التوجيهات ىي أ ْف َ
و ُ
كل عمل يعملو اإلنسا ُف فرداً أو ٚتاعةً لو عواقبو  ،سواء ُب اٟتياة الدنيا  ،أو
من نتائج عملو  ،بل إ ّف ّ
ُب االخرة حسب سنن ربانية ال تتبدَّؿ وال تتحوؿ  ،وال ٖتايب فرداً وال ٚتاعة ِ ،
فم ْن ِ
أجل ذلك عليو أف
ّ
يقدـ عليو.
يتدبّػَر الطر َ
اقب عملو قبل أف َ
يق الذي ينبغي أف يسلكو  ،ويتدبّػَر عو َ
ت ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِسَتُوا ُِب
يطلب
اإلسالـ من العقل البشري أف يتدبّر عرب التاريخ{ :قَ ْد َخلَ ْ
ُ
كذلك ُ
ِ
ُت *} [اؿ عمراف{ .]137 :أ ََوَدلْ يَ ِسَتُوا ُِب األ َْر ِ
األ َْر ِ
ض فَػيَػْنظُُروا
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ اْل ُم َك ّْذبِ َ
ِ
ِ َّ ِ
َش َّد ِمْنػ ُه ْم قُػ َّوًة َوآثَ ًارا ُِب األ َْر ِ
َخ َذ ُى ُم اللَّوُ بِ ُذنُؤِِّ ْم
ين َكانُوا ِم ْن قَػْبل ِه ْم َكانُوا ُى ْم أ َ
َكْي َ
ض فَأ َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الذ َ
َوَما َكا َف َ٢تُ ْم ِم َن اللَّ ِو ِم ْن َو ٍاؽ *} [غافر { .]21 :أَفَػلَ ْم يَ ِسَتُوا ُِب األ َْر ِ
وب يَػ ْع ِقلُو َف
ض فَػتَ ُكو َف َ٢تُ ْم قُػلُ ٌ
ِ
ِ
ِ
الص ُدوِر *} [اٟتج :
وب الَِّيت ُِب ُّ
ص ُار َولَك ْن تَػ ْع َمى اْل ُقلُ ُ
َّها الَ تَػ ْع َمى األَبْ َ
َّٔا أ َْو آ َذا ٌف يَ ْس َم ُعو َف َّٔا فَِإنػ َ

ابط وال ٍ
 ، ]46فا١تطلوب إذف دراسة التاريخ  ،ال على أنّو ٣تموعةٌ من اٟتوادث حدثت بغَت ر ٍ
داللة ،
ُ
األحداث ىو قدر اهلل ا١تقدور
ط
ب السنن الربانية الثابتة  ،وأ ّف ىناؾ رباطاً يرب ُ
َ
ولكن على أنّو ٬تري َح ْس َ
قمُت أالّ
العقل ذلك  ،ووعى عربَة التاريخ  ،فإنّو ٌ
 ،الذي يسَت حسب تلك السنن الثابتة  ،فإذا تدبّر ُ
ِ
يصطد ُـ مع السنن الربانية ،
يقوـ خطأه ْتيث ال
يقع فيما َ
َ
وقع فيو السابقوف من أخطاء وخطايا  ،بل ّ
يؤدي بو إذل األمن ُب الدار االخرة  ،وعلى ذلك ٯتكن تلخيص
فيسَتُ امناً ُب اٟتياة الدنيا  ،وُب طريق ّ
اإلسالـ من العقل البشري أف يتف ّكَر فيها ّٔذه آّاالت ا٠تمسة:
يطلب
ُ
آّاالت اليت ُ
التعرؼ على السنن
للتعرؼ على ا٠تالق  ،واإلٯتاف بو  ،والتسليم لو  ،و ّ
* التدبر ُب ايات اهلل ُب الكوف ّ ،
اليت يسَت الكوف الستخالص طاقاتو  ،وتسخَتىا لعمارة األرض.
* التدبر ُب حكمة التشريع  ،إلحساف تطبيقو على األحواؿ ا١تتج ّددة ُب حياة الناس.
* التدبر ُب السنن الربانية  ،اليت تسيّػ ُر حياة الناس ُب األرض ٔتقتضاىا لتقومي حياة آّتمع البشري.
* التدبر ُب ِع َِرب التاريخ  ،واالستفادة منها ُب ٕتنّب األخطاء  ،واالستقامة على الطريق الصحيح.
ٍ
يعمل فيو العمل ا١تثمر ا١تفيد[(.])541
وذلك ُ
أوسع ٣تاؿ ٯتكن للفكر البشري أف َ
 6ػ ٖتقيق ا١تصلحة ودفع ا١تفسدة:
الشر وأشكاؿ الضرر عنهم  ،فهي ليست للعبث
احملمدية جاءت ٞتلب ا٠تَت للناس  ،ودفع ّْ
إ ّف الرسالةَ ّ
ِ
جادة ُب دفع
أو ا٢تزؿ أو اللهو  ،ودل تأت كذلك لتجلب لإلنساف اٟتر َج والشقاءَ  ،ولكنّها جاءت ّ
عناصر ا٠تَت والراحة والسعادة واالستقرار  ،فقد
ا١تفسدة  ،وجلب ا١تنفعة  ،حىت إذا ما ٖتققت للناس
ُ
ترجع إذل
الشاطيب ُب ىذا الصدد :إ ّف
مقاصد الشريعة على التماـ  ،يقوؿ
ٖتققت
ُ
َ
ُّ
تكاليف الشريعة ُ
ِ
ا١تقاصد ال تعدو ثالثة أقساـ:
حفظ مقاصدىا ُب ا٠تلق  ،وىذه
ُ
أحدىا :أف تكوف ضرورية.
وثانيها :أف تكوف حاجية.
وثالثها :أف تكوف ٖتسينية.
فأما الضرورية فمعناىا ّأهنا الب ّد منها ُب قياـ مصاحل الدين والدنيا ْتيث إذا فقدت دل ٕتر مصاحلُ ال ّدنيا
ّ
ٍ
ِ
على استقامة  ،بل على فساد وفوت حياة  ،وُب اٟتياة األخرى فوت النجاة والنعيم  ،والرجوع با٠تسراف
ا١تبُت.
و٣تموع الضروريات ٜتسةٌ وىي :حفظ الدين  ،والنفس  ،والنسل  ،وا١تاؿ  ،والعقل  ،وقد صانت
الشريعةُ كالً من ىذه الضروريات  ،وأوجبت لصوهنا عقوبات  ،كالقصاص ُب القتل  ،واٟتد ُب الزَن
والقذؼ والسرقة وشرب ا٠تمر.

حيث التوسعة  ،ودفع الضيق ا١تؤدي ُب الغالب إذل اٟترج
وأما اٟتاجيات فمعناىا أهنا مفتَػ َقٌر إليها من ُ
ِ
كإباحة اإلفطار للمسافر وا١تريض ،
وا١تشقة  ،ومن أجل ذلك شرعت الرخص ا١تخففة ُب العبادات ،
عقود القروض وا١تساقاة وغَتىا.
وشرعت ُب ا١تعامالت َ
يليق من ٤تاسن العادات  ،وٕتنّب ما تأنفو العقوؿ الراجحةُ  ،و٬تمع
وأما التحسينات فمعناىا األخ ُذ ٔتا ُ
ذلك قسم مكارـ األخالؽ  ،وذلك كالطهارة وسًت العورة  ،وأخذ الزينة  ،واداب األكل والشرب ،
و٣تانبة اإلسراؼ واإلقتار وغَت ذلك[(.])542
وخالصةُ القوؿَّ :
اإلسالـ بعقائده وشرائعو ونُظمو وتعاليمو ومعانيو ّإ٪تا جاء ليح ّقق لإلنساف اٟتيا َة
إف
َ
أسباب ا١تفاسد.
وتندفع فيها
أسباب ا١تصاحل ،
تتجس ُد فيها
ُ
ُ
ُ
الفاضلة الكرٯتة اليت ّ
تفلح ُب صبغ اٟتياة البشرية بصبغة األمن والسعادة واالستقرار
إ ّف األنظمة الوضعية اليت وضعها البشر دل ْ
 ،فضالً عن إخفاقها الذريع ُب دفع الضرر والفساد على وجو األرض  ،بل إ ّف اٟتقيقة ا١ترة ىي أ ّف ىذه
ا١تبادأى والنظم اليت صنعها البشر قد أفلحت ُب إغراؽ اإلنساف ُب جحيم الكوارث وا١تاسي والويالت ،
ٕتسد ُب حصائل متعددة من
وأوردتو مو َ
ارد الشقاء والعيش البائس  ،ذلك العيش ا١تنكود  ،الذي ّ
وسيظل
ومفاسد يعاِّن منها اإلنساف ،
األمراض واٟتروب وآّاعات والقلق  ،واألحزاف  ،وىي أضر ٌار
ُ
ّ
فيعود إذل الصواب بعد أشواط طواؿ من الويالت واألرزاء[(.])543
يعاِّن حىت يهتدي ُ ،
ورفع اٟترج عنها:
ويسرىا ُ
 7ػ ٝتاحتُها ُ
َّاس لَرؤ ٌ ِ
يم *} [البقرة
إف اهلل دل ينزؿ ىذا الدين أصالً ليعنت بو الناس  ،قاؿ تعاذل{ :إِ ْف اللَّوَ بِالن ِ َ ُ
وؼ َرح ٌ
.]143 :
أحب
فالسماحةُ من أكرب صفات الدعوة احملمدية  ،قاؿ رسوؿ اهلل (ص)ُّ « :
ويرجع معٌت السماحة إذل التيسَت ا١تعتدؿ  ،وىو معٌت
الدّْي ِن إذل اهللِ اٟتنيفيةُ السمحةُ»[(، ])544
ُ
يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسَر} [البقرة .]185 :
يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوالَ يُِر ُ
اليسر ا١توصوؼ بو اإلسالـ{ :يُِر ُ
٭ترموف الطيبات والزينة اليت
ومن ٝتاحة الدعوة احملمدية إنكارىا على أصحاب النزعات ا١تتطرفة والذين ّ
أخرج لعباده.
ِ
َّ ِ
ِ
ين
َح َّل اللَّوُ لَ ُك ْم َوالَ تَػ ْعتَ ُدوا إِ َّف اللَّوَ الَ ُِ٭ت ُّ
آمنُوا الَ ُٖتَّْرُموا طَيّْبَات َما أ َ
ين َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
قاؿ تعاذل{ :يَاأَيػُّ َها الذ َ
* َوُكلُوا ِ٦تَّا َرَزقَ ُك ُم اللَّوُ َحالَالً طَيّْبًا َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي أَنْػتُ ْم بِِو ُم ْؤِمنُو َف *} [ا١تائدة  87 :ػ .]88
تبُت للمسلمُت حقيقةَ منهج اإلسالـ ُب التمتع بالطيبات ومقاومة الغلو الذي وجد
وىذه االية الكرٯتة ّ
ُب بعض األدياف أو عند بعض ا١تتنطعُت[(.])545
ومن ٝتاحة الدعوة احملمدية ما يتبعو من منهج ُب الدعوة إذل اهلل عز وجل وجداؿ ا١تنافقُت  ،ففي القراف
ِ
اٟتِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
الكرمي قاؿ تعاذلْ { :ادعُ إِ َذل سبِ ِيل ربّْ َ ِ
َح َس ُن} [النحل
اٟتَ َسنَة َو َجاد ْ٢تُ ْم بِالَِّيت ى َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
َ َ
.]125 :

ومن تأمل االية الكرٯتة ٬تد ّأهنا ال تكتفي باألمر باٞتداؿ بالطريقة اٟتسنة  ،بل أمرت باليت ىي أحسن ،
فإذا كاف ىناؾ طريقتاف للحوار وا١تناقشة إحدا٫تا :حسنة  ،واألخرى أحسن منها  ،وجب على ا١تسلم
أف ِ
٬تاد َؿ باليت ىي أحسن جذباً للقلوب النافرة  ،وتقريباً لألنفس ا١تتباعدة[(.])546
ض ا١تشقة  ،وتنفي
ومن أبرز ا١تزايا اليت تتحلّى ّٔا الدعوة احملمدية بأهنا سهلةٌ ميسورةٌ وىي بطبيعتها تعا ِر ُ
أية صورة من صور الضيق واٟترج  ،وُب القراف الكرمي والسنة ا١تطهرة نصوص كثَتة تنفي كل أنواع اٟترج
اليت ال يطيقها اإلنساف أو يشق عليو احتما٢تا  ،ومن أدلة التيسَت:
يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسَر} [البقرة  .]185 :وقاؿ
يد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوالَ يُِر ُ
قولو تعاذل{ :يُِر ُ
ِ
ضعِي ًفا *} [النساء  .]28 :وقاؿ تعاذل{ :فَِإ َّف
سبحانو{ :يُِر ُ
ّْف َعْن ُك ْم َو ُخل َق ا ِإلنْ َسا ُف َ
يد اللَّوُ أَ ْف ُٮتَف َ
َم َع الْ ُع ْس ِر يُ ْسًرا *إِ َّف َم َع الْ ُع ْس ِر يُ ْسًرا *} [الشرح  5 :ػ  .]6وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يَػت َِّق اللَّوَ َْ٬ت َع ْل لَوُ ِم ْن
اىا َسيَ ْج َع ُل اللَّوُ بَػ ْع َد ُع ْس ٍر يُ ْسًرا *} [الطالؽ :
أ َْم ِرهِ يُ ْسًرا *} [الطالؽ  .]4 :وقاؿ تعاذل{ :آتَ َ
.] 7
* ومن أدلة رفع اٟترج:
من أقوى األدلة ُب الداللة على رفع اٟترج قولو تعاذلَ { :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ُِب الدّْي ِن ِم ْن َحَرٍج} [اٟتج :
 ، ]78أي ما كلفكم ما ال تطيقوف  ،وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إال جعل اهلل لكم فرجاً
و٥ترجاً[(.])547
وقاؿ تعاذل{ :لَْيس َعلَى األ َْع َمى َحَر ٌج َوالَ َعلَى األ َْعَرِج َحَر ٌج َوالَ َعلَى الْ َم ِر ِ
يض َحَر ٌج} [النور .]61 :
َ
ِ
االيات داللةٌ ظاىرةٌ على رفع اٟترج عن ىذه األمة  ،وأ ّف اهلل دل ٬تعل ُب التشريع حرجاً ،
وُب ىذه
٧تد التعليل عاماً  ،فكأ ّف التخفيف ورفع
وبعض ىذه االيات وإف كانت خاصة ُب أحكاـ معينة ولكننا ُ
اٟترج ُب ىذه األحكاـ والفروض بإعادة الشيء إذل أصلو  ،وىو رفع اٟترج عن ىذه األمة  ،فكل شيء
يؤدي إذل اٟترج لسبب خاص أو عاـ فهو معفو عنو  ،رجوعاً إذل األصل والقاعدة[(.])548
ومن أدلة عدـ التكليف ٔتا يضاد الوسع والطاقة:
ف اللَّوُ نَػ ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها} [البقرة .]286 :
قاؿ سبحانو{ :الَ يُ َكلّْ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن
وقاؿ سبحانوَ { :ربػَّنَا الَ تُػ َؤاخ ْذنَا إِ ْف نَسْيػنَا أ َْو أ ْ
َخطَأْنَا َربػَّنَا َوالَ َْٖتم ْل َعلَْيػنَا إِ ْ
صًرا َك َما َٛتَْلتَوُ َعلَى الذ َ
قَػْبلِنَا} [البقرة .]286 :
ِ
وقاؿ سبحانو{ :والَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
اٞتَن َِّة ُى ْم
اب ْ
ف نَػ ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها أُولَئ َ
الصاٟتَات الَ نُ َكلّْ ُ
َ َ َ ََ
كأ ْ
َص َح ُ
فِ َيها َخالِ ُدو َف *} [االعراؼ .]42 :
ىذه األدلة يظهر من خال٢تا اإلسالـ ُب صورتو الوضيئة ا١تشرقة وُب طابعو
الكرمي السهل  ،وُب جوىره الذي ينبذ الغلو والتعسَت والتنطع  ،والذي ٭تبذ التيسَت والتسهيل ٘تشياً مع
فطرة اإلنساف  ،اليت تضيق بالعنت واإلحراج[(.])549

 8ػ غٌت مصادرىا التشريعية:
ٕتد تشريعاهتا ُب
٦تّا ٘تيّزت بو ىذه الدعوةُ كذلك غٌت مصادرىا التشريعية ،
فالرساالت السابقةُ كلّها ُ
ُ
وإ٪تا
الكتاب ا١تنزؿ فحسب ّ ،أما ىذه الدعوة اليت دل تنزؿ لقوـ ٤تدودين  ،وال لفًتة من الزماف ٤تدودة ّ ،
نزلت للبشرية كافة ٍ ،
وألمد من الزمن ٦تت ّد إذل قياـ الساعة  ،فقد خصها اهلل ٍ
بسعة ُب ا١تصادر التشريعية
ّ
ِ
تفصل ما أٚتلو الكتاب ،
فنجد مع
تالئِ ُم سعة رقعتها  ،وامتداد زماهنا ُ ،
الكتاب سنّةَ الرسوؿ (ص) ّ
أحكاـ
لكن
وتبُت أحكامو تارًة ،
ُّ
ّ
َ
وتستقل تقرير اٟتكم تارة أخرى  ،فقد فرض اهللُ الصالة ػ مثالً ػ و ّ
الردة  ،وح ّد ا٠تمر ،
الصالةِ بيَّنتها السنّةُ  ،وكذلك األمر ُب الزكاة  ،فالسنّةُ ببعض األحكاـ ّْ ،
كحد ّ
وحكم الرجم للزاِّن احملصن  ،وأحكاـ البيع والشراء ..إخل.
النص على
مفتوح فيما دل يرد فيو ّّ
نص  ،أو ُب طريقة تطبيق ّ
وإذل جانب الكتاب والسنة ُ
فباب االجتهاد ٌ
حالة دل تقع ُب عهد الرسوؿ (ص)  ،وىذا ىو الذي كفل ٢تذه الشريعة أف تتسع للنمو الدائم ُب حياة
تتجمد  ،وىو ما دل يكن متاحاً
تتحرؾ وتنمو أبداً ال ّ
البشر  ،وال تضيق عنو  ،وجعل اٟتيا َة ُب ظلّها ّ
ناسخ ٢تا
سخ بعدىا ّ ،أما ىذه الرسالة فال َ
للدعوات السابقة  ،أل ّف اهلل ق ّدر ٢تا فًتة ٤تدودة من الزمن تُػْن ُ
ِ
االمتداد ومواكبة اٟتياة ا١تتج ّددة على األرض[(.])550
 ،لذلك وىبها اهللُ القدرَة على
 9ػ دعوهتا إذل اإلٯتاف ٔتا جاء بو األنبياء من قبل:
ِ
اليهود
أتباعها بالرسل ٚتيعاً  ،ؤتا أنزؿ إليهم  ،فقد كفر ُ
احملمدية ىي الرسالةُ الوحيدةُ اليت يؤم ُن ُ
الرسالة ّ
بعيسى عليو السالـ و٤تمد (ص)  ،وكفر النصارى ٔتحمد (ص) وامنوا بعيسى  ،ولكن ال على أنّو
ابن إلو ّ ،أما ا١تسلموف فهم وحدىم الذين يؤمنوف بالرسل ٚتيعاً من لدف ادـ
رسوؿ  ،بل على أنو إلوٌ و ُ
آمنَّا بِاللَّ ِو َوَما أُنْ ِزَؿ} {إِلَْيػنَا َوَما أُنْ ِزَؿ إِ َذل
ونوح إذل ٤تمد صلوات اهلل وسالمو عليهم  ،قاؿ تعاذل{ :قُولُوا َ
إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ ويػع ُقوب واأل ِ
وسى و ِعْيسى وَما أ ِ
ِ
ُوٌبَ النَّبِيُّو َف ِم ْن َرِّّْٔ ْم الَ
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوَما أُوٌبَ ُم َ َ َ َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَاع َ
َح ٍد ِمْنػ ُه ْم َوَْ٨ت ُن لَوُ ُم ْسلِ ُمو َف *}[البقرة.]136 :
نػُ َفّْر ُؽ بَػ ْ َ
ُت أ َ
 10ػ حفظ اهلل تعاذل للرسالة احملمدية:
١تا كانت الرساالت السابقة مرىونةً بوقت معُت  ،وزماف ٤تدود  ،دل يتكفل اهلل تعاذل ْتفظها  ،بل وكل
ّ
ِ
َحبَ ُار
أل
ا
و
ف
و
ي
ان
ب
الر
و
{
:
بانيُت
ر
ال
إذل
اة
ر
التو
حفظ
كل
فأو
،
إليها
لت
ز
أن
اليت
،
األمم
تلك
علماء
إذل
ها
ظ
حف
َ
ُّ
َّ
ََ ََ ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
األحبار
ٔتَا ْ
استُ ْحفظُوا م ْن كتَاب اللَّو َوَكانُوا َعلَْيو ُش َه َداءَ} [ا١تائدة  .]44 :ودل يستطع الربانيوف و ُ
وحرفوا ّ ،أما ىذه الرسالة ا٠تا٘تة فقد تك ّفل اهلل
حفظ كتأّم  ،وخاف ُ
بعضهم األمانةَ  ،فغَتوا وب ّدلوا ّ
ْتفظها  ،ودل يكل حفظها إذل البشر  ،قاؿ تعاذل{ :إِنَّا َْ٨تن نَػَّزلْنَا ّْ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ َٟتَافِظُو َف *} [اٟتجر :
ُ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
يل ِم ْن
 ، ]9وحفظ كتأّا من التحريف والتبديل{ :الَ يَأْتيو الْبَاط ُل م ْن بَػ ُْت يَ َديْو َوالَ م ْن َخ ْلفو تَػْنز ٌ
ٛت ٍ
ح ِكي ٍم َِ
يد *} [فصلت .])551([]42 :
َ
 11ػ شهادة أمة اإلسالـ على األمم:

إف ا١تؤمنُت ّٔذه الرسالة يشهدوف يوـ القيامة على سائر األمم من أصحاب الرساالت السابقة  ،يقوؿ
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس} [البقرة .]143 :
اهلل تعاذلَ { :وَك َذل َ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ُت
يم ُى َو َٝتَّا ُك ُم اْل ُم ْسلم َ
وقاؿ تعاذلُ { :ى َو ْ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ُب الدّْي ِن م ْن َحَرٍج ملةَ أَبي ُك ْم إبْػَراى َ
وؿ َش ِه ًيدا َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس} [اٟتج .]78 :
الر ُس ُ
ِم ْن قَػْب ُل َوُِب َى َذا لِيَ ُكو َف َّ
روى البخاري ُب (صحيحو) من حديث أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو أ ّف رسوؿ اهلل (ص) قاؿ:
رب  ،فتسألو أمتو ىل بلغكم؟ فيقولوف :ما جاءنا من
« ُ٬تاءُ ٍ
غت؟ فيقوؿ :نعم يا ّْ
بنوح فيقاؿ لو :ىل بلّ َ
نذير  ،فيقوؿَ :م ْن شهودؾ؟ فيقوؿ:
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا} [البقرة :
٤تمد وأمتو  ،فيجاء بكم فتشهدوف» ٍب قرأ رسوؿ اهلل (ص)َ { :وَك َذل َ
.])552([]143
أنزؿ اهلل تعاذل أمة ٤تمد (ص) منزلة العدوؿ من اٟت ّكاـ  ،فإ ّف اهلل تعاذل إذا حكم بُت العباد فجحدت
٤تمد (ص) فيشهدوف على ِ
الناس بأ ّف رسلهم أبلغتهم  ،وىذه ا٠تصيصةُ
األمم َ
تبليغ الرسالة أحضر ّأمةَ ّ
ُ
ٍ
تثبت ألحد من األنبياء[(.])553
دل ْ
 12ػ السَتة احملمدية:
ىي السَتة القطعية الثبوت ُب التاريخ  ،فمن قدر اهلل بالنسبة لإلسالـ أف تبقى أصولو كاملة ومن غَت
ٖتريف  ،ألنّو الدين الباقي إذل أف تقوـ الساعة  ،والذي قدر اهلل سبحانو وتعاذل أف ٭تفظو ويُظهره على
اٟتَ ّْق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدّْي ِن ُكلّْ ِو} [الصف .]9 :
الدين كلوُ { :ى َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِا ْ٢تَُدى َوِدي ِن ْ
وكما حفظ اهلل القراف بقدرتو حيث قاؿ جلَّت قدرتو{ :إِنَّا َْ٨تن نَػَّزلْنَا ّْ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ َٟتَافِظُو َف *} [اٟتجر
ُ
 .]9 :فقد حفظ كذلك السنة ا١تطهرة  ،وحفظ السَتة النبوية الكرٯتة  ،فلم تض ِع كما ضاعت سَتُ
ٍ
قبل  ،ودل تدخل عليها التشويهات والتحريفات اليت دخلت على سَت أنبياء بٍت
كثَت من األنبياء من ُ
سمى الكتاب ا١تقدس بعهديو القدمي
إسرائيل من موسى إذل عيسى عليهما الصالة والسالـ  ،فيما يُ َّ
واٞتديد (ا١تقابلُت للتوراة واإل٧تيل).
ِ
بشاعة ما أُلصق باألنبياء ُب سَتىم ا١تزيفة .من هت ٍم
يتقزز من
إ ّف من يقرأ َ
العهد القدمي بصفة خاصة ّ
ٍ
نيب ٍ
مرسل  ،فما من جرٯتة ُب األرض ػ على بشاعتها ػ إال
تليق بشخص عادي  ،فضالً عن ٍّيب
فاحشة ال ُ
قتل ٍ
وأُ ِ
وغش  ،و ٍ
وغصب ٍ ،
ٍ
كذب ٍ ،
وهنب ٍ ،
ت زوراً ؤّتاناً بأولئك األنبياء  ،من ٍ
وفسق
وسرقة ،
لص َق ْ
ُخلقي  ،وىذا كلو مكتوب بأيدي ا١تؤمنُت بأولئك الرسل  ،وصدؽ اهلل العظيم{ :قُ ْل بِْئ َس َما يَأْ ُم ُرُك ْم بِِو
ِِ
ِ
ِِ
اب بِأَيْ ِدي ِه ْم ٍُبَّ
إِٯتَانُ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ين يَكْتُبُو َف الْكتَ َ
ُت *} [البقرة  .]93 :قاؿ تعاذل{ :فَػ َويْ ٌل للَّذ َ
يػ ُقولُو َف ى َذا ِمن ِعْن ِد اللَّ ِو لِي ْشتػروا بِِو َٙتَناً قَلِيالً فَػويل َ٢تم ِ٦تَّا َكتب ِ
َيدي ِهم وويل َ٢تم ِ٦تَّا يك ِ
ْسبُو َف *}
َ ْ ٌ ُ ْ ََ ْ
َ ْ
ت أ ْ َ َ ٌ ُْ َ
َ
َ َُ
[البقرة .]79 :

حرفوا سَت أنبيائهم ال عن جهل  ،ولكن ليربروا ألنفسهم شناعة سلوكهم ُب األرض  ،فإذا كاف
لقد َّ
فأما العهد اٞتديد
أنبياؤىم يصنعوف ما ينسبونو إليهم من أفاعيل  ،أفال يكونوف ىم ُب ٍّيب
حل ٦تا يفعلوف؟ ّ
ُب تزويره لسَتة عيسى عليو السالـ فال ِتق ُّل نكراً من تأليو عيسى  ،و ّْادعاه بنوتو هللَ { :وقَالُوا َّاٗتَ َذ
ِ
ِ
اؿ َىدِّا *أَ ْف
ض َوَِٗتُّر ْ
اٞتِبَ ُ
اد َّ
َّ
الر ْٛتَا ُف َولَ ًدا *لَ َق ْد جْئتُ ْم َشْيئًا إِ ِّدا *تَ َك ُ
الس َم َاو ُ
ات يَػتَػ َفطَّْر َف مْنوُ َوتَػْن َش ُّق األ َْر ُ
ِ ِ
قبل من نسياف أو
َد َع ْوا ل َّلر ْٛتَاف َولَ ًدا *} [مرمي  88 :ػ  .]91ذلك ما أصاب سَت األنبياء من ُ
ٖتريف.
فأما سَتة رسوؿ اهلل (ص) فقد صاهنا اهلل عن العبث وعن النسياف  ،ووكلها ػ بقدر منو ػ إذل أمة ذات
قدرة غَت عادية على حفظ الروايات والنصوص  ،ومن ٍَبَّ بقيت ٤تفوظة على مدار التاريخ  ،وبذلك
فهي السَتة القطعية ُب التاريخ كلو اليت ٯتكن الوثوؽ بوقائعها وأحداثها ونسبتها إذل صاحبها (ص).
قبل
ومن خالؿ ىذه السَتة ػ ومن خالؿ القراف كذلك ػ حفظت اللمحات الصادقة من سَت األنبياء من ُ
حق يوثق بو ُب سَت أولئك األنبياء إال ما ورد ُب القراف أو اٟتديث  ،وفضالً عن ذلك  ،فإننا
 ،فال َّ
ٕتمع ُب حياتو (ص) ما تفرؽ ُب حياة
سَت األنبياء ٚتيعاً  ،فقد َّ
نستطيع أف نقرأ ُب سَتة الرسوؿ (ص) َ
األنبياء من قبل[(.])554
ثانياً ػ وضع العادل اإلسالمي ومستقبلو:
 1ػ وضع العادل اإلسالمي ا١تعاصر:
تكالب عليها أعداؤىا ٔتثل الضراوة اليت يتكالبوف ّٔا عليها ُب
دل ٭تدث ُب تاريخ األمة اإلسالمية أف
َ
الوقت اٟتاضرَّ :
ويشردوف من أرضهم وأموا٢تم ،
يذْتوف ويقتَّلوف ُب كل مكاف غلب عليهم أعداؤىم َّ ،
ويسلَّط عليهم أعداء من داخلهم أو من خارجهم  ،٭تكموهنم بغَت ما أنزؿ اهلل ٟ ،تساب أعدائهم
الذين ال يؤمنوف بال إلو إال اهلل  ،وينتقص الوطن اإلسالمي مرًة بعد مرًة بإقامة دوؿ غَت إسالمية ُب
تقسم الدوؿ منو إال دويالت.
أرضو  ،وتفتت وحدتو ٍ ،ب ّ
يتفشى ُب العادل اإلسالمي على الرغم من أ ّف تربتو
والفقر واٞتهل وا١ترض ّ
ٖتتوي على أكرب ثروات العادل على اإلطالؽ.
لقد وعد اهلل ىذه األمة باالستخالؼ والتمكُت{ :وع َد اللَّو الَّ ِذين آمنوا ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ
اٟت ِ
ات
َ َ ُ َ َُ
ْ ََ
الص َ
ِ
ِ
ض َكما استخلَف الَّ ِذ ِ ِ
لَيَ ْستَ ْخلِ َفنػ ُ ِ
َّه ْم
ين م ْن قَػْبل ِه ْم َولَيُ َم ّْكنَ َّن َ٢تُ ْم دينَػ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َ٢تُ ْم َولَيُبَ ّْدلَنػ ُ
َّه ْم ُب األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ َ
ِم ْن بَػ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمناً يَػ ْعبُ ُدونٍَِت الَ يُ ْش ِرُكو َف ِيب َشْيئًا} [النور .]55 :
لقد اشًتط اهلل عليهم شروطاً للتمكُت  ،مقابل االستخالؼ والتمكُت والتأمُت{ :يَػ ْعبُ ُدونٍَِت الَ يُ ْش ِرُكو َف
ِيب َشْيئًا}  ،فأين ىم اليوـ من ىذا الشرط؟! أين ىم من االلتزاـ بأمر رّٔم وٖتكيم شريعتو؟!
لقد أعرضوا عن القراف الكرمي إعراضاً  ،ػ إال ما رحم ريب ػ فال ىو الذي يستم ّدوف منو الشريعة اليت
منهج تربيتهم  ،وال ىو الذي يستم ّدوف منو أخالقهم وأفكارىم
ٖتكمهم  ،وال ىو الذي يستمدوف منو َ

ومشاعرىم وأ٪تاط سلوكهم  ،وإ٪تا وجهتهم ُب ذلك كلو ىي أوربة  ،شرقها أو غرّٔا سواء  ،فكيف
يطمعوف أف ينصرىم رّّٔم وىم معرضوف عن كتابو؟! وأف ٯت ّكن ٢تم ُب األرض وىم ٥تالفوف لشرطو؟!.
اىيم عليو الصالة والسالـ ذلك االبتالء الضخم الذي أبلى فيو بالءً حسناً  ،فكافأه اهلل
لقد ابتلى اهللُ إبر َ
ٍ
وعندئذ أدركتو رغبتو الفطرية ُب أف يكوف ىذا العهد
على طاعتو فقاؿ{ :اِّن جاعلك للناس اماما}
لذريتو من بعده فيكونوف أئمة للناس{ :قاؿ ومن ذرييت} فماذا قاؿ لو اهلل سبحانو وتعاذل ٟتظة التقريب
والتكرمي واإلعزاز؟ { الَ يػن ُ ِ
ِِ
ُت *} [البقرة .]124 :
ََ
اؿ َع ْهدي الظَّالم َ
فهذه سنةٌ من سنن اهلل اٞتارية  ،اليت ال تتب ّدؿ وال ٖتايب أحداً  ،إ ّف اهلل ال يعطي الناس التمكُت ُب
األرض ألهنم من ذرية قوـ مؤمنُت  ،بل ألهنم ىم أنفسهم مؤمنوف  ،فإذا ٗتلّوا عن ِ
شرط اإلٯتاف
الصحيح  ،فال ٯتنعهم ٍ
يومئذ أف يكونوا ذرية لقوـ مؤمنُت[(.])555
نقع فيما
ولقد عرض القراف علينا سَتة بٍت إسرائيل بتفصيل كامل  ،لكي ال َ
ِ ِ ِ
ّْؿ نِ ْع َمةَ اللَّ ِو ِم ْن
اى ْم ِم ْن آيٍَة بَػيّْػنَ ٍة َوَم ْن يػُبَد ْ
يل َك ْم آتَػْيػنَ ُ
وقعوا فيو  ،وح ّذرنا من ذلك ٖتذيراً { َس ْل بٍَت إ ْسَرائ َ
يد الْعِ َق ِ
اب *} [البقرة .]211 :
بَػ ْع ِد َما َجاءَتْوُ فَِإ َّف اللَّوَ َش ِد ُ
فماذا كاف من بٍت إسرائيل{ :فَخلَ ِ ِ ِ
ِ
ض َى َذا األ َْد ََن
ف م ْن بَػ ْعدى ْم َخ ْل ٌ
َ َ
اب يَأْ ُخ ُذو َف َعَر َ
ف َوِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
اؽ الْ ِكتَ ِ
اب أَ ْف الَ يَػ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِو
ض ِمثْػلُوُ يَأْ ُخ ُذوهُ أَ َدلْ يػُ ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِه ْم ِميثَ ُ
َويَػ ُقولُو َف َسيُػ ْغ َف ُر لَنَا َوإِ ْف يَأْهت ْم َعَر ٌ
ِِ
اٟت َّق ودرسوا ما فِ ِيو والد ِ
ِ
ين يَػتَّػ ُقو َف أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف *} [االعراؼ .]169 :
َّار ااخَرةُ َخْيػٌر للَّذ َ
إالَّ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ
واألمة اإلسالمية اليوـ تقف ُب ا١توقف الذي حذرنا اهلل منو  ،يًتكوف كتأّم من أجل عرض من أعراض
جرـ إذف أف يكونوا على حا٢تم
اٟتياة الدنيا  ،وٯتنّوف أنفسهم باألماِّن الفارغة ويقولوف سيُغفر لنا! ال َ
الذي ىم فيو« .ليس اإلٯتاف بالتمٍت وال بالتحلي  ،ولكن ما وقر ُب القلب وصدقو العمل».
قاؿ تعاذل{ :لَي ِ ِ
اب من يػعمل سوءا ُ٬تز بِِو والَ َِ٬ت ْد لَو ِمن د ِ
ِ ِ
ِ
وف اللَّ ِو َولِيِّا
ُ ْ ُ
س بأ ََمانيّْ ُك ْم َوالَ أ ََماِّنّْ أ َْى ِل الْكتَ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ً ْ َ َ
ْ َ
ِ
ِ
صَتا *ومن يػعمل ِمن َّ ِ ِ ِ
ِ
اٞتَنَّةَ َوالَ يُظْلَ ُمو َف
ك يَ ْد ُخلُو َف ْ
الصاٟتَات م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْػثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَأُولَئ َ
َوالَ نَ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
نَِق ًَتا *} [النساء  123 :ػ .])556([]124
 2ػ مستقبل األمة اإلسالمية:
جرب العادل
ال خالص لألمة اإلسالمية ٦تا ىي منو إال بالرجوع إذل اهلل  ،واتّباع ا١تنهج القراِّن  ،لقد ّ
ٍ
ٍ
نكسات ،
نكسات تلو
أثر الشرؽ أو الغرب من أجل اإلصالح  ،فكانت النتيجةُ
يقتفي َ
اإلسالمي أف َ
خالص لألمة اإلسالمية ٦تّا ىي فيو إال بالرجوع إذل اهلل  ،واتباع
مستمر ُب األرض  ،ال
االستضعاؼ
و
ّّ
ُ
َ
أثر الشرؽ أو الغرب من أجل اإلصالح  ،فكانت
ا١تنهج القراِّن  ،لقد ّ
جرب العادل اإلسالمي أف يقتفي َ
يد قائم  ،وتفتيت وحدةِ
ٍ
ٍ
االستضعاؼ
نكسات  ،و
نكسات تلو
ّّ
ُ
النتيجةُ
التقتيل والتشر ُ ٌ
مستمر ُب األرض و ُ
ا١تسلمُت ُّ
يشتد يوماً بعد يوـ  ،ذلك أهنم ماضوف ُب ٥تالفة أمر اهلل  ،والبعد عن كتابو الكرمي  ،وقد

ينصلح حا٢تم  ،إال بالتزاـ أوامر اهللَ { :وإِ ْف تَػتَػ َولَّ ْوا
أخربىم اهلل ورسولو (ص) بأهنم لن ينتصروا  ،ولن
َ
يَ ْستَْب ِد ْؿ قَػ ْوًما َغْيػَرُك ْم ٍُبَّ الَ يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم *} [٤تمد .]38 :
وقاؿ تعاذلَ { :وإِ ْف تَػتَػ َولَّ ْوا يَ ْستَْب ِد ْؿ قَػ ْوًما َغْيػَرُك ْم ٍُبَّ الَ يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم *} [٤تمد .]38 :
تدرؾ أوالً أ ّف ما بُت
تعرؼ ىذه اٟتقيقة  ،وتعمل ٔتقتضاىا  ،اف ٢تا أف َ
وقد اف لألمة اإلسالمية أف َ
ْم
يديها من كتاب اهلل وسنة رسولو (ص) خَتٌ ٦تا يسعوف إذل اكتسابو من مناىج اٞتاىلية{ :أَفَ ُحك َ
ِ ِ
ْ ِِ ِ
ْما لَِق ْوٍـ يُوقِنُو َف *} [ا١تائدة .]50 :
اٞتَاىليَّة يَػْبػغُو َف َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن اللَّو ُحك ً
أفضل تشريع  ،بينما شرائع اٞتاىلية كلّها
أكمل تشريع  ،و ُ
وأ ّف التشريع السماوي الذي يعرضوف عنو ىو ُ
اختالؿ  ،وأ ّف منهج الًتبية اإلسالمية ىو وحده الكفيل بإنشاء اإلنساف الصاحل  ،وما
اؼ و ٌ
نقص وا٨تر ٌ
ٌ
سواه كلو ا٨تراؼ[(.])557
والبداية ىي معركة النفوس  ،قاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ الَ يػُغَيّْػ ُر َما بَِق ْوٍـ َح َّىت يػُغَيّْػ ُروا َما بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم} [الرعد،:
ِ
األخذ ٔتنهجهم القراِّن
غَت ا١تسلموف ما بأنفسهم  ،وك ّفوا عن إعراضهم عن كتاب اهلل  ،وعادوا إذل
فإذا ّ
فسيعيد اهلل خَتاهتم إليهم ػ بقدر منو ٍ
وّتهد يبذلونو تنفيذاً ألمر رّٔم ػ فيصبحوف أغٌت أمة ُب األرض ،
،
ُ
قاؿ تعاذل{ :ولَو أ ََّف أَىل الْ ُقرى آمنُوا واتَّػ َقوا لََفتحنَا علَي ِهم بػرَك ٍ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض} [االعراؼ :
ات ِم َن َّ
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ
 .]96ويصبحوف من ٍَبَّ أقوى أمة ُب األرض  ،فإف الغٍت ىو الذي أنشأ القوة ا١تادية  ،اليت ينتصر ّٔا
سالـ ُب العادل ا١تهد ِ
ا١تؤمنوف  ،ويصبحوف أداة ٍ
َّد بالدمار ػ ألف العادل ػ ٔتعسكريو ّإ٪تا يتنازعُ على امتالكنا
ومالّؾ أنفسنا ،
٨تن  ،امتالؾ خَتاتنا  ،واستعبادنا  ،وكسر شوكتنا  ،فيوـ نكو ُف
َ
أصحاب ثرواتنا ُ ،
ُ
٘تنع النزاع ُب األرض  ،أو ُب القليل يكوف نزاعهم خارجاً عنا  ،وليس واقعاً علينا
ّْ
القوةَ اليت ُ
فسنكوف ّ
كما ىو اليوـ[(.])558
ثالثاً ػ حقوؽ النيب (ص):
 1ػ اإلٯتاف بو (ص):
ىو تصديقو  ،وطاعاتو  ،واتّباع شريعتو[( ، ])559وىذه األمور ىي الركائز اليت يقوـ عليها اإلٯتاف
بالنيب (ص).
وعن بياف ىذه األمور ا١تطلوبة عند اإلٯتاف بو بالنيب (ص) .قاؿ العلماء:
أ ػ أما تصديقو (ص) فيتعلّق بو أمراف عظيماف:
٥تتص بو(ص)[(.])560
إثبات نبوتو  ،وصدقو فيما بلّغو عن اهلل  ،وىذا ّّ
أحد٫تاُ :
ويندرج ٖتت ىذا اإلثبات والتصديق ع ّدةُ أموٍر منها:
* اإلٯتا ُف بعموـ رسالتو إذل كافة الثقلُت إنسهم وجنهم.

* اإلٯتاف بكونو خاًب النبيُت  ،ورسالتو خا٘تة الرساالت.
* اإلٯتاف بكوف رسالتو ناسخة ١تا قبلها من الشرائع.
* اإلٯتاف بأنو (ص) قد بلغ الرسالة  ،وأكملها  ،و ّأدى األمانة  ،ونصح ألمتو حىت تركهم على بيضاء
ليلها كنهارىا.
* اإلٯتاف بعظمتو.
* اإلٯتاف ٔتالو من حقوؽ  ،كما سيأٌب تفصيلُها بإذف اهلل.
ب ػ تصدي ُقو فيما جاء بو  ،و َّ
٬تب اتباعو  ،وىذا ٬تب عليو (ص) وعلى
أف ما جاء بو من عند اهلل ّّ
حق ُ
كل أحد[(.])561
ّْ
النيب (ص) ُب ٚتيع ما أخرب بو عن اهلل عز وجل  ،من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأٌب
فيجب
تصديق ّْ
ُ
وحرـ من حراـ  ،واإلٯتاف بأ ّف ذلك كلو من عند اهلل عز وجل  ،قاؿ تعاذل:
أحل من حالؿ ّ ،
 ،وفيما ّ
ِ
ِ
ِ
وحى *} [النجم  3 :ػ .]4
{ َوَما يَػْنط ُق َع ِن ا ْ٢تََوى *إ ْف ُى َو إالَّ َو ْح ٌي يُ َ
ٍ
يب َّ
أف معرفة ما جاء بو
كل أحد أف َ
يؤمن ٔتا جاء بو الرسوؿ (ص) إٯتاناً ُ٣تمالً  ،وال ر َ
و٬تب على ّ
فرض على الكفاية[(.])562
الرسوؿ (ص) على التفصيل ٌ
ب ػ طاعتو واتباع شريعتو:
يتضمن كذلك
يتضمن تصديقو فيما جاء بو  ،فهو ّ
إ ّف اإلٯتاف بالرسوؿ (ص) كما ّ
العزـ على العمل ٔتا جاء بو  ،وىذه ىي الركيزةُ الثانيةُ من ركائز اإلٯتاف بو (ص)  ،وىي تعٍت :االنقياد لو
وؿ
الر ُس ُ
(ص)  ،وذلك بفعل ما أمر بو  ،واجتناب ما هنى عنو وزجر  ،امتثاالً لقولو تعاذلَ { :وَما آتَا ُك ُم َّ
فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَػ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا} [اٟتشر .])563([]7 :
 2ػ وجوب طاعة النيب (ص) ولزوـ سنتو  ،واحملافظة عليها:
َّ
اطن متعددة من القراف
إف االيات الواردة ُب األمر بطاعة النيب (ص) واتباعو واالقتداء بو  ،جاءت ُب مو َ
الكرمي  ،واتّصفت تلك االيات بتنوع أساليبها  ،وتع ّدد صيغها مع اٖتادىا ٚتيعاً ُب األمر باالقتداء بالنيب
(ص) وطاعتو ُب ٚتيع ما جاء بو من شرائع وأحكاـ من عند اهلل عز وجل[( ، ])564وٯتكن
تقسيمها على حسب ما ّاٖتدت بو ُب السياؽ على النحو التارل:
ُ
أ ػ االيات اليت جاء فيها األمر بطاعتو:
ومن تلك االيات:
اع اللَّوَ} [النساء .]80 :
الر ُس َ
قولو تعاذلَ { :م ْن يُ ِط ِع َّ
وؿ فَػ َق ْد أَطَ َ
وقولو تعاذل{ :وأ ِ
وؿ لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َٛتُو َف *} [اؿ عمراف.]132 :
الر ُس َ
َط ُيعوا اللَّوَ َو َّ
َ
ِِ ِ
ِ
ك ُى ُم الْ َفائُِزو َف *} [النور .]52 :
ش اللَّوَ َويَػتَّقو فَأُولَئ َ
ور ُسولَوُ َوٮتَْ َ
وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يُط ِع اللَّوَ َ

وقاؿ تعاذل{ :قُل من َذا الَّ ِذي يػع ِ
ص ُم ُك ْم ِم َن اللَّ ِو إِ ْف أ ََر َاد بِ ُك ْم ُسوءًا أ َْو أ ََر َاد بِ ُك ْم َر ْٛتَةً َوالَ َِ٬ت ُدو َف َ٢تُ ْم ِم ْن
َْ
ْ َْ
وف اللَّ ِو ولِيِّا والَ نَ ِ
د ِ
ص ًَتا *} [االحزاب .]71 :
ُ
َ َ
وؿ فَِإ ْف تَػولَّوا فَِإ َّف اللَّو الَ ُِ٭ت ُّ ِ
وقاؿ تعاذل{ :قُل أ ِ
ين *} [اؿ عمراف.]32 :
الر ُس َ
َط ُيعوا اللَّوَ َو َّ
َ
َْ
ب اْل َكاف ِر َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
يما
وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يُط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ يُ ْدخ ْلوُ َجنَّات َْٕت ِري م ْن َْٖتت َها األَنْػ َه ُار َوَم ْن يَػتَػ َوؿ يػُ َع ّْذبْوُ َع َذابًا أَل ً
*} [الفتح .]17 :
ب ػ وُب ايات أخر يأمر اهلل سبحانو بطاعتو وطاعة رسولو (ص)  ،مع إعادة الفعل  ،وُب ذلك إشارةٌ
ٕتب طاعتو فيو  ،وإف دل يكن مأموراً بو بعينو ُب كالـ اهلل  ،الذي
يأمر بو رسوؿ اهلل (ص) ُ
إذل أ ّف ما ُ
فتجب طاعةُ الرسوؿ (ص) مفردةً  ،كما ٕتب مقرونةً بأمره سبحانو  ،ومن ىذه االيات:
ىو القراف ،
ُ
َّ ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
وؿ َوالَ تُػْب ِطلُوا أ َْع َمالَ ُك ْم *} [٤تمد .]33 :
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ين َ
آمنُوا أ ُ َ َ
قولو تعاذل{ :يَاأَيػُّ َها الذ َ
ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
ُت *}
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
اح َذ ُروا فَِإ ْف تَػ َولَّْيتُ ْم فَ ْ
اعلَ ُموا أََّ٪تَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَالَغُ الْ ُمبِ ُ
وؿ َو ْ
وقولو تعاذلَ { :وأ ُ َ َ
[ا١تائدة .]92 :
ِ
ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
وؿ فَِإ ْف تَػ َولَّ ْوا فَِإَّ٪تَا َعلَْيو َما ُٛتّْ َل َو َعلَْي ُك ْم َما ُٛتّْْلتُ ْم َوإِ ْف تُط ُيعوهُ
وقولو تعاذل{ :قُ ْل أ ُ َ َ
الرس ِ
ُت *} [النور .]54 :
وؿ إِالَّ الْبَالَغُ الْ ُمبِ ُ
تَػ ْهتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ ُ
َّ ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
وؿ َوأ ِ
ُورل األ َْم ِر ِمْن ُك ْم} [النساء .]59 :
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ين َ
آمنُوا أ ُ َ َ
وقاؿ تعاذل{ :يَاأَيػُّ َها الذ َ
وُب ىذه االية أمر تعاذل بطاعتو ،وطاعة رسولو (ص) ،وأعاد الفعل إعالماً بأ ّف طاعة الرسوؿ (ص) ٕتب
أمر
استقالالً من غَت عرض ما أمر بو على الكتاب  ،بل إذا أمر وجبت طاعتو مطلقاً  ،سواء كاف ما َ
بو ُب الكتاب أو دل يكن فيو  ،فإنّو أوٌب الكتاب ومثلو معو[( ، ])565لقولو (ص)« :أال أِّن أوتيت
الكتاب ومثلو معو»[(.])566
الفعل  ،وجعل طاعتهم ُب ضمن طاعة الرسوؿ (ص) ،
ودل يأمر بطاعة أورل األمر استقالالً  ،بل حذؼ َ
إيذاناً بأهنم إ٪تا يطاعوف تبعاً لطاعة الرسوؿ (ص)  ،فمن أمر منهم بطاعة الرسوؿ (ص) وجبت طاعتو ،
صح عنو (ص) أنو قاؿ:
ومن أمر منهم ٓتالؼ ما جاء بو الرسوؿ (ص) فال َ
ٝتع لو وال طاعة  ،كما ّ
«ال طاعة ُب معصية اهلل  ،إ٪تا الطاعة ُب ا١تعروؼ»[( ، ])567وقاؿ (ص)« :على ا١ترء ا١تسلم السمع
أحب أو كره ،إال أ ْف يؤمر ٔتعصية  ،فال ٝتع وال طاعة»[(.])568
والطاعة فيما ّ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
وؿ فَِإ ْف تَػ َولَّ ْوا فَِإَّ٪تَا َعلَْي ِو َما ُٛتّْ َل َو َعلَْي ُك ْم َما ُٛتّْْلتُ ْم َوإِ ْف
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
وُب قولو تعاذل{ :قُ ْل أ ُ َ َ
ِ
الرس ِ
ُت *} [النور .]54 :
وؿ إِالَّ الْبَالَغُ الْ ُمبِ ُ
تُط ُيعوهُ تَػ ْهتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ ُ
فقد أخرب تعاذل ُب ىذه االية أ ّف ا٢تداية ُب طاعة الرسوؿ (ص) ال ُب غَتىا  ،فإنو معلّق بالشرط ،
وجود ٢تا بدوف
فينتفي بانتفائو ..وىذا من األحكاـ اليت ترتبت على شروط وعلقت  ،فال َ

شروطها[( ])569إذا ما علّق على الشرط  ،فهو عدـ عند عدمو  ،وإال دل يكن شرطاً لو  ،وإذا ثبت
نص ُب انتفاء ا٢تداية عند عدـ طاعتو[(.])570
ىذا  ،فاالية ّّ
وقولو تعاذل{ :فَِإ ْف تَػ َولَّ ْوا فَِإَّ٪تَا َعلَْي ِو َما ُٛتّْ َل}  ،وا١تعٌت :أنّو قد ٛتل أداء الرسالة وتبليغها  ،وٛتلتم طاعتو
 ،واالنقياد لو  ،والتسليم[(.])571
ج ػ االيات اليت جاء فيها األمر باتباعو والتأسي بو واألخذ ٔتا شرعو:
فقد جاء األمر من اهلل تبارؾ وتعاذل باتباع رسولو (ص) والتأسي بو ُب مواطن متعددة كما ُب كتابو
العزيز[(.])572
قاؿ تعاذل{ :قُ ْل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُِٖتبُّو َف اللَّوَ فَاتَّبِ ُعوِِّن ُْ٭تبِْب ُك ُم اللَّوُ َويَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم} [اؿ عمراف.]31 :
ففي ىذه االيةُ األوذل جعل اهلل االتّباع سبيالً إذل نيل حبّو  ،ووسيلةً إذل ٖتقيق رضاه  ،وحصوؿ غفرانو ،
كل
إذ باتّباع الرسوؿ (ص)
٭تصل ُّ
كل ا٠تَت ُب اتّباعو  ،و ّ
الشر ّ
حب اهلل تعاذل ورضاه ومثوبتو  ،فا٠تَت ّ
ُ
الشر ُب ٥تالفتو واالبتعاد عن سنتو  ،فاالتّباع ىو دليل احملبّة وبرىاهنا  ،وبتح ّققو تكوف احملبّة اليت ىي
ّ
إحدى ٙتراتو  ،كما قاؿ تعاذل{ :فَاتَّبِ ُعوِِّن ُْ٭تبِْب ُك ُم اللَّوُ}  ،كما أ ّف من ٙتراتو غفراف الذنوب  ،كما جاء
ُب ىذه االية نفسها { َويَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم}
وىذه ا١تنزلةُ وا١تكانةُ التّباع الرسوؿ (ص) نابعةٌ من كوف ىذا االتباع ّإ٪تا ىو ُب
اٟتقيقة اتباع هلل  ،إذ الرسوؿ (ص) ّإ٪تا جاء ٢تذا الدين من عند اهلل عز وجل  ،فهو شرعُ اهلل ودينو الذي
أوحاه لرسولو (ص) ليبلغو للعباد  ،فالرسوؿ (ص) ّإ٪تا ىو مبلّغ عن اهلل  ،ودل ِ
يأت بشيء من عند نفسو
رل أََّ٪تَا إِ َ٢ت ُكم إِلَو و ِ
ِ
ِ
اح ٌد فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجو لَِقاءَ َربِّْو فَػ ْليَػ ْع َم ْل
وحى إِ ََّ
 ،قاؿ تعاذل{ :قُ ْل إَّ٪تَا أَنَا بَ َشٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
ُ ْ ٌَ
عمالً ِ
ِِ ِ ِ
وؿ ِٔتَا أُنْ ِزَؿ
الر ُس ُ
آم َن َّ
ََ َ
َح ًدا *} [الكهف  .]110 :وقاؿ تعاذلَ { :
صاٟتًا َوالَ يُ ْش ِرْؾ بعبَ َادة َربّْو أ َ
إِلَْي ِو ِم ْن َربِّْو} [البقرة .]285 :
وؿ اللَّ ِو إِلَْي ُك ْم
َّاس إِ ِّّْن َر ُس ُ
األمر ّ
بالتأسي بو واتباعو قولو تعاذل{ :قُ ْل يَاأَيُّػ َها الن ُ
ومن االيات اليت جاء فيها ُ
َِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
َّيب األ ُّْم ّْي الَّ ِذي
ٚت ًيعا الَّذي لَوُ ُم ْل ُ
يت فَآمنُوا بِاللَّو َوَر ُسولو النِ ّْ
ض الَ إِلَوَ إِالَّ ُى َو ُْ٭تيِي َوُٯت ُ
ك َّ َ َ
يػُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو َوَكلِ َماتِِو َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف *} [االعراؼ .]158 :
جاء األمر باالتباع عقب األم ِر باإلٯتاف تأكيداً على وجوب اتباع النيب (ص)  ،وإال فإ ّف االتباع داخل ُب
اإلٯتاف  ،ولكن أفرد بالذكر ىنا تنبيهاً على أ٫تيتو وعظيم منزلتو[(.])573
وؿ فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَػ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا} [اٟتشر  .]7 :فهذه االية أوجبت
الر ُس ُ
وقاؿ تعاذلَ { :وَما آتَا ُك ُم َّ
االتّباع ا١تطلق للنيب (ص)  ،فما أمر بو من شيء  ،فإف علينا فعلو  ،وما هنى عن شيء  ،فإ ّف علينا تركو
واجتنابو  ،فهو ال يأمر إال ٓتَت  ،وال ينهى إال عن شر[(.])574
وُب ىذا االتّباع واالنقياد حياتنا وفالحنا  ،كما قاؿ تعاذل{ :ياأَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا استَ ِجيبوا لِلَّ ِو ولِ َّلرس ِ
وؿ إِذَا
َ َ
َ ُ
َ َ ْ ُ
ُت الْ َم ْرِء َوقَػ ْلبِ ِو َوأَنَّوُ إِلَْي ِو ُْٖت َش ُرو َف *} [االنفاؿ .]24 :
َد َعا ُك ْم لِ َما ُْ٭تيِي ُك ْم َو ْاعلَ ُموا أ ََّف اللَّوَ َ٭تُ ُ
وؿ بَػ ْ َ

استجاب هلل ولرسولو (ص) ظاىراً وباطناً  ،فهؤالء ىم األحياء
إذ اٟتياةُ اٟتقيقية الطيّبة ىي حياةُ َم ِن
َ
أكمل الناس حياة أكملَهم استجابةً
وإف ماتوا  ،وغَتىم أموات  ،وإف كانوا أحياء األبداف  ،و٢تذا كاف ُ
كل ما دعا إليو ففيو اٟتياة  ،فمن فاتو جزءٌ منو فاتو جزءٌ من اٟتياة  ،وفيو
لدعوة الرسوؿ (ص)  ،فإ ّف ّ
من
اٟتياة ْتسب ما استجاب للرسوؿ(ص)[(.])575
ترؾ االستجابة لو  ،أو تثاقل وتباطأ عنها  ،فقاؿ تعاذل:
ٖتذير َم ْن َ
األمر باالستجابة َ
ولقد أعقب ىذا َ
ُت الْ َم ْرِء َوقَػ ْلبِ ِو}  ،وأبطأًب عنها  ،فال تأمنوا أ ّف اهلل
وا١تعٌت :أنكم إف تثاقلتم عن { َو ْاعلَ ُموا أ ََّف اللَّوَ َ٭تُ ُ
وؿ بَػ ْ َ
٭توؿ بينكم وبُت قلوبكم  ،فال ٯتكنكم بعد ذلك من االستجابة عقوبة لكم بعد وضوح اٟتق
واستبانتو[(.])576
ِ
ِ
ِ ِ
وأما قولو تعاذل{ :لَ َق ْد َكا َف لَ ُك ْم ُِب َر ُسوؿ اللَّو أ ْ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجو اللَّوَ َوالْيَػ ْوَـ ااخَر َوذَ َكَر اللَّوَ
َكثِ ًَتا *} [االحزاب .]21 :
ا٠تلق ُب أقوالو وأفعالو  ،وٚتيع
فقد جعل اهلل تبارؾ وتعاذل من رسولو (ص) األسوة والقدوة
ليحتذي بو ُ
َ
التأسي برسوؿ اهلل
أصل كبَتٌ ُب ّ
ما جاء بو النيب (ص)[( ، ])577قاؿ ابن كثَت :ىذه االية الكرٯتة ٌ
(ص) ُب أقوالو وأفعالو وأحوالو[(.])578
د ػ االيات اليت جاء فيها التسليم ٟتكمو واالنقياد لو:
قاؿ تعاذل{ :فَالَ وربّْك الَ يػؤِمنو َف ح َّىت ُ٭ت ّْكم َ ِ
يما َش َجَر بَػْيػنَػ ُه ْم ٍُبَّ الَ َِ٬ت ُدوا ُِب أَنْػ ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِ٦تَّا
وؾ ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ ُ
ِ
يما *} [النساء .]65 :
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
يقسم اهلل تعاذل بنفسو الكرٯتة ا١تق ّدسة أنّو ال يؤمن أح ٌد حىت ّْ
٭تك َم الرسوؿ (ص) ُب ٚتيع األمور  ،فما
اٟتق الذي ٬تب االنقياد لو باطناً وظاىراً  ،و٢تذا قاؿ تعاذلٍُ { :بَّ الَ َِ٬ت ُدوا ُِب أَنْػ ُف ِس ِه ْم
َح َك َم بو فهو ُّ
ِ
ِ
يما *} [النساء  ، ]65 :أي إذا حكموؾ يطيعونك ُب بواطنهم  ،فال
َحَر ًجا ٦تَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
٬تدوف ُب أنفسهم حرجاً ٦تا
حكمت بو  ،وينقادوف لو ُب الظاىر والباطن  ،فيسلّموف لك تسليماً كلياً
َ
من غَت ٦تانعة وال مدافعة وال منازعة[(.])579
العبد أف يعلم ػ قبولو ٟتكم
لكل مسلم أف يعرض نفسو عليها[( ])580ومىت أراد ُ
وىذه االيةُ ينبغي ّْ
ويطالع قلبو عند ورود حكمو على خالؼ ىواه وغرضو ،
فلينظر ُب حالو ،
الرسوؿ (ص) والتسليم لو ػ
ْ
ْ
أو على خالؼ ما قلد فيو أسالفو من ا١تسائل الكبار وما دوهنا{ :ب ِل ا ِإلنْسا ُف علَى نَػ ْف ِس ِو ب ِ
ص ََتةٌ * َولَ ْو
َ َ
َ
َ
أَْل َقى َم َع ِاذ َيرهُ *} [القيامة  14 :ػ .]15

بودىم أ ْف لو دل ترد؟ وكم من
فسبحاف اهلل كم من حزازة ُب نفوس كثَت من الناس من كثَت من النصوص ّ
شجى ُب حلوقهم منها ومن موردىا؟ ستبدو ٢تم تلك السرائر بالذي
حزازة ُب أكبادىم منها؟ وكم من ً
يسوء وٮتزي يوـ تبلى السرائر[(.])581
ِِ
ُت
ومن االيات اليت جاءت ُب وجوب التسليم ٟتكمو  ،واالنقياد لو  ،قولو تعاذل{ :إَِّ٪تَا َكا َف قَػ ْوَؿ اْل ُم ْؤمن َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُى ُم اْل ُم ْفلِ ُحو َف *} [النور :
إِ َذا ُد ُعوا إِ َذل اللَّو َوَر ُسولو ليَ ْح ُك َم بَػْيػنَػ ُه ْم أَ ْف يَػ ُقولُوا َٝت ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئ َ
ٍِ
ِ ِ
ا٠تِيَػَرةُ ِم ْن
ضى اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْمًرا أَ ْف يَ ُكو َف َ٢تُ ُم ْ
 .]51وقولو تعاذلَ { :وَما َكا َف ل ُم ْؤم ٍن َوالَ ُم ْؤمنَة إِ َذا قَ َ
أ َْم ِرِى ْم َوَم ْن يَػ ْع ِ
ضالَالً ُمبِيناً *} [االحزاب .]36 :
ض َّل َ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد َ
ث األمة على طاعة رسوؿ اهلل (ص) وامتثاؿ أمره  ،واتباع ما جاء بو  ،فهي
و ّأما األحاديث النبوية ُب َح ّْ
كثَتةٌ منها:
كل أميت يدخلو َف اٞتنَّةَ إال َم ْن أىب» قالوا :يا
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أ ّف رسوؿ اهلل (ص) قاؿُّ « :
دخل اٞتنَّة  ،ومن عصاِّن فقد أىب»[(.])582
رسوؿ اهلل ومن يأىب؟ قاؿ« :من أطاعٍت َ
أطاع اهلل  ،ومن عصاِّن فقد عصى اهلل»[(.])583
وقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :من أطاعٍت فقد َ
ِ
نيب بعثَو
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أ ّف رسوؿ اهلل (ص) قاؿ« :ما م ْن ٍّيب
اهلل ُب أ ٍ
ُمة قبلي إالّ كاف لو من أ ُّمتو حواريوف وأصحاب  ،يأخذوف بسنّتو  ،ويقتدوف بأمره ٍ ،ب ّإهنا
ُ
خلوؼ يقولوف ما ال يفعلوف  ،ويفعلوف ما ال يؤمروف  ،ومن جاىدىم بيده فهو مؤمن
ٗتلف من بعدىم
ٌ
 ،ومن جاىدىم بلسانو فهو مؤمن  ،ومن جاىدىم بقلبو فهو مؤمن  ،وليس وراءَ ذلك من اإلٯتاف حبةُ
ٍ
خردؿ»[(.])584
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :جاء ثالثةُ ٍ
رىط إذل بيوت أزواج النيب (ص) يسألوف عن عبادة
َ
ِ
النيب (ص)  ،وقد ُغفَر لو ما تق ّدـ من
فلما أخربوا ّ
٨تن من ّْ
النيب (ص) ّ ،
أين ُ
كأهنم تقالّوىا  ،فقالوا :و َ
أفطر .وقاؿ
ذنبو وما ّ
تأخر؟! قاؿ أحدىم :أما أنا فأنا أصلّْي الليل أبداً .وقاؿ اخر :أنا ُ
الدىر وال ُ
أصوـ َ
أتزو ُج أبداً.
اخر :أنا أعت ِزُؿ النساءَ فال ّ
لكٍت
فجاء رسوؿ اهلل (ص) فقاؿ« :أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟ أما واهللِ ّْ
أِّن أخشاكم هللِ وأتقاكم لو  ،و ّْ
ِ
ِ
فليس مٍت»[(.])585
أصوـ وأُفْط ُر  ،وأ َ
ُ
ُصلّْي وأ َْرقُ ُد  ،و ّ
أتزو ُج النساءَ  ،فَ َم ْن َرغ َ
ب عن سنّيت َ
وقد رسم النيب (ص) ُب ىذا اٟتديث ركيزتُت أساسيتُت ُب ىذا الدين ٫تا :االتباع  ،وترؾ
االبتداع[(.])586
اقف ِ
الناس من األخذ بدعوتو واتّباع سنتو  ،عن أيب موسى األشعري رضي اهلل
وقد ّبُت الرسوؿ (ص) مو َ
عنو عن النيب (ص) أنو قاؿ« :إ ّف مثل ما بعثٍت اهلل بو عز وجل من ا٢تدى والعلم كمثل ٍ
أصاب
غيث
ُ
َ
ّ ّ
َ
ّ
فأنبتت الكألَ والعشب الكثَت  ،وكاف منها ِ
أجادب أمسكتِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
أرضاً  ،فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ قبلت ا١تاءَ
أصاب طائفةً منها أُخرى ّ ،إ٪تا ىي قِيعا ٌف
وزرعوا  ،و َ
الناس  ،فشربوا منها ُ ،
وسقوا َ ،
ا١تاءَ  ،فنفع اهلل منها َ

ِ
ِ
ِ
ِ
وعلَّ َم  ،ومثل َم ْن دل
ال ٘تس ُ
ت كألً  ،فذلك َمثَ ُل َم ْن فَقو ُب دي ِن اهلل  ،ونفعو اهلل بو فعل َم َ
ك ماءً  ،وال تُػْنبِ ُ
ُرسلت بو»[(.])587
يرفع بذلك رأساً  ،ودل يقبل ىدى اهلل الذي أ ُ
الناس ػ فيما يتّصل بدعوتو ػ إذل ثالث أقساـ  ،وشبّو (ص) العِْل َم
قسم ُّ
وُب ىذا اٟتديث ّ
النيب (ص) َ
سبب حياة
الذي جاء بو بالغيث  ،أل ّف كالً منهما سبب اٟتياة ،
ُ
العلم ُ
فالغيث ُ
سبب حياة األبداف  ،و ُ
القلوب  ،وشبو القلوب باألودية كما قاؿ تعاذل{ :أَنْػزَؿ ِمن َّ ِ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَىا} [الرعد
الس َماء َماءً فَ َسالَ ْ
َ
ّ
َ َ
 ]17 :كما أ ّف األرضُت ثالثة بالنسبة إذل قبوؿ الغيث.
ِ
كل
النبت من ّْ
أرض زكية  ،قابلةٌ للشراب والنبات  ،فإذا أصأّا ُ
الغيث ار ْ
_خ إحداىاٌ :
توت  ،ومنو يثم ُر َ
ِ
القلب الزكي الذكي  ،فهو يػ ْقبل العلم بذكائو ِ ،
ك َمثَل ِ
فيثم ُر فيو وجوه اٟتِ َك ِم ودين
زوج ٍ
ٍ
ََُ َ
ّٔيج  ،فذل َ ُ
ِ
ِ
مثمر
اٟتق بزكائو  ،فهو قابِ ٌل للعلم بذكائو  ،ويثم ُر فيو َ
وجوه اٟتكم والدين بزكائو  ،فهو قاب ٌل للعل ِم ٌ
١توجبو وفقهو وأسرار معادنو.
ِ
الناس لورودىا والسقي منها ،
_خ والثانيةٌ :
أرض صلبةٌ قابلةٌ لثبوت ما فيها وحفظو  ،فهذه ُ
تنفع َ
تصرؼ فيو  ،وال استنباط  ،بل
واالزدراع وىو مثل القلب اٟتافظ للعلم  ،الذي ٭تفظو كما ٝتعو دوف ُب ّ
للحفظ ِ
حام ِل ٍ
رب ِ
ِ
ِ
فقو إذل َم ْن
النيب (ص)« :فَ َّ
آّرد فهو ّ
يؤدي كما ٝتع  ،وىو م َن القسم الذي قاؿ فيو ُّ
ّ
فقو غ َِت ٍ
حام ِل ٍ
ورب ِ
فقيو»[(.])588
ىو أفقو منو َّ ،
فاألوؿ :كمثل الغٍت التاجر ا٠تبَت بوجوه ا١تكاسب والتجار ِ
ات  ،فهو يكسب ٔتالو ما شاء.
ظ ١تا ال ٭تسن التصرؼ والتقلب
والثاِّن :مثل الغٍت الذي ال خربةَ لو بوجوه الربح وا١تكسب  ،ولكنّو حافِ ٌ
فيو.
ِ
ك ماءً  ،فلو أصأّا من
النبات  ،وال ٯتس ُ
_خ واألرض الثالثةٌ :
يقبل َ
أرض قاعٌ  ،وىو ا١تستوى الذي ال ُ
ا١تطر ما أصأّا دل تنفع منو ٍ
بشيء.
وإ٪تا ىو ٔتنزلة األرض البور اليت ال تنبت وال ٖتفظ
فهذا مثل القلب الذي ال يقبل العلم والفقو والدراية ّ ،
مثل الفق َِت الذي ال ماؿ لو  ،وال ٭تسن ٯتسك ماالً.
 ،وىو ُ
فاألوؿ :عادلٌ معلّ ٌم  ،وداع إذل اهلل على بصَتةٍ  ،فهذا من ور ِثة العلم.
مؤد ١تا ٝتعو  ،فهذا ِ
احملموؿ إليو ويستثمر.
٭تم ُل لغَته ما يتّ ِج ُر بو
ظ ٍّيب
ُ
والثاِّن :حاف ٌ
اٟتديث
والثالث :ال ىذا وال ىذا  ،فهو الذي دل يقبل ىدى اهلل  ،ودل يرفع بو رأساً فاستوعب ىذا
ُ
أقساـ ا٠تلق ُب الدعوة النبوية ومناز٢تم منها قسماف :قسم سعيد  ،وقسم شقي[(.])589
ىػ األدلة من القراف الكرمي على التحذير من معصية الرسوؿ (ص) وحكم من خالفو:

اطن ع ّدة من القراف الكرمي  ،وقد جاء
ورد
التحذير مصحوباً
التحذير من معصية الرسوؿ (ص) ُب مو َ
ُ
ُ
بالوعيد الشديد لذلك ا١تخالف العاصي ومن تلك ا١تواطن.
َّ ِ
ِ ِ
الرس ِ
ين يَػتَ َسلَّلُو َف ِمْن ُك ْم
وؿ بَػْيػنَ ُك ْم َك ُد َعاء بَػ ْعض ُك ْم بَػ ْع ً
قولو تعاذل{ :الَ َْٕت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
ضا قَ ْد يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ الذ َ
صيبػهم ع َذ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يم *} [النور .]63 :
ين ُٮتَال ُفو َف َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْف تُصيبَػ ُه ْم فْتػنَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ل َوا ًذا فَػ ْليَ ْح َذر الذ َ
ِ ِ
ِ
وقولو تعاذلَ { :وَم ْن يَػ ْع ِ
ُت *}
اب ُم ِه ٌ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَػتَػ َع َّد ُح ُد َ
ودهُ يُ ْدخ ْلوُ نَ ًارا َخال ًدا ف َيها َولَوُ َع َذ ٌ
[النساء .]14 :
وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يَػ ْع ِ
ضالَالً ُمبِيناً *} [النساء .]36 :
ض َّل َ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد َ
ص اللَّو ورسولَو فَِإ َّف لَو نَار جهن ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا *} [اٞتن .]23 :
وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يَػ ْع ِ َ َ َ ُ ُ
َّم َخالد َ
ُ َ ََ َ
يد الْعِ َق ِ
اب *} [االنفاؿ .]13 :
وقاؿ تعاذلَ { :وَم ْن يُ َشاقِ ِق اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَِإ َّف اللَّوَ َش ِد ُ
َف لَو نَار جهن ِ ِ ِ
ا٠تِز ِ
ِ ِ َّ
يم *}
َّم َخال ًدا ف َيها َذل َ
ك ْْ ُ
ي الْ َعظ ُ
وقولو تعاذل{ :أَ َدلْ يَػ ْعلَ ُموا أَنَّوُ َم ْن ُ٭تَادد اللوَ َوَر ُسولَوُ فَأ َّ ُ َ َ َ َ
[التوبة .]63 :
ِ َّ ِ
ِ
ُت *} [آّادلة .]20 :
ين ُ٭تَ ُّ
آدو َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ أُولَئ َ
ك ُِب األَ َذلّْ َ
وقولو تعاذل{ :إ َّف الذ َ
يرض بو إالّ إذا كاف موافقاً ٢تواه  ،فهو
كل من
كما أ ّف َّ
أعرض عن حكم الرسوؿ (ص) ودل ينقد لو  ،ودل َ
َ
بنص القراف الكرمي.
٤تكوـ عليو بالنفاؽ ّْ
ٌ
ِ ِ
يدو َف أَ ْف يػتحا َكموا إِ َذل الطَّاغُ ِ
وت
ك يُِر ُ
ك َوَما أُنْ ِزَؿ م ْن قَػْبل َ
آمنُوا ِٔتَا أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
قاؿ تعاذل{ :يَػ ْز ُع ُمو َف أَنػ ُ
َّه ْم َ
ََ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا بِِو َويُِر ُ
يد الشَّْيطَا ُف أَ ْف يُضلَّ ُه ْم َ
يل َ٢تُ ْم تَػ َعالَ ْوا إِ َذل َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ
ضالَالً بَع ًيدا * َوإذَا ق َ
ِِ
الرس ِ
ِ
ودا *} [النساء  60 :ػ .]61
صدُّو َف َعْن َ
ص ُد ً
ت الْ ُمنَافق َ
وؿ َرأَيْ َ
ك ُ
ُت يَ ُ
َوإ َذل َّ ُ
وقاؿ تعاذل{ :وإِذَا دعوا إِ َذل اللَّ ِو ورسولِِو لِيح ُكم بػيػنَػهم إِذَا فَ ِر ِ
اٟتَ ُّق يَأْتُوا
ضو َف * َوإِ ْف يَ ُك ْن َ٢تُ ُم ْ
يق مْنػ ُه ْم ُم ْع ِر ُ
َ ُُ
ٌ
َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ك ُى ُم الظَّال ُمو َف
يف اللَّوُ َعلَْي ِه ْم َوَر ُسولُوُ بَ ْل أُولَئ َ
ض أَِـ ْارتَابُوا أ َْـ َٮتَافُو َف أَ ْف َ٭ت َ
ُت *أَُِب قُػلُؤّ ْم َمَر ٌ
إِلَْيو ُم ْذعن َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ك ُى ُم
ُت إِذَا ُد ُعوا إِ َذل اللَّو َوَر ُسولو ليَ ْح ُك َم بَػْيػنَػ ُه ْم أَ ْف يَػ ُقولُوا َٝت ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئ َ
*إَِّ٪تَا َكا َف قَػ ْوَؿ الْ ُم ْؤمن َ
الْ ُم ْفلِ ُحو َف *} [النور  48 :ػ .]51
ِ
اٟتق ُب ص ّفهم  ،وحكم الشرع لصاٟتهم ،
فمن ٝتة ا١تنافقُت ّأهنم ال يتحاكموف لشرع اهلل  ،إالّ إذا كاف ّ
ِ
خالؼ ذلك  ،فال ترى منهم سوى اإلعر ِ
اض عن شرع اهلل ا١تتمثّل ُب كتاب اهلل
األمر على
ّأما إذا كاف ُ
ِ
بالقلب  ،وقوالً
ترس َخ ُب قلؤّم اإلٯتا ُف بشرع اهلل اعتقاداً
وسنة نبيو (ص) .و ّأما أىل اإلٯتاف الذين ّ
باللساف  ،وعمالً باٞتوارح  ،فإ ّف من صفاهتم وعالماهتم ٖتاكمهم لكتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل (ص) ُب
ٚتيع أحوا٢تم وشؤوهنم مع الرضى والتسليم لذلك اٟتكم سواء كاف ٢تم أـ عليهم  ،ولذلك فقد وصف
ِ
ك ىم اْلم ْفلِحو َف *} بينما وصف أىل ِ
النفاؽ
اهلل أىل اإلٯتاف بالفالح[( ، ])590فقاؿ تعاذلَ { :وأُولَئ َ ُ ُ ُ ُ
َ َ
ِ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َف *}
بالظلم حيث تعاذل{ :أُولَئ َ

 3ػ وجوب ٤تبتو (ص):
١تا كانت ٤تبة اهلل ورسولو (ص) من أعظم واجبات اإلٯتاف  ،وأكرب أصولو  ،وأجل قواعده  ،بل ىي
ّ
أف التصديق أصل كل ٍ
َّ
قوؿ من أقواؿ اإلٯتاف[(])591
كما
،
ين
د
ال
و
اإلٯتاف
أعماؿ
من
عمل
كل
أصل
ّ
ُ ّ
ُ
ِ
يتم إٯتا ُف العبد إالّ بو  ،و١تا كانت ىذه احملبّة ىي
 ،و١تّا كانت ىذه احملبةُ من اإلٯتاف الواجب الذي ال ّ
إحدى
ِ
اإلنساف لنفسو وأىلو ومالو
للنيب (ص) على أمتو  ،فقد جعل اهلل ىذه احملبة فوؽ ٤تبة
اٟتقوؽ الواجبة ّْ
نص على ذلك:
والناس أٚتعُت  ،كما َّ
ِ
ِ
اج ُك ْم َو َع ِش ََتتُ ُك ْم
أ ػ ُب كتاب اهلل العزيز  ،قاؿ تعاذل{ :قُ ْل إ ْف َكا َف آبَا ُؤُك ْم َوأَبْػنَا ُؤُك ْم َوإ ْخ َوانُ ُك ْم َوأ َْزَو ُ
ِ
وأَمو ٌاؿ ا ْقػتػرْفػتم ِ
ب إِلَْي ُك ْم ِم َن اللَّ ِو َوَر ُسولِِو َوِج َه ٍاد ُِب
َح َّ
وىا َوٕتَ َارةٌ َٗتْ َش ْو َف َك َس َاد َىا َوَم َساك ُن تَػ ْر َ
َ ْ َ ََ ُ ُ َ
ض ْونَػ َها أ َ
ِِ
ِ
ِِ
ُت *} [التوبة .]24 :
صوا َح َّىت يَأٌِْبَ اللَّوُ بِأ َْم ِرهِ َواللَّوُ الَ يَػ ْهدي الْ َق ْوَـ الْ َفاسق َ
َسبِيلو فَػتَػَربَّ ُ
كل
نصت على وجوب ٤تبة اهلل ورسولو (ص)  ،وأ ّف تلك احملبة ٬تب أف تكوف مق ّدمةً على ّْ
فاالية ّ
ٍ
خالؼ ُب ذلك بُت األمة[(.])592
٤تبوب  ،وال
َ
حضاً وتنبيهاً  ،وداللة وحجة على لزوـ ٤تبتو  ،ووجوب فرضها  ،واستحقاقو ٢تا (ص) ،
كفى ّٔذه االية ّ
أحب إليو من اهلل ورسولو (ص)  ،وأوعدىم بقولو تعاذل:
إذا ّقرع تعاذل َم ْن كاف مالُو وأىلُو وو ُلده َّ
ِ َّ ِ ِِ
ضل  ،ودل يهده
فسقهم بتماـ االية  ،وأعلمهم أهنم ٦تّن َّ
{فَػتَػَربَّ ُ
صوا َح َّىت يَأٌْبَ اللوُ بأ َْمره} ٍ ،ب ّ
اهلل[(.])593
ِِ
ِ
ُت ِم ْن
ب ػ ومن االيات اليت
ّ
يستدؿ ّٔا على وجوب ٤تبّة النيب (ص) قولو تعاذل{ :النِ ُّ
َّيب أ َْوَذل بِالْ ُم ْؤمن َ
ِِ
دليل على أ ّف َم ْن دل يكن الرسوؿ (ص) أوذل بو من نفسو  ،فليس من ا١تؤمنُت ،
أَنْػ ُفسه ْم}  ،فااليةُ ٌ
تتضمن أموراً أ٫تها:
وىذه األولوية ّ
أحب إذل ِ
العبد من نفسو َّ ،
أحب إليو من
اٟتب  ،ونفس العبد ُّ
أف يكو َف النيب (ص) َّ
ألف األولية أصلُها ّ
ِ
اإلٯتاف.
اسم
غَته  ،ومع ىذا ٬تب أف يكوف الرسوؿ (ص) أوذل بو منها  ،فبذلك
٭تصل لو ُ
ُ
ويلزـ من ىذه األولوية واحملبة كما االنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازـ احملبة من الرضا ْتكمو
ُ
والتسليم ألمره  ،وإيثاره على من سواه[(.])594
َّ ِ
ُّ
َش ُّد ُحبِّا لِلَّ ِو}
آمنُوا أ َ
ين َ
ج ػ و٦تا يستدؿ بو كذلك على وجوب ٤تبّة النيب (ص) قولو تعاذلَ { :والذ َ
[البقرة .]165 :
ووجو االستدالؿ ّٔذه االيةَّ :
وجوب ٤تبة النيب (ص)  ،ألنّو ٦تّا يدخل ُب ٤تبة اهلل
تضمنت
َ
أف االية قد ّ
وجبت علينا ٤تبتو  ،ومن ا١تعلوـ أف
٭تب نبيو وخليلو (ص)  ،فمن أجل ذلك
٤تبة ما ٭تبّو اهلل  ،واهلل ُّ
ْ
أصل حب أىل اإلٯتاف ىو حب اهلل  ،ومن أحب اهلل أحب من ٭تبو اهلل  ،وكل ما ٭تب سواه فمحبتو

يستحق أف ٭تب لذاتو من كل ٍ
فالرسوؿ
وجو إال اهلل تعاذل ،
تكوف تبعاً حملبة اهلل  ،إذ ليس ُب الوجود ما
ُ
ُّ
ّ
ّ
(ص) ّإ٪تا ٭تب ألجل اهلل  ،ويطاع ألجل اهلل  ،ويتبع ألجل اهلل  ،وكذا األنبياء والصاٟتوف وسائر
ب اهلل  ،ؤّذا يعلم تعُت ٤تبة النيب (ص) ووجؤّا ولزومها.
ب ٚتيعاً  ،ألهنا ٦تا ُِ٭ت ُّ
األعماؿ الصاٟتة َٖت ُّ
ب
َح َّ
ىذا وقد جاء ذكر ٤تبة الرسوؿ (ص) مقًتناً ٔتحبّة اهلل ُب قولو تعاذل :وكذلك ُب قولو (ص){ :أ َ
ِِ
ِ ِ ِ
أحب إليو ٦تّا
ّٔن حالوَة اإلٯتافَ :م ْن كا َف اهللُ ورسولُو َّ
إلَْي ُك ْم م َن اللَّو َوَر ُسولو} َم ْن ُك َّن فيو َو َج َد ّ
سوا٫تا.])595([»...
ِ
الرسوؿ
كانت ٤تبّةُ
وىذا االقًتا ُف يدلّْل على مدى الصلة الوثيقة بُت ٤تبة اهلل و٤تبة رسوؿ اهلل (ص) ،وإف ْ
ِ
لكن إفرادىا بالذكر مع ّأهنا ِض ْم َن ٤تبّة اهلل فيو إشارة إذل ِعظَ ِم
(ص) داخلةً ض ْم َن ٤تبة اهلل تعاذل أصالً ّ ،
وإشعار بأ٫تيتها ومكانتها[(.])596
قدرىا
ٌ
ِ
ِ
ِ
ور
د ػ ومن األدلة :قولو تعاذل{ :قُ ْل إ ْف ُكْنتُ ْم ُٖتبُّو َف اللَّوَ فَاتَّبِ ُعوِِّن ُْ٭تبِْب ُك ُم اللَّوُ َويَػ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللَّوُ َغ ُف ٌ
ِ
يم *} [اؿ عمراف.]31 :
َرح ٌ
ِ
النيب (ص) َّ ،
ألف اهلل تبارؾ وتعاذل قد جعل برىا َف ٤تبّتو
ففي ىذه االية إشارةٌ ضمنية إذل
وجوب ٤تبّة ّْ
بالنيب (ص)
النيب (ص)  ،وىذا االتّباعُ ال يتح ّق ُق وال يكو ُف إال بعد اإلٯتاف ّْ
ودليل صدقها ىو اتّباعُ ّْ
تعاذل َ
 ،واإلٯتا ُف بو الب ّد فيو من ٖتقق شروطو  ،اليت منها ٤تبة النيب (ص)  ،فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو َّ
أف
أحب إليو من ولده
حىت أكو َف َّ
يؤمن أح ُدكم ّ
رسوؿ اهلل (ص) قاؿ« :فوالذي نفسي بيده ال ُ
ووالده»[(.])597
ىػ واألدلة من السنة على وجوب ٤تبتو (ص) كثَتة منها:
نفسك» فقاؿ لو عمر :فإنّو االف واهللِ
أحب إليك من ِ
َ
قولو (ص)« :ال والذي نفسي بيده حىت أكو َف َّ َ
إرل من نفسي  ،فقاؿ النيب (ص)« :االف يا عمر»[(.])598
ألنت ُّ
أحب َّ
َ
أحب إليو من والدهِ وولدهِ
حىت أكو َف َّ
يؤمن أح ُدكم ّ
وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ النيب (ص)« :ال ُ
و ِ
الناس أٚتعُت»[(.])599
وجد حالوةَ اإلٯتاف :أف
النيب (ص) قاؿٌ « :
من ُك َّن فيو َ
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو عن ّْ
ثالث ْ
يعود ُب الكف ِر بعد
أحب إليو ٦تّا سوا٫تا  ،وأف َّ
يكو َف اهللُ ورسولُو َّ
يكرَه أف َ
٭تب ا١ترءَ ال ٭تبّو إال هلل  ،وأف َ
ؼ ُب النار»[(.])600
أف أنقذه اهلل منو  ،كما يكره أف يػُ ْق َذ َ
رجل إذل رسوؿ اهلل (ص) فقاؿ :يا رسوؿ اهلل مىت الساعة؟
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :جاء ٌ
أعددت للساعة؟» قاؿ :حب اهلل ورسولو .قاؿ« :فإنك مع َم ْن أحببت» قاؿ أنس :فما
قاؿ« :وما
َ
بعد اإلسالـ فرحاً َّ
أحب اهلل
أشد من قوؿ النيب (ص)« :فإنك مع من
أحببت» قاؿ أنس :فأنا ُّ
فرحنا َ
َ
وعمر  ،فأرجو أف أكوف معهم  ،وإف دل أعمل بأعما٢تم[(.])601
ورسولو وأبا بكر َ

من عالمات ٤تبتو (ص):
_خ اتباعو واألخذ بسنتو (ص).
_خ اإلكثار من ذكره (ص).
_خ ٘تٍت رؤيتو والشوؽ إذل لقائو (ص).
_خ النصيحة هلل  ،ولكتابو  ،ولرسولو  ،وألئمة ا١تسلمُت  ،وعامتهم.
_خ تعلّم القراف الكرمي.
_خ ٤تبة من أحب اهلل ورسولو (ص).
_خ بغض من أبغض اهلل ورسولو (ص).
_خ الزىد ُب الدنيا[(.])602
 4ػ وجوب تعزيره وتوقَته وتعظيمو:
اسم جامع لنصره وتأييده  ،ومنعو من كل ما يؤذيو[(.])603
ومعٌت التعزيرٌ :
يعامل من التشريف
ومعٌت التوقَت :اسم جامع ّْ
لكل ما فيو سكينة وطمأنينة من اإلجالؿ واإلكراـ  ،وأف َ
والتكرمي والتعظيم ٔتا يصونو عن كل ما ٮترجو عن ح ّد الوقار[(.])604
ومعٌت التعظيم :التبجيل  ،وقد استخدمو العلماء ُب كالمهم عند ىذه ا١تسألة  ،وذلك لقربو ُب ا١تعٌت إذل
ذىن السامع  ،ولتأديتو للمعٌت ا١تراد من لفظيت (التعزير) و(التوقَت)[(.])605
وتوقَته شعبةٌ عظيمةٌ من شعب اإلٯتاف  ،وىذه الشعبةُ غَت شعبة احملبة ،
إ ّف
تعظيم النيب (ص) وإجاللَو َ
َ
بل َّ
٭تب
٤تب معظّْماً  ،أال ترى أ ّف الوالد ُّ
كل ّْ
إف منزلتها ورتبتَها َ
فوؽ منزلة ورتبة احملبة  ،ذلك ألنّو ليس ُّ
ولده  ،ولكن حبو إياه يدعوه إذل تكرٯتو  ،وال يدعوه إذل تعظيمو  ،والولد ٭تب والده فيجمع بُت التكرمي
والتعظيم  ،فعلمنا بذلك َّ
أف التعظيم رتبتو فوؽ رتبة احملبة[(.])606
هاب ويعظَّم ويوقّر أكثر من كل ولد لوالده  ،ومن كل عبد لسيده ،
ومن حق النيب (ص) على أمتو أف يُ َ
فهذا حق من حقوقو الواجبة[( .])607وىو ما أمر اهلل بو ُب كتابو
َّ ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
آمنُوا
ين َ
العزيز قاؿ تعاذل{ :لتُػ ْؤمنُوا باللَّو َوَر ُسولو َوتػُ َعّْزُروهُ َوتػُ َوقّْػ ُروهُ} [الفتح  .]9 :وقاؿ تعاذل{ :فَالذ َ
بِِو وعَّزروه ونَصروه واتَّػبػعوا الن ِ
ِ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف *} [االعراؼ .]157 :
ُّور الَّذي أُنْ ِزَؿ َم َعوُ أُولَئ َ
َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َ
وُب القراف الكرمي ايات كثَتة جاء فيها التأكيد على ىذا اٟتق من حقوقو (ص) وٓتاصة ُب جوانب معينة
من جوانب تعظيمو  ،ومن تلك االيات ما يلي:
ِ ِ
الرس ِ
ضا} [النور .]63 :ففي ىذه االية
وؿ بَػْيػنَ ُك ْم َك ُد َعاء بَػ ْعض ُك ْم بَػ ْع ً
أ ػ قولو تعاذل{ :الَ َْٕت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
هني من اهلل أف يدعى رسوؿ اهلل (ص) بغلظة وجفاء  ،وأمرىم أف يدعوه بلُت وتواضع[(، ])608
ويشرفوه[(.])609
وأمرىم أف ّ
يفخموه ّ

فقد خص اهلل نبيو ُب ىذه االية با١تخاطبة ٔتا يليق بو  ،فنهى أف يقولوا :يا ٤تمد أو يا أٛتد  ،أو يا أبا
القاسم  ،ولكن ليقولوا :يا رسوؿ اهلل  ،يا نيب اهلل  ،وكيف ال ٮتاطبونو بذلك  ،واهلل سبحانو أكرمو ُب
َّيب قُ ْل
يدعو باٝتو ُب القراف قط بل يقوؿ{ :يَاأَيُّػ َها النِ ُّ
يكرـ بو أحداً من األنبياء  ،فلم ُ
٥تاطبتو إياه ٔتا دل ْ
ِ
اٟتَيَا َة ُّ
وؿ بَػلّْ ْغ
نت تُِرْد َف ْ
ك إِ ْف ُكْن ُ َّ
الر ُس ُ
الدنْػيَا َوِزينَتَػ َها} [االحزاب  .]28 :وقاؿ تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها َّ
ِأل َِ ْزَواج َ
ما أُنْ ِزَؿ إِلَي ِ
ك} [ا١تائدة .])610([]67 :
ك م ْن َربّْ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يم
ّْموا بَػ ْ َ
ُت يَ َد ِي اللَّو َوَر ُسولو َواتَّػ ُقوا اللَّوَ إِ َّف اللَّوَ َٝت ٌ
آمنُوا الَ تُػ َقد ُ
ين َ
يع َعل ٌ
ب ػ وقاؿ تعاذل{ :يَاأَيُّػ َها الذ َ
*ياأَيُّػها الَّ ِذين آمنُوا الَ تَػرفَػعوا أَصواتَ ُكم فَػو َؽ صو ِ
ت النَِّيب والَ َْٕتهروا لَو بِالْ َقوِؿ َكجه ِر بػع ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ض أَ ْف
َُ ُ ْ َ ْ َْ
ّْ
َ َ
َ َ
ْ ُ َْ ْ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصواتَػ ُه ْم عْن َد ر ُسوؿ اللَّو أُولَئ َ َّ
ِ َّ
ين ْامتَ َح َن اللَّوُ
ك الذ َ
َ
َْٖتبَ َط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم الَ تَ ْش ُع ُرو َف *إ َّف الذ َ
ين يَػغُضُّو َف أ ْ َ
قُػلُوبػهم لِلتَّػ ْقوى َ٢تم م ْغ ِفرةٌ وأَجر ع ِظيم *إِ َّف الَّ ِذين يػنادونَ ِ ِ
اٟتجر ِ
ات أَ ْكثَػ ُرُى ْم الَ يَػ ْع ِقلُو َف * َولَ ْو
َ َُ ُ َ
َ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ٌ َ ٌ
ك م ْن َوَراء ُْ ُ َ
أَنػَّهم صبػروا ح َّىت َٗتْرج إِلَي ِهم لَ َكا َف خيػرا َ٢تم واللَّو َغ ُف ِ
يم *} [اٟتجرات  1 :ػ .]5
َ ْ ً ُْ َ ُ ٌ
ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ ْ
ور َرح ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
اب أَ ْف يػتَخلَّ ُفوا َعن رس ِ
وؿ اللَّ ِو َوالَ يَػ ْر َغبُوا
ج ػ وقاؿ تعاذلَ { :ما َكا َف أل َِ ْى ِل الْ َمدينَة َوَم ْن َح ْوَ٢تُ ْم م َن األ َْعَر ِ َ َ
ْ َُ
بِأَنْػ ُف ِس ِه ْم َع ْن نَػ ْف ِس ِو} [التوبة .]120 :
ِ َّ ِ
الدنْػيا و ِ
ِ
ااخَرةِ َوأ ََع َّد َ٢تُ ْم َع َذابًا ُم ِهيناً *}
ين يػُ ْؤذُو َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ لَ َعنَػ ُه ُم اللَّوُ ُب ُّ َ َ
د ػ وقاؿ تعاذل{ :إ َّف الذ َ
[االحزاب .]57 :
ِ
ىػ وقاؿ تعاذل{ :وما َكا َف لَ ُكم أَ ْف تػُ ْؤذُوا رس َ ِ
اجوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ أَبَ ًدا إِ َّف ذَلِ ُك ْم َكا َف
وؿ اللَّو َوالَ أَ ْف تَػْنك ُحوا أ َْزَو َ
َُ
ََ
ْ
ِ ِ ِ
يما *} [االحزاب .]53 :
عْن َد اللَّو َعظ ً
ِ َّ ِ
َِّ
آمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسولِِو َوإِذَا َكانُوا َم َعوُ َعلَى أ َْم ٍر َج ِام ٍع َدلْ يَ ْذ َىبُوا َح َّىت
ين َ
و ػ وقاؿ تعاذل{ :إ٪تَا الْ ُم ْؤمنُو َف الذ َ
ِِ
ِ
يستأْ ِذنُوه إِ َّف الَّ ِذين يستأْ ِذنُونَك أُولَئِك الَّ ِذ ِ
وؾ لِبَػ ْع ِ
ض َشأْهنِِ ْم فَأْذَ ْف لِ َم ْن
استَأْذَنُ َ
َ
َ َ َْ
ين يػُ ْؤمنُو َف بِاللَّو َوَر ُسولو فَِإذَا ْ
َ َْ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِشْئ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ضا
وؿ بَػْيػنَ ُك ْم َك ُد َعاء بَػ ْعض ُك ْم بَػ ْع ً
َ
ت مْنػ ُه ْم َو ْ
يم *الَ َْٕت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
استَػ ْغف ْر َ٢تُ ُم اللَّوَ إ َّف اللَّوَ َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صيبػهم فْتػنَةٌ أَو ي ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
صيبَػ ُه ْم
ْ ُ
ين ُٮتَال ُفو َف َع ْن أ َْم ِره أَ ْف تُ َ ُ ْ
ين يَػتَ َسلَّلُو َف مْن ُك ْم ل َواذًا فَػ ْليَ ْح َذر الذ َ
قَ ْد يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ الذ َ
صيبػهم ع َذ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ع َذ ِ
ِ
ِ
يم *} [النور62 :
ين ُٮتَال ُفو َف َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْف تُصيبَػ ُه ْم فْتػنَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ َ ٌ
َ ٌ
اب أَل ٌ
يم * فَػ ْليَ ْح َذر الذ َ
اب أَل ٌ
ػ .]63
أوجب علينا من
فهذه االيات ُّ
أكرـ و ُ
أعظم و ُ
ألزـ لنا و ُ
أجل و ُ
تبُت لنا حقوؽ رسوؿ اهلل (ص)  ،وأنّو ّ
حقوؽ االباء على أوالدىم  ،أل ّف اهلل أنقذنا بو من النار ُب االخرة  ،وعصم بو لنا أرواحنا وأبداننا
وأعراضنا وأموالنا وأىلينا وأوالدنا ُب العاجلة  ،فهدانا بو ألمر إف أطعناه كانت طاعتو سبباً ُب دخوؿ
فحق علينا إذف أف ٨تبّو و٧تلّو
فأي نعمة توازي ىذه النعم؟! وأية ِمنّ ٍة تداِّن ىذه ا١تنن؟! ّّ
جنات النعيم ُّ ،
َّ ِ
َّيب األ ُّْم َّي الَّ ِذي َِ٬ت ُدونَوُ َمكْتُوبًا
الر ُس َ
ين يَػتَّبِ ُعو َف َّ
وؿ النِ َّ
ونعظّمو وهنابو  ،فبهذا نكوف من ا١تفلحُت{ :الذ َ
ِ
وؼ ويػْنػهاىم ع ِن اْلمْن َك ِر وُِ٭ت ُّل َ٢تم الطّْيّْب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات َوُ٭تَّْرُـ َعلَْي ِه ُم
عْن َد ُى ْم ُِب التػ َّْوَراة َوا ِإل ْ٧ت ِيل يَأْ ُم ُرُى ْم باْل َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ

ِ َّ ِ
ِِ
ُّور
ْ
ا٠تَبَائِ َ
صَرُى ْم َواألَ ْغالَ َؿ الَِّيت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َعْنػ ُه ْم إِ ْ
آمنُوا بو َو َعَّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّػبَػ ُعوا الن َ
ت َعلَْيه ْم فَالذ َ
ِ
ِ
ك ُى ُم اْل ُم ْفلِ ُحو َف *} [األعراؼ.])611([]157 :
الَّذي أُنْ ِزَؿ َم َعوُ أُولَئ َ
فاالية بيّنت أ ّف الفالح ّإ٪تا يكوف ١تن ٚتع إذل اإلٯتاف بو تعزيره وال خالؼ أف التعزير ىنا التعظيم  ،فلقد
تأدبوا ّٔذا األدب القراِّن الرفيع  ،وكما قاؿ تعاذل
سجل اهلل ُب ىذه االية الفالح بأسلوب اٟتصر للذين ّ
اؾ ش ِ
اى ًدا َوُمبَشًّْرا َونَ ِذ ًيرا
ُب اإلناطة ٔتقامو األشرؼ  ،وبياف حقو على كل مؤمن ومؤمنة{ :إِنَّا أ َْر َس ْلنَ َ َ
*لِتُػ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسولِِو َوتُػ َعّْزُروهُ َوتُػ َوقّْػ ُروهُ} [الفتح 8 :ػ  ، ]9راجع إذل
فالتسبيح هلل وحده
رسوؿ اهلل (ص) وتفخموه ُب أدب ا١تخاطبة  ،والتحدث إليو و٣تالستو[(، ])612
ُ
 ،والتعز ُير والتوقَتُ للرسوؿ (ص)  ،واإلٯتاف باهلل ورسلو[(.])613
ِ
ب على
فهذه االيات وغَتُىا نزلت ّ
لتبُت َ
مقاـ شرؼ رسوؿ اهلل (ص) وعظيم منزلتو عند ربو ٦ ،تا يوج ُ
ا١تؤمنُت برسالتو أف يكونوا ُب ٥تاطبتهم معو على سنن اإلجالؿ والتعظيم[(.])614
أمنت اهلل ّٔا على عبده ورسولو ٤تمد
و٦تا يدؿ على عظيم قدره  ،ورفعة مكانتو عند ربو  ،ا٠تصائص اليت ّ
(ص)  ،واليت تدلل على تشريف اهلل عز وجل وتكرٯتو لنبيو ٤تمد (ص)  ،فقد أكرـ اهلل نبينا ٤تمد
وٝتو منزلتو عند ا٠تالق تبارؾ وتعاذل ،
ٓتصائص ُب الدنيا واالخرة دلّت على علو قدره  ،ورفعة مكانتو ّ ،
فقد قاؿ تعاذل ُب ٤تكم تنزيلو{ :وأَنْػزَؿ اللَّو علَيك الْ ِكتاب و ِْ
ك َما َدلْ تَ ُك ْن تَػ ْعلَ ُم َوَكا َف
ْمةَ َو َعلَّ َم َ
اٟتك َ
َ َ ُ َْ َ َ َ َ
ضل اللَّ ِو علَي َ ِ
يما *} [النساء .]113 :
فَ ْ ُ َ ْ
ك َعظ ً
أسبغ عليو من الفضائل  ،اليت ىي ا١تناقب وا١تراتب اليت
ففي ىذه االية ُّ
ٯتنت اهلل على نبيو (ص) ٔتا َ
فضل بعض الرسل على بعض  ،فقاؿ تعاذل:
أعطاه اهلل إياه  ،وميّزه ّٔا على بقية أنبيائو  ،فاهلل سبحانو ّ
ض ِمْنػهم من َكلَّم اللَّو ورفَع بػعضهم درج ٍ
ِ
ات} [البقرة :
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
{ت ْل َ
ض ْلنَا بَػ ْع َ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
.]253
خصو اهلل وميّزه ٓتصائص ومناقب دنيوية
فكاف لنبيّنا ٤تمد (ص)
النصيب األوفر من ىذا الفضل  ،فقد ّ
ُ
وم ْن سواىم من البشر.
وأخروية  ،فُ ّْ
ض َل ّٔا على سائر األنبياء َ ،
ومن ىذه ا٠تصائص على وجو االختصار[(:])615
أ ػ أخذ العهد لو (ص) على ٚتيع األنبياء والرسوؿ عليهم الصالة والسالـ:
من األمور اليت تدؿ على عظيم قدره (ص) عند ربو ما أخذ اهلل من العهد لو (ص) على ٚتي ِع األنبياء
ث (ص) وىم أحياء
والرسل عليهم الصالة والسالـ على أنّو لو بُعِ َ
أو أح ٌد منهم  ،فإنّو ٬تب عليهم أف يؤمنوا بو ويتبعوه وينصروه[(.])616
ِ ِ ٍ ِ
ّْؽ لِ َما
ْم ٍة ٍُبَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
صد ٌ
َخ َذ اللَّوُ ِميثَ َ
اؽ النَّبِيّْ َ
قاؿ تعاذلَ { :وإِ ْذ أ َ
وؿ ُم َ
ُت لَ َما آتَػْيتُ ُك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
ِ
ِ ِِ
اؿ فَا ْش َه ُدوا َوأَنَا َم َع ُك ْم ِم َن
ص ِري قَالُوا أَقْػَرْرنَا قَ َ
ص ُرنَّوُ قَ َ
َخ ْذ ًُْب َعلَى ذَل ُك ْم إِ ْ
اؿ أَأَقْػَرْرًُْب َوأ َ
َم َع ُك ْم لَتُػ ْؤمنُ َّن بو َولَتَػْن ُ
ِِ
ين *} [اؿ عمراف.]81 :
الشَّاىد َ

أكثر األنبياء تبعاً:
ب ػ أنو (ص) ُ
ِ
ِ
ِ
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو َّ
امن عليو
أف َّ
النيب (ص) قاؿ« :ما م ْن ٍّيب
نيب إال أ ُْعط َي من االيات ما مثْػلُوُ َ
أكثرىم تابعاً يوـ
البشر ّ ،
وإ٪تا كاف الذي أ ُْوتِْيتُو َو ْحياً أوحاه اهلل َّ
إرل  ،فأرجو أف أكو َف َ
ُ
القيامة»[(.])617
أكثر األنبياء تبعاً يوـ القيامة»[(.])618
وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أنا ُ
ج ػ أ ّف قرنو (ص) خَتُ قروف بٍت ادـ كما أنو خَت قروف أمتو والقروف اليت تلي قرنو (ص):
أف رسوؿ اهلل (ص) قاؿ« :بعِثْت من خ َِت ِ
فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو َّ
قروف بٍت ادـ قرناً فقرناً حىت
ُ ُ
ِ
كنت فيو»[(.])619
كنت من القرف الذي ُ
ُ
وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النيب (ص) قاؿ« :خَتُ الناس قرِّن ٍ ،ب الذين يلوهنم ٍ ،ب الذين
يلوهنم»[(.])620
صحيح ٯتشي على األرض:
حي
تأخَر وىو ّّ
د ػ أف اهلل تعاذل أخربه أنو َغ َفَر لو ما تق ّد َـ من ذنبو وما ّ
ٌ
قاؿ تعاذل{ :إِنَّا فَػتحنَا لَك فَػْتحا مبِيناً *لِيػ ْغ ِفر لَك اللَّو ما تَػ َقدَّـ ِمن َذنْبِك وما تَأ َّ ِ ِ
ك
َخَر َويُت َّم ن ْع َمتَوُ َعلَْي َ
َ ْ َ ً ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ
ِ
ويػه ِدي َ ِ
صًرا َع ِز ًيزا *} [الفتح  1 :ػ .]3
صَرَؾ اللَّوُ نَ ْ
يما * َويَػْن ُ
ََ ْ َ
ك صَراطًا ُم ْستَق ً
ىػ أف اهلل رفع لو ذكره:
ك ِذ ْكَرَؾ *} [الشرح .]4 :
قاؿ تعاذلَ { :وَرفَػ ْعنَا لَ َ
تشه ٌد حىت يشهدوا أنّو عبده ورسولو ،
فال يذكر اهلل سبحانو إال ذكر معو  ،وال ُّ
تصح لألمة خطبةٌ وال ّ
عماد الدين  ،إذل غَت ذلك من
وأوجب ذكره ُب كل خطبة  ،وُب الشهادتُت اللتُت ىي ُ
ا١تواضع[(.])621
و ػ أف اهلل أقسم ْتياتو (ص):
َّه ْم لَ ِفي َسكَْرِهتِ ْم يَػ ْع َم ُهو َف *} [اٟتجر .]72 :
قاؿ تعاذل{ :لَ َع ْم ُرَؾ إِنػ ُ
اإلقساـ ْتياة ا١تقسم ْتياتو ُّ
و
يدؿ على شرؼ حياتو  ،وعزهتا عند ا١تقسم ّٔا  ،وأ ّف حياتو (ص) ٞتديرةٌ
ُ
َ
يقس َم ّٔا ١تا فيها من الربكة العامة وا٠تاصة  ،ودل يثبت ىذا لغَته (ص)[(.])622
أف َ
وؿ}:
الر ُس ُ
بأحب أٝتائو وأحس ِن أوصافو  ،فقاؿ{ :يَاأَيػُّ َها َّ
ز ػ أف اهلل وقره ُب ندائو  ،فناداه ّْ
ِ
وىذه ا٠تصيصة دل تثبت لغَته  ،بل ثبت َّ
ّْرَؾ}
أف كال منهم نودي باٝتو  ،فقاؿ تعاذل{ :يَا َزَكريَا إنَّا نػُبَش ُ
ٍ
ِ ِ
اؾ َخلِي َفةً ُِب األ َْر ِ
ض}
ود إِنَّا َج َع ْلنَ َ
اب بِ ُق َّوة} [مرمي { ، ]12 :يَ َاد ُاو ُ
[مرمي { ، ]7 :يَ َْ
ا٭ت َِت ُخذ اْلكتَ َ
وح ْاىبِ ْط بِ َسالٍَـ} [ىود { .]48 :يالُو ُط
[ص { .]26 :يَ َ
اآد ُـ ْ
اس ُك ْن} [البقرة { .]35 :يانُ ُ
ك} [ىود .]81 :
إِنَّا ُر ُس ُل َربّْ َ
فمن ُد ِع َي بأفضل أوصافو وأخالقو كاف ذلك مبالغة ُب تعظيمو واحًتامو[(.])623

أمر األمةَ بأف ال تناديو باٝتو  ،بل تناديو يا رسوؿ اهلل  ،يا نيب اهلل[(:])624
ح ػ أ ّف اهلل َ
َّ ِ
ِ ِ
الرس ِ
ين يَػتَ َسلَّلُو َف ِمْن ُك ْم
وؿ بَػْيػنَ ُك ْم َك ُد َعاء بَػ ْعض ُك ْم بَػ ْع ً
قاؿ تعاذل{ :الَ َْٕت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
ضا قَ ْد يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ الذ َ
صيبػهم ع َذ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يم *} [النور .]63 :
ين ُٮتَال ُفو َف َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْف تُصيبَػ ُه ْم فْتػنَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ل َوا ًذا فَػ ْليَ ْح َذر الذ َ
قاؿ ابن عباس و٣تاىد وسعيد بن جبَت عند تفسَتىا كانوا يقولوف :يا ٤تمد  ،يا أبا القاسم  ،فنهاىم اهلل
وجل عن ذلك إعظاماً لنبيو (ص)  ،وأمرىم أف يقولوا :يا نيب اهلل  ،يا رسوؿ اهلل[(.])625
ّ
عز ّ
ط ػ أف اهلل هنى األمة أف يرفعوا أصواهتم فوؽ صوتو (ص) وال ٬تهروا لو بالقوؿ  ،كما ىو اٟتاؿ بُت
الناس  ،حىت ال ٖتب َط أعما٢تم:
قاؿ اهلل تعاذل{ :ياأَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا الَ تَػرفَػعوا أَصواتَ ُكم فَػو َؽ ِ
َّيب والَ َْٕت َه ُروا لَوُ بِالْ َق ْوِؿ َك َج ْه ِر
ص ْوت النِ ّْ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
ب ػع ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ض أَ ْف َْٖتبَ َط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم الَ تَ ْش ُع ُرو َف *} [اٟتجرات .]2 :
َْ
رجل :يا
فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف النيب (ص) افتقد َ
ثابت بن قيس[( ، ])626فقاؿ ٌ
رسوؿ اهلل أنا أعلم لك ِع ْلمو  ،فأتاه  ،فوجده جالساً ُب بيتو ّْ
أسو  ،فقاؿ لو ما شأنك؟.
منكساً ر َ
َ
ُ
فوؽ صوت النيب (ص)  ،فقد حبط عملو  ،وىو من أىل النار  ،فأتى
يرفع صوتو َ
فقاؿ :شر .كاف ُ
النيب (ص) فأخربه أنّو قاؿ كذا وكذا  ،فقاؿ موسى[( ، ])627فرجع إليو ا١ترة االخرة ببشارةٍ
الرجل َّ
ُ
لست من أىل النار  ،ولكنّك من ِ
أىل اٞتنَّة»[(.])628
عظيمة  ،فقاؿ« :اذىب إليو فقل لوَ :
إنك َ
يسمع رسوؿ اهلل (ص) بعد
قاؿ عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ :ما كاف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُ
ىذه االية حىت يستفهمو[(.])629
أمر األمةَ بأهنم إذا أرادوا أف يناجوه (ص) بأف يق ّدموا بُت يدي ٧تواىم صدقةً ٍ ،ب نسخ
ي ػ أف اهلل َ
ذلك  ،وأمرىم بالطاعة:
قاؿ تعاذل:
ِ
الزَكاةَ وأ ِ
َط ُيعوا اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َواللَّوُ َخبَِتٌ ِٔتَا تَػ ْع َملُو َف *}
يموا َّ
{تَػ ْف َعلُوا َوتَ َ
الصالَةَ َوآتُوا َّ َ
اب اللَّوُ َعلَْي ُك ْم فَأَق ُ
[آّادلة  12 :ػ .]13
ؾ ػ ما وىبو اهلل لو من ا١تعجزات اليت ٘تيزت عن معجزات من قبلو من األنبياء:
تنضب معانيو  ،وال
فمعجزة سيد األولُت واالخرين ىي القراف العظيم  ،الباقي إذل يوـ الدين  ،الذي ال
ُ
تفٌت عجائبو  ،وال تنقطع فوائده  ،وىو احملفوظ ػ ْتفظ اهلل لو ػ من التغيَت والتبديل والتحريف  ،فيو دواء
حبل اهلل ا١تتُت َ ،م ْن امن بو
وشفاء  ،ومواعظ وأحكاـ  ،فيو خربُ َم ْن سبقنا  ،وأحو ُاؿ ْ
من بعدنا  ،وىو ُ
وضل عنو غوى وىلك  ،وخاب وخسر  ،فهو ا١تعجزة ا٠تالدة الباقية ما بقي
واتبعو رشد  ،ومن تركو ّ
ات َم ْن قبلو من األنبياء[(.])630
تصرمت وانقرضت معجز ُ
اإلنساف ُب ىذه الدنيا  ،بينما ّ

ِ ِ
ِ
ِ
امن
فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :ما م ْن ّْ
نيب إال أ ُْعط َي من االيات ما مثْػلُوُ َ
أكثرىم تابعاً يوـ
البشر ّ ،
وإ٪تا كاف الذي أوتيتو وحياً أوحى اهلل رل  ،فأرجو أف أكو َف َ
عليو ُ
القيامة»[(.])631
أظهر ُب اإلعجاز من معجزات غَته  ،كتفجَت ا١تاء بُت أصبعيو
وكذلك فقد وجد من معجزاتو ما ىو ُ
(ص)  ،فهو أبلغ ُب خرؽ العادة من تفجَته من اٟتجر  ،ألف جنس األحجار ٦تّا يتفجر منو ا١تاء ،
أبلغ من انفجار ا١تاء من اٟتجر ١توسى عليو الصالة
وكانت معجزتو بانفجار ا١تاء من بُت أصابعو (ص) ُ
والسالـ[(.])632
وعيسى عليو السالـ أبرأ األكمو مع بقاء عينو ُب مقرىا  ،ورسوؿ اهلل (ص) َّرد العُت بعد أف سالت
ا٠تد  ،ففيو معجزة من وجهُت :إحدا٫تا :التئامها بعد سيالهنا .واألخرىُّ :رد البصر إليها بعد فقده
على ّْ
منها[(.])633
فعن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيو عن جده قتادة أنو أُصيبت عينو يوـ أ ٍ
ُحد فسالت حدقتُو على
ْ ُ َ
النيب (ص) فقاؿ« :ال» .فدعا بو  ،فغمز عينو براحتو  ،فكاف ال
وجنتو  ،فأرادوا أف يقطعوىا  ،فسألوا َّ
ِ
أصيبت.
أي عينيو
ْ
يَدري ّ
تطرؽ إليها َم ْن كتب ُب (الدالئل) و(ا٠تصائص)[(.])634
واألمثلة ُب ىذا الباب كثَتة وقد ّ
٤تمداً (ص)[(.])635
قاؿ الشافعي :ما أعطى اهلل نبياً ما أَعطى ّ
نيب معجزة وال فضيلة إال لنبينا (ص) نظَتىا أو أعظم
وقاؿ السيوطي :قاؿ العلماء :ما أوٌب ّّ
منها[(.])636
ؿ ػ أنو سيد ولد ادـ يوـ القيامة:
سيد و ِ
لد ادـ يوـ القيامة  ،و ّأو ُؿ من يَػْن َش ُّق
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أنا ُ
عنو القرب  ،و ّأو ُؿ شاف ٍع و ّأو ُؿ مش ّفع»[(.])637
وسيادة النيب (ص) للناس يوـ القيامة تظهر واضحة جلية ٔتا سينالو من الشرؼ العظيم يوـ القيامة ،
ِ
الشرؼ شفاعتُو ُب أىل ا١توقف  ،واختصاصو بذلك من بُت األنبياء
وعلى رأس ذلك
والرسل[(.])638
فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :كنّا مع النيب (ص) ُب دعوةٍ ُ ،فرفعت إليو الذراعُ ػ وكانت تُػ ْع ِجبُو ػ
فنهس منها هنسةً  ،قاؿ« :أنا سيد ِ
يوـ القيامة  ،ىل تدروف ٔتن ٬تمع اهلل األولُت واالخرين ُب
الناس َ
َ
صعيد واحد فيبصرىم الناظر  ،ويسمعهم الداعي  ،وتدنو منهم الشمس  ،فيقوؿ بعض الناس :أال تروف
ما أنتم فيو إذل ما أبلغكم؟! أال تنظروف إذل من شفع لكم إذل ربكم؟!.

فيقوؿ بعض الناس :أبوكم ادـ  ،فيأتونو فيقولوف :يا ادـ أنت أبو البشر  ،خلقك اهلل بيده  ،ونفخ فيك
ِم ْن روحو  ،وأمر ا١تالئكةَ فسجدوا لك  ،وأسكنك اٞتنة  ،أال تشفع لنا إذل ربك؟! أال ترى ما ٨تن فيو
ما بلغنا؟!.
ِ
ب غضباً دل يغضب قبلو مثلو  ،وال يغضب بعده مثلو  ،وهناِّن عن الشجرة فعصيت ،
فيقوؿ :ريب َغض َ
نفسي  ،اذىبوا إذل غَتي  ،اذىبوا إذل نوح.
فيأتوف نوحاً فيقولوف :يا نوح أنت أوؿ الرسل إذل أىل األرض  ،وٝتّاؾ اهلل عبداً شكوراً  ،أما ترى ما
٨تن فيو؟! أال ترى إذل ما بلغنا؟! أال تشفع لنا إذل ربك؟.
يغضب بعده مثلو  ،نفسي نفسي  ،حىت
يغضب قبلو مثلو  ،وال
اليوـ غضباً دل
فيقوؿ :ريب
غضب َ
ْ
ُ
َ
فأسجد ٖتت العرش  ،فيقاؿ :يا
النيب (ص) فيأتوِّن ،
ُ
ينتهوا إذل عيسى عليو السالـ فيقوؿ ٢تم :ائتوا َّ
٤تمد ارفع رأسك  ،واشفع تشفَّع  ،وسل تعطى»[(.])639
ُ
واشتمل اٟتديث كذلك على خصيصة أخرى ُّ
تدؿ على ٗتصيصو وتفضيلو (ص) ،وىي كونو أوؿ شافع
أمر خص اهلل تعاذل بو رسولو (ص)  ،إذ جعلو الشفيع يوـ احملشر ُب إتياف الرب
 ،وأوؿ مش ّفع  ،فهذا ٌ
٭تيد عنو أولو
يليق إال لو  ،والذي ُ
جل جاللو لفصل القضاء بُت عباده  ،وىو ا١تقاـ احملمود الذي ال ُ
العزـ من األنبياء وا١ترسلُت  ،حىت تنتهي النوبة إليو  ،فيكوف ىو ا١تخصوص بو صلوات اهلل وسالمو
عليو[(.])640
أعظم من
أعظم ا٠تلق جاىاً عند اهلل  ،وال جاه ١تخلوؽ عند اهلل ُ
وقد اتفق ا١تسلموف على أنو (ص) ُ
أعظم من شفاعتو[(.])641
جاىو  ،وال شفاعة ُ
ـ ػ أف اهلل جعل لواء اٟتمد بيد النيب (ص) يوـ القيامة:
فخر ،
عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أنا سيّ ُد الناس يوـ القيامة وال َ
ما ِمن ٍ
أحد إال ىو ٖتت لوائي يوـ القيامة ِ
ينتظ ُر الفر َج  ،وإف معي لواءَ اٟتمد  ،أنا أمشي وٯتشي الناس
ْ
معي  ،حىت اٌب باب اٞتنة ،
أيت ريب خررت لو ساجداً
فأستفتح  ،فيقاؿ :من ىذا؟ فأقوؿ ٤تمد  ،فيقاؿ :مرحباً ٔتحمد  ،فإذا ر ُ
أنظر إليو»[(.])642
وعن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أنا سيد ولد ادـ يوـ القيامة  ،وبيدي
ٍ
تنشق عنو
ادـ فمن سواه  ،إال ٖتت لوائي  ،وأنا أوؿ من ُّ
لواء اٟتمد وال فخر  ،وما من نيب يومئذ َ
األرض وال فخر»[(.])643
فهذه ا٠تصيصةُ وغَتىا من ا٠تصائص ُّ
وعلو منزلتو  ،إذ ال معٌت للتفضيل
تدؿ على ّْ
علو مرتبتو (ص) ّ ،
ُ
إال التخصيص با١تناقب وا١تراتب[(.])644

ف ػ أنو أوؿ من ٬توز على الصراط  ،وأوؿ من يقرع باب اٞتنة  ،وأوؿ من يدخلها:
ص بو النيب (ص) عن باقي األنبياء السابقُت  ،ففي حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو
وىذه األمور ٦تا ُخ َّ
الطويل قاؿ :إف ناساً قالوا :يا رسوؿ اهلل  ،ىل نرى ربنا يوـ القيامة؟ ...وفيو «يضرب الصراط بُت
٬توز من ِ
الرسل بأمتو»[(.])645
ظهراِّن جهنم  ،فأكو ُف أوؿ من ُ
وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :أنا أكثر األنبياء تبعاً يوـ القيامة  ،وأنا أوؿ من
باب اٞتنة»[(.])646
يقرعُ َ
فأستفتح  ،فيقوؿ
يوـ القيامة
وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :اٌب باب اٞتنة َ
ُ
ا٠تازف :من أنت؟ فأقوؿ٤ :تمد  ،فيقوؿ :بك أُمرت ال أفتح ٍ
ألحد قبلك»[(.])647
ُ
 5ػ توقَت النيب (ص) ُب الو وأزواجو أمهات ا١تؤمنُت:
إ ّف من توقَت النيب (ص) ورعاية جنابو وتبجيلو وتعظيمو توقَتُ الو وذريتو
حض عليو (ص)  ،وسلكو السلف الصاحل رضواف اهلل عليهم.
وأزواجو  ،كما َّ
ِ
٬تب رعايتُها َّ ،
فإف اهلل جعل ٢تم حقاً ُب ا٠تمس والفيء:
أ ػ فاؿ بيت النيب (ص) ٢تم من اٟتقوؽ ما ُ
قاؿ تعاذل{ :و ْاعلَموا أََّ٪تَا َغنِمتم ِمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ ِ
وؿ ولِ ِذي الْ ُقرَىب والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ُت َوابْ ِن
ْ َ
َف للَّو ُٜتُ َسوُ َول َّلر ُس َ
َ ُ
َ ََ
ُْ ْ ْ ْ
اف واللَّو علَى ُكل شيءٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
آمْنتُ ْم باللَّو َوَما أَنْػَزلْنَا َعلَى َعْبدنَا يَػ ْوَـ الْ ُف ْرقَاف يَػ ْوَـ الْتَػ َقى ْ
السبِ ِيل إ ْف ُكْنتُ ْم َ
اٞتَ ْم َع َ ُ َ ّْ َ ْ
قَ ِد ٌير *} [االنفاؿ .]41 :
ِِ ِ
ِِ ِ ِ
وؿ ولِ ِذي الْ ُقرَىب والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ُت
ْ َ
وقاؿ تعاذلَ { :ما أَفَاءَ اللَّوُ َعلَى َر ُسولو م ْن أ َْى ِل الْ ُقَرى فَللَّو َول َّلر ُس َ
َ ََ
السبِ ِيل} [اٟتشر .]7 :
َوابْ ِن َّ
وأمر بالصالة عليهم مع الصالة على رسوؿ اهلل (ص)  ،ففي اٟتديث عن كعب بن ُع ْجرة رضي اهلل عنو
قاؿ :خر َج علينا رسوؿ اهلل (ص) فقلنا :قد عرفنا كيف نسلّم عليك  ،فكيف نصلّي عليك؟ قاؿ:
«قولوا :اللهم صلي على ٤تمد  ،وعلى اؿ ٤تمد  ،كما صليت على إبراىيم  ،إنك ٛتيد ٣تيد  ،اللهم
بارؾ على ٤تمد  ،وعلى اؿ ٤تمد  ،كما باركت على إبراىيم  ،إنك ٛتيد ٣تيد[(.»])648
سبب لرٛتة اهلل تعاذل ٢تم ّٔذا النسب  ،كما
٤تم ٍد ُّ
حق ٢تم عند ا١تسلمُت  ،وذلك ٌ
فالصالة على اؿ ّ
ٟتب رسوؿ اهلل (ص)  ،وألف ٤تبتهم من ٤تبة رسوؿ اهلل (ص)  ،وأ ّف نتوالىم  ،و٨تفظ فيو
ٕتب ٤تبتهم ّْ
ُ
وصية رسوؿ اهلل (ص) حيث قاؿ ُب يوـ غدير خم« :وأىل بييت أذ ّكركم اهلل ُب أىل بييت  ،أذ ّكركم اهلل
ُب أىل بييت».
فقيل لزيد بن أرقم :ومن أىل بيتو يا زيد؟ أليس نساؤه من أىل بيتو؟.
قاؿ :نساؤه من أىل بيتو  ،ولكن أىل بيتو َم ْن ُح َرـ الصدقةَ بعده.
قيل :ومن ىم؟.
علي  ،واؿ عقيل  ،واؿ جعفر  ،واؿ عباس.
قاؿُ :اؿ ّْ

كل ىؤالء ُح ِرَـ الصدقة؟.
قيلُّ :
قاؿ :نعم[(.])649
وال تنكر الوصاة بأىل البيت واألمر باإلحساف إليهم واحًتامهم وإكرامهم  ،فإهنم من ذرية طاىرة من
أشرؼ بيت ُوِج َد على ظهر األرض فخراً وحسباً  ،إذا كانوا متبعُت للسنة النبوية الصحيحة الواضحة
اٞتلية  ،كما كاف عليو سلفهم العباس وبنوه وعلي وأىل بيتو وذريتو رضي اهلل عنهم أٚتعُت[(.])650
وكذلك اؿ عقيل واؿ جعفر كما ُب حديث مسلم السابق.
قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :إف اهلل اصطفى كنانةَ من و ِ
إٝتاعيل  ،واصطفى قريشاً من كنانة  ،واصطفى
لد
َ
من قر ٍ
يش بٍت ىاشم  ،واصطفاِّن من بٍت ىاشم»[(.])651
٤تمداً (ص) ُب أىل بيتو[(.])652
وعن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو قاؿ :ارقبوا ّ
حقهن ُب اٟترمة
٢تن
ّ
ب ػ أما زوجات النيب (ص) رضواف اهلل عليهن أٚتعُت فيجب علينا أف ٨تفظ ّ
وبوأىن
واالحًتاـ  ،والتوقَت واإلكراـ واإلعظاـ  ،وا١تكانة اليت جعل اهلل ّ
٢تن  ،فلقد رفع اهلل مقامهن ّ ،
فجعلهن أمهات ُب التحرمي واالحًتاـ  ،فقد قاؿ
أعلى منزلة عند ٚتيع ا١تؤمنُت  ،وىي منزلة األمومة ،
ّ
ِ
تعاذل{ :النَِّيب أَوَذل بِالْم ْؤِمنِ ِ
اجوُ أ َُّم َهاتػُ ُه ْم} [االحزاب .]6 :
ُ َ
ُّ ْ
ُت م ْن أَنْػ ُفس ِه ْم َوأ َْزَو ُ
اج نبيّو (ص) بأف جعلهن أمهات ا١تؤمنُت  ،أي ُب وجوب التعظيم واإلجالؿ ،
شرؼ اهلل تعاذل أزو َ
ّ
وحجبهن رضي اهلل تعاذل عنهن ٓتالؼ األمهات[(.])653
وحرمة النكاح على الرجاؿ ،
ّ
وىن الالئي اخًتف اهلل ورسولو (ص) والدار االخرة  ،عندما
٢تن ىذه ا١تنزلة وا١تكانة ّ
وكيف ال تكوف ّ
نزلت ايتا التخيَت  ،قاؿ تعاذل:
ِ ِ ِ ِ
{تُِرْد َف اللَّو ورسولَو والد ِ
ِ
يما *} [االحزاب  28 :ػ
َّار ااخَرةَ فَِإ َّف اللَّوَ أ ََع َّد ل ْل ُم ْحسنَات مْن ُك َّن أ ْ
َجًرا َعظ ً
َ ََ ُ ُ َ َ
.]29
٢تن
كافأىن  ،فكاف ّ
كرمهن اهلل تبارؾ وتعاذل  ،و ّ
وبعد اختيارىن رضي اهلل عنهن اهللَ ورسولَو وال ّد َار االخرة ّ
٢تن من األجر العظيم.
ما أعد اهلل ّ
ِ
نت َكأ ٍ ِ
ِ
ّْس ِاء}
ٍب ميّزىن عن نساء العا١تُت ُب العذاب واألجر فقاؿ{ :يَان َساءَ النِ ّْ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
منحهن اهلل من صحبة نبيو (ص)  ،وعظيم
[االحزاب  .]32 :يعٍت ُب الفضل والشرؼ  ،وذلك ١تا
َّ
احملل منو  ،ونزوؿ القراف ُب حقهن[(.])654
ولقد تضمنت سورة األحزاب كثَتاً من األمور اليت أكرـ اهلل ّٔا أزواج النيب (ص) ٣ ،تازاة ٢تن على حسن
٢تن ىذه ا١تكانة  ،وذلك
اختبارىن هلل ورسولو والدار االخرة  ،فمن
صنيعهن ُب
حقهن علينا أف ٨تف َظ َّ
ّ
ّ
بأف نتوالىن  ،وأف نثٍت عليهن ٔتا ورد ُب فضائلهن  ،ومع ما كاف ٢تن من دور ُب مؤازرة النيب (ص)
٢تن من دور بعد وفاتو (ص) ُب حفظ مسائل الدين  ،ونشرىا بُت األمة[(.])655
ونصرتو  ،وما كاف ّ

بأهنن أزواجو ُب االخرة  ،خصوصاً
وا١تسلموف يتولّوف أزواج رسوؿ اهلل (ص) أمهات ا١تؤمنُت  ،ويؤمنوف ّ
خد٬تة رضي اهلل عنها أـ أوالده  ،و ّأوؿ من امن بو  ،وعاضده على أمره  ،وكاف لو منها ا١تنزلة العالية ،
ِ
النساء ،
فضل عائشةَ على
والصديقة بنت الصديق رضي اهلل عنهما  ،اليت قاؿ فيها النيب (ص)ُ « :
كفضل الثر ِ
ِ
يد على سائ ِر الطعاـ»[(.])656

 6ػ توقَته (ص) ُب أصحابو رضواف اهلل عليهم:
وحسن الثناء عليهم ،
وبرىم  ،ومعرفة حقهم  ،واالقتداء ّٔم ،
وبره (ص) توقَتُ أصحابو ُّ
ُ
ومن توقَته ّ
اإلمساؾ عما شجر بينهم  ،ومعاداةُ َم ْن عاداىم ..وال يُ ْذ َك ُر أح ٌد منهم بسوء  ،وال
االستغفار ٢تم  ،و
و
ُ
ُ
أمر  ،بل تُ ْذ َك ُر
يػُ ْغ َم ُ
ص[( ])657عليو ٌ
عما وراء ذلك[(.])658
حسنا ُهتم وفضائلُهم ُ
وٛتيد سَتهتم  ،ويُ ْس َك ُ
ت ّ
النيب (ص)
وخ َّ
صهم ُب اٟتياة الدنيا بالنظر إذل ّْ
فهم أناس قد اختارىم اهلل وشرفهم بصحبة نبيو (ص) َ ،
 ،وٝتاع حديثو من فمو الشريف  ،وتلقي الشريعة وأمور الدين عنو  ،وتبليغ ما بعث اهلل بو رسولو (ص)
من النور وا٢تدى على أكمل الوجوه وأ٘تّها  ،فكاف ٢تم األجر العظيم لصحبتهم رسوؿ اهلل (ص) و ِ
اٞتهاد
ُ
ُ
معو ُب سبيل اهلل  ،وأعما٢تم اٞتليلة ُب نشر اإلسالـ والدعوة إليو  ،و٢تم من األجر مثل أجور َم ْن
ىدى كاف لو من األجر مثل أجور
بعدىم ّ ،
ألهنم الواسطة بينهم وبُت رسوؿ اهلل (ص)  ،ومن دعا إذل ً
اٞتهاد
ينقص ذلك من أجورىم شيئاً  ،ولقد أوجبت ُ
اٟتاؿ اليت كانوا عليها من ا٢تجرَة و َ
من تبعو ال ُ
وبذؿ ا١ت َهج واألمواؿ  ،وقتل االباء واألوالد  ،وا١تناصحة ُب الدين  ،وقوة اإلٯتاف واليقُت:
والنُّصرَة َ ،
ُ
أبد
القطع على عدالتهم  ،وأهنم أفضل من ٚتع ا١تعدّْلُت وا١تزّكُت  ،الذين ٬تيئوف من بعدىم َ
االبدين[(.])659
أحسن الثناء  ،ورفع ذكرىم ُب التوراة واإل٧تيل والقراف  ،ووعدىم ا١تغفرة واألجر
ولقد أثٌت رّّٔم عليهم
َ
العظيم  ،فقاؿ تعاذل٤ُ { :ت َّم ٌد رس ُ ِ َّ ِ
ين َم َعوُ أ َِشدَّاءُ َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َٛتَاءُ بَػْيػنَػ ُه ْم تَػَر ُاى ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا
َ َُ
وؿ اللَّو َوالذ َ
وى ِهم ِمن أَثَِر ُّ ِ ِ
ِ
ضالً ِمن اللَّ ِو وِر ْ ِ
ك َمثَػلُ ُه ْم ُِب التػ َّْوَراةِ َوَمثَػلُ ُه ْم ُِب
الس ُجود َذل َ
يم ُ
اى ْم ُِب ُو ُج ْ ْ
ض َواناً س َ
يَػْبتَػغُو َف فَ ْ َ َ
ِِ ِ
الزَّر ِ ِ ِِ
ِ
ا ِإل ْ٧ت ِيل َكَزْرٍع أ ْ
ب ُّ َ
استَػ ْغلَ َظ فَ ْ
َخَر َج َشطْأَهُ فَ َآزَرهُ فَ ْ
َّار َو َع َد اللَّوُ
اع ليَغي َظ ّٔ ُم الْ ُكف َ
استَػ َوى َعلَى ُسوقو يػُ ْعج ُ
ِ
الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
ِ
يما *} [الفتح .]29 :
َ َ ََ
الصاٟتَات مْنػ ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َجًرا َعظ ً
ِ
ِ
وأخرب ُب ٍ
اية أُخرى برضاه عنهم  ،ورضاىم عنو  ،فقاؿ تعاذل{ :و َّ ِ
ين
الساب ُقو َف األ ََّولُو َف م َن الْ ُم َهاج ِر َ
َ
اف ر ِضي اللَّو عْنػهم ورضوا عْنو وأَع َّد َ٢تم جن ٍ
واألَنْصا ِر والَّ ِذين اتَّػبػع ِِ ٍ
َّات َْٕت ِري َْٖتتَػ َها األَنْػ َه ُار
َ َ َ َ َُ ُ
وى ْم بإ ْح َس َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ِ
خالِ ِد ِ
ِ
يم *} [التوبة  .]100 :وقاؿ تعاذل{ :لَ َق ْد َر ِض َي اللَّوُ َع ِن
ين ف َيها أَبَ ًدا َذل َ
َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ِِ
َّجَرةِ} [الفتح .]18 :
ُت إِ ْذ يػُبَايِ ُعونَ َ
ك َْٖت َ
الْ ُم ْؤمن َ
ت الش َ
استَػ ْغ ِف ْر َ٢تُ ْم} [اؿ عمراف.]159 :
النيب بالعفو عنهم  ،واالستغفار ٢تم  ،فقاؿ{ :فَ ْ
اع ُ
وأمر ُّ
ف َعْنػ ُه ْم َو ْ

وأمره ٔتشاورهتم تطييباً لقلؤّم  ،وتنبيهاً لِ َم ْن بعدىم من اٟت ّكاـ على ا١تشاورة ُب األحكاـ فقاؿ:
ت فَػتَػ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِو} [اؿ عمراف.]159 :
{ َو َشا ِوْرُى ْم ُِب األ َْم ِر فَِإ َذا َعَزْم َ
َّ ِ
ِ
ين َجاءُوا
وندب َم ْن جاء بعدىم إذل االستغفار ٢تم  ،وأال ٬تعلوا ُب قلؤّم غالَّ للذين امنوا فقاؿَ { :والذ َ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
آمنُوا َربَّػنَا
ين َ
ين َسبَػ ُقونَا با ِإلٯتَاف َوالَ َْٕت َع ْل ُب قُػلُوبِنَا غالِّ للَّذ َ
م ْن بَػ ْعدى ْم يَػ ُقولُو َف َربَّػنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
إِنَّك رؤ ٌ ِ
يم *} [اٟتشر .]10 :
َ َُ
وؼ َرح ٌ
وأثٌت رسوؿ اهلل (ص) عليهم  ،وهنى عن النيل منهم  ،فقاؿ (ص)« :ال تسبّوا أصحايب  ،فلو أ ّف
أح َدكم أنفق مثل أ ٍ
بلغ ُم َّد أحدىم وال نصيفو»[(.])660
ُحد ذىباً ما َ
ُ
خَت أمتو اليت ىي خَتُ األمم  ،فقاؿ (ص)« :خَت الناس قرِّن» فالصحابة
كما شهد (ص) بكوهنم َ
ِ
عدوؿ
عدوؿ
بتعديل اهلل ٢تم  ،وثنائو عليهم  ،وثناء رسولو (ص)  ،قاؿ النووي :الصحابةُ كلُّهم ٌ
كلّهم ٌ
البس الفنت وغَتىم بإٚتاع َم ْن يعت ّد بو[(.])661
َم ْن َ
ِ
ف ُب ذلك إال شذوذ من
وقاؿ ابن حجر :اتفق أىل السنة على أ ّف
اٞتميع ٌ
عدوؿ  ،ودل ٮتال ْ
َ
ا١تبتدعة[(.])662
ينتقص أحداً من أصحاب رسوؿ اهلل (ص) فأعلم أنّو
الرجل
وعن اإلماـ أيب زرعة الرازي قاؿ :إذا ر َ
ُ
أيت َ
زنديق  ،وذلك َّ
وإ٪تا أدى إلينا ىذا القراف والسنن
أف رسوؿ اهلل (ص) عندنا حق  ،والقراف حق ّ ،
٬ترحوا شهودنا  ،ليبطلوا الكتاب والسنة ،واٞتر ُح ّٔم أوذل،
أصحاب رسوؿ اهلل (ص) ّ ،
وإ٪تا يريدوف أف ّْ
ُ
وىم زنادقة[(.])663
 7ػ الصالة والسالـ على النيب:
ومن حقوؽ الرسوؿ (ص) الثابتة اليت ُّ
تعد جانباً مهماً من جوانب تعظيمو وتوقَته عليو الصالة والسالـ ،
َّ ِ
ِ
صلُّوا
صلُّو َف َعلَى النِ ّْ
آمنُوا َ
فقد أمرنػا اهلل عز وجل بذلك فقاؿ تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ َوَمالَئ َكتَوُ يُ َ
ين َ
َّيب يَاأَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ
اٟتق  ،وأٚتع أىل
يما *} [االحزاب  ، ]56 :فهذه االية ىي األصل ُب بياف ىذا ّ
َعلَْيو َو َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
وبياف منزلتو  ،و ِ
العلم على أ ّف فيها من تعظيم الرسوؿ (ص) ِ
التنويو ٔتقداره ما ليس ُب غَتىا[(.])664
وا١تقصود من ىذه االية أ ّف اهلل سبحانو وتعاذل أخرب عباده ٔتنزلة عبده ونبيو (ص) عنده ُب ا١تأل األعلى ،
أىل العادل السفلي بالصالة
بأنو يثٍت عليو عند ا١تالئكة ا١تقربُت  ،وأ ّف ا١تالئكة تصلي عليو ٍ ،ب أمر تعاذل َ
ليجتمع الثناءُ عليو من أىل العا١تُت :العلوي والسفلي ٚتيعاً[( ، ])665ؤّذه االية
والتسليم عليو ،
َ
شرؼ اهلل نبيّو (ص) ُب حياتو  ،وبعد موتو  ،وأظهر للعا١تُت منزلتو عنده[(.])666
ّ
وقد تضافرت األدلة النقلية الصحيحة على مشروعية اإلكثار من الصالة على النيب (ص) ُب سائر
األوقات وكثَت من األماكن  ،وتتأكد تلك ا١تشروعية ُب مواطن إما وجوباً وإما استحباباً
مؤكداً[(.])667

ومن ىذه ا١تواطن ُب الصالة ُب التشهد األوؿ  ،وُب التشهد األخَت منها  ،وُب اخر القنوت  ،وبعد
التكبَتة الثانية من صالة اٞتنازة  ،وُب ا٠تطب  ،كخطبة اٞتمعة والعيدين  ،واالستسقاء  ،وغَتىا  ،وبعد
إجابة ا١تؤذف  ،وعند الدعاء  ،وعند دخوؿ ا١تسجد  ،وعند ا٠تروج منو  ،وعلى الصفا وا١تروة  ،وعند
اجتماع القوـ قبل تفرقهم  ،وعند ذكره (ص)[(.])668
حصلو
أجر عظيم ،
وفضل عميم  ،طا١تا ّ
ولصالة العبد على النيب (ص) ٌ
ٌ
الذاكروف ا١تصلوف  ،وضيعو الغافلوف[(.])669
أجل أدعية العبد  ،وأنفعها لو ُب دنياه
إ ّف طلب الصالة من اهلل على رسولو (ص) ىو من ّ
واخرتو[(.])670
واألحاديث اليت جاءت ُب فضل الصالة على النيب (ص) كثَتةٌ منها:
_خ حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أنو ٝتع النيب (ص) يقوؿ« :إذا ٝتعتم ا١تؤ ّذ َف
رل
فقولوا مثل ما يقوؿ ٍ ،ب صلّوا علي  ،فإنّو َم ْن صلّى َّ
علي صال ًة  ،صلّى اهلل عليو ّٔا عشراً ٍ ،ب سلوا َ
ٍ
ِ ِ
َّ
رل
الوسيلة  ،فإهنا منزلةٌ ُب اٞتنة  ،ال تنبغي إالّ لعبد من عباد اهلل  ،وأرجو أف أكو َف أنا ىو  ،فمن سأؿ َ
ت لو الشفاعة»[(.])671
الوسيلةَ حلّ ْ
أجعل
قلت :يا رسوؿ اهلل ّْ
_خ وعن أيب بن كعب رضي اهلل عنو قاؿُ :
إِّن ُ
أكثر الصالة عليك  ،فكم ُ
لك من صالٌب؟.
شئت».
قاؿ« :ما َ
قلت :الربع؟
زدت فهو خَتٌ».
قاؿ« :ما شئت  ،وإف َ
قلت :النصف؟
زدت فهو خَت».
شئت  ،وإ ْف َ
قاؿ« :ما َ
قلت :الثلثُت؟.
زدت فهو خَتٌ».
شئت  ،وإ ْف َ
قاؿ« :ما َ
أجعل لك صالٌب كلها؟.
قلتُ :
لك ذنبُك»[(.])672
قاؿ« :إذف تكفى ٫تّك  ،ويػُ ْغ َف ُر َ
عظيم فضل الصالة على النيب (ص) وأنّو ٬تٍت
وبوقفة يسَتة مع ىذه األحاديث وغَتىا يع ِر ُ
ؼ ا١ترءُ َ
ائد ٍ
ات ٍ
بامتثاؿ ىذا األمر ٙتر ٍ
ٚتة ُب الدنيا واالخرة  ،وذلك أل ّف صالتنا على النيب
نافعة  ،و٭تصل على فو َ
امتثاؿ ألمر اهلل أوالً  ،وموافقة لو سبحانو وتعاذل ُب الصالة على النيب (ص) ثانياً  ،وكذلك موافقة
(ص) ٌ

مالئكتو الكراـ عليهم السالـ  ،وإف اختلفت تلك الصلوات  ،فصالتُنا عليو دعاءٌ وسؤ ٌاؿ  ،وصالةُ اهلل
يف  ،وصالة ا١تالئكة عليو رقةٌ تبعث على استدعاء الرٛتة[(.])673
وتعظيم وتشر ُ
عليو ثناءٌ
ٌ
وقد ذكر العالمة ابن القيم ُب الباب الرابع من كتابو الرائع «جالء األفهاـ ُب الصالة والسالـ على خَت
األناـ» عدداً من تلك الفوائد اٞتمة  ،والثمرات النافعة من أ٫تها:
* امتثاؿ أمر اهلل.
* حصوؿ عشر صلوات من اهلل على ا١تصلي مرة.
* أنو يُرفع عشر درجات.
* أنو يُكتب لو عشر حسنات.
* أنو ُٯتحى عنو عشر سيئات.
* أنو يػرجى إجابة دعائو إذا ق ّدمها أمامو  ،فهي ِ
تصاع ُد الدعاءَ إذل عند رب العا١تُت.
ُْ َ
ِ
ِ
سبب لشفاعتو (ص) إذا قرهنا بسؤاؿ الوسيلة لو.
* أهنا ٌ
سبب لغفراف الذنوب.
* أهنا ٌ
ِ
العبد ما أ٫تّو.
سبب
لكفاية اهلل َ
* أهنا ٌ
ِ
القيامة.
يوـ
سبب لقرب العبد منو (ص) َ
* أهنا ٌ
سبب لدواـ ٤تبّتو للرسوؿ (ص)  ،وزيادهتا  ،وتضاعفها.
* أهنا ٌ
سبب حملبتو للعبد.
* أ ّف الصالة عليو (ص) ٌ
٢تداية ِ
* أهنا سبب ِ
العبد وحياةِ قلبو.
ٌ
سبب لعرض ا١تصلي عليو (ص) وذكره عنده.
* أهنا ٌ
وشكر لو على نعمتو اليت أنعم اهلل ّٔا علينا.
* أ ّف الصالة عليو (ص) أداءٌ ألقل القليل من حقو ٌ ،
متضمنةٌ لذكر اهلل وشكره  ،ومعرفة إنعامو على عبده بإرسالو[(.])674
* ّأهنا ّْ
ىذه بعض الفوائد والثمار للصالة على النيب (ص).
واألحاديث اليت بينت الفوائد كثَتة منها:
_خ قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :من صلّى علي واحدةً صلى اهلل عليو عشراً»[(.])675
_خ وقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :من صلّى علي صال ًة واحد ًة صلّى اهلل عليو عشر صلوات َّ ،
وحط عنو
َ
عشر خطيئات»[(.])676
َ
ِ
_خ وقاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :إ ّف أوذل ِ
علي صال ًة»[(.])677
أكثرىم َّ
الناس يب َ
يوـ القيامة ُ
تارؾ
وتبُت فضلها  ،فقد وردت
وكما وردت
تذـ َ
أحاديث ُّ
ُ
ُ
أحاديث تر ّغب ُب الصالة على النيب (ص) ّ ،
الصالة عليو (ص)  ،منها:

_خ ما رواه أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)« :ر ِغم أنف ٍ ِ
يصل
ت َ
عنده فلم ّْ
َ َ ُ
رجل ذُك ْر ُ
رجل دخل عليو رمضا ُف ٍ ،ب انسلخ قبل أف يػ ْغ َفر لو ِ ،
علي ِ ،
أدرؾ عنده
أنف َر ُج ٍل َ
ورغ َم ُ
ورغ َم ُ
َ
َّ َ
َ ُ َ
أنف ٍ َ َ َ
أبواه ِ
الكبَػ ُر  ،فلم يُ ْدخالهُ اٞتنة»[(.])678
البخيل َم ْن
_خ وروى اٟتسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)ُ « :
علي»[(.])679
ذكرت عنده فلم ّْ
يصل َّ
ُ
يق
علي أ ْ
نسي الصالةَ َّ
َخطَأَ طر َ
_خ وروى ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)َ « :م ْن َ
اٞتنّة»[(.])680
ِ
القياـ ْتقوقو
ص على اتباع النيب (ص)  ،و َ
وُب ا٠تتاـ نرجو من اهلل تعاذل أف يرزقنا ُح ْس َن االقتداء  ،واٟت ْر َ
 ،وأف ٭تشرنا مع النبيُت والصديقُت والشهداء والصاٟتُت وحسن أولئك رفيقاً .واخر دعوانا أف اٟتمد هلل
رب العا١تُت.
***
ا٠تػا٘تػة
يسره اهلل رل من اٟتديث عن اإلٯتاف بالرسل والرساالت ُب ىذا الكتاب  ،وقد ٝتّيتو
ُ
وبعد :فهذا ما ّ
٤تض ٍ
علي  ،فلو اٟتمد وا١تنة  ،ما
فضل اهلل َّ
«اإلٯتاف بالرسل والرساالت»  ،فما كاف فيو من صواب فهو ُ
كاف فيو من خطأ ،
كنت حريصاً
فأستغفر اهلل تعاذل  ،وأتوب إليو  ،واهلل ورسولو بريءٌ منو  ،وحسيب أِّن ُ
ُ
أالّ أقع ُب ا٠تطأ  ،وعسى أال أحرـ من األجر.
أدعو اهلل أف ينفع ّٔذا الكتاب بٍت البشر أينما وجدوا  ،وأف يكو َف سبباً ُب ا٢تداية والتعليم والتذكَت ،
ورد الشبهات َع ْن َم ْن اصطفاىم اهلل لدعوتو ا٠تالدة.
ّْ
كل حرؼ وكلمة وٚتلة
كما أرجو من اهلل تعاذل أف يطرح الربكة و َ
كل ما أكتب  ،وأف ٬تعل َّ
القبوؿ ُب ّْ
وصفحة وكتاب خالصاً لوجهو الكرمي وعلى خطى ومنهج سيد ا١ترسلُت.
العبد الضعيف من الدعاء بالسداد والتوفيق َّ ،
فإف دعوة األخ ألخيو
وأرجو من القارىء الكرمي أال ينسى َ
بظهر الغيب مستجابةٌ إف شاء اهلل تعاذل.
وأختم ىذا الكتاب بقوؿ اهلل تعاذل{ :ربػَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا و ِإل ْخوانِنَا الَّ ِذين سبػ ُقونَا بِا ِإلٯتَ ِ
اف َوالَ َْٕت َع ْل ُِب قُػلُوبِنَا
َ ََ
َ
ْ َ َ
ِغالِّ لِلَّ ِذين آمنُوا ربػَّنَا إِنَّك رؤ ٌ ِ
يم *} [اٟتشر .]10 :
َ َُ
وؼ َرح ٌ
َ َ َ
ِ
ِ
َٜتَ ِ
صي أَطَأُ الثػَُّريا
ت بِأ ْ
و٦تّا زادِّن َشَرفاً وتْيهاً فَك ْد ُ
دخ ِورل َٖت ِ
ِ ِ
َٛتَ َد ِرل نَبِيّا
تأْ
ت قول َ
صيَّػ ْر َ
ُْ ْ َ
ك يا عبَادي َوأَ ْف َ

سبحانك اللهم وْتمدؾ أستغفرؾ وأتوب إليك[(])681
***
فهرس ا١توضوعات
اإلىداء 4
ا١تقدمة5
الفصل األوؿ
مفهوـ النبوة والرسالة والفرؽ بينهما
أوالً ػ تعريف النبوة لغة وشرعاً13
ثانياً ػ تعريف الرسوؿ لغة14
ثالثاً ػ الفرؽ بُت النيب والرسوؿ14
الفصل الثاِّن
وجوب اإلٯتاف بالرسل وموجز تاريخ الرسل
أوالً ػ وجوب اإلٯتاف الرسل الكراـ19
ثانياً ػ موجز تاريخ الرسل الكراـ23
 1ػ من أغراض قصص األنبياء ُب القراف الكرمي24
أ ػ إثبات الوحي والرسالة24
ب ػ تثبت النيب (ص) ُب دعوتو24
ج ػ دفع الناس إذل اإلٯتاف ٓتا٘تة الرساالت25
د ػ إظهار الًتابط الوثيق بُت الرساالت السماوية25
 2ػ الرسل واألنبياء الذين ورد ذكرىم ُب القراف25
ثالثاً ػ جوىر الرساالت كلها26
رابعاً ػ حقيقة النبوة33
خامساً ػ حاجة البشر إذل الرسل35
سادساً ػ اٟتكمة من إرساؿ الرسل39
سابعاً ػ وظائف الرسل ومهماهتم40
 1ػ دعوة ا٠تلق إذل عبادة اهلل الواحد القهار40

 2ػ تبليغ أوامر اهلل ونواىيو للبشر41
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-------------------------ػ[ ]1اهلل أىل الثناء وآّد .ناصر الزىراِّن ص (

.)681

يسرِّن أف تصلٍت مالحظاتكم وانطباعاتكم حوؿ ىذا الكتاب
ػ[ ]2أيها اإلخوة الكراـّ :
وغَته من كتيب من خالؿ دور النشر  ،وأطلب من إخواِّن الدعاء رل بظهر الغيب باإلخالص هلل ،
والصواب ٠ ،تدمة دينو العظيم.
ػ[ ]3الشيخ عبد القادر اٞتيالِّن  ،د .سعيد القحطاِّن ص (
ػ[ ]4الشيخ عبد القادر ص (
ػ[ ]5لساف العرب  ،البن منظور (

.)295

.)296
 )2/14/11الشيخ عبد القادر ص (.)296

ػ[ ]6أما العضد اإل٬تي فَتى أف الرسوؿ أعم من النيب  ،فبينهما عموـ وخصوص مطلق ،
بنص القراف
ألف كل نيب رسوؿ  ،وليس كل رسوؿ نيب  ،وٯتثّل لذلك ّتربيل عليو السالـ  ،فهو رسوؿ ّ
الكرمي  ،ولكنو ليس نبياً (ف).
ػ[ ]7حاشية الباجوري على اٞتوىرة ص:
وآّتمع  ،د .أٛتد ٤تمد اٞتلي ص.219 :
ػ[ ]8كتاب النبوات  ،ابن تيمية ص (

 ، 6العقيدة اإلسالمية أركاهنا واثارىا على الفرد
 172ػ .)173

.)15
ػ[ ]9الرسل والرساالت عمر األشقر ص (
.)15
ػ[ ]10البخاري ومسلم  ،الرسل والرساالت ص (
.)15
ػ[ ]11ا١تصدر السابق ص (
َّ ِ
آمنُوا ِآمنُوا بِاللَّ ِو}
ين َ
{يَاأَيػُّ َها الذ َ
ػ[ ]12فتاوى معاصرة يوسف القرضاوي (
ػ[ ]13مسلم رقم (
ػ[ ]14فتاوى معاصرة (

.)167/3

.) 8
.)169/3

.)169/3
ػ[ ]15ا١تصدر نفسو (
ػ[ ]16ركائز اإلٯتاف ٤ ،تمد قطب ص (

.)227

 )123ت(.)124
ػ[ ]17احملكم ُب العقيدة د٤ .تمد عياش ص (
.)300
ػ[ ]18عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة  ،سعاد مبَت ص (
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َخ ْذنَا بِ َذنْبِو فَمْنػ ُه ْم َم ْن أ َْر َس ْلنَا َعلَْيو َحاصبًا َومْنػ ُه ْم َم ْن أ َ
أَ
َوِمْنػ ُه ْم َم ْن أَ ْغَرْقػنَا َوَما َكا َف اللَّوُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَ ِك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َف *}
.)301
ػ[ ]19عقيدة التوحيد ص (
ػ[ ]20عقيدة التوحيد ص (

.)301

ػ[ ]21ا١تصدر نفسو ص (
ػ[ ]22مشكاة ا١تصابيح (

.)303
 )122/3وقاؿ األلباِّن :إسناده صحيح.

ػ[ ]23العقيدة الصافية للفرقة الناجية ص (

 119ػ .)120

ػ[ ]24اإلبطاؿ لنظرية ا٠تلط بُت دين اإلسالـ وغَته من األدياف  ،بكر عبد اهلل أبو زيد ص
( 50ػ .)51
ِ
ِ
{وقَالُوا ُكونُوا ىودا أَو نَصارى تَػهت ُدوا قُل بل ِملَّةَ إِبػر ِاى ِ
آمنَّا بِاللَّ ِو
يم َحني ًفا َوَما َكا َف م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ُت *قُولُوا َ
َ
ُ ً ْ َ َ َْ ْ َ ْ
َْ َ
وما أُنْ ِزَؿ إِلَيػنَا وما أُنْ ِزَؿ إِ َذل إِبػر ِاى ِ ِ
اؽ ويػع ُقوب واأل ِ
اط وَما أ ِ
وسى َو ِعْي َسى َوَما
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
ُوٌبَ ُم َ
ْ ََ
ََ
َسبَ َ
َْ َ
يم َوإ ْٝتَاع َ
ِ
ِِ
ُوٌب النَّبِيُّو َف ِمن رِّّْٔم الَ نػُ َفّْر ُؽ بػُت أ ٍ ِ
ِ
ِ
آمْنتُ ْم بِِو فَػ َق ِد ْاىتَ َد ْوا
آمنُوا ٔتثْ ِل َما َ
َحد مْنػ ُه ْم َوَْ٨ت ُن لَوُ ُم ْسل ُمو َف *فَإ ْف َ
َْ َ َ
َْ ْ
أ َ
الس ِم ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم *}
َوإ ْف تَػ َولَّ ْوا فَإَّ٪تَا ُى ْم ُِب ش َقاؽ فَ َسيَكْفي َك ُه ُم اللَّوُ َوُى َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
.)53
ػ[ ]25اإلبطاؿ ص (
.)57
ػ[ ]26اإلبطاؿ ص (
ػ[ ]27اإلبطاؿ.
.)59
ػ[ ]28ا١تصدر السابق ص (
.)229
ػ[ ]29ركائز اإلٯتاف ص (
.)176
ػ[ ]30مباحث ُب ا١تفاضلة ُب العقيدة ٤ ،تمد الشليفي ص (
 ، )58/6تفسَت ابن كثَت (.)128/4
ػ[ ]31البخاري مع الفتح (
.)495/6
ػ[ ]32البخاري مع الفتح (
.)176
ػ[ ]33ا١تصدر نفسو ص (
{أ ََوَم ْن َكا َف َمْيتًا}
.)224
ػ[ ]34ركائز اإلٯتاف ص (
.)245
ػ[ ]35ا١تصدر نفسو ص (
 93/0ػ  ، )96الرسل والرساالت ص (.)34
ػ[ ]36فتاوى ابن تيمية (
.)242
ػ[ ]37دراسات ُب التفسَت ا١توضوعي  ،د .زاىر األ١تعي ص (
.)228
ػ[ ]38عقيدة التوحيد ص (
.)45
ػ[ ]39الرسل والرساالت ص (
.)319/2
ػ[ ]40صحيح اٞتامع (

.)229
ػ[ ]41عقيدة التوحيد ص (
.)44
ػ[ ]42الرسل والرساالت ص (
.)57
ػ[ ]43النور ا٠تالد ٤تمد مفخرة اإلنسانية ٤ ،تمد كولن ص (
 )132مسلم (.)147
ػ[ ]44البخاري (
.)61
ػ[ ]45النور ا٠تالد ص (
.)248
ػ[ ]46ركائز اإلٯتاف ص (
.)62
ػ[ ]47النور ا٠تالد ص (
.)64
ػ[ ]48النور ا٠تالد ص (
ِ
ُت َر ُسوالً ِمْنػ ُه ْم يَػْتػلُو َعلَْي ِه ْم}
{ ُى َو الَّذي بَػ َع َ
ث ُِب األ ُّْميّْ َ
.)254
ػ[ ]49ركائز اإلٯتاف ص (
ػ[ ]50ا١تصدر نفسو.
 )364اإلٯتاف باليوـ ااخر للمؤلف.
ػ[ ]51ركائز اإلٯتاف ص (
.)365
ػ[ ]52ركائز اإلٯتاف ص (
{ولَو أَنَّا أَىلَكْنَاىم بِع َذ ٍ ِ ِ ِ
ت}
اب م ْن قَػْبلو لَ َقالُوا َربَّػنَا لَ ْوالَ أ َْر َس ْل َ
َْ ْ ُْ َ
.)230
ػ[ ]53عقيدة التوحيد ص (
.)230
ػ[ ]54عقيدة التوحيد ص(
.)53
ػ[ ]55الرسل والرساالت ص (
. )48
ػ[ ]56الرسل والرساالت ص (
.)380/13
ػ[ ]57تفسَت الطربي (
.)239
ػ[ ]58عقيدة التوحيد ص (
اعيسى ابن مرَمي أَأَنْت قُػ ْلت لِلن ِ ِ
ِ
ُت ِمن د ِ
ك َما
وف اللَّ ِو قَ َ
{ َوإِ ْذ قَ َ
اؿ ُسْب َحانَ َ
َّاس َّاٗت ُذوِِّن َوأ ُّْمي إِ َ٢تَْ ِ ْ ُ
اؿ اللَّوُ يَ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
يَ ُكو ُف ِرل أَ ْف أَقُ َ
ت قُػ ْلتُوُ فَػ َق ْد َعل ْمتَوُ تَػ ْعلَ ُم َما ُِب نَػ ْفسي َوالَ أ َْعلَ ُم َما ُِب نَػ ْفس َ
س ِرل ْتَ ٍّيبق إِ ْف ُكْن ُ
وؿ َما لَْي َ
َّك}
إِن َ
.)139
ػ[ ]59احملكم ُب العقيدة ص (
.)226
ػ[ ]60العقيدة اإلسالمية  ،د .أٛتد جلي ص (
.)74
ػ[ ]61الرسل والرساالت ص (
.)671
ػ[ ]62سلسلة األحاديث الصحيحة  ،األلباِّن رقم (
.)84
ػ[ ]63ا١تصدر نفسو رقم (
.)143
ػ[ ]64سالسلة األحاديث الصحيحة رقم (

.)17
ػ[ ]65ا١تصدر نفسو رقم (
.)144
ػ[ ]66ا١تصدر نفسو رقم (
للناضج منو.
ٙتر األراؾ  ،ويقاؿ ذلك
ِ
ػ[ ]67الكباثُ :
.)438/6
ػ[ ]68البخاري  ،فتح الباري (
.)439/6
ػ[ ]69ا١تصدر السابق (
ػ[ ]70ثبت ُب حديث صحيح رواه مسلم ُب صحيحو  ،انظر :مشكاة ا١تصابيح
( ، )117/3الرسل والرساالت ص (.)7
.)226
ػ[ ]71العقيدة اإلسالمية ص (
.)75
ػ[ ]72النور ا٠تالد ص (
 228ػ .)230
ػ[ ]73النبوة واألنبياء  ،البن تيمية ص (
.)999/2
ػ[ ]74أخالؽ النيب ُب القراف والسنة  ،د .أٛتد عبد العزيز اٟتداد (
.)7/1
ػ[ ]75البخاري (
.)79
ػ[ ]76النور ا٠تالد ص (
ِِ ِ
ِ
ب الن ِ
َّاس *}
َعوذُ بَِر ّْ
َعوذُ بَِر ّْ
ب الْ َفلَ ِق * أ ُ
{ َىذه َسبِيلي أ َْد ُعو إِ َذل اللَّوً ïأ ُ
.)1006/2
ػ[ ]77أخالؽ النيب (
.)51
ػ[ ]78النبوة واألنبياء ٤ ،تمد علي الصابوِّن ص (
.)171
ػ[ ]79النور ا٠تالد ص (
آج}
{أَ َدلْ تَػَر إِ َذل الَّ ِذي َح َّ
.)134
ػ[ ]80احملكم ُب العقيدة ص (
.)53
ػ[ ]81النبوة واألنبياء  ،للصابوِّن ص (
.)136 ، 135
ػ[ ]82احملكم ُب العقيدة ص (
.)1041/2
ػ[ ]83أخالؽ النيب (
ِ
ِ ِ ِِ
ٍِ
وىا َوأَنْػتُ ْم َ٢تَا
ت َعلَى بَػيّْػنَة م ْن َرّْيب َوآتَ ِاِّن َر ْٛتَةً م ْن عْنده فَػ ُع ّْميَ ْ
{قَاؿ ياقَػ ْوـ أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف ُكْن ُ
ت َعلَْي ُك ْم أَنػُْل ِزُم ُك ُم َ
ِ
ِ ِِ َّ ِ
ِ
َج ِر ِ
ِ ِ
َّه ْم ُمالَقُو َرِّّْٔ ْم
َكا ِرُىو َف * َويَاقَػ ْوـ الَ أ ْ
آمنُوا إِنػ ُ
ين َ
ي إالَّ َعلَى اللَّو َوَما أَنَا بطَارد الذ َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيو َماالً إ ْف أ ْ َ
َولَ ِك ٍّْت أ ََرا ُك ْم قَػ ْوًما َْٕت َهلُو َف *}
.)1041/2
ػ[ ]84ا١تصدر نفسو (
.)1041/2
ػ[ ]85أخالؽ النيب (
.)1040/2
ػ[ ]86أخالؽ النيب (
 ، )1988/4احملكم ُب العقيدة ص (.)136
ػ[ُ ]87ب ظالؿ القراف (

.)216/1
ػ[ ]88الشفا  ،للقاضي عياض (
.)161/1
ػ[ ]89ا١تصدر نفسو (
ػ[ ]90اسم للصنم األكرب الذي كانوا يعبدونو.
.166
ػ[ ]91اسم للصنم ٢تم كاف بالطائف  ،تفسَت غريب اٟتديث
.)121/5
ػ[ ]92البخاري (
ػ[ ]93الكسع :أف تضرب بيدؾ على شيء أو برجلك.
.)191/6
ػ[ ]94البخاري (
 ، )94/2البداية والنهاية (.)158/4
ػ[ ]95عيوف األثر البن سيد الناس (
.)1052/2
ػ[ ]96أخالؽ النيب (
.)54
ػ[ ]97النبوة واألنبياء  ،للصابوِّن ص (
.)48
ػ[ ]98ا١تصدر نفسو ص (
.)536/2
ػ[ ]99أخالؽ النيب (
.)22
ػ[ ]100البخاري (
.)207/1
ػ[ ]101سَتة ابن ىشاـ مع الروض األنف (
.)28/1
ػ[ ]102سَتة ابن ىشاـ مع الروض األنف (
.)239/2
ػ[ ]103أخالؽ النيب (ص) (
.)237/2
ػ[ ]104سَتة ابن ىشاـ مع الروض األنف (
.)236/3
ػ[ ]105البخاري (
.)274/1
ػ[ ]106متفق عليو  ،الروض األنف (
 ، )174/1سَتة ابن ىشاـ مع
ػ[ ]107السَتة النبوية الصحيحة د .أكرـ العمري (
الروض األنف (.)87/2
.)541/2
ػ[ ]108أخالؽ النيب (ص) (
.)242
ػ[ ]109عقيدة التوحيد ص (
.)279
ػ[ ]110ركائز اإلٯتاف ص (
.)233
ػ[ ]111العقيدة اإلسالمية  ،ص (
 )234ا١تواقف  ،لإل٬تي ص (.)366
ػ[ ]112العقيدة اإلسالمية  ،ص (
.)244
ػ[ ]113عقيدة التوحيد ص (
.)244
ػ[ ]114عقيدة التوحيد ص (
.)238
ػ[ ]115العقيدة اإلسالمية ص (

.)111
ػ[ ]116الرسل والرساالت ص (
.)279
ػ[ ]117ركائز اإلٯتاف ص (
 244ػ .)245
ػ[ ]118عقيدة التوحيد ص (
.)71
ػ[ ]119النبوة واألنبياء ص (
.)380/1
ػ[ ]120تفسَت ا١تنار (
 )72أحكاـ القراف  ،البن العريب (.)1249/3
ػ[ ]121النبوة واألنبياء ص (
ِ
ِ
ُت اثْػنَػ ْ ِ
اٛتل فِ َيها ِم ْن ُك ٍّيبل َزْو َج ْ ِ
ك إِالَّ َم ْن َسبَ َق َعلَْي ِو الْ َق ْو ُؿ}
ُت َوأ َْىلَ َ
{ َح َّىت إ َذا َجاءَ أ َْم ُرنَا َوفَ َار التَّػن ُ
ُّور قُػ ْلنَا ْ ْ
.)73
ػ[ ]122النبوة واألنبياء ص (
ػ[ ]123مواقف األنبياء ُب القراف ٖ ،تليل وتوجيو ،د .صالح عبد الفتاح ا٠تالدي ص
(.)549
.)245
ػ[ ]124عقيدة التوحيد ص (
.)76
ػ[ ]125مواقف األنبياء ُب القراف  ،ص (
.)77
ػ[ ]126النبوة واألنبياء ص (
 74ػ .)75
ػ[ ]127النبوة واألنبياء ص (
ػ[ ]128فصرىن إليك :ضمهن إليك.
.)246
ػ[ ]129عقيدة التوحيد ص (
 301/1ػ .)302
ػ[ُ ]130ب ظالؿ القراف سيد قطب (
.)3372
ػ[ ]131البخاري (
.)49
ػ[ ]132العصمة النبوية ٤ ،تمد فتح اهلل كولن ص (
.)3358
ػ[ ]133البخاري (
.)80
ػ[ ]134النبوة واألنبياء ص (
.)52
ػ[ ]135العصمة النبوية ص (
.)80
ػ[ ]136النبوة واألنبياء ص (
.)55
ػ[ ]137العصمة النبوية ص (
.)106
ػ[ ]138مواقف األنبياء ُب القراف ص (
.)81
ػ[ ]139النبوة واألنبياء ص (
.)84
ػ[ ]140النبوة واألنبياء ص (
ِ
ت فَ َذلِ ُك َّن
اش لِلَّ ِو َما َى َذا بَ َشًرا إِ ْف َى َذا إِالَّ َملَ ٌ
ك َك ِرميٌ * قَالَ ْ
{فَػلَ َّما َرأَيْػنَوُ أَ ْكبَػ ْرنَوُ َوقَطَّ ْع َن أَيْديَػ ُه َّن َوقُػ ْل َن َح َ
ِ
ِِ
ِِ
ص َم}
الَّذي لُ ْمتُػن ٍَِّت فيو َولَ َق ْد َر َاوْدتَّوُ َع ْن نَػ ْفسو فَ ْ
استَػ ْع َ

.)85
ػ[ ]141النبوة واألنبياء ص (
.)3382
ػ[ ]142البخاري (
.)88
ػ[ ]143النبوة واألنبياء ص (
.)349
ػ[ ]144مواقف األنبياء ُب القراف ص (
.)350
ػ[ ]145ا١تصدر نفسو ص (
.)91
ػ[ ]146النبوة واألنبياء ص (
.)352 ، 351
ػ[ ]147مواقف األنبياء ُب القراف ص (
.)355
ػ[ ]148ا١تصدر نفسو ص (
 356ػ .)357
ػ[ ]149مواقف األنبياء ص (
.)39/4
ػ[ ]150نسيم الرياض ُب شرح الشفا ػ للقاضي عياض  ،للخفاجي (
.)130/1
ػ[ ]151حقوؽ النيب على أمتو (
.)131/1
ػ[ ]152ا١تصدر نفسو (
.)417/4
ػ[ ]153تفسَت ابن كثَت (
.)53/3
ػ[ ]154ا١تصدر نفسو (
.)95/7
ػ[ ]155مسلم (
 ، 192 ، 162/2ا١تستدرؾ  ،للحاكم (، 104/1
ػ[ ]156مسند أٛتد (
 )105وصححو ووافقو الذىيب.
 ، )360 ، 340/2والًتمذي ( )1990حديث حسن
ػ[ ]157مسند (
صحيح.
ػ[ ]158ظئره :أي مرضعتو حليمة السعدية.
.)102 ، 101/1
ػ[ ]159مسلم (
.)134/1
ػ[ ]160حقوؽ النيب على أمتو (
 143ػ .)147
ػ[ ]161دالئل النبوة  ،لألصفهاِّن ص (
 30/2ػ .)42
ػ[ ]162دالئل النبوة  ،للبيهقي (
.)152 ، 148/1
ػ[ ]163ا٠تصائص الكربى  ،للسيوطي (
.)140/1
ػ[ ]164حقوؽ النيب على أمتو (
.)122/4
ػ[ ]165تفسَت ابن كثَت (
.)530/4
ػ[ ]166فتح القدير (
.)140/1
ػ[ ]167حقوؽ النيب على أمتو (

ػ[]168
ػ[]169
ػ[]170
ػ[]171
ػ[]172
ػ[]173
ػ[]174
ػ[]175
ػ[]176
ػ[]177
ػ[]178
ػ[]179
ػ[]180
ػ[]181
ػ[]182
ػ[]183
ػ[]184
ػ[]185
ػ[]186
ػ[]187
ػ[]188
ػ[]189
ػ[]190
ػ[]191
ػ[]192
ػ[]193
ػ[]194
ػ[]195
ػ[]196

.)99/20
تفسَت القرطيب (
 ، )96/20فتح القدير (.)458/5
تفسَت القرطيب (
.)97 ، 96/20
تفسَت القرطيب (
 ، )458/5تفسَت القرطيب (.)97/20
فتح القدير (
 )97/20بتصرؼ حقوؽ النيب على أمتو (.)142/1
ا١تصدر نفسو (
.)142/1
حقوؽ النيب على أمتو (
.)4/3
فتح القدير (
 ، )4953فتح الباري (.)715/8
البخاري رقم (
.)4770
البخاري (
.)148/1
حقوؽ النيب على أمتو (
.)130/2
تفسَت ابن كثَت (
.)150/2
حقوؽ النيب على أمتو (
.)95/7
مسلم (
.)95/7
مسلم (
.)95/7
مسلم (
.)2680
البخاري رقم (
.)159/2
حقوؽ النيب على أمتو (
.)875/2
الشفا (
.)1763
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ِ ِ
ضى اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْمًرا أَ ْف}
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{وإِ ْذ تَػ ُق ُ ِ ِ
ِ
ك}
ت َعلَْي ِو أ َْم ِس ْ
ك َعلَْي َ
وؿ للَّذي أَنْػ َع َم اللَّوُ َعلَْيو َوأَنْػ َع ْم َ
َ
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{ياأَيُّػها النَِّيب ِدل ُٖتّْرـ ما أَح َّل اللَّو لَك تَػبتغِي مرضا َة أ َْزو ِاجك واللَّو َغ ُف ِ
ض اللَّوُ لَ ُك ْم َِٖتلَّةَ
يم *قَ ْد فَػَر َ
َ َ ُّ َ َ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
ِ
ض أ َْزو ِاج ِو ح ِديثا فَػلَ َّما نَػبَّأ ِ
ِ
اٟت ِك ِ
َّ
ْ
َّيب إِ َذل بَػ ْع ِ َ َ ً
َسَّر النِ ُّ
َت بِو َوأَظْ َهَرهُ
يم * َوإ ْذ أ َ
يم َْ ُ
أَْٯتَان ُك ْم َواللوُ َم ْوالَ ُك ْم َوُى َو الْ َعل ُ
ض فَػلَ َّما نَػبَّأَىا بِِو قَالَت من أَنْػبأ ََؾ ى َذا قَ َ ِ ِ
ض َع ْن بَػ ْع ٍ
ا٠تَبَِتُ *}
يم ْ
اللَّوُ َعلَْي ِو َعَّر َ
ؼ بَػ ْع َ
ْ َْ َ َ
َ
ضوُ َوأ َْعَر َ
اؿ نَػبَّأَِّنَ الْ َعل ُ
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.)4671
ػ[ ]234البخاري (
ك َع ْن ِذي الْ َقرنَػ ْ ِ
ُت قُ ْل َسأَتْػلُو َعلَْي ُك ْم ِمْنوُ ِذ ْكًرا *إِنَّا َم َّكنَّا لَوُ ُِب األ َْر ِ
ض َوآتَػْيػنَاهُ ِم ْن ُك ّْل َش ْي ٍء
{ َويَ ْسأَلُونَ َ
ْ
ُت َِ
ب ُِب َع ْ ٍ
َّم ِ
ٛتئَ ٍة َوَو َج َد ِعْن َد َىا قَػ ْوًما قُػ ْلنَا يا َذا
س َو َج َد َىا تَػ ْغ ُر ُ
ب الش ْ
َسبَبًا *فَأَتْػبَ َع َسبَبًا * َح َّىت إِ َذا بَػلَ َغ َم ْغ ِر َ
ِ
ُت إِ َّما أَ ْف تُػع ّْذب وإِ َّما أَ ْف تَػت ِ
الْ َقرنَػ ْ ِ
َّخ َذ فِي ِه ْم ُح ْسناً *قَ َ
اؿ أ ََّما َم ْن ظَلَ َم فَ َس ْو َ
ؼ نػُ َع ّْذبُوُ ٍُبَّ يػَُرُّد إِ َذل َربّْو فَػيُػ َع ّْذبُوُ
ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
وؿ لَوُ م ْن أ َْم ِرنَا يُ ْسًرا * ٍُبَّ أَتْػبَ َع َسبَبًا * َح َّىت
صاٟتًا فَػلَوُ َجَزاءً ْ
اٟتُ ْس ٌَت َو َسنَػ ُق ُ
آم َن َو َعم َل َ
َع َذابًا نُكًْرا * َوأ ََّما َم ْن َ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّم ِ
َحطْنَا ِٔتَا لَ َديْ ِو
س َو َج َد َىا تَطْلُ ُع َعلَى قَػ ْوـ َدلْ َْ٧ت َع ْل َ٢تُ ْم م ْن ُدوهنَا سْتػًرا * َك َذل َ
إِ َذا بَػلَ َغ َمطْل َع الش ْ
ك َوقَ ْد أ َ
ِ ِِ
ادو َف يَػ ْف َق ُهو َف قَػ ْوالً *قَالُوا يا َذا
ُت َّ
السدَّيْ ِن َو َج َد م ْن ُدوهن َما قَػ ْوًما الَ يَ َك ُ
ُخْبػًرا * ٍُبَّ أَتْػبَ َع َسبَبًا * َح َّىت إِ َذا بَػلَ َغ بَػ ْ َ
ِِ
وج ُم ْف ِس ُدو َف ُِب األ َْر ِ
ك َخ ْر ًجا َعلَى أَ ْف َْٕت َع َل بَػْيػنَػنَا َوبَػْيػنَػ ُه ْم َسدِّا
ض فَػ َه ْل َْ٧ت َع ُل لَ َ
وج َوَمأْ ُج َ
الْ َق ْرنَػ ُْت إ َّف يَأْ ُج َ
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األعراؼ.
ِ
ؼ تَػَرِاِّن فَػلَ َّما َٕتَلَّى َربُّوُ لِْل َجبَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا}
{ َولَ ِك ِن انْظُْر إِ َذل ْ
استَػ َقَّر َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
اٞتَبَ ِل فَِإف ْ
 )89من سورة األعراؼ.
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ِِ
َِّن م َّس ٍِت الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ ِِ
{وأَيُّ َ ِ
استَ َجْبػنَا لَوُ فَ َك َش ْفنَا َما بِو م ْن ُ
الراٛت َ
ُت *فَ ْ
ضٍّيبر َوآتَػْيػنَاهُ
َ
َ َ َُْ
وب إ ْذ نَ َادى َربَّوُ أ ّْ َ َ
أَىلَو وِمثْػلَهم معهم ر ْٛتةً ِمن ِعْن ِدنَا وِذ ْكرى لِْلعابِ ِد ِ ِ
اعيل وإِ ْد ِريس و َذا الْ ِك ْف ِل ُكلّّ ِمن َّ ِ
ين
ْ ُ َ ُ ْ ََُ ْ َ َ ْ
الصاب ِر َ
َ
ين * َوإ ْٝتَ َ َ َ َ
َ َ َ َ
*وأ َْدخ ْلنَاىم ُِب ر ْٛتتِنَا إِنػ ِ
ُّوف إِ ْذ َذىب مغَ ِ
الصاٟتُِِت *و َذا الن ِ
اضبًا فَظَ َّن أَ ْف لَ ْن نَػ ْق ِد َر َعلَْي ِو فَػنَ َادى ُِب
َ َ ُْ َ َ ُ
َ َ ُ
َّه ْم م َن َّ َ َ
ات أَ ْف الَ إِلَو إِالَّ أَنْت سبحانَك إِ ِّّْن ُكْن ِ
الظُّلُم ِ
ِِ
ُت *}
َ ُْ َ َ
ت م َن الظَّالم َ
ُ
َ
َ
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ْ َ َ
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ػ[ ]694سنن ابن ماجو رقم (
(.)150/1
ػ[ ]695تشرؼ بالعناية ّٔذا الكتاب وما سبقو من ىذه السلسلة ا١تباركة (أركاف
اإلٯتاف) الفقَت إليو تعاذل حسن السماحي سويداف غفر اهلل لو ولوالديو ٔتنّو وكرمو.
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