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تصدير

سّيام  ال  اخلليقة؛  كّل  عىل  اهلطول  عن  الربانّية  والعناية  الرمحة  شآبيب  تتوّقف  ال 
عىل عباد اهلل الباحثني عنه، والتائقني إىل معرفته. وها هو اللطف اإلهلّي يغمرين مّرة 
اإلسالمي  »الكالم  من  الثاين  اجلزء  كتابة  إلمتام  وََجلَّ  َعزَّ  اهلل  وفّقني  حيث  أخرى؛ 

املعارص«؛ ألضعه بني أيدي القّراء واملهتّمني. 

لعرض  يسعى  املعارص«  اإلسالمي  »الكالم  أّن  الكريم  القارئ  عند  املعلوم  من 
األبحاث القديمة واجلديدة لعلم الكالم اإلسالمّي بمنهج معارص، وشاكلة حديثة، 
)التقليدّي( والكالم اجلديد،  القديم  الكالم  التفكيك بني  هادفًا إىل احلّد من ظاهرة 
وإىل إعادة صياغة مجيع األبحاث الكالمّية القديمة واجلديدة يف مكانة وقولبة منطقّية، 

ويف ضمن منظومة ممنهجة ومنضبطة.

علم  )ماهّية  الكالم  علم  مبادئ  أبحاث  الكتاب  من  األول  اجلزء  عرض  لقد 
الكالم، وقابلّية اإلثبات للقضايا الدينّية ومعقولّيتها(، واإلهليات )معرفة اهلل وإثبات 
وجوده، إثبات وحدانّية اهلل، ومراتب التوحيد، الصفات اإلهلية، واألفعال اإلهلية(، 
الدين،  من  واملطلوب  الدينّية،  التجربة  وحقيقة  الدين،  )حقيقة  الدين  ومعرفة 
تطّرقت  فقد  الثاين  اجلزء  أّما يف  الدينّية(.  والتعّددّية  الدينّي،  واإليامن  الدين،  ومنشأ 
الدراسات إىل أبحاث النبّوة )النبّوة العاّمة، وصفات األنبياء، ونبّوة رسول اإلسالم، 
وحتّديات النبّوة، وختم النبّوة(، وأبحاث اإلمامة )اإلمامة العاّمة، واإلمامة اخلاّصة، 

والدراسات املهدوّية( بيانًا وإثباتًا.
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وحتّديات  والروحايّن،  اجلساميّن  )املعاد  املعاد  أبحاث  عن  احلديث  ُأوكل  وقد 
منكري املعاد، ومنازل اآلخرة، والرجعة(، وأبحاث دراسة اإلسالم )القضايا املتعّلقة 
بني  والصلة  وصدفه،  اإلسالم  وجوهر  وشمولّيته،  فهمه،  ومنطق  اإلسالم،  بلغة 
إىل  الدينّي(  العلم  احلداثة، والبحث عن  بعد  والعلم والعقل واحلداثة وما  اإلسالم 

اجلزء الثالث من الكتاب إن شاء اهلل تعاىل]]].

*  *  *

]1]- ننّوه للقارئ الكريم بأنّنا حذفنا من الرتجمة الباب السادس من الكتاب املتعلّق بالحضارة اإلسالمية، وعليه تّم 

تغيري هيكلية الكتاب، فالجزء الثالث بتقسيمنا يحتوي عىل كتاب اإلمامة واملعاد. ]املركز اإلسالمي].





الباب الرابع 

النـــبّوة

ـ النبّوة العاّمة

ـ خصائص األنبياء

ـ نبّوة رسول اإلسالم

ـ حتّديات النبّوة

ـ ختم النبّوة



الكالم اإلسالمي المعاصر 10

يراود الباحثني واملّطلعني عىل الكتب املقّدسة عند األديان اإلبراهيمّية والرشقّية 
وغريها شعور ونداء باطنّي يتساءل: لو كان هؤالء القوم يعرفون الرسول اخلاتم 9، 
ويعرفون أهل بيته األطهار:، ولو كانوا قد آمنوا هبم، لُفتحت عليهم أبواب اهلداية، 
ولكانت السعادة احلقيقّية قد غمرهتم، ولكن وا أسفاه عليهم، وعىل ُبعد ُشّقتهم من 

احلقيقة، وانغامسهم يف ظلامت الوهم والضالل.

األديان  فيها  تكثر  التي  الدول  إىل  املرُء  سافر  ما  إذا  عمقًا  الشعور  هذا  ويزداد 
واملذاهب املختلفة؛ مثل: اهلند، والصني، وما تنطوي عليه أقاليم هذه البلدان ومدهنا 
وقراها من معابد يرتادها أتباع الديانات البوذّية واهلندوسّية والسيخّية، وغريهم من 
أبناء الِفرق والطوائف األخرى؛ ال سّيام إذا حتّدث املرُء مع علامئهم وكربائهم، ووقف 

عىل ما عقدوا قلوهبم عليه، والسبيل الذي اختاروه للوصول إىل اخلري والسعادة. 

إّن التشّعبات واالنقسامات التي جيدها الباحث يف البوذّية واهلندوسّية كثرية إىل 
الذي  الوسيع  التشّظي  هذا  وإّن  برأسه،  دين  منها  فرقة  كّل  كأّن  حّد جيعلك حتسب 
يف  تنقدح  تفتأ  ما  أخرى  عديدة  استفهامات  عىل  جُييبك  الرشقّية  األديان  منه  تعاين 
أذهان الباحثني عىل الدوام؛ منها عىل سبيل املثال: التساؤل عن العوامل التي ساعدت 
إنجلرتا عىل استعامر بالد مثل اهلند، واألسباب التي ألقت الصينّيني يف أحضان العامل 
التي امتلكتها الصني عىل مّر  الغريّب رغم احلضارة العريقة والثقافة القومّية املستقّلة 

العصور.

الرصاعات  أو  واخلالفات  واألمم  بالشعوب  تفتك  التي  االنقسامات  نعم؛ 
والتحّزبات التي حتّول الطقوس واملناسك الدينّية إىل أفيون برشّي مهلك هي العامل 

الرئيس الذي يودي باملجتمع يف شباك االستعامر.
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لقد بعث اهلل َعزَّ وََجلَّ بدينه ليستنقذ الناس من وبال القيود واألغالل التي أطبقت 
عىل أعناقهم، ويفّك أرسهم من السجون الظاهرة والباطنة التي حارصهتم وأحاطت 
السعادة  سبيل  عىل  العثور  يف  استخدامها  هلم  ويتسنّى  عقوهلم،  تتفّتح  حّتى  هبم؛ 
احلقيقّية، ومعرفة أّن املجتمعات اإلنسانية الرافضة للدين اإلهلّي مل تنُج من السقوط يف 
وحل التبعّية للغرب، أو الغرق يف مستنقع االستعامر، فام إن ختّلصت تلك املجتمعات 
من براثن االستعامر السيايّس بعد اللتّيا والتي حّتى التّفت حول رقاهبا حبال االستعامر 

الثقايّف.

عن  البعيد  الساموّي  اإلهلّي  الدين  إىل  يفتقر  عرش  احلادي  القرن  إنسان  إّن  نعم؛ 
التحريف أكثر من أّي وقت مىض، وإّن اإلنسان املعارص متوّغل يف األهواء، ومتوّرط 
يف الشهوات والضغائن أكثر من ذي قبل، وهو يشكو من االستعامر اخلارجّي أكثر 
ممّا سبق، ويشعر بالوحدة واالنعزال أكثر بكثري ممّا مىض، وهو ال يألو جهدًا يف تدمري 

الطبيعة واإلنسانّية بيديه.

والبيئة  اهلوّية  مستوى  عىل  به  أمّلت  عديدة  أزمات  من  اليوم  اإلنسان  يعاين 
أّية حلظة؛ ألّن  يتوّقع املوت والفناء يف  واألخالق واإلنسانية والروحانية، وعليه أن 
خطر االنفجارات التي حُتدثها القنابل النووية ال ولن يستثنيه. ومن هنا، فإّن اإلنسان 
املعارص حيتاج إىل الدين اإلهلّي الساموّي للخروج من أزماته اخلانقة أكثر من أّي وقت 

مىض.

*  *  *



13. النبّوة العاّمة

1/13. متهيد:

قبل الولوج يف خضّم أبحاث هذا الباب نمّهد هنا بمقّدمات:

والدفاعية  واإلثباتية  التبيينية  وظائفه  يامرس  علٌم  املعارص  اإلسالمّي  الكالم   .1
طّياهتا  يف  جتمع  ومرتاّصة  منسجمة  ملنظومة  تأسيسه  خالل  من  الدينية  العقيدة  حيال 
القضايا الكالمية التقليدية القديمة إىل جانب القضايا الكالمية اجلديدة واملستحدثة. 
وأغلب القضايا التقليدية مستخرجة من الكتاب العزيز والسنّة املطّهرة وما متّخضت 
وليدة  فهي  اجلديدة  الكالمية  القضايا  أّما  التقليدية.  والنحل  امللل  مطارحات  عنه 
املدارس االجتامعية  إىل جانب  املحدثة  الفلسفية  واملدارس  احلديثة  العلوم  مناقشات 
املعارصة. لقد أّدى هذا املنحى يف علم الكالم اإلسالمي إىل ظهور نظام جديد يف علم 
الكالم، وعىل هذا األساس انطلقنا يف هذا الكتاب من البحوث التمهيدية ومعقولية 
النبّوة  باب  إىل  ووصوالً  الدين،  ودراسة  اإلهلّيات،  بأبحاث  مرورًا  الدينية،  القضايا 

واإلمامة واملعاد، ومن ثّم األبحاث املرتبطة بدراسة اإلسالم.

2. تتمحور أبرز االستفهامات الفطرية التي تراود اإلنسان عىل مّر التاريخ ال سّيام 
يف العامل الراهن حول معرفة املبدأ )اخلالق(، والوقوف عىل غاية اخللق، ومعنى احلياة، 
دون  من  احلياة  يف  األنجع  األسلوب  عن  الكشف  يتسنّى  وال  غايتها.  بلوغ  وكيفّية 
»النبّوة«؛  تساؤالت ختّص  البرشّي من  الذهن  يطرحه  ما  إجابات شافية عىل  امتالك 
قضّية  والنبّوة  األضواء.  من  مزيدًا  عليها  مسّلطًا  اإلهلّي  الدين  تناوهلا  إجابات  وهي 
يف  األساس  اهلاجس  ألّن  الرشقّية؛  األديان  وليس  اإلبراهيمّية،  األديان  يف  متداولة 
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الفوز والنجاة  ينتهي إىل  األديان الرشقّية يتمّثل يف استجالب األمن والطمأنينة، وما 
يف الدنيا، وليس السعادة األخروية، وهو الذي حيصل ـ بزعمهم ـ من خالل الكشف 
الصويّف والشهود العرفايّن. لقد عرض الدين اإلسالمّي وكذلك اليهودّي ما يرتبط 
أّنّ »مسيحه« هو  إىل  الذي خُلص  املسيحّي  الدين  العكس من  النبّوة عىل  بموضوع 
الوحي اإلهلّي، والرّب املتجّسد، فلم يبَق بعد ذلك ما يدعو للبحث عن النبّوة. وعليه 
فإّن أبحاث النبّوة يف اإلسالم وعند املفّكرين اإلسالمّيني حتظى بمكانة رفيعة، وبأمّهّية 

بالغة.

3. عرض الفالسفة واملتكّلمون والعرفاء املسلمون القضايا املرتبطة بالنبّوة بنحو 
تفصييّل وموّسع يف دراساهتم الفلسفية والكالمية والعرفانّية؛ فدرسوا عىل سبيل املثال 
أبعاد التعريف بحقيقة النبّوة، وإثبات رضورة النبّوة العامة واخلاصة والوظائف التي 
يضطلع هبا األنبياء يف احلياة الفردية واالجتامعية وما يرتبط بموضوع إعجاز القرآن 
الكريم وختم النبّوة وغري ذلك. وقد قّسم املتكلمون أبحاث النبّوة إىل قسمني رئيسني: 
أبحاث النبّوة العاّمة، وأبحاث النبّوة اخلاّصة. أّما العاّمة فهي التي تبحث يف رضورة 
فهي  اخلاّصة  وأّما  األنبياء، وصفاهتم، ورضورة اإلعجاز، وما شاكل ذلك.  ابتعاث 
التي تعرض املوضوعات املختّصة بالرسول اخلاتم 9. وقد حتّدث العرفاء أيضًا عن 
التبليغّية. أّما الفالسفة املسلمون فقد اكتفوا بتسليط الضوء  النبّوة الترشيعّية والنبّوة 

عىل النبّوة العاّمة نظرًا إىل اقتصارهم عىل الدليل العقيّل يف أبحاثهم الفلسفّية.

وبعد هذه املقّدمات، يصل الدور إىل تفصيل القول يف أبحاث النبّوة عىل النحو 
اآليت ذكره إن شاء اهلل تعاىل.

2/13. بيان حقيقة النبّوة يف املعارف اإلسالمية:

أّما  خمتلفة.  أنامط  بثالثة  النبّوة  ماهية  بيان  والعرفاء  والفالسفة  املتكّلمون  تناول 
والصفات  اإلهلّيات  عن  البحث  زاوية  من  النبّوة  حقيقة  استعرضوا  فقد  املتكّلمون 
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اإلنسان  ومعرفة  اهلل  معرفة  أبحاث  نافذة  من  تناولوها  فقد  الفالسفة  وأّما  اإلهلّية، 
فقد  العرفاء  وأّما  اإلنسانّية.  القوى  وكامل  اإلهلّية  الصفات  من  اإلفادة  طريق  عن 
وقد  اإلنسان.  ومعرفة  الوجود  معرفة  أبحاث  زاوية  من  واقعها  عن  الستار  كشفوا 
هنا،  من  رسالتها.  وبيان  النبّوة،  حلقيقة  أيضًا  واحلديثّية  القرآنّية  النصوص  تطّرقت 
من خالل أربعة اجتاهات رئيسّية: البيان  باختصار ـ  يمكن استعراض هذا البحث ـ 

الوحيايّن، والبيان الكالمّي، والبيان الفلسفّي، والبيان العرفايّن.

1/2/13. البيان الوحياين للنبّوة:

القضّية األوىل يف بحث النبّوة تتناول التعريف بمعناها اللغوّي، وحقيقة معناها 
االصطالحّي. أّما مفردة »النبّوة« فهي يف كتب اللغة عىل أربعة معاٍن:

1. »اخلرب«: فاجلذر اللغوّي للنبّوة هو النون والباء واهلمزة )نبأ(، غري أّنم تركوا 
اهلمز يف النبّي وُعّد لغًة رديئة؛ لقّلة استعامهلا باهلمز]]].

َف عىل  2. »االرتفاع«: ألّنه قد يكون مشتّقاً من النباوة؛ وهي اليشء املرتفع؛ أي إنَّه ُشِّ
سائر اخللق فرتّقى يف السامء، وعال شأنه، فهو كاألرض التي هي أعىل وأرفع من غريها]]].

3. »الطريق«: فقد ورد أيضًا أنه بمعنى الطريق الواضح، أو طريق اهلداية]]].

]1]- قال ابن منظور: »ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه؛ يُقال نبأ ونبّأ وأنبأ . قال سيبويه : ليس أحد من العرب 

إال ويقول تنبّأ مسيلمة بالهمز، غري أنّهم تركوا الهمز يف النبّي؛ كام تركوه يف الذرية والربية والخابية ... قال: والهمز 

يف النبّيء لغة رديئة؛ يعني لقلّة استعاملها؛ ال ألّن القياس مينع من ذلك ... قال الفرَّاُء: النبّي: هو من أَنـْبَأَ عن الله، 

فرَُتِك َهمزه«. لسان العرب، ماّدة نبأ.

]2]- قال ابن فارس : »نبـو بتسكني الباء أصل صحيح يدّل عىل ارتفاع اليشء عن غريه«. معجم مقاييس اللغة ، ج5، 

ص385 . وقال الجوهرّي: »النبّوة والنباوة : ما ارتفع من األرض ، فإن جعلت النبّي مأخوذاً منه أي إنَّه رشِّف عىل 

سائر الخلق ، فأصله غري الهمز«. الصحاح ، ج6، ص2500 . وقال ابن منظور: »وقيل النبّي : مشتق من النباوة وهي 

اليشء املرتفع«. لسان العرب ، ج1، ص163. وقال الراغب األصفهايّن: »وقال بعض العلامء هو من النبّوة أي الرفعة 

، وُسّمي نبياً لرفعة محله عن سائر الناس«. املفردات يف غريب القرآن ، ص482. ]م].

]3]- قال ابن منظور: »قال الكسايّئ: النبّي: الطريق، واألنبياء: طرق الهدى، قال أبو معاذ النحوي: سمعت أعرابياً 

يقول: من يدلني عىل النبّي، أي عىل الطريق«، وقال أيضاً: »والنبّيء : الطريق الواضح«. لسان العرب ، ج1، ص163.
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4. »الصوت اخلفّي«: ذلك ألّن ما يتلّقاه األنبياء ال يسمعه اآلخرون]]].

يقول الشيخ الطويّس يف املعاين اللغوّية ملفردة »النبّي«:

»النبّي« يف العرف هو: املؤّدي عن اهلل تعاىل بال واسطة من البرش. ومعنى النبّي يف 
اللغة حيتمل أمرين: أحدمها: املخرب، واشتقاقه يكون من »اإلنباء« الذي هو اإلخبار، 
واشتقاقه  املنزلة،  وعلّو  للرفعة  مفيدا  يكون  أن  والثاين:  مهموزًا.  هذا  عىل  ويكون 
يكون من »النباوة« التي هي االرتفاع. ومتى أريد هبذا اللفظ علو املنزلة فال جيوز إال 

بالتشديد بال مهز]]].

تعني  التي  »النباوة«  أو  اإلخبار،  تعني  التي  »اإلنباء«  فإّن  تقدّم،  ما  عىل  وبناًء 
فعيل،  وزن  عىل  بالفعل  مشبَّهة  صفة  هي  التي  »النبّي«  مفردة  مصدر  هي  االرتفاع 
وتعني: الشخص الذي نال درجة رفيعة ومنزلة عظيمة، واملخرب عن احلقائق اهلادية 
َوَتَعاىٰل؛ فقد أخرب األنبياء عن حال من سبقهم من األنبياء وما جرى  ُسبَحانَُه  إىل اهلل 
عىل أممهم من عذاب أو هالك، وأخربوا الناس باألمور الغيبّية، وباألسامء والصفات 

اإلهلّية، والقيامة، وما إىل ذلك. قال َجلَّ َوَعال:

َقِّ إِنَُّهْم فِْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى﴾]]]. ُهم بِالْ
َ
ْيَك َنَبأ

َ
ُْن َنُقصُّ َعل ﴿نَ

َحِدِهَما﴾]]].
َ
ْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمن أ

ُ
َبا ق رَّ

َ
 ق

ْ
َقِّ إِذ  اْبَنْ آَدَم بِالْ

َ
ْيِهْم َنَبأ

َ
﴿َواتُْل َعل

و»النبّوة« يف معناها االصطالحّي هي املكانة واملنزلة التي يتحىّل هبا بعض اخللق 
ممّن يمكن وصفهم ب »اإلنسان الكامل«. وهم طائفة من الناس بعثهم اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل 

هداًة للخلق؛ ملا فيهم من علّو الشأن، ورفعة املقام.
]1]- قال ابن منظور: »والنبأة : الصوت الخفّي«. املصدر السابق.

]2]- االقتصاد فيام يتعلّق باالعتقاد، الشيخ الطويّس، ص 244.

]3]- سورة الكهف: 13. 

]4]- سورة املائدة: 27. 
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ومها  و»الرسول«،  »الرسالة«  مصطلحا  و»النبّي«  »النبّوة«  بمفرديت  يرتبط  وممّا 
مفردة  وتطلق  الطمأنينة.  من  حالة  مع  احلركة  تعني  التي  »رسل«  ماّدة  من  مشتّقان 
الرسول يف املصطلح القرآيّن عىل من يرسله اهلل َعزَّ وََجلَّ إلبالغ رسالته للناس. وقد 

استخدمت لألنبياء وللمالئكة عىل حّد سواء. قال ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل:

َُه﴾]]].
َ

ْغَت رَِسال
َّ
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َّ
بَِّك َوإِن ل َْك ِمن رَّ نِزَل إِلَ

ُ
ْغ َما أ

ِّ
يَُّها الرَُّسوُل بَل

َ
﴿يَا أ

َيَْشْونَُه﴾ ]]]. َِّ َو ِت الل
َ

ُغوَن رَِسال
ِّ
ِيَن ُيَبل

َّ
﴿ال

وَن﴾]]].
ُ
ُمْرَسل

ْ
 َجاءَها ال

ْ
َقْريَِة إِذ

ْ
ْصَحاَب ال

َ
َثالً أ ُهم مَّ

َ
﴿َواْضِْب ل

ْيَحُة﴾]]]. َخَذتُْه الصَّ
َ
ْن أ ْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهم مَّ

َ
َنا َعل

ْ
ْرَسل

َ
ْن أ ِمْنُهم مَّ

َ
﴿ف

ًما َزكِيًّا﴾]]].
َ

ِك ُغال
َ
َهَب ل

َ
نَا َرُسوُل َربِِّك ِل

َ
اَل إِنََّما أ

َ
﴿ق

وبناًء عىل ذلك، فإّن مفردة »الرسول« ـ وفقًا هلذه اآليات ـ أعّم من النبّي مصداقًا؛ 
ألهّنا تشمل املالئكة أيضًا.

والسؤال املهّم الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الفرق بني النبّي والرسول البرشّي؟

أورد املفّكرون املسلمون للتفريق بني هذين املصطلحني أنظارًا وآراًء خمتلفة. 

يرى  من  هو  النبّي  أّن  نجد  األطهار:  األئّمة  عن  املنقول  الرشيف  احلديث  ويف 
اليقظة، من دون أن يراها.  ملك الوحي اإلهلّي يف املنام، ويسمع صوت املالئكة يف 

]1]- سورة املائدة: 67. 

]2]- سورة األحزاب: 39. 

]3]- سورة يس: 13. 

]4]- سورة العنكبوت: 40. 

]5]- سورة مريم: 19. 
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أّما الرسول فهو يرى املالئكة ويسمع صوهتا يف النوم واليقظة بام فيها ملك الوحي]]]. 
وعليه: فإّن تعريف كّل من النبّي والرسول خمتلفان، وال جيتمعان]]].

ومن جهة أخرى، فإّن القرآن الكريم قد خاطب من أوحي إليه هذا الكتاب بالنبّي 
وبالرسول؛ حيث قال َتَباَرَك َوَتَعاىٰل:

ث، ورد فيه عىل  ]1]- الحظ: الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 176. ويف الكايف باب عنوانه الفرق بني الرسول والنبّي واملحدَّ

سبيل املثال: »عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن أحمد بن محّمد بن أيب نرص، عن ثعلبة بن ميمون، عن 

زرارة قال: سألت أبا جعفر7 عن قول الله عّز وجّل: ﴿وَكَاَن رَُسواًل نَِّبيًّا﴾ ما الرسول وما النبّي؟ قال: النبّي الذي 

يرى يف منامه ويسمع الصوت وال يعاين امللك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى يف املنام ويعاين امللك، قلت: 

االمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت وال يرى وال يعاين امللك، ثم تال هذه اآلية: ﴿َوَما أَرَْسلَْنا ِمن قَبْلَِك ِمن رَُّسوٍل َواَل 

ث«. وروى الكلينّي أيضاً: عن »عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسامعيل بن مرار قال: كتب الحسن بن  ﴾ وال محدَّ نَِبيٍّ

العباس املعرويف إىل الرضا7: جعلت فداك أخربين ما الفرق بني الرسول والنبّي واالمام؟ قال: فكتب أو قال: الفرق 

بني الرسول والنبّي واالمام أّن الرسول الذي ينزل عليه جربئيل فرياه ويسمع كالمه وينزل عليه الوحي ورمبا رأى يف 

منامه نحو رؤيا إبراهيم7، والنبّي رمّبا سمع الكالم ورمبا رأى الشخص ومل يسمع واالمام هو الذي يسمع الكالم وال 

يرى الشخص«. ونقل أيضاً: عن »محّمد بن يحيى، عن أحمد بن محّمد، عن الحسن بن محبوب، عن األحول قال 

سألت أبا جعفر7 عن الرسول والنبّي واملحدث، =

=قال: الرسول الذي يأتيه جربئيل قبال، فرياه ويكلمه فهذا الرسول، وأما النبّي فهو الذي يرى يف منامه نحو رؤيا 

إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله9 من أسباب النبّوة قبل الوحي حتى أتاه جربئيل7من عند الله بالرسالة 

وكان محّمد9 حني جمع له النبّوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جربئيل ويكلمه بها قبال، ومن األنبياء 

من جمع له النبّوة ويرى يف منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه، من غري أن يكون يرى يف اليقظة، وأما املحدث 

فهو الذي يحدث فيسمع، وال يعاين وال يرى يف منامه«. وروى كذلك: عن »أحمد بن محّمد ومحّمد بن يحيى، عن 

محّمد بن الحسني، عن عيل بن حسان عن ابن فضال، عن عيل بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن 

ث، قلُت:  ﴾ وال محدَّ بريد، عن أيب جعفر وأيب عبد الله8 يف قوله عز وجل: ﴿َوَما أَرَْسلَْنا ِمن قَبْلَِك ِمن رَُّسوٍل َواَل نَِبيٍّ

ث؟ قال: الرسول الذي يظهر له امللك فيكلمه، والنبّي  جعلت فداك! ليست هذه قراءتنا! فام الرسول والنبّي واملحدَّ

هو الذي يرى يف منامه ورمبا اجتمعت النبّوة والرسالة لواحد واملحدث الذي يسمع الصوت وال يرى الصورة، قال: 

قلت: أصلحك الله كيف يعلم أن الذي رأى يف النوم حق، وأنه من امللك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه، لقد ختم 

الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم األنبياء«. 

]2]- والقول بعدم االجتامع بينهام مبنّي عىل أّن الرسول إذا كان من يرى ملك الوحي يف اليقظة فضاًل عن رؤيته 

يف املنام وسامع صوته، فهذا ال يجتمع مع النبّي؛ ألّن تعريف األخري ال يسمح برؤية ملك الوحي يف اليقظة؛ فكيف 

يقال رسول ونبّي يف آن واحد، وتعريف هذا يناقض تعريف ذاك؛ ألنك تقول يرى وال يرى؟! ولعّل من الصحيح أيضاً 

يِد  القول بأّن االجتامع قد يُقصد منه أّن »الرسول« عنوان جامع ملا يتضّمنه »النبّي« وزيادة، وهو من باب »كلُّ الصَّ

يف َجْوِف الَفرا« )مثٌل يرُضب ملا يغني عن غريه(، وبهذا املعنى يجوز االجتامع. ]م] 
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ُمْؤِمننَِي َعَ 
ْ
يَُّها انلَِّبُّ َحرِِّض ال

َ
ُمْؤِمننَِي 64 يَا أ

ْ
َبَعَك ِمَن ال ُّ َوَمِن اتَّ يَُّها انلَِّبُّ َحْسُبَك الل

َ
﴿يَا أ

ِقَتاِل﴾ ]]]. 
ْ
ال

ُكْفِر﴾ ]]].
ْ
ِيَن يَُسارُِعوَن ِف ال

َّ
يَُّها الرَُّسوُل لَ َيُْزنَك ال

َ
﴿يَا أ

وغريها من اآليات القرآنّية، وقد وصف البعض أيضًا بقوله:

 نَّبِيًّا﴾]]].
ً

﴿َوَكَن َرُسول

»النبّوة« و»الرسالة« يف بعضهم؛ وعىل رأسهم  وهذا كّله يدّل عىل جواز اجتامع 
النقلية  األدلة  بعض  يف  والرسول  النبّي  فإّن  ذلك،  عىل  وبناًء   .9 األعظم  الرسول 
األدلة  بعض  أّن  حني  يف  واحد،  مصداق  يف  جيتمعان  وال  خمتلفني،  بمقامني  يتحّليان 

النقلية األخرى جتّوز هذا االجتامع يف مصداق واحد.

واملشهور أّن بعضهم ذهب إىل أّن النبّي أعّم من الرسول، وأّن الرسول أخّص من 
النبّي. وعىل هذا األساس، فإّن النبّي هو الذي يوحى إليه، سواء كان مبلِّغًا لكالم اهلل 

: َجلَّ َوَعال ، أم مل يكن كذلك. لكّن هذا املعنى غري تاّم؛ فقد قال َعزَّ وََجلَّ

ِيَن َوُمنِذرِيَن﴾]]].
ًة َواِحَدةً َفَبَعَث الُل انلبّينَي ُمبَشِّ مَّ

ُ
﴿َكَن انلَّاُس أ

إبالغ  عليه  فإّن   : َثمَّ ومن  ونذيرًا،  ًا  مبرشِّ يكون  أن  نبّي  كّل  عىل  أّن  يعني  وهذا 
الرسالة اإلهلّية للناس.

واحلّق أّن هناك فرقًا يف املعنى بني »النبّي« و»الرسول«، وهو ما تدّلنا عليه اآليات 
التالية؛ قال ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل:

 نَّبِيًّا﴾]]].
ً

﴿َوَكَن َرُسول

]1]- سورة األنفال: 65-64. 

]2]- سورة املائدة: 41. 

]3]- سورة مريم: 51. 

]4]- سورة البقرة: 213. 

]5]- سورة مريم: 51. 
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ْمنِيَّتِِه َفَينَسُخ الُل 
ُ
ْيَطاُن ِف أ َق الشَّ

ْ
ل
َ
 إَِذا َتَمنَّ أ

َّ
 نَِبٍّ إِل

َ
ْبلَِك ِمن رَُّسوٍل َول

َ
َنا ِمن ق

ْ
ْرَسل

َ
﴿َوَما أ

ْيَطاُن ُثمَّ ُيِْكُم الُل آيَاتِِه َوالُل َعلِيٌم َحِكيٌم﴾]]]. ِق الشَّ
ْ
َما يُل

واألحاديث الرشيفة التي عّدت 313 رسوالً، و124 ألف نبّي]]].

فهي تشري بذلك إىل أّن الرسالة والنبّوة مقامان؛ وليسا بمقام واحد. هذا، ويشرتك 
للناس، لكنّهام خيتلفان يف  الوحي اإلهلّي، وإبالغه  تلّقي  البرشّي يف  النبّي والرسول 

نوعّية الشهود احلاصل هلام للمالئكة، ويف الوظائف امللقاة عىل عاتقيهام.

وهذه األدّلة هتدينا إىل أّن النبّي أعّم دائرًة من الرسول البرشّي بأحد املعاين، كام 
أفادتنا طائفة أخرى من األدّلة النقلّية بأهّنام مقامان مستقاّلن، فيكون بعض مصاديق 

النبّوة حائز عىل مقام النبّوة، والبعض اآلخر حائز عىل مقام الرسالة.

وبناًء عىل ذلك، النسبة بني النبّي والرسول البرشّي يف بعض األدلة هي التباين، 
ويف البعض اآلخر: العموم واخلصوص املطلق )كّل نبيٍّ رسوٌل، وليس كّل رسوٍل 
نبّيًا(، فيكون عدد األنبياء من حيث املصاديق أكثر من الرسل. وهذا االختالف يف 
الكّم عائد إىل التاميز بينهام عىل مستوى الكيف والوظائف والتكاليف االجتامعية التي 

هي أكرب عددًا عند الرسل.

]1]- سورة الحج: 52. 

]2]- روى الشيخ الصدوق يف »الخصال« و»معاين األخبار«: عن عيّل بن عبدالله بن أحمد األسوارّي، قال: »حّدثنا أبو 

يوسف  أحمد بن القيس الّسجزّي املذكّر، قال حّدثنا أبو الحسن عمرو بن حفٍص، قال حّدثني أبو محّمد عبيد الله 

بن محّمد بن أسٍد ببغداد، قال حّدثنا الحسني بن إبراهيم أبو عيلٍّ قال حّدثنا يحيى بن سعيٍد البرصّي قال حّدثنا 

ابن جريح ]جريجٍ ] عن عطاٍء عن عبيد بن عمريٍ اللّيثّي عن أيب ذرٍّ رحمة الله عليه قال: ]...] قلت: يا رسول الله! 

. قلت: كم املرسلون منهم؟ قال ثالث مائٍة وثالثة عرش جاّمً  كم النبيّون؟ قال: مائة ألٍف وأربعٌة وعرشون ألف نبيٍّ

غفرياً. قلت: من كان أّول األنبياء؟ قال: آدم. قلت: وكان من األنبياء مرساًل؟ قال: نعم؛ خلقه الله بيده ونفخ فيه من 

! أربعٌة من األنبياء رسيانيّون آدم= روحه. ثّم قال: يا أبا ذرٍّ

= وشيٌث وأخنوخ ـ وهو إدريس وهو أّول من خّط بالقلم – ونوٌح، وأربعٌة من العرب هوٌد وصالٌح وشعيٌب ونبيّك 

. قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله تعاىل  محّمد، وأّول نبيٍّ من بني إرسائيل موىس، وآخرهم عيىس وسّت مائة نبيٍّ

من كتاٍب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتٍب؛ أنزل  الله تعاىل عىل شيٍث خمسني صحيفًة، وعىل إدريس ثالثني صحيفًة، 

وعىل إبراهيم عرشين صحيفًة، وأنزل التّوراة، واإلنجيل، والّزبور، والفرقان «. بحار األنوار، ج 11، ص 32.
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ولعّل وجه اجلمع بني هاتني الطائفتني من األدّلة أن ُيقال: يشرتك النبّي والرسول 
البرشّي ـ رغم كوهنام مقامني إهلّيني ـ يف تلّقي األخبار واألنباء من السامء، وإبالغها 
للناس ألجل هدايتهم، لكّن املخاطب بالوحي إذا كان يف مرتبة »النبّوة«، فهو يرى 
املالئكة يف منامه، ويسمع صوهتا يف يقظته؛ من دون أن ُيبرصها يف اليقظة، أّما إذا عال 
مقامه، وبلغ مرتبة »الرسالة«، وُأثقل كاهله بوظائف أكرب، فهو عندئٍذ يسمع صوت 

املالئكة ويراها يف النوم واليقظة. 
االتصال  مستوى  عىل  التباين  عالقة  البرشّي  والرسول  النبّي  بني  فإّن   : َثمَّ ومن 
وإبالغ  الوحي  تلّقي  مستوى  عىل  أّما  مستقاّلن،  مقامان  ذلك  يف  ومها  باملالئكة، 
هبام،  املناطة  االجتامعية  والتكاليف  الواجبات  يف  ويفرتقان  مشرتكان،  فهام  الرسالة 
أّن  ـ  املطاف  هناية  يف  ـ  احلصيلة  فتكون  املطلق.  واخلصوص  العموم  نسبتهام  فتكون 

هناك نسبًا خمتلفًة بينهام باختالف االعتبار واللحاظ.
الرسل هم حجج اهلل عىل اخللق،  أّن مجيع  إىل  الكريم  القرآن  آيات  لقد أشارت 
وأهنم يقطعون العذر عىل الناس بام يقومون به من تبشري وإنذار، فال يبقى بعد ذلك 

حّجة ألحد عىل اهلل. قال َتَباَرَك َوَتَعاىٰل:
َعِزيًزا   ُّ َوَكَن الل الرُُّسِل  َبْعَد  ٌة  ِّ ُحجَّ لِلنَّاِس َعَ الل يَُكوَن   

َّ
ِلَال َوُمنِذرِيَن  ِيَن 

بَشِّ مُّ ﴿رُُّسالً 
َحِكيًما﴾ ]]].

اخلاصة  اإلهلّية  الرساالت  حيملون  الذين  الرسل  وجه  يف  الوقوف  فإّن  وعليه: 
يستلزم اهلالك والعذاب اإلهلّي]]].

وقد أشار القرآن الكريم إىل أّن الرسول ـ عالوًة عىل ما أنيط به من واجب إبالغ 
الرسالة اإلهلّية ـ مطالب بوظيفة اجتامعية مهّمة يف حتقيق العدل والقسط يف املجتمع. 
ُموَن﴾]]].

َ
ِقْسِط َوُهْم لَ ُيْظل

ْ
ِضَ بَيَْنُهم بِال

ُ
ُهْم ق

ُ
إَِذا َجاء َرُسول

َ
ٍة رَُّسوٌل ف مَّ

ُ
 أ

ِّ
يقول َجلَّ َوَعال: ﴿َولُِك

]1]- سورة النساء: 165. 

]2]- راجع: امليزان، العالمة الطباطبايّئ، ج 2، ص 140. 

]3]- سورة يونس: 47. 
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1/2/13/ 1. تقسيم النبّوة إىل ترشيعية وتبليغّية:

تنقسم النبّوة يف أحد تصنيفاهتا إىل نبّوة ترشيعّية، ونبّوة تبليغّية:

أّما األنبياء الترشيعّيون فهم الذين يتلّقون من اهلل َعزَّ وََجلَّ الرشيعة ـ وهي القوانني 
والربامج والتعاليم ـ من أجل إبالغها إىل الناس؛ كام يف رشيعة نوح 7، أو رشيعة 
موسى 7. وأّما األنبياء التبليغيون فهم الذين يدعون الناس إىل شيعة األنبياء الذين 
: فهم  سبقوهم، من خالل ما يتلقونه من الوحي، وما يظهرونه من املعجزات. ومن َثمَّ

يطّبقون التعاليم الرشعية والدينية]]].

وممّا جتدر اإلشارة إليه هنا أّن لفظ »النبّي« يف القرآن الكريم قد اسُتخدم أحيانًا 
للرسول اخلاتّم 9، واملقصود به ـ من دون شّك ـ النبّوة التي تتحىّل بمقام الرسالة 

وأويل العزم من الرسل. قال ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل:

َمِصرُي﴾ ]]].
ْ
َواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس ال

ْ
ْيِهْم َوَمأ

َ
ْظ َعل

ُ
ل

ْ
ُمَنافِِقنَي َواغ

ْ
اَر َوال فَّ

ُ
ك

ْ
يَُّها انلَِّبُّ َجاِهِد ال

َ
﴿يَا أ

1/2/13/ 2. األنبياء من أويل العزم:

»أولو العزم« هم األنبياء الذين امتلكوا صفة العزم واإلرادة حلمل الرشيعة املنزلة 
إليهم من اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، وإيصاهلا بحكمة إىل اجلامهري. وقد أسدل القرآن الكريم 
الستار عن هذا العنوان واملقام اإلهلّي، وأطلقه عىل بعض الرسل؛ حيث قال َجلَّ َوَعال:

ْم 
َ
نَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن ل

َ
أ
َ
ُهْم ك

َّ
 تَْسَتْعِجل ل

َ
َعْزِم ِمَن الرُُّسِل َول

ْ
وا ال

ُ
ْول

ُ
َما َصَبَ أ

َ
اْصِبْ ك

َ
﴿ف

َفاِسُقوَن﴾]]].
ْ
َقْوُم ال

ْ
 ال

َّ
ُك إِل

َ
 َفَهْل ُيْهل

ٌ
غ

َ
ن نََّهاٍر باَل  َساَعًة مِّ

َّ
َبُثوا إِل

ْ
يَل

الشهيد  مصّنفات  يف  اإلسالمية  املعارف  الفارسيّة(؛  )النسخة   40  ،29 ص  املطّهري،  الشهيد  الخامتيّة،  راجع:   -[1[

املطّهرّي، ص 370، ختم النبّوة، ص 34، الخامتيّة عىل ضوء العقل والقرآن الكريم، رضا األستادي، ص 180-179. 

]2]- سورة التوبة: 73. 

]3]- سورة األحقاف: 35. 
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يقول العالمة الطربيّس يف تفسريه هلذه اآلية:

صرب  كام  لك؛  إجابتهم  ترك  وعىل  الكفار،  هؤالء  أذى  عىل  حمّمد  يا  فاصرب  أي: 
ْوثاِن﴾. وعىل 

َ ْ
اْجَتنُِبوا الرِّْجَس ِمَن ال

َ
الرسل. و﴿ِمن﴾ هاهنا لتبيني اجلنس؛ كام يف قوله: ﴿ف

هذا القول، فيكون مجيع األنبياء هم أولو العزم؛ ألهنم عزموا عىل أداء الرسالة، وحتمل 
أعبائها. عن ابن زيد واجلبائّي ومجاعة: وقيل إّن ﴿ِمن﴾ هاهنا للتبعيض؛ وهو قول أكثر 
املفّسين، والظاهر يف روايات أصحابنا، ثّم اختلفوا؛ فقيل: أولو العزم من الرسل من 
أتى برشيعة مستأنفة نسخت رشيعة من تقّدمه؛ وهم مخسة: أّوهلم نوح، ثم إبراهيم، ثّم 
موسى، ثّم عيسى، ثم حمّمد9. عن ابن عباس وقتادةـ  وهو املروي عن أيب جعفر وأيب 
عبداهلل 7 ـ : قال: وهم سادة النبّيني، وعليهم دارت رحا املرسلني. وقيل: هم سّتة؛ 
نوح صرب عىل أذى قومه، وإبراهيم صرب عىل النار، وإسحاق صرب عىل الذبح، ويعقوب 
صرب عىل فقد الولد وذهاب البرص، ويوسف صرب يف البئر والسجن، وأيوب صرب عىل 
الُضّ والبلوى. عن مقاتل: وقيل: هم الذين أمروا باجلهاد والقتال وأظهروا املكاشفة 
وجاهدوا يف الدين. عن السدّي والكلبّي: وقيل: هم إبراهيم، وهود، ونوح، ورابعهم 
الرسل هم  العزم من  العالية: والعزم هو الوجوب واحلتم، وأولو  9. عن أيب  حمّمد 

الذين شعوا الرشائع، وأوجبوا عىل الناس األخذ هبا واالنقطاع عن غريها ]]].

وقد أشارت األحاديث املروية عن املعصومني: إىل مخسة من األنبياء اّتصفوا بأويل 
العزم؛ هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، والرسول األعظم حمّمد 9.

يقول اإلمام الرضا 7 يف حديث مروّي عنه]]] :

اِئِع واْلَعَزاِئِم وَذلَِك  َ ُْم َكاُنوا َأْصَحاَب الرشَّ َي ُأوُلو اْلَعْزِم ُأْويِل اْلَعْزِم أِلهَنَّ اَم ُسمِّ »إِنَّ

]1]- مجمع البيان يف تفسري القرآن، الطربيّس، ج 9، ص 143.

]2]- سند الرواية: حّدثنا محّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقايّن )ريض الله عنه(؛ قال: حّدثنا أحمد بن محّمد بن 

سعيٍد الكويّف الهمدايّن؛ قال: حّدثنا عيّل بن الحسن بن عيّل بن فّضاٍل، عن أبيه، عن أيب الحسن الرّضا 7. 
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إِْبَراِهيَم  َزَمِن  إىَِل  لِِكَتابِِه  وَتابِعًا  وِمنَْهاِجِه  يَعتِِه  رَشِ َعىَل  َكاَن   7 ُنوٍح  َبْعَد  َنبِيٍّ  ُكلَّ  َأنَّ 
وَتابِعًا  وِمنَْهاِجِه  يَعتِِه  رَشِ َعىَل  َكاَن  وَبْعَدُه  إِْبَراِهيَم  اِم  َأيَّ يِف  َكاَن  َنبِيٍّ  وُكلُّ  اخْلَِليِل7 
يَعِة ُموَسى  لِِكَتابِِه إىَِل َزَمِن ُموَسى 7 وُكلُّ َنبِيٍّ َكاَن يِف َزَمِن ُموَسى وَبْعَدُه َكاَن َعىَل رَشِ
اِم ِعيَسى 7 وَبْعَدُه َكاَن  اِم ِعيَسى 7 وُكلُّ َنبِيٍّ َكاَن يِف َأيَّ وِمنَْهاِجِه وَتابِعًا لِِكَتابِِه إىَِل َأيَّ
يَعتِِه وَتابِعًا لِِكَتابِِه إىَِل َزَمِن َنبِيِّنَا حمّمد ص َفَهُؤاَلِء اخْلَْمَسُة ُأوُلو  َعىَل ِمنَْهاِج ِعيَسى ورَشِ
يَعُة حمّمد ص اَل ُتنَْسُخ إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة واَل  ُسِل 7 ورَشِ اْلَعْزِم َفُهْم َأْفَضُل اأْلَْنبَِياِء والرُّ
ُمَباٌح  َفَدُمُه  اْلُقْرآِن بِِكَتاٍب  َبْعَد  َأَتى  َأْو  َبْعَدُه نبّوة  َعى  اْلِقَياَمِة َفَمِن ادَّ َيْوِم  َبْعَدُه إىَِل  َنبِيَّ 

لُِكلِّ َمْن َسِمَع َذلَِك ِمنُْه«]]].

األنبياء  من  الطائفة  هذه  اّتصاف  هو  العزم  بأويل  تسميتهم  سبب  أّن  يعني  وهذا 
بكوهنم أصحاب رشائع؛ أّوهلم: النبّي نوح 7 الذي تابعه كّل األنبياء الذي جاؤوا من 
بعده عىل رشيعته ومنهاجه وكتابه الساموّي إىل زمان اخلليل إبراهيم 7، فتابع إبراهيَم 
األنبياُء من بعده يف رشيعته وكتابه الساموّي إىل زمان الكليم موسى7، ثّم اّتبع موسى 
مجيع األنبياء من بعده يف كتابه ورشيعته ومنهاجه إىل زمان املسيح عيسى 7، ثّم تابع 

عيسى كلُّ نبّي جاء يف زمنه أو ما بعده إىل حني ظهو رسالة النبّي اخلاتم حمّمد 9. 

أّما رشيعة نبّينا حمّمد 9 فال ولن ُتنسخ حتى قيام الساعة، وهو النبّي إىل أن يرث 
اهلل األرض ومن عليها. وإّن هؤالء األنبياء اخلمسة من أويل العزم هم أفضل األنبياء 

والرسل عىل اإلطالق.

ويف املحّصلة نقول: إّن جمموع النصوص الدينية عّلمتنا ما يأيت:

1. »النبّي« بأحد معانيه أعّم من »الرسول«، و»الرسول« أعّم من »أويل العزم«.

2. العنارص العاّمة للنبّوة كام نستلهمها من جمموع النصوص الدينية هي: برشّية 

]1]- عيون أخبار الرضا 7، الصدوق، ج 2، 80؛ مسند اإلمام الرضا 7، ابن سليامن الغازي ، ج 1، ص 48. 
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، وارتباطه املبارش مع عامل الغيب، واإلعجاز  النبّي، واستقباله للوحي ومن اهلل َعزَّ وََجلَّ
)التبشري واإلنذار( من أجل  اهلداية  املسرية هو  النبّوة، وأّن اهلدف يف هذه  إثبات  يف 
إقامة احلّجة اإلهلّية عىل اخللق، وأّن مجيع املكّلفني من اجلّن واإلنس هم املخاطبون 

بالبالغ اإلهلّي.

2/2/13. البيان الكالمّي للنبّوة:

واملعتزلة،  اإلمامّية،  هي  شهرية؛  مدارس  مخس  إىل  املسلمون  املتكّلمون  يتوّزع 
واألشاعرة، واملاتريدّية، وأهل احلديث]]]. وقد عرض غالبية املتكلمني املسلمني بحث 
َوَتَعاىٰل، ومل يرّكزوا اهتاممهم عىل الدراسة  ُسبَحانَُه  الصفات الكاملية هلل  النبّوة يف ضوء 

األنطولوجّية للعامل، أو عىل ما يرتبط ببحوث دراسة اإلنسان املنصّبة عىل األنبياء.

1/2/2/13. الرؤية الكالمّية اإلمامّية:

ورضورة  النبّوة  تعريف  عرشّية  االثني  الشيعة  من  اإلمامّيون  املتكّلمون  درس 
 ،)

[[[
ابتعاث األنبياء من خالل خوضهم يف مباحث احلسن والقبح الذاتيني والعقليني)

مستعينني ببعض الصفات اإلهلّية؛ من قبيل: العدل واحلكمة واللطف التي يتصف هبا 
اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. ومل يرّصح كثري من املتكلمني بام ُيفهم منه أّن هذا املقام اإلهلّي اكتسايّب 
أم تفّضيّل؟ ومل حيّددوا أيضًا هل حاز األنبياء مقام النبّوة من خالل مسريٍة دارسٍة للعامل 
أو دارسٍة لإلنسان مّكنتهم من إجياد األرضية املطلوبة لذلك، أم أّن هذا املقام الربايّن 

قد ُوِهب هلم بتفّضل إهلّي؟

]1]- عندما يتطرّق الباحثون يف علم الكالم اإلسالمّي إىل مدرسة »أهل الحديث« فهم يقصدون بهم عادًة »الحنابلة«، 

ومن تبعهم يف منهجهم الدارس ألصول الدين. ومن الجيّل لكّل متابع لتاريخ هذا العلم ومدارسه أّن منهج أهل 

الحديث قائم عىل نبذ علم الكالم ورفضه؛ إذ يرون فيه زيغاً وضالالً عن منهج السلف يف التعامل مع العقيدة، وهم 

ال يذكرون املتكلّمني إال بسوء أو توّجس. ولهذا، ال ميكن عّدهم من املتكلّمني إال مسامحًة. وعليه: فإّن املقصود هنا 

من »املتكلّمني«: كّل باحث أو دارس للعقيدة اإلسالميّة؛ سواء كان مؤمناً بعلم الكالم، أو ناقامً عليه. ]م] 

]2]- تقّدم تعريف الحسن والقبح الذاتيني والعقليني عند البحث عن العدل اإللهّي يف الجزء األول من هذا الكتاب. 
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لقد عرض املتكّلمون اإلمامّيون تعريف النبّوة بتعابري متنّوعة، ذهبوا فيها إىل أهنا 
وظيفة إهلّية يكون فيها املبعوث من قبل اهلل َجلَّ َوَعال قد ُأرسل من أجل هداية الناس، 
وإصالح أمرهم. من بني هذه التعاريف التي رامت كشف النقاب عن حقيقة النبّوة 

ما يأيت:

يقول الفاضل املقداد: »النبّي« هو: اإلنسان املأمور من السامء بإصالح الناس يف 
البرش،  العامل بكيفية ذلك، املستغني يف علمه وأمره عن واسطة  معاشهم ومعادهم، 

املقرتنة دعواه بظهور املعجز]]].

ويقول املحقق الطويّس: »النبّي«: إنسان مبعوث من اهلل تعاىل إىل عباده؛ ليكمّلهم 
بأن يعّرفهم ما حيتاجون إليه يف طاعته، ويف االحرتاز عن معصيته ]]].

وعند بقّية متكّلمي اإلمامّية: »النبّي« هو: اإلنسان املخرب عن اهلل تعاىل بغري واسطة 
أحد من البرش]]].

وحمّصل هذه التعاريف الثالثة التنويه بثالثة عنارص رئيسة فيها؛ هي:

1. انبعاث األنبياء من جانب اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل.

2. اضطالعهم بمهّمة هداية اخللق، وإصالح أمورهم.

3. متّسكهم بوسيلة اإلعجاز يف حركتهم نحو إثبات مصداقّيتهم. ومن املالحظ 
هنا أّن أّيًا من التعاريف املذكورة مل يّتخذ أّي منحى دارٍس لإلنسان أو العامل يف تبيينه 

ملقام النبّوة.

]1]- اللوامع اإللهيّة، املقداد، ص 239.

]2]- قواعد العقائد، الطويّس، ص 87.

]3]- مناهج اليقني، العالمة الحيل، ص263؛ الباب الحادي العرش، ص 58؛ املنقذ من التقليد، سديدالدين الحميّص، 

ص371؛ قواعد املرام، ابن ميثم البحرايّن، ص122.



الكالم اإلسالمي المعاصر 26

2/2/2/13. الرؤية الكالمّية االعتزالّية:

املدرسة االعتزالية هي إحدى الفرق الكالمية التي تنضوي حتت اللواء السنّّي، وقد 
تاريخ اإلسالم، ورّوج ألفكارها  القرون األوىل من  كانت هلا صوالت وجوالت يف 
مجع من كبار املفّكرين املسلمني؛ مثل: النّظام، والقايض عبداجلّبار املعتزيّل، والزخمرشّي.

مل تعرض املعتزلة بحث النبّوة بوصفه أصاًل مستقاّل، بل تطّرقوا له عند دراستهم 
للعدل، وهكذا ذهبوا إىل أّن ابتعاث األنبياء وإرساهلم من قبل اهلل العادل َجلَّ َوَعال ـ 
هلداية اإلنسان وإرشاده إىل السعادة ـ كان رضورّيًا عىل ضوء معطيات بحث احلسن 
والقبح الذاتيني والعقليني]]]. وهذه الرؤية يف تبيني النبّوة كصاحبتها اإلمامّية تنطلق 
من منحى دارس لإلهليات؛ وذلك نظرًا إلفادهتا يف عملية الرشح والتوضيح من صفة 

العدل اإلهلي، ومن الغرض اإلهلي الذي يستهدف اهلداية.

3/2/2/13. الرؤية الكالمّية األشعريّة:

وقد  اإلسالمّي.  العامل  يف  احلّية  الكالمّية  الفرق  إحدى  األشعرّية  املدرسة  متّثل 
تصّدى املتكلمون األشعريون لفكرة العدل اإلهلي املبتني عىل أساس احلسن والقبح 
الذاتيني والعقليني، رافضني ذلك، ورافعني راية احلسن والقبح الرشعيني. وعصارة 
ما ذهبوا إليه يف هذا الشأن أن ُيقال: »كّل ما يصنعه احلبيب فهو حلو زبيب«؛ ال أن 

ُيقال: »احللو الزبيب ما يصنعه احلبيب«]]].

وعىل هذا األساس، فإّن األنبياء الذين اصطفاهم اهلل َعزَّ وََجلَّ قد ال يتحّلون بأّي 
مرّجح يدعو الصطفائهم، كام أّن ابتعاثهم أو عدم ابتعاثهم سّيان يف فقدان الرضورة.

]1]- راجع: رشح األصول الخمسة، القايض عبدالجبّار، ص 563.

]2]- هذه العبارة ـ وكذا حال سابقتها ـ ليس إال كناية عامّ يدور يف خلد األشاعرة يف املقام، وهي معادل منحوت 

ملقابلة املقولة الفارسيّة: »آنچه را شريين بَُود، ُخرسو كند«، والذي يعادل العبارة السابقة هو البيت الشعرّي الفاريّس 

الذي يقول: »آنچه آن ُخرسو كند، شريين بَُود«. ]م].
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إىل  وال  النبّي،  جسم  إىل  راجعة  النبوءة  فليست   : اجلوينّي  احلرمني  إمام  يقول 
عرض من أعراضه ]]].

ويقول القايض اإلجيي:

من  ونحوه  عنّي«،  »بلِّغهم  أو:  »أرسلُتك«،  اهلل:  له  قال  من  احلّق  أهل  عند  فهو 
األلفاظ. وال ُيشرتط فيه رشط االستعداد، بل اهلل خيتّص برمحته من يشاء من عباده ]]].

وقد ذهب الشهرستايّن إىل القول:

قال أهل احلّق: النبّوة ليست صفة راجعة إىل نفس النبّي، وال درجة يبلغ إليها أحد 
بعلمه، وال كسبه، وال استعداد نفسه يستحق به اتصاالً بالروحانّيات، بل رمحة من اهلل 

تعاىل، ونعمة يمّن هبا عىل من يشاء من عباده]]].

وقيل يف هذا اخلصوص أيضًا:

إّن شكر نعمة املنعم واجب عقاًل ورشعًا، والعقل ال هيتدي ملعرفة ذلك بطريق 
التفصيل إال بالسمع]]].

تشري مجيع هذه النصوص إىل انعدام أي دليل أو مرّجح أو لياقة واستعداد ذايّت تتحىّل 
: فليس هناك من عامل  به شخصّية النبّي، ويكون السبب يف بلوغه مرتبة النبّوة. ومن َثمَّ

يغاير الرمحة اإلهلية التي اقتضتـ  حسب هذه الرؤيةـ  أن يبلغ املرء هذا املقام.

بمباحث  املرتبط  املنحى  مع  يتناسب  للنبّوة  األشعرّي  البيان  أّن  يّتضح  وهنا، 
اإلهليات أكثر من بقّية الِفرق املشار إليها.

]1]- اإلرشاد، الجوينّي، ص 143.

]2]- رشح املواقف، الجرجايّن، ج 8، ص 218، والنّص من املواقف لإليجّي )املاتن(.

]3]- نهاية األقدام، الشهرستايّن، ص 258.

]4]- أصول الدين، جامل الدين الغزنوّي، ص 119.
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4/2/2/13. الرؤية الكالمّية املاتريديّة:

تقرتب املدرسة املاتريدّية يف منظومتها الكالمّية من األشاعرة يف بعض اجلهات، 
وختتلف معها يف أخرى. ويف موضوع النبّوة، ذهب أعالم املاتريدّية إىل أّن اصطفاء 
يف  ذايّت  واستعداد  إهلية،  حكمة  عىل  ـ  شّك  دون  من  ـ  ينطويان  وابتعاثهم  األنبياء 

األنبياء، مّكنهم من تلّقي احلقيقة الناصعة.

يقول أبو منصور املاتريدّي ـ وهو مؤّسس هذه املدرسة ـ :

إثبات النبّوة من حكمة اهلل]]].

5/2/2/13. حصيلة البيان الكالمّي للنبّوة:

هل احلكمة تعود إىل الناس، أم إىل النبّي؟ 

إىل  عائد  السبب  أم  الناس،  هداية  هو  الوحي  نزول  استدعى  الذي  السبب  هل 
القابلية التي يتمّتع هبا ذلك النبّي؛ فألجلها نزل الوحي؟ 

أم أّن كليهام مطلوب يف ذلك؟ 

هذه تساؤالت مل جتب عليها تلك املدارس.

أسلوب  عىل  ومرتكز  مبنّي  للنبّوة  املسلمني  املتكلمني  بيان  أّن  يّتضح  هنا،  وإىل 
السنّية  املدارس  فاكتفت  والتفصيل،  اإلمجال  يف  اختلفوا  وقد  اإلهليات،  يف  البحث 

بذلك عىل نحو اإلمجال، وعرضه متكلمو اإلمامية بنحو أكثر تفصياًل.

3/2/13. البيان الفلسفّي للنبّوة:

حتّدث الفالسفة املسلمون عن حقيقة النبّوة ورضورهتا بنحو تفصييّل، وقد ذهبوا 
]1]- التوحيد، أبو منصور املاتريدّي، ص 177.
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وبدن، وهو  روح  من  مرّكب  كائن  أّنه  بمعنى  اإلنسان؛  تكامل  نظرّية  إىل  آرائهم  يف 
قابل للرقّي والتعايل، فإذا نمت مجيع قواه احلسية واخليالية والعقلية، فإنه يبلغ مرحلة 
يتمكن فيها من التواصل مع املالئكة، واالرتباط بعامل العقول، ويتسنّى له عندئٍذ تلّقي 

الوحي اإلهلّي، وتظهر عىل يديه املعجزات.

ويرى الفالسفة أّن القّوة احلّسّية عند النبّي عندما تصل إىل حّد الكامل فإّن قّوته 
التحريكية تزداد قدرًة، فيتمكن عندها من الترّصف يف عامل التكوين، وهذا ما ُيفّس 

قدرته عىل فعل املعاجز واألفعال اخلارقة للعادة]]]. 

وإذا نمت القوة اخليالية عند النبّي، أمكن له االرتباط بعامل املثال، ومشاهدة متّثل 
مرتبتان  )ومها  بامللكة  والعقل  اهليواليّن  العقل  جتاوز  إذا  أّما  الوحي.  وسامع  امَلَلك، 
مرحلة  وبلغ  الضئيلة(،  القابلّية  االستعداد  بحّد  ترتبطان  العاقلة،  القّوة  من  أّولّيتان 
القادر عىل استنتاج املجهوالت من املعلومات(، ومرحلة  العقل بالفعل )هو العقل 
وقتئٍذ  فإّنه  الفّعال(،  والعقل  باملالئكة  واملرتبط  املّتصل  العقل  )وهو  املستفاد  العقل 

قادر عىل معرفة مجيع احلقائق عىل واقعها.

ومل يقصلد الفالسلفة يف مقوالهتلم تللك أّن األنبيلاء اكتفلوا يف حصوهللم علىل 
مقلام النبلّوة بمجلّرد ملا بلغلوه ملن تطلّور اختيلارّي، أو بوصلول قواهلم الثالثلة 
)احللّس، واخليلال، والعقلل( إىل مرحللة الفعلّيلة؛ ملن دون أن يكلون هنلاك دور 
للتفّضلل والكلامل اإلهليلني، كلام أهّنلم مل يريلدوا القلول بلأّن األنبيلاء قلد بلارشوا 
إنتلاج »الوحلي«، وتصنيلع »النلّص« من عند أنفسلهم، بعدملا بلغوه ملن رقّي عىل 
مسلتوى احللّس واخليال والعقلل، بل آمنلوا بأّن الوحلي اإلهلّي هو أحلد أفعال اهلل 
ُسـبَحانَُه َوَتَعـاىٰل، وهلو ُيفلاض عىل األنبيلاء تفضاًل وكرملًا، وهو منحرص باإلنسلان 

الخلق األكرب  لها غريزة عامل  بقّوة قدسيّة تذعن  الصدد: »النبّوة تختّص يف روحها  الفارايّب يف هذا  ]1]- يقول 

الحكم،  فصوص  باملعجزات«.  فتأيت  البدن]،  ]أي:  األصغر  الخلق  غريزة  لروحها  يذعن  كام  الطبيعة]،  ]أي: 

 .32 الفّص  الفارايّب، 
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الكاملل اللذي هتّيلأت يف وجلوده األرضّيلة الالزملة لتلّقيله بعدملا مّر به ملن رقّي 
وتكاملل معلريّف إنسلايّن وعاملّي]]].

يقول الفيلسوف األرسطّي ابن ُرشد :

والذي يقول به القدماء يف أمر الوحي والرؤيا إّنام هو عن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىلٰ ]]].

وقد قصد هنا اإلشارة إىل أّن تلّقي الوحي عند األنبياء أمر قادم من جانب اهلل َجلَّ َوَعال.

بدراسات  املرتبط  املنحى  ينتهج  بيان  للنبّوة  الفالسفة  بيان  فإّن  ذلك،  وبناًء عىل 
اإلهلّيات، ومعرفة اإلنسان، وقد التفتوا يف رشحهم حلقيقة النبّوة إىل القدرة اإلهلّية، 

مستفيدين يف اآلن ذاته من جماالت احلّس واخليال والعقل.

4/2/13. البيان العرفايّن للنبّوة: 

»العرفان« علم انطوى ـ يف صفحات تارخيه الطويل ـ عىل سعة كبرية وتنّوعات 
عديدة]]]. وقد عرضت فصول هذا العلم أبحاث النبّوة بشكل مفّصل وموّسع.

الدين  صدر  الربوبية،  الشواهد  366؛  الالهيجّي، ص  الفياض  مراد(،  گوهر  )بالفارسية:  املراد  جوهر  راجع:   -[1[

الشريازّي، ص 1 و241؛ الحكمة املتعالية، صدر الدين الشريازّي، ج 7، ص 24 و358؛ مفاتيح الغيب، صدر الدين 

الشريازّي، ص33؛ املبدأ واملعاد، ابن سينا، ص 116؛ مجموعة مصّنفات شيخ اإلرشاق، ج 3، ص245؛ آراء أهل املدينة 

الفاضلة، الفارايّب.

]2]- تهافت التهافت، ابن رشد، ص 516.

]3]- الهاجس األكرب الذي اهتّم العرفان اإلسالمّي بأمره يف األدوار األوىل من تاريخ اإلسالم هو السلوك والرياضة 

الرابع  العملية، وبعض من ألوان النشاطات االجتامعية. وقد انطلق تدوين بعض املكتوبات العرفانيّة من القرن 

العرفان  التصّوف«، و»القشريية«. استخدم أهل  الرسائل يف هذا الصدد؛ منها: »اللمع يف  الهجرّي، فُصّنفت بعض 

مفردة »تصّوف« يف القرن الثاين الهجرّي، ثم انضّمت إليها مفردة »عرفان« يف القرن الرابع. وقد انصبّت نشاطات 

التصوف والعرفان إىل القرن السادس يف دائرة »العرفان العميل« بنحو اجتامعي،. بعد ذلك، عمد محيي الدين بن 

التي كان أهل املعرفة يشاهدونها  العرفانيّة  النظري« ألّول مرّة، فقام ببيان األبحاث  عريّب إىل  تأسيس »العرفان 

بالكشف والشهود يف سياق منظّم ومعقلن، واستطاع ابن عريب مبساعدة القونوي ـ وهو تلميذه وابنه بالتبّني ـ أن 

يقّدم أمنوذجاً جديداً يف األبحاث األنطولوجية الدارسة للوجد. ويف هذا العرص، اصطّفت األنطولوجيا العرفانيّة إىل 

جانب األنطولوجيا الفلسفية والكالمية. وأهّم ما قام به ابن عريب هو تدوينه ملنظومة عرفانيّة سعت إىل تنظيم 

الكشف والشهود عند العارف بنحو معقلن، ماّم سّهل عىل األجيال التي أعقبته من العرفان عمليّة التدليل عىل 

العرفان النظرّي برباهني عقلية. وهنا، يُذكر ابن تركة بوصفه أحد أعالم العرفان النظري الذين برهنوا باألدلة العقلية 
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وقد اسُتخدمت يف العرفان بعض املصطلحات التي تساعدنا معرفتها عىل تبيني 
النبّوة؛ منها: »النبّوة«، و»الرسالة«، و»الوالية«، و»اإلنسان الكامل«، وهي مفردات 

سوف نسّلط الضوء عليها هنا يف هذا البحث.

َس ِسُّه: دِّ
ُ
يقول اإلمام اخلمينّي )١٤٠٩ه( ق

الواحدّية  احلرضة  يف  الغيوب  غيب  يف  ما  إظهار  هي  املطلقة  احلقيقّية  النبّوة  إّن 
مقام  فالنبّوة  الذايّت،  واإلنباء  احلقيقّي  التعليم  بحسب  املظاهر  استعدادات  حسب 

ظهور اخلالفة والوالية، ومها مقام بطوهنا ]]].

عىل نظريّة »وحدة الوجود« التي أطلقها ابن عريب. بعد ذلك، متّكن صدر الدين الشريازّي من إقامة الحجج والرباهني 

العقلية عىل بعض قضايا املنظومة العرفانيّة عند ابن عريب، فتطرّق مثالً: ألصالة الوجود، واتحاد العاقل واملعقول، 

لقد  أبحاثه.  ومتّدد  النظري  العرفان  رقعة  اتساع  إىل  أّدى  ما  الوجود. وهذا  الجوهرية، فضالً عن وحدة  والحركة 

ركّب ابن عريّب نظامه العرفايّن عىل ثالثة محاور رئيسية؛ هي: قضيّة »وحدة الوجود«، وقضية »تجليات الوجود 

وتنزالته«، وقضية »اإلنسان الكامل بصفته أكمل التجليات اإللهية«. وتُعّد وحدة الوجود إحدى أهّم أحكام الهوية 

الغيبية. والهوية الغيبية يف العرفان النظري هي مقام الهوية عىل نحو الالبرشط املقسمّي التي ال يُحمل عليها أّي 

حكم تعييني، أي اسم     = =  ووصف متعنّي، وهو ما يسميّه العرفاء ب »الالتعنّي«، فيقولون: هو مقام ال اسم له، 

وال وصف. هذا، ويقوم العرفاء يف منظومتهم األنطولوجية ببيان التعيّنات بعد تجاوزهم للهوية الغيبية التي هي 

مقام »الالتعنّي«، فيقسمون التعيّنات إىل طائفتني: تعيّنات ربوبية، وتعيّنات خلقية. أّما الربوبية فهي متعلقة بصقع 

الثاين.  التعنّي  ثم  األول،  التعنّي  مرتبتني:  عىل  وينطوي  واإليجاد،  الخلق  عامل  عىل  يتقدم  وهو  الربويب،  العامل 

النبي  إاّل  الصعود  قوس  يف  يبلغه  ال  مقام  وهو  املحّمدية،  الحقيقة  ومقام  األحدية،  مقام  هو  األول:  فالتعنّي 

املصطفى محّمد 9 وخلفاؤه بالحّق:. وهذه املرتبة يف املنظومة األنطولوجية هي مقام األسامء والصفات اإللهية 

بنحوها االندماجّي والالتفصييّل. والحديث الرشيف الذي يروي أّن »أّول ما خلق الله نوري« ناظر إىل هذا املقام، 

وهذه املرتبة. أّما املرتبة الثانية من تعيّنات الصقع الربويّب فهو التعنّي الثاين، أو مقام الواحدية، وهو مقام األسامء 

والصفات اإللهية بنحوها التفصييل. وتقع األعيان الثابتة أو مقام العلم اإللهي وصور عامل الخلق يف هذه املرتبة. 

وبعد التعيّنات الربوبية تقع التعيّنات الخلقية، وفيها تتموضع عوامل األرواح )املجردات التامة(، واملثال، والطبيعة. 

هذا، ومتّهد أبحاث األنطولوجيا العرفانيّة األرضية الالزمة ألبحاث معرفة اإلنسان العرفانيّة. وإّن اإلنسان الكامل يف 

الخلقية. ويف هذه املرتبة تقع جميع الكامالت  الربويب، والتعيّنات  النظرّي جامع لجميع تعيّنات الصقع  العرفان 

هاتني  يف  ـ  النبّوة  باطن  التي هي  ـ  الوالية  ومقام  النبّوة  مقام  ويتموضع  اإللهية،  والصفات  واألسامء  والتعيّنات 

املنظومتني؛ أي: األنطولوجيا العرفانيّة، ومعرفة اإلنسان العرفانيّة.

]1]- مصباح الهداية، اإلمام الخمينّي، ص 38. وراجع أيضاً: تقريرات األسفار، اإلمام الخمينّي، ص 351، تعليقات عىل 

رشح الفصوص، اإلمام الخمينّي، ص 96.
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»األسامء  مقام  ألّن  »الواحدّية«؛  مقام  من  تنبثق  احلقيقّية«  »النبّوة  أّن  يرى  وهو 
وجود  فإّن  ذلك  وبعد  و»األحدّية«،  الغيوب«  »غيب  مقام  عن  ينبئ  والصفات« 
الصادر األّول )العقل( ينبئ بكامالته الشاملة عن مقام الواحدية؛ وهي جتيّل وظهور 

اخلالفة والوالية اإلهلّية]]].

إّن مقام النبّوة هو إخبار وإعالن عن احلقائق اإلهلية واملعارف الرّبانية من حيثيات 
الذات والصفة واالسم. وينقسم هذا املقام إىل قسمني: نبّوة التعريف، ونبّوة الترشيع:

أّما »نبّوة التعريف« فهي: معرفة الذات، والصفات، واألسامء، واألفعال.

والتأديب  األحكام،  تبليغ  بزيادة  التعريف  نبّوة  فهي:  الترشيع«  »نبّوة  وأّما 
باألخالق، وتعليم احلكمة، والقيام بأمر السياسة. وهذا القسم من النبّوة هو املسّمى 

ب»الرسالة«.

واملراد من »النبّي«: اإلنسان الكامل الذي ُبعث من ِقبل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل ليدّل 
: العباد عىل حاجاهتم، ولكي ُيبعدهم عن الذنوب واملعايص. قال َعزَّ وََجلَّ

يِهْم 
ِّ
ْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك

َ
و َعل

ُ
َيْتل نُفِسِهْم 

َ
أ ْن  مِّ َبَعَث فِيِهْم َرُسولً   

ْ
إِذ ُمؤِمننَِي 

ْ
ال ُّ َعَ  َقْد َمنَّ الل

َ
﴿ل

بنٍِي﴾ ]]]. ِف َضالٍل مُّ
َ
ْبُل ل

َ
 ِمن ق

ْ
َمَة َوإِن َكنُوا

ْ
ِك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ُمُهُم ال

ِّ
َويَُعل

بًَدا﴾ ]]].
َ
َحٍد أ

َ
ْن أ ْيُكْم َورَْحَُتُه َما َزَك ِمنُكم مِّ

َ
َِّ َعل ْضُل الل

َ
 ف

َ
ْول

َ
﴿َول

النبّوة  آخرين؛ مها:  إىل قسمني  ـ  آخر  بنحو  ـ  النبّوة  املسلمون  العرفاء  قّسم  وقد 
املطلقة، والنبّوة املقيَّدة:

أّما »النبّوة املطلقة« فهي: الوقوف عىل احلقائق اإلهلّية، والدقائق الربانّية كام هي 
]1]- راجع املصادر السابقة.

]2]- سورة آل عمران: 164. 

]3]- سورة النور: 21. الحظ: املقّدمات من نّص النصوص، سيّد حيدر اآلميّل، ص167، 271.
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متحّققة. وهلذا، فإّن النبّوة تستلزم معرفة حقائق املمكنات املوجودة وغري املوجودة، 
عالوًة عىل املاهيات املعدومة، وكذلك األعيان الثابتة.

وأّما »النبّوة املقيَّدة« فهي: اإلخبار عن احلقائق اإلهلّية؛ أي: معرفة ذات احلّق َتَباَرَك 
َوَتَعاىٰل، واألسامء، والصفات، واألحكام اإلهلية.

»اخلالفة  مقام  يستحّق  ملن  إال  أحد  ألّي  تتيّس  ال  واملقّيدة  املطلقة  النبّوة  وإّن 
اإلهلّية«، ومن الالزم أن يكون هذا الفرد خليفًة بالفعل وعىل أرض الواقع. وبناًء عىل 

ذلك، تعود النبّوة املطلقة واملقّيدة إىل »احلقيقة املحّمدّية«.

ألهّنم  اخلاّص؛  اإلهلّي  الوحي  خالل  من  إال  اإلهلية  علومهم  األنبياء  يتلّقى  وال 
يعلمون بعجز العقل وتصّوراته عن إدراك تلك األمور]]].

وتنقسم »الوالية« بلحاظ األولياء إىل ثالثة أقسام؛ هي: الوالية اإلهلّية، والوالية 
البرشّية، والوالية امُللكّية. أّما الوالية البرشّية فهي منقسمة إىل قسمني: والية عاّمة، 

ووالية خاّصة، ثّم تنقسم الوالية اخلاّصة إىل مطلقة ومقيَّدة.

أّما »الوالية العاّمة« يف العرفان فهي عىل ثالثة معاٍن:

أّوالً: ما يعني التويّل والتصّدي؛ حيث يتوىّل بعض من الناس أمر بعض آخر.

ثانيًا: ما يعني والية عموم املؤمنني الصاحلني عىل حسب مراتبهم.

ثالثًا: تعني الوالية العامة البرشية الوالية املطلقة.

وسلوكهم  سريهم  بعد  العرفاء  عليه  حيصل  مقام  فهي  اخلاّصة«  »الوالية  وأّما 
فعندئٍذ  احلّق.  يف  وفنائهم  احلّق،  إىل  اخللق  من  السفر  وجتاوزهم  الروحّي،  املعنوّي 

]1]- راجع: رشح فصوص الحكم، داوود القيرصّي، ج 1، ص 132-133؛ رشح فصوص الحكم، تاج الدين الخوارزمّي، 

ص 32؛ املقّدمات من نّص النصوص، سيّد حيدر اآلميّل، ص 174؛ أرسار الرشيعة، سيّد حيدر اآلميّل، ص 90.
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َوَتَعاىٰل بصفاته وتعّيناته الرّبانية،  َتَباَرَك  يرتكون الصفات البرشية، ويتجىّل فيهم احلّق 
وتكون قلوهبم طاهرة من دنس الرذائل واخلبائث النفسانية، وينعمون بتوّجه وانشداد 
كامل إىل احلّق ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، فينقطعون عن األغيار، وتطمئّن نفوسهم عىل أعتاب 
احلضورّية  احلقائق  عىل  وََجلَّ  َعزَّ  احلّق  من  قرهبم  درجة  حسب  فيّطلعون  احلبيب، 

الشهودّية، وعىل العلوم الغيبّية. 

واإلرشاد  اإلهلام  خالل  من  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  برّبه  اهلل  ويّل  يّتصل  املرحلة،  هذه  ويف 
الغيبّي والوحي اإلهلّي اتصاالً شديدًا، فيتحىّل بالكرامات، وخرق العادات، ويصبح 
مبدءًا لألفعال اإلهلية، فيكون عني اهلل التي يرى هبا، وأذنه التي يسمع هبا، ويده التي 
يصنع هبا. وهذا هو املقام املعروف ب»قرب النوافل« الذي ال ينقطع أبدًا، ويبقى عىل 
فوق  والوالية  الوالية،  ظاهر  والنبّوة  النبّوة،  باطن  هي  الوالية  ألّن  خالدًا؛  الدوام 

النبّوة والرسالة. 

اخلتم  بل  الزمايّن،  اخلتم  ليس  واخلاّصة  العاّمة  الوالية«  »ختم  من  واملقصود 
بجميع  حميط  واإلحاطة  اإلطالق  حيث  من  األولياء«  »خاتم  إّن  أي  اإلحاطّي؛ 
لن  آخر  ولّيًا  أّن  بمعنى  وليس  َوَعال؛  َجلَّ  احلّق  إىل  السالكني  أقرب  وهو  الواليات، 
يتحّقق بعده. وعند الشيعة اإلمامّية فإّن خاتم الوالية املطلقة هو أمري املؤمنني عيّل بن 

أيب طالب 7، وخاتم الوالية اخلاّصة هو اإلمام املهدّي7]]].

يقول السيد حيدر اآلميّل يف تفسريه ملفردة »الويّل«:

باخلذالن،  ونفسه  خيله  ومل  العصيان،  من  وحفظه  أمره،  احلّق  توىّل  من  هو  الويّل 

]1]- راجع: رشح فصوص الحكم، داوود القيرصّي، الفصل الثاين عرش من املقدمة يف النبّوة والرسالة والوالية، ص 

146-148؛ رشح منازل السائرين، عبدالله األنصارّي، باب الغرق، ص 492-495؛ جامع األرسار ومنبع األنوار، عبدالله 

101؛  ص  اآلميّل،  الرشيعة،  أرسار  167-169؛  ص  اآلميّل،  النصوص،  نّص  من  املقّدمات  386-387؛  ص  األنصارّي، 

الفتوحات املّكيّة، ابن عريب، الباب الثاين والخمسون ومئة، ج 14، ص 514؛ التجلّيات اإللهيّة، ابن عريب، ص 299-

301؛ مصباح الهداية، اإلمام الخمينّي، ص 50 فام بعد.
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اِلنَِي﴾]]]، وقوله جّل   الصَّ
َّ

حتى يبلغ يف الكامل مبلغ الرجال. قال اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو َيَتَول
َِّ﴾]]]، إشارة إليهم، وكذلك قوله: ﴿ ِر الل

ْ
ِهيِهْم ِتَاَرٌة َول َبْيٌع َعن ِذك

ْ
 تُل

ّ
ذكره: ﴿ِرَجاٌل ل

ْيِه﴾]]]، والويّل هو املحبوب تارًة، واملحّب تارًة؛ فإذا كان 
َ
ََّ َعل وا َما َعَهُدوا الل

ُ
رَِجاٌل َصَدق

يف املقام املحبويّب، فال تكون واليته كسبّية، وال موقوفة عىل يشء، بل تكون أزلية ذاتية 
وهبية إهلية، كام كانت خلاتم األولياء ـ وأتباعه احلقيقيني ـ الذي قال: »كنت وليًا وآدم 
بني املاء والطني«، وأّما إذا كان الويّل يف املقام املحّبّي، فالبّد له من االتصاف بصفات 

اهلل والتخّلق بأخالقه؛ ليصدق عليه أنه ويّل، وإاّل فال  ]]].

الترّصف  والرسول هلام حّق  النبّي  أّن  »النبّي« و»الرسول« و»الويّل«  بني  والفرق 
يف اخللق عىل حسب الظاهر والرشيعة، أّما الويّل فهو يترّصف يف اخللق عىل حسب 

الباطن واحلقيقة؛ وهلذا فإّن الوالية أعظم من النبّوة]]].

ومل خيتلف العرفاء يف أّن نيل مقام الوالية اخلاصة يعني اإلفادة من الدين والرشيعة، 
وأّن بلوغ مقام قرب النوافل والتعّينات الرّبانية وتطهري النفس من اخلبائث ال يتيّس 

من دون االنخراط يف سبيل الدين والتدّين والسري والسلوك املقتبس من الرشيعة. 

أّما املصطلح اآلخر الذي يمكن أن يعيننا يف فهم النبّوة فهو »اإلنسان الكامل«، 
املظاهر  أنواع  عن  حديثهم  عند  النظرّي  العرفان  يف  البحث  هذا  العرفاء  تناول  وقد 
الثابتة واحلرضات اخلمسة، كام  والظهورات وأبحاث األسامء والتجّليات واألعيان 

أهنم تطّرقوا له يف العرفان العميّل أيضًا.

]1]- سورة األعراف: 196.

]2]- سورة النور: 37.

]3]- سورة النور: 37.

]4]- املقّدمات من نّص النصوص، السيد حيدر اآلميّل، ص 270.

]5]- راجع: املصدر السابق، ص 169-168.
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التكوين والبرشية  أّن حاجة عامل  إىل  النظرّي  العرفان  املعرفة يف  أهل  وقد ذهب 
إىل »اإلنسان الكامل« هي حاجة تكوينية؛ ألّن ظهور حقيقة الوجود املطلق وجتّليها 
قابليات  التشكيكّية عىل أساس من  املراتب  بنحو  تتحّقق  أمر رضورّي، والتجّليات 
الثابتة، وألجل تكميل حلقات هذه السلسلة، يتحّتم وجود  املوجودات يف األعيان 
اإلهلّية  املراتب  مجيع  فيها  جتتمع  مرتبة  وهي  الكامل«،  »اإلنسان  هي  ومرتبة  حلقة 
وبناًء عىل  الطبيعية.  واملراتب  واجلزئية  الكلية  والنفوس  العقول  يشمل  بام  والكونية 
إّن مجيع مراتب جتّليات الكون تفتقر  ذلك، ال يقترص األمر عىل حاجة البرشية، بل 

تكوينّيًا إىل اإلنسان الكامل.

مشهود  فأمر  العميّل  العرفان  دائرة  يف  الكامل  اإلنسان  إىل  السالكني  حاجة  أّما 
واملنازل  املراحل  إىل طّي  الكامل مضطر  ينوي احلركة صوب  الذي  فاإلنسان  أيضًا؛ 
واملقامات، وهو يف سريه وسلوكه هذا حمتاج إىل اإلرشاد واهلداية، واإلنسان الكامل 

يمّثل أعىل مراتب اهلادين املرشدين]]].

وال ينحرص مقام »اإلنسان الكامل« و»اخلالفة اإلهلية« يف الرجال ـ كام يرى حميي 
الدين بن عريّب يف كتابه »عقلة املستوفز« ـ بل يمكن للنساء أيضًا أن يبلغن هذا املقام؛ 
ألّن مناط الكامل هو اإلنسانية؛ وليست احليوانية والذكورية. وعليه: فإّن الكامل قد 

يظهر يف النساء كام يظهر يف الرجال]]].

امُللك أو ضيقها مرهون بإحاطة اخلليفة  وال خيفى أّن سعة دائرة اخلالفة يف عامل 
ما  إذا  نبّوهتم  أو  خالفتهم  يف  األنبياء  بني  االختالف  رّس  ويظهر  احلاكمة،  باألسامء 

التفتنا إىل موضوع »اإلحاطة« هذا]]].

]1]- الفتوحات املّكية، ابن عريب، ج 1، ص 118، 153، 389؛ نقد النصوص، عبدالرحمن الجامّي، ص 30-61؛ رشح 

فصوص الحكم، داوود القيرصّي، ج 2، ص 409.

]2]- راجع كتاب »محيي الدين« ملؤلّفه: محسن جهانگريي، ص 328 ]بالفارسيّة].

]3]- مصباح الهداية، اإلمام الخمينّي، ص 83.
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املقام  وهو  بعينها،  الكامل«  »اإلنسان  مرتبة  هي  املحّمدية«  »احلقيقة  مرتبة  وإّن 
الذي يكون اإلنسان فيه حميطًا بجميع األسامء اإلهلية، واملراتب الكّلّية.

وبناًء عىل ما تقّدم، فإّن اإلنسان الكامل عند العرفاء إّنام هو كوٌن )وجوٌد( جامٌع 
األرواح، وعامل  )عامل  املقّدس  الفيض  لواء  املنضوية حتت  املراحل  يشتمل عىل مجيع 

املثال، وعامل األجسام(، والفيض األقدس )التعنّي األّول، والتعنّي الثاين(]]].

املطلقة،  املظهرية  بني  ـ  العرفان  أهل  رؤية  حسب  ـ  الكامل  اإلنسان  وجيمع 
ومظهرية األسامء والصفات واألفعال، كام أّنه جيمع بني احلقائق الوجوبية، واحلقائق 
اإلمكانية، ونَِسب األسامء والصفات اخللقية. هذا، وإّن اإلنسان الكامل يمتلك مقامًا 
ال جياريه فيه أّي كائن من موجودات عامل اإلمكان؛ فليس له من املخلوقات أّي نّد أو 

كفو. وكام يقول اإلمام الرضا 7 يف حديث مروّي عنه:

»اإلَماُم َواِحُد َدهِرِه، اَل ُيَدانِيِه َأَحٌد، َواَل ُيَعاِدُلُه َعامِلٌ، َواَل ُيوَجُد ِمنُْه َبَدٌل َواَل َلُه َمَثٌل 
َواَل َنظِرٌي، ... َوُهَو بَِحيث النَّجِم ِمن َيِد امُلَتنَاِولنَِي، َوَوْصِف الَواِصِفنَي؛ َفَأيَن االْختَِياُر 

ِمْن َهَذا؟ َوأيَن الُعُقوُل َعن َهَذا؟«]]].

فاإلنسان الكامل قطب تدور حوله أفالك الوجود من البداية وإىل النهاية ]]].

وعىل العموم، فإّن اإلنسان الكامل نسخة جتمع يف طّياهتا كّل ما يف العامل الكبرية 
والكون  واخللق،  واحلّق  والقديم،  احلادث  فإّن  ذلك،  عىل  وبناًء  اإلهلّية.  واحلرضة 
االسم  مظهر  متّثل  وهي  َوَتَعاىٰل،  ُسبَحانَُه  اهلل  مظاهر  بأرسها  هي  واألكمل  اجلامع 
األعظم. وبطبيعة احلال، فإّنه بلحاظ البدن العنرصّي يتأّخر عن كثري من املوجودات، 

]1]- أرشنا يف الهوامش السابقة إىل االختالف بني هذين التعيّنني. ]املؤلّف]

]2]- الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 201. 

]3]- الحظ: تحرير متهيد القواعد، الجوادّي اآلميّل، ص47، 547، 561؛ اإلنسان الكامل، عبدالكريم الجييل، ج2، ص 

75؛ مصباح الهداية، اإلمام الخميني، ص 35، مصباح األنس، الفناري، ص 622؛ نقد النصوص، الجامّي، ص 62-61. 
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م عىل الكّل، وإّن  ومجيع األنبياء، لكنّه بلحاظ وجوده الكيّلّ الِسِعّي واالنبساطّي مقدَّ
مجيع األنبياء ورثته يف الرشيعة والوالية.

إّن اإلنسان الكامل خليفة احلّق َعزَّ وََجلَّ ، وتظهر فيه كّل احلقائق، وهلذا فإّن عينه 
الثابتة هي أّول ظهور تشهده نشأة األعيان الثابتة. 

الكامل« يف رؤية أهل  »النبّوة« و»الوالية« و»اإلنسان  العالقة بني  فيام خيّص  أّما 
العرفان، فُيستحسن أن نقف عليها من خالل ما قاله العامل الرّبايّن والعارف الصمدايّن 

عبدالصمد اهلمداين يف كتابه »بحر املعارف«؛ حيث قال:

الوالية باطن النبّوة، والنبّوة ظاهرها، ... اإلنسان الكامل إّما نبّي أو ويّل. والنبّوة 
إّما مطلقة أو مقّيدة؛ فالنبّوة املطلقة هي النبّوة احلقيقّية احلاصلة يف األزل، الباقية إىل 
األبد، وهو اطالع النبّي املخصوص هبا عىل استعداد مجيع املوجودات بحسب ذواهتا 
وماهياهتا، وإعطاء كّل ذي حّق حّقه الذي يطلبه بلسان استعداده، من حيث أنه اإلنباء 
الذايّت والتعليم احلقيقّي األزيّل املسّمى بالربوبّية العظيمة والسلطنة الكربى، وصاحب 
وآدم  الكبري،  واإلنسان  األقطاب،  وقطب  األعظم،  باخلليفة  املوسوم  هو  املقام  هذا 
احلقيقّي، املعربَّ عنه بالقلم األعىل، والعقل األّول، والروح األعظم، ... وتستند مجيع 
العلوم واألعامل إىل هذا اإلنسان، وكذلك تنتهي إليه مجيع املقامات واملراتب؛ سواء 
كان هذا اإلنسان الكامل رسوالً أم وصّيًا، أو كان نبّيًا أم ولّيًا. وباطن هذه النبّوة هي 

الوالية املطلقة، وهي عبارة عن حصول هذه الكامالت بحسب الباطن]]]. 

أّما ابن عريب فيعرّب عن النبّوة والرسالة بقوله:

كانت النبّوة والرسالة اختصاصًا إهليًا ليس فيها يشء من االكتساب]]]. 

]1]- راجع: بحر املعارف، الهمدايّن، الفصل 64: يف النبّوة والوالية. وال يخفى أّن أصل هذه العبارة موجود يف كلامت 

السيد حيدر اآلميّل )787ه(، فاألوىل اإلحالة إىل كتابه جامع األرسار ص 380-382 بدالً عاّم قّرره عبدالصمد الهمداين 

)1216ه( يف بحر املعارف؛ وهو متأّخر عنه بقرون. ]م]

]2]- راجع: فصوص الحكم، ابن عريب، ص 221 )الفّص الداوودّي(؛ رشح فصوص الحكم، القيرصّي، ص ٩٤٦. ]م]



39النبّوة العاّمة

وهذا البيان العرفايّن يدّلنا إىل أّن العرفاء حاولوا تقديم تعريف شامل عن النبّوة 
الكامل من زاوية مباحث اإلهليات، ومعرفة اإلنسان،  والرسالة والوالية واإلنسان 

واجلانب األنطولوجّي الدارس للكون والوجود.

3/13. أسباب رضورة بعثة األنبياء:

بعد الفراغ من تبيني اجلانب املفهومي ملفرديت »النبّوة« و»الرسالة« يقع البحث عن 
»رضورة ابتعاث األنبياء« عىل رأس قائمة املباحث الدارسة للنبّوة. 

كون  عن  فضاًل  النبّي؛  وجود  لرضورة  املثبتة  األدّلة  حول  يدور  هنا  والبحث 
وجوده أمرًا غري ممتنع عقاًل.

هذا  املسلمون  والعرفاء  واملتكلمون  الفالسفة  تناول  فقد  األساس  هذا  وعىل 
املوضوع، وأقاموا احلجج والرباهني عىل إثبات رضورة بعثة األنبياء.

تناول هذه  البحث يف  البدء بسد تلك األدّلة، تتحّتم اإلشارة إىل منهجّية  وقبل 
مجلًة  األنبياء  ابتعاث  رضورة  إلثبات  اإلسالمّيون  املفّكرون  انتهج  فقد  املسألة؛ 
واملنهج  العميّل،  العقيّل  واملنهج  النظرّي،  العقيّل  املنهج  منها:  املتنّوعة؛  املناهج  من 
الوظيفّي. وقد تطّرق الفالسفة من خالل بياهنم حلاجات اإلنسان، واملتكّلمون من 
نافذة  من  وكالمها  اللطف،  وقاعدة  العقليني  والقبح  احلسن  لبحث  تناوهلم  زاوية 
استعراضهم لوظائف البعثة، تطّرقوا إىل رضورة وجود األنبياء ومدى حاجة اإلنسان 
إليهم. وفيام يأيت نشري بتفصيل إىل الرضورة الوحيانية والكالمية والفلسفية والعرفانية 

التي تكتنف بعثة األنبياء.

1/3/13. الرضورة الوحيانية البتعاث األنبياء:

تناول القرآن الكريم واحلديث الرشيف املروّي عن أئّمة الدين: رضورة وجود 
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لوظائفهم  الشارح  الوظيفّي  املنهج  بسلوك  إليهم  البرشية  وحاجة  اإلهليني  األنبياء 
واملنافع املرتتبةعىل وجودهم؛ نشريإىل بعضها فيام يأيت:

1/1/3/13. الوظيفة األوىل:

بعث احلّق َتَباَرَك َوَتَعاىٰل األنبياء هلداية اإلنسان نحو عبادة اهلل واجتناب الطاغوت؛ 
اُغوَت﴾]]].  الطَّ

ْ
َّ َواْجَتنُِبوا  الل

ْ
ِن اْعُبُدوا

َ
ٍة رَُّسولً أ مَّ

ُ
َقْد َبَعْثَنا ِف ُكِّ أ

َ
يقول تعاىل: ﴿َول

الَ َتتَُّقوَن﴾ ]]].
َ
ف
َ
ٍ َغرْيُهُ أ

َ
ْن إِل ُكم مِّ

َ
َّ َما ل  الل

ْ
ْوِم اْعُبُدوا

َ
اَل يَا ق

َ
َخاُهْم ُهوداً ق

َ
 َعٍد أ

َ
﴿َوإىِل

الطاغوت  واجتناب  اهلل  عبادة  يف  الناس  برتغيب  قيامهم  عىل  عالوًة  ـ  فاألنبياء 
كانوا يوصون بمجاهبة طاغوت النفس وأصنامها،  ـ  واألصنام التي صنعتها أيدهيم 
وإّن رّش األصنام هلي األصنام التي يف النفوس، وإّن اتباع اإلنسان هلواه وما تشتهيه 
نفسه ومتيل إليه ألمر ينتهي باملرء إىل الوقوع يف هاوية االنحراف واالعوجاج واالبتعاد 

عن الرصاط املستقيم وجاّدة القرب اإلهلي.

لقد ابتيل اإلنسان يف العرص الراهن بعد ما كنز من ثروات، وما اكتسبه من سلطة 
الشهوة  أوحال  يف  بانغامسه  اقرتفه  وما  الذروة،  حّد  إىل  معه  وصلت  دنيوية  وأمور 
والغضب، لقد ابتيل بمزيد من التخّبط وهو يرزح حتت وطأة عبادة النفس والصنم. 
ويالت  من  معاناته  زادت  األنبياء  عن  ابتعد  كّلام  املجتمع  أّن  عىل  شاهد  والتاريخ 

الرشك والطاغوت.

2/1/3/13. الوظيفة الثانية:

تعاىل:  يقول  باحلّق، وخمالفة اهلوى والنفس.  الناس  وهي احلكم والقضاء بني 

]1]- سورة النحل: 36. 

]2]- سورة األعراف: 65. 
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َك َعن 
َّ
َهَوى َفُيِضل

ْ
 تَتَّبِِع ال

َ
َقِّ َول اْحُكم َبنْيَ انلَّاِس بِالْ

َ
ْرِض ف

َ ْ
َناَك َخلِيَفًة ِف ال

ْ
﴿ يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

َِساِب﴾ ]]].
ْ

ُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم ال
َ
َِّ ل وَن َعن َسبِيِل الل

ُّ
ِيَن يَِضل

َّ
َِّ إِنَّ ال َسبِيِل الل

وإذا قيل إّن اإلنسان قادر عىل متييز احلّق من الباطل بام يعرفه من احلسن والقبح 
العقليني؛ من دون احلاجة إىل الرشيعة، فإّننا نقول:

باّتباع  إليها  ُيتوّصل  وال  البرشّي،  العقل  ُيدركها  ال  القوانني  من  كثريًا  إّن  أّوالً: 
األذواق واملشارب العرفية املتلّونة. 

وثانيًا: لعّل األحكام التي يتوّصل اإلنسان إىل ُحسنها أو قبحها بسلوكه طريق العقل 
والتجربة قد تؤّدي به إىل نتائج ضاّرة، ال يمكن له تفادهيا، وهي حقائق قابلة للتجربة، 
لكنّها غري قابلة لالستدراك والتعويض، ويكفي لإلنسان أن خيوض غامر جتربتها ليقيض 
بذلك عىل جوهر وجوده، ويعّرضه للدمار واالضمحالل؛ كام يف موضوع العالقات 
اجلنسية مثالً؛ فلو مل تؤّطر بإطار الرشيعة اإلسالمية التي أمرت بوضع حدود هلا، وُترك 
أمرها بيد التجربة البرشّية، لعاثت هذه التجربة يف أرض الوجود اإلنساين وكيانه فسادًا، 
وملّرغت أنف اإلنسان يف الرتاب، وملا نفعه أّي يشء بعد إزاحة الستار عن األرضار التي 
حلقت بالبرشية من جراء إطالق العنان حلّرّية جنسّية مطلقة، وعندئٍذ ليس هناك ما جيرب 
خسائر هذا اإلنسان أو ما يعّوض له مصيباته. وهلذا، فليس من حميص عن التمّسك 
بالرشيعة التي ضمنت تطابق قوانينها مع مسرية اإلنسان التكاملية؛ من دون دفع أّي 

رضيبة، أو الوقوع يف رهانات خارسة غري قابلة للتعويض.

3/1/3/13. الوظيفة الثالثة:

َنا 
ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
وهي إقامة القسط وإرساء العدالة االجتامعية بني الناس. يقول تعاىل: ﴿ل

ِقْسِط﴾ ]]].
ْ
ِمزيَاَن ِلَُقوَم انلَّاُس بِال

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَزنل

َ
َيَِّناِت وَأ َنا بِالْ

َ
ُرُسل

]1]- سورة ص: 26. 

]2]- سورة الحديد: 25. 
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فإّن األنبياء موّظفون بتبليغ حقائق الرشيعة واملعارف والقوانني اإلهلية احلّقة حتى 
يتحّقق العدل الذي ُأمر الناس بتحقيقه والقيام بأمره.

4/1/3/13. الوظيفة الرابعة:

وهتذيب  اإلنسان،  يعرفه  ال  وما  اإلهلية  واألوامر  واحلكمة  الكتاب  تعليم  وهي 
املجتمع عىل خمتلف الصعد. يقول تعاىل:

ِكَتاَب 
ْ
ال ُمُكُم 

ِّ
َويَُعل يُكْم 

ِّ
َويَُزك آيَاتَِنا  ْيُكْم 

َ
َعل و 

ُ
َيْتل نُكْم  مِّ َرُسولً  فِيُكْم  َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َما 

َ
﴿ك

ُموَن﴾ ]]].
َ
 َتْعل

ْ
ْم تَُكونُوا

َ
ا ل ُمُكم مَّ

ِّ
َمَة َويَُعل

ْ
ِك

ْ
َوال

النفوس؛ فضاًل عن واجبهم  بتعليم احلكمة وتزكية  فاألنبياء اإلهليون مأمورون 
بشأن تالوة اآليات اإلهلية، وتعليم الكتاب الساموّي، والرقّي بمعلومات البرش التي 

ال يستغني فيها اإلنسان عن الغيب.

واحلكمة هنا بمعنى إدراك احلقائق التي إن عمل اإلنسان عىل وفقها ألخذت به 
إىل طريق الفالح، وهي علم قرين بالعمل، نتيجته هتذيب النفس، وتطهري الباطن.

5/1/3/13. الوظيفة الخامسة:

َْك ِلُْخِرَج  َاهُ إِلَ
ْ

نَزنل
َ
وهي إخراج الناس من الظلامت إىل النور. يقول تعاىل: ﴿كَِتاٌب أ

َِميِد﴾ ]]]. َعِزيِز الْ
ْ
 ِصَاِط ال

َ
ِن َربِِّهْم إىِل

ْ
 انلُّورِ بِإِذ

َ
َماِت إىِل

ُ
ل انلَّاَس ِمَن الظُّ

للخالص  هلم  سبيل  وال  وُحُجبها،  الدنيا  بظلامت  حياهتم  يف  ابتلوا  قد  فالناس 
من دون التشّبث بأذيال الفطرة النرّية التي أودعها اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل النتشال اإلنسان 
من ظلامت الضياع، وقد نزل الكتاب الساموي اإلهلي عىل األنبياء لُيخرج الناس من 

الظلامت وُينقذهم من احلُُجب الظلامنية.

]1]- سورة البقرة: 151. 

]2]- سورة إبراهيم: 1. 
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6/1/3/13. الوظيفة السادسة:

 
َّ
ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَال

بَشِّ مُّ ﴿رُُّسالً  وهي إمتام احلّجة وإلقائها عىل الناس. يقول تعاىل: 
ُّ َعِزيًزا َحِكيًما﴾ ]]]. ٌة َبْعَد الرُُّسِل َوَكَن الل ِّ ُحجَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ الل

ليس يف وسع اإلنسان أن جيد طريق سعادته عىل نحو تاّم إذا ما اكتفى بام يملك 
من أدوات ومصادر معرفّية أودعتها السامء يف خلقته؛ مثل: احلّس والتجربة والعقل 
والضمري، وهلذا فلن يصل إىل جاّدة اهلداية. وإذن ألمكن هلذا اإلنسان أن يقف بني 
يدي رّبه حماججًا ومربهنًا بالدليل العقيّل حّقه يف الدفاع عن نفسه بوجود نقص وخلل 
معريّف كان باإلمكان تفاديه؛ بأن يمنحه اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل مصدرًا معرفّيًا آخر هيتدي 
بعث  األساس،  من  احلّجة  هذه  وََجلَّ  َعزَّ  اهلل  يقطع  أن  فألجل  السبيل.  سواء  إىل  به 
إىل الناس رسله وأنبياءه هداًة، حيملون هلم البرشى والنُُّذر. وهلذا، ُعّد موضوع إمتام 

احلّجة وإلقائها عىل الناس واحدًا من األسباب الداعية البتعاث األنبياء.

7/1/3/13. الوظيفة السابعة:

وهي إعادة الروح واحلياة إىل اإلنسان. يقول تعاىل:

ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكم لَِما ُيْيِيُكْم﴾]]].  لِل
ْ
 اْسَتِجيُبوا

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
يَُّها ال

َ
﴿يَا أ

وهذه اآلية تشري إىل أّن اإلنسان يمتلك حياة أخرى غري حياته النباتية واحليوانية؛ 
أال وهي احلياة الروحانية اإلنسانية، وال يتيّس له تأمني متطّلبات هذه احلياة الروحانية 

من دون بعثة األنبياء، وطاعة الناس هلم.

8/1/3/13. الوظيفة الثامنة:

وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبيان األحكام اإلهلية، واحلالل واحلرام، 

]1]- سورة النساء: 165. 

]2]- سورة األنفال: 24. 
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والتحّرر من أغالل األرس والقهر. يقول تعاىل:

ُمُرُهم 
ْ
ِيِل يَأ

ْ
ُتوًبا ِعنَدُهْم ِف الَّْوَراةِ َواإِلن

ْ
ِي َيُِدونَُه َمك

َّ
َّ ال مِّ

ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل انلّب ال

َّ
﴿ال

ُهْم  ََبآئَِث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَ ْيِهُم الْ
َ
يَِّباِت َوُيَرُِّم َعل ُهُم الطَّ

َ
ِر َوُيِلُّ ل

َ
ُمنك

ْ
َمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن ال

ْ
بِال

َِك 
َ

ْول
ُ
نِزَل َمَعُه أ

ُ
َِي أ

َّ
 انلُّوَر ال

ْ
َبُعوا وهُ َواتَّ ُروهُ َونََصُ  بِِه َوَعزَّ

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
ال

َ
ْيِهْم ف

َ
ِت َكنَْت َعل

َّ
الََل ال

ْ
غ

َ
َوال

ُمْفلُِحوَن﴾]]].
ْ
ُهُم ال

ما من شّك يف أّن التعاليم واألحكام الساموية التي ُيظهرها األنبياء اإلهليون للناس 
كفيلة بإنقاذ البرشية من قيود األرس الداخيّل واخلارجّي؛ فإّن اإلنسان قد يقع بتمّرده 
عىل األحكام اإلهلية يف شباك شياطينه الداخلّية )النفس األّمارة بالسوء(، وشياطينه 
األرس  بقيود  تكبيله  عن  ـ  املطاف  هناية  يف  ـ  ُيسفر  أمٌر  وهو  )الطاغوت(،  اخلارجّية 
الروحّية واالجتامعّية  احلّرّية  إىل  يقوده  منقٍذ  الروحّي واالجتامعّي. وليس هناك من 

وإىل الفالح والسعادة غري اّتباع الرسل اإلهليني وطاعة أمرهم.

9/1/3/13. الوظيفة التاسعة:

ًة  مَّ
ُ
أ ﴿َكَن انلَّاُس  وهي رفع االختالف واالنشقاق يف صفوف األّمة. يقول تعاىل: 

انلَّاِس  َبنْيَ  ِلَْحُكَم  َقِّ  بِالْ ِكَتاَب 
ْ
ال َمَعُهُم  نَزَل 

َ
وَأ َوُمنِذرِيَن  ِيَن 

ُمبَشِّ انلبّينَي   ُّ الل َفَبَعَث  َواِحَدةً 

َيَِّناُت َبْغًيا بَيَْنُهْم َفَهَدى  وتُوهُ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم الْ
ُ
ِيَن أ

َّ
 ال

َّ
َف فِيِه إِل

َ
 فِيِه َوَما اْخَتل

ْ
ُفوا

َ
فِيَما اْخَتل

ْسَتِقيٍم﴾ ]]].  ِصَاٍط مُّ
َ

ُّ َيْهِدي َمن يََشاء إىِل نِِه َوالل
ْ
َقِّ بِإِذ  فِيِه ِمَن الْ

ْ
ُفوا

َ
 لَِما اْخَتل

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
ُّ ال الل

إحدى الوظائف األخرى املناطة باألنبياء هي رفع االختالف يف املجتمع اإلنساين 
قبل أن يأتيه العلم أو يدعى للهداية والرصاط املستقيم. 

يقول العالمة الطباطبائّي يف تفسريه هلذه اآلية الكريمة:

]1]- سورة األعراف: 157. 

]2]- سورة البقرة: 213. 
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إّن اإلنسان ـ وهو نوع مفطور عىل االجتامع والتعاون ـ كان يف أّول اجتامعه أمة 
فاستدعى  احليوية،  املزايا  اقتناء  يف  االختالف  الفطرة  بحسب  فيه  ظهر  ثم  واحدة 
ذلك وضع قوانني ترفع االختالفات الطارئة، واملشاجرات يف لوازم احلياة فألبست 
والعقاب،  بالثواب  واالنذار:  بالتبشري  وشفعت  الدين،  لباس  املوضوعة  القوانني 
اختلفوا  ثم  املرسلني،  وإرسال  النبيني،  ببعث  إليها  املندوبة  بالعبادات  وأصلحت 
الدينية، وظهرت  املبدأ واملعاد، فاختل بذلك أمر الوحدة  يف معارف الدين أو أمور 
الشعوب واألحزاب، وتبع ذلك االختالف يف غريه، ومل يكن هذا االختالف الثاين 
إال بغيا من الذين أوتوا الكتاب، وظلام وعتوا منهم بعد ما تبني هلم أصوله ومعارفه، 
بغي  إىل  مستند  الدين  أمر  يف  اختالف  اختالفان:  فاالختالف  احلجة،  عليهم  ومتت 
الباغني دون فطرهتم وغريزهتم، واختالف يف أمر الدنيا وهو فطري وسبب لترشيع 
الدين، ثم هدى اهلل سبحانه املؤمنني إىل احلق املختلف فيه بإذنه، واهلل هيدي من يشاء 
االنساين،  النوع  هذا  لسعادة  الوحيد  السبب  هو  اإلهلي  فالدين  مستقيم.  رصاط  إىل 

واملصلح ألمر حياته]]].

ثّم يتابع يف بيانه لالختالف الثاين قائاًل:

ومن هنا، ُيعلم أّن قرحية االستخدام يف اإلنسان بانضاممها إىل االختالف الرضوري 
املستندة إىل ذلك،  بني األفراد من حيث اخللقة ومنطقة احلياة والعادات واألخالق 
االختالف  إىل  يؤّدي  والضعف  القّوة  الرضورّي من حيث  ذلك لالختالف  وإنتاج 
واالنحراف عن ما يقتضيه االجتامع الصالح من العدل االجتامعّي، ... فكان بروز 
االختالف مؤّديًا إىل اهلرج واملرج، وداعيًا إىل هالك اإلنسانّية، وفناء الفطرة، وبطالن 
من  املجتمعني  أفراد  بني  الوقوع  رضورّي  ـ  عرفت  كام  ـ  االختالف  وهذا  السعادة. 

]1]- راجع: بحر املعارف، الهمدايّن، الفصل 64: يف النبّوة والوالية. وال يخفى أّن أصل هذه العبارة موجود يف كلامت 

السيد حيدر اآلميّل )787ه(، فاألوىل اإلحالة إىل كتابه جامع األرسار ص 380-382 بدالً عاّم قّرره عبدالصمد الهمداين 

)1216ه( يف بحر املعارف؛ وهو متأّخر عنه بقرون. ]م].
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اإلنسان؛ الختالف اخللقة باختالف املواد، وإن كان اجلميع إنسانًا بحسب الصورة 
اإلنسانّية الواحدة، والوحدة يف الصورة تقتيض الوحدة من حيث األفكار واألفعال 
بوجه، واختالف املواّد يؤّدي إىل اختالف اإلحساسات واإلدراكات واألحوال ـ يف 
عني أهنا متحدة بنحو ـ أو اختالفها يؤّدي إىل اختالف األغراض واملقاصد واآلمال، 
واختالفها يؤّدي إىل اختالف األفعال، وهو املؤّدي إىل اختالل نظام االجتامع. وظهور 
هذا االختالف هو الذي استدعى الترشيع، وهو جعل قوانني كّلّية يوجب العمل هبا 

ارتفاع االختالف، ونيل كّل ذي حّق حّقه ]]]. 

وهنا، يمكن اإلشارة إىل بعض النقاط التي يمكن لنا أن نستفيدها من هذه اآلية 
الكريمة عىل النحو اآليت:

أّوالً: الدين هو هنج معنّي يف احلياة الدنيا يضمن لإلنسان مصاحله يف الدنيا، كام 
يضمن له كامله األخروي وحياته احلقيقية اخلالدة عند املليك املقتدر.

ثانيًا: نزل الدين منذ فجر ظهوره حلّل االختالف الفطرّي بني البرش.

جلميع  تلبيته  لإلنسان  يضمن  حّتى  الكامل  نحو  دائاًم  مّتجه  اإلهلّي  الدين  ثالثًا: 
الترشيعات التي حيتاجها عىل خمتلف الصعد، وهنا يبلغ الدين كامله.

رابعًا: كّل رشيعة الحقة أكمل من الرشيعة السابقة هلا.

الطبيعي  املسار  هو  الكتب  وإنزال  الرسل  إلرسال  دعا  الذي  السبب  خامسًا: 
قاد  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  فإّن  وهلذا  االختالف،  نحو  البرش  فيه  يسري  الذي  والفطري 
من  احلياة  يف  والفالح  الصالح  جهة  وإىل  املطلوب  الكامل  صوب  البرشي  املجتمع 
خالل إرساله األنبياء وترشيعه للرشائع، وبّدد بذلك الفرقة واالختالف؛ فإّن إحدى 

]1]- راجع: بحر املعارف، الهمدايّن، الفصل 64: يف النبّوة والوالية. وال يخفى أّن أصل هذه العبارة موجود يف كلامت 

السيد حيدر اآلميّل )787ه(، فاألوىل اإلحالة إىل كتابه جامع األرسار ص 380-382 بدالً عاّم قّرره عبدالصمد الهمداين 

)1216ه( يف بحر املعارف؛ وهو متأّخر عنه بقرون. ]م]
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َجلَّ َوَعال هو أن هيدي كل خملوق من خملوقاته إىل درجة الكامل  الشؤون الربوبية هلل 
يف خلقته.

أن  الكريم  القرآن  يف  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  إىل  البعثة  انتساب  من  ُيستفاد  سادسًا: 
. االختالف بني الناس ال حُيّل إال من جانبه َعزَّ وََجلَّ

سابعًا: املجتمع اإلنساين ينزع نحو االختالف كام ينزع نحو التمّدن والتحرّض.

ثامنًا: االختالف عىل السبيل املؤّدي إىل السعادة يمكن له أن يؤّدي إىل استئصال 
البرشية واقتالعها من جذورها.

تاسعًا: ال يمكن للمعادالت العقلية والفكرية عند البرش أن تقيض عىل االختالف 
يف املجتمع اإلنساين.

عاشًا: نستنتج أّن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل هو الوحيد القادر عىل رفع هذه االختالفات 
بإرساله الرسل، وبام ُيفيضه عىل عباده من الوحي والرشيعة. 

10/1/3/13. الوظيفة العارشة:

رضورة  عن  أحاديث  مخسة  الكليني  الشيخ  يروي  والشمولّية.  اجلامعّية  وهي 
ابتعاث األنبياء واحلجج اإلهلية يف كتابه »الكايف«؛ أحدها: رواية هشام بن احلكم ؛ 
حيث ورد فيها أّن اإلمام الصادق 7 عندما سأله زنديق عن األنبياء والرسل؛ كيف 

السبيل إىل إثباهتم؟ قال:

انُِع  »َللامَّ َأْثَبْتنَا َأنَّ َلنَا َخالِقًا، َصانِعًا، ُمَتَعالِيًا َعنَّا َوَعْن مَجِيِع َما َخَلَق، َوَكاَن ذلَِك الصَّ
ُهْم  وُه، َوحُيَاجَّ ُهْم َوُيَبارِشُ ْز َأْن ُيَشاِهَدُه َخْلُقُه َوالَ ُيلاَلِمُسوُه؛ َفُيَبارِشَ َحِكياًم ُمَتَعالِيًا، مَلْ جَيُ
َعىل  وهَنُْم  َوَيُدلُّ َوِعَباِدِه،  َخْلِقِه  إىِل  َعنُْه  وَن  ُ ُيَعربِّ َخْلِقِه  يِف  ُسَفَراَء  َلُه  َأنَّ  َثَبَت  وُه،  َوحُيَاجُّ
ِهْم َوَمنَافِِعِهْم َوَما بِِه َبَقاوُءُهْم َويِف َتْرِكِه َفنَاوُءُهْم، َفَثَبَت اآْلِمُروَن َوالنَّاُهوَن َعِن  َمَصاحِلِ
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، َوُهُم األْنبَِياُء: َوَصْفَوُتُه ِمْن َخْلِقِه،  وَن َعنُْه َجلَّ َوَعزَّ ُ احْلَِكيِم اْلَعِليِم يِف َخْلِقِه، َوامْلَُعربِّ
ْكَمِة، َمْبُعوثنَِي هِبَا، َغرْيَ ُمَشاِرِكنَي لِلنَّاِس ل َعىل ُمَشاَرَكتِِهْم هَلُْم يِف  بنَِي بِاحْلِ ُحَكاَمَء ُموَءدَّ
ْكَمِة، ُثمَّ  ِديَن ِمْن ِعنِْد احْلَِكيِم اْلَعِليِم بِاحْلِ ْم، ُمَؤيَّ ٍء ِمْن َأْحَواهِلِ ِكيِب ل يِف يَشْ ْ اخْلَْلِق َوالرتَّ
اِهنِي؛ لَِكْياَل  الَِئِل َواْلرَبَ ُسُل َواألَْنبَِياُء ِمَن الدَّ َثَبَت ذلَِك يِف ُكلِّ َدْهٍر َوَزَماٍن مِمَّا َأَتْت بِِه الرُّ

ٍة َيُكوُن َمَعُه ِعْلٌم َيُدلُّ َعىل ِصْدِق َمَقاَلتِِه َوَجَواِز َعَداَلتِِه«]]]. ُلَو َأْرُض اهللِ ِمْن ُحجَّ خَتْ

وبناًء عىل ما تقّدم، فإّن حتّقق اهلدف من خلق اإلنسان ـ وهو معرفة املبدأ واملعاد 
وسائر املجهوالت ـ مرهتن بابتعاث األنبياء، وغري ممكن من دونه. وقد بعث اهلل َتَباَرَك 
الدعوة؛  حتّمل  يف  اإلنسان  واستعداد  البالغة  حكمته  من  أساس  عىل  األنبياء  َوَتَعاىٰل 

ليعّلموا الناس التوحيد وعبادة اهلل الواحد األحد؛ رجاء مثوبة اآلخرة، وقدموا إليهم 
ليضعوا عنهم أغالل االختالف واخلصومة، وليتّموا احلجة عليهم بالتبشري واإلنذار، 

وتأسيس احلكومة الدينية، وتعليم الكتاب واحلكمة.

2/3/13. الرضورة الكالمية البتعاث األنبياء:

األنبياء، وأقاموا احلجة عليها  ابتعاث  املسلمون قضية رضورة  املتكّلمون  تناول 
»قاعدة  خالل  من  أو  اإلهليني،  و»اللطف«  »الكامل«  لصفتي  دراستهم  خالل  من 

اللطف«، أو »مبدأ احلسن والقبلح العقليني«.

يبنّي املحّقق الالهيجي آراء املتكلمني املسلمني فيام خيّص إثبات النبّوة عىل النحو اآليت:

اعلم أّن األشاعرة ال سبيل هلم إلثبات النبّوة عقاًل، بل طريقهم إىل ذلك منحرص 
بالسمع، وبتصديق النبّوة من خالل مشاهدة املعجزة. وهلذا، فإّن أمرهم عسري؛ ألّنه 
يلزم من اتباع طريقتهم إلزام األنبياء؛ فهم ال يؤمنون بحكم العقل، وال يقبلون بأن 
يكون العقل قد أوجب شيئًا، فال جيب إذن النظر يف املعجزة إال عن طريق السمع، 

]1]- الكايف، الكلينّي، ج 1، كتاب الحّجة، باب االضطرار. 
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والسمع املوقوف عىل النبّوة ال يثبت إال بالنظر يف املعجزة، ولألّمة أن متتنع عن النظرة 
يف املعجزة قائلًة: ال أنظر حتى جيب عيّل النظر، وإذا مل أنظر مل جيب عيّل قبول الدعوى، 

وال تصديق النبّوة؛ فال طريق إذن للنبّي لكي يثبت به نبّوته، وُيلزم اآلخرين هبا. 

أّما املعتزلة القائلني بوجوب النظر عقاًل، فريون أّن دفع اخلوف عن النفس واجب 
قول  أّن  للخوف ال حمالة، وطاملا  املعجزة موجب  النظر يف  العقل، وإمهال  برضورة 
الرضر،  يرد  االتباع  وعدم  الصدق  تقدير  وعىل  الصدق،  فيه  حُيتمل  املعجزة  مّدعي 
فال يمكن بعد وجوب دفع الرضر املتوّقع أن يمتنع املرء من النظر يف املعجزة. وهبذا، 
يكتفي املعتزيّل بوجوب النظر يف املعجزة؛ ألهنا ُتثبت نبّوة الشحص املّدعي هلا، لكّن 
الصدق  واحتامل  إليه،  أشري  كام  الصدق  باحتامل  مرهتن  املعجزة  يف  النظر  وجوب 
من  أّوالً  فالبّد  العاّم؛  باإلمكان  الوقوع  مكن  أمرًا  النبّوة  أصل  يكون  عندما  يتحقق 

إثبات صّحة النبّوة وحسن بعثة األنبياء]]]. 

وفيام ييل نورد بإجياز بعض األدّلة الكالمية الدالة عىل رضورة ابتعاث األنبياء:

1/2/3/13. دليل اللطف:

األفعال  لقبح  بيان  ألّنه  لطٌف؛  األنبياء  ابتعاث  أّن  املسلمون  املتكّلمون  يرى 
واألحوال يف القيامة، أو هو بيان حلُسنها؛ أي إّنه يقرب الناس من طاعة اهلل، ويبعدعم 
عن معصيته مع املحافظة عىل اختيارهم، واللطف يتحىّل باحلسن العقيّل، وكّل ما هو 

حسن عقاًل، فهو واجب عىل اهلل. وهلذا، فإّن بعثة األنبياء واجبة عليه َعزَّ وََجلَّ عقاًل.

يف جوابه عىل  ـ  املتكّلمني من اإلمامية  وهو أحد كبار  ـ  املفيد  الشيخ  وقد ذهب 
مسألة الدليل عىل وجوب نصب األنبياء والرسل إىل أّن دليلنا هو اللطف الواجب 

فًا اللطف: عىل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، وقال معرَّ

]1]- جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 358.



الكالم اإلسالمي المعاصر 50

اللطف هو ما يقرب املكّلف معه من الطاعة، ويبعد عن املعصية، وال حّظ له يف 
التمكني، ومل يبلغ اإلجلاء ]]].

ثّم بنّي توّقف غرض اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل املتمّثل هبداية الناس عليه قائاًل:

احلكمة؛ وهو  واجبًا يف  فيكون  عليه،  املكّلف  توّقف غرض  الدليل عىل وجوبه 
املطلوب ]]]. 

يف موضوع رضورة  ـ  املتكّلمني الشيعة  وهو أحد أعالم  ـ  السّيد املرتىض  وكتب 
ابتعاث األنبياء مستفيدًا من قاعدة اللطف ما نّصه:

اعلم أّنه غري ممتنع أن يعلم اهلل تعاىل أّن يف أفعال املكّلف ما إذا فعله اختار عنده 
فعل الواجبات العقلّية، أو االمتناع عن القبائح العقلّية، وفيها ما إذا فعله اختار فعل 
به  املكلَّف  بدَّ من اعالم  بالواجب، وإذا علم اهلل تعاىل ذلك فال  القبيح أو اإلخالل 
ليفعل ما يدعوه إىل فعل الواجب ويعدل ما يدعوه إىل فعل القبيح، ألن اعالمه بذلك 
من مجلة ازاحة عّلته يف التكليف. وإذا كان متييز ما يدعو من أفعاله أو يرصف ال سبيل 
إليه باستدالل عقيل، ومل حيسن أن يفعل اهلل تعاىل له العلم الرضوري به؛ فتجب بعثة 

من ُيعِلمه بذلك]]]. 

وقّرر املحقق الطويس يف »التجريد« يقول:

البعثة واجبة؛ الشتامهلا عىل اللطف يف التكاليف العقلّية]]]. 

فعل  واللطف  العقلية،  التكاليف  أهنا لطف يف  األنبياء طاملا  بعثة  أّن  يعني  وهذا 

]1]- النكت االعتقاديّة، الشيخ املفيد، ص 35.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- الذخرية يف علم الكالم، السيّد املرتىض، ص 323.

]4]- تجريد العقائد، نصري الدين الطويس، املقصد الرابع، البعثة.
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. وكام  إهلّي، وواجب عىل اهلل َجلَّ َوَعال ، فإّن ابتعاث األنبياء واجب عىل احلّق َعزَّ وََجلَّ
تقّدم فإّن تعريف اللطف أن يقال: 

ما يقرب املكّلف معه من الطاعة، ويبعد عن املعصية، وال حّظ له يف التمكني، ومل 
يبلغ اإلجلاء ]]]. 

وقد قالوا يف تعريفه أيضًا: 

اللطف هو كّل ما خيتار عنده املرء الواجَب، ويتجنّب القبيح، أو ما يكون عنده 
أقرب إما إىل اختيار الواجب، أو ترك القبيح ]]]. 

ُسبَحانَُه  اللطف صفة فعلية من صفات اهلل  وملزيد من األضواء عىل ذلك نقول: 
أو  التكليف،  إلجياد  الداعي  انفسهم  يف  يوجد  أمر  وهي  باملكّلفني،  تتعلق  َوَتَعاىٰل 

ل. ب، وحمصِّ التقّرب منه، وهلذا قّسموا اللطف إىل قسمني: ُمقرِّ

بذلك  مرهتنة  التكاليف  فعل  عىل  القدرة  تكون  أال  أّوالً:  هي:  اللطف  ورشوط 
به.  املكلَّف  فعل  عىل  القدرة  فرع  والتكليف  التكليف،  فرع  اللطف  ألّن  اللطف؛ 

وثانيًا: أال يؤّدي اللطف باملكّلف إىل الدخول يف دائرة اإلجبار وسلب االختيار.

التدابري  أحد  هو  فاللطف  اإلهلية«؛  »احلكمة  هو  اللطف  وجوب  عىل  والدليل 
وهو  أال  اإلنسان؛  خلق  هدف  هبا  ليتحقق  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  املوىل  يقّررها  التي  احلكيمة 

اهلداية. وهلذا قال املحقق الطويس :

اللطف واجب؛ ليحصل الغرض به]]]. 

ال  الطاعة  إىل  التقّرب  أو  الطاعة  بأّن  علم  إذا  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  أّن  يعني  وهذا 
]1]- النكت االعتقاديّة، الشيخ املفيد، ص 35.

]2]- رشح األصول الخمسة، القايض عبدالجبّار، ص 351.

]3]- كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، ص 350.
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حيصل من دون حتقق فعل أو أمر ما، فمن الواجب عىل اهلل َعزَّ وََجلَّ أن يفعله؛ كي ال 
يؤّدي ذلك إىل نقض الغرض. وقد أشار املتكلمون أيضًا إىل نقطة أخرى تتعلق بفاعل 
اللطف؛ فقالوا إّنه إما اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل كام يف إرسال الرسل، أو إنه املكّلف نسبًة إىل 
نفسه، ومثاله: التأمل يف معجزات األنبياء، أو إّنه املكّلف نسبًة إىل الغري، ومثاله: تبليغ 
األحكام اإلهلية إىل الناس. وحصيلة القول: ُتعّد بعثة األنبياء لبيان األحكام التي هي 
مؤّكدة ألحكام العقل ُلطفًا، أّما بعثتهم لبيان األحكام التي ال يستقّل العقل يف إدراكها، 
ُيبّينها األنبياء يف هذه احلالة أحكام  التي  اللطف؛ ألّن األحكام  فليست من مصاديق 
صانعة للتكليف، وقد ذكرنا أّن الرشط يف قاعدة اللطف أن يكون هذا اللطف متفّرعًا 
عن التكليف. وعىل هذا االفرتاض، فإّن رضورة بعثة األنبياء مبنّية عىل احلكمة اإلهلية. 

أحكام  تكون  حينام  البعثة  رضورة  عىل  اللطف  قاعد  تدّل  تقّدم،  ما  عىل  وبناًء 
األنبياء أحكامًا مؤّكدة ألحكام العقل، وتدّل قاعدة احلكمة عىل رضورة البعثة حينام 

يكون بيان األحكام من قبل األنبياء خارجًا عن دائرة أحكام العقل البرشّي.

2/2/3/13. برهان الحكمة:

إثبات  يف  احلكمة  برهان  واملاتريدية  واملعتزلة  اإلمامية  من  املتكّلمون  استخدم 
رضورة بعثة األنبياء؛ ومنهم: القايض عبداجلبار املعتزيّل]]]، وأبو منصور املاتريدّي]]]. 
موقفهم  ألجل  أبحاثهم  عن  الربهان  هذا  أقصوا  فقد  األشاعرة  من  املتكّلمون  أّما 
وقد  األنبياء.  بعثة  رضورة  إثبات  يف  العميل  العقل  معطيات  استخدام  من  املانع 
أعلنوا معارضتهم لذلك رصاحًة؛ ومنهم: الشهرستايّن بصفته أحد أعالم املتكلمني 

األشاعرة؛ حيث قال: ال جيب عىل اهلل يشء ما بالعقل]]]. 

]1]- رشح األصول الخمسة، القايض عبدالجبّار، ص 564.

]2]- كتاب التوحيد، املاتريدّي، ص 177.

]3]- امللل والنحل، الشهرستاين، ج 1، ص 93.
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وهذا يعني أّن إثبات رضورة البعثة ال يقوم عليه أّي دليل عقيّل.

وأمر  الربامهة،  إليه  ذهبت  ملا  خالفًا  حسن؛  أمر  النبّوة  أّن  احليّل  العالمة  ويرى 
واجب يف احلكمة؛ خالفًا لألشاعرة؛ فإّن غاية اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل من خلق اإلنسان أن 
ينال املصلحة، ومعرفة املصلحة، وكذا طرد املفسدة واجب يف احلكمة اإلهلية. وهذا 

الوجوب جاٍر يف أحوال املعاش، وأحوال املعاد.

وقد ذهب العاّلمة إىل أّن احلكمة اإلهلية تقتيض يف بيان أحوال املعاش أن يسلم 
املعاد فهي  بيان أحوال  أّما احلكمة اإلهلية يف  البرشي يف حياته االجتامعية]]].  اجلنس 
مبنّية عىل أساس السعادة األخروية التي ال ُتنال إال من خالل املعارف احلّقة واألعامل 

الصاحلة. وإّن بيان هذه احلقائق واألعامل ال يتيّس إال عن طريق األنبياء اإلهليني]]].

يف  »دروس  كتابه  يف  اليزدي  مصباح  الشيخ  العالمة  استخدم  املعارصين،  ومن 
العقيدة اإلسالمية« برهان احلكمة إلثبات رضورة بعثة األنبياء، وقد جعله متشّكاًل 

من ثالث مقّدمات؛ هي:

أّوالً: هدف خلق اإلنسان هو التكامل باالختيار.

ثانيًا: التكامل االختياري لإلنسان رهني باألفعال االختيارية.

ثالثًا: املعارف العقلية واحلسية عند اإلنسان غري كافية للوقوف عىل طريق الكامل 
والسعادة.

احلّس  غري  آخر  طريق  عىل  اإلنسان  يدّل  أن  َوَعال  َجلَّ  اهلل  عىل  يلزم  والنتيجة: 
والعقل؛ ليوصله به إىل الكامل]]].

]1]- تجد تفصياًل لهذا الدليل يف براهني الحكامء. ]املؤلّف]

]2]- الباب الحادي عرش مع رشحيه النافع يوم الحرش ومفتاح الباب، العالمة الحيل، ص 35-34

]3]- دروس يف العقيدة اإلسالمية، مصباح اليزدي، درس النبّوة.
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الكامل  له  يريد  لإلنسان، وهو  وتعاىل حكيم يف خلقه  اهلل سبحانه  آخر:  وبتعبري 
والسعادة احلقيقية. وإّن القوى اإلدراكية عند اإلنسان غري كافية لتعريفه بنحو تاّم عىل 
السعادة احلقيقية. إذن، فإّن بعثة األنبياء أمر رضوري هلداية اإلنسان وسعادته، فإذا مل 
ُيبعث األنبياء اإلهليون من ِقبل اهلل َعزَّ وََجلَّ هلداية اإلنسان، النتقضت بذلك احلكمة 

اإلهلية، لكن احلكمة اإلهلية رضورية، فبعثة األنبياء إذن الزمة.

ويقول العالمة اليزدّي يف موضع آخر:

تقتيض احلكمة اإلهلية أن يكّون اإلنسان ذا معرفة وافية بطريق الكامل. وأّن صفة 
احلكمة ـ يف واقع األمر – ُيدركها العقل، كام أنه يدرك أيضًا لوازم هذه الصفة. وإذا 
كان احلكيم حكياًم فإّن من لوازم حكمته أن تكون أفعاله بنحو يوصله إىل املقصود.. 
وليس هذا اللزوم يعني أن يأمر العقل، أو أن ُيصدر حكاًم يوجبه عىل اهلل؛ حتى يقول 
القائل: كيف جيرؤ املخلوق عىل إصدار أمر يوّجهه إىل خالقه؟! ليست القضية قضية 
إال  ليس  باللزوم  اإلهلية، وهذا احلكم  تقتضيه احلكمة  ما  اكتشاف  بل هي  »أوامر«، 

كشف للرضورة القائمة بني العّلة واملعلول]]]. 

3/2/3/13. أدلّة املصالح املرتتّبة عىل النبّوة:

ُيعّد البحث عن الفوائد واملصالح املرتتبة عىل النبّوة أحد األدّلة النافعة يف إثبات 
النبّوة يف مدرسة املتكلمني. وقد تناول شيخ الطائفة الطويس وهو من أعاظم الفقهاء 
و»متهيد  العباد«،  عىل  جيب  فيام  »االقتصاد  كتابيه  يف  اإلماميني  املتكلمني  وأعالم 

األصول« قضية رضورة ابتعاث األنبياء واملصالح املرتتبة عىل ذلك؛ حيث قال: 

فأّما الذي يدّل عىل حسن بعثة الرسل فهو ما يؤّدونه إلينا من املصالح واأللطاف؛ 
ألّنه ال يمتنع أن يعلم اهلل تعاىل أّن يف أفعال املكّلف ما إذا فعله دعاه إىل فعل الواجب 

]1]- معارف القرآن، مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 

4 و5، ص 116-115.
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العقيّل، أو رصفه عن فعل القبيح العقيّل، أو ما إذا فعله دعاه إىل فعل القبيح واإلخالل 
عليه  وجيب  مفسدة،  والثاين  له،  لطف  األّول  ألّن  ذلك؛  إعالمه  فيجب  بالواجب، 
تعاىل إزاحة علته يف التكليف يف فعل اللطف عىل ما بّيناه فيام مىض، وال يمكن إعالم 
املكّلف ذلك إاّل بأن يبعث إليه نبّيًا يعلمه ذلك، وإّنام قلنا ذلك ألّنه ال يمكن الوصول 
إىل ذلك باستدالل عقيّل، وال حيسن خلق العلم رضورة بذلك؛ ألّن التكليف يمنع 
منه، فلم يبق بعد ذلك إاّل بعثة الرسول؛ ليعّرفه ذلك. وهذا الوجه الذي نقول إّنه متى 

حسنت بعثة االنبياء وجبت، فال ينفصل احلسن من الوجوب]]]. 

ويسد الشيخ سديد الدين احلميّص الرازّيـ  وهو من كبار علامء اإلمامية يف القرن 
النبّوة يف كتابه »املنقذ من التقليد« شارحًا  فوائد البعثة وحاجة اإلنسان إىل  ـ  السابع 

ذلك يف نقاط سّت؛ هي:

أّوالً: تعريف املكّلفني باملصالح واملفاسد.

ثانيًا: بيان الثواب والعقاب اإلهلّيني.

ثالثًا: معرفة التوحيد اإلهلّي.

رابعًا: التأكيد عىل أحكام العقل.

خامسًا: بيان األطعمة واألرشبة املفيدة والضاّرة.

سادسًا: معرفة اللغات.

ثّم يتناوهلا بالنقد، فيقول:

مل ال جيوز أن يتوّصل إىل معرفة هذه املصالح واملفاسد من جهة اخرى غري جهة 
األنبياء؟ فأّما استحقاق العقاب ودوامه ودوام الثواب، فلم ال جيوز أن يتوّصل إىل 

معرفتها من جهة العقل؟ 

]1]- متهيد األصول، الطويّس، ص 685-685.
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ثّم يكتب جميبًا:

يمكننا  ال   ... األنبياء:  جهة  من  إاّل  املصالح  هذه  معرفة  إىل  التوّصل  يمكن  ال 
التي هي مصالح  الرشعّية  العبادات  أداء هذه  كّلفنا  أّنا  معرفتها رضورًة، من حيث 
لنا عىل وجه القربة إىل اهلل تعاىل والعبادة له؛ فلو عرفناها رضورًة، لكنّا عارفني باهلل 
تعاىل رضورًة، والتكليف يمنع منها، وال يش ء من أدّلة العقل يدّل عىل هذه املصالح، 
وأهّنا تدعونا إىل الطاعات، وترصفنا عن املعايص، فعلمنا هبذا أّنه ال يمكننا التوّصل 
إىل معرفة هذه املصالح إاّل من جهة األنبياء ... وأّما الفرق بني الطعوم املغذية وبني 
السموم املتلفة، فإّنه وإن أمكن التوّصل إليه بالتجربة، إاّل أن الزمان يطول فيها، وربام 
هيلك كثري من الناس فيها ... الرشعّيات تتضّمن التذّلل والترّضع واخلشوع إىل اهلل 
تعاىل، كام أّن يف العقلّيات نوع تذّلل وترّضع وخشوع إذا أديت لوجوهبا وطلبا ملرضاة 

اهلل تعاىل يف هذا الوجه تناسب الرشعّيات والعقلّيات]]]. 

العدالة  وبرهان  الفلسفية  احلجج  إقامته  عىل  عالوًة  ـ  الطويّس  املحّقق  قام  وقد 
إىل  أبحاثه  يف  مشريًا  األنبياء،  بعثة  عىل  املرتتبة  واملصالح  الفوائد  بسد  ـ  االجتامعية 

عرش نقاط يف هذا الصدد؛ وهي:

للعقل،  منارصًا  فيها  الرشع  يأيت  التي  احلاالت  يف  تظهر  البعثة  فوائد  أّن  أّوالً: 
مثل:  العقلية؛  املستقالت  غري  أو  املستقالت  دائرة  يف  العقلية  األحكام  فيها  فيدعم 

إثبات وجود اهلل وصفاته.

اإلدراك  عن  فيها  يعجز  التي  احلاالت  بعض  يف  الرشع  إىل  العقل  حيتاج  ثانيًا: 
واحلكم؛ مثل: التعريف بدرجات اجلنّة والنار، ومراحل القيامة، أو القضايا املرتبطة 

بفروع الدين.

]1]- املنقذ من التقليد، الحميص، ج 1، ص 382-373.
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ما  كّل  بشأن  وقلقه  اإلنسان  ُيبّدد خوف  الذي  املصدر  األنبياء هي  ثالثًا: رشيعة 
يقوم به من أفعال وترّصفات حينام يطّبق هذا اإلنسان أعامله وفقًا لألوامر والنواهي 

الرشعية.

رابعًا: العقل حمتاج للرشع يف إدراكه لألفعال احلسنة والسّيئة.

النافعة  واملأكوالت  باألدوية  اإلنسان  تعريف  يف  أيضًا  مفيد  الرشع  خامسًا: 
والضاّرة، وكّل ما من شأنه أن جيلب لإلنسان النفع والرضر من األمور التي تتطّلب 

جتربتها جتاوز أزمنة طويلة.

سادسًا: املحافظة عىل اجلنس البرشّي من خالل إرساء أسس االنتظام االجتامعي 
وقواعد السنن والترشيعات اإلهلية.

حسب  عىل  اإلنسان  عند  والروحية  والرتبوية  األخالقية  القضايا  تتميم  سابعًا: 
القابليات املتنّوعة.

ثامنًا: تعليم الصناعات والفنون اخلفّية عىل الناس.

تاسعًا: تعليم األخالق والسياسات االجتامعية.

عاشًا: التعريف بالثواب والعقاب األخروّيني]]].

»حتصيل  كتابه  يف  أيضًا  واملصالح  الفوائد  هذه  الطويس  املحقق  استعرض  وقد 
املحّصل«]]].

أّما العالمة احليّل ـ وهو من أكابر الفقهاء وأعاظم املتكّلمني الشيعة ـ فقد عرض 

]1]- راجع: كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، الحيّل، ص 271؛ الحاشية عىل اإللهيات الرشح الجديد للتجريد، 

أحمد األردبييل، ص 292.

]2]- راجع: نقد املحّصل، الطويس، ص 364-361.
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النبّوة  ابتعاث األنبياء كغريه من املفّكرين اإلسالميني، ورّتب عىل  موضوع رضورة 
جمموعة من الفوائد واألدّلة، متمّسكًا بقاعدة اللطف التي عّد فيها بعثة األنبياء لطفًا 
يف التكليف العقيل والسمعي والرشعي، فذهب إىل أّن هذا اللطف اإلهلي إذا ما قورن 
بالتكاليف العقلية ُعّد لطفًا مقّربًا، وإذا ما قورن بالتكاليف السمعية والرشعية كان 
لطفًا حمّصاًل؛ ألّن يف التكاليف السمعية أمور )مثل: العلم باستمرار الثواب والعقاب( 

ال تتحّصل إال من ناحية بعثة األنبياء]]].

هذا  يف  العدلية  إليه  ذهبت  وما  احلكامء،  مسلك  رشح  احليّل  العالمة  تناول  وقد 
الصدد قائاًل:

اإلنسان ال يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه الحتياجه اىل الغذاء وامللبوس 
واملسكن وغري ذلك من رضورياته اّلتي ختصه ويشاركه غريه من اتباعه فيها، وهي 
إمجاع عىل  فالبد من  يصنعها ويستعملها،  مدة  اإلنسان  يعيش  أن  يمكن  صناعية ال 
تلك األفعال بحيث حيصل التعاون املوجب لتسهيل الفعل، فيكون كل واحد منهم 
يعمل لصاحبه عمال يستعيض منه أحد... الطبائع البرشية جمبولة بالشهوة والغضب 
والتحاسد والتنازع واإلمجاع مظنة ذلك، فيقع بسبب اإلمجاع اهلرج واملرج وخيتل أمر 
النظام، فال بد من معاملة وعدل جيمعها قوانني كلية هي الرشع، فال بد من رشيعة 
ناظمة ألمور نوع اإلنسان ... الرشيعة ال بّد هلا من واضع يمتاز عن بني نوعه بخاصة 
من اهلل تعاىل هي املعجزة، ألن الرشيعة لو فّوضت اىل بني آدم لوقع منهم النزاع يف 

وضعها وكيفيته ومن يستقل به، وتلك املعجزات قد يكون قوله وقد يكون فعله]]]. 

ويف رسده للفوائد واملصالح املرتتبة عىل بعثة األنبياء يذكر النقاط اآلتية: 

أّوالً: األخبار القطعية بوقوع العقاب عىل املذنبني؛ ألّن العقل ال حيكم بأكثر من 

]1]- املصدر السابق، ص 217 و226.

]2]- مناهج اليقني، العالمة الحيّل، ص276؛ الباب الحادي عرش، العالمة الحيل، ص35.
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استحقاقهم للعقوبة، أّما وقوعها عليهم، فليس له حكم خيّص ذلك، وما من شّك يف 
تأثري هذه األخبار للحّد من ارتكاب املعايص.

ثانيًا: التعريف باملصالح واملفاسد.

ثالثًا: تأكيد الرشع عىل املعارف العقلية؛ مثل: التوحيد والصفات اإلهلية.

النفوذ إىل كنهها وسرب  رابعًا: بيان وجوب التكاليف التي يستعيص عىل العقول 
أغوارها.

خامسًا: قد ُتبتىل العقول البرشية ببعض األضداد؛ مثل: الشهوة والكراهية والوهم 
وما إىل ذلك، والتي قد تدعو اإلنسان يف بعض األحيان إىل القيام بأمور تتعارض مع 

العقل، وال سبيل للوقوف يف وجه هذه القوى ومنعها أو زجرها سوى األنبياء.

سادسًا: التعريف ببعض الصفات اإلهلية التي ال سبيل للعقل إىل كشفها؛ مثل: 
الكالم اإلهلي، أو السمع والبرص اإلهليني.

سابعًا: تطبيقات احلسن والقبح التي يقوم األنبياء بكشف الستار عنها.

ثامنًا: ما يقوم به األنبياء من تبديد اخلوف الذي يستويل عىل اإلنسان، وإخراجه 
من احلرية التي تسيطر عىل كيانه.

تاسعًا: الكشف عن املنافع واملضاّر التي يف النباتات وال يعرفها العقل البرشّي.

عاشًا: ما ينعم به اإلنسان من اختفاء ملظاهر الناع يف احلياة االجتامعية.

حادي عرش: الكشف عن الصناعات الغائبة واخلفية عن عقول البرش]]].

وقد كتب املحقق الالهيجي جمموعة من الفوائد املرتتبة عىل النبّوة، واستدل هبا 
عىل رضورة ابتعاث األنبياء قائاًل:

]1]- مناهج اليقني، العالمة الحيّل، ص 264-265؛ كشف املراد، العالمة الحيل، ص216.
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تقوية  مثل:  فوائد عديدة؛  تنطوي عىل  النبّوة  أّن  النبّوة[  ]إثبات  الدليل عىل ذلك 
العقل يف األحكام التي يستقّل بإدراكها، وداللتها عىل األحكام التي ال يستقّل بإدراكها، 
وإيقاظ العقل من هجعة الغفلة بتحصيل املعرفة اإلهلية، واحلصول عىل السعادة األبدية 
ـ كام ُبنّي يف مقدمة الكتابـ  وإرشاد الناس إىل الضار والنافع من األدوية واألطعمة التي 

يضطر اإلنسان إىل استعامهلا، وال سبيل للعقل إىل معرفتها من دون جتربة، والتجربة 
تتطلب وقتًا، والوقت هذا ال يمكن له أن يكون خاليًا عن استعامل األطعمة واألدوية، 
فإّن هذا يؤّدي إىل اهلالك، كام أّن التجربة بذاهتا قد ُتفيض أحيانًا إىل اهلالك، وغري ذلك 
إمكانية وجود شخص كهذا يف اجلملة.  التي ال حتىص. وما من شّك يف  الفوائد  من 
وعليه: فإّن ترك إجياد النبّي وإرسال الرسول يوجب إمهال اجلنس البرشي، وهو أفضل 

أجناس الكائنات، واإلمهال يؤّدي إىل هالك اجلنس، ويلزم منه انتقاض الغرض. 

وهلذا، فإّن بعثة األنبياء وإرسال الرسل واجب يف اجلملة. وقد ثبت أيضًا وجوب 
التكليف، وما من شّك يف أّن تلّقي الوحي اإلهلي وحتمل اإلتيان باألوامر والنواهي 
بقابليات  يتحىّل  ممتاز  شخص  وجود  إذن  فيلزم  شخص،  ألّي  متاحًا  ليس  الربانية 
تؤّهله لألمور املذكورة، ويكون ذا جهتني؛ حّتى يقوم يف جهة بتلّقي الوحي اإلهلي، 

ويقوم يف اجلهة األخرى بتبليغ األوامر والنواهي للمكّلفني]]]. 

النبّوة(،  املرتتبة عىل  )املصالح  الدليل  السنة هذا  أهل  استهوى بعض علامء  وقد 
فأخذوا يستخدمونه يف أبحاثهم، ومنهم الفخر الرازي الذي ذكر من فوائد ابتعاث 
األنبياء اثنتي عرش فائدة؛ منها ـ عىل سبيل املثال ـ : التعريف باألحكام العقلية املستقلة 
وغري املستقلة، وبيان املنافع واملضار للمواد الغذائية، وقيام نظام املجتمع عىل أساس 
والتعرف عىل  القابليات،  وفقًا الختالفهم يف  اإلنسان  العادلة، وتكامل  القوانني  من 
الصناعات النافعة، والعلم باألحكام الدنيوية والسياسات االجتامعية، وغري ذلك]]].

]1]- جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الالهيجي، ص 359.

]2]- محّصل أفكار املتقّدمني واملتأّخرين، الفخر الرازي، ص 166-165.
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4/2/3/13. دليل الحاجة:

اختار العالمة املطهري يف إثباته لرضورة ابتعاث األنبياء أن يسلك طريق احلاجة 
إىل الرسالة؛ فقال يف هذا الصدد:

هناك  بل  الدنيا،  باملوت يف هذه  تنتهي  اإلنسان ال  وأن حياة  باآلخرة  آمنا  ما  إذا 
يقول  حيث  والشقاء؛  والسعادة  الرزق  من  آخر  ونحو  أخرى،  وحياة  أخرى،  نشأة 
وَن 

ُ
ْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزق

َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
وا ِف َسبِيِل اللِ أ

ُ
تِل

ُ
ِيَن ق

َّ
َْسَبَّ ال  تَ

َ
اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿َول

َحُقوا بِِهْم﴾، إذا ما آمنا بذلك 
ْ
ْم يَل

َ
ِيَن ل

َّ
وَن بِال ْضلِِه َويَْسَتبِْشُ

َ
رِِحنَي بَِما آتَاُهُم الُل ِمْن ف

َ
169 ف

فال شّك يف اّن العلم والعقل اإلنسانّيني غري كافيني للبحث يف مسألة اآلخرة، وحتديد 
األشياء النافعة والضارة للسعادة األخروية. واألكثر من ذلك أن البرشية مل تستطع أن 
تبلغ بعلهام وعقلها وجود نشأة أخرى؛ فمع كل التقدم الذي أحرزه العلم البرشي، 
ما يزال عامل ما بعد املوت يتجىّل جمهوالً أمام البرشية. واحلقيقة أنه إذا ما أردنا أن ننظر 
إىل املسألة بشكل عام بغّض النظر عن أي فكرة، فعامل ما بعد املوت مل يزل جمهوالً ال 
ثّم ظّلت املسألة هذه  بأمر وجوده أو عدمه بنحو قاطع، ومن  يبّت  يمكن للعلم أن 

جزءًا من جمهوالت البرشية.

وجودها  أصل  عن  أنفسهم  األنبياء  أخرب  التي  اآلخرة  مسألة  إذن  أخذنا  فإذا 
وأوضحوا فيها هنج السعادة وهنج الشقاء فإّن احلاجة إىل النبوات تصري ثابتة قطعية 
ال جمال يف للنقاش. أما اجلهة التي حتتاج إىل بحث أكثر فهي تلك التي تتعلق باحلياة 
االجتامعية؛ فهل حتتاج احلياة الدنيوية للبرش إىل األنبياء حقًا أم ال؟ وهل عني القرآن 

هبذا اجلانب أيضًا أم اقترصت رسالته عىل النشأة اآلخرة وحسب؟

عندما نرجع إىل القرآن نرى أن اهتاممه مل يقترص عىل اآلخرة وحدها، بل كانت 
َنا 

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
احلياة الدنيا من أهداف األنبياء أيضًا؛ إذ تشري لذلك اآلية املعروفة: ﴿ ل

ِقْسِط﴾. 
ْ
ِمزيَاَن ِلَُقوَم انلَّاُس بِال

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَْزنل

َ
َيَِّناِت وَأ بِالْ
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مل  أنه  حتى  بأصالتها،  وإيامنه  احلاجة  هذه  وجود  عىل  داللة  القرآن  حديث  ويف 
يذكر اهلدف اآلخر )أي معرفة اهلل( أبدًا، بعكس املواضع األخرى، ربام ليؤكد أن هلذا 
اجلانب أصالته، وأنه يعكس حاجة البّد منها. فالقرآن يؤّكد أن العدالة من رضورات 

احلياة البرشية، وأن وجود األنبياء رضوري الزم لبسط العدالة.

ولكن ما هو موقف العلم؟ وما هي نظرة الدراسات االجتامعية؟ فهل تذعن هي األخرى 
لوجود رضورة مثل هذه أم ال؟ هناك بحوث وافرة يمكن سوقها حيال هذا اجلانب، بيد أين 

سأشري إىل بحث موجز، وإذا ما كانت هناك حاجة فيمكن االستطراد باملزيد.

لبني  يمكن  إذ ال  اجتامعية؛  تكون  أن  ينبغي حلياته  اإلنسان موجودًا خاصًا  يعد 
البرش إال أن يعيشوا بعضهم مع بعض، وأن يكون بينهم رضب من الرتابط والتعاون. 
بيد أن اإلنسان خيتلف عن بقية الكائنات االجتامعية التي متارس حياهتا بدافع الغريزة، 
وتلجأ إىل احلياة االجتامعية باإلجبار. فاإلنسان مدفوع للحياة االجتامعية، ولكن ليس 
بحكم الغريزة، وبدافع اإلجبار. وما أريد أن أقوله إن احليوانات االجتامعية مدفوعة 
العيش بقانون  النمط من  التكوين، ومسّخرة هلذا  ِقبل نظام  ألن تعيش اجتامعيًا من 
بينها، ونظام اخللق هو الذي وضع  التي قّسمت االعامل فيام  الطبيعة. فالطبيعة هي 

قانون حياهتا االجتامعية بدافع الرضورة واجلرب.

واحليوانات االجتامعية مضطرة هلذا النمط من احلياة تلقائيًا من دون تعليم وتربية. 
وظيفته  يعرف  أصنافه  من  صنف  فكل  احلياتية،  وجتربته  العسل  نحل  مثاًل:  أمامنا 
وواجباته.  مسؤوليته  يعرف  لكي  السعي  وبذل  التعليم  إىل  حاجة  دونام  بالرضورة 
فهو يعرف الطريق الذي يسلكه، واملواقع ال تتبدل. فالعاملة متارس وظيفتها يف إطار 
موقعها وحسب، وامللكة متارس دورها انطالقًا من هذه املسؤولية واملوقع، بل ختتلف 

أصناف نحل العسل فيام بينها حتى يف األبنية التي تستقر فيها.

اجتامعية،  حياًة  يعيش  ألن  مضطر  أنه  فمع  ذلك،  عكس  عىل  فهو  اإلنسان  أما 
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ولكنه يامرس كل يشء بنفسه وبإرادته ألنه موجود خمتار، حر وعاقل. فعليه أن يفّكر، 
ثم يلجأ لالختيار عىل وفق إرادته. وهذا نقص يف البرش من حيث الغريزة، بمعنى أنه 

مل يزّود بالغريزة التي تضطّره لذلك اضطرارًا. 

أما ملاذا مل يزّود اإلنسان بمثل هذه الغريزة، فلذلك شأن آخر.

يتخلف عن وظيفته  أن  إذن  يستطيع  فهو  قد خلق خمتارًا حرًا،  اإلنسان  دام  وما 
دائاًم. وما دام يتمتع بغريزة احلياة، ويريد أن يعيش، فقد ُخلق جمبوالً عىل طلب النفع 
لنفسه. فأّول ما يفّكر به كل إنسان هو أن يسعى يف املجتمع وراء أهدافه الشخصية 
والفردية، وليس وراء مصلحة املجمع. فأول ما يفّكر به اإلنسان هو منفعته اخلاصة، 
وليس املصلحة االجتامعية، وهو ال يشّخص مصلحة املجتمع عىل نحو حسن، وإذا 

افرتضنا أنه يفعل ذلك فهو ال يرعاها. 

الغريزة،  بحكم  االجتامعية  املصلحة  يشخص  فهو  االجتامعي  احليوان  أما 
من  حمتاج  فهو  اإلنسان  أما  أيضًا.  الغريزة  بدافع  مطلباته  وينفذ  االجتاه،  هبذا  ويسري 
يسوقه صوب مصاحله  والتوجيه  اهلداية  نحو من  إىل  كلتيهام؛ حمتاج  احليثيتني  هاتني 
املصالح  وراء  تسوقه  وجوده  عىل  مهيمنة  تكون  قوة  إىل  بحاجة  هو  كام  االجتامعية، 

االجتامعية.

وما يقال هنا هو أن األنبياء بعثوا كي ينهضوا باملهمتني معًا؛ فهم هيدون اإلنسان 
ويرشدونه نحو املصالح االجتامعية، ويف الوقت ذاته جيعلونه ـ وربام كانت هذه هي 
الوظيفة األهم ـ مسؤوالً يف أن يمّكن قّوة معينة باسم »اإليامن« للهيمنة عىل وجوده، 
بحيث يستطيع بحكم هذه القوة أو القدرة أن ينّفذ املصالح االجتامعية، وأن يسعى 
التشخيص  هذا  يكون  أن  بني  فرق  ال  اجتامعية؛  مصلحة  أنه  يشّخص  ما  كل  وراء 

للمصالح بحكم الوحي أو العقل أو العلم.
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املايض  يف  البرش  بني  بني  موجودة  واألنبياء  للدين  السلطة  هذه  تكن  مل  ولو 
البرشية وعدم وجودها عىل  اندثار  إىل  يذهبون  الرأي  هذا  فإّن أصحاب  واحلارض، 

األرض باألساس؛ إذ كانت البرشية قد أكلت نفسها، ودّمرت وجودها بذاهتا.

لألنبياء؛  مدينتان  األرض  سطح  عىل  اآلن  املوجودتني  واحلضارة  البرشية  إن 
بل مع كل  ذاته.  الوقت  نفسه يف  البرشية، كام محوها من رّش  فاألنبياء هنضوا هبداية 
تقدم أحرزته اإلنسانية عىل خط رقيها العلمي وتكاملها العقيل، فإّن دور األنبياء ما 
يزال حمفوظًا. فام متلكه اإلنسانية املعارصة من إرث تربوي يعود منشؤه إىل األنبياء، 

والقدر الذي حتظى به من اإلنسانية يعود هو اآلخر إىل تأثري الكتب الساموية.

وإذا ما ُقّدر لنا أن نسلب بقوة وكيفية ما هذه البقايا وذلك املوروث من البرشية 
عىل نحو تاّم، فإن ذلك سيعني اضمحالل الروح اإلنسانية، وسيتساوى ذلك مع فناء 
البرشية بالرضورة. فمن دون تلك الروح ستتحول البرشية إىل موجودات وحشية ال 
حّظ هلا من احلياة االجتامعية. ومن ثّم سيكون اجلميع مضطرين للعيش بعضهم مع 

بعض، ولكن ليس كام تعيش جمموعة من األسود والسباع الضارية.

ومرّد االختالف يعود إىل التفاوت املوجود بني أفراد البرش؛ إذ ستتحول حياهتم 
إىل غابة يعيش فيها قطيع من الغنم، وجمموعة من الذئاب والثعالب والنمور، وعدد 

من اجلامل واخليول يفرتس بعضها بعضًا، ويسحق القوي فيها الضعيف.

إذا كان من الرضوري أن أستفيض  أبدأ هبا، وال أدري  هذه خالصة وددت أن 
الدين«،  إىل  »احلاجة  بحث  أخرى  بعبارة  يعكس  مّر  ما  إّن  ال.  أم  أكثر  البحث  هبذا 
وملاذا حتتاج اإلنسانية إىل الدين يف حياهتا االجتامعية. لقد عرضت جوهر الفكرة، وإذا 
ما كانت ثمة رضورة فسأزيد. وهكذا يتضح من العرض بأن علل احلاجة إىل النبّوة 

متثلت بأمرين؛ مها: اآلخرة، واحلياة االجتامعية والفردية]]]. 

]1]- النبّوة )النسخة املعّربة(، املطّهرّي، ص 54-49.



65النبّوة العاّمة

3/3/13. الرضورة الفلسفية البتعاث األنبياء:

وصدر  والسهروردي  سينا  وابن  الفارايب  ومنهم:  ـ  املسلمون  الفالسفة  استدّل 
اجلانب  تناولت  مقّدمات  بذكر  مستهّلني  األنبياء  بعثة  لزوم  عىل  ـ  الشريازي  الدين 
لرضورة  الفالسفة  تقريرات  من  بعضًا  نستعرض  يأيت  وفيام  اإلنسان،  يف  االجتامعي 

ابتعاث األنبياء:

1/3/3/13. بيان الفارايّب:

غري  املدن  ألنواع  ثّم  فاضلة،  وغري  فاضلة  إىل  املدينة  لتقسيم  الفارايب  تطّرق 
إىل  ذلك  خالل  من  ليصل  اإلنسان  عند  االجتامعية  احلياة  رضورة  ومبدأ  الفاضلة، 

رضورة وجود النبّي]]].

الفاضل والنبّي رضورّي؛ ألّن حسن  الرئيس  الفارايب فإّن وجود  وحسب رؤية 
املعاش وصالح املعاد مرهون بمشاركة جمموعة من الناس يف املدينة، وألّن عالقات 
العدل من دون  يتحقق  العدل، وال  إىل  احلاجة  تستوجب  الناس وتعامالهتم  هؤالء 
وجود القانون والسياسة املدنية، فإّن احلاجة إىل واضع النواميس أمر مسّلم وطبيعي، 
وهو  ومعادهم،  الناس  معاش  صالح  حُيّدد  الذي  الشخص  هو  النواميس  وواضع 
الناس.  مجيع  عن  يمتاز  شخص  الصفات  هذه  بعد  وهو  القدسّية،  النفس  صاحب 
بلغت  ناطقًة  نفسًا  يمتلك  أنه  بمعنى  وذلك  الكائنات،  مواد  يف  يترصف  أن  وللنبي 
الثابتة  النقوش  ذلك  بعد  وأصبحت  العقول،  عامل  مع  تتشابه  جعلته  القّوة  من  حّدًا 
بقواه  الكبري  العامل  جسم  أمسى  وقد  القدسية.  روحه  يف  منتقشة  املحفوظ  اللوح  يف 
الطبيعية حمكومًا ملا متليه روحه القدسية. وهلذا، فهو قادر عىل فعل املعجزات وخوارق 
رات عامل  العادات، وألجل ما يتحىّل به من صفاء ونقاوة، وألّنه منّزه عن مجيع مكدِّ
الطبيعة، فهو عامل باألرسار والصفات والغيبيات من دون احلاجة لكسب العلم عند 

]1]- أفكار أهل املدينة الفاضلة، الفارايب، ص 293-280.
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أقرانه من البرش، وعلمه مأخوذ من عامل امللكوت واملالئكة، وهو ُيبّلغه إىل عاّمة اخللق 
حيث هيدهيم إىل جاّدة السعادة الدنيوية واألخروّية]]].

وعند تطّرقه لبيان السامت والرشوط التي يتحىّل هبا رئيس األّمة الفاضلة واملدينة 
الفاضلة يذكر الفارايب أنه تاّم األعضاء، فطن، ذو ذاكرة ثاقبة، وذكاء حاّد، وذو بيان 
فصيح، حمّب للعلم، ومنقاد للحكمة، ومنّزه عن احلرص والولع يف األكل والرشب 
والنكاح، جمتنب للهو واللعب، حمّب للصدق والصادقني، عدّو للكذب والكاذبني، 
قراره  يف  راسخ  والظاملني،  للظلم  وخصم  والعادلني،  للعدل  تّواق  النفس،  كريم 

وعزمه، حمتقر للدرهم والدينار، معرض عن الدنيا، ومقرتن بالوحي اإلهلّي]]]. 

وقد أضاف الفارايب إىل مواصفات رئيس املدينة الفاضلة سمًة أخرى هي معرفته 
بعلم الفقه؛ ألّن الفقه رضوري يف إدارة املجتمع، ويف األحكام العملية لألّمة]]].

وقد عّرفه الفارايب بأنه الفقيه احلكيم احلافظ لآلثار املتبقية من الرئيس األّول، وقد 
أسامه بل »ملك السنّة«، وقال:

والثالث أن ال يوجد ]هؤالء أيضا[ فيكون رئيس املدينة حينئذ هو الذي اجتمع 
فيه إن كان عارفًا بالرشائع والسنن املتقّدمة التي أتى هبا األّولون من األئّمة ودّبروا 
هبا املدن. ثّم أن يكون له ]جودة متييز األمكنة واألحوال التي ينبغي أن تستعمل فيها 
تلك السنن عىل حسب مقصود األّولني هبا، ثم أن يكون له [ قدرة عىل استنباط ما 
ليس يوجد مرّصحا به يف املحفوظة واملكتوبة من السنن القديمة حمتذيا بام يستنبط منها 
حذو ما تقّدم عن السنن. ثم أن تكون له جودة رأي وتعّقل يف احلوادث الواردة شيئًا 
شيئًا ممّا ليس سبيلها أن تكون يف السري املتقّدمة ممّا حيفظ به عامرة املدينة، وأن يكون 

]1]- الفارايّب، رضا داوري )مصدر بالفارسيّة(، ص 245-244.

]2]- امللّة ونصوص أخرى، الفارايب، البند 1، ص 44.

]3]- املصدر السابق، ص 52-50.
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له جودة إقناع وختييل ويكون له مع ذلك قدرة عىل اجلهاد. فهذا يسّمى ملك السنّة، 
ورئاسته تسّمى ُملكًا سنّيًا. والرابع ااّل يوجد إنسان واحد جتتمع فيه هذه كّلها ولكن 
وهؤالء  السنّة،  ملك  مقام  يقومون  بأمجعهم  فيكونون  مجاعة،  يف  متفّرقة  هذه  تكون 

اجلامعة يسّمون رؤساء السنّة ]]]. 

وحسبام بنّي فإّن سامت امللك السنّي أو السلطان القانوين عىل النحو اآليت:

األول  الرئيس  وضعها  التي  املتقدمة  والسنن  بالرشائع  عارفًا  يكون  أن  أّوالً: 
وخلفاؤه، وأن يدير دّفة املدينة عىل أساس من ذلك.

ثانيًا: أن يتحىّل بفضيلة اإلملام بمقتضيات الزمان واملكان.

اآلراء  واختاذ  االجتهاد  عىل  وقادرًا  السنن،  استنباط  عىل  قادرًا  يكون  أن  ثالثًا: 
اجلديدة مستفيدًا من الرتاث املحفوظ الذي وصل مكتوبًا عن الرؤساء السابقني.

رابعًا: أن يكون حائزًا عىل فضيلة امتالك الرأي، والتعّقل يف األمور املستحدثة، 
جيتهد فيها، ويستخرج اإلجابة التي تلّبي حاجة املدينة يف ذلك العرص.

املدينة  أهل  إقناع  من  متّكنه  التي  واألهلية  واملقدرة  الفضيلة  يمتلك  أن  خامسًا: 
والنفوذ إىل قلوهبم عن طريق قواهم املتخيلة.

سادسًا: أن يكون قادرًا عىل اجلهاد.

2/3/3/13. بيان ابن سينا:

تطّرق الشيخ الرئيس ابن سينا يف إهليات الشفاء بنحو تفصييل إىل رضورة ابتعاث 
األنبياء من خالل استخدامه لدليل العدالة االجتامعية ]]].

]1]- فصول منتزعة، الفارايب، فصل 58، ص 67.

]2]- الشفاء )اإللهيات(، ابن سينا، املقدمة العارشة، الفصل الثاين والثالث.
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بأدّلة أوضح،  الدين  إىل  األنبياء وحاجة اإلنسان  بعثة  تناول بحث رضورة  وقد 
وبتنسيق أجود يف كتاب »اإلشارات والتنبيهات«؛ حيث قال:

ملا مل يكن اإلنسان بحيث يستقّل وحده بأمر نفسه ال بمشاركة آخر من بني جنسه، 
وبمعاوضة ومعارضة جتريان بينهام يفرغ كل واحد منهام لصاحبه عن مهم لو تواله 
بنفسه الزدحم عىل الواحد كثري، وكان مما يتعس إن أمكن وجب أن يكون بني الناس 
معاملة وعدل حيفظه رشع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة الختصاصه بآيات 
تدل عىل أهنا من عند ربه، ووجب أن يكون للمحسن وامليس ء جزاء من عند القدير 
اخلبري. فوجب معرفة املجازي والشارع. ومع املعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت 
حتى  بالتكرير  التذكري  ليستحفظ  عليهم  وكررت  للمعبود،  املذكرة  العبادة  عليهم 
استمرت الدعوة إىل العدل املقيم حلياة النوع، ثم زيد ملستعمليها بعد النفع العظيم يف 
الدنيا األجر اجلزيل يف األخرى، ثم زيد للعارفني من مستعمليها املنفعة التي خصوا 

هبا فيام هم مولون وجوههم شطره]]]. 

ويمكن استخالص هذا االستدالل يف ما يأيت: 

أّوالً: ال يستقّل اإلنسان يف أمور حياته؛ فهو مفتقر للغري يف مأكله وملبسه ومسكنه 
ويف غري ذلك؛ ألّن كّل هذه االحتياجات ال ُتسّد عىل يد رجل واحد، ومن دون هذه 

األمور تكون احلياة مستحيلة أو تكون مقرونة بالعس واحلرج الشديدين.

الناس  يتعاون  أن  أمرها  وتسهيل  االحتياجات  هذه  رفع  أجل  من  يلزم  ثانيًا: 
ويتشاركوا فيام بينهم يف األخذ والعطاء، وعليه فإّن اإلنسان حيتاج يف حياته ومعيشته 

طبيعيًا للمجتمع واحلضارة.

ثالثًا: ليس من املمكن أن جتد املجتمع واحلضارة من دون وجود العدالة. وذلك 
ألّن الشهوة والغضب جيّران اإلنسان إىل هاوية الظلم واهلرج واملرج.

]1]- اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا، ج 3، ص 373-371.
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رابعًا: نستنتج أننا حمتاجون للرشيعة من أجل أن تتحقق العدالة.

عًا وُمقنِّنًا يضع فيها الرشائع ويسّن القوانني. خامسًا: تتطّلب الرشيعة ُمرشِّ

الت التي  ع واملقنِّن بمجموعة من الصفات واملؤهِّ سادسًا: جيب أن يّتصف املرشِّ
جتعله مستحّقًا للطاعة عند نشوب اهلرج واملرج وبروز النزاعات يف املجتمع، فيلجأ 
الناس إىل طاعته فزعًا من اهلرج واملرج. وعليه: جيب أن يكون منصوبًا من ِقبل اهلل 

ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل.

ع مستحّقًا للطاعة، جيب أن يمتلك من اآليات واملعجزات  سابعًا: ألجل أن يكون املرشِّ
. ويمكن هلذه  َعزَّ وََجلَّ َوَتَعاىٰل، وانتساب رشيعته إىل اهلل  ُسبَحانَُه  ما يدّل عىل ارتباطه باهلل 

املعجزات أن تكون قولية أو فعلية، فمن الضوري إذن أن يتحىّل املرّشع باملعجزة.

تطبيقها  وُيضمن  اإلهلية،  والترشيعات  القوانني  تنفيذ  ُيضمن  أن  ألجل  ثامنًا: 
اإلخالل  يف  يرتّددون  ال  الذين  العقول  ضعفاء  من  لزمرة  سّيام  ال  ـ  األرض  عىل 
بالنظام االجتامعي ألجل مصاحلهم اخلاّصة ـ يتوّجب تثبيت نظام الثواب والعقاب 
ويتحّتم  اإلهلية،  والنواهي  باألوامر  التزامهم  يتأّكد  حّتى  والعاصني؛  للمطيعني 
ترشيع عبادات وأفعال حتّقق االتصال اخلاّص واملبارش بني اإلنسان ورّبه، تضمن 

حالة الذكر املستمّر لإلنسان.

الناس عىل حتّققها،  انتفاع  تاسعًا: بعد أن احتاج العباد إىل هذه األمور، وتوّقف 
اقتضت العناية الرّبانية أن تلّبي هذه احلاجة.

عاشًا: احلصيلة التي نخرج هبا أن احلفاظ عىل احلياة االجتامعية وحاجة اإلنسان 
إىل الترشيعات اإلهلية يستلزم وجود األنبياء والرشائع والدين بالرضورة.

ولكّن برهنة الشيخ الرئيس التي اختّصها بحاجة اإلنسان االجتامعية إىل الدين ال 
ختلو من إشكال؛ ملا يأيت:
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أّوالً: أن الزم قوله أن تكون اآلخرة ألجل الدنيا؛ وليس العكس! توضيح ذلك: 
واحدة،  والباطن حلقيقة  الظاهر  والنقلية مها  العقلية  لألدلة  وفقًا  الدنيا واآلخرة  أن 
أما  نتيجة هذه األعامل.  الدنيوية، أو قل: هي  إنام هي باطن أعاملنا  وأن اجلنة والنار 

الدنيا فهي ظاهر اآلخرة، أو قل: مقّدمتها.

يقول الرسول األعظم 9: »الدنيا مزرعة اآلخرة«، فاآلخرة هي األصل، والدنيا 
فرٌع لذلك؛ يف حني أّن بيان ابن سينا ُيشري إىل أّن الدنيا واحلاجات الدنيوية والقوانني 
َوَتَعاىٰل قد أتى بقضايا الذكر اإلهلي واملعاد  ُسبَحانَُه  االجتامعية هي األصل، وكأّن اهلل 
أو  ُتنسى  ال  ولكي  القوانني،  تلك  تنفيذ  هبا  يضمن  أن  أجل  من  العبادية  واألفعال 
ال  أمر  وهو  الدنيا؛  إلعامر  هبا  ُيتوّسل  وسيلة  اآلخرة  أّن  يعني  وهذا  ذكرها.  ُيمحى 

يتامشى مع التعاليم الدينية، وال مع العقل.

ثانيًا: هذا االستدالل يعاين من مشكلة الدور؛ ألّن رضورة ابتعاث األنبياء وحاجة 
اإلنسان إىل الدين يف برهان ابن سينا مرهتن برضورة املعاد واإليامن باحلياة يف اآلخرة، 
فإذا احتجنا إلثبات املعاد واحلياة األخروية إىل الدليل النقيل )مثل: اآليات الكريمة 
واألحاديث الرشيفة( فقد وقعنا يف الدور؛ ألّن حجية اآليات واألحاديث متوّقفة عىل 
رضورة بعثة األنبياء. اللهم إال أن ُيقال بأّن املعاد يثبت بالدليل العقيل الرصف؛ وهو 

متوقف عىل مقّدمات أبحاث اإلهليات، وليس أبحاث النبّوة، فعندئٍذ يرتفع الدور. 

3/3/3/13. بيان السهروردّي:

العدالة  برهان  ـ  اإلرشاق  بشيخ  الشهري  ـ  السهروردي  الدين  شهاب  أوضح 
التي اختّط  املثال: »التلوحيات«  أّلفها؛ منها عىل سبيل  االجتامعية يف أكثر من رسالة 
فيها هنج الفالسفة املّشائني يف التعاطي مع رضورة بعثة األنبياء، مّتبعًا يف ذلك منحاهم 

احلقوقّي اجلانح إىل مسلك العدلّية ]]].

]1]- مجموعة مصّنفات السهروردّي )التلويحات(، ج 1، ص 96-95.
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وقد أورد شيخ اإلرشاق هذا التقرير وإيضاحاته يف رسالته املوسومة بل »پرتونامه« ]]]، 
ويف رسالة أخرى ُعرفت بل »يزدان شناخت«، بنّي فيهام برهان العدالة االجتامعية بالقول:

بعد أن خلق اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل اإلنسان ومّيزه عن احليوانات، جعل كّل فرد يف 
الصناعات البدنية بحاجة إىل غريه من األفراد يف اجلنس البرشّي؛ فإذا أراد أحدهم 
العامل ويكتفي بذاته ما أمكنه  التي هي رضورية يف هذا  ينفرد بجميع األشغال  أن 
الذي  الفرد  بني جنسه ومؤازرهتم. ومثاله:  بمعونة اآلخرين من  إال  ذلك لوحده 
غريها  ُيعّد  الذي  واآلخر  لألّول،  اخلبز  آلة  ُيعّد  الذي  واآلخر  لغريه،  اخلبز  خيبز 
فكانوا  بأرسه،  النظام  وتشاركهم  وتآزرهم  باجتامعهم  يقيموا  حّتى  الوسائل  من 
حمتاجني بسبب اجتامعهم لتنظيم مدهنم وتأسيس بلداهنم والقيام بأمر مصاحلهم، 
والظروف املالئمة للمدن والبالد، وهكذا يتحّقق نظام العامل، وألجل احلفاظ عىل 
وجود اإلنسان وبقاء جنسه ال حميص عن التعاون فيام بني بني البرش، وال يتّم أمر 
يتّم  وال  وعدالة،  قانون  دون  من  املعاملة  أمر  يتّم  وال  املعاملة،  دون  من  التعاون 
الواجب  ومن  العدالة،  به  وُتبسط  القوانني،  به  ُتسّن  بام  إال  والعدالة  القانون  أمر 
احلاجة  فكانت  ومستقيمني،  مستمّرين  والعدل  القانون  يكون  أن  احلال  بطبيعة 
حلضور شخص النبّي والويّل، وأن يكونا من جنس البرش؛ حّتى ُتبسط القوانني بني 
الناس، وُيقىض عىل الظلم واجلور والباطل، فكانت احلاجة لوجود هذه الشخصية 
القدم،  أسفل  تقّعر  أو  احلاجب،  شعر  أو  العني،  رموش  وجود  من  إحلاحًا  أكثر 
أمر  عىل  زائد  هو  ممّا  ذلك  إىل  وما  األصابع،  شكل  اختالف  أو  الشفاه،  محرة  أو 
اخللق وما يتبعه من مصلحة لإلنسان، وطاملا أّن احلكمة اإلهلية اقتضت وجود هذه 
الزيادات يف اخللق ممّا ال ينطوي عىل حاجة ما، فإّن اقتضاء وجود هذه الشخصّية 
األزلّية  العناية  وإّن  أوىل،  اخللق  بني  وتبسطها  العاّمة  املصالح  هذه  تستجلب  التي 
التي اقتضت خلق خملوقات غري رضورّية هلي أكرب وأكمل من أن ُتفّرط يف مصلحة 

]1]- مجموعة مصّنفات السهروردّي )پرتونامه(، ج 3، ص 75.
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العامل رضورّي، وحيظى  إّن وجود شخص مثل هذا يف  نقول:  العظمة. وهنا  هبذه 
بعدد من الفضائل]]].

4/3/3/13. بيان صدر الدين الشريازّي:

مل يتطّرق صدر الدين الشريازي يف مصنّفاته الفلسفية والتفسريية كثريًا لألبحاث 
املرتبطة بالنبّوة، وقد أفاد يف أغلب األحيان من املقاربات املتنوعة التي جاء هبا احلكامء 
الفارايب يف »آراء أهل  من أمثال ابن سينا يف »إهليات الشفاء« و»النجاة«، وما أورده 

املدينة الفاضلة«. يقول يف معرض بيانه لربهان العدالة االجتامعية:

]1[: اإلنسان مدين بالطبع ال ينتظم حياته إال بتمدن واجتامع وتعاون، ألن نوعه 
واختلفت  األعداد،  فافرتقت  باالنفراد،  وجوده  يمكن  وال  شخص،  يف  ينحرص  مل 

األحزاب، وانعقدت ضياع وبالد.

مرجوع  مطبوع  قانون  إىل  وجناياهتم  ومناكحاهتم  معامالهتم  يف  فاضطروا   :]2[
إليه بني كافة اخللق، حيكمون به بالعدل، وإال تغالبوا وفسد اجلميع واختل النظام، ملا 
جبل عليه كل أحد من أنه يشتهي ملا حيتاج إليه ويغضب عىل من يزامحه. وذلك القانون 

هو الرشع.

]3[: وال بّد من شارع يعني هلم منهجًا يسلكونه النتظام معيشتهم يف الدنيا، ويسّن 
هلم طريقًا يصلون به إىل اهلل، ويذكرهم أمر اآلخرة والرحيل إىل رهبم وينذرهم بيوم 
اٍط  ِصَ  

َ
إىِل و﴿َيْهِديِهْم   ،[[[﴾ً

اع ِسَ َعْنُهْم  ْرُض 
َ

ال ُق  و﴿تََشقَّ بَِعيٍد﴾]]]،  َكٍن  مَّ ِمن  ﴿ُيَناَدْوَن 
ْسَتِقيٍم﴾]]]. مُّ

]1]- املصدر السابق )يزدان شناخت(، ج 3، السهروردّي، ص 455-453.

]2]- سورة فّصلت: 44.

]3]- سورة ق: 44.

]4]- سورة فّصلت: 44.
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]4[: وال بّد أن يكون إنسانًا؛ ألّن مباشة امللك لتعليم اإلنسان وترّصفه فيهم عىل 
هذا الوجه فيهم، ممتنع ودرجة باقي احليوانات أنزل من هذا.

]5[: وال بّد من ختصصه بآيات من اهلل دالة عىل أن شيعته من عند رّبه العامل القادر 
الغافر املنتقم، ليخضع له النوع ويوجب ملن وقف هلا أن يقّر بنبّوته وهي املعجزة ...

]6[: فهذا النبّي جيب أن يفرض عىل الناس يف رشعه العبادات. منها، وجودّية 
خيصهم نفعها؛ كاألذكار والصلوات، فيحّركهم بالشوق إىل اهلل تعاىل، أو نافعة هلم 
ويزّكيهم؛  أيضًا،  خيّصهم  وعدمّية  والصدقات،  والزكوات،  كالقرابني،  ولغريهم؛ 

كالصوم]]]. 

ويف املحّصلة فإّن ابتعاث األنبياء من وجهة نظر صدر الدين الشريازّي هي صاّمم 
األمان للحياة االجتامعية وحاجة املجتمع إىل القانون الرشعي الصادر من اهلل ُسبَحانَُه 
يؤمن  الشريازّي  احلكيم  بأّن  هنا  التنويه  وجيب  االجتامعية.  بالعدالة  املقرتن  َوَتَعاىٰل 

االجتامعية،  أو  منها  الفردية  الرشعية سواء  أخرى جلميع األحكام  وفوائد  بوظائف 
هذا  أورد  وقد  العدالة.  موضوع  من  ذكره  ما  عىل  عالوًة  السلبية  أو  اإلجيابية  وكذا 

االستدالل أيضًا يف كتابه »الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية«]]].

وقد تابع سلفه الفارايب يف نّص آخر، وتطّرق لرضورة بعثة األنبياء بقوله:

]1[: اإلنسان مل يمكن أن ينال الكامل الذي ألجله خلقت إال باجتامعات مجاعة 
كثرية متعاونني كّل واحد منهم لكّل واحد ببعض ما حيتاج إليه، فيجتمع مما يقوم به 

مجلة اجلامعة مجيع ما حيتاج إليه يف قوامه ويف بلوغه إىل كامله.

الكاملة؛  غري  ومنها  الكاملة،  فمنها  اإلنسانية:  االجتامعات  كثرت  وهلذا   :]2[

]1]- املبدأ واملعاد، صدر الدين الشريازي، ص 489-488.

]2]- الشواهد الربوبية، صدر الدين الشريازي، ص 361-359.
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األرض،  من  املعمورة  يف  كلها  اإلنسان  أفراد  كاجتامعات  عظمى  ثلث  فاألوىل: 
ووسطى كاجتامع أمة يف جزء من املعمورة، وصغرى كاجتامع أهل مدينة يف جزء من 

أّمة. والثانية: كاجتامع أهل القرية، وأهل املحلة، والسّكة، والبيت ...

الفاضلة  واألمة  الفاضلة  باملدينة  ينال  إنام  األقىص  والكامل  األفضل  فاخلري   :]3[
املدينة  دون  احلقيقي  واخلري  احلقيقية،  الغاية  هبا  ينال  ما  عىل  كلها  مدنا  يتعاون  التي 

الناقصة، واألّمة اجلاهلة التي يتعاونون عىل بلوغ بعض الغايات التي هي الرشور ...

بحسب  اهليئات  متفاضلة  والطبائع  الفطر،  خمتلفة  أجزاؤها  املدينة  كذلك   :]4[
خلقه  عىل  احلسنى  وأسامء  العليا  صفاته  نور  من  ظالل  ووقع  عباده،  عىل  اهلل  عناية 
وبالده، كوقوع ظالل من صفات النفس الناطقة وأخالقها عىل خالئق البدن، وبالدها 

من القوى واألعضاء.

]5[: ففيها إنسان واحد هو رئيس مطاع، وآخرون يقرب مراتبها من الرئيس ...

بالفعل،  عقاًل  نفسه، وصارت  استكملت  قد  إنسانًا  اإلنسان  ذلك  ]6[: ويكون 
يف  واملحركة  احلّساسة  قّوته  وكذا  الكامل،  غاية  بالطبع  املتخّيلة  قّوته  استكملت  وقد 
اإلهلية،  األحكام  السلطنة، وجيري  يباش  واملحركة  احلساسة  فبقّوته   ... الكامل  غاية 
وحيارب أعداء اهلل، ويذّب عن املدينة الفاضلة، وتقاتل املرشكني والفاسقني من أهل 
بالطبع  معدًا  املتخيلة  وبقّوته  اهلل.  أمر  إىل  ليفيئوا  والفاسقة،  والظاملة  اجلاهلية  املدينة 
ليقبل إما يف اليقظة، أو يف وقت النوم عن العقل الفعال، أما اجلزئيات بأنفسها، وأما 
الكليات بحاكيها. وبقوته العاقلة يكون بحيث قد استكمل عقله املنفعل باملعقوالت 

حتى ال يكون بقي عليه منها يش ء وصار عقاًل بالفعل.

بالفعل  عقاًل  وصار  كّلها  باملعقوالت  املنفعل  عقله  استكمل  إنسان  فأّي   :]7[
فيصري  بالفعل،  عقل  له  حصل  يعقل  الذي  هو  منه  املعقول  وصار  بالفعل  ومعقوالً 

عقاًل مستفادًا ... 



75النبّوة العاّمة

]8[: وهذا إذا حصل للجزء النظرّي من قوته الناطقة يسمى هذا اإلنسان حكياًم 
وفيلسوفًا. وإذا حصل ذلك يف كال جزأي قوته الناطقة، ومها النظرية والعملية، ويف 
قوته املتخيلة، كان هذا اإلنسان هو الذي يوحى إليه، فيكون اهلل عز وجل يوحي إليه 
بتوسط امللك الذي هو العقل الفعال، فيكون بام يفيض عن اهلل تبارك وتعاىل إىل العقل 
فيلسوفًا  املنفعل حكياًم  إىل عقله  منه  يفيضه  إىل عقله  الفعال  العقل  ولفيضه  الفعال، 

ووليًا، وبام يفيض منه إىل قوته املتخيلة نبّيًا منذرًا ]]]. 

النبّوة  إىل درجة  ـ  يف حديثه عن درجات اإلنسان  ـ  وقد أشار احلكيم الشريازّي 
وصفات النبّي ورّصح قائاًل:

وبعضها  خيالّية،  وبعضها  حّسّية،  بعضها  متفاوتة؛  ودرجات  مقامات  لإلنسان 
منازل  فأّول  بعض:  فوق  بعضها  مرتبة  عوامل  بإزاء  وهي  شهودّية.  وبعضها  فكرّية، 
النفس اإلنسانية درجة املحسوسات ... وبعد ذلك درجة املتخّيالت... وبعد ذلك 
فيدرك  اإلنسانية  عامل  إىل  يرتقى  هذا  وبعد   ... املوهومات  درجة  الثالث  منزلة  وهو 
عن  الغائبة  األشياء  ويدرك   ... وهم  وال  ختيل  وال  حس  يف  يدخل  ال  التي  األشياء 
احلّس واخليال والوهم، ويطلب اآلخرة والبقاء األبدّي. ومن هاهنا، يقع عليه اسم 
اإلنسانية باحلقيقة؛ وهذه احلقيقة هي الروح ... اإلنسان البالغ حّد الكامل ملتئم من 
وقّوة  التخّيل،  وقّوة  اإلحساس،  قّوة  الثالثة:  إدراكاته  مبادي  جهة  من  ثالثة  عوامل 

التعّقل ... جوهر النبّوة كأنه جممع األنوار العقلّية والنفسّية واحلّسّية]]]. 

وله مقاربة أخرى بشأن رضورة بعثة األنبياء، وهي ترتكز عىل استعراض منافع 
العبادات وااللتزام العميل باألعامل املحّللة واملحّرمة واملكروهة واملندوبة واملباحة؛ 

حيث يقول يف هذا الصدد:

]1]- املبدأ واملعاد، صدر الدين الشريازي، ص 493-490.

]2]- الشواهد الربوبية، صدر الدين الشريازي، ص 345-337.



الكالم اإلسالمي المعاصر 76

أّما رّس الصالة فخشوع اجلوارح، وخضوع البدن بعد تنظيفه وتطهريه ... وأّما 
الصوم فيكس به قّوة الشهوة الغالبة، ويضعف صورة أعداء اهلل فيك، ويسّد جماري 

جنود إبليس؛ وهو ُجنّة من النار...]]]. 

النفوس  تكميل  منها:  الكتب؛  وإنزال  الرسل  إلرسال  أخرى  فوائد  أورد  وقد 
اإلنسانية الضعيفة]]]. وبمقاربة معرفّية إبستمولوجية يقول صدر الدين الشريازي:

قد علم أن فهم رموز القرآن وأغواره وأرساره مما ال يمكن حصوله بدقة الفكر 
وكثرة البحث والنظر من غري طريق التصفية واملراجعة إىل أهل بيت الوالية واقتباس 

أنوار احلكمة من مشكاة علوم النبّوة]]].

العقول  بإدراكه  املعاد مما ال يستقل  بأحوال  يتعلق  ما  املعارف اإلهلية سيام  وهذه 
البرشية عىل طريقة النظر البحثي بل حيتاج إىل اقتباس النور من مشكاة خاتم النبّوة ]]]. 

يعمد  اإلدراك  يف  والطريقة  الرشيعة  إىل  العقل  حاجة  عىل  يربهن  أن  وألجل 
وابن  الرازي  الدين  فخر  أمثال  من  بعضهم  الرّد عىل شبهات  إىل  الشريازي  احلكيم 
أيب احلديد]]]، مستشهدًا باألحاديث الرشيفة املروّية عن أئمة الدين: الواردة يف زوال 

العقل بطول األمل والشهوات وهوى النفس]]].

الرشوط  ببعض  مرشوطة  الصحيحة  املعرفة  عىل  العقل  قدرة  أّن  اتضاح  وبعد 
العقل قادر  إّن  السؤال اآليت: هل  ُيطرح  ـ  الدين والنبّوة  ومنها: اإلفادة من  ـ  املعّينة 

]1]- الشواهد الربوبية، صدر الدين الشريازي، ص 369-368.

]2]- األسفار األربعة، صدر الدين الشريازي، ج 7، ص 22-19.

]3]- مفاتيح الغيب، صدر الدين الشريازي، ص 81.

]4]- مفاتيح الغيب، ص 679. راجع أيضاً: متشابهات القرآن، ص 86؛ تفسري القرآن الكريم، ج 2، ص 79-80 وكلّها 

لصدر الدين الشريازّي.

]5]- متشابهات القرآن، ص 79-78.

]6]- رشح أصول الكايف، ج 1، ص 366.
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الدينية أيضًا؟ جييب احلكيم الشريازي عىل هذا السؤال  عىل فهم الرشيعة والقضايا 
باإلجياب، لكنّه يالحظ أيضًا الفوارق الثابتة بني العقول]]]؛ فعىل سبيل املثال: علامء 
وهذا  الرشيعة،  تفسري  عىل  قادرين  ليسوا  متدّنية  عقليًة  مرتبًة  يمتلكون  الذين  الدنيا 
األمر منحرص يف علامء اآلخرة، والراسخني يف العلم بأرسار الدين وِحَكم الرشيعة]]].

ويعرتف صدر الدين الشريازي بإمكانية قدرة اإلنسان عىل فهم الرشيعة التي أتت 
ع]]]. هلدايته كام يرى أّن خالف ذلك ليس إال نقضًا لغرض امُلرشِّ

هذا، وخيتلف أنموذج املقاربة التي يوّظفها صدر املتأهّلني عن نظائرها عند املعتزلة 
ف، كام أنه ال  واألشاعرة وأهل احلديث؛ فهو ال يعتمد عىل العقل بنحو مفرط ومتطرِّ
الطريق بمؤازرة  تاّم، وليس من منهجه أيضًا أن يسري شطرًا من  العقل بنحو  ُيعّطل 
سبيل  يسلك  بل  األشاعرة،  صنع  كام  الرشع  عىل  مّتكئًا  منه  آخر  وشطرًا  العقل، 
الراسخني يف العلم حينام خيتار الطريقة الوسطى، فيامرس هتذيب النفس وتنوير العقل 
من أجل متهيد الطريق لتفسري القضايا الدينية ومتشاهبات القرآن الكريم، فيميض يف 

هذا الدرب مستنريًا بنور املكاشفة، ومسرتشدًا ببصرية العقل]]].

مندّكتان  والدين  العقل  دائرة  أن  استنتاج  األنموذج  هذا  خالل  من  لنا  يمكن 
وممزوجتان بحيث ال يمكن الفصل بينهام بحال؛ فالدين يمّهد الطريق حلصول املعرفة 

بام يقّدمه من أعامل وأحوال، كام أّنه منتج للمعرفة يف بعض اجلوانب األخرى]]].

4/3/13. الرضورة العرفانية البتعاث األنبياء:

يوّظف العرفاء يف فهمهم للحقائق املنهج الشهودّي، ومل يكونوا يف وارد الربهنة 

]1]- رشح أصول الكايف، ج 1، ص 227 و240.

]2]- متشابهات القرآن، ص 76.

]3]- تفسري القرآن الكريم، ج 1، ص 206-205.

]4]- مفاتيح الغيب، ص 73-74؛ متشابهات القرآن، ص 76-78 و93-90.

]5]- رشح أصول الكايف، ج 1، ص 237 و240 - 241.
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عىل مكاشفاهتم العرفانية. ولعّل أّول عارف إسالمّي مارس عقلنة القضايا العرفانية 
ورشحها هو حميي الدين بن عريّب، ثّم أتباعه الذين انتهجوا هنجه يف الربهنة وإلقاء 

الضوء عىل املشاهدات العرفانية.

لقد أطبق العرفاء املسلمون عىل رضورة الرشيعة ووجوب وجودها.

يقول السيد حيدر اآلميل: الرشع وضع إهلّي وترتيب رّبايّن، واجب عىل األنبياء 
: القيام به، واألمر بإقامته؛ أعني: واجب عليهم تكميل مراتبه الثالثة  واألولياء 

اجلامعة جلميع املراتب]]].

وقد ذهب العرفاء إىل أّن طريق الوصول إىل مقام احلّب واملعرفة هي الرشيعة:

واعلم أّن الطريق احلّق الذي طلب اهلل سبحانه بمثل قوله: »أحببت«، أو »أردت 
أن أعرف، فخلقت اخللق«، أن يعرفوه به هو ما جاءت به ألسنة الرشائع املنّزلة عىل 

الرسل صلوات اهلل عليهم أمجعني]]].

الواردة  واألحكام  األوامر  إىل  االنقياد  خالل  من  الدين  ُيقام  ذلك،  عىل  وبناًء 
منصب  أّما  السعداء]]].  يف  وُيكتب  الكامل،  عىل  اإلنسان  حيصل  وهبذا  الرشيعة،  يف 
الترشيع والتقنني، وكذلك نسخ بعٍض من أحكام الرشيعة التي ُوضعت من ذي قبل 

فال جيري إال للنبّي والرسول]]].

إّن رّس انقطاع نبّوة الترشيع والرسالة بالنبّي اخلاتم يكمن يف أّنه9 امتلك مقامًا 
جامعًا مل ُيبِق جماالً ألحد من اخللق بعده. وهلذا، كانت رشيعته خالدة ومهيمنة عىل ما 

]1]- جامع األرسار، حيدر اآلميل، ص 359.

]2]- املقّدمات من كتاب نص النصوص يف رشح فصوص الحكم ، حيدر اآلميل، ص129.

]3]- راجع: رشح فصوص الحكم، الخوارزمي، ج 1، ص 318.

]4]- راجع: نقد النصوص يف رشح نقش الفصوص، الجامّي، ج 1، ص 213؛ الفتوحات املّكيّة، ابن عريب، ج 14، ص 

616، ج 13، ص 77، ج 2، ص 331، 356.
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سواها من الرشائع]]]. وإّن صاحب الرشيعة اإلسالمية كان مستجمعًا لكّل الكلامت 
اإلهلية، وهلذا كانت شيعة اإلسالم أكمل الرشائع]]]؛ فإّن حكمة جعل الرشيعة تابعة 
لكامل األنبياء، ومدى صفاء بواطنهم، ومستوى ظهور جتليات احلّق هلم، ممّا يؤّهلهم 

إلدراك امَلَلك، وتلّقي األحكام اإلهلية، وكشف األعيان الثابتة]]].

ُختمتا  قد  كوهنام  من  الرغم  عىل  والرسالة  الرشيعة  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
وانقطعتا لكّن باب اكتساب املعارف واحلقائق الربانية من دون ترشيع ما زال مفتوحًا 
أمام  يؤصد  مل  أيضًا  الفرعية  األحكام  يف  االجتهاد  باب  أّن  كام  الصاحلني،  اهلل  لعباد 
إحدامها  ُشعبتني:  إىل  العرفاء  عند  والرسالة  النبّوة  انقسمت  السبب،  وهلذا  أهله]]]. 
تتعّلق بالترشيع، واألخرى باإلخبار عن احلقائق اإلهلية، وأرسار الغيوب، واإلرشاد 

الباطني للعباد. فالذي انقطع وُختم هو القسم األّول من النبّوة والرسالة ]]].

وقد ذهب حميي الدين بن عريب إىل أّن سبب اختصاص الرشيعة باألنبياء هو كون 
الرشيعة يشمل  امتداد  أّن  اكتسابّية]]]، وأوضح  لدّنّية وغري  أمورًا  النبّوات والرشائع 
واملذمومة،  املحمودة  اخلواطر  تفريق  إىل  مشريًا  قلوهبم،  إعامر  لطرق  الناس  إرشاد 

وبيان مقاصد الرشيعة ]]].

بمقدرة  مذعنًا  هبام،  األشياء  واتصاف  الذاتيني،  والقبح  باحلسن  اعرتف  وقد 
اإلنسان عىل إدراك شطٍر من األمور احلسنة والقبيحة من حيث الكامل والنقص، أو 

]1]- راجع: مصباح الهداية إىل الخالفة والوالية، اإلمام الخمينّي، ص 90.

]2]- راجع: الفتوحات املّكيّة، ابن عريب، ج 2، ص 309، ج 3، ص 357.

]3]- راجع: رشح فصوص الحكم، الخوارزمي، ج 1، ص 589.

]4]- املصدر السابق، ص 483.

]5]- راجع: رشح فصوص الحكم، القيرصي، ج 1، ص 243؛ الفتوحات املّكيّة، ابن عريب، ج 3، ص 391.

]6]- راجع: الفتوحات املّكيّة، ابن عريب، ج 4، ص 121.

]7]- املصدر السابق، ص 204. 
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الغرض، أو مالءمة الطبع أو منافرته، وكذا عجزه عن إدراك شطر آخر من األمور 
احلسنة والقبيحة، وأّن الرشعية رضورية ملعرفة هذا النوع الثاين]]].

وعالوًة عىل رضورة الرشيعة يف مقام الثبوت، ُيشري ابن عريب إىل لزومها يف مقام 
حًا بكفاية رشيعة اإلسالم وغنائها، وأّن الناس بحاجة إىل الرجوع  اإلثبات أيضًا، مرصِّ
للفقهاء والعلامء من أجل معرفتها، وأّن املرء إذا فارق احلياة من دون أن يكون عارفًا 
بمصطلحاٍت؛ مثل: اجلوهر والعرض، واجلسم واجلساميّن، والروح والروحايّن، فإّن 

اهلل َعزَّ وََجلَّ لن حياسبه عىل ذلك، لكنّه سوف ُيسأل عن تكاليفه الرشعّية ال حمالة]]].

وممّن أشار إىل طريقة التصّوف يف إثبات النبّوات املحّقق الالهيجّي عند استعراضه 
ملطالب الفصل الرابع من الباب الثاين من املقالة الثالثة يف كتابه »جوهر املراد«؛ حيث قال: 

مراتب سري  وإّن   ، وََجلَّ  َعزَّ  اهلل  اإلنسان هي سريه وسلوكه نحو  إّن غاية وجود 
بنفي  بل  النفس،  عن  سواه  ما  بنفي  اهلل  إىل  اخللق  من  سريه  األوىل:  أربعة:  السالك 
النفس عن النفس ـ كام تقّدمت اإلشارة إىل ذلك يف مقّدمة الكتاب ـ ومشاهدة الذات 
الثانية:  املرتبة  واالعتبارات.  والشؤون  التعّينات  مالحظة  دون  من  املطلقة  األحدية 
والرتّقي  الصفات،  تعّينات  من  تعنّي  باعتبار  األحدية  الذات  بمشاهدة  اهلل  يف  سريه 
من تعنّي صفة إىل تعنّي صفة أخرى إىل آخر التعّينات الصفاتية. املرتبة الثالثة: السري 
يبقى  الكونية حّتى ال  اخللقية  التعّينات  تعنّي من  املطلقة مع  اهلوية  بمشاهدة  اهلل  مع 
تعنّي إمكايّن وماهّية اعتبارية إال وقد شاهد فيه اهلوية املطلقة حقيقة متأصلة، واملاهية 
عامل  إىل  عود  وهو  اخللق،  إىل  اهلل  من  سري  الرابعة:  املرتبة  حمضة.  اعتبارية  اإلمكانية 
اإلهلية،  والنواهي  األوامر  الوجوبية، بحمل  باحلقيقة  التحّقق  بعد  اإلمكاين  الوجود 
والقوانني والسنن الناموسية؛ ألجل األخذ بيد عطاشى بادية عامل اإلمكان إىل واحة 

]1]- املصدر السابق، ج 1، ص 206.

]2]- الفتوحات املّكيّة، ابن عريب، ج 4، ص161.
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احلياة اخلالدة، وال يمكن إعادة الترشذم يف وادي الكثرة االعتبارية إىل مجوع الوحدة 
احلقيقية ـ وهي الغاية األصلية والغرض احلقيقي من بعثة األنبياء والرسل ـ إال من 
خالل ذلك. وما من شّك يف أّن كاًل من هذه األسفار األربعة يرتتب بعضه عىل بعض. 
واملراد من النبّي هو املسافر بالسفر الرابع بعد طّيه لألسفار الثالثة السابقة. والبّد من 
وجود مسافر هبذه الصفة؛ ليتزّعم قافلة السلوك من عامل اإلمكان إىل مدينة الوجوب. 
وإّن تزّعم هذا املسافر القائد توفيق ال حُيالف أّي سالك إال بعد تناسبه. وال خيفى أّن 
هذه الطريقة املذكورة من أيب عبداهلل 7 مشتملة لطريقة احلكامء واملتكلمني، وهذا 
ظاهر غاية الظهور، أّما اشتامهلا لطريقة الصوفية فال خيلو من خفاء. وهو ما يظهر من 
قوله 7: »مؤيَّدين عند احلكيم العليم باحلكمة«؛ فإّن لفظ »عند« قد يومي إىل السفر 
الثاين والثالث: »يف اهلل«، و»مع اهلل«، وكالمها متوّقف عىل السفر األول؛ أي »إىل اهلل«. 
وإّن لفظ »املبعوثني« املذكور قبل هذا الكالم، بل لفظ »الرسول«، بل معنى »الرسالة« 

و»النبّوة« ُمشعر بالسفر الرابع؛ كام ال خيفى]]].

4/13. شبهات حول رضورة ابتعاث األنبياء:

الفالسفة  أفاده  حسبام  ذلك  لزوم  أو  األنبياء  ابتعاث  لرضورة  املنكرون  ناقش 
األنبياء  إىل  اإلنسان  حاجة  إنكار  إىل  مناقشاهتم  بعض  يف  وخلصوا  واملتكلمون، 
يأيت  وفيام  احلقيقة.  هذه  عىل  الدالة  العقلية  األدّلة  يف  الطعن  إىل  وعمدوا  اإلهليني، 

إشارات إىل جانب من تلك املناقشات: 

1/4/13. شبهة الحاجة إىل البعثة:

ذهبت مجاعة من »الربامهة« إىل استحالة ابتعاث األنبياء أو إىل لغوّية ذلك وانتفاء 
العقل؛  يوافق  أن  إما  األنبياء عن حالتني:  به  فقالوا: ال خيرج ما جاء  أّي طائل منه؛ 

]1]- جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 363-362.
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فابتعاثهم عندئٍذ لغو ال طائل منه، أو يكون خمالفًا للعقل؛ فتكون أوامرهم حينئذ غري 
مقبولة. 

واجلواب عىل ذلك: أّن ما جاء به األنبياء عىل رضبني: 

األّول: التعاليم املنسجمة مع العقل بنحو تاّم، وهي التي حكم العقل وفقًا هلا؛ 
مثل: »حسن العدل«، و»قبح الظلم«. 

ُمُكُم 
ِّ
والثاين: ما سكت عنه العقل، ومل يتطّرق له نفيًا أو إثباتًا. قال تعاىل:﴿َويَُعل

ُموَن﴾]]].
َ
 َتْعل

ْ
ْم تَُكونُوا

َ
ا ل ُمُكم مَّ

ِّ
َمَة َويَُعل

ْ
ِك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ال

وهذا يدّلنا إىل أّن قسطًا من تعاليم األنبياء يتناول أمورًا خارجًة عن دائرة العلم 
االعتيادّي عند البرش.

2/4/13. شبهة انتفاء رضورة البعثة:

ناقش الفخر الرازي يف رشحه لإلشارات بعد استعراضه لدليل ابن سينا وتلخيصه 
يف مخس مقّدمات؛ ومنها ـ حسب تقريره وتلخيصه ـ :

وأّما الثانية: وهي أّن االجتامع ال يكمل إال عند رشيعة ضابطة، فألّن كّل أحد يريد 
حتصيل مجيع اخلريات والسعادات لنفسه، وذلك ألّن اخلري مطلوب لذاته، وحصول 
العداوة يف  يقتىض وقوع  اآلخر، وذلك  فواهتا عن  يقتىض  لواحد  اجلسامنية  املطالب 
أّن االجتامع سبب لظهور اخلصومات واملنازعات، فلوال  قلب ذلك اآلخر، فظاهر 

رشيعة ضابطة، وإاّل لتأّدى األمر اىل إثارة الفتن العظيمة]]].

فقال مستشكاًل عىل احلكم بالتالزم يف هذا الربهان بام نّصه:

]1]- سورة البقرة: 151. 

]2]- رشح اإلشارات، فخر الدين الرازي، ج 2، ص 106.
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وجب  الشارع،  إىل  العامل  أهل  احتاج  »مّلا  بقولكم:  املعنى  ما  يقول:  أن  لقائل 
الفساد. ]2[:  به »كونه موجودًا واجبًا لذاته«، فهو ظاهر  وجوده«؟ ]1[: إن عنيتم 
وإن عنيتم به »أّنه جيب عىل اهلل تكوينه واجياده« كام يقوله املعتزلة ان العوض واجب 
عىل اهلل تعاىل أي لو مل يفعله الستحّق الذّم، فذلك مما ال يقول به الفالسفة أصاًل! ]4[: 
وإن عنيتم به أّن وجود النبي مّلا كان سببًا لنظام هذا العامل وثبت أنه تعاىل مبدأ لكّل 
كامل وخري، وجب أن يكون تعاىل علة هلذا الشخص، فهذا باطل أيضًا؛ ألّنا نقول: 

ليس كّل ما كان أصلح هلذا العامل، وجب حصوله يف هذا العامل]]].

فإذا  األصلح«؛  و»قاعدة  اللطف«  »قاعدة  إنكار  عىل  مرتكزة  املناقشات  وهذه 
هذه  بطلت  ـ  األنحاء  من  بنحو  ـ  منهام  أّي  عىل  سينا  ابن  دليل  اعتامد  عدم  فرضنا 

املناقشات من األساس.

بيان ذلك أن ُيقال: من املمكن استبدال مفهوم »الوجوب عىل اهلل« وهو وجوب 
يستتبع  وهو  فلسفي؛  وجوب  وهو  اهلل«  عن  »الوجوب  بمفهوم  وحقوقي  أخالقي 
جهة،  من  واملصريية  األساسية  اإلنسان  احتياجات  تلبية  بني  العالقة  بأّن  القول 
هي  أخرى  جهة  من  الالمتناهية  وكامالته  اهلل  من  اخلري  إرادة  أو  اإلهلّي  والفيض 
الرضورة بالقياس. ومن هنا، تتلّبس تلبية هذه االحتياجات من خالل الفيض اإلهلي 
الالحمدود وصدور الكامالت الربانية بلباس الوجوب الفلسفي؛ وليس األخالقي أو 

احلقوقي. يقول العالمة الشيخ مصباح اليزدي يف مناقشته هلذا االستدالل: 

مل يلتفت الفالسفة يف هذا الربهان إىل الكامل اإلنساين أو إىل حياة اإلنسان األبدية، 
إىل  وحاجته  الدنيوية،  حياته  عىل  بالرتكيز  مكتفني  لسلوكه،  األخروية  واجلوانب 

القوانني واملصالح االجتامعية]]].

]1]- رشح اإلشارات، فخر الدين الرازي، ج 2، ص 106.

]2]- معارف القرآن، مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 

4 و5، ص 39-38.
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ومن هنا، اهتّم يف بحوثه حول »معرفة الدليل« و»برهان رضورة ابتعاث األنبياء« 
أّما  رئيسيًا.  األبديني واألخرويني بصفتها مقصدًا  والكامل  والسعادة  اخلالدة  باحلياة 

مصالح احلياة الدنيوية فقد عّدها مقّدمًة لبلوغ ذلك.

وعىل هذا، فإّن احلكامء ـ من أمثال ابن سينا ـ مل يتناسوا يف استدالهلم هذا احلياة 
ـ  نرى  حسبام  ـ  تعرتضهم  التي  الوحيدة  املناقشة  وأّن  لإلنسان،  واألخروية  األبدية 
منصّبة عىل أن »اآلخرة« يف دليلهم هذا مأخوذة من أجل »الدنيا«؛ يف حني أّن التعاليم 

اإلسالمية ما فتئت تؤّكد عىل نظرّية »الدنيا من أجل اآلخرة«.

3/4/13. شبهة األنظمة غري الدينّية:

األنظمة  إىل  ـ  احلكامء  منهج  عىل  املستشكلني  أحد  وهو  ـ  خلدون  ابن  تطّرق 
أن  شأهنا  من  التي  األخرى  االجتامعّية  األنظمة  ذكر  عىل  وأتى  املنافسة،  االجتامعية 

تقّدم العمران واالزدهار يف الدنيا من دون احلاجة إىل الرشيعة ]]].

وقد أملح املحّقق الطويس إىل هذه املناقشة يف رشحه لإلشارات بقوله:

اعلم أّن مجيع ما ذكره الشيخ ]ابن سينا[ من أمور الرشيعة والنبّوة، ليست ممّا ال 
يمكن أن يعيش اإلنسان إاّل به، إّنام هي أمور ال يكمل النظام املؤّدي إىل صالح حال 
السياسة؛  من  نوعًا  يعيش  أن  يف  يكفيه  واإلنسان  هبا،  إاّل  واملعاد  املعاش  يف  العموم 
ما جيري جمراه.  أو  يتغّلب،  مناطًا  النوع  ذلك  كان  وإن  الرضورّي؛  اجتامعهم  حلفظ 

والدليل عىل ذلك تعّيش سّكان أطراف العامرة بالسياسات الرضورّية]]].

وهنا يمكن أن نعّلق عىل كالم ابن خلدون واملحقق الطويس بالقول: 

إذا كنّا حّقًا حمتاجني إىل الرشيعة يف حياتنا االجتامعية فهل كّل قانون يمكن له أن 
]1]- املقّدمة، ابن خلدون.

]2]- رشح اإلشارات، نصري الدين الطويس، ج3، ص 374.
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يوّفر السعادة الدنيوّية؟ إّن شمولية القانون وجامعيته تتطّلب ـ من دون شّك ـ اهتاممه 
وتستلزم  واالجتامعية،  الفردية  وكذا  واجلسمية،  الروحية  واجلوانب  األبعاد  بجميع 
جلذور  واقتالعه  الشعوب،  رقاب  عىل  والتسّلط  والعبودية  لالستعامر  تصّديه  أيضًا 
الظلم واالستبداد، وهي تستدعي كذلك أن يكون القانون منسجاًم مع احلاجة احلقيقية 
والطبيعية لإلنسان؛ بام يضمن له تغطية شاملة لشؤونه االجتامعية والسياسية والقانونية 
واألخالقية. ومن الالزم أيضًا أن يوّفر هذا القانون جلميع الناس صاّمم األمان لتطبيقه 
عىل أرض الواقع بام يرعى مصالح خمتلف الطبقات االجتامعية ومنافعها بنحو كامل 

ودقيق وشامل؛ من دون استثناء أو إقصاء لطبقة معّينة لصالح طبقة أخرى. 

وهنا نتساءل: هل من املمكن لإلنسان االعتيادي الذي ال ُيؤَمن عليه من مزالق 
العواطف واألحاسيس ودّوامات املصالح الشخصية والفئوية أن ُيبلور قانونًا وضعيًا 
اإلنسان  هلذا  الناس  طاعة  تّتصف  وهل  أعاله؟  املذكورة  املواصفات  مجيع  حيمل 
االعتيادي بأّي معقولّية أو مرشوعّية عقلّية أو رشعّية؟ من الواضح أن اجلواب عىل 

ذلك سلبّي.

وهنا نضيف أيضًا: مل يكتِف ابن سينا يف برهانه بالرتكيز عىل تبلور املدنية ونشأة 
املجتمع البرشّي من دون أن يلحظ مكانة إرساء العدل، وما يضمن تطبيق القانون، 
أمور  ومثيالهتا  واإلدارية  والسياسية  االقتصادية  املذاهب  فإّن  ذلك؛  شاكل  وما 
العقل  تضارب  ظّل  ويف  ـ  اإلنسان  أّن  غري  الدنيوية،  اإلنسان  شؤون  عن  تنفّك  ال 
عاجز   – األخرى  والنفسية  الروحية  القضايا  وعرشات  واألحاسيس  والعواطف 
ُيرى يف بعض األحيان بني  الذي  الشاسع  والبون  الصدع  الرؤية ورأب  توحيد  عن 

النظريات املختلفة؛ بام ال ُيبقي أّي فرصة للعثور عىل نقاط التقاء واشرتاك.

وعىل أّي حال، فإّننا نرى رضورًة وحاجًة ماّسًة وملّحًة للرشيعة يف احلياة الدنيوّية؛ 
بغّض النظر عن املوقف بإزاء احلاجة األخروّية.
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4/4/13. شبهة برهان الحكمة اإللهّية:

النقاط]]]؛  من  جمموعة  األنبياء  ابتعاث  لرضورة  مناقشاته  يف  بعضهم  كتب 
نستعرضها فيام يأيت:

1/4/4/13. املناقشة األوىل:

أحد أهّم األدّلة التي اعتمدها العالمة الشيخ مصباح اليزدّي يف أبحاثه عن النبّوة 
ملرتبة  إيصالنا  تقتيض  حكمته  وأّن  خمتارين،  خلقنا  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  أّن  واإلمامة 
الكامل، وطاملا أّن وسائل املعرفة البرشية االعتيادية ليست كافية للوصول إىل الكامل، 

فإّننا إذن حمتاجون للوحي. 

واإلشكال هنا أن ُيقال: لو فرضنا ثبوت احلكمة اإلهلية فإّننا ال ُنسّلم اقتضاءها 
إيصالنا للكامل؛ إذ ال دليل عىل ذلك! وبعبارة أخرى: ما هو التالزم املنطقّي املزعوم 
بني احلكمة اإلهلية والكامل اإلنساين؟ وبتعبري خمتلف: احلكيم هو من تتصف أفعاله 
باهلدفية، والفرض أن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل حكيم، وأّن له غايًة تقف خلف خلقه لإلنسان، 

لكن ما الدليل عىل أّن هدفه يكمن يف إيصال اإلنسان إىل درجة الكامل؟

احلكمة  معنى  عن  صحيحة  صورة  لدينا  تتبلور  أن  يكفي  ذلك:  عىل  واجلواب 
احلكمة  بني  التالزم  يّتضح  أن  أجل  من  باحلكيم  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  اتصاف  أو  اإلهلية 
اإلهلية والكامل اإلنساين. لقد استفاد نصري الدين الطويس من صفة »وجوب الوجود« 

ليستنبط منها بعض صفات الكامل اإلهلي. 

الوصول  الوجوب«  الفهم الصحيح ملعنى »واجب  وعىل هذا األساس، يستتبع 
إىل أّن اهلل َعزَّ وََجلَّ مستجمع جلميع صفات الكامل، ومنّزه عن كّل نقيصة. أّما معنى 
احلكمة اإلهلية فهو استهداف هدف فعيّلـ  عالوًة عىل استهداف هدف فاعيّل؛ وهو ذاته 

]1]- نظريّة اإلمامة يف ميزان النقد ]بالفارسية: تئوري امامت در ترازوي نقد]، حجة الله نيكويي.
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ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل ـ واملراد باهلدف الفعيّل: رفع النقص الذي يعاين منه الفعل )املخلوق(، 

َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  بأّنه  ُيقال  فإّما أن  أّن اهلل كامل، والذي يريده متعّلق بفعله،  وهذا يعني 
يريد نقص فعله، أو أنه يريد كامله. فإذا أراد نقص الفعل عاد هذا النقص إىل ذاته َجلَّ 

َوَعال ؛ ألّن الكامل املحض فّياض بالكامل؛ ال بالنقص! فهو إذن يريد الكامل.

وبناًء عىل ذلك، ال حميص عن وجود تالزم منطقّي بني حكمة اهلل وكامل الفعل 
اإلهلّي؛ وهو يف مثالنا هذا: اإلنسان.

2/4/4/13. املناقشة الثانية:

لو فرضنا ثبوت اهلدفية لفعل اهلل َعزَّ وََجلَّ ، وأن هدفه هو الكامل اإلنساين، وأن 
عقل اإلنسان غري كاٍف للوصول إىل هذه الغاية، لكن ما الدليل عىل أّن حتّقق كامل 
اإلنسان وسعادته مرهون بالوحي؛ حتى يستتبع ذلك احلاجة إىل النبّي؟ وهل أنكم 
توصلتم لذلك بعد إجراء استقراء تاّم أو مسح شامل لوسائل املعرفة اإلنسانية؟ فلعّل 
هناك طرقًا ووسائط مغايرة أخرى يّتخذها اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل إليصال اإلنسان لدرجة 
الكامل؛ منها عىل سبيل املثال: »اهلداية الباطنية«! فام الرضورة التي تستلزم انحصار 

حتقق الكامل اإلنساين يف الطريق املذكور؟

اجلواب عىل ذلك: هذا االستشكال ناشئ من عدم االلتفات إىل األدلة والرباهني 
التي أقيمت إلثبات رضورة ابتعاث األنبياء. فإذا آمنّا بأّن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل حكيم، وأّن 
اإلنسان جيب أن يبلغ مرتبة الكامل، يتلو ذلك أن نقول: أودع اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل اإلنسان 
عددًا من الوسائل العامة املعينة؛ كاحلّس والعقل والضمري، لكّن هذه الوسائل ليست 
كافية إليصال اإلنسان إىل الكامل والسعادة. وهنا، لسنا نّدعي أّن طرق اهلداية منحرصة 
يف هذه الوسائل التي نملكها؛ فلعّل هناك عرشات الطرق والوسائط األخرى التي مل 
مُتنح للبرش، ولسنا هنا يف صدد اكتشاف سبب حرمانه منها؛ فلرّبام مل يكن البرش قاباًل 
ألكثر مما قد أعطي، َمَثله يف ذلك َمَثل الكأس الذي له حّد حمدود؛ ال يسمح له بتقّبل 

مقدار زائد عليه من املاء. 
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أّن  نشّك يف  للهداية، وال  كافية  نملكها غري  التي  الوسائل  فإّن  ذلك،  وبناًء عىل 
: تثبت رضورة الوحي والنبّوة. هداية اإلنسان أمر الزم ورضوري. ومن َثمَّ

ويمكن هنا أن نضيف مقّدمة أخرى هلذا االستدالل؛ مفادها أّن اإلنسان راحل ال 
حمالة إىل املعاد وعامل اآلخرة، وأّنه مفتقر لسعادة دنيوية تضمن له السعادة األخروية، 
السعادة،  تلك  ملعرفة  املؤونة  تكفيه  ال  يديه  بني  التي  االعتيادية  الوسائل  هذه  وأّن 
فاقتضت احلكمة اإلهلية أن ُترسل لإلنسان وسيلًة أخرى هلدايته، عنواهنا »الوحي«، 
واسطة  وجود  يلزم  وعليه:  له.  اهلداية  وتوفري  الضياع،  من  البرشية  انتشال  وهدفها 

أخرى بني اإلنسان والوحي؛ وهي النبّوة. 

3/4/4/13. املناقشة الثالثة:

مع فرض متامّية برهان رضورة الوحي، يبقى تساؤل مهّم مل جُيب عنه حلد اآلن؛ 
الرسل  أكثر  إّن  إذ  البرشّية؟  املجتمعات  جلميع  رساًل  وََجلَّ  َعزَّ  اهلل  أرسل  هل  وهو: 
الذين وردت أسامؤهم يف القرآن الكريم ُبعثوا إىل منطقة الرشق األوسط، وعليه إىل 

ماذا سيؤول أمر الشعوب التي مل يبعث اهلل هلا رساًل؟

والرد عىل ذلك أن يقال: لقد أورد بعض املسترشقني هذا اإلشكال، وقد أجيب 
عليهم بعّدة ردود؛ أحدها: أّن القرآن الكريم ـ ومن حيث كونه كتاب هداية ال كتاب 
تاريخ ـ قد أورد أسامء بعض األنبياء؛ ال كّلهم، وقد ورد فيه ذكر أسامء أربعة وعرشين 
منهم فقط، كام أّن القرآن الكريم قد تطّرق إىل هذا األمر رصاحة؛ حيث قال اهلل تعاىل 

فيه خماطبًا نبّيه: 

ْيَك َوَما 
َ
ْم َنْقُصْص َعل

َ
ْيَك َوِمْنُهْم َمْن ل

َ
َصْصَنا َعل

َ
ْبلَِك ِمْنُهْم َمْن ق

َ
 ِمْن ق

ً
َنا ُرُسال

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
﴿َول

وَن﴾ ]]].
ُ
ُمْبِطل

ْ
َقِّ وََخِسَ ُهَنالَِك ال ِضَ بِالْ

ُ
َِّ ق ْمُر الل

َ
إَِذا َجاَء أ

َ
َِّ ف ِن الل

ْ
 بِإِذ

َّ
ِتَ بِآيٍَة إِل

ْ
ْن يَأ

َ
َكَن لَِرُسوٍل أ

 فِيَها نَِذيٌر﴾]]]. 
َ

 َخال
َّ

ٍة إِل مَّ
ُ
َقِّ بَِشريًا َونَِذيرًا َوإِْن ِمْن أ َناَك بِالْ

ْ
ْرَسل

َ
﴿إِنَّا أ

]1]- سورة غافر، اآلية 78.

]2]- سورة فاطر، اآلية 24.
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فضاًل عن أّن الدليل العقيّل قد بنّي رضورة النبّوة. وبناًء عىل ذلك: ال يمكن أن 
ينقض عليه بمثال تارخيي، بل يتعنّي النقض عليه بدليل عقيّل.

4/4/4/13. املناقشة الرابعة:

ومن  األنبياء،  خاتم   9 حمّمد  النبّي  كون  يف  املناقشة  هذه  أصحاب  يرتاب  ال 
املقبول عندهم عدم وجود أّي نبّي آخر يف زمان بعثته9، وكذا لن ُيبعث أّي نبّي من 
بعده إىل األبد. وهنا ُيقال: جيب أن متيض عّدة أجيال حّتى تصل رسالة النبّي اخلاتم 
أّن  املعلوم  العامل، ومن  إىل مجيع سّكان  الوصول  متّكنها من  االنتشار  إىل درجة من 
النبّي 9 استطاع أن يوصل صوته إىل الناس يف زمانه؛ أي يف العرص األّول من تاريخ 
اإلسالم؛ وإىل أن تنترش دعوته لتصل للمجتمعات األخرى سيكون هناك عدد كبري 
من الناس ـ يف هذه املّدة ـ قد فارق احلياة وهو حمروم من نيل السعادة، ال سّيام أّن كتب 
األنبياء السابقني قد امتّدت إليها يد التحريف، فلو كانت بعثة األنبياء أمرًا رضورّيًا؛ 

فكيف يمكن تربير حرمان بعض البرش من اهلداية يف هذه الفرتة؟

الرّد عىل هذه املناقشة: من املمكن أن جياب عن هذه اإلشكالّية عىل نحوين:

أّوالً: أّن الربهان العقيّل ال يمكن النقض عليه بمثال واستقراء تارخيّي؛ بل جيب 
إال من خالل  إبطاله  يتسنّى  املنطقّي ال  فالربهان  استقراءه؛  أن حيّلل  املستشكل  عىل 
نقض كرباه أو صغراه. عىل سبيل املثال: فلنفرض أّن الربهان العقيّل قد قام عىل أّن 
»كّل إنسان حيوان ناطق«، فلو وجدنا كائنًا يشبه اإلنسان؛ لكنّه مل يكن حيوانًا ناطقًا، 
فإّن هذا ال يؤّدي النخرام الربهان العقيّل؛ فلعّل ذلك الكائن مل يكن إنسانًا، بل هو 

يشء يشبه اإلنسان. 

وكذا هو احلال يف مقام بحثنا الذي نصبو فيه إىل إقامة برهان عقيّل عىل رضورة 
بعثة األنبياء، فبعد أن قام الربهان عىل هذا األمر، يدرك العقل بأّن الرضورة تقتيض 
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أن يبعث اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل نبّيًا، فهل عدم علمنا بإرساله هلذا النبّي يف بعض األماكن 
الدليل  إّن  الرسل؟  بعثة  رضورة  عدم  عىل  دلياًل  يصلح  ـ  مثاًل  ـ  غريها  أو  كالصني 
العقيّل ُيثبت لزوم بعثة نبّي يف تلك املناطق أيضًا، لكن ما هو الواقع؟ هل أّن اهلل َتَباَرَك 
َوَتَعاىٰل مل يبعث نبّيًا يف ذلك املكان؟ أم أّنه َجلَّ َوَعال قد بعث نبّيًا ومل يصل خربه للناس؟ 

وما السبب الذي اقتىض عدم ابتعاث النبّي فيام لو أّن اهلل َعزَّ وََجلَّ مل يرسله؟ حاصل 
الكالم: أّن االستدالل عىل قضّية ما قد يكون يف بعض األحيان استقرائّيًا، فإذا عثرنا 
عىل مثال نقض واحد فإّن هذا كاٍف النخرام االستدالل. أّما يف احلاالت التي يكون 
فيها االستدالل عىل دعوى ما مبنّيًا عىل الربهان العقيّل، فإّن مثال النقض التجريبّي لن 

جيدي نفعًا، وليس من صالحّيته أن خيدش هذا الربهان. 

ثانيًا: ثبت وفقًا لألدّلة النقلّية القطعّية الواردة يف هذا الصدد أّن اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل 
قد بعث األنبياء إىل مجيع األقوام وامللل، لكّن اإلرادة السيئة لبعض الناس قد تؤّدي 
إىل إضالهلم، وعدم نيلهم اهلداية والسعادة. وقد يعرف اإلنسان طريق اهلداية لكنّه 
يتّبع طريق الضالل بدالً عنه، وقد يتسّبب اآلخر أحيانًا يف منعه عن نيل اهلداية؛ كأن 
يطّوقه يف دّوامة من الشبهات العويصة املضّلة، أو أن حيول بينه وبني وصول صوت 
براهني رضورة  انتقاض  إىل  تؤّدي  الضاللة ال  إليه، وهذه األنحاء من وقوع  اهلداية 
بعثة األنبياء؛ ذلك ألّن األدّلة عىل رضورة البعثة ال تتناىف مع اختيارّية اإلنسان، بل إّن 

مقّدمات تلك األدّلة ال ُتساق إال بعد افرتاض اإلنسان خمتارًا. 

نبّيًا، لكن من  َوَتَعاىٰل قد أرسل لكّل قوم  َتَباَرَك  وعىل هذا األساس، يثبت أّن اهلل 
املمكن أن حُيرم بعض الناس من اهلداية بسبب ما يقوم به أصحاب الضاللة، ولكن ـ 
بالرغم ممّا تقّدم ل فإّن الناس مجيعًا يستفيدون من نعمة هداية األنبياء مع اختالفهم يف 
درجات تلك االستفادة. وعليه، فإّن حرمان بعض الناس من بلوغ الدرجات العليا 

من اهلداية بسبب منع اآلخرين هلم ال ينقض أصل برهان رضورة ابتعاث األنبياء. 
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن الربهان مل يّدع ابتعاث األنبياء حلظة بلحظة، كام أّنه مل 
يقطع بتخليص البرش من رّش املعاندين، بل حاصل برهان رضورة بعثة األنبياء هو أّن 
اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل يرسل أنبياءه بقصد هداية البرش ال حمالة، وأّما احلديث عن مصري هذه 
البعثة ونتيجتها يف جمتمع برشّي يتمّتع بإرادة واختيار، وبيان أّن غالبّية البرش سوف 

يكونون من املهتدين أم ال، فهي أمور سكت عنها الدليل. 

وباإلضافة إىل ما تقّدم، نجد أّن املعاندين الذين يريدون الوقوف يف وجه اهلداية 
سواء  واألمر  كثريًا،  أم  قلياًل  املبعوثني  األنبياء  عدد  كان  لو  فيام  هيتّمون  ال  وصّدها 

عندهم أكان املبعوث واحدًا أم آالفًا مؤّلفًة. 

بناًء عىل ما تقّدم، فإّن الدليل العقيّل قائم عىل رضورة بعثة األنبياء؛ فإن ثبت أّن اهلل 
َعزَّ وََجلَّ مل يبعث نبّيًا يف مكان أو زمان ما، وجب أن نبحث عن سبب ذلك؛ فهل كان 

املقتيض معدومًا، أم كان هناك مانع ما؟ أم أّن النبّي قد ُبعث إليهم لكنّهم مل يرغبوا يف 
الوصول إىل الكامل، أو أّن املعاندين من منعوهم من الوصول إىل الكامل. فام ُذكر عىل 
أّنه إشكال ال يتّم إال إذا ثبت حرمان بعض البرش القارصين ـ ال املقرّصين ـ إثر منع 
اآلخرين هلم. وهنا، جييء الكالم عن مبحث األعواض ومبحث عامل الربزخ؛ فعامل 

الربزخ ليس عاملًا هنائّيًا، واستمرار رقّي اإلنسان لدرجات الكامل ممكن فيه أيضًا. 

وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أّن اهلداية والسعادة أمر ذو مراتب ودرجات، وهلذا فإّن 
املجال ألولئك الناس الذين عاشوا يف عرص رسول هلل 9 لكنّهم مل يسمعوا بدعوته 
غري أهّنم التزموا بدعوة الرسول السابق بالعقل والفطرة السليمني متاح يف أن ينالوا 
قسطًا من السعادة واهلداية، وهذا املقدار من اهلداية كاٍف إلبطال هذه الشبهة والرّد 

عىل هذا اإلشكال.

ويمكن أن نضيف هنا أيضًا أّن بعض الناس مّلا فقدوا الدليل الكايف لنفي رضورة 
بعثة الرسل عمدوا إىل اصطناع األسباب الواهية غافلني عن كون هذا األمر يف نفسه 
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هو امتحان إهلّي هلم. وقد ذكر اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل حقيقة االمتحان اإلهلّي وحّذر الناس 
منه يف عدٍد من اآليات؛ إذ قال يف بعضها مثاًل: 

ْحَسُن 
َ
يُُّكْم أ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
َماءِ ِلَْبل

ْ
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َ
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َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

َ
ِي َخل

َّ
(َوُهَو ال

 ِسْحٌر ُمبنٌِي)]]]. 
َّ

ِيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِل
َّ
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ْ
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َ
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ً
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ْ
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َ
ْم أ
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ْ
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َ
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َّ
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َْنا تُرَْجُعوَن)]]]. رْيِ فِْتَنًة َوإِلَ
َ ِّ َوالْ ْم بِالشَّ

ُ
وك

ُ
َمْوِت َوَنْبل

ْ
(ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة ال

وقد أجاب اإلمام عيّل 7 يف خطبته القاصعة يف رّده عىل منكري النبّوة: 

»َوَلَقْد َدَخَل ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن َوَمَعُه َأُخوُه َهاُروُن 7 َعىَل فِْرَعْوَن َوَعَلْيِهاَم َمَداِرُع 
ِه َفَقاَل َأ اَل َتْعَجُبوَن  َطا َلُه إِْن َأْسَلَم َبَقاَء ُمْلِكِه َوَدَواَم ِعزِّ وِف َوبَِأْيِدهياَِم اْلِعيِصُّ َفرَشَ الصُّ
لِّ  َوالذُّ اْلَفْقِر  ِمْن َحاِل  َتَرْوَن  باَِم  ا  َومُهَ اْللُمْلِك  َوَبَقاَء  اْلِعزِّ  َدَواَم  يِل  َطاِن  َيرْشِ َهَذْيِن  ِمْن 
وِف َوُلْبِسِه  َهِب َومَجِْعِه َواْحتَِقارًا لِلصُّ َفَهالَّ ُأْلِقَي َعَلْيِهاَم َأَساِوَرٌة ِمْن َذَهٍب إِْعَظامًا لِلذَّ
ْهَباِن َوَمَعاِدَن اْلِعْقَياِن  َوَلْو َأَراَد اهللُ ُسْبَحاَنُه أِلَْنبَِياِئِه َحْيُث َبَعَثُهْم َأْن َيْفَتَح هَلُْم ُكنُوَز الذِّ
َفَعَل  َوَلْو  َلَفَعَل  اأْلََرِضنَي  َوُوُحوَش  اَمِء  السَّ ُطُيوَر  َمَعُهْم  حَيْرُشَ  َوَأْن  نَاِن  اجْلِ َوَمَغاِرَس 
اْللُمْبَتَلنْيَ  ُأُجوُر  لِْلَقابِِلنَي  َوَجَب  َوَللاَم  اأْلَْنَباُء  َواْضَمَحلَِّت  اجْلََزاُء  َوَبَطَل  اْلَباَلُء  َلَسَقَط 

َواَل اْسَتَحقَّ اْللُمْؤِمنُوَن َثَواَب اْللُمْحِسننَِي«]]].

5/13. ُسُبل إثبات النبّوة:

من بحوث النبّوة العاّمة ـ بعد ماهّية النبّوة وإثبات رضورهتا وصفات النبّي ـ ُسُبل 
معرفة النبّي احلقيقّي وإثباته. ال ريب يف أّن الفطرة اإلنسانّية تقتيض رفض الدعوى 

التي تفتقد دلياًل ُيثبتها، ودعوى النبّوة أيضًا هي ممّا حيتاج إىل دليل.

]1]- سورة هود، اآلية: 7.

]2]- سورة امللك، اآلية: 2.

]3]- سورة األنبياء، اآلية: 35.

]4]- نهج البالغة، الخطبة: 192.
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يقول املحّقق الالهيجّي يف هذا املضامر: 

احلكامء  إىل  بالنسبة  النبّوة  دعوى  بصدق  العلم  حتصيل  جّدًا  السهل  من  أّنه  اعلم 
النظرّية  القّوة  وتكميل  النظر  أعملوا  ممّن  املوجودات،  حقائق  يف  الناظرين  والعقالء 
وعرفوا املبدأ األّول واملبادئ األولّية والثانوّية، وعلموا بصّحة النبّوة، ووجوب وجود 
النبّي؛ فإّن معرفة اخلواّص الثالث عندهم غايٌة يف السهولة، ويمّدهم يف ذلك التأّمُل يف 
جماري أحوال صاحب الدعوى وأفعاله وأقواله والتنبيه بنّياته وأغراضه، ويفيد احلصول 
عىل صدق اجلزم الصادق وكذب الكاذب بسهولة. أّما عىل اجلمهور وعاّمة الناس، فذلك 
صعب للغاية، وهو يفتقر ـ ال حمالة ـ إىل النظر والتأّمل يف املعجزات، وإّن إصابة النظر يف 

املعجزة أيضًا حتتاج إىل العقل التاّم ومتييز ما ال كالم، حيث يفتقد إليهام أكثر العاّمة. 

فال بّد هلم أّوالً من تقليد عقالئهم حّتى يستقّر بالتدريج نور التصديق التقليدّي يف 
ُوّفقوا  قلوهبم، فتورث باخلاّصّية، اإليامَن اإلمجايّل. وبعد حصول اإليامن اإلمجايّل، إن 
الصادرة  واألقوال  النبّي  عىل  املنّزل  الكالم  يف  النظر  وإعامل  التوحيد  أصول  لتعّلم 
عن معدن النبّوة، يكتمل إيامهنم فيبلغون مرتبة التصديق اليقينّي التفصييّل؛ وإاّل فإن 
قرّصوا عن إعامل النظر وقبول التعّلم، اكتفوا باإليامن اإلمجايّل، واشتغلوا باملواظبة عىل 
األفعال واألعامل التي وردت فيها الرشيعة، واقتدوا باالنقياد لألوامر والنواهي اإلهلّية، 
النبّي وسننه؛ حّتى يؤّدي ذلك إىل صالح املعاش ونجاة  بأفعال  التأيّس  وطمحوا إىل 
املعاد، وُرّب معجزة ُتشتبه عىل اجلمهور بأفعال الَسَحرة واملشعوذين والكهنة وأمثاهلم، 
ويمكن متييزها مقرتنًة بالدعوة إىل احلّق والدعوة إىل الباطل، لكن يتوّقف ذلك عىل عقل 

يستطيع التمييز بني احلّق والباطل ويف النهاية سوف حيتاجون إىل تقليد العلامء]]].

لقد قّدم املفّكرون املسلمون ثالثة ُسُبل إلثبات »النبّي احلقيقّي«، ومعرفته ومتييزه 
من »النبّي الكاذب« )املتنّبي(:

]1]- جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 382.
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األّول: سبيل اإلعجاز.

والثاين: تصديق النبّي السابق للنبّي الالحق.

والثالث: مجع القرائن والشواهد عىل دعوى النبّوة.

1/5/13. املعجزة:

يعتقد مجيع املتكّلمني بأّن اإلعجاز دليل حاسم عىل صدق دعوى النبّوة وعالقة 
النبّي بخالق الكون. وقد عّرف املتكّلمون، املعجزة بقوهلم: 

ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد، مع خرق العادة ومطابقته الدعوى]]].

أو بقوهلم: 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحّدي، مع عدم املعارضة]]].

فاملعجزة تعني إتيان أعامل غريبة وخارقة للعادة، ال يقدر عليها اآلخرون، سواء 
كانت يف األمور اإلجيابّية؛ كتبديل عصا خشبّية إىل ثعبان، أو يف األمور السلبّية؛ كعجز 
بطل ما عن محل سيف، رشط أن تتامشى املعجزة مع دعوى النبّوة وتقرتن بالتحّدي 

وال يكون هلا أّي معارض]]].

األعامل  وليس  للعادة؛  خارق  بعمل  القيام  هي:  إذن  املعجزة  مقّومات  فإّن 
االعتيادية واليومّية للناس، وعجز أّمة النبّي عن القيام بمثلها، واقرتان إظهار املعجزة 
مثل:  ذلك؛  النبّوة  مّدعى  دعوى  مع  للعادة  اخلارق  العمل  وتطابق  النبّوة،  بدعوى 
لعاب  ألقى  حني  ولكن  شفاء؛  فمه  لعاب  يف  أّن  يزعم  كان  الذي  الكّذاب  مسيلمة 

]1]- كشف املراد، ص 218.

]2]- رشح التجريد، نظام الدين القوشجّي، ص 465.

]3]- رشح كشف املراد، ص 363.
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فمه يف بئر قليلة املاء، جّفت مياه البئر متامًا، أو أّنه مسح بيده ترّبكًا عىل وجوه بعض 
األطفال ورؤوسهم يف قبيلة بني حنيفة فأصبحوا معيبني وُقْرعًا!

األولياء  كرامات  )مثل:  األخرى  األمور  بعض  مع  األنبياء  معجزات  تشرتك 
َحرة( يف خرقها للعادة،  اإلهلّيني واألعامل اخلارقة للعادة التي يقوم هبا املرتاضون والسَّ
وختتلف عنها يف نقاط أخرى؛ إذ متتاز املعجزة عن الكرامة يف أّن الكرامة عمل خارق 
إثبات فضيلتهم؛ من دون أن تصحبها  ُيقِدم عليه األولياء اإلهلّيون من أجل  للعادة 
دعوى للنبّوة؛ مثل: كرامة السّيدة مريم 3 يف سورة آلعمران يف اآليات 37-35، 
وكرامة آصف بن برخيا يف سورة النمل يف اآليات 39 و40، وكرامات أمرياملؤمنني 
يد  عىل  يظهر  للعادة  خارق  عمل  فهي  املعجزة  أّمأ  والطهارة.  العصمة  بيت  وأهل 
األنبياء اإلهلّيني إلثبات نبّوهتم مشفوعًا بدعوى النبّوة. ومتتاز املعجزة والكرامة عن 
العمل اخلارق للعادة الذي يامرسه املرتاضون والسحرة يف أّن املعجزة والكرامة أمر 
يمكن حتّديه وال معارض له؛ غري أّن لألعامل اخلارقة للعادة لدى املرتاضني معارضًا 
ومشاهبًا. أِضف إىل ذلك، أّن األعامل اخلارقة للعادة لدى املرتاضني والسحرة يمكن 
تعليمها ونقلها إىل اآلخرين. وقد أنكر بعض املعتزلة كرامة األولياء اإلهلّيني، وتناولوا 
عيسى  لنبّوة  ومتهيدات  إرهاصات  أهّنا  عىل  مريم3  للسّيدة  للعادة  اخلارقة  األعامل 
املسيح، واعتربوا كرامة آصف بن برخيا متهيدًا لنبّوة سليامن النبّي، وكرامات األئّمة 
األولياء  كرامة  أّن  يرون  فهم  اإلمامّية  أّما  األعظم.  النبّي  ملعجزات  تتمياًم  األطهار 
اإلهلّيني ليست ممكنة فحسب، بل يمكن أيضًا صدور أعامل خارقة للعادة عن مّدعي 

النبّوة كذبًا من أجل فضحهم من ِقَبل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل ]]]. ومن اجلدير بالذكر هنا:

أّوالً: أّن املعجزة عمل خارق للعادة؛ وليس خارقًا للعقل، فال تتعارض املعجزات 
مع األحكام العقلّية؛ مثل استحالة االجتامع وارتفاع النقيضني؛ فليس شفاء األعمى 
وتبديل العصا إىل ثعبان ونقل عرش بلقيس يف ملحة برص، ممّا خيالف البدهيّيات العقلّية. 

]1]- كشف املراد، قسم النبّوة.
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وثانيًا: ال يتعارض اإلعجاز مع مبدأ العّلّية )قانون السببّية(؛ فإّن العقل البدهيّي 
ما،  لظاهرة  القريبة  والعّلة  عّلة.  إىل  بحاجة  الظواهر  كّل ظاهرة من  ق  بأّن حتقُّ حيكم 
ماّدّية تارًة وجمّردة وغري ماّدّية تارة أخرى. وتعود نشأة ظاهرة ما تارة إىل العّلة املاّدّية 
وعيسى  موسى  معجزات  أّن  يف  شّك  وال  أخرى.  تارة  اخلفّية  العّلة  وإىل  الظاهرة، 
االعتيادية  املاّدّية  العّلة  ليس  لكن  عّلة؛  من  منبثقة  وهي  العّلّية،  قاعدة  عليها  تسي 

التي هي واضحة عند اجلميع. 

وثالثًا: ما هي عّلة حتّقق املعجزة؟ هل هو اهلل َجلَّ َوَعال أم العّلة املاّدّية غري املألوفة؟ 
اآليات  ُتسنِد  للنبّي؟  املتعاليتان  والنفس  الروح  أم  واملالئكة  املجّردة  املخلوقات  أم 

القرآنّية حدوث املعجزات إىل األنبياء؛ كتبيني معجزات عيسى املسيح يف اآليات: 
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ُ
ِن اللِ وَأ

ْ
وُن َطرْياً بِإِذ

ُ
نُفُخ فِيِه َفَيك

َ
أ
َ
رْيِ ف

َهْيَئِة الطَّ
َ
نِي ك َن الطِّ ُكم مِّ

َ
ُق ل

ُ
ْخل

َ
 أ

ِّ
ن

َ
﴿أ

ِن اللِ﴾]]].
ْ
 بِإِذ

َ
َمْوت

ْ
ْحِي ال

ُ
بَْرَص وَأ

َ
وال

َمَه 
ْ
ك

َ
َوُتْبِىُء ال ِن 

ْ
بِإِذ َطرْياً  وُن 

ُ
َفَتك فِيَها  َفَتنُفُخ  ِن 

ْ
بِإِذ رْيِ 

الطَّ َهْيَئِة 
َ
نِي ك الطِّ ِمَن  ُق 

ُ
ْل  تَ

ْ
﴿َوإِذ

ِن﴾]]].
ْ
 بِإِذ

َ
َموت

ْ
ِْرُج ال  تُ

ْ
ِن َوإِذ

ْ
بَْرَص بِإِذ

َ
َوال

ٍء﴾  وُتسنِد اآليات األخرى مجيع األفعال إىل اهلل سبحانه وتقول: ﴿الُل َخالُِق ُكَّ َشْ
فيمكن إذن أن نعترب عّلة معجزات األنبياء هي النفس النبوّية من جهة، واحلّق تعاىل 
من جهة أخرى. ما من شّك يف أّن أّي نبّي باستطاعته اإلقدام عىل معجزة من خالل 

علمه بالعلل الطبيعّية غري املعروفة. 

ورابعًا: ليس ثّمة تعارض أيضًا بني حقيقة اإلعجاز ودليل النظام؛ فإّن هذا الدليل 
يؤّدي إىل إثبات اهلل ويكشف عن مصداق النظام عن طريق التجربة. ومتّثل املعجزة 

مصداقًا للنظام غري املألوف الذي يكتشفه األنبياء، وهو يدّل عىل الناظم املتعايل. 

]1]- سورة آل عمران: 49.

]2]- سورة املائدة:110.
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اآليات  استدّلت  فقد  النبّوة؛  دعوى  صدق  إىل  األنبياء  إعجاز  يشري  وخامسًا: 
القرآنّية أيضًا عىل صدق دعوى النبّوة باملعجزة النبوّية: 

اِدقنَِي﴾]]]. نَت ِمَن الصَّ
ُ
ِت بِآيٍَة إِن ك

ْ
أ
َ
َنا ف

ُ
ْثل  بََشٌ مِّ

َّ
نَت إِل

َ
﴿َما أ

بَِن  َمِعَ  ْرِسْل 
َ
أ
َ
ف بُِّكْم  رَّ ن  مِّ بِبَيَِّنٍة  ِجْئُتُكم  ْد 

َ
ق َقَّ  الْ  

َّ
إِل  ِّ الل َعَ  وَل 

ُ
ق
َ
أ  

َّ
ل ن 

َ
أ َعَ  ﴿َحِقيٌق 

اِدقنَِي﴾]]]. نَت ِمَن الصَّ
ُ
ِت بَِها إِن ك

ْ
أ
َ
نَت ِجْئَت بِآيٍَة ف

ُ
اَل إِن ك

َ
ائِيَل ق إِْسَ

ولكن ما وجه داللة اإلعجاز عىل صدق دعوى النبّوة؟ هل يوجد دليل برهايّن أو 
عالقة منطقّية بني املعجزة وصدق الدعوى أو أّن الدليل إقناعّي فحسب؟ 

باحلّق  النبّي  وارتباط  النبّوة  دعوى  وصدق  املعجزة  بني  العالقة  أّن  هي  احلقيقة 
تعاىل، عالقة برهانّية. 

توضيح ذلك: أّن اهلل العادل واحلكيم ال يفعل فعاًل ظاملًا وغري حكيم، بل يريد 
اهلداية للبرش ويأبى هلم الضاللة؛ فإن منح اهلل العادل واحلكيم املّدعَي الكاذب القدرة 
عىل عمل خارق للعادة ـ ال معارض له وتصحبه دعوى النبّوة ـ فإّن هذا يتعارض مع 

احلكمة والعدالة اإلهلّيتني، وهو مناف للهداية التي يريدها َعزَّ وََجلَّ ]]].

اهلل  تصديق  تعني  املعجزة  أّن  املعجزة  داللة  تبيينه  عند  الشعرايّن  العاّلمة  ويرى 
لدعوى النبّي والرسالة، وانطالقًا من ذلك، ُيستبعد إتياهنا من ِقَبل مّدعي النبّوة كذبًا. 

ويربهن العقل عىل هذا األمر عىل النحو اآليت:

أّوالً: املعجزة هي تصديق اهلل تعاىل لدعوى النبّوة.

ثانيًا: تصديق الكّذاب للدعوى الكاذبة أمر قبيح.
]1]- سورة الشعراء:154.

]2]- سورة األعراف:105 و106.

]3]- البيان يف تفسري القرآن، الخويئ، ص 36-35.
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ثالثًا: صدور القبيح من اهلل قبيح. فإذن:

رابعًا: يستحيل صدور املعجزة عن مّدعي النبّوة كذبًا. فإذن:

خامسًا: تدّل املعجزة عىل صدق دعوى النبّي.

وبتعبري آخر:

أّوالً: تقتيض قاعدة اللطف أن يفضح اهلل مّدعي النبّوة كذبًا.

ثانيًا: يفضح الكّذاَب منُعه من القيام بعمل خارق للعادة.

ثالثًا: اهلل قادر عىل منع الكّذاب من خرق العادة. فإذن:

رابعًا: يمنع اهلل الكاذبني من خرق العادة. فإذن:

خامسًا: يتساوى وقوع املعجزة مع تصديق اهلل للنبّوة]]]. 

2/5/13. نّص النبّي السابق:

ُبل األخرى الكفيلة بإثبات النبّوة ما يرّصح به النبّي السابق بخصوص  إحدى السُّ
تثبت مجيع  واملعجزة،  األدّلة  السابق من خالل  النبّي  نبّوة  ثبتت  فإذا  الالحق؛  النبّي 
اّدعاءاته؛ ومنها: اّدعاء نبّوة النبّي الالحق. فعىل سبيل املثال: شهد النبّي عيسى 7 

عىل نبّوة رسول اهلل حمّمد 9؛ حيث يقول اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل يف ذلك: 

َما َبنْيَ يََديَّ ِمَن 
ِّ
 ل

ً
قا َصدِّ ُْكم مُّ  َرُسوُل الل إِلَ

ِّ
ائِيَل إِن اَل ِعيَس اْبُن َمْريََم يَا بَِن إِْسَ

َ
 ق

ْ
﴿َوإِذ

ْحَُد﴾]]].
َ
ِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
اً بَِرُسوٍل يَأ الَّْوَراةِ َوُمبَشِّ

ُمُرُهم 
ْ
ِيِل يَأ

ْ
 ِعنَدُهْم ِف الَّْوَراةِ َواإِلن

ً
ُتوبا

ْ
ِي َيُِدونَُه َمك

َّ
َّ ال مِّ

ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل انلَِّبَّ ال

َّ
﴿ال

ِر﴾]]].
َ
ُمنك

ْ
َمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن ال

ْ
بِال

]1]- طريق السعادة ) بالفارسية: راه سعادت(، ص 243.

]2]- سورة الصف: 6.

]3]- سورة األعراف: 157.
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3/5/13. جمع القرائن والشواهد: 

يتمّثل الدليل اآلخر عىل إثبات نبّوة األنبياء يف مجع القرائن والشواهد؛ فإّن النبّي 
السامية  بالكامالت  النبّي  روح  وتتمّتع  أيضًا.  وأفعاله  أعامله  يف  صادق  الصادق، 
واألخالق الفاضلة، ويقود النبّي اإلهلّي الناَس بطريقة يقيم هبا جمتمعًا حضارّيًا يتمّيز 
والرشيعة  واألحكام  والقوانني  املعارف  جمموع  شأن  ومن  والنمّو.  التقّدم  بمظاهر 
أيضًا  النبّي  حّقانّية  عىل  تدّل  وقد  النبّوة.  حّقانّية  عىل  أخرى  قرينة  تكون  أن  النبوّية 
املؤمنون  وكذلك  البرش،  هداية  أجل  من  النبّي  إليها  يلجأ  التي  واآللّيات  الوسائُل 

وأتباع النبّي وطريقة ترّصفاهتم وسلوكّياهتم]]].

*  *  *

 

]1]- اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، السبحايّن، ص 122-66.



14. خصائص األنبياء

1/14. متهيد:

من  الفراغ  بعد  للنبّوة  الدارسة  األبحاث  يف  نتناوهلا  التي  األخرى  البحوث  من 
األنبياء  فإّن  وممّيزاهتم؛  األنبياء  خصائص  املنكرين،  وشبهات  األنبياء  بعثة  رضورة 
ـ  وانطالقًا من مهاّمهم املتمّثلة يف اإلرشاد واحلّث عىل تبيان سعادة البرش  ـ  اإلهلّيني 
الوحي  وتلّقي   ، اللديّنّ والعلم  العصمة،  مثل:  يتمّتعون بخصائص وسامت خاّصة؛ 
هبا  يتحىّل  التي  باخلصائص  تعريفًا  الكريم  القرآن  قّدم  وقد  واملعجزات.  النبوّي، 
والرتبية،  والتهذيب،  اهلداية،  مهاّم  حتقيق  عىل  تأثريه  يرتك  مما  عاّمة  بصورة  األنبياء 
البرش.  جتاه  واملعنوّي  املاّدّي  والتكامل  والنمّو،  والتعايل،  العدالة،  وتنفيذ  والتعليم، 
وإّن هذه الصفات والسامت رضورّية جلميع األنبياء، وقد ُأودعت يف األنبياء اإلهلّيني 
عىل شكل مراتب متنّوعة ختتلف شّدة وضعفًا. وحيظى األنبياء أولو العزم من هذه 
يأيت  وفيام  أقّل.  بنصيب  األنبياء  سائر  يتحىّل  بينام  أكثر،  بنصيب  الكاملّية  الصفات 

نعرض هذه الصفات واخلصائص بنحو من التفصيل.

2/14. أّوالً: حقيقة الوحي:

إحدى النقاط التي يتمّيز هبا األنبياء عن غريهم هي املصدُر املعريّف هلم؛ فاألناس 
الكتساب  االعتيادّية  واملصادر  الوسائل  طريق  عن  احلقائق  يدركون  االعتياديون 
املعرفة؛ أال وهي احلّس، والعقل، والشهود. أّما األناس اإلهلّيون الذين يرتبطون باهلل 
تعاىل ويتوّلون مهّمة هداية البرش، فال بّد هلم من اإلفادة من مصدر معريّف آخر يفوق 

املصادر املعرفّية املألوفة. وهذا املصدر املعريّف هو الوحي اإلهلّي. 

وعىل هذا األساس، فإّن تبيني الوحي وماهّيته ُيعّدان من بحوث النبّوة العاّمة.
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1/2/14. معاين الوحي لغًة: 

»الوحي« لغًة حيمل معاين متنّوعة؛ منها: اإلشارة، والكتابة، والرسالة، والنداء، 
والكالم اخلفّي، والتسارع والعجلة، واإلعالن خفية، وإلقاء كالم أو رسالة أو كتابة 
عىل اآلخرين. وقد عّد بعضهم الوحَي من قبيل الكالم الشفهّي، ورأى آخرون أّنه 
اخلرب  إعالن  معناه  أّن  إىل  مجاعة  ذهبت  وقد  والشفهّي.  الكتايّب  الكالم  عىل  ينطوي 
وإلقائه ُخفيًة عىل الغري]]]. وقد أخذ أبو إسحاق باملعنى الثالث]]]. وقام آخرون بتفسري 
والكالم  واإلهلام،  والرسالة،  والكتابة،  »اإلشارة،  فكتبوا:  أوسع  معنى  يف  الوحي 
وفّس  عليها«]]]،  وينقش  احلجارة  يف  يكتب  وما  غريك..  إىل  ألقيته  ما  وكّل  اخلفّي، 

بعضهم الوحَي بمعنى السعة، كام فّسوه باإلعالن السيع اخلفّي. 
وبناًء عىل ذلك، فإّن إرسال أّي نوع من الرسالة واخلرب، من أّي طرف وإىل أّي 

 .[[[
أحد، برشط كوهنام رسيعني وخفّيني هو املقصود بالوحي 

2/2/14. معاين الوحي يف القرآن:

اسُتعملت مفردة الوحي يف القرآن بأربعة معاٍن؛ وهي عىل النحو اآليت:
ِْهْم  ْوَح إِلَ

َ
أ
َ
ِمْحَراِب ف

ْ
ْوِمِه ِمَن ال

َ
َخَرَج َعَ ق

َ
أّوالً: اإلشارة اخلفّية والّسّية: قال تعاىل: ﴿ف

ً﴾؛]]] ولعّل الوحي هنا بمعنى اإلعالن أيضًا.
ن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشّيا

َ
أ

ْوَح 
َ
ثانيًا: األمر الغريزّي والتكوينّي ونوع من اإلعالن التكوينّي: قال تعاىل: ﴿َوأ

ِ ِمن ُكِّ اثلََّمَراِت 
ُ

َيْعرُِشوَن ُثمَّ ك ا  َجِر َوِممَّ  َوِمَن الشَّ
ً
ُبُيوتا َباِل  ِ

ْ
ِِذي ِمَن ال

َّ
ِن ات

َ
أ  انلَّْحِل 

َ
َربَُّك إىِل

الً﴾]]].
ُ
ِك ُسُبَل َربِِّك ُذل

ُ
اْسل

َ
ف

]1]- أقرب املوارد، سعيد الخورّي الرشتويّن، ج 2، الوحي.

]2]- لسان العرب، ج 15، ص 280.

]3]- مجمع البحرين ولسان العرب، ج 15، ص 280.

]4]- املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهايّن، ص 515؛ وابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 380.

]5]- سورة مريم: 11.

]6]- سورة النحل: 69-68.
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هذا  ينشأ  فقد  اإلنسان:  باطن  يف  واإلحساس  والشعور  النفيّس  اإلهلام  ثالثًا: 
اإلهلام من خاطرة ذهنّية أو إحياء نفيّس من العامل األعىل أو وسوسة شيطانّية؛ مثل: 
إِنَّا  َْزِن  تَ  

َ
َول َاِف 

َ
ت  

َ
َول َمِّ  الْ ِف  ِقيِه 

ْ
ل
َ
أ
َ
ف ْيِه 

َ
َعل ِخْفِت  إَِذا 

َ
ف ْرِضِعيِه 

َ
أ ْن 

َ
أ ُموَس  مِّ 

ُ
أ  

َ
إىِل وَْحْيَنا 

َ
﴿َوأ

نِّ   نِِبٍّ َعُدّواً َشَياِطنَي اإِلنِس َواْلِ
ِّ

َنا لُِك
ْ
َذلَِك َجَعل

َ
ُمْرَسلنَِي﴾]]]؛ ﴿َوك

ْ
وهُ ِمَن ال

ُ
ِْك وََجاِعل وهُ إِلَ َرادُّ

وَن﴾]]]؛  َذْرُهْم َوَما َيْفَتُ
َ
وهُ ف

ُ
ْو َشاء َربَُّك َما َفَعل

َ
َول َقْوِل ُغُروراً 

ْ
 ال

َ
 َبْعٍض زُْخُرف

َ
يُوِح َبْعُضُهْم إىِل

ْم﴾]]]؛ الوحي يف اآلية األوىل يعني اإلهلام 
ُ
وك

ُ
ْوِلَآئِِهْم ِلَُجاِدل

َ
 أ

َ
ُوُحوَن إىِل

َ
َياِطنَي ل ﴿َوإِنَّ الشَّ

النفيّس والروحّي الذي أعطاه اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل إىل أّم موسى، وأّما اإلهلام يف اآليتني 
األخريني، فهو ما يصل إىل اإلنسان من الشياطني.

رابعًا: اإلهلام الرسايّل لألنبياء: وهو اإلهلام الغيبّي والرسايّل اإلهلّي الذي ُيبِلغه اهلل 
تعاىل عن طريق املالئكة أو بدون واسطة أو بواسطة أمر آخر، إىل األنبياء، من أجل 

تبليغ الرسالة اإلهلّية وهداية الناس. 

باملعنى  مّرة  سبعني  من  أكثر  الكريم  القرآن  يف  »الوحي«  مفردة  اسُتخدمت  لقد 
ُقْرآَن﴾]]].

ْ
َْك َهَذا ال وَْحْيَنا إِلَ

َ
َقَصِص بَِما أ

ْ
ْحَسَن ال

َ
ْيَك أ

َ
ُْن َنُقصُّ َعل نفسه؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿نَ

َها﴾؛]]]. 
َ
ُقَرى َوَمْن َحْول

ْ
مَّ ال

ُ
ُنِذَر أ

ِّ
 ل

ً
 َعَربِّيا

ً
ْرآنا

ُ
َْك ق وَْحْيَنا إِلَ

َ
َذلَِك أ

َ
﴿َوك

ِكَتاِب﴾]]].
ْ
َْك ِمَن ال وِحَ إِلَ

ُ
﴿اتُْل َما أ

َدَم 
َ
ُهْم ق

َ
نَّ ل

َ
 أ

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
ِ ال

نِذرِ انلَّاَس َوبَشِّ
َ
ْن أ

َ
ْنُهْم أ  رَُجٍل مِّ

َ
وَْحْيَنا إىِل

َ
ْن أ

َ
 أ
ً
اَن لِلنَّاِس َعَجبا

َ
ك

َ
﴿أ

بنٌِي﴾]]]. َساِحٌر مُّ
َ
َكفُِروَن إِنَّ َهَذا ل

ْ
اَل ال

َ
ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم ق

]1]- سورة القصص: 7.

]2]- سورة األنعام: 112.

]3]- سورة األنعام: 121.

]4]- سورة يوسف: 3.

]5]- سورة الشورى: 7.

]6]- سورة العنكبوت: 45.

]7]- سورة يونس: 2.
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َوإِْسَماِعيَل  إِبَْراِهيَم   
َ

إىِل وَْحْيَنا 
َ
وَأ َبْعِدهِ  ِمن  َوانلَّبِيِّنَي  نُوٍح   

َ
إىِل وَْحْيَنا 

َ
أ َما 

َ
ك َْك  إِلَ وَْحْيَنا 

َ
أ ﴿إِنَّا 

ْيَماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوراً﴾]]].
َ
يُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسل

َ
ْسَباِط َوِعيَس وَأ

َ
َوإْْسَحَق َويَْعُقوَب َوال

إّن الفطرة السليمة لإلنسان والعقل البرشّي السليم يداّلن عىل أّن للبرش قدرة كامنة 
عىل نيل الكامل والسعادة األبدّيني، وتبنّي الرباهني العقلّية أّن اهلدف من خلق البرش 
وحياهتم يف هذه الدنيا هو إيصاهلم إىل الكامل؛ كام أّن القرآن الكريم يشري إىل ذلك بقوله: 

 ِلَْعُبُدوِن﴾]]].
َّ

نَس إِل ِ
ْ

ِنَّ َواإل
ْ

ْقُت ال
َ
﴿َوَما َخل

والسؤال املطروح هنا هو: كيف يمكن الوصول إىل الكامل، والسري يف رصاط مستقيم 
نحوه؟ ال شّك يف أّن العقل واحلّس والشهود متّثل وسائل مفيدة لبلوغ تلك احلقيقة؛ 
لكنّها ليست كافية؛ ألّن أسباب االنحراف عن الطريق القويم يف هذا املسري ليست قليلة، 
وبالتايل فإّن الوسائل االعتيادية للمعرفة معّرضة للخلل عىل الدوام. ناهيك عن وجود 
ميدان معريّف ال تناله يد هذه الوسيلة؛ بمعنى أّنه خارج عن نطاق العقل واحلّس. من هنا، 

تتجىّل رضورة االعتامد عىل وسيلة أخرى يطلق عليها مسّمى الوحي.

ويف املحصلة نقول: تتمّثل حقيقة الوحي يف كونه وسيلة أخرى الكتساب املعرفة، 
ال يتيّس لنا إدراك واقعها وكنهها.

يقول العاّلمة الطباطبائّي يف هذا الشأن:

إّن حقيقة الوحي خفّية علينا؛ ألّننا حمرومون من هذه العطّية، أو قل: ألّننا مل نسعد 
بتذّوقه .. وليس يف وسعنا سوى معرفة بعض آثاره؛ وهي القرآن والصفات النبوّية]]].

آثاره  مطالعة  خالل  من  الوحي  حقيقة  عىل  نقف  أن  يمكننا  ذلك،  عىل  وبناًء 
ومالحظة عالماته، والتدّبر يف مضمونه؛ أي يف القرآن الكريم.

]1]- سورة النساء: 163.

]2]- سورة الذاريات: 56.

]3]- القرآن يف اإلسالم )بالفارسية: قرآن در اسالم(، العالّمة الطباطبايّئ، ص 149.
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3/2/14. الوحي واإللهام:

اإلهلام حقيقة متاثل الوحي اإلهلّي، وختتلف عنه يف نقاط عّدة. ويلزم معرفة التمييز 
بني هاتني احلقيقتني يف البحوث الدارسة للنبّوة. 

يقول بعضهم يف تبيان االختالف بني هاتني الظاهرتني: 

املعرفة التي حتصل لإلنسان بالواسطة أو بدون واسطة، إن علم بأهّنا من جانب 
اهلل تعاىل، فهي الوحي، وإن مل يعلم، ُسّمي باإلهلام. فاإلهلام إذن، رضٌب من رضوب 

الشعور؛ كاحلزن والفرح، أو اجلوع والعطش]]]. 

ويكتب ابن عريّب عند تفريقه بني الوحي واإلهلام: 

له  الذي  اخلاّص  بالوجه  امللك  بغري واسطة  تعاىل  احلّق  إّن اإلهلام قد حيصل من 
مع كل موجلود، والوحلي حيصل بواسطتله؛ لذلك ال ُتسّمى األحاديث القدسية 

بالوحي والقرآن؛ وإن كانت كالم اهلل تعاىل. 

وأيضًا: قد مّر أّن الوحي قد حيصل بشهود امللك وسامع كالمه، فهو من الكشف 
الوحي  وأيضًا،  فقط.  املعنوّي  من  واإلهلام  املعنوّي،  للكشف  املتضّمن  الشهودّي 
بالظاهر واإلهلام من خواّص الوالية. وأيضًا هو مرشوط  لتعّلقه  النبّوة  من خواّص 

بالتبليغ دون اإلهلام]]].

نستخلص ممّا تقّدم أّن الوحي واإلهلام حيمالن معاين شّتى، وينطويان عىل نَِسب 
خمتلفة عىل ضوء كّل من هذه املعاين؛ فإذا كان املقصود بالوحي: »الوحي النبوّي«، ومن 
اإلهلام: »اإلهلام اإلهلّي«، ففي هذه احلالة، تتوّحد كلتا احلقيقتني باعتبار كوهنام إهلّيتني، 
وجرياهنام من عامل الغيب، وقدرهتام عىل كشف احلقائق امللكوتّية؛ وإن ختتلف الواحدة 

]1]- الوحي والنبّوة )بالفارسية: وحي ونبّوت(، محّمد تقي رشيعتي، ص 4.

]2]- رشح مقّدمة القيرصّي، ص 590.
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عن األخرى يف جوانب عّدة؛ يشتمل الوحي اإلهلّي عىل الرشيعة والدين اإلهلّيني؛ أي 
حيتوي عىل طبيعة ووظيفة دنيوّيتني تداّلن عىل امللكوت والسعادة اإلنسانّية. واإلهلام 
تنزله  التي  كاإلهلامات  الرشيعة؛  عىل  يشتمل  ال  قد  إّنه  أي  الوحي؛  من  أعّم  اإلهلّي 
املالئكة عىل األئّمة وتطلعهم هبا عىل حقائق العامل. وإذا اعُترب اإلهلام أعّم من نوعيه 
احلقيقّي واملزّيف وشمل املكاشفات الشيطانّية والواردات النفسانّية أيضًا، فعندئٍذ، 
يصبح اإلهلام أعّم من الوحي أيضًا؛ ألّن الوحي إهلام إهلّي وحقيقّي، وألّن اإلهلام أعّم 

من الواردات اإلهلّية والشيطانّية.

4/2/14. الوحي يف الحكمة اإلسالمّية:

أحد  وتشّكل  اإلسالمّيني  الفالسفة  تؤّرق  وماهّيته  الوحي  حقيقة  كانت  لطاملا 
ماهّية  عن  حتّدث  مسلم  حكيم  أّول  هو   )339-258( الفارايّب  عندهم.  اهلواجس 
الوحي من منطلق فلسفّي، وبالرغم من أّن الكندّي تطّرق قبله إىل مسألة اخليال التي 
املرشَب  اّتبع  الوحي. وقد  لتبيني  يعرض  مل  أّنه  للامّدة؛ غري  فاقدة  توّلد صورًا جزئّية 
الفلسفّي للفارايّب يف باب حقيقة الوحي والنبّوة، حكامُء آخرون؛ من أمثال: ابنسينا، 

وشيخ اإلرشاق، وصدر الدين الشريازّي.

يشري الفارايّبـ  بغية تبيني الفرق بني النبّي والفيلسوفـ  إىل نقطة مفادها أّن بإمكان 
األنبياء ـ عالوًة عىل ما يتمّتعون به من بالعقل املستفاد واالّتصال بالعقل الفّعال لتلّقي 
الوحي ل أن يتلّقوا احلقائق الوحيانّية بواسطة القّوة املتخّيلة أيضًا. ويرى الفارايّب أّن 

القّوة املتخّيلة تتوّسط احلاّسة والناطقة]]]. 

قّوُة  ومتّدهم  الكيّلّ  الوحي  إدراك  يف  األنبياء  يمّد  العقل  فإّن  أخرى،  وبعبارة 
اخليال يف إدراك الوحي اجلزئّي ومشاهدة مالئكة الوحي وسامع كالمهم. وهلذا، فإّن 
أقسام  اكتشاف  فّعاالً يف  يلعب دورًا  املتخّيلة  العاقلة والقّوة  القّوة  استخدام كّل من 

]1]- آراء أهل املدينة الفاضلة، ص 108.
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العقل  بواسطة  الوحيانّية  والكّلّيات  املعقوالت  إدراك  ويتحّقق  املختلفة.  الوحي 
اّتصال  طريق  عن  كالمه  وسامع  الوحي  ملك  ومنها  اجلزئّيات،  ومشاهدة  املستفاد 

القّوة املتخّيلة للنبّي بالعقل الفّعال. 

والعقل  العاقلة  القّوة  كامل  يف  احلكيم  عن  النبّي  يتمّيز  ال  األساس،  هذا  وعىل 
هذه  يف  األخرى  إحدامها  تشارك  الشخصّيتني  كلتا  فإّن  املستفاد؛  والعقل  النظرّي 
املرحلة، بل الفرق بني هاتني االثنتني يكمن يف كامل القّوة املتخّيلة؛ أي الفصل املميِّز 

للنبّي عن احلكيم عبارة عن القّوة املتخّيلة]]].

العقل  مراتب  طريق  عن  النبوّي  الوحي  رضورة  عقالنّيًا  الرئيس  الشيخ  ويبنّي 
وخاّصة العقل املستفاد ورضورة قّوة احلدس وارتباط العقل البرشّي بالعقل الفّعال، 
، ويفتقد بعضهم إىل  ويذهب إىل أّن الناس خمتلفون فيام بينهم يف قّوة احلدس كيفًا وكاّمً
هذه القّوة، يف حني يمتلك آخرون درجات عالية منها. وال يوجد عىل وجه البسيطة 
التاّم  اّتصاهلم  جّراء  من  وذلك  القّوة،  هلذه  العليا  الرتبة  حيتّلون  قالئل  أشخاص  إال 
باحلقيقة، ومن دون تعليم من اخلارج، وهم حيصلون عىل البصرية النبوّية من خالل 

الربط بني العقل املستفاد والعقل الفّعال.

مراتب  الشفاء،  لكتاب  اخلامسة  املقالة  من  السادس  الفصل  يف  ابنسينا  ويذكر 
العقل، ويصف هنالك العقل القديّس بأعىل مراتب العقل]]]. ويف باب إمكان الوجود 

]1]- تحصيل السعادة، الفارايّب، ص 61-63؛ وكتاب العلّة ونصوص أخرى، ص 49-50؛ وآراء أهل املدينة الفاضلة، 

الفصالن 24 و25.

]2]- يقول ابن سينا بشأن العقل املستفاد: »أّما العقل املستفاد، فهو العقل بالفعل من حيث هو كامل.. فحينئذ 

يجوز أن يتّصل بالعقل الفّعال متام االتّصال.. فجائز إذن أن يقع اإلنسان بنفسه الحدس وأن ينعقد يف ذهنه القياس 

بال معلّم، وهذا ماّم يتفاوت بالكّم والكيف؛ أّما يف الكّم، فألّن بعض الناس يكون أكرث عدد حدس للحدود الوسطى، 

الزيادة  يقبل  التفاوت ليس منحرصاً يف حّد، بل  الناس أرسع زمان حدس، وألّن هذا  الكيف، فألّن بعض  وأّما يف 

والنقصان دامئاً وينتهي يف طرف النقصان إىل من ال حدس له البتّة، فيجب أن ينتهي أيضاً يف طرف الزيادة إىل من له 

حدس يف كّل املطلوب أو أكرثها، وإىل من له حدس يف أرسع وقت وأقرصه، فيمكن إذن أن يكون شخص من الناس 

مؤيّد النفس لشّدة الصفاء وشّدة االتّصال باملبادئ العقليّة إىل أن يشتغل حاّساً أعني قبوالً لها من العقل الفّعال 
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القوّي  واحلدس  القدسّية  القّوة  من  كاًل  وضع  والتنبيهات«  »اإلشارات  كتابه  من 
واشتامل النفوس القوّية ـ ومنها: النفَس النبوّية ـ يف ضمن هذه املرتبة]]].

ويوّضح الوحي بعد تقسيم العقل النظرّي، فيقول ما ترمجته: 

القّوة  أحدمها  قواها عىل قسمني:  فإّن  الناطقة،  بالنفس  ُتسّمى  التي  النفس  وأّما 
العاملة واآلخر القّوة العاملة ويوَصف كالمها بالعقل عىل سبيل االشرتاك. أّما القّوة 
العاملة، فهي التي ُتسّمى بالعقل العميّل، وأّما القّوة العاملة، فهي التي ُتسّمى بالعقل 
النظرّي ويمكنه إدراك املعاين والصور العقلّية وفهم الكّلّيات. وله مراتب من حيث 
إدراكه هذه املعاين: إحداها حني خيلو من املعقوالت كّلها وُيسّمى بالعقل اهليواليّن، 
املعقوالت  يدرك  والثالثة تكون حني  بامللكة..  بالعقل  ُيسّمى  األّولّيات،  أدرك  وإذا 
كّلها، فينقلب حينئذ ملكًة كي يطالع تلك املعقوالت فُيسّمى بالعقل بالفعل، والرابعة 
هي حني يطالع ويشاهد املعقوالت وُيسّمى بالعقل املستفاد، وإذا نالت نفوس الناس 
هذه الغاية يف العلم واألخالق، تّتجه نحو الفضيلة وهذه الغاية هي كامل الناس وهلذه 
اجلوهرة وجهان: أحدمها مّتجه إىل العقل الفّعال وهو العقل النظرّي ومن هنا، يقتبس 

العلم، والوجه اآلخر مّتجه إىل اجلسم وهو العقل العميّل]]].

وبطبيعة احلال، يستخدم ابنسينا أحيانًا مصطلح العقول الفّعالة بدالً عن مصطلح 
العقل الفّعال]]].

يف كّل يشء وترتسم فيه الصور التي يف العقل الفّعال، إّما دفعة وإّما قريباً من دفعة، ارتساماً ال تقليديّاً بل برتتيب 

يشتمل عىل الحدود الوسطى. فإّن التقليديّات يف األمور التي إمّنا تُعرف بأسبابها، ليست يقينيّة عقليّة، وهذا رضب 

من النبّوة، بل أعىل قوة النبّوة، واألوىل أن نسّمى هذه القّوة، قّوة حدسيّة وهي أعىل مراتب القوى اإلنسانيّة«. 

انظر: الشفاء، الطبيعيّات، كتاب النفس، املقالة الخامسة، الفصل السادس، ص 220.

]1]- اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا، ج 2، النمط الثالث، ص 360-365؛ املبدأ واملعاد، ابن سينا، ص 115.

]2]- رسالة النفس، ابن سينا، ص 26-23.

]3]- يقول يف هذا الصدد: العلم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له يف نفسه صورة ولكن هو واحد تفيض عنه 

الصور يف قابل الصور، فذلك علم فاعل لليشء الذي نسّميه علامً فكريّاً ومبدأ له وذلك هو للقّوة العقليّة املطلقة 

من النفوس املشاكلة للعقول الفّعالة. انظر: النفس من الكتاب الشفاء، ص333.



الكالم اإلسالمي المعاصر 108

ويصل ابن سينا يف هناية املطاف إىل قناعة مفادها أّن النبّي9 يتلّقى علم الغيب 
خالل  من  الوحيانّية  والعبارات  املختلفة  واألشكال  احلروف  وصورة  واحلقائق 
املالئكة، أو بمساعدة القّوة املتخّيلة، ويسمع الكالم اإلهلّي، ويشاهد امللك عىل هيئة 
شخص برشّي]]]. وتبلغ القّوة املتخّيلة النبوّية حّدًا من القدرة والطاقة، ال تستطيع معه 

احلواّس الظاهرّية أن تستويل عليها]]].

بالنفوس  اجلزئّية  األمور  يف  الوحي  تبيان  أجل  من  الرئيس  الشيخ  ويتمّسك 
النبوّية تّتصل بالنفوس الفلكّية،  أّن النفس  الفلكّية وعلمها بجزئّيات الطبيعة، مبّينًا 

وتّطلع عىل جزئّيات عامل الطبيعة]]].

ويّتفق شهاب الدين السهروردّي مع الفارايّب وابن سينا يف إنكار أّي دور فاعيّل 
للنبّوة يف تلّقي الوحي؛ إذ عمد إىل استعراض دورها القابيّل من خالل ارتقاء العقالنّية 
واالّتصال  املستفاد،  والعقل  بالفعل،  العقل  إىل  وبامللكة  بالقّوة  العقل  مرحلة  من 

بالعقل الفّعال، وتلّقي الصور العقلّية والكّلّية من ذلك العامل. 

وحسبام يزعم شيخ اإلرشاق، فإّن احلجاب الوحيد احلاجز بني األنوار اإلسفهبدّية 
أو النفوس واألنوار املجّردة هو الشواغل اجلسامنّية والعامل الظلاميّن]]]. 

ويقّسم السهروردّي ـ كغريه من احلكامء املتقّدمني ـ الوحي إىل كيّلّ وجزئّي، ويبنّي 
الفّعال،  بالعقل  املستفاد  العقل  عالقة  خالل  من  النبّي  بواسطة  الكيّلّ  الوحي  تلّقي 
باب  يف  ولكن  العرضّية؛  العقول  عرب  الكيّلّ  بالوحي  اخلاّص  الوجود  علم  ويوضح 

]1]- الرسالة العرشيّة، ص 12.

]2]- راجع: اإلشارات والتنبيهات، النمط العارش، الفصالن 21 و22، ص 142-145؛ وكذلك لبحث مراتب العقل، راجع: 

التجريد، رشح منط هفتم، ص 40؛ وكذلك راجع: قطب الدين محّمد بن محّمد الرازي، اإللهيّات من املحاكامت بني 

رشحي اإلشارات، ص 398-393.

]3]- رسالة يف النفس وبقائها ومعادها، ص 115-114.

]4]- األعامل الكاملة، شهاب الدين السهروردّي، ج 2، ص 236 وج 3 ص 445.



109خصائص األنبياء

يمكنه  ال  الوحيانّية،  األلفاظ  وسامع  امللك،  وإبصار  اجلزئّي،  الوحي  تلّقي  كيفّية 
مسايرة الفالسفة املاضني، وحّل ذلك عن طريق ارتباط النبّوة بالنفوس امللكّية. 

وبطبيعة احلال، يشري يف بعض مصنّفاته إىل مكانة املتخّيلة، متابعًا يف ذلك املرشب 
امللك  إبصار  يعّد  فال  آخر؛  اعتناق رأي  إىل  »املطارحات«  يميل يف  أّنه  املّشائّي، غري 
احلّس  عامل  يتوّسط  آخر،  عامل  يتحّدث عن  بل  اخليال،  قّوة  املتخّيلة يف  إبداعات  من 
وعامل العقل يسّمى بعامل امُلُثل املعّلقة. وقد حّذر احلكامء املّشائّيني من الغفلة عن عامل 
امُلُثل املعّلقة، أو عامل اخليال املنفصل، بأّن هذا العامل يقع بني العامل املحسوس والعامل 
املعقول. فإّن صور املالئكة وسائر احلقائق التي يبرصها النبّي عبارة عن واقعّيات تقع 
يف اخليال املنفصل وعامل امُلُثل املعّلقة، وال دور للقّوة املتخّيلة أو اخليال املّتصل للنبّوة 

يف إجيادها وإنتاجها]]].

القّوة  كامل  إىل  اجلزئّي  للوحي  تفسريه  يف  يستند  فهو  الشريازّي  الدين  صدر  أّما 
املستفاد  العقل  النظرّية؛ أي  القّوة  الكيّلّ بكامل  املتخّيلة كام متّسك يف تفسريه للوحي 

واالّتصال أو االحّتاد بالعقل الفّعال أو العقول الفّعالة.

وهلذا فهو يرى أّن القّوة املتخّيلة ينبغي أن متلك من القدرة ما تبرص به عامل الغيب 
جزئّي  وجه  عىل  املنظومة  احلسنة  واألصوات  اجلميلة  بالصور  وتشعر  اليقظة،  عند 
يف مقام هورقليا )العامل غري املاّدّي( أو غريه من العوامل الباطنّية، وتبرصها أو حتكي 
ما تبرصه النفس يف عوامل اجلواهر املجّردة العقلّية. فعليها أن تبرص وتسمع ما تبرص 

وتسمع يف املنام]]].

ويف رؤية صدر املتأهّلني، فإّن مجيع العقول املجّردة واحلّق ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل هي من 
روح  هو  الرشيعة،  لسان  عىل  منّا  املجّردة  املخلوقات  أقرب  أّن  غري  الفّعال؛  القسم 

]1]- األعامل الكاملة، شهاب الدين السهروردّي، ج 1 ص 495 و496 وص 245-230.

]2]- املبدأ واملعاد يف الحكمة املتعالية، ص 547 و548.
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القدس الذي يصفه بالقول: 

به،  اّتصلنا  إذا  الذي  وهو  لألنبياء:،  الوحي  بإلقاء  واملؤّيد  القوّي  الشديد  املعّلم 
أّيدنا، وكتب يف قلوبنا اإليامن، والعلوم احلّقة ]]].

وبناًء عىل ذلك، فقد َقبِل صدراملتأهّلني بنظرّيتني خمتلفتني؛ مها املّشائّية واإلرشاقّية؛ 
فهو يرى أّن اإلدراك الكيّلّ احّتاد النفس اإلنسانّية مع العقل الفّعال )أي العقل العارش 
الواحد يف سلسلة العقول الطولّية( ويف الوقت نفسه، يقبل وجهة النظر الرامية إىل أّن 
اإلدراك العقيّل إبصار للُمُثل األفالطونّية )أي: العقول العرضّية املتكّثرة(. وهنا جيب 
إيضاح أّنه هل يمكن اعتبار حصول اإلدراك الكيّلّ عن طريق احّتاد النفس مع العقل 
صدر  مراد  أّن  هو  اجلمع  وجه  العرضّية؟  املفارقة  امُلُثل  إبصار  طريق  وعن  الفّعال، 
حقيقة  الفّعال  العقل  مع  األفالطونّية  وامُلُثل  العرضّية  العقول  من  الشريازّي  الدين 
واحدة؛ لكن جيب أن جيري احلديث ـ بعد اآلن ـ عن عّدة عقول فّعالة بدالً من عقل 

فّعال واحد، كام أّنه استعمل يف بعض كتاباته تعبري العقول الفّعالة]]].

بوجوب  اعرتافه  بعد  األنبياء:  عىل  الوحي  إنزال  كيفّية  يف  املتأهّلني  صدر  يقول 
يقومون  الذين  العلامء  وخدمة  وحمتواها  األنبياء  عىل  املنَزلة  اإلهلّية  بالكتب  اإليامن 

بتأويل القرآن، يقول يف باب ماهّية إنزال الوحي:

من  املراد  أّن  املتكّلمني،  من  املفّسين وغريهم  من  ألسنة مجاعة  الدائر عىل  فمن 
إنزال الوحي أّن جربئيل 7 سمع يف السامء كالم اهلل تعاىل فنزل به عىل الرسول9. 
ورّبام استشكل بعضهم هذا أي سامع جربئيل كالم اهلل سّيام القائل بأّن كالمه ليس من 
جنس األصوات واحلروف فأجابوا عنه: أّما املعتزلة، فبأّنه خيلق اهلل أصواتًا وحروفًا 

]1]- املصدر السابق، ص 449.

]2]- تفسري فلسفة الوحي من الفارايّب إىل صدر الدين الشريازّي )بالفارسية: تبيني فلسفه وحي از فارايب تا مالّصدرا(، 

موىس ماليري، ص 158 و159.
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عىل لسان جربئيل وهذا معنى الكالم عندهم. وأّما األشاعرة، فتارًة بأّنه حيتمل أن خيلق 
اهلل له سامعًا لكالمه ثّم أقدره عىل عبارة يعرّب هبا عن ذلك الكالم. وتارة بأّنه جيوز أن 
خيلق اهلل يف اللوح املحفوظ كتابة هبذا النظم املخصوص، فقرأه جربئيل 7 فحفظه، 
خمصوص  جسم  يف  املخصوص  النظم  هبذا  مقّطعة  أصواتًا  خيلق  أن  بتجويز  وتارة 
الكالم  ذلك  ملعنى  املؤّدية  العبارة  هو  بأّنه  رضورّيًا  علاًم  له  وخيلق  جربئيل،  فتلّقفه 
القديم.. وطائفة استدّلوا عىل كون املالئكة أجسامًا متحّيزة.. وأّما عىل مسلك هؤالء 
وممشاهم من القول بام هو رصيح احلّق وما عليه كاّفة احلكامء اإلهلّيني والرّبانّيون من 
اإلسالمّيني وهو أّن املالئكة ـ كام مّر ـ ُتطَلق عىل قبائل علوّيات وسفلّيات ساموّيات 
بأّن كالم اهلل ليس مقصورًا  القول  منّا  مّر  وأرضّيات، قدسّيات وجسامنّيات .. وقد 
عىل ما هو من قبيل األصوات أو احلروف، وال عىل ما هو من قبيل األعراض مطلقًا 
ألفاظًا كانت أو معاين، بل كالمه ومتكّلمّيته يرجع إىل رضب من قدرته وقادرّيته، وله 
اقترصوا  أخرى  وطائفة  خمصوصة.  صورة  والسفلّية  العلوّية  العوامل  من  عامل  كّل  يف 
عىل القول بالتالقي الروحايّن والظهور العقاليّن بني النبّي9 وامللك احلامل للوحي. 
فسّموا ظهوره العقاليّن لنفوس األنبياء: نزوالً تشبيهًا للهبوط العقيّل بالنزول احليّسّ 

ولالعتالق الروحايّن باالّتصال املكايّن، فيكون قولنا: نزل امللك استعارة تبعّية]]]. 

األوىل بوصفه  الرؤية  يقّدم  التنزيه، كام  الرؤية إرسافًا يف  الشريازّي هذه  عّد  لقد 
باطلني  ويعّدمها  الصواب،  طريق  عن  القولني  كال  ويستبعد  التشبيه،  يف  إرسافًا 

وخمالفني للهداية واألحاديث النبوّية املتواترة والقوانني العقلّية. 

واملالئكة  جربئيل  يبرص  النبّي9  أّن  عىل  جتمع  اإلسالمّية  األّمة  أّن  عن  فضاًل 
املقّربني بالبرص اجلساميّن، ويسمع الكالم اإلهلّي جاريًا عىل ألسنتهم القدسّية بالسمع 
بأّن املعّول عليه يف السامع واإلبصار احلّسّيني  اجلساميّن، فإّن العقل يربهن عىل ذلك 
لدى اإلنسان هو وجود الصور البرصّية؛ كاأللوان، واألشكال، والصور املسموعة؛ 

]1]- تفسري القرآن الكريم، ص 147-144.



الكالم اإلسالمي المعاصر 112

مها الصورة  إذن ـ  كاألصوات، واحلروف والكلامت؛ فاملبرَص واملسموع احلقيقّيان ـ 
احلاصلة يف النفس؛ ال الصورة اخلارجّية، واملاّدة الوضعّية التي هي مدَركة بالعرض]]].

حاصل الكالم أّن احلكامء اإلسالمّيني قاموا عند تبيينهم الوحي بالفصل بني مقاَمِي 
، والوحي اجلزئّي. وقد استفادوا من أجل تبيني الوحي الكيّلّ وتربيره عقلّيًا  الوحي الكيّلّ
من اّتصال النفس اإلنسانّية أو احّتادها يف مرتبة العقل املستفاد مع العقل الفّعال أو العقول 
الفّعالة أو إبصار العقول العرضّية وامُلُثل األفالطونّية، وأفادوا يف تبيني الوحي اجلزئّي 
وتربيره عقلّيًا من اّتصال العقل العميّل للنبّي بالنفوس الفلكّية أو املثال املنفصل واالّطالع 
بالكّلّيات  النبّي كذلك عىل الوحي والعلم  العلمّية اجلزئّية فيها. فيحصل  عىل الصور 
والوحي والعلم باجلزئّيات، من مصادرمها احلقيقّية واألصلّية. وقد اكتفى الفارايّب يف 
حتليل الوحي هبذا القدر من تبيني مراتب العقل النظرّي، ووصف العقل املستفاد بالعقل 
النبوّي، وقّدم الصورة املعقولة النازلة عن طريق العقل الفّعال، عىل أّنه وحي، ولكن 
صدر الدين الشريازي يرى أّنه بالرغم من أّن غاية الوجود اإلنساين تتلّخص يف الوصول 
يمكن حتّققها يف غري  املزية  أّن هذه  الفّعال؛ غري  بالعقل  املستفاد واالّتصال  العقل  إىل 
األنبياء أيضًا. ولذلك، مع أّن للنبّوة دورًا أساسّيًا يف قابلّية الوحي وتلّقيه من وجهة نظر 
احلكامء اإلسالمّيني، وُتوفَّق النبّوة لتلّقي الوحي باالرتقاء والوصول إىل العقل املستفاد 
واحلدس القوّي والقّوة املتخّيلة املتعالية؛ غري أّن أّيًا من احلكامء اإلسالمّيني مل يذعن هلا 

بالدور الفاعيّل، ومل يتقّبلوا تأثري ثقافة العرص عىل إجياد الوحي]]].

5/2/14. أقسام الوحي النبوّي:

أقسام  لتبيني  ـ  املختلفة  الوحي  معاين  تبيان  إىل  إضافة  ـ  الكريم  القرآن  عرض 
الوحي النبوّي؛ فاألقسام الثالثة للوحي النبوّي هي: الوحي اإلهلّي املبارش إىل النبّي، 

]1]- املصدر نفسه.

]2]- راجع: مقالة ماهية الوحي يف الحكمة اإلسالمية، للمؤلّف، مجلّة قبسات.
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يشء  أّي  أو  احلجاب  طريق  عن  والوحي  اإلهلّي،  امللك  طريق  عن  املبارش  والوحي 
آخر. يقول اهلل سبحانه يف هذا املجال: 

نِِه 
ْ
ْو يُْرِسَل َرُسولً َفُيوِحَ بِإِذ

َ
ْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أ

َ
 أ

ً
 وَْحيا

َّ
َمُه الُل إِل

ِّ
ن يَُكل

َ
﴿َوَما َكَن لِبََشٍ أ

ْمِرنَا﴾]]].
َ
ْن أ  مِّ

ً
َْك ُروحا وَْحْيَنا إِلَ

َ
َذلَِك أ

َ
ٌّ َحِكيٌم َوك َما يََشاء إِنَُّه َعِ

ويشري يف آيات أخرى إىل الوحي يف املنام والوحي املبارش وبواسطة الروح األمني 
والوحي املبارش: 

ََراَم إِن َشاء الُل﴾؛]]] َمْسِجَد الْ
ْ
نَّ ال

ُ
َْدُخل

َ
َقِّ ل ْؤيَا بِالْ ُ الرُّ

َ
َقْد َصَدَق الُل َرُسول

َ
﴿ل

بَِك﴾؛]]]
ْ
ل
َ
ِمنُي َعَ ق

َ ْ
وُح ال ﴿نََزَل بِِه الرُّ

ِقيالً﴾؛]]]
َ
ْولً ث

َ
ْيَك ق

َ
ِق َعل

ْ
﴿إِنَّا َسُنل

ينقسم الوحي يف تقسيم آخر، إىل تكوينّي وترشيعّي: 

أّما الوحي الترشيعّي فهو جمموعة التعاليم واألحكام التي أنزهلا اهلل تعاىل عىل األنبياء 
دفعة أو تدرجيّيًا حتت تسمية الرشيعة والدين. وأّما الوحي التكوينّي فهو استعداد وغريزة 
يف املخلوقات، وكذلك القوانني العاّمة احلاكمة عىل نظام الكون والتي تسري بأهداف 
حمّددة. وعىل هذا األساس، يمكن عّد الوحي حقيقة تتحّقق يف مجيع املخلوقات وتضمن 
هدايتها. وتوجد هذه احلقيقة اإلهلّية بمراتب طولّية شّتى يف املخلوقات. ويتمّتع األنبياء 
الالحقة  باملراتب  املخلوقات  سائر  وتتمّتع  احلقيقة،  هذه  من  العالية  باملرتبة  اإلهلّيون 

للوحي؛ كالرؤى الصادقة التي حتصل لألناس االعتياديني.

]1]- سورة الشورى: 51.

]2]- سورة الفتح: 27.

]3]- سورة الشعراء: 193.

]4]- سورة املزّّمل: 5.
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6/2/14. خصائص الوحي النبوّي:

كتابه  يف  املطّهري  العالمة  ذكر  وقد  خمتلفة؛  خصائص  واإلهلّي  النبوّي  للوحي 
اخلصائص  هلذه  رشحًا  نقّدم  يأيت  وفيام  األنبياء.  وحي  ختّص  سامت  أربع  »النبّوة«، 

األربع بمزيد من اإليضاح:

الباطن؛  ُيتلّقى من  اإلهلّي  الوحي  أّن  ويعني ذلك  بالباطن:  الوحي  أّوالً: عالقة 
أغلب  9 يف  األعظم  النبّي  كانت حواّس  الظاهرّية. وهلذا،  احلواّس  ال عن طريق 
األحيان التي ينزل فيها الوحي عليه تتثاقل، ثّم يتصّبب عرقًا. وقد أشار القرآن إىل 
للوحي:  األخرى  املصاديق  ومن  بَِك﴾]]]. 

ْ
ل
َ
ق َعَ  ِمنُي 

َ ْ
ال وُح  الرُّ بِِه  ﴿نََزَل  بالقول:  ذلك 

اإلهلام، والرؤى الصادقة، وهي أمور تنكشف لإلنسان باطنّيًا.

ثانيًا: مصاحبة الوحي للتعليم اإلهلّي: حينام ال يكون هناك وحي إهلّي خارجّي، 
وال حيصل هذا الوحي عن طريق احلواّس الظاهرّية أيضًا، فلن يكون له معّلم طبيعّي 
وإنسايّن، وال يمكن اكتشافه باالختبار والتجربة؛ لكنّه ال يشبه غرائز احليوانات التي 
َوَتَعاىٰل. وقد أشارت إىل  ُسبَحانَُه  التعليم يف ذاته ومعّلمه هو اهلل  ال تعليم هلا، بل هو 

ذلك اآليات الكريمة التي تقول: 

َن﴾]]].
ْ
غ

َ
أ
َ
 َفَهَدى َووََجَدَك َعئاِلً ف

ًّ
آَوى َووََجَدَك َضال

َ
 ف

ً
ْم َيِْدَك يَتِيما

َ
ل
َ
﴿أ

ُم﴾]]].
َ
ْم تَُكْن َتْعل

َ
َمَك َما ل

َّ
﴿َوَعل

ُقَوى﴾]]].
ْ
َمُه َشِديُد ال

َّ
﴿َعل

]1]- سورة الشعراء: 193.

]2]- سورة الضحى: 8-6.

]3]- سورة النساء: 113.

]4]- سورة النجم: 5.
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ثالثًا: استشعار الوحي النبوّي: يعي ويستشعر األنبياء أحواهلم املعنوّية وامللكوتّية، 
وهم يدركون الطابع الوحيايّن للتعاليم الدينّية. وبعبارة أخرى، كيف عرف األنبياء 

أّن الوحي قد نزل عليهم، وأهنم ُبعثوا، وأّن جربئيل هو الوسيط؟ 

جيب أن نعلم بأّن اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل يوّفر عىل أساس قاعدة اللطف واحلكمة مجيع 
الطرق والوسائل الكفيلة هبداية العباد وإطاعتهم وسعادهتم، ولو مل يكن األمر عىل 

هذا النحو، للزم نقض الغرض. وهلذا، يمّهد اهلل بنفسه األرضّية لعلم األنبياء.

َماَواِت  السَّ وَت 
ُ
ك

َ
َمل إِبَْراِهيَم  نُرِي  َذلَِك 

َ
﴿َوك الشأن:  هبذا  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  احلّق  يقول 

ُموقِننَِي﴾]]].
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ْرِض َوِلَك

َ
َوال

َِكيُم﴾]]]. َعِزيُز الْ
ْ
نَا الُل ال

َ
﴿يَا ُموَس إِنَُّه أ

.[[[
وَن﴾ 

ُ
ُمْرَسل

ْ
يَّ ال َ  لَ

ُ
 َيَاف

َ
 ل

ِّ
َْف إِن  تَ

َ
﴿يَا ُموَس ل

وقال اإلمام الصادق 7 رّدًا عن سؤال زرارة بن أعني عن كيفّية علم النبّي: 

»إّن اهلل إذا اخّتذ عبدًا رسوالً أنزل عليه السكينة والوقار، فكان ]الذي[ يأتيه من 
قبل اهلل مثل الذي يراه بعينه«]]].

ومن اجلدير بالذكر هنا أّن الوحي ال ينزل عىل األنبياء إاّل بعد اجتيازهم املراحل 
املتدّنية، وبلوغهم املنازل السامية. ويف هذه احلالة، يقف اإلنسان بالعلم احلضورّي 

عىل املنزل واملقام الذي تبّوأه.

رابعًا: وساطة الوحي: اعتاد األنبياء عىل تلّقي الوحي النبوّي عن طريق خملوق 
آخر ُيدعى الروح األمني وجربئيل. وُيعّد جربئيل وسيطًا للوحي اإلهلّي]]].

]1]- سورة األنعام: 75.

]2]- سورة النمل: 9.

]3]- سورة النمل: 10.

]4]- تفسري العيّايّش، ج 2، ص 201.

]5]- الحظ: النبّوة، مرتىض املطّهرّي، ص 81-84 )النسخة الفارسيّة(.
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3/14. ثانياً: عصمة األنبياء:

بادر  سمة  وهي  واألخطاء،  الذنوب  من  عصمتهم  اإلهلّيني  األنبياء  صفات  من 
اإلسالم  علامء  رأي  يف  النبّوة  مقام  وحيتّل  وإثباهتا.  تبيينها  إىل  املسلمون  املتكّلمون 
مكانة مهّمة تعارض إتيان الصغائر أو الكبائر واألخطاء عىل سبيل السهو أو العمد. 

نفسه  يطرح  مهّم  سؤال  هناك  املثبِتة،  وأدّلتها  العصمة  ماهّية  يف  الولوج  وقبل 
حول نشأة العصمة؛ مفاده: ما هو املنبع واملنشأ لنظرّية العصمة بني املسلمني؟ ومتى 

تبلورت هذه الفكرة عندهم؟ 

ظهرت  وقد  الكريم،  القرآن  من  تنبع  اإلسالمّية  النظرّية  هذه  أّن  يف  ريب  ال 
مسألة  إىل  عديدة  آيات  يف  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  أشار  فقد  اإلسالم؛  صدر  منذ  معاملها 
وَن 

ُ
َويَْفَعل َمَرُهْم 

َ
أ َما  الَل  َيْعُصوَن   

َ
العصمة؛ حيث يقول بخصوص عصمة املالئكة: ﴿ل

َما يُْؤَمُروَن﴾]]].

 ِمْن 
َ

َاِطُل ِمْن َبنْيِ يََديِْه َول
ْ

تِيِه ال
ْ
 يَأ

َ
وفيام خيّص عصمة القرآن الكريم قال تعاىل: ﴿ل

ِفِه﴾]]].
ْ
َخل

تَِك  بِِعزَّ
َ
كام ورد أيضًا يف بيان عصمة بعض الناس عىل لسان الشيطان قوله تعاىل: ﴿ف

ِصنَي﴾]]].
َ
ُمْخل

ْ
 ِعَباَدَك ِمْنُهُم ال

َّ
ْجَِعنَي إِل

َ
ِويَنَُّهْم أ

ْ
غ

ُ َ
ل

من هنا، فإّن الشبهة القائلة بأّن نظرّية العصمة قضّية رّوج له بعض حديثي العهد 
باإلسالم ممن كانوا عىل دين اليهودّية، ليست عىل صواب؛ فاليهود مل يكونوا يؤمنون 
بارتكاب  وقذفهم  أنبيائهم  عىل  االفرتاء  ديدهنم  من  وكان  بنيإرسائيل،  أنبياء  بعصمة 

املعايص الكثرية. 

]1]- سورة التحريم: 6.

]2]- سورة فّصلت: 42.

]3]- سورة ص: 82.
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ومن جهة أخرى، فإّن املتكّلمني من اإلمامّية واملعتزلة ليسوا هم أّول َمن جاء هبذه 
النظرّية؛ فقبل نشوب اخلالف بني املسلمني حول قضّية اإلمامة، كانت نظرّية العصمة 

شائعة بني أتباع رسول اهلل9 مستفيدًة من اآليات القرآنّية]]]. 

1/3/14. مناحي العصمة:

وُتسّمى  واإلمساك.  املنع  تعني  وهي  »َعَصَم«،  بامّدة  »العصمة«  مفردة  ترتبط 
العصمة هبذا االسم؛ ألّن الشخص املعصوم ُيمنع من ارتكاب املعصية واخلطأ. يقول 
اللغوّي الشهري اخلليل الفراهيدّي يف هذا اخلصوص: أن يعصمك اهلل من الرّش؛ أي: 

يدفع عنك، واعتصمت باهلل؛ أي: امتنعت به من الرّش]]]. 

وقد عّرف ابنفارس، العصمة بالصيانة اإلهلّية من كّل سوء يقع العباد فيه]]]. وفّس 
الراغب األصفهايّن كلمة »العصمة« باإلمساك]]]. 

وأشار كّل من الشيخ املفيد والسّيد املرتىض والشيخ الطويّس إىل املعنى اللغوّي 
للعصمة]]].

]1]- الحظ: مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج 5، ص 6؛ عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، 

السبحايّن، ص 10؛ اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، السبحايّن، ج2 ، ص 154؛ أضواء عىل عقائد الشيعة اإلماميّة 

وتاريخهم، السبحايّن، ص 289؛ رسائل ومقاالت، السبحايّن، ص 294؛ سرية الرسول األكرم يف القرآن الكريم )بالفارسية: سريه 

رسول اكرم در قرآن(، الجوادّي اآلميّل، ج 5، ص 6؛ عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، الجوادي اآلميّل، ص 10.

]2]- كتاب العني، الخليل بن أحمد الفراهيدّي، ج 1، ص 313 .

]3]- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 4 ، ص 331.

]4]- املفردات، الراغب األصفهايّن، ص 336. وقال ما نّصه: »العصم اإلمساك واالعتصام االستمساك، قال: ال عاصم 

اليوم من أمر الله؛ أي: ال يشء يعصم منه«.

]5]- إّن العصمة يف أصل اللغة هي ما اعتصم به اإلنسان من اليشء كأنّه امتنع به عن الوقوع فيام يكره.. ومنه 

قولهم: »اعتصم فالن بالجبل« إذا امتنع به ومنه. ُسّميت »العصم« وهي وعول الجبال المتناعها بها. والعصمة يف 

الله تعاىل هي التوفيق الذي يسلم به اإلنسان ماّم يكره إذا أىت بالطاعة وذلك مثل إعطائنا رجالً غريقاً حبالً ليتشبّث 

به فيسلم فهو إذا أمسكه واعتصم به ُسّمي ذلك اليشء عصمة له ملا تشبّث به وسلم به من الغرق ولو مل يعتصم 

به، مل يُسمَّ عصمة. وكذلك سبيل اللطف، أّن اإلنسان إذا أطاع ُسّمي توفيقاً وعصمة وإن مل يطع مل يُسمَّ توفيقاً وال 
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من  خمتلفة  وتوّجهات  مناٍح  نوقشت  للعصمة،  االصطالحّي  املعنى  خيّص  وفيام 
اللطف  لواء  حتت  العصمة  بعضهم  فأدرج  اإلسالمّيني]]]؛  واحلكامء  املتكّلمني  ِقَبل 
النفسانّية،  بالكلمة  مجاعة  ووصفته  العاقلة،  القّوة  آخرون  وعّده  اإلهلّيني،  والفضل 

وفّسته أخرى باحليثّية اخلاّصة.

، فذهبوا إىل أّن  أّما الشيخ املفيد والسّيد املرتىض واملحّقق الطويّس والعاّلمة احليّلّ
اللطف يمّثل حقيقة العصمة]]]. ومن متكّلمي األشاعرة واملعتزلة الذين عّدوا العصمة 

لطفًا إهليًا البيايّض]]] األشعرّي، والقايض عبداجلّبار املعتزيّل]]].

الفضل  أو  اللطف  ضمن  يف  يصنّفها  الذي  العصمة  عن  االنطباع  هذا  أّن  ومع 
اإلهلّيني صحيح ال غبار عليه؛ إاّل أّن ذلك ال حيّدد القّوة املؤّثرة يف مصونّية أئّمة الدين 

من املعصية واخلطأ. 

القّوة  كامل  الدين  أئّمة  يف  العصمة  حقيقة  أّن  إىل  املسلمون  احلكامء  ذهب  وقد 

عصمة و.. )أوائل املقاالت، الشيخ املفيد، ص 66( وأصل العصمة يف وضع اللغة املنع، يقال: فالناً من السوء إذا 

منعت من فعله به، غري أّن املتكلّمني أجروا هذه اللفظة عىل من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعاىل 

به؛ ألنّه إذا فعل به ما يعلم أن ميتنع عنده من فعل القبيح، فقد منعه منه، فأجروا عليه لفظ املانع قرساً أو قهراً. 

)رسائل السيّد املرتىض، ج 3، ص 326.( و»العصمة املنع من اآلفة واملعصوم يف الدين؛ املمنوع باللطف من فعل 

القبيح، ال عىل وجه الحيلولة« )التبيان، الشيخ الطويّس، ج 5، ص 490(.

]1]-راجع: الكالم الفلسفّي )بالفارسية: كالم فلسفي(، محّمدحسن قدردان قرامليك، ص 377-364.

الطاعة  املعصية وترك  باملكلّف بحيث ميتنع منه وقوع  الله  يفعله  االعتقاديّة، 37: »العصمة لطف  النكت   -[2[

مع قدرته عليهام.« ؛ والسيّد املرتىض، مسائل املرتىض، مؤّسسة البالغ، الطبعة األوىل، بريوت، 1422، ص 188: »إّن 

العصمة هي اللطف الذي يفعله تعاىل.« وكذلك السيّد املرتىض، علم الهدى، رسائل الرشيف املرتىض، ج 3، ص 325 

و326: »فيختار العبد عنده االمتناع العدول عن القبيح، ويقال: إّن العبد معتصم، ألنّه اختار عند هذا الداعي الذي 

فعل االمتناع عن القبيح.« وتلخيص املحّصل، ص 369: »إّن الله يف حّق صاحبها لطفاً ال يكون له مع ذلك داٍع إىل 

ترك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىل ذلك.« والباب الحادي عرش، ص37: »العصمة لطف خفّي يفعل الله 

تعاىل باملكلّف بحيث ال يكون له داٍع إىل ترك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىل ذلك.«؛ جامع األرسار ومنبع 

األنوار، ص242: »العصمة من الله هي التوفيق الذي يسلم به اإلنسان فيام يكره إذا أىت الطاعة«.

]3]- الرصاط املستقيم، ج 1، ص 50 و116.

]4]- راجع: املغني، ج 13، ص 15.
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الكامل من خالل هذا  فإّن اإلنسان  الغضبّية والشهوّية.  القّوة  إزاء  العاقلة لإلنسان 
التوّجه يسيطر بعد تقوية القّوة العاقلة عىل القوى األخرى للنفس؛ أي القوى الغضبّية 
والشهوّية، وجيعلها مطيعة للقّوة العاقلة. وتبلغ نفس النبّي والويّل بعد اجتياز مراحل 
التكامل واالرتباط واالّتصال بالعقل الفّعال )امَلَلك اإلهلّي( مقامًا اليتوّفر فيه املجال 

لتحّقق املعصية يف وجوده]]].

ومع أّننا ال نشّك يف أّن تكامل القّوة العاقلة يلعب دورًا فّعاالً يف حقيقة العصمة؛ 
لكن هل يكفي هذا النوع من التكامل للوصول إىل مقام النبّوة؟ وهل يبلغ كّل حكيم 
يملك فعلّية القّوة العاقلة، مقام عصمة النبّي أو الويّل؛ أم أّنه يصل إىل مرتبة من مراتب 

العصمة وحسب؟ 

العصمة  نيل  يف  يستغنون  ال  املعصومني:  األنبياء  أّن  السطور  هذه  كاتب  يرى 
وهداية الناس عن الفضل واللطف اإلهلّيني حّتى بعد ما بلغوه من الرقّي العقيّل. 

إّن فعلّيلة القلّوة العاقللة ال تقلوم إال بتوفلري األرضيلة الالزمة حلصول اإلنسلان 
العاقلل علىل العقلل املسلتفاد، ويرتبلط علن طريلق ذللك بالعقلل الفّعلال، ويتلّقلى 

]1]- راجع: اإلشارات، ابن سينا، النمط العارش، ج3، ص130. يقول املحّقق الالهيجّي لدى تبيينه هذا املنحى، يف 

كتابه »گوهر مراد« يف الصفحة 379: »اعلم أّن ثبوت هذا األمر يف طريقة الحكامء، يف كامل الظهور؛ ألنّه وبناء عىل 

الخاّصيّة الثالثة، تكون جميع القوى النفسانيّة مطيعة ومنقادة للعقل، والعقل من حيث هو عقل ميتنع فيه إرادة 

املعصية وصدور الفعل القبيح عنه. املراد بالعصمة هو الغريزة التي ال ميكن معها صدور الداعي إىل املعصية مع 

القدرة عليها؛ وهذه الغريزة عبارة عن قّوة العقل، بحيث توجب قهر القوى النفسانيّة.« ويقول العالمة الرناقّي يف 

»أنيس املوّحدين«، ص99: »قابل مرتبة النبّوة هو الذي أصبحت جميع قواه الطبيعيّة والحيوانيّة والنفسانيّة مطيعة 

العقَل، فمن املحال أن تصدر عنه معصية؛ ألّن جميع الذنوب قبيحة  منقادة مقهورة له، ومن تتبع جميع قواه 

يف نظر العقل، وكّل من تصدر عنه معصية، فمن املحال أن يرتكب معصية مامل تغلب عقلَه إحدى قواه؛ كالقّوة 

الغضبيّة أو القّوة الشهويّة أو غريهام.«؛ ويقول املقداد السيورّي يف=

قابالً،  =اللوامع اإللهيّة، ص 242: »وقال بعض الحكامء: إّن املعصوم خلقه الله جبلّة صافية وطينة نقيّة ومزاجاً 

وخّصه بعقل قوّي وفكر سوّي، وجعل له ألطافاً زائدة، فهو قوّي مبا خّصه عىل فعل الواجبات واجتناب املقبّحات 

النفس  األّمارة مأسورة مقهورة يف حيّز  النفس  الجهات، فتصري  السموات واألرض عن عامل  وااللتفات إىل ملكوت 

العاقلة«.



الكالم اإلسالمي المعاصر 120

الوحلي اإلهللّي بشلكل صحيلح؛ ولكلن هلل لله أن حيفلظ الوحلي اإلهللّي ويبلغله 
ويبّينله بالقلّوة العاقللة فقط؛ وهلو متمّتلع بالعصمة؟ يبلدو أّن ذلك يسلتلزم الفيض 
واللطلف اإلهلّيلني أيضلًا، وإن ُيعلّد الوصلول إىل فعلّية القلّوة العاقلة كذللك، فيضًا 

. هلّيًا إ

يقول العالمة اجلوادّي يف رشحه لكلامت ابنسينا]]] يف حقيقة العصمة:

أّملا  العملل.  إىل  العللم، واآلخلر  إىل  يعلود  العصملة علىل قسلمني: أحدمهلا 
القسلم األّول؛ أي العصملة التلي تعلود إىل العللم، فهلو أن يكلون النبلّي معصومًا 
يف مجيلع شلؤونه وأملوره العلمّيلة وأبعلاده اإلدراكّيلة، واّتضلح عنلد ترشحيه كامل 
القلّوة النظرّيلة أّن النبلّي يتلّقى الوحي بواسلطة العقل املسلتفاد من حلرضة احلكيم 
العليلم وتتجّسلم وتتمّثلل تللك املعلارف واملعلوملات والعللوم املتلّقلاة، يف حّسله 
املشلرتك؛ بحيلث ال يداخلله الوهلم وال تتالعب سلائر القلوة املهجلورة. فال يرى 
سلوى احللّق وال يفّكر يف سلوى احلّق؛ ألّنله نال مقاملًا يدور حول ملدار احلّق وقد 
تلّقلى املعلارف والعللوم ملن عند حكيلم عليم ال جملال للخطأ يف حرضتله. فإن تّم 
حلّد العصملة ونصاهبلا العلمّيلان يف هذه املرحللة ملن التلّقي واألخذ، يلأيت الدور 
علىل العصملة يف املرحللة الثانيلة، وهلي مرحللة احلفلظ والضبلط، بحيلث يكلون 
النبلّي حمفوظلًا ومصونلًا ملن السلهو واخلطلأ أيضلًا؛ ألّن القانلون الكاملل الوحيد 
لسلعادة اإلنسلان هلو الوحلي وللو مل يكلن الوحلي النلازل ملن حلرضة املعّللم 
اإلهللّي اللذي هلو العقلل الفّعلال، مصونلًا ملن اللزوال وسلهو املعصلوم وخطئه، 
فللن يكلون له جلدوى البّتة.. وملن هنلا، يّتضح للزوم العصمة يف مرحللة اإلبالغ 
والبيلان؛ بحيلث ال يبّللغ سلوى عني ملا ُأوحي إليه منلذ البدء وال يمليل عن هوى، 
فلال خيطلئ وال يعرتيله النسليان، كلام أّنه ال خيطلئ يف احلفلظ والضبط. هلذه مقولة 

العرشون من  الفصل  اشارات،  املقالة األوىل؛ وكذلك:  التاسع من  الفصل  ابن سينا،  اإللهيات،  الشفاء،  ]1]- راجع: 

النمط العارش والفصل الرابع من النمط التاسع والفصل السادس والعرشون من النمط العارش.
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حلول العصملة العلمّية. وأّما القسلم الثلاين؛ أي العصملة العملّية، فهلي أن يكون 
النبلّي يف مجيلع الشلؤون واألملور العملّيلة وأبعلاد فعلّيتله معصوملًا بحيلث يقلوم 
بلكّل ملا يسلتحّق القيلام به ويرتك ملا يسلتحّق الرتك حّتلى يكون اجللذب والدفع؛ 

أي حّبله وبغضله يف سلبيل اهلل تعاىل وخالَصلنِي له]]].

امتالَك  العصمة  حقيقة  املسلمني  احلكامء  من  وطائفة  املتكّلمني  بعض  عّد  وقد 
ملكة نفسانّية تصون اإلنسان من ارتكاب الذنوب]]]: 

يقول الفاضل املقداد يف كتابه اللوامع اإلهلّية: العصمة ملكة نفسانّية متنع املّتصف 
هبا من الفجور مع قدرته عليه]]].

إىل  داٍع  معها  يكون  ال  ملكة  العصمة  الشأن:  هذا  يف  النراقّي  العالمة  ويكتب 
املعصية مع القدرة عليها]]].

وقد أذعن هبذا املنحى بعُض املتكّلمني من أهل السنّة؛ مثل: املحّقق اجلرجايّن]]]، 
والقايض اإلجيّي]]]، والتفتازايّن]]].

وصللّور عللدد مللن املتكّلمللني املسلللمني ـ بللدالً مللن ترصحيهللم بكللون العصمللة 

]1]- راجع: املبدأ واملعاد، الجوادّي اآلميّل، ص 269-267.

]2]- يقول املحّقق الطويّس يف »نقد املحّصل« ص 369: »إنّها ملكة ال تصدر عن صاحبها معها الذنوب وهذا عىل 

رأي الحكامء.« يقول ميثم بن ميثم البحرايّن يف »النجاة يف القيامة يف تحقيق أمر اإلمامة«؛ مجّمع الفكر اإلسالمّي، 

ج 1، قم 1417؛ ص 55: »العصمة ملكة نفسانيّة ميتنع معها املكلّف من فعل املعصية«. ويقول الفاضل املقداد يف 

الباب الحادي عرش ص 37: »ملكة نفسانيّة لطف يفعله الله بحيث ال يختار معه ترك طاعة وال فعل معصية مع 

قدرته عىل ذلك«.

]3]- اللوامع اإللهيّة، ص 244.

]4]- أنيس املوّحدين، ص 97.

]5]- التعريفات، ص 65.

]6]- رشح املواقف، ج 8، ص 281.

]7]- رشح املقاصد، ج 5، ص 313.
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مللن اللطللف ـ أهّنللا صفللة وحالللة معّينللة، أو قللّوة توجللب مصونّيللة املّتصللف هبللا من 
املعصيللة]]]. 

وكذا  واألمر،  والقّوة  احليثّية  إهبام  أساسه:  من  التعريف  هذا  عىل  يؤخذ  ما  إّن 
غموضها الذي ال يسمح بظهور حقيقة العصمة.

ُسبَحانَُه  اهلل  أّن  فهو  العصمة  قضّية  يف  األشاعرة  غالبّية  تعتنقه  الذي  املسلك  أّما 
ارتكاب  قدرة  لكّن  معصية،  أو  قبيح  فعل  أّي  املعصوم  اإلنسان  يف  خيلق  ال  َوَتَعاىٰل 

املعصية ـ يف الوقت ذاته ـ غري منتفية عنه]]].

ويبتني حتليل األشاعرة هذا للعصمة عىل أساس نفي فاعلّية اإلنسان؛ فهم يعّدون 
كّل رضب من األفعال اإلنسانّية فعاًل إهلّيًا، وال يقولون بأّي دور لإلنسان يف ارتكاب 
فعله. وتتعارض هذه النظرّية ـ إضافة إىل ما ُيعاب عليها من القول باجلرب ـ مع معنى 

االختيار والقدرة الالزمة يف حقيقة تعريف العصمة.

وقد انربت طائفة من املتكّلمني السنّة والشيعة من أمثال: الفخر الرازي واملحّقق 
الطويّس إىل التبيني الرتكيبّي حلقيقة العصمة؛ فحسبام يراه الفخر الرازي متّثل العصمة 

]1]- يعرّب املحّقق الطويّس يف »قواعد العقائد« ص 93، عن العصمة بنوع من الحيثيّة فيقول: »العصمة هي كون 

املكلّف بحيث ال ميكن أن تصدر عنها الذنوب من غري إجبار له عن ذلك.« وابن ميثم البحرايّن يعرّب يف »قواعد 

املرام« ص 125، عن العصمة بالصفة قائالً: »العصمة صفة لإلنسان ميتنع بسببها من فعل الذنوب وال ميتنع منه 

بدونها.« ويقّرر السيّد حيدر اآلميّل يف »جامع األرسار ومنبع األنوار« ص 243 آراء املتأّخرين عىل النحو اآليت: »وأّما 

عىل رأي متأّخريهم، فالعصمة صفة لإلنسان ميتنع بسببها من فعل الذنوب وال ميتنع منها بدونها.« ويعرّف العالمة 

حسن زاده اآلميّل يف »رشح كلمة عصميّة يف كلمة فاطميّة« ص 151 العصمة بـ»القّوة« فيقول: »وحقيقة العصمة 

أنّها قّوة نوريّة ملكوتيّة تعصم صاحبها عن كّل ما يشينه من رجس الذنوب واألدناس والسهو والنسيان ونحوها 

من الرذائل النفسانيّة«.

]2]- راجع: فخرالدين الرازّي، املحّصل، ص 365؛ إنّه يكتب نقاًل عن أيب الحسن األشعرّي: »العصمة القدرة عىل 

الطاعة وبعدم القدرة عىل املعصية«. وذكر القايض اإليجّي يف »املواقف« ج 4، ص 280 عند تعريفه للعصمة: »وهي 

عندنا أن ال يخلق الله فيهم ذنباً.« ويقول يف كتابه »كّشاف اصطالحات الفنون« ج 3، ص 1047: »وهي عند األشاعرة 

أن ال يخلق الله يف العبد ذنباً بناء عىل ما ذهبوا إليه من استناد األشياء كلّها إىل الفاعل املختار ابتداء«. ويكتب 

التفتازايّن يف »رشح املقاصد« ج 4، ص312: »العصمة خلق قدرة الطاعة«.
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خاّصّية يف اجلسم أو النفس متنع من ارتكاب املعصية، أو أّن املعصية هي القدرة عىل 
الطاعة التي تستلزم سلب االختيار. أّما العصمة يف رؤية اإلمامّية فهي أمر يوِجده اهلل 

يف املعصوم، يبعث عىل ترك املعصية، وال يؤّدي إىل سلب االختيار.

وأسباب العصمة عند الرازي هي:

أّوالً: هناك يف النفس أو اجلسم خاّصّية وملكة متنعان من املعصية.

ثانيًا: يوجد لدى املعصوم، العلم برّش املعصية وقبحها، وبخري الطاعة.

ثالثًا: تصل هذه العلوم عن طريق الوحي والكالم اإلهلّي إىل املعصوم.

وال  النسيان،  أو  األوىل  ترك  باب  من  يكون  خطأ  املعصوم  عن  صدر  إذا  رابعًا: 
يوَكل إىل نفسه، بل يتعّرض للمعاقبة والتنبيه ويصعب األمر عليه. فيجعل العوامل 

األربعة صدور املعصية عن املعصوم معدومًا وحماالً]]].

فالعصمة من املعصية عند الفخر الرازي إذن، نتيجة لعملّية حمّددة تبدأ من امللكة 
وتنتهي  اإلهلّي  الوحي  وإلقاء  والذنوب  الطاعة  بحقيقة  العلم  يف  املتمّثلة  النفسانّية 
ورغم  معصية.  أو  خطإ  أصغر  إتيان  مع  اإلهلّيني  والعقاب  املؤاخذة  من  اخلوف  إىل 
احلصول  يمكن  أّنه  غري  تركيبّيًا؛  تعريفًا  موضع،  أّي  يف  يقّدم  مل  الطويّس  املحّقق  أّن 
العصمة  يعّرف  فهو  العصمة.  باب  يف  املتنّوعة  تعاريفه  من  تركيبّي  تعريف  عىل 
والتفّضل  واللطف  املعصوم]]]،  يف  )ملكة(  خاّصة  حيثّية  وإجياد  النفسانّية]]]،  بامللكة 

]1]- يقول يف هذا الصدد: »منهم من زعم أّن املعصوم هو املختّص يف بدنه أو يف نفسه بخاّصيّة تقتيض امتناع 

إقدامه عىل الذنوب، ومنهم من ساعد عىل كونه مساوياً لغريه يف الخواّص البدنيّة، لكن فرّس العصمة بالقدرة عىل 

الطاعة وهو قول أيب الحسن األشعرّي، والذين مل يسلبوا االختيار فرّسوها بأنّه األمر الذي يفعله الله تعاىل بالعبد، 

وعلم أنّه ال يقدم مع ذلك األمر عىل املعصية برشط أن ال ينتهي فعل ذلك األمر إىل حّد اإللجاء..«، محّصل أفكار 

املتقّدمني، ص 167.

]2]- نقد املحّصل، ص 369.

]3]- قواعد العقائد، ص 93.



الكالم اإلسالمي المعاصر 124

عىل  للعصمة،  تعريفه  يف  الطباطبائّي  العاّلمة  يؤّكد  كام  تعاىل]]].  اهلل  من  املوهوبني]]] 
عاملني مها امللكة النفسانّية والعلم]]].

للقّوة  والقابلّية  االستعداد  يؤّثر  العصمة،  ملكة  حتّقق  يف  إّن  القول:  وملّخص 
العاقلة لدى املعصوم )توّجه الفالسفة( واللطف والعناية اإلهلّيان )توّجه املتكّلمني(، 
يؤّثر عىل منح هذا املقام. وجيعل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل العصمة يف املعصومني عن طريق 
امللكة النفسانّية والقّوة العقالئّية؛ فالعصمة ـ إذن ـ هلا حيثّية اكتسابّية، وحيثّية إعطائّية 
معًا. ويرى كاتب هذه السطور أّن األئّمة املعصومني تلّقوا قابلّية االّتصاف بالعصمة 
املعطاة من قبل اهلل تعاىل يف عهد عامل الذّر؛ فطبقًا لآليات واألحاديث، كان قبل العامل 
عىل  والقدرة  والتعّقل  االختيار  فيه  البرش  وألرواح  الذّر،  عامل  اسمه  عامل  الدنيوّي، 
باختيارهم،  درجات  هناك  الدين(  أئّمة  )أرواح  األرواح  بعض  فبلغت  الترّصف. 
نهم من االّتصاف بالعصمة. وهذا البيان يساعدنا يف إثبات عصمة األنبياء: قبل  مُتكِّ

البعثة واإلمامة، بل قبل العامل الدنيوّي.

2/3/14. نطاق عصمة األنبياء:

للعصمة يف الكالم اإلسالمّي مراتب. وقد اكتفى بعضهم بثالث مراتب منها:

)الواجبات  اإلهلّية  األوامر  وخمالفة  الذنوب  ارتكاب  من  العصمة  أّوالً: 
واملحّرمات(.

ثانيًا: العصمة من اخلطأ والنسيان يف تلّقي الوحي، وإبالغه، وتبليغ الرسالة.

]1]- تلخيص املحّصل، ص 369.

]2]- راجع: الباب الحادي عرش، ص 37.

إىل سبب  تنتهي  وطاعة  واحدة صواباً  وترية  9 عىل  النبّي  الصادرة عن  »األفعال  الصدد:  يقول يف هذا   -[3[

مع النبّي 9 ويف نفسه وهي القّوة الرادعة.. ويف النبّي ملكة نفسانيّة يصدر عنها أفعاله عىل الطاعة واالنقياد«. 

امليزان، ج 2، ص 138 و139. »إّن األمر الذي تحّقق به العصمة نوع من العلم مينع صاحبه عن التلبّس باملعصية 

والخطأ، وبعبارة أخرى علم مانع عن الضالل«. املصدر نفسه، ج 5، ص 78 وكذلك، ج 11، ص 162.
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وثالثًا: العصمة من اخلطأ والنسيان يف تنفيذ األحكام اإلهلّية، واملطابقة بينها وبني 
الرشيعة، واملصونّية من اخلطأ يف القيام بالشؤون الفردّية واالجتامعّية]]]. 

املراتب  يدّل عىل  للعصمة،  التصديقّي  املفهومّي واإلثبات  بالتحليل  إّن االهتامم 
الوحي  إبالغ  يف  والعصمة  واإلهلام،  الوحي  تلّقي  يف  العصمة  ومنها:  هلا؛  األخرى 
واإلهلام بشكل صحيح، والعصمة يف املعتقدات الدينّية، والعصمة يف العمل وتنفيذ 
األحكام  ملواضيع  الدقيقة  املعرفة  يف  والعصمة  صحيح،  بشكل  اإلهلّية  األحكام 
والعصمة  واالجتامعّية،  الفردّية  واملفاسد  املصالح  معرفة  يف  والعصمة  الرشعّية، 
بالرشيعة،  والعمل  الدينّية  العقيدة  يف  العصمة  ُسّميت  االعتيادّية.  احلياة  شؤون  يف 
والذنوب  والكبائر  الصغائر  أنواع  باعتبار  وذلك  والذنوب  الذنوب  من  بالعصمة 
النبّوة  مقام  قبل  مراتبها،  العصمة من حيث  وتنقسم  والنسيانّية.  والسهوّية  العمدّية 

واإلمام وبعده، إىل عّدة أقسام]]]. 

وهنا يمكن استعراض مراتب العصمة يف ثالثة جماالت:

أّوالً: العصمة يف البصرية )املعرفة واملعتقدات(. 

ثانيًا: العصمة يف األخالق )امللكات(. 

ثالثًا: العصمة يف السلوك )الفردّي واالجتامعّي(.

املسلمني  للعلامء  املختلفة  اآلراء  بتبيني  التجريد  رشح  يف  احليّلّ  العاّلمة  قام  وقد 
حول نطاق العصمة عىل النحو اآليت: 

فجامعة املعتزلة جّوزوا الصغائر عىل األنبياء إّما عىل سبيل السهو كام ذهب إليه 
بعضهم أو عىل سبيل التأويل كام ذهب إليه قوم منهم أو ألهّنا تقع حمبطة بكثرة ثواهبم. 

]1]- راجع: اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، جعفر السبحايّن، ج3، ص155.

]2]- إيضاح املراد يف رشح كشف املراد، عيل ربّاين گلبايگاين، ص 353.
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وذهبت األشعرّية واحلشوّية إىل أّنه جيوز عليهم الصغائر والكبائر إاّل الكفر والكذب 
وقالت اإلمامّية أّنه جتب عصمتهم عن الذنوب كّلها صغريها وكبريها والدليل عليه 

وجوه: أحدها أّن الغرض من بعثة األنبياء: إّنام حيصل بالعصمة]]].

العصمة  مراتب  حول  املسلمني  علامء  بني  االختالف  وجود  سبق  مما  يّتضح 
األخطاء  مجيع  من  البيت:  أهل  أئّمة  عصمة  يرون  اإلمامّية  فمشهور  وأقسامها؛ 
أو  واإلمامة  النبّوة  قبل  سهوّية،  أو  عمدّية  صغرية،  أو  منها  كبرية  سواء  والذنوب، 

بعدمها، وهذا ما ال يذهب إليه أهل السنّة ]]]. 

وتثبت عصمة األنبياء عند علامء اإلمامية ومتكّلميهم يف مجيع املجاالت املذكورة 
الناس  مصالح  ومعرفة  الفردّية،  واألعامل  واألفعال  املعتقدات،  يف  )العصمة  آنفًا 
سواء  صحيح،  بشكل  اإلهلّية  األحكام  تنفيذ  ألجل  والتفسري  والتبيني  ومفاسدهم، 
العثرات والذنوب العمدّية أو السهوّية، الكبرية أو الصغرية، قبل اإلمامة أو بعدها(، 
ومل يقل أّي من علامء املذاهب اإلسالمية األخرى بمعنى كهذا للعصمة بالنسبة إىل 

األنبياء اإلهلّيني.

املختلفة  املجاالت  يف  شديدًا  اختالفًا  واملعتزلة  األشاعرة  متكّلمو  اختلف  وقد 
صدور  جواز  األشاعرة  غالبّية  ترى  اإلجيّي  القايض  رأي  فحَسب  األنبياء؛  لعصمة 
الكبائر والصغائر  منَْع نسبة  القوشجّي  الفاضل  الكبائر عن األنبياء سهوًا]]]. ويعزو 
الدنيئة إىل األنبياء بعد البعثة إىل حمّققي األشاعرة؛ وإن أجاز إمام احلرمني اجلوينّي، 

عىل غرار أبيهاشم املعتزيّل نسبَة الصغائر العمدّية إىل األنبياء]]].

]1]- كشف املراد، ص 349.

]2]- راجع: السيّد املرتىض، تنزيه األنبياء، ص 34 و35؛ الذخرية، ص 337 و338؛ أوائل املقاالت، ص 18.

]3]- املواقف، ج 5؛ ورشح املقاصد، ج 5، ص 50.

]4]- رشح التجريد، ص 359؛ وكذلك رشح املقاصد، ج 5، ص 51.
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الصغائر  ارتكاب مجيع  أّن األشاعرة واملعتزلة قاطبًة قد أجازوا  التفتازايّن  ويرى 
عىل األنبياء سهوًا، سوى ما يوجب انتقاص شأهنم.]]] ولكن، خّطأ صاحب النرباس 

هذه الدعوى، ونَسب ذلك إىل أكثر األشاعرة واملعتزلة؛ وليس إىل كّلهم]]].

ويذهب الفخر الرازي إىل أّن مجيع ما يف أقوال العلامء املسلمني من اختالف يف 
مسألة العصمة، يتلّخص يف أربعة أقسام عاّمة: ويف البداية، يقّدم عصمة األنبياء يف 

هذه املجاالت: 

أّوالً: العصمة يف املعتقدات.

وثانيًا: العصمة يف التبليغ.

وثالثًا: العصمة يف األحكام.

ورابعًا: العصمة يف األفعال واألعامل. 

والضالل،  الكفر  من  يتنّزهوا  أن  لألنبياء  فينبغي  األّول،  القسم  بخصوص  أّما 
ويرى الفخر الرازي رضورة ذلك عند أكثر العلامء؛ بخالف طائفة من اخلوارج ُتدعى 
املعصية  ارتكاب  وفّسوا  األنبياء،  املعصية عن  بإمكان صدور  آمنوا  فقد  الفضيلّية، 
قوهلم  الرازي  رّد  وقد  األنبياء.]]]  من  الكفر  بوقوع  فقبلوا  والرشك،  الكفر  من  بنوع 
الذنب  صدر  فلو  به،  يأمتّوا  أن  الناس  كّل  عىل  فأوجب  به،  يؤتّم  من  هو  اإلمام  بأّن 
عنه لوجب عليهم أن يأمتّوا به يف ذلك الذنب! وذلك يفيض إىل التناقض. وقد نسب 

الرازي خمطئًا، جتويز إظهار الكفر من األنبياء بناًء عىل التقّية إىل علامء اإلمامّية]]].

]1]- رشح العقائد النسفيّة، ص 102.

]2]- راجع: النرباس، ص 452 و453، نقاًل عن إيضاح املراد، ص 356.

]3]- مفاتيح الغيب، فخرالدين الرازي، ج 1، ص 455؛ وكتاب األربعني، ص 329؛ ومحّصل أفكار املتقّدمني واملتأّخرين، 

ص 167 و168.

]4]- مفاتيح الغيب، ج 1، ص 455؛ وكذلك كتاب األربعني، ص 329.
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الوحي وترشيعه،  بتبليغ  يرتبط  والذي  العصمة  الثاين من  القسم  أّما بخصوص 
فُيجِمع ـ حسب رأيه ـ كّل علامء األّمة عىل العصمة من الكذب والتحريف؛ ألّنه يف 
بأفعاهلم وأقواهلم واالعتامد عليها. وكذلك  الوثوق  غري هذه احلالة، ال يعود يمكن 
أّنه ال جيوز  كام  األنبياء؛  يصدران عمدًا عن  والكذب ال  اخلطأ  أّن  العلامء عىل  يّتفق 
سهوًا  والكذب  اخلطأ  أجازت  أخرى  مجاعة  أّن  غري  منهم.  السهوّي  اخلطأ  وقوع 

ودّللت عىل ذلك بأّن االحرتاز عنهام غري ممكن إطالقًا وال طاقة لإلنسان بذلك. 

وتبيني  اإلفتاء  جمال  يف  بالعصمة  يتعّلق  الذي  الثالث  القسم  بخصوص  وأّما 
لكّن  منهم؛  العمدّي  اخلطأ  ُيقبل  ال  أّنه  عىل  العلامء  اّتفق  فقد  وترشيعها،  األحكام 

بعضهم جييز اخلطأ السهوّي]]].

العلامء  بني  اختالف  ففيه  بأفعاهلم،  واملرتبط  العصمة  من  الرابع  القسم  وأّما 
املسلمني، وسيقت بشأنه مخسة أقوال]]].

وبناء عىل رؤية الفخر الرازي، ختتّص عصمة األنبياء من الذنب واملعصية، كبرية 
كانت أو صغرية، بزمن النبّوة فقط، وال يقولون بلزومها قبل مقام الرسالة والنبّوة، 
الذنوب  بل  لألنبياء فحسب،  العمدية  الذنوب  ذلك، ال جييز هؤالء  إىل  وباإلضافة 

التي تصدر عنهم سهوًا]]].

بناًء عىل ما تقّدم، يعتمد رأي األشاعرة واملعتزلة يف عدم اشرتاط العصمة يف اإلمام 
عىل أّن ملكة العصمة ختّص من يتبّوأ مقام احلّجة من جانب اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، وهم 
من يأخذ الناس عنهم املسائل الدينّية؛ كاألنبياء، وهذاـ  حسب زعمهمـ  ال ينطبق عىل 

اإلمام؛ ألّن الناس ال يتلّقون معارف دينهم من اإلمام]]].

]1]- املصدر نفسه، ص 455؛ وكتاب األربعني، ص 329.

]2]- مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، ج 1، ص 455؛ وكذلك الرباهني يف علم الكالم، ج 2، ص 47-45.

193؛  ص  خلدون،  ابن  مقّدمة  راجع:  و511؛   510 ص  املعتزيّل،  عبدالجبّار  الخمسة،  األصول  رشح  راجع:   -[3[

واملواقف، ج 3، ص 585 و586؛ واملاوردّي، األحكام السلطانيّة، ص 6.

]4]- املغني، عبدالجبّار املعتزيّل، ج 20، ص 75.
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ويرى املتكّلمون الشيعة أّن املعصوم هو الذي ال تصدر عنه ـ من أّول حياته إىل 
آخرهاـ  أّي معصية؛ كبرية كانت أو صغرية، عىل سبيل العمد أو السهو. أّما أهل السنّة 
فريون أّن املعصية أو اخلطأ السهوّي ال ينايف العصمة؛ كام أّن ِمن علامء أهل السنّة َمن 
يقول: الصغائر ال ترّض العصمة. وقد ذهب بعض علامء العاّمة إىل أّن العصمة تشرتط 
أن يكون األنبياء معصومني يف زمن بعثتهم ودعوهتم، وليس قبلهام. وحرص آخرون 
العصمة يف زمن تبيني الوحي وإبالغه إىل الناس؛ أي أن يكون صادقًا يف مقام دعوة 
الناس إىل الرسالة، وال يكذب عمدًا أو سهوًا أو عن نسيان، ولكن ال يلزم أن يكون 

معصومًا يف غري ذلك من احلاالت، بل جيوز صدور اخلطأ واملعصية عنه]]].

 يقول الشيخ الصدوق: 

أهّنم  عليهم(  اهلل  )صلوات  واملالئكة  واألئّمة  والرسل  األنبياء  يف  اعتقادنا 
معصومون مطّهرون من كّل دنس، وأهّنم ال يذنبون ذنبًا، ال صغريًا وال كبريًا، وال 
من  العصمة يف يشء  عنهم  نفى  ومن  يؤمرون.  ما  ويفعلون  أمرهم،  ما  اهلل  يعصون 

أحواهلم فقد جهلهم]]].

هذا، ويشمل نطاق عصمة األنبياء، السهو والنسيان أيضًا. 

تاّم  غري  السهو،  سجديت  أّدى  ثّم  صالته،  يف  سها  النبّي9  أّن  من  ُروي  وما 
لألسباب اآلتية: 

]1]- قواعد العقائد، ص 94-97. يقول الشيخ املفيد يف »أوائل املقاالت« ص18: »إّن جميع األنبياء )صلوات الله 

النبّوة وبعدها وماّم يستخّف من الصغائر كلّها، وأّما ما كان من الصغرية ال  الكبائر قبل  عليهم( معصومون من 

يستخّف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبّوة وعىل غري تعّمد وممتنع منهم بعدها عىل كّل حال، وهذا مذهب 

جمهور اإلماميّة، واملعتزلة بأرسها تخالف فيه.« يقول السيّد املرتىض يف كتابه »تنزيه األنبياء« ص 34، ويف كتابه 

الشيعة اإلماميّة: ال يجوز عليهم يشء من  »النارصيّات« ص255، ويف »الشايف يف اإلمامة« يف ج1، ص97: »قالت 

الذنوب والذنوب، كبرياً كان أو صغرياً، ال قبل النبّوة وال بعدها ويقولون يف األمئّة مثل ذلك«.

]2]- االعتقادات، الصدوق، ص 128.
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أّوالً: أّن يف هذا احلديث ضعف من ناحية السند، وفيه اضطراب من ناحية املتن.

وثانيًا: أّنه يتناقض مع ظاهر الكتاب واألحاديث العديدة التي تدّل عىل مصونّية 
النبّي من السهو والنسيان.  

وثالثًا: أّنه يتناىف مع األدّلة العقلّية املبنّية عىل عصمة األنبياء]]].

املفيد،  الشيخ  أمثال:  من  كبار؛  علامء  احلديث  هبذا  االستدالل  يف  ناقش  وقد 
والشهيد   ، احليّلّ والعاّلمة  الطويّس،  واخلواجة   ، احليّلّ واملحّقق  الطويّس،  والشيخ 

األّول، والفاضل املقداد.

3/3/14. أدلّة عصمة األنبياء:

إّن األدّلة التي سيقت لرضورة بعثة األنبياء تشري أيضًا إىل عصمتهم. وقد استفاد 
املحّقق الالهيجّي يف تبيانه ألدّلة العصمة من طريقة احلكامء واملتكّلمني فقال: 

اعلم أّن ثبوت هذا األمر يف طريقة احلكامء، يف كامل الظهور؛ ألّنه وبناء عىل اخلاّصّية 
الثالثة، تكون مجيع القوى النفسانّية مطيعة ومنقادة للعقل، والعقل من حيث هو عقل 
يمتنع فيه إرادة املعصية وصدور الفعل القبيح منه. املراد بالعصمة هو الغريزة التي ال 
يمكن معها صدور الداعي إىل املعصية مع القدرة عليها؛ وهذه الغريزة عبارة عن قّوة 
الدليل عىل  فإّن  املتكّلمني،  بطريقة  أّما  النفسانّية.  القوى  قهر  العقل، بحيث توجب 
هذا األمر هو أّنه ال شّك يف أّن عصمة األنبياء لطف نظرًا إىل املكّلفني؛ ألّنه إذا كانت 
بسبب  ـ  املكّلف  ويقرتب  وأقواله  بأفعاله  التاّم  الوثوق  حيصل  واجبة،  النبّي  عصمة 
تعاىل،  اهلل  عىل  واجب  اللطف  وإّن  خمالفته،  عن  ويبعد  له  االنقياد  من  ـ  املعنى  هذا 
فتجب عصمة األنبياء. وإذا ثبتت العصمة، وجب اعتبارها بالنسبة إىل مجيع الصغائر 

يف  األكرم  الرسول  2، ص 188-196؛ سرية  السبحايّن، ج  والعقل، جعفر  والسّنة  الكتاب  اإللهيّات عىل هدي   -[1[

القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 9، ص 48؛ الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، 

الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 241، ص 287، و292، و289.
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والكبائر بعد البعثة؛ وقبل البعثة، إذ يكون اللطف ال حماللة أتّم يف هذه احلالللة، بل 
تتحّقلق حقيقلة اللطف بأن ال يتحّقق موجب الكراهة يف أّي حال ويف أّي وقت]]].

منظور احلكامء  العصمة من  الالهيجّي يف رضورة  املحّقق  عبارة  ذكرنا  أن  وبعد 
واملتكّلمني، نتطّرق إىل تبيني أهّم األدّلة القائمة عىل عصمة األنبياء:

أثبت  فإذا  اإلهلّيني؛  واللطف  احلكمة  دليل  هو  األنبياء  عصمة  عىل  األدّلة  أحد 
احلكمة واللطف من اهلل تعاىل، رضورَة بعثة األنبياء وكان رمز هذه الرضورة يتمّثل 
اخلطأ  من  معصومني  اإلهلّيون  األنبياء  يكون  أن  جيب  حينئذ  البرش؛  هداية  لزوم  يف 
واملعصية يف تلّقي الوحي وإبالغه والعمل به حّتى يأخذوا املعارف واألوامر اإلهلّية 

بشكل صحيح، وينقلوهنا للناس بشكل سليم؛ ليتوّفر طريق اهلداية أمام البرش. 

الناس ومن أجل اهلداية  والدليل اآلخر عىل رضورة عصمة األنبياء هو أّن عىل 
عن طريق املعارف واألوامر التي يصدرها األنبياء اإلهلّيون، أن يثقوا بكالمهم، وإّن 
هبم  الناس  وثق  معصومني،  األنبياء  كان  فإذا  األنبياء؛  عصمة  من  تتفّرع  الناس  ثقة 

وعملوا بأقواهلم، وحتّققت أسباب هدايتهم، والغرض من البعثة. 

يقول املحّقق الطويّس يف استعراضه هلذا االستدالل: 

وجيب يف النبّي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض]]]. 

بالنبّوة  يرّض  وال  باألنبياء،  الناس  لوثوق  الكذب  من  املصونّية  تكفي  قلت:  إن 
ارتكاب سائر الذنوب، قلنا:

الثقة هبم، وال فرق يف ذلك  الذنب من األنبياء، تسلب  أّوالً: رؤية كّل نوع من 
بني الكذب وغريه. فكّل خطإ يصدر عن النبّي، يؤّدي بالناس إىل التشكيك هبم، فال 

ينالون اهلداية بعد ذلك. 

]1]- جوهر املراد )بالفارسية: گوهر مراد(، الفياض الالهيجّي، ص 379.

]2]- كشف املراد، املقصد الرابع.
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األنبياء  كان  فإذا  الوجودّي؛  ضعفه  وليد  إنسان  كّل  من  الذنب  ارتكاب  وثانيًا: 
يتمّتعون بمقامات سامية ودرجات عالية وهبها اهلل هلم، فمن املستحيل إذن صدور 
النبّي  إىل  الذنوب  انتساب  ينسجم  االختيار واإلرادة. وال  منهم مع وجود  الذنوب 

ونفي الكذب عنه مع النبّوة.

والدليل اآلخر عىل عصمة األنبياء هو أّن مسؤولّية األنبياء ليست تلّقي الوحي 
اإلهلّي وإبالغه للناس فحسب، بل إهّنم يتوّلون أيضًا مهّمة تربية الناس وتزكيتهم. 
ْنُهْم  يقول اهلل سبحانه وتعاىل عىل لسان النبّي إبراهيم 7: ﴿َربََّنا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسولً مِّ

نَت الَعِزيُز اَلِكيُم﴾]]].
َ
يِهْم إِنََّك أ

ِّ
َمَة َويَُزك

ْ
ِك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ُمُهُم ال

ِّ
ْيِهْم آيَاتَِك َويَُعل

َ
و َعل

ُ
َيْتل

يِهْم 
ِّ
ْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك

َ
و َعل

ُ
َيْتل نُفِسِهْم 

َ
أ ْن  مِّ َبَعَث فِيِهْم َرُسولً   

ْ
إِذ ُمؤِمننَِي 

ْ
ال ُّ َعَ  َقْد َمنَّ الل

َ
﴿ل

َمَة﴾]]].
ْ
ِك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ُمُهُم ال

ِّ
َويَُعل

يَُّها 
َ
كام يأخذ اهلل سبحانه، املؤمنني باألقوال غري املشفوعة باألعامل ويقول: ﴿يَا أ

وَن﴾]]].
ُ
 َتْفَعل

َ
وا َما ل

ُ
ن َتُقول

َ
 ِعنَد اللِ أ

ً
ُبَ َمْقتا

َ
وَن ك

ُ
 َتْفَعل

َ
وَن َما ل

ُ
ِيَن آََمُنوا لَِم َتُقول

َّ
ال

الذنوب  أوحال  وتوّرطوا يف  العمل،  بالعصمة يف  اإلهلّيون  األنبياء  يتمّتع  مل  ولو 
بذلك  تتّم  وال  تتحّققان،  ال  وتزكيتلهم  النلاس  تربيللة  أّن  يف  شّك  فال  واملعايص، 
مهّمتهم]]]. فال يمكنـ  إذنـ  تربية البرش وتزكيتهم حّتى البلوغ هبم إىل الكامل احلقيقّي 

من دون معّلمني صاحلني وحمّصنني من دنس املعايص واألخطاء]]].

يقول القايض عبداجلّبار:
]1]- سورة البقرة: 129.

]2]- سورة آلعمران: 164.

]3]- سورة الصّف: 2 و3.

]4]- املغني، القايض عبدالجبّار ، ج 15، ص 303.

]5]- الفقرتان »أ« و»ب« وردتا يف دروس يف العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ج2، 

ص67؛ مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص32.



133خصائص األنبياء

إّن النفوس ال تسكن إىل القبول ممّن خيالف فعله قوله سكوهنا إىل من كان منّزهًا 
منّزهون عاّم يوجب  أهّنم  نقوله من  ما  إاّل  األنبياء:  أن ال جيوز يف  عن ذلك، فيجب 

العقاب واالستخفاف واخلروج من والية اهلل تعاىل إىل عداوته.

يبنّي ذلك أهّنم لو ُبعثوا للمنع من الكبائر واملعايص، باملنع والردع والتخويف، فال 
جيوز أن يكونوا مقدمني عىل مثل ذلك، ألّن املعلوم أّن املقدم عىل يشء، ال يقبل منه 
الغري بالنهي والزجر والنكري، وأّن هذه األحوال منه ال تؤّثر.. ولو أّن واعظًا انتصب 

خيّوف من املعايص من يشاهده مقدمًا عىل مثلها، الستخّف به وبوعظه]]].

اإلهلّيني  األنبياء  طاعة  وجوب  هو  األنبياء  عصمة  رضورة  عىل  اآلخر  والدليل 
واّتباعهم؛ فإن مل يكن األنبياء معصومني، وارتكبوا اخلطأ واملعصية، فالناس أمام احتاملني: 

اهلداية،  تتحّقق  بذلك خمطئني وعاصني، وال  فيكونون  يطيعوهم؛  أن  إّما عليهم 
أو أاّل يّتبعوا أخطاء األنبياء؛ فينتقض حينئذ الغرض من البعثة؛ ألّن احلّق تعاىل بعث 
يف  البرش  هداية  تتحّقق  فال  اهلداية.  بذلك  وينالوا  الناس،  هبم  يقتدي  حّتى  األنبياء 
معصومني]]].  غري  أنبياء  بابتعاث  بالنقض  غرضها  عىل  اهلداية  وتعود  الفرضني  كال 

فيستلزم ابتعاث أنبياء عاصني )غري معصومني(، عدم قبول شهاداهتم! 

العاصني  األنبياء  فإّن  وكذلك،  بالنقض.  غرضها  عىل  الرسالة  تعود   : َثمَّ ومن 
بامللدح  جلديرون  اإلهلّيني  األنبياء  أّن  حني  يف  اإلهلّيني؛  واللعن  العذاب  يستحّقون 
اإلمامة  تشمل  ال  الِِمنَي﴾]]]،  الظَّ َعْهِدَي  َيَناُل   

َ
﴿ل الكريمللة:  لآليللة  ووفقًا  والثناء، 

والرسالة األنبياء املذنبني]]].

]1]- املغني، القايض عبدالجبّار ، ج 15، ص 303، اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، جعفر السبحايّن، ج 

2، ص 157.

]2]- الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 231.

]3]- سورة البقرة:124.

]4]- الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 231 و232؛ مفاهيم القرآن )بالفارسية: 

منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج 10، ص152.
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من الرضورّي هنا االلتفات إىل نقاط مهّمة حول عصمة األنبياء اإلهلّيني:

إثبات  عىل  األدّلة  أّن  السابق  البحث  يف  العصمة  حقيقة  تبيني  من  يّتضح  أّوالً: 
عصمة األنبياء ال تشمل عصمتهم يف أثناء البعثة وبعدها فقط، بل تتجاوز ذلك إىل 

قبل البعثة أيضًا؛ ألّن اللطف واحلكمة كذلك جيريان يف عهد ما قبل البعثة.

ثانيًا: عصمة املعصومني مقام نفيّس يصاحب اختيار اإلنسان، وال يفيض إىل نفي 
إرادة اإلنسان يف ترك املعصية؛ مثل: الطبيب الذي ال ُيدّخن لعلمه وباختياره؛ فإّن 

اإلنسان املعصوم هو اآلخر ال يقدم عىل الذنب مستعينًا بتقواه واختياره]]].

ملكة  وتوِجد  الالئقني.  لألشخاص  سبحانه  اهلل  يمنحهام  ومنزلة  ملكة  والعصمة 
واجتناب  اإلهلّية  بالواجبات  القيام  من  اإلنسان  به  يتمّكن  جماالً  اإلنسان  يف  العصمة 
املحّرمات إرادّيًا واختيارّيًا؛ كام أّن اإلنسان السليم حيرتز بإرادته من رشب السائل الساّم]]]. 

َيْهِدي بِِه َمن يََشاء ِمْن  ْسَتِقيٍم َذلَِك ُهَدى اللِ   ِصَاٍط مُّ
َ

فاآلية ﴿اْجَتبَْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إىِل
وَن﴾]]] تدّل عىل أّن الرشك من قبل األنبياء أمر 

ُ
 َيْعَمل

ْ
ا َكنُوا َبَِط َعْنُهم مَّ  لَ

ْ
وا

ُ
ك ْشَ

َ
ْو أ

َ
ِعَباِدهِ َول

ممكن؛ غري أّن أصفياء اهلل الهتدائهم باهلدي اإلهلّي، يتجنّبون هذا الذنب الكبري.

َتْفَعْل  ْم 
َّ
ل َوإِن  بَِّك  رَّ ِمن  َْك  إِلَ نِزَل 

ُ
أ َما  ْغ 

ِّ
بَل الرَُّسوُل  يَُّها 

َ
أ ﴿يَا  اآلية  من  ُيستفاد  وكذلك 

الرسالة اإلهلّية  نبّي اإلسالم يف إمكان عدم إبالغ  َُه﴾]]]  حتّقق اختيار 
َ

ْغَت رَِسال
َّ
بَل َفَما 

للناس؛ وإن مل يقرّص النبّي األعظم بإرادته إطالقًا يف إنجاز املهّمة اإلهلّية]]].

]1]- أمايل السيّد املرتىض، ج 2، ص 347؛ وامليزان، ج 11، ص 179.

تقي مصباح، ص  آموزش عقايد(، محّمد  )بالفارسية:  اإلسالمية  العقيدة  امليزان، ج 11، ص 163؛ دروس يف   -[2[

152؛ عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، جعفر السبحايّن، ص 36؛ مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر 

السبحايّن، ج 5، ص 28؛ اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، جعفر السبحايّن، ج 2، ص 162.

]3]- سورة األنعام: 88.

]4]- سورة املائدة: 67.

]5]- امليزان، ج 11، ص 163؛ مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج 5، ص 29؛ عصمة 

األنبياء يف القرآن الكريم، جعفر السبحايّن، ص39.
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الصاحلة  أعامله  منها  وتنشأ  املعصوم  اإلنسان  نفس  يف  علمّية  ملكة  فالعصمة 
تعاىل  اهلل  يوّفقه  الذي  اإلنسان  مثل  وإرادته؛  املعصوم  اإلنسان  اختيار  تتناىف مع  وال 
للقيام بعمل صالح.]]] نستنتج مّما سبق أن العصمة ال تتعارض مع القدرة عىل الذنب 
الصالح.]]]  واملكافأة عىل عمله  باملدح  يليق  املعصوم  اإلنسان  فإّن  أيضًا؛  والعصيان 
التكليَف املولوّي واإلرشادّي. فالشارع املقّدس  ينايف مقام العصمة ومنزلتها  كام ال 
ليس له أن يأمر وينهى اإلنسان املعصوم وجيربه عىل إتيان التكاليف الرشعّية وينهاه 
عن املنكرات فحسب، بل إّن اإلنسان املعصوم أحوج ما يكون إىل التكاليف الرشعّية 

ملسريته التكاملّية.]]]

ثالثًا: تدّل بعض اآليات القرآنّية عىل عصمة األنبياء؛ منها عىل سبيل املثال: 

َتِدْه﴾]]]. 
ْ
بُِهَداُهُم اق

َ
ِيَن َهَدى الُل ف

َّ
َِك ال

َ
ْول

ُ
﴿أ

 .[[[﴾ ِضلٍّ ُ ِمن مُّ
َ

ُ ِمْن َهاٍد َوَمن َيْهِد الُل َفَما ل
َ

﴿َوَمن يُْضلِِل الُل َفَما ل

إىل ساحتهم  تدّب  اإلهلّية وال  باهلداية  ينعمون  الذين  اإلهلّيون  األنبياء  يضّل  فال 
املعصية. وتشري آيات اإلطاعة للنبّي األعظم واألنبياء اإلهلّيني ـ من دون قيد أو رشط 

ـ إىل عصمتهم؛ منها قوله تعاىل: 

]1]- امليزان، ج 2، ص 138.

القرآن  األكرم يف  الرسول  3، ص 238؛ سرية  اآلميّل، ج  الجوادّي  املوضوعي،  التفسري  والنبّوة، سلسلة  الوحي   -[2[

الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 9، ص 22؛ عصمة األنبياء، جعفر السبحايّن، ص 38؛ دروس 

يف العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ج2، ص 165؛ معارف القرآن، مباحث السبيل 

والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 4 و5، ص 161؛ رشح وتفسري مثنوي، 

ميثاق  ص145؛  املطّهري،  مرتىض  ونبوت(،  وحي  )بالفارسية:  والنبّوة  الوحي  599؛  ص  ج2،  جعفري،  محّمدتقي 

معتقدات اإلمامية )بالفارسية: منشور عقايد اماميه(، جعفر السبحايّن، ص 116.

]3]- تفسري تسنيم، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 291؛ سرية الرسول األكرم يف القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، 

الجوادّي اآلميّل، ج 9، ص 25؛ امليزان، الطباطبايّئ، ج 17، ص 290.

]4]- سورة األنعام: 90.

]5]- سورة الزمر: 36.
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ُكْم ُذنُوَبُكْم﴾]]].
َ
اتَّبُِعوِن ُيْبِْبُكُم الُل َويَْغِفْر ل

َ
ِبُّوَن الَل ف

ُ
نُتْم ت

ُ
ْل إِن ك

ُ
﴿ق

َطاَع الَل﴾]]]. 
َ
﴿َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ

َفائُِزوَن﴾]]]. 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
أ
َ
ُ َوَيَْش الَل َويَتَّْقِه ف

َ
﴿َوَمن يُِطِع الَل َوَرُسول

عصمتهم؛  عىل  لألنبياء  املخلصني  ومقام  باإلخالص  املتعّلقة  اآليات  تدّل  كام 
حيث يقول تعاىل: 

ِصنَي﴾]]]. 
َ
ُمْخل

ْ
 ِعَباَدَك ِمْنُهُم ال

َّ
ْجَِعنَي إِل

َ
ِويَنَُّهْم أ

ْ
غ

ُ َ
تَِك ل بِِعزَّ

َ
﴿ف

َرى 
ْ
ْصَناُهم ِبَالَِصٍة ِذك

َ
ْخل

َ
بَْصارِ إِنَّا أ

َ ْ
يِْدي وَال

َ ْ
ْوِل ال

ُ
ْر ِعَباَدنَا إبْرَاِهيَم َوإِْسَحَق َويَْعُقوَب أ

ُ
ك

ْ
﴿وَاذ

ْخَيارِ﴾]]].
َ ْ
ْن ال ِكْفِل َوُكٌّ مِّ

ْ
يََسَع وََذا ال

ْ
ْر إِْسَماِعيَل وَال

ُ
ك

ْ
ْخَيارِ وَاذ

َ ْ
ُمْصَطَفنْيَ ال

ْ
ِمَن ال

َ
ارِ َوإِنَُّهْم ِعنَدنَا ل الَّ

فاألنبياء مجيعًا مّتصفون بالعصمة اإلهلّية؛ بوصفهم عبادًا خمصلني]]].

الُل  ْنَعَم 
َ
أ ِيَن 

َّ
ال َمَع  َِك 

َ
ْول

ُ
أ
َ
ف َوالرَُّسوَل  الَل  يُِطِع  آية أخرى: ﴿َوَمن  يقول احلّق تعاىل يف 

يَن  اَط الَِّ ً﴾]]]؛ ﴿ِصَ
َِك َرفِيقا

َ
ول

ُ
اِلنَِي وََحُسَن أ َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َن انلَّبِيِّنَي َوالصِّ ْيِهم مِّ

َ
َعل

نَي﴾]]].
ِّ
ال يِهْم َولَ الضَّ

َ
يِهْم َغريِ الَمغُضوِب َعل

َ
نَعمَت َعل

َ
أ

]1]- سورة آلعمران: 31.

]2]- سورة النساء: 80.

]3]- سورة النور: 52.

]4]- سورة ص: 82.

]5]- سورة ص: 48-45.

]6]- راجع: مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج 5، ص 41-48؛ وامليزان، ج 2، ص 134؛ 

جعفر  والعقل،  والسّنة  الكتاب  هدي  عىل  اإللهيّات  59؛  ص  السبحايّن،  جعفر  الكريم،  القرآن  يف  األنبياء  عصمة 

السبحايّن، ج 2، ص 167؛ سرية األنبياء يف القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 7، ص 117؛ 

مباحث  القرآن،  السبحايّن، ص 168؛ معارف  اماميه(، جعفر  )بالفارسية: منشور عقايد  اإلمامية  ميثاق معتقدات 

السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 4 و5، ص 158؛ دروس يف 

العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ج2، ص 68.

]7]- سورة النساء: 69.

]8]- سورة الحمد: 7.



137خصائص األنبياء

النعم  تشملهم  األنبياء  األنبياء؛ ألّن  اآليتني هو عصمة  نستنتج من هاتني  ما  إّن 
اإلهلّية، ومن شملته النعم اإلهلّية، فليس مغضوبًا وال ضااّل، فاألنبياء إذن، ليسوا من 

املغضوبني والضاّلني؛ أي إهّنم معصومون.

يقول اهلل سبحانه يف آيات أخرى مشريًا إىل تبيان العصمة يف التبليغ:

َقِّ  ِكَتاَب بِالْ
ْ
نَزَل َمَعُهُم ال

َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن وَأ

ًة َواِحَدةً َفَبَعَث الُل انلَّبِيِّنَي ُمبَشِّ مَّ
ُ
﴿َكَن انلَّاُس أ

َيَِّناُت  وتُوهُ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم الْ
ُ
ِيَن أ

َّ
 ال

َّ
َف فِيِه إِل

َ
 فِيِه َوَما اْخَتل

ْ
ُفوا

َ
ِلَْحُكَم َبنْيَ انلَّاِس فِيَما اْخَتل

 ِصَاٍط 
َ

نِِه َوالُل َيْهِدي َمن يََشاء إىِل
ْ
َقِّ بِإِذ  فِيِه ِمَن الْ

ْ
ُفوا

َ
 لَِما اْخَتل

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
 بَيَْنُهْم َفَهَدى الُل ال

ً
َبْغيا

ْسَتِقيٍم﴾]]]. مُّ

ومن اآليات التي ترّصح بعصمة النبي األعظم 9 قوله تعاىل:

َخآئِننَِي 
ْ
ل
ِّ
ل تَُكن  َولَ  الُل  َراَك 

َ
أ بَِما  انلَّاِس  َبنْيَ  ِلَْحُكَم  َقِّ  بِالْ ِكَتاَب 

ْ
ال َْك  إِلَ َا 

ْ
نَزنل

َ
أ ﴿إِنَّا 

.[[[﴾ً
َخِصيما

 َوْحٌ يُوَح﴾]]].
َّ

َهَوى إِْن ُهَو إِل
ْ
﴿َوَما يَنِطُق َعِن ال

األنبياء؛]]]  تدّل عىل عصمة  السنّة والشيعة  ثّمة أحاديث كثرية يف مصادر  رابعًا: 
ألهّنم معصومون، مطّهرون، ال  7: »إّن األنبياء ال يذنبون  الباقر  منها: قال اإلمام 
يذنبون وال يزيغون وال يرتكبون ذنبًا صغريًا وال كبريًا.«]]] ويصف أمرياملؤمنني عيّل 
بن أيب طالب: يف هنج البالغة عصمة النبّي األعظم 9 بالقول: »لقد َقَرَن اهلل به من 
لدن أن كان فطياًم أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم وحماسن أخالق 

]1]- سورة البقرة: 213.

]2]- سورة النساء: 105.

]3]- سورة النجم: 3 و4.

]4]- الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج3، ص239.

]5]- املصدر السابق، ص 227 و228.
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عىل  العّبايّس  املأمون  جملس  يف   7 الرضا  اإلمام  برهن  وقد  وهناره.«]]]  ليله  العامل 
عصمة األنبياء ألحد املعارضني.]]]

خامسًا: أجاز بعض من أنكر العصمة، اخلطأ عىل األنبياء مستفيدين من اآليات 
ْعرِْض َعْنُهْم َحتَّ 

َ
أ
َ
ِيَن َيُوُضوَن ِف آيَاتَِنا ف

َّ
يَْت ال

َ
القرآنّية؛ فعىل سبيل املثال، اآلية: ﴿َوإَِذا َرأ

الِِمنَي﴾]]]  َقْوِم الظَّ
ْ
َرى َمَع ال

ْ
ك الَ َتْقُعْد َبْعَد الِّ

َ
ْيَطاُن ف ا يُنِسيَنََّك الشَّ  ِف َحِديٍث َغرْيِهِ َوإِمَّ

ْ
َيُوُضوا

وُيرّد عىل هؤالء بأّن اآلية نزلت يف مقام تربية األّمة ومعرفتها بوظائفها وواجباهتا. 

4/14. ثالثاً: العلم والحكمة:

وأحكامه،  الترشيع،  عىل  االّطالع  اإلهلّيني  األنبياء  إىل  بالنسبة  الرضورّي  من 
ومعايريه، وكذلك الوقوف عىل بعض األمور التكوينّية هلداية الناس وقيادهتم. وهلذا، 

استعرض القرآن الكريم صفتي العلم واحلكمة بوصفهام خصيصتني لألنبياء. 

ويف هذا اخلصوص ورد قوله تعاىل: 

ا يََشاء﴾]]]. َمُه ِممَّ
َّ
َمَة َوَعل

ْ
ِك

ْ
َك َوال

ْ
ُمل

ْ
﴿َوآتَاهُ الُل ال

.[[[﴾ً
ما

ْ
 َوِعل

ً
ما

ْ
هُ آتَيَْناهُ ُحك ُشدَّ

َ
َغ أ

َ
ا بَل مَّ

َ
﴿َول

. [[[﴾ً
ما

ْ
 َوِعل

ً
ما

ْ
 آتَيَْناهُ ُحك

ً
وطا

ُ
﴿َول

. [[[﴾ً
ما

ْ
 َوِعل

ً
ما

ْ
هُ َواْسَتَوى آتَيَْناهُ ُحك ُشدَّ

َ
َغ أ

َ
ا بَل مَّ

َ
﴿َول

]1]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج 5، ص 9.

]2]- املصدر السابق، ص 10.

]3]- سورة األنعام: 68.

]4]- سورة البقرة: 251.

]5]- سورة يوسف: 22.

]6]- سورة األنبياء: 74.

]7]- سورة القصص: 14.
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ِعَباِدهِ  ْن  مِّ ثرٍِي 
َ
ك َعَ  َنا 

َ
ل ضَّ

َ
ف ِي 

َّ
ال لِلِ  َْمُد  الْ  

َ
ال

َ
َوق  

ً
ما

ْ
ِعل ْيَماَن 

َ
َوُسل َداُووَد  آتَيَْنا  َقْد 

َ
﴿َول

ُمْؤِمننَِي﴾]]].
ْ
ال

ٍء إِنَّ َهَذا  وتِيَنا ِمن ُكِّ َشْ
ُ
رْيِ وَأ

ْمَنا َمنِطَق الطَّ
ِّ
يَُّها انلَّاُس ُعل

َ
اَل يَا أ

َ
ْيَماُن َداُووَد َوق

َ
﴿َوَورَِث ُسل

ُمبنُِي﴾]]].
ْ
َفْضُل ال

ْ
ُهَو ال

َ
ل

ْيَك 
َ
َعل اللِ  ْضُل 

َ
ف َوَكَن  ُم 

َ
َتْعل تَُكْن  ْم 

َ
ل َما  َمَك 

َّ
َوَعل َمَة 

ْ
ِك

ْ
َوال ِكَتاَب 

ْ
ال ْيَك 

َ
َعل الُل  نَزَل 

َ
﴿وَأ

.[[[﴾ً
َعِظيما

1/4/14. نطاق العلم النبوّي:

تاّم بجميع األهداف  أّن الرضورة تقتيض أن يكون األنبياء عىل علم  ال شّك يف 
إىل هذه األهداف، وكذلك  الوصول  النهائّية واملتوّسطة واالبتدائّية، وطريق  اإلهلّية 
كيفّية السلوك يف هذا الطريق. وهلذا السبب، ال بّد لألنبياء من أن يّطلعوا عىل أصول 
الرشيعة وفروعها، واألحكام، واألخالق، واملعارف الدينّية، وكذلك أسباب السعادة 
احلكومة،  وإقامة  املجتمع،  إدارة  ومنها:  وهدايتهم؛  البرش  نجاة  ووسائل  والشقاء، 
علم  متعلقات  بعض  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  ذلك.  وغري  والقيادة،  واإلمامة، 

األنبياء؛ كام يف اآليات اآلتية:

1/1/4/14. العلم بجميع الكتب السامويّة والحكمة:

ِيَل﴾؛]]]
ْ

َمَة َوالَّْوَراَة َواإِلن
ْ
ِك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ْمُتَك ال

َّ
 َعل

ْ
﴿َوإِذ

ْيَك 
َ
َعل اللِ  ْضُل 

َ
ف َوَكَن  ُم 

َ
َتْعل تَُكْن  ْم 

َ
ل َما  َمَك 

َّ
َوَعل َمَة 

ْ
ِك

ْ
َوال ِكَتاَب 

ْ
ال ْيَك 

َ
َعل الُل  نَزَل 

َ
﴿وَأ

.[[[﴾ً
َعِظيما

]1]- سورة النمل: 15.

]2]- سورة النمل: 16.

]3]- سورة النساء: 113.

]4]- سورة املائدة: 110.

]5]- سورة النساء: 113.
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2/1/4/14. العلم باألسامء اإللهّية واألمور التكوينّية:

نُتْم 
ُ
إِن ك َهُؤلء  ْسَماء 

َ
بِأ نبُِئوِن 

َ
أ َفَقاَل  َمالَئَِكِة 

ْ
ال َعَ  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  َها 

َّ
ُك ْسَماء 

َ
ال آَدَم  َم 

َّ
﴿َوَعل

نبِْئُهم 
َ
أ آَدُم  يَا  اَل 

َ
ق َِكيُم  الْ َعلِيُم 

ْ
ال نَت 

َ
أ إِنََّك  ْمَتَنا 

َّ
َعل َما   

َّ
إِل َا 

َ
نل َم 

ْ
ِعل لَ  ُسْبَحانََك   

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق َصاِدقنَِي 

ُم َما 
َ
ْعل

َ
ْرِض وَأ

َ
َماَواِت َوال ُم َغْيَب السَّ

َ
ْعل

َ
 أ

ِّ
ُكْم إِن

َّ
ل ل

ُ
ق
َ
ْم أ

َ
ل
َ
اَل أ

َ
ْسَمآئِِهْم ق

َ
ُهْم بِأ

َ
نَبأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ْسَمآئِِهْم ف

َ
بِأ

نُتْم تَْكُتُموَن﴾]]].
ُ
ُتْبُدوَن َوَما ك

3/1/4/14. اطاّلع األنبياء عىل العلوم األخرى:

ن  مِّ ِلُْحِصَنُكم  ُكْم 
َّ
ل ُوٍس 

َ
ل َصْنَعَة  ْمَناهُ 

َّ
7: ﴿َوَعل النبّي داوود  يقول اهلل تعاىل عن 

.[[[
نُتْم َشاكُِروَن﴾ 

َ
ِسُكْم َفَهْل أ

ْ
بَأ

ويقول يف آية أخرى: 

وا َصاِلاً﴾؛]]]
ُ
ِد َواْعَمل ْ ْر ِف السَّ دِّ

َ
ِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوق

َ
َِديَد أ ُ الْ

َ
َّا ل

َ
نل

َ
﴿وَأ

وقد ورد بشأن النبّي سليامن 7: 

.[[[
ُمبنُِي﴾ 

ْ
َفْضُل ال

ْ
ُهَو ال

َ
ٍء إِنَّ َهَذا ل وتِيَنا ِمن ُكِّ َشْ

ُ
رْيِ وَأ ْمَنا َمنِطَق الطَّ

ِّ
يَُّها انلَّاُس ُعل

َ
اَل يَا أ

َ
﴿َوق

ويسند اهلل تعاىل يف آية أخرى العلم بتأويل األحاديث، إىل يوسف فيقول: 

.[[[
َحاِديِث﴾ 

َ
وِيِل ال

ْ
ُمَك ِمن تَأ

ِّ
َذلَِك َيَْتبِيَك َربَُّك َويَُعل

َ
﴿َوك

َحاِديِث﴾]]]. 
َ
وِيِل ال

ْ
َمُه ِمن تَأ

ِّ
ْرِض َونِلَُعل

َ
نِّا ِلُوُسَف ِف ال

َّ
َذلَِك َمك

َ
﴿َوك

]1]- سورة البقرة: 33-31.

]2]- سورة األنبياء: 80.

]3]- سورة سبأ: 10 و11.

]4]- سورة النمل: 16.

]5]- سورة يوسف: 6.

]6]- سورة يوسف: 21.
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2/4/14. األنبياء وعلم الغيب:

وال  اإلنسان،  حواّس  عىل  خيفى  علم  وهو  الشهودّي،  العلم  الغيب  علَم  يقابل 
يمكن رؤيته واإلحساس به. وقد جرى بني املتكّلمني املسلمني سجال حاّد يتمحور 

حول السؤال اآليت: هل خيتّص علم الغيب باهلل تعاىل، أم يمكن أن يمتلكه غريه؟ 

اآليات القرآنّية يف هذا املجال عىل طائفتني: 

األوىل: آيات خّصت اهللَ سبحانه بعلم الغيب دون غريه؛ مثل قوله تعاىل: 

 ُهَو﴾]]] .
َّ
ُمَها إِل

َ
َغْيِب لَ َيْعل

ْ
﴿َوِعنَدهُ َمَفاتُِح ال

َغْيُب لِلِ﴾]]] .
ْ
﴿َفُقْل إِنََّما ال

 الُل﴾]]].
َّ

َغْيَب إِل
ْ
ْرِض ال

َ ْ
َماَواِت َوال ُم َمن ِف السَّ

َ
 َيْعل

َّ
ل ل

ُ
﴿ق

والثانية: آيات أثبتت لألنبياء العلم بالغيب، ومن َثمَّ فقد خّصصت ذلك احلكم 
العاّم الوارد يف الطائفة األوىل؛ كام يف قوله تعاىل: 

ُك ِمن َبنْيِ يََديِْه 
ُ
إِنَُّه يَْسل

َ
 َمِن اْرتََض ِمن رَُّسوٍل ف

َّ
َحداً إِل

َ
 ُيْظِهُر َعَ َغْيبِِه أ

َ
ال

َ
َغْيِب ف

ْ
﴿َعلُِم ال

ٍء َعَدداً﴾]]]. ْحَص ُكَّ َشْ
َ
يِْهْم وَأ َ َحاَط بَِما لَ

َ
ِت َربِِّهْم وَأ

َ
ُغوا رَِسال

َ
بْل

َ
ْد أ

َ
ن ق

َ
َم أ

َ
ِفِه َرَصداً ِلَْعل

ْ
َوِمْن َخل

ِكنَّ الَل َيَْتِب ِمن رُُّسلِِه َمن يََشاء..﴾]]].
َ
َغْيِب َول

ْ
﴿.. َوَما َكَن الُل ِلُْطلَِعُكْم َعَ ال

يف  يستقل  وتعاىل  اهلل سبحانه  إّن  يقال:  أن  اآليات  من  الطائفتني  هاتني  وحمّصل 

]1]- سورة األنعام: 59.

]2]- سورة يونس: 20.

]3]- سورة النمل: 65.

]4]- سورة الجّن: 28-26.

]5]- سورة آلعمران: 179.
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امتالك العلم بالغيب بذاته، وليس علمه بالغيب مقّيدًا أو مرشوطًا؛ لكّن هذا ال يمنع 
عن  الغيب  أرسار  عىل  االّطالع  واملالئكة(  واألئّمة  األنبياء  )من  لغريه  ُيتاح  أن  من 

طريق التعليم اإلهلّي.

3/4/14. مصادر علم األنبياء:

يذكر القرآن الكريم طرقًا وقنوات متعّددة الكتساب العلوم عند األنبياء؛ وهي:

أّوالً: الوحي: وهو أحد أهّم الطرق املؤّدية إىل املعرفة بالنسبة إىل األنبياء: 

بِلَِساٍن  ُمنِذرِيَن 
ْ
ال ِمَن  وَن 

ُ
ِلَك بَِك 

ْ
ل
َ
ق َعَ  ِمنُي 

َ ْ
ال وُح  الرُّ بِِه  نََزَل  ِمنَي 

َ
َعال

ْ
ال َربِّ  زَنِيُل 

َ
ل ﴿َوإِنَُّه 

بنٍِي﴾]]]. َعَرِبٍّ مُّ

فإّن حقيقة الوحي إهلّية، وال دور للنبّوة يف تغيريه، ومنزل الوحي اإلهلّي هو قلب 
النبّي9. فكام يقول القرآن: 

 إِْن َعَصْيُت 
ُ

َخاف
َ
 أ

ِّ
َّ إِن  َما يُوَح إِلَ

َّ
تَّبُِع إِل

َ
َقاء َنْفِس إِْن أ

ْ
ُ ِمن تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
ْن أ

َ
ْل َما يَُكوُن ِل أ

ُ
﴿ق

ِْثُت فِيُكْم ُعُمراً 
َ

ْدَراُكم بِِه َفَقْد ل
َ
ْيُكْم َولَ أ

َ
ْوتُُه َعل

َ
ْو َشاء الُل َما تَل

َّ
ل ل

ُ
َربِّ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم ق

وَن﴾]]].
ُ
الَ َتْعِقل

َ
ف
َ
ْبلِِه أ

َ
ن ق مِّ

ثانيًا: السري والسلوك عند األنبياء وصعودهم إىل العوامل األخرى: يرتقي األنبياء 
اإلهلّيون بالسري والسلوك إىل املراتب السامية، والعوامل العليا، ويتلّقون بعض احلقائق. 

يقول تعاىل: 

 ُ
َ

َنا َحْول
ْ
ِي بَاَرك

َّ
َص ال

ْ
ق
َ
َمْسِجِد ال

ْ
 ال

َ
ََراِم إىِل َمْسِجِد الْ

ْ
َن ال ْالً مِّ ى بَِعْبِدهِ لَ ْسَ

َ
ِي أ

َّ
﴿ُسْبَحاَن ال

ِميُع اَلِصرُي﴾]]]. لُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ

]1]- سورة الشعراء: 195-192.

]2]- سورة يونس: 15 و16.

]3]- سورة اإلرساء: 1.
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ثالثًا: روح القدس: وهو أحد املصادر والطرق التي يكتسب هبا األنبياء املعرفة. 
.[[[

ُقُدِس﴾ 
ْ
يَّْدنَاهُ بُِروِح ال

َ
َيَِّناِت وَأ قال تعاىل: ﴿َوآتَيَْنا ِعيَس اْبَن َمْريََم الْ

.[[[
 ﴾ َقِّ ُقُدِس ِمْن َربَِّك بِالْ

ْ
ُ ُروُح ال

َ
ل ْل نَزَّ

ُ
﴿ق

بَِك﴾]]]. 
ْ
ل
َ
ِمنُي َعَ ق

َ ْ
وُح ال ﴿نََزَل بِِه الرُّ

)ملك  بجربئيل  عنه  بعضهم  فعرّب  القدس؛  لروح  تفسريين  املفّسون  قّدم  وقد 
والقّوة  األنبياء،  روح  مراتب  من  مرتبة  أّنه  إىل  آخر  بعض  وذهب  اإلهلّي(،  الوحي 

النبوّية اخلاّصة.

5/14. رابعاً: حسن خلق األنبياء:

األنبياء  شخصّيات  اتصفت  فقد  خلقهم؛  حسن  اإلهلّيني  األنبياء  خصائص  من 
باللطف والعطف ورحابة الصدر؛ فتنّزهت دعوهتم إىل اهلداية عن العنف والفظاظة، 
يوّظفوا يف  فلم  اإلرادة واالختيار؛  مظّلة  والقلب حتت  اإليامن  يتعانق  أن  إىل  فسعوا 

حتقيق أهدافهم أّي رضب من رضوب العنف؛ ظاهرّيًا كان أو باطنّيًا وقلبّيًا. 

وبطبيعة احلال، فإهّنم مل يّدخروا جهدًا يف التصّدي للعدّو، واستخدام العنف معه 
إذاما دخلوا يف حرب أو رصاع مع األعداء، لكنّهم مل خيرجوا يومًا عن إطار الرشيعة 

واألوامر اإلهلّية. 

الرمحة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فيها  يصّور  لطيفة  إشارات  الكريم  القرآن  يف  ونجد 
واللني التي كان يتصف هبام الرسول 9؛ حيث يقول: 

 ِمْن َحْولَِك﴾]]].
ْ
وا ِب لَنَفضُّ

ْ
َقل

ْ
 َغلِيَظ ال

ً
نَت َفّظا

ُ
ْو ك

َ
ُهْم َول

َ
َن اللِ نِلَت ل بَِما رَْحٍَة مِّ

َ
﴿ف

]1]- سورة البقرة: 87.

]2]- سورة النحل: 102.

]3]- سورة الشعراء: 193.

]4]- سورة آلعمران: 159.
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وجيمع املؤّرخون ـ مسلمني وغري مسلمني ـ عىل أّن هذه املزية كان هلا دور أسايّس 
يف دفع عجلة اإلسالم إىل األمام؛ فمع أّن نبّي اإلسالم كان يتعّرض لألذى والظلم 
واإلهانة واللوم من قبل املرشكني أكثر مما تعّرض له سائر األنبياء،؛ غري أّنه مل يبادر 

إطالقًا إىل لعنهم، بل قابلهم باالستغفار وطلب الرمحة هلم عىل الدوام. 

َعَل 
َ
وفيام خيّص اخللق النبوّي الرفيع أشارت آيات القرآن الكريم قائلة: ﴿َوإِنََّك ل

.[[[
ٍق َعِظيٍم﴾ 

ُ
ُخل

 
ٌ

ُمْؤِمننَِي َرُؤوف
ْ
ْيُكم بِال

َ
ْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعل

َ
نُفِسُكْم َعِزيٌز َعل

َ
ْن أ َقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

َ
﴿ل

.[[[
رَِّحيٌم﴾ 

6/14. خامساً: القول الصادق:

الوقائع  وأثبتت  احلقيقة،  مع  أقواهلم  فتتطابق  بالصدق؛  اإلهلّيون  األنبياء  اتسم 
اهلداية،  املتجّلية يف  تؤّثر كثريًا عىل مهاّمهم  الصفة  التزامهم بوعودهم. وكانت هذه 

وجلب السعادة للناس. 

ْر ِف 
ُ
ك

ْ
من هنا، جتد القرآن الكريم يصف النبّي إبراهيم7 بالصّديق؛ فيقول:  ﴿َواذ

.[[[﴾ً
 نَّبِّيا

ً
يقا ِكَتاِب إِبَْراِهيَم إِنَُّه َكَن ِصدِّ

ْ
ال

ويشيد بالنبّي إسامعيل 7 مشريًا إىل سمة صدق الوعد قائاًل: 

.[[[﴾ً
َوْعِد َوَكَن َرُسولً نَّبِّيا

ْ
ِكَتاِب إِْسَماِعيَل إِنَُّه َكَن َصاِدَق ال

ْ
ْر ِف ال

ُ
ك

ْ
﴿َواذ

]1]- سورة القلم: 4.

]2]- سورة التوبة: 128.

]3]- سورة مريم: 41.

]4]- سورة مريم: 54.
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7/14. سادساً: االستعداد لالبتالء اإللهّي:

ُيبتىل األولياء اإلهلّيون بمحن ومصائب من اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل من أجل مسريهتم 
التكاملّية التي متّثل دورًا مهاّمً يف هداية الناس. وال ينبغي أن نظّن أن االبتالء اإلهلّي 
خيتّص بمجموعة من األناس االعتياديني، وال ينطبق عىل األنبياء واألولياء اإلهلّيني؛ 
لياًل وهنارًا، ويف حركاهتم  الناس،  دار االختبار واالبتالء اإلهلّيني. ومجيع  العامل  فإّن 
ويف  والغنى،  الفقر  ويف  واحلرض،  السفر  ويف  واليقظة،  املنام  ويف  كاّفًة،  وسكناهتم 

ضون لالبتالء اإلهلّي.  الصّحة واملرض، وأمثاهلا، معرَّ

التي  املضنية  املحن واالختبارات  َوَتَعاىٰل عن  ُسبَحانَُه  الصدد، حيّدثنا اهلل  ويف هذا 
َك 

ُ
 َجاِعل

ِّ
اَل إِن

َ
ُهنَّ ق َتمَّ

َ
أ
َ
مّر هبا النبّي إبراهيم 7 قائاًل: ﴿َوإِِذ اْبَتَل إِبَْراِهيَم َربُُّه بَِكلَِماٍت ف

الِِمنَي﴾]]]. اَل لَ َيَناُل َعْهِدي الظَّ
َ
يَِّت ق اَل َوِمن ُذرِّ

َ
 ق

ً
لِلنَّاِس إَِماما

8/14. سابعاً: األمانة:

اتصف األنبياء باألمانة يف مجيع شؤوهنم الشخصّية واالجتامعّية، واإلهلّية واجلامعّية، 
واملاّدّية واملعنوّية؛ فكانوا حيفظون األرسار واآليات اإلهلّية، وينقلوهنا كاملًة للناس. وقد 

اشتهر رسول اإلسالم 9 بسبب التزامه باألمانة، بلقب »حمّمد األمني«. 

7 يف سورة الشعراء يف  َوَتَعاىٰل هذه الصفة إىل النبّي نوح  ُسبَحانَُه  وقد أسند اهلل 
اآلية 107، وإىل النبّي هود 7 يف اآلية 125 من السورة نفسها، وإىل النبّي صالح 7 
يف اآلية 143 من السورة ذاهتا، وإىل النبّي لوط 7 يف اآلية 162 من السورة نفسها، 
وإىل النبّي شعيب 7 يف اآلية 178 من هذه السورة أيضًا، وإىل النبّي موسى7 يف 
سورة الدخان يف اآلية 18؛ وكام يعرّب عنه القرآن، كان األنبياء اإلهلّيون مجيعًا خياطبون 

ِمنٌي﴾.
َ
ُكْم َرُسوٌل أ

َ
 ل

ِّ
أقوامهم بقوهلم: ﴿إِن

]1]- سورة البقرة: 124.
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9/14. ثامناً: الربّ:

فجّسدوا  والعدّو،  للصديق  اإلحسان  عىل  الناس  مع  تعاملهم  يف  األنبياء  درج 
ُسبَحانَُه  اهلل  يقول  األعداء.  أذى  عىل  والصرب  والسامحة  العفو  مظاهر  أسمى  بذلك 

َوَتَعاىٰل:

ْيَماَن 
َ
يَّتِِه َداُووَد َوُسل ْبُل َوِمن ُذرِّ

َ
 َهَدْيَنا ِمن ق

ً
 َهَدْيَنا َونُوحا

ًّ
ال

ُ
ُ إِْسَحَق َويَْعُقوَب ك

َ
 ﴿َوَوَهْبَنا ل

ُمْحِسننَِي﴾]]].
ْ
ْزِي ال َذلَِك نَ

َ
يُّوَب َويُوُسَف َوُموَس َوَهاُروَن َوك

َ
وَأ

10/14. تاسعاً: توحيد الخشية من الله:

أهّم دوافع األنبياء حتقيق األهداف اإلهلّية. وهلذا، مل يكونوا هيابون أو خيافون شيئًا 
سوى اهلل، فوّطنوا أنفسهم عىل حرص اخلوف واخلشية يف نقطة واحدة؛ ال تتعاّداها؛ 
َيَْشْونَُه  ِت اللِ َو

َ
ُغوَن رَِسال

ِّ
ِيَن ُيَبل

َّ
أال وهي رّب العاملني. وكام جاء يف القرآن الكريم: ﴿ال

 .[[[﴾ً
َف بِاللِ َحِسيبا

َ
 الَل َوك

َّ
َحداً إِل

َ
 َيَْشْوَن أ

َ
َول

11/14. عارشاً: اإلخالص لله:

الرشك  دنس  من  النفس  تصفية  يعني  وهو  التوحيد،  مراتب  أعىل  اإلخالص 
غ ساحة القلب من كّل يشء سوى  واهلوى، وطرد كّل دافع غري إهلّي؛ بمعنى أن تفرَّ
اهلل؛ حّتى ال يّتسع ألحد غريه. لقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل أنبياءه هبذه الصفة يف 

مواطن عديدة؛ إذ قال عىل سبيل املثال: 

.[[[﴾ً
 نَّبِّيا

ً
 َوَكَن َرُسول

ً
صا

َ
ِكَتاِب ُموَس إِنَُّه َكَن ُمْل

ْ
ْر ِف ال

ُ
ك

ْ
﴿َواذ

]1]- سورة األنعام: 84.

]2]- سورة األحزاب: 39.

]3]- سورة مريم: 51.



147خصائص األنبياء

ويستفاد من اآليات القرآنية التي نقلت حوارّيات الشيطان أّن القلب إذا تّسبت 
إليه الشوائب ـ ولو بمقدار ذّرة ـ فقد هتّيأ ليكون منفذًا ومرتعًا للشيطان، وإغواءاته؛ 
ِمْنُهُم  ِعَباَدَك   

َّ
﴿إِل عليهم:  للشيطان  سبيل  فال  هلل،  أخلصوا  الذين  اهلل  عباد  باستثناء 

ِصنَي﴾]]].
َ
ُمْخل

ْ
ال

ُكْم 
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
وقد نقل القرآن الكريم لنا خطاب النبّي األعظم 9 حيث يقول: ﴿َوَما أ

ِمنَي﴾]]].
َ
َعال

ْ
 َعَ َربِّ ال

َّ
ْجرَِي إِل

َ
ْجٍر إِْن أ

َ
ْيِه ِمْن أ

َ
َعل

12/14. حادي عرش: التوكّل عىل الله:

مل يركن األنبياء اإلهلّيون الذين كّذبوا وُأحبطت مساعَيهم بسبب عصبّية املرشكني 
وعنادهم إىل زاوية الضعف واالنكسار أو إىل الرتاجع واالنحسار، بل كان ديدهنم 

التوّكل عىل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل وطلب العون منه. 

 ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيتَِها إِنَّ َربِّ َعَ 
َّ
ا ِمن َدآبٍَّة إِل ِّ َربِّ َوَربُِّكم مَّ ُت َعَ الل

ْ  تََوكَّ
ِّ

قال تعاىل: ﴿إِن
ْسَتِقيٍم﴾]]]. ِصَاٍط مُّ

13/14. ثاين عرش: النصيحة والشفقة:

النصح والشفقة،  الناس عىل توظيف  األنبياء يف مسريهتم من أجل هداية  اعتاد 
اإلجبار  بلسان  ال  واالنفتاح؛  احلّب  بلسان  معهم  وتعاملوا  الناس،  مهوم  فحملوا 

واإلكراه. 

ِمنٌي﴾]]].
َ
ُكْم نَاِصٌح أ

َ
 ل

ْ
نَا

َ
ُغُكْم رَِسالِت َربِّ وَأ

ِّ
بَل

ُ
يقول اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿أ

]1]- سورة الحجر: 40.

]2]- سورة الشعراء: 109.

]3]- سورة هود: 56.

]4]- سورة األعراف: 68.



الكالم اإلسالمي المعاصر 148

14/14. ثالث عرش: القدرة والبصرية:

ومواجهة  الناس،  هلداية  مهمهم  عقدوا  الذين  اإلهلّيني  األنبياء  مسرية  تتطّلب 
املعاندين واملرشكني أن يتحّلوا بدرجة عالية من القدرة والبصرية. وهلذا، جتد القرآن 
8( بأّنم أصحاب قدرة  الكريم يصف إبراهيم وابنه وحفيده )إسحاق ويعقوب 
يِْدي 

َ ْ
ْوِل ال

ُ
ْر ِعَباَدنَا إبَْراِهيَم َوإِْسَحَق َويَْعُقوَب أ

ُ
ك

ْ
وبصرية؛ حيث يقول ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿َواذ

بَْصارِ﴾]]].
َ ْ
َوال

15/14. رابع عرش: الصرب والتجلّد:

ما من شّك يف أّن مسرية اهلداية مسرية طويلة حمفوفة باملشاّق والصعاب. وليس 
لإلنسان اهلادي أن يدّبر أمر هذه املسرية من دون أن يتخّلق بالصرب واحللم والتجّلد. 

من هنا، حتىّل األنبياء اإلهلّيون التّواقون لتحقيق اهلداية والسعادة للناس بالصرب، 
ومصاعب  مصائب  وطأة  حتت  للناس  احلّق  صوت  وأوصلوا  اهلل  رساالت  فأبلغوا 
مّجة. وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الصفة عند حديثه عن إسامعيل وإدريس 8 

ابِِريَن﴾]]]. َن الصَّ ِكْفِل ُكٌّ مِّ
ْ
حيث قال ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل: ﴿َوإِْسَماِعيَل َوإِْدرِيَس َوَذا ال

من هنا، كان األنبياء اإلهلّيون يرضبون أروع األمثلة يف صربهم وجتّلدهم يف سبيل 
اهلل  إىل  بأيدهيم  واألخذ  بأنفسهم،  ما  وتغيري  الناس،  وهداية  اإلهلّية،  الرسالة  إبالغ 

ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل.

*  *  *

]1]- سورة ص: 45.

]2]- سورة األنبياء: 85.
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1/15. متهيد:

 570 سنة  قريش  قبيلة  من  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  عبداملّطلب  بن  حمّمد  ُولد 
والفتّوة.  والعّفة  والسخاء  بالكرم  تشتهر  هاشم  بني  قبيلة  وكانت  مّكة.  يف  للميالد 
وهلذا، ُأوكلت إىل هذه القبيلة سدانة الكعبة. وبدأت دعوة النبّي 9 عام 610م؛ أي 
يف أوائل القرن السابع امليالدّي، وعمره آنذاك أربعون عامًا؛ حني كانت عبادة األوثان 
بمختلف ألواهنا شائعة ودارجة يف شبه اجلزيرة العربّية، وكانت غامئم الظلم والتمييز 

بشّتى أنواعهام ختّيم عىل املجتمعات يف الروم وبالد فارس.

انطلقت حركة الرسول األعظم 9 يف بداية أمرها بدعوة األقربني من بنيهاشم 
إىل اإلسالم، وإىل خري الدنيا واآلخرة، فعّرفهم عىل رسالته، ثّم وّسع من هذه الدائرة 

فعرض دعوته عىل الناس عىل املستوى العاملّي؛ قائاًل:

.[[[﴾ً
ُْكْم َجِيعا  َرُسوُل اللِ إِلَ

ِّ
يَُّها انلَّاُس إِن

َ
﴿يَا أ

ِمنَي﴾]]].
َ
َعال

ْ
ل
ِّ
 رَْحًَة ل

َّ
َناَك إِل

ْ
ْرَسل

َ
﴿َوَما أ

َغ﴾]]].
َ
م بِِه َوَمن بَل

ُ
نِذَرك

ُ
ُقْرآُن ل

ْ
َّ َهَذا ال وِحَ إِلَ

ُ
﴿وَأ

وقد شاءت اإلرادة اإلهلية أن تكون رسالة هذا النبّي خامتة للرساالت، وأن يكون 

]1]- سورة األعراف: 158.

]2]- سورة األنبياء: 107.

]3]- سورة األنعام: 19.
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القرآُن خامتًا للكتب الساموّية؛ حيث قال تعاىل: 

ٍء  ِكن رَُّسوَل اللِ وََخاَتَم انلَّبِيِّنَي َوَكَن الُل بُِكلِّ َشْ
َ
ن رَِّجالُِكْم َول َحٍد مِّ

َ
بَا أ

َ
﴿َما َكَن حمّمد أ

.[[[﴾ً
َعلِيما

وقد اشتملت هذه الرسالة وانطوت عىل مجيع ما جاءت به األنبياء والرسل من 
ذي قبل، فكانت أكملها وأشملها؛ قال تعاىل:

ِيِل﴾]]].
ْ

 ِعنَدُهْم ِف الَّْوَراةِ َواإِلن
ً
ُتوبا

ْ
ِي َيُِدونَُه َمك

َّ
َّ ال مِّ

ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل انلَِّبَّ ال

َّ
﴿ال

َقَّ َوُهْم  ُتُموَن الْ
ْ
َك ْنُهْم لَ  مِّ

ً
ِريقا

َ
ْبَناءُهْم َوإِنَّ ف

َ
وَن أ

ُ
َما َيْعرِف

َ
ونَُه ك

ُ
ِكَتاَب َيْعرِف

ْ
ِيَن آتَيَْناُهُم ال

َّ
﴿ال

ُموَن﴾]]].
َ
َيْعل

ْيِه﴾]]].
َ
 َعل

ً
ِكَتاِب َوُمَهْيِمنا

ْ
َما َبنْيَ يََديِْه ِمَن ال

ِّ
 ل
ً
قا َقِّ ُمَصدِّ ِكَتاَب بِالْ

ْ
َْك ال َا إِلَ

ْ
نَزنل

َ
﴿وَأ

واحتوت رسالة هذا الرسول الكريم كّل ما من شأنه أن حيّرر البرشّية من أغالل 
اجلهل وقيود الظلم والرشك؛ قال تعاىل: 

ْيِهْم﴾]]].
َ
ِت َكنَْت َعل

َّ
الََل ال

ْ
غ

َ
ُهْم َوال ﴿َويََضُع َعْنُهْم إِْصَ

بالدنيا  لالهتامم  دعوهتا  يف  الكريم  القرآن  آيات  انطلقت  األساس،  هذا  وعىل 
واآلخرة معًا؛ فقال عّز من قائل: 

ََبآئَِث﴾]]]. ْيِهُم الْ
َ
يَِّباِت َوُيَرُِّم َعل ُهُم الطَّ

َ
ِر َوُيِلُّ ل

َ
ُمنك

ْ
َمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن ال

ْ
ُمُرُهم بِال

ْ
﴿يَأ

]1]- سورة األحزاب: 40.

]2]- سورة األعراف: 157.

]3]- سورة البقرة: 146.

]4]- سورة املائدة: 48.

]5]- سورة األعراف: 157.

]6]- سورة األعراف: 157.
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كام نّوهت أيضًا بأال يصاحب هذا االهتامم أّي عس أو حرج؛ فقال تعاىل: 

يِن ِمْن َحَرٍج﴾]]]. ْيُكْم ِف الِّ
َ
﴿َوَما َجَعَل َعل

.[[[﴾ ُعْسَ
ْ
يُْسَ َولَ يُِريُد بُِكُم ال

ْ
﴿يُِريُد الُل بُِكُم ال

وقد استطاع هذا النداء املخلِّص واخلطاب الشامل أن يعّم أنحاء املعمورة يف أقّل 
اإلسالمّية  املجتمعات  شّتى  يف  رصينة  حضارة  تشييد  من  ومتّكن  ممكنة،  زمنّية  فرتة 

املختلفة]]].

2/15. ُسُبل إثبات نبّوة رسول الله 9:

عمد املفّكرون املسلمون يف الكتب الكالمّية إىل إثبات النبّوة اخلاّصة من خالل 
البحث،  السعادة«  الشعرايّن يف كتابه »طريق  العاّلمة  سلوك ثالثة طرق. وقد فّصل 

فاستعرض أربعة أدّلة؛ هي: 

أّوالً: التأّمل يف شخصّية الرسول األعظم 9.

ثانيًا: برهان اإلعجاز.

ثالثًا: بشائر األنبياء املاضني.

رابعًا: الربهنة عن طريق املؤمنني]]].

]1]- سورة الحّج: 78.

]2]- سورة البقرة: 185.

]3]- راجع: محّمدحسن قدردان قرامليك، آيني خاتم، معهد الثقافة والفكر اإلسالمّي.

]4]- اقتُبست فكرة هذه األدلّة األربعة ورشوحها من مقال لحميدرضا شاكرين، عنوانه: إثبات نبّوة النبي األكرم 

)بالفارسية: اثبات نبّوت پيامرب اكرم(، مدرج يف مجلّة أفكار العاّلمة الشعرايّن، إعداد: عبدالحسني خرسوبناه، معهد 

الثقافة والفكر اإلسالمّي.
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1/2/15.الدليل األّول: التأّمل يف شخصّية الرسول األعظم9: 

9؛  الرسول  شخصّية  يف  أساسّية  سامت  ظهور  عىل  التارخيّية  الدراسات  تدّل 
املكر  وجمانبة  الدنيا،  طلب  عن  واالبتعاد  الروح،  وطهارة  واألمانة،  الصدق،  منها: 
واخلديعة، واإليامن الراسخ بالرسالة، والثبات، والتضحية يف سبيل الواجب اإلهلّي، 
أّن شّدة  املثري  بل  باإليامن هبا،  املسلمون  ينفرد  مما  القضايا  وليست هذه  وهلّم جّرًا. 
بروزها وظهورها عىل مسح التاريخ ترك أثرًا بالغًا عىل كثرٍي من الكّتاب واملفّكرين 

غري املسلمني، بل وعىل املسترشقني الغربّيني أيضًا. 

يقول مؤّلف كتاب »إخالص حمّمد«]]] بعد تطّرقه لإليامن الراسخ للنبّي 9 بنبّوته 
ورسالته: 

مثل األحوال التي كانت تعرتي أنبياء بنيإرسائيل، أي الفناء واالنقطاع عن عامل 
الطبيعة، واالنفتاح عىل عامل الباطن، وحال مشابه لإلغامء، تصيبه هو أيضًا. وتتمّثل 
التي  األصوات  ويسمع  بنيإرسائيل؛  ألنبياء  تتجّسم  التي  نفسها  أيضًا،  املالئكة  له 

يسمعوهنا هم]]].

فالنظرة املنصفة إىل صدق النبّي 9 وإيامنه وإخالصه، تزيل أّي ترديد يف صدق 
النبّي يف دعواه.

2/2/15. الدليل الثاين: بشائر األنبياء املاضني:

كتب  يف  فهناك  املاضني؛  األنبياء  بشائر  اخلاّصة  النبّوة  تثبت  التي  الطرق  إحدى 
األمم الغابرة بشائر عديدة عن رسالة خاتم األنبياء. وقد حتّدث القرآن الكريم عن 

وعد جميئه يف التوراة واإلنجيل]]].

لألنبياء  بشائر  بالتفصيل  السعادة«  »طريق  كتابه  يف  الشعراين  العاّلمة  ذكر  وقد 

[1[- Sincerite de Mohamet.

]2]- طريق السعادة )بالفارسية: راه سعادت(، الشعرايّن، 38.

]3]- راجع: سورة البقرة: 146؛ سورة آلعمران: 75؛ سورة األعراف: 156؛ سورة الصّف: 6.
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موسى، وإشعياء، وحيقوق:، وقّصة بحرياء الراهب، ودانيال النبّي، والسّيد املسيح، 
وقد َسرَب أغوار التساؤالت والشبهات التي حتوم حوهلا.
جاء يف اإلصحاح الثاين واألربعني من ِسْفر إشعياء: 

ْت بِِه َنْفيِس. َوَضْعُت  ِذي َأْعُضُدُه، خُمَْتاِري]]] )اْللُمْصَطَفى( الَِّذي رُسَّ ُهَوَذا َعْبِدي الَّ
اِرِع َصْوَتُه.  ُروِحي َعَلْيِه َفُيْخِرُج اْللَحقَّ لأِْلَُمِم. اَل َيِصيُح َواَل َيْرَفُع َواَل ُيْسِمُع يِف الشَّ
.]]] الَ  اْللَحقَّ ِرُج  خُيْ اأْلََماِن  إىَِل  ُيْطِفُئ.  اَل  َخاِمَدًة  َوَفتِيَلًة  َيْقِصُف،  اَل  َمْرُضوَضًة  َقَصَبًة 
يَعَتُه]]]. َهَكَذا َيُقوُل  َيِكلُّ َواَل َينَْكِسُ َحتَّى َيَضَع اْللَحقَّ يِف اأْلَْرِض، َوَتنَْتظُِر اْللَجَزاِئُر رَشِ
ْعِب َعَلْيَها  َها، َباِسُط اأْلَْرِض َوَنَتاِئِجَها، ُمْعطِي الشَّ اَمَواِت َوَنارِشُ ، َخالُِق السَّ بُّ اهللُ الرَّ
َوَأْحَفُظَك  بَِيِدَك  َفُأْمِسُك   ، بِاْلرِبِّ َدَعْوُتَك  َقْد  بَّ  الرَّ َأَنا  ُروحًا.  فِيَها  اِكننَِي  َوالسَّ َنَسَمًة، 
ْبِس  احلَْ ِمَن  لُِتْخِرَج  اْلُعْمِي،  ُعُيوَن  لَِتْفَتَح  لأِْلَُمِم،]]]  َوُنورًا  ْعِب  لِلشَّ َعْهدًا  َوَأْجَعُلَك 
ِدي الَ  بُّ َهَذا اْسِمي، َوجمَْ ْلَمِة.]]] َأَنا الرَّ ْجِن اجْلَالِِسنَي يِف الظُّ امْلَْأُسوِريَن، ِمْن َبْيِت السِّ
لِيَّاُت َقْد َأَتْت، َواحْلَِديَثاُت َأَنا خُمرِْبٌ  ُأْعطِيِه آِلَخَر، َواَل َتْسبِيِحي لِْلَمنُْحوَتاِت. ُهَوَذا اأْلَوَّ
بِّ ُأْغنِيًة َجِديَدًة، َتْسبِيَحُه ِمْن َأْقىَص اأْلَْرِض.  هِبَا. َقْبَل َأْن َتنُْبَت ُأْعِلُمُكْم هِبَا. َغنُّوا لِلرَّ
َياُر  ُة َوُمُدهُنَا َصْوهَتَا، الدِّ يَّ َفِع اْلرَبِّ اهُنَا، لرَِتْ َا امْلُنَْحِدُروَن يِف اْلَبْحِر َوِمْلُؤُه َواجْلََزاِئُر َوُسكَّ َأهيُّ
بَّ  َباِل لَِيْهتُِفوا. لُِيْعُطوا الرَّ اُن َسالَِع]]]. ِمْن ُرُؤوِس اجْلِ ْم ُسكَّ نَّ تِي َسَكنََها ِقيَداُر]]]. لَِترَتَ الَّ

]1]- املختار مبعنى املصطفى وهو لقب خاتم األنبياء.

]2]- كناية عن أّن رشيعته تنترش قريباً؛ فاملصباح الذي يوشك عىل االنطفاء، مل ينطفئ بعد وسوف يعّم دينه العامل.

]3]- إشارة إىل أّن له رشيعته وأحكامه الخاّصة، وليس مثل النبّي عيىس7، وينترش دينه إىل أقىص أنحاء العامل؛ 

كجزيرة جاوة والفيليبني.

]4]- األمم يف اصطالح التوراة، هي األمم األخرى غري بنييإرسائيل؛ أي ينترش دينه بني غري بنييإرسائيل.

]5]- كان الناس قبل اإلسالم يعيشون يف طبقات مختلفة؛ التزال هذه الطبقات شائعة بني الوثنيّني يف الهند. وال يحّق 

للطبقات الدنيا أن ترتقي إىل الطبقات العليا. وهذا االستعالء العرقّي موجود يف املسيحيّة أيضاً وال عرق يساوي بينه 

وبني عرق آخر، فألغى اإلسالم هذا التقليد.

]6]- قيدار بن النبّي إسامعيل وجّد خاتم األنبياء 9. والديار التي سكنها قيدار هي مّكة واملدينة والطائف واملناطق التي 

سكنتها األعراب من أبناء إسامعيل. ومدبار مبعنى الصحراء وهو اسم علم واملراد به هو العربيّة السعوديّة وال معنى ألن يقال 

الرّبيّة ومدنها؛ ولكن ميكن أن يقال العربيّة السعوديّة ومدنها. ولسّكان الشام الحّق يف أن يقولوا الرّبيّة ويريدوا بها السعوديّة.

]7]- هي يرثب أي املدينة املنّورة. راجع: طريق السعادة )بالفارسية: راه سعادت(، الشعرايّن.
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َتُه.  بَّاِر َيُْرُج. َكَرُجِل ُحُروٍب ُينِْهُض َغرْيَ بُّ َكاجْلَ َزائِِر. الرَّ وا بَِتْسبِيِحِه يِف اجْلَ جَمْدًا َوُيْرِبُ
لَّْدُت. َكاْلَوالَِدِة  . جَتَ ْهِر. َسَكتُّ ُخ َوَيْقَوى َعىَل َأْعَدائِِه. َقْد َصَمتُّ ُمنُْذ الدَّ َيْتُِف َوَيرْصُ
ُف ُكلَّ ُعْشبَِها، َوَأْجَعُل اأْلهَْنَاَر  َباَل َواآْلَكاَم َوُأَجفِّ َأِصيُح. َأْنُفُخ َوَأْنُخُر َمعًا. َأْخِرُب اجْلِ
َيْدُروَها  مَلْ  َمَسالَِك  يِف  َيْعِرُفوَها.  مَلْ  َطِريٍق  يِف  اْلُعْمَي   ُ َوُأَسريِّ اآْلَجاَم،  ُف  َوُأَنشِّ َيَبسًا 
َأْفَعُلَها  اأْلُُموُر  َهِذِه  ُمْسَتِقيَمًة.  اِت  َواْللُمْعَوجَّ ُنورًا،  َأَماَمُهْم  ْلَمَة  الظُّ َأْجَعُل  يِهْم.  ُأَمشِّ
اْلَقاِئُلوَن  امْلَنُْحوَتاِت،  َعىَل  امْلُتَِّكُلوَن  ِخْزيًا  خَيَْزى  اْلَوَراِء.  إىَِل  وا  اْرَتدُّ َقِد  َأْتُرُكُهْم.  َواَل 
ُهَو  َمْن  وا.  لُِتْبرِصُ اْنُظُروا  اْلُعْمُي  َا  َأهيُّ اْسَمُعوا.  مُّ  الصُّ َا  َأهيُّ آهِلَُتنَا!  َأْنُتنَّ  لِْلَمْسُبوَكاِت: 
ِذي ُأْرِسُلُه؟ َمْن ُهَو َأْعَمى َكاْلَكاِمِل، َوَأْعَمى َكَعْبِد  َأْعَمى إاِلَّ َعْبِدي، َوَأَصمُّ َكَرُسويِل الَّ
ِه.  بُّ َقْد رُسَّ ِمْن َأْجِل بِرِّ ؟ َناظٌِر َكثرِيًا َواَل ُتاَلِحُظ. َمْفُتوُح اأْلُُذَننْيِ َواَل َيْسَمُع. الرَّ بِّ الرَّ
ُه،  َفِر ُكلُّ يَعَة َوُيْكِرُمَها. َوَلِكنَُّه َشْعٌب َمنُْهوٌب]]] َوَمْسُلوٌب. َقِد اْصطِيَد يِف احلُْ ِ ُيَعظُِّم الرشَّ
! َمْن  َيُقوُل: ُردَّ َوَلْيَس َمْن  ُمنِْقَذ، َوَسَلبًا  ُبُيوِت احْلُُبوِس اْخَتَبُأوا. َصاُروا هَنْبًا َواَل  َويِف 
اِئيَل إىَِل  َلِب َوإرِْسَ ِمنُْكْم َيْسَمُع َهَذا؟ َيْصَغى َوَيْسَمُع ملَِا َبْعُد؟ َمْن َدَفَع َيْعُقوَب إىَِل السَّ
َيْسَمُعوا  َيَشاُؤوا َأْن َيْسُلُكوا يِف ُطُرِقِه َومَلْ  ِذي َأْخَطْأَنا إَِلْيِه َومَلْ  بُّ الَّ النَّاِهبنَِي؟ َأَلْيَس الرَّ
َيْعِرْف،  َناِحيٍة َومَلْ  َفَأْوَقَدْتُه ِمْن ُكلِّ  ِة احْلَْرِب،  يَعتِِه. َفَسَكَب َعَلْيِه مُحُوَّ َغَضبِِه َوِشدَّ لرَِشِ

َوَأْحَرَقْتُه َومَلْ َيَضْع يِف َقْلبِِه.

وقد برّش النبّي عيسى 7 بمجيء »الفارقليط«، وهذه املفردة لفظة يونانّية، يعود 
بت وحتّولت إىل »فارقليط«.  أصلها إىل كلمة »بركليتوس« )بكس الباء والراء(، فُعرِّ
والفارقليط هو الذي جيري اسمه عىل األلسن، ويمدحه اجلميع، وهذا هو الذي يعنيه 

االسم »أمحد«. ويستطرد العاّلمة الشعراين قائاًل: 

عندي قاموس يونايّن ـ إنكليزّي، فأريت الكلمة ألحد امللّمني باللغة اإلنكليزّية، 
يف  يوجد  الذي  التفضييّل  املعنى  إّن  بل  نفسه،  باملعنى  »الفارقليط«  ترجم  لقد  فقال: 

]1]- هذا الشعب املنهوب هو بنو إرسائيل وميكن أن نعرف من هذه اآليات أّن املراد بهذا النبّي املوعود ليس ذلك 

املسيح الذي ينتظره بنو إرسائيل؛ ألنّهم يعتقدون بأّن املسيح سوف يجيء إلعزاز بني إرسائيل، يف حني تدّل هذه 

اآليات عىل إذاللهم وكذلك ليس املراد بهم عيىس كام تدّل عليه أكرث الفقرات.
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القاموس  اليونانّية، وهذا  ُيفهم من كلمة »فارقليط«  »أمحد«، وال يوجد يف »حمّمد«، 
مطبوع يف بريطانيا.]]]

نعم؛ ينطق املسيحّيون اليوم كلمة »َبَركليتوس« بفتح الباء والراء، ويقولون: إّن 
الكلمة لو كانت بكس هذين احلرفني، لكان معناها »أمحد«؛ لكّن حتريكهام بالفتح، 

فيكون املعنى: »املعّزي«؛ واملراد هبا هنا: »روح القدس«! 

ُكتبت يف  »بِِركليتوس«  الصحيحة؛ ألّن  الرتمجة األوىل )أمحد( هي  أّن  نرى  نحن 
نسخ اإلنجيل هبذا التحريك )بالكس(؛ وهي بمعنى »أمحد«؛ وليست بالفتح؛ حتى 
تعني »املعّزي«. وقد كتب الكّتاب النَسخ بالتصحيف، ويّتضح ممّا جاء يف حتريفات 

اإلنجيل أّنه ال عربة بخصوصّيات خّط اإلنجيل احلايّل]]].

أضف إىل ذلك أّننا لو افرتضنا ـ جدالً ـ أّن الكلمة هي َبَركليتوس )بالفتح(، وأهّنا 
تعني امُلِعّزي، فهناك قرائن عديدة من اخلارج، ومن اإلنجيل نفسه تشري إىل أّن املراد به 

نبّي برشّي؛ وليس روح القدس الذي يصّوره املسيحّيون يف هذه األزمنة!

وقد ورد يف إنجيل يوحنّا )21:14..(: 

األََبِد،  إىَِل  َمَعُكْم  لَِيْمُكَث  آَخَر  )الفارقليط(  يًا  ُمَعزِّ َفُيْعطِيُكْم  اآلِب  ِمَن  َأْطُلُب  َأَنا 
ا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه  ُه الَ َيَراُه َوالَ َيْعِرُفُه، َوَأمَّ ُروُح احْلَقِّ الَِّذي الَ َيْسَتطِيُع اْلَعامَلُ َأْن َيْقَبَلُه، ألَنَّ
َأْتُرُكُكْم َيَتاَمى. إيِنِّ آيِت إَِلْيُكْم. َبْعَد َقِليل الَ َيَرايِن  ُه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن فِيُكْم. الَ  ألَنَّ
َتْعَلُموَن  اْلَيْوِم  ذلَِك  يِف  َسَتْحَيْوَن.  َفَأْنُتْم  َحيٌّ  َأَنا  إيِنِّ  ْوَننِي.  َفرَتَ َأْنُتْم  ا  َوَأمَّ َأْيضًا،  اْلَعامَلُ 
ِذي  وُح اْلُقُدُس، الَّ ي )الفارقليط(، الرُّ ا امْلَُعزِّ ، َوَأَنا فِيُكْم.. َوَأمَّ َأينِّ َأَنا يِف َأيِب، َوَأْنُتْم يِفَّ

ُرُكْم بُِكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكْم. ٍء، َوُيَذكِّ ِسُلُه اآلُب بِاْسِمي، َفُهَو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ يَشْ َسرُيْ

]1]- طريق السعادة )بالفارسية: راه سعادت(، الشعرايّن، ص 314.

]2]- راجع املصدر السابق.
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وجاء يف اإلنجيل )26:15( نفسه: 

ِذي ِمْن ِعنِْد  ، الَّ ِذي َسُأْرِسُلُه َأَنا إَِلْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح احْلَقِّ ي الَّ َوَمَتى َجاَء امْلَُعزِّ
اآلِب َينَْبثُِق، َفُهَو َيْشَهُد يِل. َوَتْشَهُدوَن َأْنُتْم َأْيًضا ألَنَُّكْم َمِعي ِمَن االْبتَِداِء.

وفيه )15:16-7( أيضًا: 

ي  ُه إِْن مَلْ َأْنَطِلْق الَ َيْأتِيُكُم امْلَُعزِّ ُه َخرْيٌ َلُكْم َأْن َأْنَطِلَق، ألَنَّ : إِنَّ لِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْللَحقَّ
ُت اْلَعامَلَ َعىَل َخطِيٍَّة  )الفارقليط(، َولِكْن إِْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه إَِلْيُكْم. َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكِّ
ا َعىَل بِّر َفأَلينِّ َذاِهٌب إىَِل  ُْم الَ ُيْؤِمنُوَن يِب. َوَأمَّ ا َعىَل َخطِيٍَّة َفأَلهنَّ َوَعىَل بِّر َوَعىَل َدْينُوَنٍة: َأمَّ
ا َعىَل َدْينُوَنٍة َفأَلنَّ َرِئيَس هَذا اْلَعامَلِ َقْد ِديَن. إِنَّ يِل ُأُمورًا َكثرَِيًة  َأيِب َوالَ َتَرْوَننِي َأْيًضا. َوَأمَّ
ُروُح  َذاَك،  َجاَء  َمَتى  ا  َوَأمَّ اآلَن.  َتِمُلوا  حَتْ َأْن  َتْسَتطِيُعوَن  الَ  َولِكْن  َلُكْم،  َأْيضًا ألَُقوَل 
ُم بِِه،  ُم ِمْن َنْفِسِه، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَّ ُه الَ َيَتَكلَّ ، ألَنَّ ، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم إىَِل مَجِيِع احْلَقِّ احْلَقِّ
ُكْم. ُكلُّ َما لآِلِب ُهَو يِل. هِلَذا  رِبُ ُه َيْأُخُذ مِمَّا يِل َوخُيْ ُديِن، ألَنَّ ُكْم بُِأُموٍر آتَِيٍة. َذاَك ُيَمجِّ رِبُ َوخُيْ

ُكْم. رِبُ ُه َيْأُخُذ مِمَّا يِل َوخُيْ ُقْلُت إِنَّ

 7 وهنا نقول: يعتقد النصارى بأّن الفارقليط هو روح القدس، ووعد املسيح 
بأن ينزل هو عىل احلوارّيني. ولنا عّدة أدّلة تثبت أّن املراد بالفارقليط رجل معنّي يظهر 

بعد املسيح؛ وليس روح القدس كام زعموا؛ منها:

باللفظة  فجاؤوا  إنسانّيًا،  علاًم  »الفارقليط«  اعتربوا  القدماء  املرتمجني  أّن  أّوالً:   *
فقد  املثال،  سبيل  عىل  ترمجتها؛  لذكروا  »املعّزي«  منها  فهموا  ولو  الرتمجة،  يف  نفسها 
ذكروا يف الرتمجة السيانّية القديمة والعربّية والعربّية القديمة، لفظة الفارقليط نفسها. 
بكس  هي  اللفظة  منها،  مطبوعة  نسخة  الشعرايّن(  )العاّلمة  لدّي  حيث  العربّية  ويف 
الفاء )الِفرقليط( وبدون ألف. ووردت يف الرتمجة العربّية املطبوعة يف السنوات 1821 

و1831 و1844 نقاًل عن »إظهار احلّق« عىل شكل »الفارقليط«.
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* ثانيًا: أّن التواريخ املختلفة التي يؤّيد بعضها بعضًا تدّل عىل أّن النصارى قبل 
اإلسالم كانوا يطّبقونه عىل رجل معنّي؛ وهلذا، اّدعى أحد الزّهاد النصارى يف القرن 
به  فآمنت  الفارقليط،  بأّنه  الصغرى،  آسيا  يف  »منتس«  ُيدعى  والذي  امليالدّي  الثاين 
مجاعة. وينقل إظهار احلّق عن لّب التواريخ الذي أّلفه مسيحّي: كان اليهود والنصارى 
يف عهد حمّمد 9 يتوّقعون ظهور نبّي. أرسل مقوقس ـ كبري األقباط ـ إىل رسول اهلل 
9 رسالة يرّد عليه فيها: »عرفت أّنه ال بّد من أن ُيبعث نبّي وظننت أّن ذلك يكون 

يف الشام.«

يًا  ُمَعزِّ َفُيْعطِيُكْم  اآلِب  ِمَن  َأْطُلُب  »َأَنا   :16 واآلية   14 الفصل  يف  يقول  ثالثًا:   *
)الفارقليط( آَخَر«. يؤّدي هذا الكالم أّنني الفارقليط وجييء بعدي فارقليط آخر؛ إذا 
كان الفارقليط بمعنى أمحد ومن جيري اسمه عىل األلسن ويذكره اجلميع باخلري، يمكن 
يعطيكم  أن  اآلب  من  وأطلب  السمعة  حسن  رجل  إّنني  هكذا:  العبارة  هذه  ترمجة 
رجاًل حسن السمعة آخر. أّما إذا كان الفارقليط بمعنى املعّزي، ال يمكن القول بأّن 
عيسى هو املعّزي، وأّن حمّمدًا أو روح القدس معزٍّ آخر؛ ألّن احلوارّيني كانوا حزناء 
من صعود السّيد املسيح 7 ومل يكن السّيد املسيح بعد صعوده موجودًا حّتى يعّزهيم 
ويكون روح القدس معّزيًا آخر. فكان عليه أن يقول إذن: ال حتزنوا من رحييل فيجيء 

معزٍّ بدون أن يذكر كلمة »آخر«.

ُرُكْم بُِكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكْم.«  ٍء، َوُيَذكِّ ُمُكْم ُكلَّ َشْ * رابعًا: يقول يف اآلية 26: »َفُهَو ُيَعلِّ
تدّل هذه العبارة عىل أّن السّيد املسيح ياطب األّمة كّلها إىل ناية العامَل؛ ويقول بأّنكم 
أّمتي تنسون كالمي فيذّكركم به الفارقليط، فال ياطب احلوارّيني دون غريهم، ألّنم 
ما كانوا قد نسوا كالمه. ولكن بام أّنه مّر زمن طويل وامتزجت معتقدات الوثنّيني مع 
كالم السّيد املسيح 7 ونسوا أقواله، فاعتربوه اهلل وابن اهلل واعتنقوا التثليث، فأرسل 

اهلل الفارقليط؛ أي حمّمد بن عبداهلل 9 ليذّكرهم بكالم املسيح، فإّنه كان عبدًا هلل.
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َكاَن  َمَتى  َحتَّى  َيُكوَن،  َأْن  َقْبَل  اآلَن  َلُكُم  »َوُقْلُت   :30 اآلية  يف  يقول  خامسًا:   *
احلوارّيون  يشّك  ال  أحد،  قلب  عىل  القدس  روح  ينزل  حينام  فنقول:  ُتْؤِمنُوَن«. 
خاّصة يف ذلك وإاّل فالبّد لألنبياء أيضًا من أن يشّكوا بعد نزول الوحي يف صّحته، 
بروح  النبّي عيسى  أن خيربهم  إىل  بحاجة  احلوارّيون  يكن  فلم  ليس كذلك،  واألمر 
القدس حّتى يصّدقوه عند نزوله، فاملراد بالفارقليط هو النبّي الذي يشّك الناس يف 
صدقه وقد أخربهم النبّي عيسى 7 من قبل حّتى ال يعرتهيم أّي شّك. كام يقول يف 
َمِعي ِمَن  َأْيًضا ألَنَُّكْم  َأْنُتْم  َوَتْشَهُدوَن  َيْشَهُد يِل.  26: »َفُهَو  15 ويف اآلية  اإلصحاح 
أثاروا   ،7 النبّي عيسى  أّن منكري كالم  الكالم برصاحة  ُيفهم من هذا  االْبتَِداِء.« 
إذ  أيضًا  أنتم  وتشهدون  حّقانّيتي  عىل  ويشهد  الفارقليط  سيجيء  فيقول:  سخطه، 
رأيتم معجزايت، وتؤّيد هاتان الشهادتان إحدامها األخرى فتتّم احلّجة عىل املنكرين. 
إّن ما قيل ال يتناسب مع نزول روح القدس عىل احلوارّيني، ألّنه أّي رضورة تدعو إىل 
شهادة روح القدس عىل حّقانّية السّيد املسيح 7 بالنسبة للحوارّيني الذي كانوا معه 
منذ البداية ورأوا معجزاته؟ وقوله: »َفُهَو َيْشَهُد يِل. َوَتْشَهُدوَن َأْنُتْم َأْيًضا«؛ أي: يؤّيد 
بعضكم بعضًا وهو إزاء املنكرين وإاّل ال يسمع شهادة روح القدس غرُي احلوارّيني 
»إِْن   :16 7 من اإلصحاح  اآلية  يقول يف  كام  األخرى.  الشهادتني  إحدى  تؤّيد  وال 
ي.« فال تنطبق هذه العبارة عىل روح القدس الذي نزل عىل  َيْأتِيُكُم امْلَُعزِّ َأْنَطِلْق الَ  مَلْ 
احلوارّيني؛ ألّنه وفقًا لنّص اإلنجيل، فقد نزل روح القدس عليهم يف عهد النبّي عيسى 
أيضًا، حني أرسلهم السّيد املسيح إىل مدن إرسائيل. يقول يف اآلية 8: »َوَمَتى َجاَء َذاَك 
ُت اْلَعامَلَ َعىَل َخطِيٍَّة َوَعىَل بِّر َوَعىَل َدْينُوَنٍة.« وهذا يصدق عىل نبّينا 9؛ ألّنه كانت  ُيَبكِّ
الباطن ونزل عىل قلوب احلوارّيني  القدس كان يف  بالعامَلني؛ لكّن روح  تربطه أمور 
َنْفِسِه، َبْل ُكلُّ َما  ُم ِمْن  َيَتَكلَّ ُه الَ  13: »ألَنَّ ومل تكن له صلة بالعامَلني. ويقول يف اآلية 
ُكْم بُِأُموٍر آتَِيٍة.« فتنطبق هذه الفقرة أيضًا عىل شخص إنسايّن؛  رِبُ ُم بِِه، َوخُيْ َيْسَمُع َيَتَكلَّ
ولكن فيام يتعّلق بروح القدس الذي هو اهلل يف اعتقاد النصارى، فال معنى لل»ُكلُّ َما 
ُه َيْأُخُذ مِمَّا يِل  ُديِن، ألَنَّ ُم بِِه.« كذلك يقول يف اآليتني 14 و15: »َذاَك ُيَمجِّ َيْسَمُع َيَتَكلَّ
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تنطبق هذه  ُكْم.« فال  رِبُ َوخُيْ يِل  مِمَّا  َيْأُخُذ  ُه  إِنَّ ُقْلُت  هِلَذا  يِل.  ُهَو  لآِلِب  َما  ُكلُّ  ُكْم.  رِبُ َوخُيْ
األمور عىل روح القدس.

وينتقل العاّلمة الشعرايّن بعد نقله العبارات املذكورة من اإلنجيل وإيضاحها إىل 
استعراض الشهادات املتعّلقة بالعبارات اآلنفة الذكر ويرّد عليها.]]]

3/2/15. الدليل الثالث: الربهان عن طريق املؤمنني:

النبّي  نبّوة  إثباته  لدى  الشعرايّن  العاّلمة  إليه  أشار  التي  املبتَكرة  الطرق  أحد 
بعض  ففي  9؛  بالنبّي  املؤمنني  بعض  طريق  عن  النبّوة  إثبات  هو   ،9 األعظم 
اليقني  تورث  بخصائص  ما  نبّيًا  يّتبعون  من  بعض  شخصّيات  تتمّيز  األحيان، 
تتمّيز  وهنا،  النبّوة.  دعوى  صدق  يف  ترديد  أّي  معرفتها  مع  يبقى  وال  بصّحتها، 
شخصّية أمرياملؤمنني 7 بمكانة خاّصة. يقول العاّلمة الشعرايّن يف هذا اخلصوص: 

 إّن إيامن أمرياملؤمنني بنبّيه ُيعّد بدوره دلياًل عظياًم عىل نبّوته؛ ألّنه من درس عهد 
بأّنه كان عاملًا فطنًا  آمن  ـ  مسلاًم كان أو غري مسلم  ـ  أمرياملؤمنني واّطلع عىل أحواله 
أمينًا، ال يقبل املداهنة، وإّن إعجاز خَطبه التوحيدّية أكرب من معجزة تكّلم الشجرة. 
فمن املحال ـ إذن ـ أن يكون قد آمن مداهنًا، أو أّنه أخطأ يف معرفة دالئل النبّوة، ومل 

يَر آيًة أو دلياًل عىل صدق نبّيه.]]]

وعىل أساس هذه النظرة، هناك ثالثة عنارص أساسّية يف شخصّية أمرياملؤمنني 7 
جتعل إيامنه حّجة دامغة عىل حّقانّية رسالة خاتم األنبياء؛ وهي:

أّوالً: قّمة العلم، والفطانة، ومعرفة الدين، ومعرفة اهلل بام يفوق الطاقة البرشّية.

ثانيًا: قّمة األمانة، والصدق، واإلخالص.
]1]- راجع املصدر السابق، ص 325-322.

]2]- املصدر نفسه، ص 215.
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ثالثًا: احلزم، وعدم املساومة يف اإلذعان باحلّق، ومقارعة الباطل.

وإّن شخصًا كهذا ُيستنار به يف اهلداية وُيعدُّ رفضه وقبوله برهانًا نرّيًا وقاطعًا عىل 
كشف احلقيقة ويمكن عن طريق معرفة عيّل، االهتداء إىل معرفة النبّي.

4/2/15. الدليل الرابع: برهان اإلعجاز:

من أمتن الرباهني العقلّية عىل إثبات النبّوة ألّي نبّي صدور املعجزة عنه. وقد أتينا 
عىل ذكر ماهّية النبّوة ورشوطها يف بحث النبّوة العاّمة.

يقول العاّلمة الشعرايّن عن ماهّية املعجزة: 

االعتيادي  السري  تطابق  ال  أهّنا  بمعنى  للعادة؛  خارق  أمر  عىل  ُتطَلق  املعجزة 
للطبيعة، وليس يف وسع اآلخرين اإلتيان بمثلها. ويف اصطالح املتكّلمني، ال ُتطَلق 
املعجزة عىل كّل أمر نادر أو خارق للعادة، بل املعجزة هي التي ترتبط بدعوى النبّي 
ويظهرها اهلل لتصديقه، فتقرتن املعجزة بالدعوى؛ وذلك ليس بالصدفة، بل بحيث 

يدرك اآلخرون داللتها عىل تصديق النبّي]]].

كانت لرسول اإلسالم معجزات خمتلفة وعديدة؛ بحيث مل ُتنقل عن أّي نبّي آخر 
عن  املعتربة  الكتب  نقلتها  التي  املوّثقة  فاملعجزات  للعادة؛  اخلارقة  األمور  هذه  كّل 
النبّي تفوق األلف! يف حني ال تتجاوز جمموعة املعجزات التي نقلتها األناجيل عن 
التقادير. عالوًة عىل  أكثر  ثالثني عىل  أو  7 سبعًا وعرشين معجزة،  املسيح  السّيد 
ذلك، فقد حدثت معجزات النبّي ـ يف معظمها ـ عند اجتامع الناس، وُنقلت بأسانيد 
 7 النبّي عيسى  َنَقل معجزات  التزوير أو الكذب، يف حني  إليها احتامل  ال يتطّرق 

أربعُة جمهولني، يلّف الضباب والغموض تاريخ حياهتم. 

]1]- كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد )بالفارسيّة(، أبوالحسن الشعراين، ص 488 و489.



161نبّوة رسول اإلسالم 9

ويذكر العاّلمة الشعرايّن من بني مئات الرواة الذين نقلوا معجزات النبّي أسامء 
سّتني منهم قائاًل:

بضعة  ـ  لوحدها  ـ  تشّكل  األنصارّي  عبداهلل  بن  جابر  رواها  التي  املعجزات 
كانوا  الناس  مجيع  أّن  كّله  ذلك  من  ويّتضح  عيسى7،  النبّي  معجزات  أضعاف 
يعتقدون بصدور املعجزة عن رسول اهلل 9، وإّن تواطؤ كّل هذه اجلامهري عىل أمر 

باطل كاذب يستحيل عادة]]].

ويمكن تقسيم معجزات النبّي األعظم 9 وتصنيفها يف أربعة أقسام:

أّوالً: اإلخبار عن الغيب.

ثانيًا: اإلعجاز العميّل الصادر عن النبّي 9.

ثالثًا: األحداث املحرّية.

رابعًا: الكتاب الساموّي]]].

1/4/2/15. اإلخبار عن الغيب

نقل العاّلمة الشعرايّن سبعة وعرشين إخبارًا غيبّيًا تكثر القرائن عىل صّحتها ودرأ 
عنها الشبهات. وبعضها كام يأيت:

برفقة  عليه  الصالة  إقامة  احلبشة، وعن  ملك  النجايّش  اإلخبار عن موت  أّوالً: 
حشد كبري من الصحابة.

ثانيًا: اإلخبار عن فتح العراق، والشام، وبيت املقدس، ومرص، وإيران، وغريهّن، 

]1]-كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد )بالفارسيّة(، أبوالحسن الشعراين، ص 222.

]2]- املصدر نفسه، ص 221.
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وتوصيات يف كيفّية مواجهة سّكاهنا حني مل يكن ُيتصّور قّط إنجاز فتوحات عىل هذا 
النطاق.

ثالثًا: اإلخبار عن هزيمة الدولة العربّية من هوالكو حيث وقعت يف القرن الثالث 
للهجرة.

رابعًا: اإلخبار عن اندالع النار من أرض احلجاز يف سنة 654.

النبّي  وإيصاء   ،7 عيّل  أمرياملؤمنني  عىل  عائشة  خروج  عن  اإلخبار  خامسًا: 
لإلمام عيّل 7 بمداراهتا.

سادسًا: اإلخبار عن حرب أمرياملؤمنني 7 مع املارقني، والناكثني، والقاسطني.

سابعًا: اإلخبار عن انحراف ذي اخلويرصة، وقتاله مع أمري املؤمنني 7.

ثامنًا: اإلخبار عن مقتل كسى عىل يد ابنه شريويه ممّا أّدى إىل إسالم باذان ملك 
اليمن بعد ثبوت صدقه]]]. 

تاسعًا: اإلخبار عن أكل صحيفة قريش بواسطة األرضة، وبقاء اسم اهلل فيه؛ وهو 
.[[[

ما أسفر عن رفع احلصار يف شعب أيب طالب 

2/4/2/15. اإلعجاز العميّل:

ذكر العاّلمة الشعرايّن ما يقارب عرشين معجزة عملّية يف كتابه »طريق السعادة« 
ودرأ عنها الشبهات]]]؛ من بني هذه املعجزات:

]1]- طريق السعادة )بالفارسية: راه سعادت(، الشعرايّن، ص 113-86.

]2]- املصدر نفسه، ص 205-202.

]3]- املصدر نفسه، ص 221-182.
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أّوالً: شّق القمر.

ثانيًا: إنارة سوط الطفيل بن عمرو الدويّس بدعاء من النبّي من أجل دعوة قومه 
إىل اإلسالم وتلّقبه ب »ذيالنور«.

ثالثًا: رّد العينني املفقوءتني لقتادة بن النعامن يف معركة أحد، وشفاؤه.

رابعًا: شفاء كثري من األفراد بلعاب فمه؛ ومن ذلك: شفاء عينّي أمرياملؤمنني 7 
يف غزوة خيرب.

خامسًا: سري الشجرة باجّتاه النبّي، وانتصافها، وحتّرك كّل من النصفني يف االجّتاه 
املعاكس لآلخر، والتحامهام من جديد، واستقرار الشجرة يف مكاهنا.

سادسًا: تدّفق املاء من بني أصابع النبّي 9.

3/4/2/15. األحداث املحرّية:

بعض األمور اخلارقة للعادة هي األحداث التي رغم عدم صدورها مبارشة عن 
أهّنا تستدعي وتوجب تصديقه. وقد حدثت هذه املعجزات يف زمن  إاّل  9؛  النبّي 

نبّوة النبّي9، وقبل الرسالة. وإليك نامذج للمعجزات يف زمن نبّوة النبّي:

يف  وعظه  عند  عليه  يّتكئ   9 النبّي  كان  نخٍل  جذُع  احلنّانة  األسطوانة  أّوالً: 
النبّي، ُسمع من الشجرة حنني جعل اجلميع  املسجد. وعندما صنعوا منربًا واعتاله 
يقولون بأّنه كان أنينًا يشكو فراق النبّي9. وُينقل أّن النبّي9  اقرتب من الشجرة، 

ومسح بيده املباركة عليها، فهدأ حنينها]]].

ويعرفه  أوس،  بن  وهب  ُيدعى  النبّي9  صحابة  من  صحايّب  هناك  كان  ثانيًا: 

]1]- املصدر نفسه، ص 219 و220.
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الناس ب»مكّلم الذئب«؛ ألّنه كان يرعى الغنم ـ ذات يوم ـ فأغار ذئب عىل القطيع، 
الذئب: أتعجب من أخذي شاة؟ هذا حمّمد  له  فأخذ شاًة منها، فسعى نحوه، فقال 

يدعو إىل احلّق فال جتيبونه! فجاء إىل النبّي9، وأسلم]]].

عىل  تعارفوا  ما  وهي  الرسالة،  قبل  وقعت  التي  للمعجزات  نامذج  يأيت  وفيام 
تسميتها ب»اإلرهاصات«، وهي قضايا متّهد األرضّية لقبول الناس باألنبياء:

تّم ذلك، هبجوم  الفيلة. وقد  قطيعًا من  يقود  أبرهة، وفيه من  إبادة جيش  أّوالً: 
شنّته أعداد من الطيور التي رشقت اجليش بحجارة قضت عليه. جرى ذلك يف السنة 
التي ُولد فيها النبّي9، وذكر خربه القرآن الكريم حني كان كثري من شهوده أحياًء، 
الكعبة،  بتعظيم  الرّب وعنايته  يذكرون احلادثة. ويدّل وقوع هذا احلادث عىل قدرة 

وهو أمر يمّهد لقبول دعوة اإلسالم التوحيدّية]]].

يشهدوهنا،  احلضور  كان  حيث  حمّمد9؛  النبّي  فوق  سحابة  استقرار  ثانيًا: 
وتصاحبه أينام يذهب]]].

الدولة اإليرانّية، وصار توايل هذا  بزوال  به  تنّبؤوا  الذي  ثالثًا: شّق طاق كسى 
احلادث واألحداث املامثلة له، ممّهدًا لقبول الدين اإلسالمّي]]].

4/4/2/15. الكتاب الساموّي:

القرآن وحي بجميع أجزائه، وقد نزل لفظًا ومعنًى من اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل؛ خالفًا 
للكتب الساموّية األخرى التي نزلت معانيها عىل األنبياء، وبادر األنبياء بأنفسهم إىل 

]1]- رشح التجريد، ترجمة: العالّمة الشعرايّن، ص 496.

]2]- املصدر نفسه، ص 491.

]3]- رشح التجريد، ترجمة: العالّمة الشعرايّن، ص 492.

]4]- املصدر نفسه.
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وضع التعابري واأللفاظ هلا. لكّن الوصايا العرش التي نزلت عىل موسى 7، وتلّقاها 
منقوشة عىل األلواح، قد تكون هي األخرى منَزلة بألفاظ الوحي بعينها]]].

ثّم إّن ما وصل إلينا من التوراة واإلنجيل ليس سوى سرية للنبّي موسى والنبّي 
والشمول  العمق  غاية  يف  وتعاليم  معارف  ثناياه  يف  القرآن  جيمع  بينام  8؛  عيسى 

والسعة، ال نرى أثرًا هلا يف كتب السلف]]].

إّن ما جاء يف كتب الرشائع املاضية ممّا وصل إلينا، كتبه اإلنسان، وطرأ عليه حتريف 
فاحش، ونشهد فيه كثريًا من املفارقات. أّما القرآن الكريم فهو كتاب مل ولن يطاله أّي 
وصدق  حّقانّيته،  إثبات  عىل  ودلياًل  معجزًة  ـ  ذاته  حّد  يف  ـ  القرآن  وُيعّد  حتريف.]]] 
دعوى النبّوة؛ خالفًا لغريه من الكتب الساموّية. كام أّن معجزات األنبياء كانت حتدث 
عىل مرأى ومسمع الناس ممن يشهدها وحيرضها وخياَطب هبا، وال فائدة ُترجى منها 
للخَلف غري سامعها؛ إاّل أّن القرآن الكريم معجزة مرئّية أمام اجلميع. فتحمل ميزة 

القرآن هذه وظيفتني:

أّوالً: أهّنا تسّد عىل امللحدين السبيل إىل إنكار اإلعجاز؛ ألهّنم إن استطاعوا إنكار 
معجزات األنبياء املختلفة، فلن ُيتاح هلم أبدًا أن ينكروا أو يفنّدوا وجود القرآن، أو 

إعجازه. 

رسول  حّقانّية  وعىل  هو،  إهلّيته  عىل  ودامغة  حارضة  مستمّرة  حّجة  أّنه  ثانيًا: 
اإلسالم9، ومل خيّلف أّي نبّي حّجة كهذه.

*  *  *

]1]- املصدر نفسه، ص 58.

]2]- املصدر نفسه، ص 57.

]3]- املصدر نفسه، ص 57 و64.
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1/16. متهيد:

الشبهات  األّيام. فبعض  املخالفني منذ قديم  لنقد  النبّوة عرضة  طاملا كان بحث 
تعرتض أدّلة رضورة بعثة األنبياء ممّا أجبنا عليه يف بحث النبّوة العاّمة. ويتعّلق بعضها 

اآلخر من الشبهات بالنبّوة اخلاّصة ممّا سنتعّرض إليه يف هذا املجال.

2/16. تحّديات الوحي التفسرييّة:

قّدم الغربّيون والتنويرّيون املتأّثرون بالغرب ـ نتيجًة النطباعاهتم عن الفلسفات 
النسبّية واملادّيةـ  تفاسري غري واقعّية عن الوحي النبوّي. وتعتمد هذه الرؤية املادّية عىل 
افرتاضات؛ من قبيل: إنكار ما وراء العامل، وإنكار وجود اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، واإليامن 

بانحصار الوجود يف عامل املاّدة، واألطر املنهجّية احلسّية والتجربّية. 

وطبيعّي أن ينتج عن هذه االفرتاضات عّد الوحي ظاهرة خيالّية وومهّية، وإنكار 
املنكرين  املتقّدمة  باالفرتاضات  االعتقاد  دعا  وقد  َوَتَعاىٰل.  ُسبَحانَُه  اهلل  إىل  استنادها 
كون  وجتاهل  احلقيقة،  هلذه  واجتامعّي  نفيّس  تفسري  تقديم  إىل  العينّية  الوحي  حلقيقة 

الوحي أمرًا إهلّيًا. وفيام يأيت رسد ألهّم اآلراء اجلديدة التي تناولت الوحي النبوّي]]]:

1/2/16. شخصّية النبّي الباطنّية:

توّقدت نظرّية الشخصّية الباطنة واخلفّية يف أذهان علامء النفس واألطّباء النفسّيني 

]1]- اقتُبست فكرة هذه اآلراء ونقدها من ملزمة دراسية تحمل عنوان: معرفة الوحي )بالفارسية: وحي شنايس(، 

ملؤلّفها: عيل الرباين الكلبايكاين، تُدرّس يف املركز التخصيص لعلم الكالم.
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من خالل الدراسات النفسّية احلديثة. وقد توّصلوا من خالل دراسات واختبارات 
كثرية إىل أّن لكّل إنسان شخصّيتني ظاهرة وباطنة ، وروح اإلنسان كذلك هلا ُبعدان 
)عقله  اإلنسان  لروح  اخلارجّي  الُبعد  أو  الظاهرة  الشخصّية  أّما  وخارجّي:  داخيّل 
الداخيّل  الُبعد  أو  الباطنة  شخصّيته  وأّما  االعتيادّية،  األحوال  يف  فتعمل  الواعي( 
لروحه )عقله غري الواعي( فتعمل يف األحوال والظروف غري االعتيادّية )مثل: النوم، 

أو شّدة اإلرهاق، أو احلزن واهلّم البالغني، أو فقدان الوعي(.

وقد انجّر علامء النفس إىل االعتقاد بوجود مثل هذه الشخصّية يف اإلنسان بسبب 
وقوفهم عىل نامذج عديدة من أشخاص قادرين عىل حّل مسائل رياضّية صعبة من 
أّي  يعرف  يكن  ومل   . تأنٍّ بال  املعّقدة  املجهوالت  حّل  وكذلك  وتأّمل،  تفّكر  دون 
عىل الرغم من سالمتهم  الوعي  الذي يرفد مثل هذا  من هؤالء األشخاص املصدر 
فال  األمور،  بعض  ويلّقنهم  الستار،  وراء  من  يكّلمهم  ما  وكأّن شخصًا  وصّحتهم، 
وإّنام هو  الظاهرة واالعتيادّية،  الواعي، وشخصّيتهم  الوعي عن عقلهم  يصدر هذا 

ناشئ عن عقلهم الالواعي، وشخصّيتهم الباطنة. 

م مغناطيسّيًا جييب  والشاهد اآلخر عىل هذه املعطيات اكتشاف أّن الشخص املنوَّ
يف حال نومه عىل بعض األسئلة، وينبئ فيها عن حقائق ال يعيها هو يف حالة اليقظة. 
الواعي؛ بل توجد فيه شخصّية  أّن مصدر وعيه ليس شخصّيته أو عقله  فاستنتجوا 

باطنة، تتفّعل عند توّقف شخصّيته الظاهرة الواعية، وختربه عن أحداث غيبّية. 

وقام هؤالء العلامء استنادًا إىل هذه النظرّية حول الشخصّية الباطنة بتفسري الوحي 
الذي ُيلقى إىل األنبياء، وعمدوا إىل حتليله، فقالوا: إّن ما َينفخ يف روع األنبياء، وُيلقي 
الباطنة  الشخصّية  هذه  تتجّسد  ورّبام  الباطنة.  شخصّيتهم  هو  املطالب  بعض  إليهم 
وهبط  اهلل،  ِقَبل  من  إليهم  أرسل  ملك  أهّنا  تصّوروا  ورّبام  أعينهم؛  واقعّية يف  وتبدو 

إليهم من السامء؛ وأّنه هو من يوحي إليهم تلك احلقائق.
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بني  املزعوم  التعارض  مشكلة  حيّلوا  أن  التفسري  هذا  بواسطة  هؤالء  وأراد 
النصوص الوحيانّية والنظرّيات العلمّية؛ فالوحي ـ بناًء عىل تلك النظرّيات ـ ليس إالّ 
جتلّيًا لشخصّية النبّي الباطنة، تتجىّل هذه الشخصّية تناسبًا مع الظروف التي يعيشها 
يتعّلق  ما  مع  الباطنة  شخصّيته  عن  النابعة  املعارف  متتزج  ورّبام  واستعداداته،  النبّي 

بشخصّيته االعتيادّية؛ وهذا هو مصدر اخلطأ يف الوحي]]].

إّن  النفس:  العينّية؛ فكام قال علامء  النبّي  يتطابق مع حقيقة  التفسري ال  لكّن هذا 
النوم  مثل:  االعتيادّية؛  الظروف غري  يتفّعل يف  الالواعي  والعقل  الباطنة  الشخصّية 
الطبيعّي، أو املصطنع، أو حالة املرض، أو اإلرهاق الشديد، أو ما شاكل ذلك؛ وليس 
القليل  النوم إال  يتلّقوا يف حالة  أّن األنبياء مل  الظروف االعتيادّية للحياة؛ واحلال  يف 
من املعارف الوحيانّية! والوحي يف غالب األحيان كان يف حال اليقظة؛ حيث كانوا 
يتمّتعون بسالمة جسمّية ونفسّية تاّمة، وكانت شخصّيتهم الظاهرة وعقلهم الواعي 

يف أتّم االستعداد والنشاط.

الروايات من  النفسّيني مع ما ورد يف  النفس واألطّباء  كام ال تتناسب آراء علامء 
تلّقي الوحي. وقد ورد فيها أّن النبّي كان يفقد وعيه  حني   9 أحوال النبّي األكرم 
عند نزول الوحي، وكان يدهش، وتعرض عليه حالة كحالة النوم، وعند نزول الوحي 
املبارش كان يشعر بثقل، ويسخن جسده الرشيف من ثقل ما ألقي عليه، ويعرق. روي 

عن اإلمام عيّل 7 أّنه قال:

الوحي؛  عليه  وثقل  الشهباء،  بغلة  عىل  وهو  عليه  املائدة(  )سورة  نزلت  لقد 
عىل  وأغمي  األرض،  متّس  تكاد  رّسهتا  رأيت  حّتى  بطنها،  وتدىّل  وقفت،  حّتى 

رسول اهلل 9؛ حّتى وضع يده عىل ذؤابة )أحد الصحابة(]]]. 

]1]- دائرة معارف القرآن العرشين، فريد وجدي، ج10، ص 720-712.

]2]- تفسري العيّايّش، ج1: ص 388.
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وروي عن عبادة بن الصامت أّنه قال: 

كان إذا نزل الوحي عىل النبّي 9 كُرب له]]]، وترّبد وجهه]]].

ويف رواية أخرى عنه أيضًا:

 نّكس رأسه، ونّكس أصحابه رؤوسهم]]]. 

ومن الصعب فهم هذه احلقيقة ملن يعجز عن معرفة الوحي]]].

وعىل أّية حال، فإّنه ال جتتمع هذه األحاديث مع فرضّية الشخصّية الباطنة للرسول 
واعتبار الوحي أمرًا غري واقعّي:

الوحي من  يتلّقى  9 عندما كان  النبّي  فأّوالً: كانت تعرض هذه احلالة عىل   *
دون توّسط جربئيل؛ فلم تكن حالة عاّمة. 

الوحي  نزول  عن  الرسول  عىل  تعرض  كانت  التي  الدهشة  حالة  إّن  وثانيًا:   *
الشخصّية  جتيّل  يف  نجد  بينام  له.  سببًا  وليس  الوحي؛  نزول  نتيجة  كانت  مباشًة، 
بمعنى  والداعي؛  السبب  هي  االعتيادّية  غري  األحوال  أّن  الالواعي  والعقل  الباطنة 
تتفّعل شخصّيته  ثّم  الظروف واألحوال غري االعتيادّية،  أّوالً يف  الشخص يستقّر  أّن 
الباطنة، يف حني نرى بالنسبة إىل النبّي 9 أّنه كان ينزل عليه الوحي أّوالً، ثّم تعرض 

عليه تلك األحوال غري االعتيادّية. 

* وثالثًا: الوعي هو من خصائص الوحي النبوّي؛ أي إّن األنبياء كانوا عىل وعي 
كامل باّتصاهلم بمصدر ساٍم، وإّن املعارف التي يتلّقونا تأيت من ذلك املصدر، وأحيانًا 

]1]- قيل يف رشح ذلك: كرُب له: أي انقبضت نفسه وتغريّت حالته، وتربّد: أي تغرّي لون وجهه إىل الغربة. ]م]

]2]- طبقات ابن سعد، ج1، ص 131.

]3]- صحيح مسلم، ج ١٥، ص ٨٩.

]4]- يراجع: التمهيد يف علوم القرآن، محّمد هادي معرفة، ج1، ص 66 وما بعدها.
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كان التلّقي بشكل مباش، وأخرى بواسطة ملك الوحي. ولكن ما تذكره تقارير علامء 
بالضبط  يعرفون  ال  احلالة  هذه  أصحاب  أّن  هو  الباطنة  الشخصّية  جتيّل  من  النفس 
مصدر ما يلهمون به، واليشء الوحيد الذي يعرفونه أّنه مل يصدر عن عقلهم الواعي، 

وجهاز التفكري عندهم. 

وتوّسط  الوحي،  مالئكة  حضور  عىل  قطعّية  متواترة  روايات  تدّل  ورابعًا:   *
جربئيل يف الوحي؛ وهذا يعني أّن مصدر الوحي النبوّي كان خارجّيًا، ومل يكن ينبع 

من داخلهم. 

هذا، وتتالزم نظرّية التخّيل والشخصّية الباطنة أن يكون األنبياء أناسًا متومّهني 
وبعيدين عن الواقعّية؛ وهو يتناقض مع األدّلة العقلّية عىل رضورة النبّوة، كام يتعارض 
مع  تعاملهم  وطريقة  اإلهلّيني،  األنبياء  شخصّية  حول  القطعّية  التأرخيّية  التقارير  مع 

الصديق والعدّو، فالتاريخ يشهد هلم بأهّنم أعقل أناس عرصهم.

2/2/16. الوحي النفيّس:

النفيّس«.  »الوحي  باسم  النبوّي  للوحي  آخر  تفسريًا  الغرب  قّدم بعض فالسفة 
خارجّي  منشأ  له  وليس  وروحه؛  النبّي  عقل  عن  ناشئ  النبوّي  الوحي  فإّن  وعليه: 
وغيبّي! فالنبّي ـ عندهم ـ إنسان طاهر يتمّتع هبّمة عالية، وإيامن ثابت وراسخ باهلل، 
العقائد واآلداب والتقاليد اجلاهلّية املشحونة  يبغض عبادة األوثان والرشك وتقليد 
بالرشك، ويشعر باملسؤولّية جتاه مصري املجتمع البرشّي. فتقوى فيه هذه الفكرة، وهذا 
الشعور؛ حّتى يتجّسم ويتمّثل يف فكره ووجدانه، وكأّن رسوالً جاءه من قبل اهلل وعامل 
الغيب، فأوحى إليه تلك املعارف واألوامر، وبعثه هلداية املجتمع البرشّي وإنقاذه]]].

وهذا التفسري والتحليل ليس بجديد؛ فقد تناوله املناوئون لألنبياء يف عصورهم 

]1]- الوحي املحّمدّي، رشيد رضا، ص 71، تفسري املنار، ج11، ص 164-163.
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عىل مّر التاريخ؛ إذ عّدوا أقوال األنبياء »أضغاث أحالم«]]]، أو »ثمرة اجلنون«]]]. نعم؛ ال 
ختلو مراحل التاريخ من مصلحني، كانوا يتمّتعون هبمم عالية، ونّيات باّرة، سعوا إلنقاذ 
الناس؛ لكنّهم مل يقّدموا معارف وبرامج شاملة وعاملّية مثل األنبياء. ومل تكن أطروحاهتم 
بشمولّية تعّم اجلسد والروح، والظاهر والباطن، واملاّدة واملعنى، والدنيا واآلخرة، وامُللك 
وامللكوت؛ واحلال أّن برامج األنبياء كانت تتمّتع بمثل هذه الشمولّية. ومن البنّي أّن 
هذه اخلصوصّية تدّل عىل هذا النوع من الربامج اليمكن أن يصدر إال عن العلم اإلهلّي 
وحكمته؛ فلو مل يكن الوحي اإلهلّي واقعّيًا، وكان جمّرد أوهام اعرتت األنبياء، لكان البّد 

هلم من اخلروج من تلك األوهام ومعرفتهم باخلطأ يومًا ما. 

وقد بنّي اهلل َعزَّ وََجلَّ يف القرآن الكريم كون الكالم النبوّي وحيانّيًا وإهلّيًا وقال: 

َمُه َشِديُد 
َّ
 َوْحٌ يُوَح 4 َعل

َّ
َهَوى 3 إِْن ُهَو إِل

ْ
(َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى 2 َوَما يَنِطُق َعِن ال

ُقَوى)]]].
ْ
ال

َفُتَماُرونَُه َعَ َما يََرى)]]].
َ
َى 11 أ

ُفَؤاُد َما َرأ
ْ
َذَب ال

َ
(َما ك

ْبَى)]]]. 
ُ
ك

ْ
ى ِمْن آيَاِت َربِِّه ال

َ
َقْد َرأ

َ
ََصُ َوَما َطَغ 17 ل  الْ

َ
(َما َزاغ

املقال  يف  اخلطأ  احتامل  رضوب  من  رضب  أّي  ـ  برصاحة  ـ  تنفي  اآليات  وهذه 
واملعرفة النبوّية 9، وتفنّد فرضّية »الوحي النفيّس«.

3/2/16. عبقريّة برشيّة:

النبوّي من سنخ العبقرّية، فعّدوا األنبياء من زمرة  أّن الوحي  ذهب بعضهم إىل 

]1]-﴿بَْل قَالُوا أَْضَغاُث أَْحالٍم﴾ سورة األنبياء: 5.

]2]-﴿كََذلَِك َما أىَتَ الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم ِمْن رَُسوٍل إاِلَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنوٌن ﴾ سورة الذاريات: 52.

]3]- سورة النجم: 5-2.

]4]-سورة النجم: 12-11.

]5]-سورة النجم: 18-17.
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عباقرة البرش الذين تأّلقوا يف اإلدارة وجماالت احلياة االجتامعّية والرتبوّية؛ فلم يكن لوحيهم 
مصدر خارجّي، بل كان وليد عبقرّيتهم الذاتّية. أّما »جربئيل« فهو روحهم الطاهرة، وأّما 

الكتب الساموّية فهي ترشيعات ومعارف جادت هبا قرحيتهم الفكرّية ودهائهم الذايّت.

اهلندّي  خان  أمحد  السّيد  اهلندّي  واملصلح  الدين  عامل  كان  املثال:  سبيل  وعىل 
التي  ومواهبه  اإلنسان  قوى  كسائر  خاّصة  طبيعّية  قّوة  النبّوة  أّن  يرى  )1898م( 
يتمّتع شخص ما بقّوة ومواهب كاملة  بأّن  املناسب، ويّتفق أحيانًا  تزدهر يف الوقت 
القدرات  هذه  له  كانت  فمن  اخلاّص.  املجال  ذلك  يف  عبقرّيًا  الناس  يعّده  بحيث 
الروحّية واستطاع بّث روح جديدة يف اجلسد  الطبيعّية اخلارقة يف معاجلة األمراض 
األخالقّي للبرشّية سّمي نبّيًا. وعندما نضجت ثمرة هذه املوهبة الطبيعّية، شعر النبّي 
وإّن  والروح.  األخالق  لتهذيب  اجلديدة  رسالته  عن  للناس  ليكشف  ُبعث،  قد  أّنه 
االختالف بني األنبياء وسائر العباقرة هو نتاج االختالف بني املجاالت التي يعملون 
فيها. فاألنبياء شفاء لألرواح، وينحرص واجبهم يف تقديم توجيه جديد حلياة الناس 

الروحّية واألخالقّية]]].

هذه النظرّية أيضًا غري تاّمة؛ ألّن العباقرة عىل الرغم من شبههم باألنبياء من حيث 
االمتياز والتفّوق عىل سائر أفراد البرش، إالّ أّن بينهم وبني األنبياء اختالفات أساسّية 
تنتقض هبا فرضّية حتليل الوحي النبوّي عىل أّنه نوع من العبقرّية! فاألنبياء يمتازون 
بخصوصّية العصمة العلمّية والعملّية؛ يف حني يفتقدها عباقرة البرش؛ فهؤالء ليسوا 

مرّبئني عن اخلطأ العلمّي والعميّل. 

لقد رّصح األنبياءـ  بوعي كاملـ  أّن ما قّدموه من معارف وأوامر هلداية البرش ليس 
نابعًا من أفكارهم وعبقرّيتهم؛ وإّنام صادر عن عامل الغيب واملشيئة والعلم اإلهلّيني. 
كام ال يتطابق تفسري الوحي النبوّي بالعبقرّية مع مسألة ختم النبّوة؛ فال معنى للخامتّية 

تفسري  نقاًل عن  اسالم(، رشيف، ج4، ص207-206،  فلسفه در  تاريخ  )بالفارسية:  اإلسالم  الفلسفة يف  تاريخ   -[1[

القرآن، تأليف: السيّد أحمد خان، ج1، ص35-32.
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يف العبقرّية. وال يمكن تفسري عمق ونطاق املعارف واملفاهيم الوحيانّية مع العبقرّية 
البرشّية؛ فالتنّبؤ بأحداث املستقبل والتقارير التفصيلّية والدقيقة عن أحداث املايض 
واملدنّية  األخالقّية  والقوانني  والقيامة(،  الربزخ  )عامل  املوت  بعد  ما  عامل  وأحداث 
ال  ل  اإلسالمّية  والروايات  الكريم  القرآن  يف  ورد  كام  ل  الشاملة  واجلنائّية  والعبادّية 

يمكن تفسريه بالعبقرّية البرشّية بأّية حال]]].

4/2/16. التجربة الدينّية:

)1965م(  تيليخ  وبول  )1834م(  شاليرماخر  مثل:  غربّيون  فالسفة  استخدم 
التجربة  حتّقق  يعني  الدين  أّن  إىل  وذهبوا  الدينّية«،  »التجربة  تعبري  جيمس  وويليم 
أبحاث  تقّدم يف  املطلق. وكام  املوجود  بأهّنا عالقة مع  التجربة  الدينّية، وفّسوا هذه 
معرفة الدين، فقد ُفّست التجربة الدينّية بمعاٍن خمتلفة من اإلدراك والشعور واحلقيقة 
غري القابلة للتفسري. وعّد بعض التنويرّيني اإليرانّيني املعارصين حقيقة الوحي النبوّي 
الدينّية.  التجربة  خصائص  النبوّي  للوحي  ونسبوا  الدينّية،  التجربة  من  نوع  بأهّنا 
وخلصوا إىل القول: كام أّن التجربة الدينّية ليست خالصة، وتتكّون من دوافع باطنّية 
الوحي  فإّن  منها،  مضامينها  تتوّفر  املجتمع  من  خارجّية  وعوامل  لإلنسان،  ونفسّية 

النبوّي ـ كذلك ـ متأّثر بثقافة عرصه، واحلاالت الشخصّية للنبّي!

لكّن إدراج الدين حتت مسّمى التجربة الدينّية ال يتالءم مع حقيقة الوحي؛ ألّن 
الوحي من سنخ العلم احلضورّي، وهو أكمل صوره؛ فهو عبارة عن مشاهدة احلقيقة 
التي يتقّوم هبا وجود اإلنسان، واإلنسان جيد بالعلم احلضورّي اخلالص مقّوم وجوده 
)أي: اهلل وكالمه( كام جيد نفسه. والوحي هو الوجدان؛ ألّن النبّي عندما كان يتلّقى 
الوحي بوجدانه، كان موقنًا بأّن ما وجده هو الوحي. ولذلك، فإّن الوحي ليس من 

سنخ التجربة الدينّية؛ ليحتاج إىل مشاهدات متكّررة. 

]1]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج10، ص 223.
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قال اإلمام الصادق 7 يف جواب من سأله عن كيفّية معرفة األنبياء بأّن ما جيدونه 
وحي: »ُيوفَُّق ِلذلَك َحّتى َيْعِرَفُه«]]].

يف  نفسه  جيد  اإلنسان  أّن  فكام  األنبياء؛  يرافق  اإلهلّي  التوفيق  أن  يعني  وهذا 
ال  بحيث  كذلك،  اإلهلّي  الكالم  جيد  فإّنه  اخلطأ،  حيتمل  ال  بحيث  الشهود  نشأة 
لنفسه.  إدراكه  من  وأعىل  أسمى  للوحي  اإلنسان  إدراك  ألّن  أبدًا؛  فيه  يشّك 

فالرسول األكرم 9 يتلّقى الوحي من موطن »َلُدن« كام ورد يف قوله تعاىل: 

ْن َحِكيٍم َعلِيٍم)]]]. ُ ُقْرآَن ِمن لَّ
ْ
قَّ ال

َ
ُل

َ
(َوإِنََّك ل

وهو موطن ال يقبل الشّك وال الريب؛ ألّن الشّك واخلطأ يكون حيث يوجد حّق 
وباطل، وعندما ال يعرف اإلنسان احلق من الباطل يف ما جيده، ولكن حيث ال جمال 

للباطل، لن يكون جمال للشّك وال للخطأ واالشتباه. 

وعدم احتامل الباطل يف أمر الوحي، صادق يف ثالث مراحل: 

ْن َحِكيٍم َعلِيٍم)]]] . ُ ُقْرآَن ِمن لَّ
ْ
قَّ ال

َ
ُل

َ
أّوالً: التلّقي؛ قال تعااىل: (َوإِنََّك ل

 تَنَس)]]].
َ

ال
َ
ثانيًا: احلفظ؛ قال تعاىل: (َسُنْقِرُؤَك ف

 َوْحٌ يُوَح)]]]«]]].
َّ

َهَوى 3 إِْن ُهَو إِل
ْ
ثالثًا: اإلبالغ؛ قال تعاىل: (َوَما يَنِطُق َعِن ال

الدينّية؛ ألّن  التجربة  املقابلة مع اهلل تعاىل؛ ال من سنخ  النبوّي نوع من  فالوحي 
ـ  الرسول  إىل  اهلل  قبل  من  ألقيت  الدين  فمعارف  ومسموع.  مرئّي  النبوّي  الوحي 

]1]- أصول الكايف، ج2، ص 177.

]2]- سورة النمل: 6.

]3]- سورة النمل: 6.

]4]- سورة األعىل: 6.

]5]- سورة النجم: 3و4.

]6]- معرفة الدين )بالفارسية: دين شنايس(، ص 243-241.
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بتوّسط ملك الوحي، أو بنحو مبارش ـ وسمعها الرسول بمسامع باطنه، وقد شاهد 
النبّي امللك بعني باطنه؛ فعند تلّقي الوحي واألحكام واملعارف، يوجد تواصل كالمّي 
العصمة، فهو ال حيتمل اخلطأ، يف  ترافقه  النبوّي  ولسايّن بني اهلل ورسوله. والوحي 
حني ال تكون التجربة الدينّية بريئة من اخلطأ؛ ألّن االفرتاضات والعقائد واخللفّيات 
الكشف  أّن  كام  مصداقّيتها.  وتعرقل  فيها،  تؤّثر  التجربة  لصاحب  اخلاّصة  الفكرّية 
العرفايّن للعرفاء كذلك ليس معصومًا من اخلطأ، وتدّخالت الشيطان، وهو حمتاج إىل 

ميزان ومعيار مثله يف ذلك مثل العقل القطعّي، أو النقل املعصوم.

والنبّي يف مسألة الوحي ليس إالً قاباًل ومتلّقيًا للوحي؛ وليس فاعاًل وخالقًا له، 
الرسول وليس  الرسول، وأّن جربئيل هو عقله،  باطن  نابع من  الوحي  أّن  ودعوى 
شخصّية خارجة عن وجوده؛ ليست فقط تواجه مشكلة عقلّية يف جهة احّتاد القابل 
والفاعل؛ بل تتناقض مع رصيح اآليات القرآنّية أيضًا؛ ألهّنا تدّل عىل أّن النبّي قابل 
ملضمون الوحي وألفاظه، وأّن هناك كائنًا يستقّل وجوده عن وجود الرسول بعنوان 

ملك الوحي املأمور بإبالغ مضمون الوحي ولفظه من قبل اهلل إىل الرسول]]].

وألجل رفع االستغراب والوهم الباطل حول بعثة اهلل لألنبياء، يقول سبحانه: 

َوإِْسَماِعيَل  إِبَْراِهيَم   
َ

إىِل وَْحْيَنا 
َ
وَأ َبْعِدهِ  ِمن  َوانلَّبِيِّنَي  نُوٍح   

َ
إىِل وَْحْيَنا 

َ
أ َما 

َ
ك َْك  إِلَ وَْحْيَنا 

َ
أ (إِنَّا 

ْيَماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا 163 
َ
يُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسل

َ
ْسَباِط َوِعيَس وَأ

َ
َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب َوال

َم الُل ُموَس تَْكلِيًما 164 
َّ
ْيَك َوَك

َ
ْم َنْقُصْصُهْم َعل

َّ
 ل

ً
ْبُل َوُرُسال

َ
ْيَك ِمن ق

َ
َصْصَناُهْم َعل

َ
ْد ق

َ
 ق

ً
َوُرُسال

ٌة َبْعَد الرُُّسِل َوَكَن الُل َعِزيًزا َحِكيًما   يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ الل ُحجَّ
َّ
ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَال

بَشِّ  مُّ
ً

رُُّسال

]1]- اآليات الدالّة عىل دور القابل بالنسبة إىل الرسول يف تلّقي الوحي ودور الفاعل بالنسبة إىل الله سبحانه يف 

إنزال الوحي هي: (َوإِنَُّه لَتَْنِزيُل رَبِّ الَْعالَِمنَي * نَزََل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنُي * َعىَل قَلِْبَك لِتَُكوَن ِمَن الُْمْنِذِريَن * ِبلَِساٍن 

َعَريِبٍّ ُمِبنٍي ))الشعراء 192-195(؛ (تِلَْك آيَاُت الِْكتَاِب الُْمِبنِي * إِنَّا أَنْزَلَْناُه قُرْآنًا َعَرِبيًّا لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن) )يوسف 

ُق الَِّذي بنَْيَ يََديِْه َولِتُْنِذَر أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها) )الشورى 7(؛ ( قُْل نَزَّلَُه ُروُح  1-2(؛ (كِتَاٌب أَنْزَلَْناُه ُمبَارٌَك ُمَصدِّ

ا لِِجرْبِيَل فَِإنَُّه نَزَّلَُه َعىَل قَلِْبَك ِبِإْذِن اللِه ) )البقرة 97(؛  الُْقُدِس ِمْن َربَِّك ِبالَْحقِّ ) )النحل 102(؛ (قُْل َمْن كَاَن َعُدوًّ

(َوَما نَتََنزَُّل إاِلَّ ِبأَْمِر َربَِّك لَُه َما بنَْيَ أَيِْديَنا َوَما َخلَْفَنا َوَما بنَْيَ َذلَِك َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيًّا ) )مريم 64(.
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َف بِاللِ َشِهيًدا 166 إِنَّ 
َ
َمآلئَِكُة يَْشَهُدوَن َوك

ْ
ِمِه َوال

ْ
ُ بِِعل

َ
نَزل

َ
َْك أ نَزَل إِلَ

َ
ِكِن الُل يَْشَهُد بَِما أ

َّ
165 ل

.[[[
 بَِعيًدا) 

ً
 َضالَل

ْ
وا

ُّ
ْد َضل

َ
 َعن َسبِيِل الل ق

ْ
وا  َوَصدُّ

ْ
ِيَن َكَفُروا

َّ
ال

3/16. تحّديات عصمة األنبياء:

لقد أثبتت األدّلة القرآنّية والروائّية عصمة األنبياء بنحو ال غبار عليه. وينبغي هنا 
اإلجابة والرّد عىل األسئلة والشبهات التي أوردوها عىل عصمة بعض األنبياء. 

وقد قام علامء مسلمون؛ مثل: السّيد املرتىض )436هل( والفخر الرازّي )606هل( 
يف مواجهة حتّديات عصمة األنبياء بتأليف كتب مثل : »تنزيه األنبياء وعصمة األنبياء«، 

دافعوا هبا عن ساحة األنبياء اإلهلّيني. 

العاّمة  النبّوة  بحث  بعد  األنبياء  عصمة  حتّديات  أهّم  عن  موجزًا  نقّدم  وهنا 
واخلاّصة]]].

1/3/16. شبهة عصمة آدم 7: 

الشجرة  من  آدم  اهلل  نبّي  اقرتاب  األنبياء  عصمة  عىل  ترد  التي  الشبهات  أحد 
املمنوعة عىل الرغم من النهي اإلهلّي؛ حيث قال تعاىل: 

الِِمنَي)]]].  ظَّ
ْ
ونَا ِمَن ال

ُ
َجَرَة َفَتك (َولَ َتْقَرَبا َهِذهِ الشَّ

ا َكنَا فِيِه)]]]. ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
أ
َ
ْيَطاُن َعْنَها ف ُهَما الشَّ

َّ
َزل

َ
أ
َ
(ف

]1]-سورة نساء 167-163.

]2]- استفدنا يف استعراض تحّديات عصمة األنبياء من كتابات محّمد امني صادقي ارزگاين، بعنوان: أسئلة وردود 

حول العصمة )بالفارسية: پرسشها وپاسخهايي درباره عصمت(، بإرشاف عبدالحسني خرسوبناه.

]3]- سورة البقرة 35، سورة األعراف 19.

]4]- سورة البقرة 36.
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ُهَما بُِغُروٍر)]]].
َّ
َدل

َ
(ف

ْيَطاُن)]]]. ِْه الشَّ َوْسَوَس إِلَ
َ
(ف

َاِسِيَن)]]].
ْ

وَننَّ ِمَن ال
ُ
َك

َ
َا َوتَرَْحَْنا نل

َ
ْم َتْغِفْر نل

َّ
نُفَسَنا َوإِن ل

َ
ْمَنا أ

َ
الَ َربََّنا َظل

َ
(ق

(َوَعَص آَدُم َربَُّه َفَغَوى)]]]. 

واجلواب:

* أّوالً: أّن النهي الوارد يف هذه اآليات هني إرشادّي؛ ال مولوّي نسبة إىل تداعيات 
احلياة آلدم وحّواء؛ مثل: اجلوع، والعطش، والعرّي، وغريها؛ ألّن اهلل سبحانه يقول: 
ُوَع فِيَها 

َ
 ت

َّ
ل

َ
َك أ

َ
تَْشَق * إِنَّ ل

َ
َنَِّة ف َما ِمَن الْ

ُ
 ُيْرَِجنَّك

َ
ال

َ
َك َولَِزوِْجَك ف

َّ
َنا يَا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ ل

ْ
(َفُقل

 تَْضَح)]]]. 
َ

 َتْظَمُؤ فِيَها َول
َ

نََّك ل
َ
 َتْعَرى * وَأ

َ
َول

* ثانيًا: العامل الذي كان يعيش فيه آدم وحّواء مل يكن عامل التكليف ليشتمل عىل 
ترشيع إهلّي، ثّم تنتفي عصمة الرسول بمخالفة ذلك الترشيع]]]. 

* ثالثًا: أّن وسوسة الشيطان كانت ختتلف بالنسبة إىل آدم عن سائر وساوسه؛ ألّن 
وساوس الشيطان بالنسبة إىل الناس هي الرسوخ يف أنفسهم؛ كام قال تعاىل: (يَُوْسوُِس 

ِف ُصُدورِ انلَّاِس)]]].

]1]- سورة األعراف 22.

]2]- سورة طه 120.

]3]- سورة األعراف 23.

]4]- سورة طه 121.

]5]- سورة طه 117.

]6]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص73و75. عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، 

السبحايّن، ص91؛ امليزان، ج14، ص220، ج1، ص145.

]7]- سورة الناس 5.
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الشيطان  إّن  أي  ب»إىل«؛  عرّب عن وسوسته آلدم  قد  الكريم  القرآن  نجد  حني  يف 
اقرتب إىل آدم؛ لكنّه مل ينفذ يف قلبه ليتناقض ذلك مع عصمته. 

* رابعًا: أّن آدم اعرتف بظلمه؛ ولكّن ليس كّل ظلم ذنب؛ ألّن الظلم يعني العمل 
غري العادل، وما وضع يف غري موضعه؛ سواء أكان ذنبًا أم مل يكن. 

* خامسًا: أّن مفرديت »عىص« و»غوى« وإن كانتا تستعمالن يف العربّية املعارصة 
بمعنى الذنب؛ لكّن معنامها يف عرص نزول القرآن الكريم كان أوسع مما هو عليه اآلن؛ 
فمفردة »عىص« تعني خالف الطاعة، وال تنحرص بالذنب. ومفردة »غوى« كذلك تعني 
يف العربّية اخلسارة والضياع والضاللة وما شاكل ذلك، وال تتالزم أّي من هذه املعاين 
مع الذنب. كام أّن مفردة الغفران تعني السرت؛ وطلب السرت اليعني دائاًم طلب السرت عىل 
الذنب. فآدم إّنام طلب من اهلل سبحانه سرت النقص الذي عرض له بسبب عدم امتثال 

األمر اإلرشادّي]]]؛ فال ينايف إذن ختّلف آدم عن أمر اهلل اإلرشادّي مع عصمته.

2/3/16. شبهة عصمة نوح 7:

الشبهة األخرى تتعّلق بطلب نبّي اهلل نوح 7 لنجاة ابنه املذنب. 

ْهِل)]]].
َ
قال نوح 7 هلل سبحانه: (َربِّ إِنَّ ابُِن ِمْن أ

ْهلَِك)]1]].
َ
يَْس ِمْن أ

َ
فرّد اهلل عليه بالقول: (إِنَُّه ل

]8]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص 67-89. واملصدر نفسه، ج11، ص 89. 

القرآن،  معارف  التالية:  املصادر  مراجعة  ميكن  وكذلك  ج13، ص191.  جعفري،  محّمدتقي  مثنوي،  وتفسري  رشح 

دروس يف  و5،  ج4  مصباح،  تقي  محّمد  وراهنامشنايس(،  راه  قرآن،  معارف  )بالفارسية:  والدليل  السبيل  مباحث 

اإلسالمية  العقيدة  يف  دروس  ص175؛  ج2،  مصباح،  تقي  محّمد  عقايد(،  آموزش  )بالفارسية:  اإلسالمية  العقيدة 

)بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ج2، ص 87؛ عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، السبحايّن، ص94؛ 

رشح نهج البالغة، محّمد تقي جعفري، ج2، ص172؛ الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 

3، ص246؛ امليزان،ج14، ص220، وج6، ص264.

]9]- سورة هود 45.

]10]- سورة هود 46.
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َاِهلنَِي«]]]. 
ْ

ن تَُكوَن ِمَن ال
َ
ِعُظَك أ

َ
 أ

ِّ
ٌم إِن

ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
ِن َما ل

ْ
ل
َ
الَ تَْسأ

َ
وقال تعاىل: (ف

هذه الشبهة أيضًا ال تنفي عصمة نوح 7. واحلوار الذي دار بني اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل 
آدم  املالئكة حول خلقة  َوَتَعاىٰل وبني  ُسبَحانَُه  بينه  دار  الذي  7، كاحلوار  وبني نوح 
هو نوع من االستفسار حول مصري ابن نوح. فنوح 7 مّلا أخذ أهله معه يف السفينة 

خاطب ابنه قائاًل:
ب َمَعَنا ول تَُكن َمَع الَكفِِريَن)]]].

َ
 (يا ُبَنَّ ارك

وهذا يبنّي أّن ابنه مل يظهر كفره حّتى ذلك احلني، وأّن اهلل خيرب نوحًا بعدم صالح 
ابنه بالتعبري املتقّدم. وبناًء عىل ذلك، ال يتناىف طلب نوح مع عصمته]]]؛ فدعاء نوح 
ال يعني الزلل؛ ألّن التوبة وطلب الغفران يف كالم املعصومني ال تعني االعتذار من 

الذنب، وإّنام نوع من السلوك إىل اهلل تعاىل]]].

3/3/16. شبهة عصمة إبراهيم 7:

من ضمن الشبهات املطروحة يف هذا السياق قضّية نبّي اهلل إبراهيم 7، ومناظرته 
للكّفار؛ حيث قال اهلل تعاىل نقاًل عن إبراهيم7: 

ى 
َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ِحبُّ اآلفِلنَِي * ف

ُ
اَل ل أ

َ
َل ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اَل َهَذا َربِّ ف

َ
ًبا ق

َ
ْوك

َ
ى ك

َ
ْيُل َرأ

َّ
ْيِه الل

َ
ا َجنَّ َعل مَّ

َ
ل
َ
(ف

ى 
َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
نَي * ف

ِّ
ال َقْوِم الضَّ

ْ
وَننَّ ِمَن ال

ُ
ْم َيْهِدِن َربِّ لك

َّ
ِئ ل

َ
اَل ل

َ
َل ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اَل َهَذا َربِّ ف

َ
َقَمَر بَازًِغ ق

ْ
ال

وَن)]]]. 
ُ
ا تُْشِك  بَرِيٌء ِممَّ

ِّ
ْوِم إِن

َ
اَل يَا ق

َ
ْت ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
َبُ ف

ْ
ك

َ
اَل َهَذا َربِّ َهَذآ أ

َ
ْمَس بَازَِغًة ق الشَّ

]1]- سورة هود 46.

]2]- سورة هود 42.

]3]- األنبياء يف القرآن الكريم، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج6، ص274، الوحي والنبّوة، سلسلة 

التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج3، ص250.

]4]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص90. وكذلك يراجع: املصدر نفسه، ج11، 

املوضوعي،  التفسري  والنبّوة، سلسلة  الوحي  اآلميّل، ص 114؛  الجوادّي  الكريم،  القرآن  األنبياء يف  ص147؛ عصمة 

الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 247؛ امليزان يف تفسري القرآن، ج10، ص232؛ رشح وتفسري مثنوي، محّمدتقي جعفري، 

ج7، ص147؛ امليزان، ج6، ص266. 

]5]- سورة األنعام 78-76.
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ببيان  املناظرة واجلدل  مقام  القضّية يف  قام يف هذه  إبراهيم  اهلل  نبّي  أّن  واجلواب 
الفروض املختلفة ونقدها. قال السّيد املرتىض )436هل(: إّنه مل يقل ذلك خمربًا، واّنام 

قال فارضًا ومقّدرًا عىل سبيل الفكر والتأّمل. 

وقد قال اإلمام الصادق 7: »مل يكن من إبراهيم شك، واّنام كان يف طلب رّبه 
وهو من غريه شك«، كام قال اإلمام الباقر 7: »)وعندما قال إبراهيم )هذا ريّب( إّنام 
كان طالبًا لرّبه )كام إذا أكمل أحد علمه ومعرفته بواسطة التأّمل والتفّكر يف اآليات 

اإلهلّية وحتليلها( . 

وأضاف السّيد املرتىض )436هل(: اّن ابراهيم 7 مل يقل ما تضّمنته اآليات عىل 
طريق الشّك، ... وإّنام قال ذلك عىل سبيل اإلنكار عىل قومه، والتنبيه هلم عىل أّن ما 

يغيب ويأفل ال جيوز أن يكون إهلًا معبودًا ]]]. 

بمعنى أّنه كان بصدد هداية قومه، وفّكهم من عبادة األجرام الساموية، فجاراهم 
يف منطقهم، وناظرهم من خالل تعظيم نقاط الضعف يف آهلتهم؛ فال ينبغي عّد كالم 

إبراهيم 7 حيث قال: 

.[[[
وُهْم إِْن َكنُوا يَنِطُقون ) 

ُ
اْسَئل

َ
برِيُُهْم َهَذا ف

َ
ُه ك

َ
(بَْل َفَعل

من توّهم الكذب؛ ألّن إبراهيم كان مشهورًا بعدائه. وغاية إبراهيم 7 هي بيان 
املرشوط  فينتفي  مرشوط،   7 إبراهيم  وكالم  الناس.  خطأ  وكشف  أخرى  حقيقة 
]]] جاء يف جواب طلب الكّفار منه اخلروج 

بانتفاء الرشط]]]. لكّن تعبريه ب(إنِّ َسِقيٌم) 
من املدينة، وهو ال يتناىف مع عصمته 7؛ فرّبام كان سقياًم حّقًا]]].

]1]- عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، السبحايّن، ص 128-125.

]2]- سورة األنبياء 55.

]3]- عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، جعفر سبحاين، ص129.

]4]- سورة الصافّات 85.

]5]- املصدر نفسه، ص132، امليزان، ج17، ص148.
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4/3/16. شبهة عصمة يونس7:

الشبهة األخرى تتعّلق بنبّي اهلل يونس 7؛ حيث قال تعاىل: 

نَت 
َ
 أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َّ
ن ل

َ
َماِت أ

ُ
ل ْيِه َفَناَدى ِف الظُّ

َ
ن نَّْقِدَر َعل

َّ
ن ل

َ
َهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ أ

َّ
(َوَذا انلُّوِن إِذ ذ

الِِمنَي)]]]. نُت ِمَن الظَّ
ُ
 ك

ِّ
ُسْبَحانََك إِن

فتوّهم بعضهم أّن بعض التعابري ل مثل: )مغاضبًا(، و)فظّن أن لن نقدر عليه(، 
و)إيّن كنت من الظاملني( ـ ال تتالءم مع عصمة النبّي. 

واجلواب:

* أّوالً: أّن غضب يونس كان عىل قومه؛ وليس عىل اهلل سبحانه، ليتناىف ذلك مع 
عصمته. 

أن  به  األجدر  كان  وإن  اإلهلّي؛  الترشيع  يكن خالف  مل  لقومه  تركه  أّن  ثانيًا:   *
يصرب عىل الصعوبات، وأن يتحّمل تبعاهتا. فإذن، ما فعله يونس هو ترك األوىل الذي 

ال يتناىف مع عصمته. 

حمّله؛  يف  ليس  الذي  العمل  تعني  لسانه  عىل  ورد  التي  الظلم  مفردة  أّن  ثالثًا:   *
وليس بمعنى الذنب]]].

5/3/16. شبهة عصمة موىس 7:

الشبهة األخرى ختّص قضّية قتل القبطّي عىل يد النبّي موسى7. قال تعاىل: (َهَذا 
نَي)]]]. 

ِّ
ال نَا ِمَن الضَّ

َ
ُتَها إًِذا وَأ

ْ
بنٌِي)]]]. (َفَعل ِضلٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَُّه َعُدوٌّ مُّ ِمْن َعَمِل الشَّ

]1]- سورة األنبياء 87.

]2]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص 150؛ ج12، ص326؛ عصمة األنبياء يف 

القرآن الكريم، السبحايّن، ص193؛ امليزان، ج17، ص165؛ سرية األنبياء يف القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، 

الجوادّي اآلميّل، ج 7، ص300و302.

]3]- سورة القصص 15.

]4]- سورة الشعراء 20.
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واجلواب:

آتَيَْناهُ  َواْسَتَوى  هُ  ُشدَّ
َ
أ َغ 

َ
بَل ا  مَّ

َ
(َول  :7 َوَتَعاىٰل وصف موسى  ُسبَحانَُه  أّن اهلل  أّوالً:   *

ُمْحِسننَِي)]]].
ْ
ْزِي ال َذلَِك نَ

َ
ًما َوك

ْ
ًما َوِعل

ْ
ُحك

فأفعال موسى تقوم عىل أساس من العلم واحلكمة]]]. 

* ثانيًا: أّن عبارة )هذا من عمل الشيطان( إّما ناظرة إىل النزاع بني القبطّي وشخص 
من بني إرسائيل؛ وال عالقة له بقتل موسى للقبطّي]]]. وإّما ناظرة إىل تداعيات قتله؛ 
ألّنه 7 عرّب عن النزاع وقتل القبطّي بأّنه يف غري حمّله، وعمل متّسع يؤّدي إىل تأجيل 
غاية موسى ورسالته الرئيسّية يف إزالة الطاغوت]]].وعليه: فإّن موسى اعتذر من اهلل 

ِفْر ِل)]]].
ْ
اغ

َ
ْمُت َنْفِس ف

َ
 َظل

ِّ
سبحانه بقوله: (َربِّ إِن

6/3/16. شبهة عصمة يوسف7:

وردت شبهة أخرى بالنسبة إىل نبّي اهلل يوسف 7. وقد ورد يف القرآن الكريم 
ْت بِِه َوَهمَّ بَِها  َقْد َهمَّ

َ
إشارات ختّص دعوة زليخا يوسَف إىل نفسها؛ حيث قال تعاىل: (َول

ِصنَي)]]]. 
َ
ُمْخل

ْ
َفْحَشاء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا ال

ْ
وَء َوال  َعْنُه السُّ

َ
َذلَِك نِلَْصِف

َ
ى بُْرَهاَن َربِِّه ك

َ
ن رَّأ

َ
ْول أ

َ
ل

وقد توّهم بعضهم نتيجة تعبري )وهّم هبا( أّن نبّي اهلل يوسف7 هّم بالذنب كام 
مّهت به زليخا؛ لكّن برهان الرّب رصفه عن ذلك!

]1]- سورة القصص 20.

]2]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص114.

]3]- املصدر نفسه ص 116.

]4]- امليزان، ج16، ص18.

]5]- منشور جاويد، ج5، ص117؛ امليزان، ج16، ص19؛ القصص 16.

]6]- سورة يوسف 24.
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واجلواب:

أّن )لوال( حرف امتناع وجود، وحمتاج إىل جواب مل يأت يف ظاهر اآلية وهو مقّدر، 
وبام أّن مجلة )هّم هبا( مقّدمة عىل حرف )لوال( فال يمكن اعتبارها جوابًا؛ فال يمكن 
تقديم جواب لوال عليه بناء عىل قواعد اللغة العربّية. واجلملة تكون يف احلقيقة هكذا: 
ـَهمَّ بَِها)، وبام أّنه رأى دليل رّبه وبرهانه مل يذهب بل حّتى مل 

َ
ى بُْرَهاَن َربِِّه ل

َ
ن رَّأ

َ
ْول أ

َ
(ل

يعزم عىل الذنب ومل يفّكر به. وقد جتىّل هذا الربهان يف ضوء عصمة يوسف7. قال 
اإلمام الرضا 7 يف تفسري هذه اآلية:

»إّن يوسف كان معصومًا واملعصوم ال هيّم بذنب وال يأتيه«. 

وعّفته  ونزاهته  وعصمته  يوسف  طهارة  عىل  تؤّكد  املباركة  يوسف  سورة  وإّن 
البالغة وصدقه وصربه وصفحه وإيثاره وعظمته، وتعّرفه قدوة ألفضل الناس ومن 

مجلة عباد اهلل املخلصني الذين الجيرؤ الشيطان عىل الدنّو منهم أبدًا]]]. 

7/3/16. شبهة عصمة سليامن 7:

هناك شبهة حتوم حول فوات صالة نبّي اهلل سليامن 7؛ فالقصة تقول: عندما كان 
سليامن منشغاًل باستعراض جياده وغفل عن الصالة، أمر املالئكة بإرجاع الشمس، 
وصىّل، ورضب عنق جياده. وقد ورد ذكر هلذه احلادثة يف بعض كتب قصص األنبياء؛ 
َعِشِّ 

ْ
ْيِه بِال

َ
 ُعرَِض َعل

ْ
وهي بعيدة عن الواقع؛ ألّن القرآن حيكي هذه القضّية كام يأيت: (إِذ

وَها  َِجاِب 33 ُردُّ
ْ

ِر َربِّ َحتَّ تََواَرْت بِال
ْ
رْيِ َعن ِذك

َ ْحَبْبُت ُحبَّ الْ
َ
 أ

ِّ
َياُد 32 َفَقاَل إِن ِ

ْ
افَِناُت ال الصَّ

.[[[
ْعَناِق) 

َ ْ
وِق َوال َّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ َعَ

الكريم،  القرآن  األنبياء يف  السبحايّن، ج5، ص99؛ عصمة  )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر  القرآن  ]1]- مفاهيم 

جعفر سبحاين، ص136؛112؛ امليزان، ج11، ص131 و127؛ سرية األنبياء يف القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، 

الجوادّي اآلميّل، ج 7، ص64؛ دروس يف العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ص18؛ 

معارف القرآن، مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 4 

و5، ص169.

]2]- سورة ص 31 و32 و33.
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واملالحظات التي نسّجلها هنا: 

* أّوالً: ال يوجد يف هذه اآلية أّي داللة عىل القّصة املحّرفة املتقّدمة يف فوات صالة 
نبّي اهلل سليامن 7.

7؛  لسليامن  الكريم  القرآن  ذكرها  التي  الصفة  مّع  القّصة  تلك  تتناىف  ثانيًا:   *
حيث نّص عىل أّنه »أّواب«. قال اهلل تعاىل: 

وَّاٌب)]]]. 
َ
َعْبُد إِنَُّه أ

ْ
ْيَماَن نِْعَم ال

َ
اُووَد ُسل (َوَوَهْبَنا ِلَ

)]]] بمعنى أّن حّبي للجياد 
ِر َربِّ

ْ
رْيِ َعن ِذك

َ ْحَبْبُت ُحبَّ الْ
َ
* ثالثًا: إّن سليامن قال: (أ

هو يف الواقع حّب اخلري؛ ألّن اجلياد وسيلة ملجاهدة أعداء الدين وخدمة اخللق. 

فأناب  جسدًا،  كرسّيه  عىل  ألقى  حني  كانت  لسليامن  اإلهلّية  الفتنة  إّن  رابعًا:   *
سليامن إىل رّبه]]]. وهذا االختبار ـ أيضًا ـ ال ينايف عصمة سليامن. كام أّن طلبه من اهلل 
]]] ال 

ْن َبْعِدي)  َحٍد مِّ
َ
 يَنَبِغ ِل

َّ
ًك ل

ْ
بأن هيب له ملكًا ال ينبغي ألحد يف اآلية: (َوَهْب ِل ُمل

يعني البخل؛ وإّنام املعنى هو إعطاء سليامن ملكًا ال ينبغي لغري املعصوم يف بالده]]].

8/3/16. شبهة عصمة داوود7: 

اهلل  لنبّي  العادل  غري  »القضاء  عليه  أطلق  بام  تتعّلق  أخرى  شبهة  وردت 

داوود 7«؛ فقد استمع إىل أحد املتخاصمني دون اآلخر، ثّم قىض. قال اهلل سبحانه: 

]1]- سورة ص 30.

]2]- سورة ص 32.

]3]- سورة ص 34 ﴿َولََقْد فَتَنَّا ُسلَيْامََن َوأَلَْقيَْنا َعىَل كُرِْسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب﴾.

]4]- سورة ص 35.

]5]- مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر السبحايّن، ج5، ص125 وج11، ص274؛ وج 12، ص269؛ 

الكريم  القرآن  األنبياء يف  امليزان، ج17، ص202؛ سرية  السبحايّن، ص234و172؛  الكريم،  القرآن  األنبياء يف  عصمة 

الجوادّي  املوضوعي،  التفسري  سلسلة  والنبّوة،  الوحي  ج7، ص268؛  اآلميّل،  الجوادّي  املوضوعي،  التفسري  سلسلة 

اآلميّل، ج 3، ص 266.
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َْف   تَ
َ

وا ل
ُ
ال

َ
ق ِمْنُهْم  َفَفِزَع  َداُووَد  َعَ  وا 

ُ
َدَخل  

ْ
إِذ  21 ِمْحَراَب 

ْ
ال ُروا  تََسوَّ  

ْ
إِذ َْصِم  الْ  

ُ
َنَبأ تَاَك 

َ
أ (َوَهْل 

َاِط 22 إِنَّ   َسَواء الصِّ
َ

 تُْشِطْط َواْهِدنَا إىِل
َ

َقِّ َول اْحُكم بَيَْنَنا بِالْ
َ
َخْصَماِن َبَغ َبْعُضَنا َعَ َبْعٍض ف

َقْد 
َ
اَل ل

َ
َِطاِب 23 ق

ْ
ِن ِف ال نِيَها َوَعزَّ

ْ
ِفل

ْ
ك

َ
ُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة َوِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل أ

َ
ِخ ل

َ
َهَذا أ

 نَِعاِجِه)]]].
َ

َمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إىِل
َ
َظل

واجلواب:

* أّوالً: أّن حكم داوود 7 كان معّلقًا؛ وليس منّجزًا وقطعّيًا؛ أي إّنه لو كان كام 
قال، فقد ظلمك أخوك. 

* ثانيًا: أّن بعض الروايات عّدت القضّية ختاصاًم ظاهرّيًا بني املالئكة؛ وهذا ليس 
له واقع خارجّي.  

* ثالثًا: أّن اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل يثني عىل نبّيه داوود قائاًل: 

وَّاٌب)]]].
َ
يِْد إِنَُّه أ

َ ْ
ْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا ال

ُ
ك

ْ
(َواذ

َف وَُحْسَن َمآٍب)]]].
ْ
ُزل

َ
ُ ِعنَدنَا ل

َ
(َوإِنَّ ل

وبناًء عىل ذلك، فإّن داوود 7 ال يقيض ظلاًم بام له من مقام إهلّي رفيع ]]].

9/3/16. شبهة عصمة أيّوب7:

ْر 
ُ
ك

ْ
(َواذ اهلل سبحانه:  قال   .7 النبّي  الشيطان ألّيوب  مّس  األخرى هي  الشبهة 

ْيَطاُن بُِنْصٍب َوَعَذاٍب). ِنَ الشَّ  َمسَّ
ِّ

ن
َ
 نَاَدى َربَُّه أ

ْ
يُّوَب إِذ

َ
َعْبَدنَا أ

]1]- سورة ص 24-21.

]2]- سورة ص 17.

]3]- سورة ص 25.

]4]- سرية األنبياء يف القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 7؛ الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري 

املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص262؛ ص240، ص243؛ عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، السبحايّن، ص167، 

ص167؛ مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، السبحايّن، ج12، ص256؛ امليزان، ج17، ص189و201؛ معارف 

القرآن، مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 4 و5، ص175؛ 

مجموعة آثار، مرتىض املطّهرّي، ج16، ص124.
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وهذا أيضًا ال يتعارض مع العصمة؛ ألّنه:
* أّوالً: كان مراد أّيوب من مّس الشيطان، وسوسته للناس؛ البتعادهم عن أيوب 

ممّا أدى إىل الطعن فيه واالستهانة واالستهزاء به]]].
* ثانيًا: ال جمال لولوج الشيطان يف عقل األنبياء النظرّي والعميّل؛ ولكن بإمكانه 
الترّصف يف أجسادهم، فنسبة بعض األمراض اجلسدّية إىل الشيطان ال ينايف عصمة 

األنبياء]]]. 
* ثالثًا: ليس املراد من مّس الشيطان هو اقرتاف الذنب من قبل أّيوب؛ بل إّن معنى 
عبارة )مّسني الشيطان( هو )مّسني الرّض( الوارد يف سورة أنبياء حول أّيوب. واملقصود 

من العذاب ليس العقاب اإلهلّي؛ وإّنام هو النصب الذي عاناه أّيوب من قومه]]].

10/3/16. شبهة عصمة زكريّا7:

الشبهة األخرى حتوم حول طلب نبّي اهلل زكرّيا 7 آية من اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل؛ حني 
برّشه اهلل بالذرّية؛ فطلب هذه اآلية يعني الشّك يف الوعد اإلهلّي! قال اهلل سبحانه: 

ثرِيًا 
َ
بََّك ك ر رَّ

ُ
ك

ْ
َواذ َرْمًزا   

َّ
إِل يَّاٍم 

َ
أ َة 

َ
الَث

َ
ث َم انلَّاَس 

ِّ
 تَُكل

َّ
ل

َ
أ آَيُتَك  اَل 

َ
ق َ آيًَة  اَل َربِّ اْجَعل لِّ

َ
(ق

َعِشِّ َواإِلبَْكارِ)]]].
ْ
َوَسبِّْح بِال

واجلواب:
ما أراده زكرّيا من طلب اآلية هو حتّقق بشارة الذرّية عىل كرب سنّه، وأن يزيل اهلل 

قلقه حول ذلك]]].

]1]- امليزان، ج17، ص220.

]2]- امليزان، ج17، ص221؛ سرية األنبياء يف القرآن الكريم سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 7، ص75.

جعفر  جاويد(،  منشور  )بالفارسية:  القرآن  مفاهيم  ص187؛  السبحايّن،  الكريم،  القرآن  يف  األنبياء  عصمة   -[3[

السبحايّن، ج12، ص313.

]4]- سورة آل عمران 41.

الجالل والجامل  املرأة يف مرآة  الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 273؛  التفسري املوضوعي،  الوحي والنبّوة، سلسلة   -[5[

)بالفارسية: زن در آيينه جالل وجامل(، الجوادّي اآلميّل، ص148، مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور جاويد(، جعفر 

السبحايّن، ج12، ص340.
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11/3/16. شبهة عصمة النبّي الخاتم7:

بام  ترتبط  وهي  األكرم9؛  النبّي  عصمة  حول  أخرى  شبهة  بعضهم  استعرض 
َوَما  َذنبَِك  َم ِمن  َتَقدَّ َما  َك الُل 

َ
ل (ِلَْغِفَر  ورد يف قوله تعاىل بخصوص الرسول األعظم: 

ْسَتِقيًما)]]].  ْيَك َويَْهِديََك ِصَاًطا مُّ
َ
َر َويُتِمَّ نِْعَمَتُه َعل خَّ

َ
تَأ

واجلواب:

أّن اآلية املباركة ليست يف صدد إثبات ذنب للنبّي9؛ ألّن اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل قال 
بِيًنا)]]].  َك َفْتًحا مُّ

َ
يف اآلية السابقة: (إِنَّا َفَتْحَنا ل

اآلية  الذنب يف  املراد من  أّن  إىل  الذنب هتدينا  املبني ومغفرة  الفتح  والعالقة بني 
املباركة هو الذنب من وجهة نظر املرشكني الذين كانوا يعّدون الرسول 9 مذنبًا. 

قال اإلمام الرضا 7: 

َة َو َمْن َبِقَي ِمنُْهْم مَلْ َيْقِدْر َعىَل  َة َأْسَلَم َبْعُضُهْم َو َخَرَج َبْعُضُهْم َعْن َمكَّ ِكي َمكَّ »أِلَنَّ ُمرْشِ
إِْنَكاِر التَّْوِحيِد َعَلْيِه إَِذا َدَعا النَّاَس إَِلْيِه َفَصاَر َذْنُبُه ِعنَْدُهْم يِف َذلَِك َمْغُفورًا بُِظُهوِرِه َعَلْيِهْم«]]].

 
ْ
وا

ُ
ِيَن َصَدق

َّ
َك ال

َ
َ ل ُهْم َحتَّ يَتََبنيَّ

َ
ِذنَت ل

َ
واآلية األخرى قوله تعاىل: (َعَفا الُل َعنَك لَِم أ

َكِذبنَِي)]]].
ْ
َم ال

َ
َوَتْعل

 7 الرضا  اإلمام  تعبري  حسب  ولكن  ومعاتبته؛  النبّي  خماطبة  هو  اآلية  فظاهر 
فاآلية من باب )إّياك أعني واسمعي يا جارة(؛ فخطاب اآلية موّجه ألّمة الرسول.

]1]- سورة الفتح 2.

]2]- سورة الفتح 1.

عصمة  ص274؛  ج3،  اآلميّل،  الجوادّي  املوضوعي،  التفسري  سلسلة  والنبّوة،  الوحي  ص273؛  ج18،  امليزان،   -[3[

األنبياء يف القرآن الكريم، السبحايّن، ص220؛ معارف القرآن مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه 

العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(،  وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 4 و5، ص180؛ دروس يف 

محّمد تقي مصباح، ج2، ص187.

]4]- سورة التوبة 43.
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وهناك آيات قرآنّية أخرى ختاطب النبّي يف الظاهر؛ ولكن املقصود منها هو األّمة، 
فال تناقض هذه اآليات عصمة النبّي9]]]. 

أضف إىل ذلك أّن اآلية تشتمل عىل مدح لطيف؛ وليس عتابًا حقيقّيًا فهي تبنّي 
مدى الرأفة النبوّية، فال تنايف العصمة إذن]]].

 َفَهَدى)]]]، فهي التعني ضالل النبّي 
ًّ

أّما اآلية الكريمة التي تقول: (َووََجَدَك َضال
يف فرتة صباه؛ وإناّم )الضاّل( ـ حسب ما نقل من كالم اإلمام الرضا 7 ـ : أّنك كنت 
جمهوالً بني الناس، ومل يعرف منزلتك وعظمتك أحد، فهدى اهلل الناس إليك، فعرفك 

اجلميع، وعرفوا عظيم قدرك]]].

واآلية األخرى يف هذا السياق قوله تعاىل:

 4 َرى 
ْ
ك َفَتنَفَعُه الِّ ُر 

َّ
ك ْو يَذَّ

َ
أ  3  

َّ
ك ُه يَزَّ

َّ
َعل

َ
ل َوَما يُْدرِيَك   2 ْعَم 

َ ْ
ن َجاءهُ ال

َ
أ  1  َّ

(َعبََس َوتََول

ا َمن َجاءَك يَْسَع 8 َوُهَو َيَْش 9  مَّ
َ
 7 وَأ

َّ
ك  يَزَّ

َّ
ل

َ
ْيَك أ

َ
ى 6 َوَما َعل ُ تََصدَّ

َ
نَت ل

َ
أ
َ
ا َمِن اْسَتْغَن 5 ف مَّ

َ
أ

.[[[(
هَّ
َ
نَت َعْنُه تَل

َ
أ
َ
ف

قيل: إهّنا نزلت يف قضّية ابن أّم مكتوم؛ الرجل األعمى الذي حرض عند النبّي9 
عندما كان يف حوار مع كبار قريش، فأمهله النبّي حسب هذه الرواية. 

واجلواب:

أّن اآلية ال تعاتب النبّي9؛ فهو خري مطلق، ومل يعبس وجهه لصديق أو عدّو 

]1]- الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص276؛ امليزان، ج9، ص300، ج6، ص363.

]2]- معارف القرآن، مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمدتقي مصباح،ج4 

و5، ص182؛ دروس يف العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ج2، ص182.

]3]- سورة الضحى 7.

]4]- الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص 278؛ مفاهيم القرآن )بالفارسية: منشور 

جاويد(، جعفر السبحايّن، ج6، ص 90؛ امليزان، ج20، ص310.

]5]- سورة عبس 10-1.
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قّط، وكان يعارش الناس معارشة حسنة، وكام عرّب اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل عنه 9: (َوإنََّك 
ٍق َعِظيٍم)]]].

ُ
َعَل ُخل

َ
ل

قال اإلمام الصادق 7: »َنَزَلْت يِف َرُجٍل ِمْن َبنِي ُأَميََّة َكاَن ِعنَْد النَّبِيِّ 9، َفَجاَء 
َر ِمنُْه َو مَجََع َنْفَسُه َو َعَبَس َو َأْعَرَض بَِوْجِهِه َعنُْه، َفَحَكى اهللُ  اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم، َفَلامَّ َرآُه َتَقذَّ

ُسْبَحاَنُه َذلَِك َو َأْنَكَرُه َعَلْيِه«]]].

أما فيام خيّص قوله تعاىل:

ْمنِيَّتِِه َفَينَسُخ الُل 
ُ
ْيَطاُن ِف أ َق الشَّ

ْ
ل
َ
 إَِذا َتَمنَّ أ

َّ
 نَِبٍّ إِل

َ
ْبلَِك ِمن رَُّسوٍل َول

َ
َنا ِمن ق

ْ
ْرَسل

َ
(َوَما أ

ْيَطاُن ُثمَّ ُيِْكُم الُل آيَاتِِه َوالُل َعلِيٌم َحِكيٌم)]]].  ِق الشَّ
ْ
َما يُل

فالشبهة التي قد ختطر بالبال حتوم حول كيفية إمكان تدّخل للشيطان يف أمنية األنبياء 
اخلّلص؛ فالقرآن الكريم يرّصح بانعدام أّي سلطان أو نفوذ له عىل املخلصني، ومعلوم 
حماولة الشيطان لوسوسة  ـ  إذن  ـ  أّن األنبياء اإلهلّيني هم املخلصون؛ فيكون املقصود 

الناس لعدم استجابة دعوة األنبياء كي ال تتحّقق أمنية األنبياء يف هداية الناس. 

أسطورة  يف  نزلت  اآلية  بأّن  اعتربوا  السنّة  أهل  مؤّلفي  بعض  أّن  بالذكر  وجيدر 
خيال  نسج  من  كاذبة  أقصوصة  الشيطانّية  اآليات  أو  الغرانيق  وأسطورة  الغرانيق! 

القّصاصني؛ مفادها أهنم قالوا:

(إّن رسول اهلل 9 ملا رأى من قومه ما شق عليه من مباعدة ما جاءهم به من اهلل 
متنى يف نفسه أن يأتيه من اهلل ما يقارب بينه وبني قومه، ... حتى حدثت بذلك نفسه 

ومتناه وأحبه ، فانزل اهلل عليه : 

]1]- سورة القلم 4.

]2]- امليزان، العاّلمة الطباطبايّئ، ج20، ص203؛ عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، السبحايّن، ص229.

]3]- سورة الحّج 53.
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 َوْحٌ 
َّ

َهَوى 3 إِْن ُهَو إِل
ْ
(َوانلَّْجِم إَِذا َهَوى 1 َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى 2 َوَما يَنِطُق َعِن ال

ُقَوى... ).
ْ
َمُه َشِديُد ال

َّ
يُوَح 4 َعل

فلاّم انتهى إىل قوله: 

ْخَرى ...).
ُ ْ
ُعزَّى 19 َوَمَناَة اثلَّاثِلََة ال

ْ
َت َوال

َّ
ْيُتُم الال

َ
رَأ

َ
ف
َ
( أ

به قومه: )تلك  به نفسه ويتمنّى أن يأيت  الشيطان عىل لسانه ملا كان حتّدث  ألقى 
الغرانيق العىل، وإّن شفاعتهّن ترجتى( وتابع السورة، فلاّم سمعت ذلك قريش فرحوا 
السجدة من  وبلغ خرب  األخّوة.  يد  له  ، ومّدوا  آهلتهم  به  ما ذكر  ورسهم وأعجبهم 
إىل مكة، وعاشوا مع املرشكني  9 وعادوا  اهلل  بأرض احلبشة من أصحاب رسول 
بلغ  فلاّم  السورة،  عليه  عرض  أن  من  فطلب   7 جربائيل  أتاه  أمسى  فلام  إخوانًا. 
اللتني ألقى الشيطان عليه قال جربائيل: أسكت، ما هذا الذي جرى عىل  الكلمتني 
بإبليس، فاشتّد حزنه ومّل احلياة  لسانك، فعرف رسول اهلل9 بخطئه وأّنه انخدع 

وقال 9: »عجبًا، افرتيت عىل اهلل وقلت عىل اهلل ما مل يقل، آه ما أعظم اخلطب«]]].

وحسب بعض الروايات، فإّن رسول اهلل 9 قال جلربئيل: 

»إّنه أتاين آٍت عىل صورتك فألقاها عىل لساين«، فقال جربئيل: »معاذ اهلل أن أكون 
َْفتُِنونََك   لَ

ْ
أقرأتك هذا«. فاشتّد حزن النبّي 9. وقيل: فنزلت فيه هذه اآلية: (َوإِن َكُدوا

َقْد كِدتَّ 
َ
بَّْتَناَك ل

َ
ن ث

َ
ْولَ أ

َ
 73 َول

ً
َُذوَك َخلِيال تَّ

َّ
ْيَنا َغرْيَهُ َوإًِذا ل

َ
َْك ِلْفَتَِي َعل وَْحْيَنا إِلَ

َ
ِي أ

َّ
َعِن ال

ْيَنا 
َ
َعل َك 

َ
ل ُِد 

َ
ت ُثمَّ لَ  َمَماِت 

ْ
ال َوِضْعَف  ََياةِ  الْ ِضْعَف  َناَك 

ْ
َذق

َ َّ
ل إًِذا   74  

ً
لِيال

َ
ق َشيًْئا  ِْهْم  إِلَ تَْرَكُن 

نَِصريًا)]]] وقد زادت هذه عىل حزن الرسول أكثر من قبل، فام زال مغمومًا حمزونًا حّتى 

 
َّ

 نَِبٍّ إِل
َ

ْبلَِك ِمن رَُّسوٍل َول
َ
َنا ِمن ق

ْ
ْرَسل

َ
شملته العناية اإلهلّية وأنزل اهلل يطيب نفسه: (َوَما أ

]1]- وهذا مامّ يدّل عىل اصطناع األسطورة وكذبها؛ فكيف ميكن إيصال النبأ إىل مسلمي حبشة ورجوعهم إىل مّكة 

يف مّدة يوم عىل الرغم من بعد املسري وأسباب السفر حينئذ.

]2]- سورة اإلرساء 75-73.
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َُّ َعلِيٌم  َُّ آيَاتِِه َوالل ْيَطاُن ُثمَّ ُيِْكُم الل ِق الشَّ
ْ
َُّ َما يُل ْمنِيَّتِِه َفَينَسُخ الل

ُ
ْيَطاُن ِف أ َق الشَّ

ْ
ل
َ
إَِذا َتَمنَّ أ

َحِكيٌم)]]]؛ فطابت نفسه وزال غّمه 9 ]]]. 

قّصة  أسانيد  دراسة  )2007م(  معرفة  هادي  حمّمد  الشيخ  العالمة  تناول  وقد 
الغرانيق ومضموهنا بعد نقلها، وقال: 

»رفض جّل املحّققني املسلمني هذه األسطورة واعتربوها خرافة«. قال القايض 
سليم  بسند  ثقة  رواه  وال  الصّحة،  أهل  من  أحد  خيرجه  مل  احلديث  »هذا  عياض: 
املتلّقفون  بكّل غريب،  املولعون  واملؤّرخون  املفّسون  وبمثله  به  أولع  وإّنام  متصل، 
الطربّي  يرويه  ما  العريب: )كّل  بن  بكر  أبو  الصحف كّل صحيح وسقيم. وقال  من 
يف ذلك باطل ال أصل له(. وصنّف حمّمد بن إسحاق بن خزيمة رسالة، فنّد فيها هذا 
احلديث املفتعل، ونسبه إىل وضع الزنادقة. كام أن هتافت األسطورة وتشّتتها يداّلن 
عىل اختالقها، وإّن الواضع مل يكن حمرتفًا ألّن السورة تبدأ بل (َوانلَّْجِم إَِذا َهَوى * َما َضلَّ 
ُقَوى) فاهلل 

ْ
َمُه َشِديُد ال

َّ
 َوْحٌ يُوَح * َعل

َّ
َهَوى * إِْن ُهَو إِل

ْ
َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما يَنِطُق َعِن ال

سبحانه أّكد يف هذه اآليات عىل عدم ضالل النبّي 9 وغوائه ونطقه عن اهلوى. كام 
 َوْحٌ يُوَح). ولو قدر إبليس عىل التلبيس 

َّ
رّصح بأّن ما يقوله الرسول وحي (إِْن ُهَو إِل

أبدًا  اهلل  إرادة  يغلب  لن  الشيطان  أّن  كام  مرفوض،  وهذا  اهلل  كالم  تكذيب  منه  للزم 
َعِزيٌز)]]].  وِيٌّ 

َ
ق  ََّ إِنَّ الل َوُرُسِل  نَا 

َ
أ لَِبَّ 

ْ
غ

ََ
َُّ ل َتَب الل

َ
ْيَطاِن َكَن َضِعيًفا)]]] و(ك الشَّ ْيَد 

َ
فـ(إِنَّ ك

والعزيز هو الذي ال يغلبه أحد. فكيف تكون الغلبة مع إبليس وهو الضعيف؟ يقول 
ِعَباِدي  (إِنَّ  وَن)]]] وكذلك 

ُ َيَتَوكَّ َربِِّهْم  َوَعَ   
ْ
آَمُنوا ِيَن 

َّ
َطاٌن َعَ ال

ْ
ُسل  ُ

َ
يَْس ل

َ
ل (إنَُّه  سبحانه: 

]1]- سورة الحّج 52.

]2]- تفسري الطربّي، ج17، ص131-134؛ تاريخ الطربّي، ج2، ص75-78، الدّر املنثور، جالل الدين السيوطّي، ج4، 

ص194، 366-368؛ فتح الباري يف رشح البخارّي، ابن حجر العسقاليّن، ج8، ص333.

]3]- سورة النساء 76.

]4]- سورة املجادلة 21.

]5]- سورة النحل 99.
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ن 
َ
 أ

َّ
َطاٍن إِل

ْ
ن ُسل ْيُكم مِّ

َ
 َعل

َ
َن ِل

َ
َطاٌن)]]] فكام يقول الشيطان: (َوَما ك

ْ
ْيِهْم ُسل

َ
َك َعل

َ
ل يَْس 

َ
ل

اْسَتَجْبُتْم ِل)]]]؛ فكيف يكون له التسّلط عىل مشاعر النبّي األكرم 9؟
َ
َدَعْوتُُكْم ف

َوإِنَّا  َر 
ْ
ك الِّ َا 

ْ
نل نَزَّ ُْن  نَ (إِنَّا  فقال:  القرآن  صيانة  ضمن  قد  اهلل  أّن  هو  اآلخر  واألمر 

ْن َحِكيٍم  ِفِه تزَِنيٌل مِّ
ْ
ِمْن َخل يََديِْه َولَ  َبنْيِ  اِطُل ِمن 

َ
اْل تِيِه 

ْ
يَأ (لَ  َافُِظوَن)]]] وأّن القرآن 

َ
ُ ل

َ
ل

َحِيٍد)]]]، فالقرآن سيكون مصانًا من األحداث عىل مّر الزمان ولن يتمّكن أحد من 

التدّخل فيه بزيادة أو نقصان.

وأضاف العالمة معرفة )2007م(: 

ِق 
ْ
يُل َما  الل  (َفَينَسُخ  آية  فإّن  الغرانيق.  بقّصة  هلام  عالقة  ال  املتقّدمتان  واآليتان 

جهوده  تثمر  أن  رشيعة  كّل  صاحب  أمنية  أّن  إىل  تشري  كانت  أن  بعد  ْيَطاُن)]]]  الشَّ

وتتحّقق أهدافه ومطالبه وتستقّر كلمة اهلل يف أرجاء املعمورة؛ ولكن الشيطان يسعى 
وِيٌّ َعِزيٌز)]]] و(إِنَّ 

َ
ْمنِيَّتِِه)]]]؛ ولكّن (الُل ق

ُ
ْيَطاُن ِف أ َق الشَّ

ْ
ل
َ
دائاًم يف احلؤول دون ذلك (أ

ْيَطاِن َكَن َضِعيًفا)]]] فمهام قام الشيطان بالدسائس وعرقل الطريق، أدمغه اهلل (بَْل  ْيَد الشَّ
َ
ك

ِق 
ْ
ا تَِصُفوَن)]]]، (َفَينَسُخ الُل َما يُل َوْيُل ِممَّ

ْ
ُكُم ال

َ
إَِذا ُهَو زَاِهٌق َول

َ
َاِطِل َفَيْدَمُغُه ف

ْ
َقِّ َعَ ال  بِالْ

ُ
َنْقِذف

ْفتُِنونََك 
ََ

 ل
ْ
ْيَطاُن ُثمَّ ُيِْكُم الُل آيَاتِِه والُل َعلِيٌم َحِكيٌم)]1]]؛ وإّن اآليات التالية (َوإِن َكُدوا الشَّ

َقْد كِدتَّ 
َ
ل بَّْتَناَك 

َ
ث ن 

َ
أ ْولَ 

َ
َول  73  

ً
َُذوَك َخلِيال تَّ

َّ
َوإًِذا ل َغرْيَهُ  ْيَنا 

َ
َعل ِلْفَتَِي  َْك  إِلَ وَْحْيَنا 

َ
أ ِي 

َّ
ال َعِن 

]1]- سورة اإلرساء 65.

]2]- سورة إبراهيم 22.

]3]- سورة الحجر 9.

]4]- سورة فّصلت 42.

]5]- سورة الحّج 52.

]6]- سورة الحّج 52.

]7]- سورة املجادلة 21.

]8]- سورة النساء 76.

]9]- سورة األنبياء 18.

]10]- سورة الحّج 52.
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ْيَنا نَِصريًا)]]] 
َ
َك َعل

َ
ُِد ل

َ
َمَماِت ُثمَّ لَ ت

ْ
ََياةِ َوِضْعَف ال َناَك ِضْعَف الْ

ْ
َذق

َ َّ
 74 إًِذا ل

ً
لِيال

َ
ِْهْم َشيًْئا ق تَْرَكُن إِلَ

باستخدامها حرف )لوال( المتناع الوجود تبنّي مقام عصمة األنبياء. ولو مل تشمل العصمة 
أنبياء اهلل كعناية إهلّية إلنارة سبيلهم؛ ألمكن الزلل واالنحراف إىل املبطلني. والعناية اإلهلّية 

هي التي تعّم عباده الصاحلني وتؤمنهم وساوس الشيطان ومكائده]]]. 

4/16. تحّدي صيانة القرآن:

يّتفق مجيع العلامء املسلمني عىل أّن القرآن الكريم مصان عن التحريف، وقد قّدموا 
بواسطة بعض  التحريف  تبادر إىل األذهان شبهة  الدعوى. وقد  إثباتات تدعم هذه 

الروايات غري املعتربة أو القابلة للتأويل من مصادر الشيعة وأهل السنّة]]].

1/4/16. معاين التحريف:

التحريف ـ لغًة ـ يعود إىل اجلذر )حرف(؛ وهو يعني الطرف واجلانب. وحتريف 
ملعناها  إفادهتا  هو  عبارة  لكّل  الطبيعّي  واملسري  الطبيعّي.  مسري  عن  رصفه  الكالم 

احلقيقّي واملراد الواقعّي، ويتحّقق التحريف بانحرافها عن معناها احلقيقّي. 
اهلل  أراده  ما  خالف  بمعنى  َواِضِعِه)]]]  مَّ َعن  َكَِم 

ْ
ال وَن 

ُ
ف (ُيَرِّ آية  الطربيّس  فّس 

سبحانه]]]. 
]1]- سورة اإلرساء 75-73.

والدليل  السبيل  مباحث  القرآن،  معارف  يراجع:  وكذلك  ص27-31؛  القرآن،  علوم  معرفة،  هادي  محّمد   -[2[

)بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج 4 و5، ص194؛ الوحي والنبّوة، سلسلة التفسري 

املوضوعي، الجوادّي اآلميّل، ج 3، ص282؛ سرية الرسول األكرم يف القرآن الكريم )بالفارسية: سريه رسول اكرم در 

ج7، ص277؛  السبحايّن،  جعفر  جاويد(،  منشور  )بالفارسية:  القرآن  مفاهيم  ج9، ص37؛  اآلميّل،  الجوادّي  قرآن(، 

عصمة األنبياء يف القرآن الكريم، السبحايّن، ص203؛ امليزان، العاّلمة الطباطبايّئ، ج14، ص390 وج19، ص267؛ دروس 

يف العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ص 177؛ رشح وتفسري مثنوي، محّمدتقي 

جعفري، ج2، ص255؛ األعامل الكاملة )بالفارسية(، مرتىض املطهرّي، ج16، و129.

]3]- استفدنا يف ترتيب مباحث تحّدي صيانة القرآن من كتاب علوم القرآن للعالمة محمد هادي معرفة.

]4]- سورة املائدة 13، سورة النساء 46.

]5]- يراجع: تفسري الطربيّس، ج2، ص173؛ )وقال الزمخرشّي أيضاً يف تفسري هذه اآلية: )أي مييلونها عن مواضعها( 

الكشاف، ج1، ص516(.
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وحّرفوا  حروفه  أقاموا  أن  الكتاب  نبذهم  من  »كان   :7 الباقر  اإلمام  قال 
حدوده«]]].

وقد عّدد العالمة معرفة سبعة معاٍن للتحريف املصطلح كام يأيت:
بالرأي؛ قال  الباطل والتفسري  التأويل  الكالم: أي  التحريف يف مدلول  أّوالً:   *

رسول اهلل9: »من فّس القرآن برأيه فليتبّوأ مقعده من النار«]]].
* ثانيًا: تسجيل اآلية أو السورة يف املصحف عىل غري ترتيب النزول.

* ثالثًا: اختالف القراءات: بأن خيالف القراءة املشهورة.
القرآن  »نزل  وقال:  األحلان  اختالف  النبّي9  أجاز  اللحن:  اختالف  رابعًا:   *

عىل سبعة أحرف«.
* خامسًا: استبدال املفردات: أي استبدال مفردة من القرآن بغريها. 

* سادسًا: الزيادة عىل القرآن: كام أّن ابن مسعود كان يذكر بعض الكلامت تفسريًا 
لآلية يف خالهلا ليبنّي املراد من اآلية بنحو أفضل، كام أضاف يف آية التبليغ عبارة »إّن 
بَِّك ل إن علّيًا  َْك ِمن رَّ نِزَل إِلَ

ُ
ْغ َما أ

ِّ
يَُّها الرَُّسوُل بَل

َ
علّيًا موىل املؤمنني« وقرأ اآلية هكذا: (يَا أ

َُه)]]].
َ

ْغَت رَِسال
َّ
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َّ
موىل املؤمنني ل َوإِن ل

* سابعًا: التحريف بالنقص: اعترب بعض »احلشوّية«]]] و»األخبارّية«]]] بأّن القرآن 
كان أكثر ممّا هو عليه اآلن وقد انتقص عن سهو أو خطأ أو عمد. ولكن أمجعت األّمة 

اإلسالمّية عىل صيانة القرآن من النقص]]].

]1]- الكايف، ج8، ص53، الرقم 16.

]2]- غوايل اللئايل، ج4،ص104، الرقم 154.

]3]- سورة املائدة 67.

]4]- قال ابن الجوزّي: »طريقة الحشويّة كانت ترويج أحاديثها وإن كان مليئة باألباطيل وفعلهم هذا قبيح جّداً؛ ألّن 

النبّي  قال: من حدث َعنى َحِديثا يرى أَنه كذب فَُهَو أحد الَْكاِذبني. املوضوعات، ج1، ص240«.

]5]- األخباريّون يف املايض هم من اهتّم بجمع األخبار التأريخيّة؛ ولكنه يطلق منذ القرن الحادي عرش حتّى اآلن 

عىل جامعة من املحّدثني املتساهلني يف جمع األحاديث الراوين ألي حديث عن أي أحد.

]6]- علوم قرآين، محّمد هادي معرفة، ص371-369.
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2/4/16. آراء علامء اإلمامّية: 

أّكد علامء اإلمامّية يف مكتوباهتم الفقهّية والتفسريّية والكالمّية عىل سالمة القرآن 
أيب  الطائفة  شيخ  مثل:  ذلك؛  عىل  الشخصّيات  هذه  بعض  ورّصح  التحريف.  من 
جعفر الطويّس]]] )460هـ(، وأمني اإلسالم الطربيّس]]] )القرن السادس اهلجرّي(، 
الرازّي]]] )القرن السادس اهلجرّي(، والشيخ حمّمد بن إدريس احليّل]]]  الفتوح  وأيب 
السابع(،  القرن  يف  الشيعة  علامء  )من  الشيبايّن]]]  احلسن  بن  وحمّمد  )598هـ(، 
الشيبايّن]]]  النقّي  عيّل  بن  اهلجرّي(، وحمّمد  التاسع  )القرن  الكاشفّي]]]  الدين  وكامل 
)ق994هل(، واملاّل فتح اهلل الكاشاين]]] )988هـ(، والشيخ أيب الفيض الناكورّي]]] 
)1004 هـ(، والشيخ حمّمد بن حسن احلارثّي]1]] املعروف بالشيخ البهائّي )1030هل(، 
وحمّمد بن إبراهيم الشريازّي]]]] املعروف بصدر الدين الشريازّي )1050هل(، واملاّل 
املعروف  حمسن  وحمّمد  )1071هـ(،  التويّن]]]]  بالفاضل  الشهري  الشربويّن  عبداهلل 
1097هل(،  )حوايل  الالهيجّي]]]]  والرشيف  )1091هـ(،  الكاشاين]]]]  بالفيض 

]1]- البيان يف تفسري القرآن، محّمد بن حسن الطويّس، ج6، ص320.

]2]- مجمع البيان يف علوم القرآن، فضل بن حسن الطربيّس، ج6، ص509؛ وجوامع الجامع، ص236.

]3]- روض الجنان وروح الجنان، حسني بن عيّل الخزاعّي )أبو الفتوح الرازّي(، ج1، ص31.

، ج2، ص246. ]4]- املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان، ابن إدريس الحيّلّ

]5]- نهج البيان عن كشف معاين القرآن، محّمد بن الحسن الشيبايّن، ج3، ص182.

]6]- املواهب العليّة، كامل الدين حسني الكاشفّي، ج2، ص336.

]7]- مخترص نهج البيان عن كشف معاين القرآن، محّمد بن عيل نقي الشيباين، ص262.

]8]- منهج الصادقني يف إلزام املخالفني، فتح الله الكاشاين، ج5، ص154؛ وخالصة منهج الصادقني، ج4، ص59.

]9]- سواطع اإللهام، أبو الفيض الناكورّي، ج3، ص214.

]10]- يراجع: رسالة العروة الوثقى )تفسري سورة الحمد(، محّمد بن حسن الحاريّث )الشيخ البهايّئ(، ص16، وآالء 

الرحمن يف تفسري القرآن، محّمدجود البالغّي، ج1، ص26.

]11]- يراجع: تفسري القرآن الكريم، محّمد بن إبراهيم، ج5، ص19.

]12]- يراجع: الوافية عن األصول، عبدالله الشربويّن، ص148.

]13]- يراجع: تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، ج3، ص102؛ واألصفى يف تفسري القرآن، ج1، ص626.

]14]- تفسري الرشيف الالهيجّي، ج2، ص658.
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القّمي]]]  ونورالدين حمّمد بن مرتىض الكاشايّن]]] )1115هـ(، وحمّمد بن حمّمدرضا 
الغطاء  بكاشف  املعروف  الكبري]]]  جعفر  والشيخ  اهلجرّي(،  عرش  الثاين  )القرن 
الكوهكمري]]]  حسني  والسّيد  )1242هـ(،  شرّب]]]  عبداهلل  والسّيد  )1228هل(، 
أمني  حمسن  والسّيد  )1381هـ(،  العاميّل]]]  الدين  شف  والسّيد  )1299هـ(، 
العاميّل]]] )1371هـ(، والعاّلمة الشيخ عبد احلسني األمينّي]]] )1390هـ، والعاّلمة 
الطباطبائّي]]] )1402هـ(، واإلمام اخلمينّي]1]]، وآية اهلل السّيد أبوالقاسم اخلوئّي]]]]، 

وكثري من الباحثني القرآنّيني من اإلمامّية يف القرنني املاضيني]]]]. 

علامء  كلامت  من  طرفًا  )2007م(  معرفة  هادي  حمّمد  الشيخ  العالمة  نقل  كام 
الشيعة يف جمال صيانة القرآن:

قال أبو جعفر حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه الصدوق )381هل( يف رسالة 
االعتقادات: 

»اعتقادنلا أّن القلرآن اللذي أنزلله اهلل تعلاىل علىل نبّيله حمّملد 9 هلو ملا بلني 
الدّفتلني، وهلو ملا يف أيلدي النلاس، ليلس بأكثلر ملن ذللك، ومبللغ سلوره عنلد 

]1]- تفسرياملعني، محّمد بن مرتىض الكاشايّن،ج2، ص650.

]2]- كنز الدقائق وبحر الغرائب محّمد بن محّمدرضا القّمي، ج7، ص104.

]3]- كشف الغطاء )كتاب القرآن(، الشيخ جعفر الكبري، ص229.

]4]- تفسري القرآن الكريم، السيّد عبدالله شرّب،ص714.

]5]- التحقيق يف نفي التحريف عن القرآن الرشيف، السيّد عىل الحسينّي املياليّن، ص27.

]6]- الفصول املهّمة، السيّد رشف الدين العاميّل، ص163.

]7]- أعيان الشيعة، ج1، ص41.

]8]- الغدير، العالّمة األمينّي، ج3، ص101.

]9]- امليزان، العالّمة الطباطبايّئ، ج12، ص137-106.

]10]- كتاب تهذيب األصول، اإلمام الخمينّي، ج2، ص165؛ وأنوار الهداية يف رشح كفاية األصول، ج1، ص245.

]11]- البيان، الخويّئ، ص258-215.

]12]- يراجع: سالمة القرآن عن التحريف، فتح الله محّمدّي، ص21.
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النلاس مائلة وأربلع عرشة سلورة... ومن نسلب إلينلا أّنا نقلول إّنه أكثلر من ذلك 
فهلو كاذب «]]].

قال حمّمد بن حمّمد بن النعامن املعروف بالشيخ املفيد )413هل( يف كتاب »أوائل 
املقاالت«: 

»وقد قال مجاعة من أهل اإلمامة إنه مل ينقص من كلمة وال من آية وال من سورة 
)إالّ( حذف ما كان مثبتًا يف مصحف أمرياملؤمنني7 من تأويله وتفسري معانيه«. ثّم 
َكِلٍم من نفس القرآن  قال: »وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من اّدعى نقصان 
عىل احلقيقة دون التأويل، وإليه أميُل... وأّما الزيادة فيه فمقطوع عىل فسادها )وقد 
أمجع العلامء عىل ذلك(، ... فالوجه الذي أقطع عىل فساده أن يمكن ألحٍد من اخللق 
زيادة مقدار سورة فيه )ممّا يتناىف مع اإلعجاز(، وأما زيادة الكلمة والكلمتني واحلرف 
واحلرفني وما أشبه ذلك )فهو مردود لعدم رجحانه(، )فالقرآن بريء عن أّي زيادة( 

ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن حمّمد 7 «]]]. 

قال شيخ الطائفة أبو جعفر حمّمد بن احلسن الطويّس )460هل( يف مقّدمة تفسريه 
النفيس »التبيان«: 

»أّما الكالم يف زيادته ونقصانه )فمنتفي متامًا(، ألّن الزيادة فيه جممع عىل بطالهنا. 
والنقصان منه، فالظاهر أيضًا من مذهب املسلمني خالفه، وهو األليق بالصحيح من 

مذهبنا وهو الذي نرصه املرتىض;، وهو الظاهر يف الروايات«]]].

قال مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر العاّلمة احليّل )726هل( 
يف »أجوبة املسائل امُلهنّائّية« يف جواب السّيد املهنّا: 

فيه وانه مل يزد ومل ينقص. ومن نعوذ  تبديل وال تأخري وال تقديم  أّنه ال  »احلق 

]1]- يراجع: اعتقادات اإلماميّة مع رشح الباب الحادي عرش، للشيخ الصدوق، ص93.

]2]- أوائل املقاالت، ص56-54.

]3]- التبيان، ج1، املقّدمة، ص3.
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معجزة  اىل  التطرق  يوجب  فإنه  ذلك،  وأمثال  ذلك  مثل  يعتقد  أن  من  تعاىل  باهلل 
الرسول 9 املنقولة بالتواتر«]]].

قال العاّلمة الطباطبائّي )1402هل( يف هذا الشأن: 

»ويدّل عىل عدم وقوع التحريف األخبار الكثرية املروّية عن النبّي9 من طرق 
الفريقني اآلمرة بالرجوع إىل القرآن عند الفتن ويف حّل عقد املشكالت. وكذا حديث 
النبي9  عن  الواردة  الكثرية  األخبار  وكذا  الفريقني...  طرق  من  املتواتر  الثقلني 
دون  اإلطالق  نحو  )عىل  الكتاب  عىل  األخبار  بعرض  اآلمرة  البيت:  أهل  وأئّمة 
أّنه لو كان الكتاب اإلهلّي حمّرفًا، مل يعد  ختصيص احلكم بحديث دون آخر ومعلوم 

هلذه األحاديث معنى... وكذلك أخبار أخرى...(«]]].

األشعرّي  إسامعيل  بن  عيّل  احلسن  أيب  مثل  السنّة  أهل  كبار  من  عدد  وقام 
)324هل( رئيس األشاعرة والعاّلمة الشيخ رمحة اهلل اهلندّي الدهلوّي )1308هل( يف 
كتاب »إظهار احلّق« وكذا الشيخ حمّمد املديّن )1968هل( رئيس كلّية الرشيعة بجامعة 
فكرة  ونسبوا  القرآن،  حتريف  عقيدة  من  الشيعة  بتنزيه  اإلسالم«  »رسالة  يف  األزهر 

التحريف إىل عقلّيات تكتفي بالظاهر وتفتقر إىل العمق يف املعرفة الدينّية]]].

روايات  من  عدد  هو  الظاهرّيني  هؤالء  بعض  عند  التحريف  شبهة  أحدث  وما 
املصادر الشيعّية والسنّية. 

»آالء  تفسري  مقّدمة  يف  )1352هل(  البالغّي  جواد  حمّمد  الشيخ  العاّلمة  قال 
الرمحن«: 

]1]- أجوبة املسائل املهّناويّة، ص121، مسألة13.

]2]- امليزان يف تفسري القرآن، محّمد حسني الطباطبايّئ، ج12، ص108-107.

]3]- ر.ك: مقاالت اإلسالميّني، أبوالحسن عيّل بن إسامعيل األشعرّي، ج1، ص119-120؛ وإظهار الحّق، ج2، ص206-

209؛ ورسالة اإلسالم، شامره 44، ص382-385؛ وصيانة القرآن من التحريف، ص81-79.
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»ويف مجلة ما أورده القايض نور اهلل من الروايات ما ال يتيس احتامل صدقها. ومنها 
ما هو خمتلف باختالف يؤّول به إىل التنايف والتعارض. هذا مع أّن القسم الوافر من 
الروايات ترجع أسانيده إىل بضعة أنفار وقد وصف علامء الرجال كاّل منهم إّما بأّنه 
بأّنه مضطرب احلديث واملذهب  وإّما  الرواية.  املذهب جمفو  فاسد  ضعيف احلديث 
يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء. وإّما بأّنه كّذاب مّتهم ال أستحل أن أروي 
من تفسريه حديثًا واحدًا وأّنه معروف بالوقف يف األئّمة وأشّد الناس عداوة هلم:. 

و)تكفي هذه األوصاف لعدم الوثوق يف هؤالء(«]]].

وقال العالمة املعرفة )2007هل( بعد نقل عبارات العاّلمة البالغّي: 

وقد وجدت يف مراجعتي جلميع تلك الروايات سواء املروّية يف كتب أهل السنّة 
أو يف كتب الشيعة، أّن غالب هذه الروايات الداعية إىل الطعن يف الرشيعة، موضوعة 
هلا  عالقة  فال  أخرى  بوجوه  تأويلها  يمكن  أو  الدين،  أعداء  أيدي  عىل  ومصطنعة 

بدعوى التحريف]]].

الكاتب  بابن اخلطيب )1402هل(  اللطيف املعروف  وإّن أمثال حمّمد حمّمد عبد 
مثل:  األخبارّيني  الشيعة  السنّة وبعضًا من  أهل  بني  »الفرقان« من  كتابه  املرصّي يف 
السّيد نعمة اهلل اجلزائرّي )1112هل( يف »منبع احلياة« واملحّدث النورّي )1320هل( 
أسانيد  عن  لغفلتهم  نتيجة  التحريف  شبهة  رشك  يف  وقعوا  قد  اخلطاب«  »فصل  يف 

بعض الروايات فوقفوا يف وجه إمجاع علامء املسلمني.

مل  أّنه  »باب  عبارة:  من  »الكايف«  يف  )329هل(  الكلينّي  اإلسالم  ثقة  ذكره  وفيام 
جيمع القرآن كلَّه إالّ األئّمة: وأهّنم يعلمون علمه كلَّه«. 

التفسري  كامل  مجع  أّن  هو  التعبري  من  الثاين  اجلزء  إىل  نظرًا  ذلك  من  مراده  فإّن 

]1]- تفسري آالء الرحمن، ج1، ص25.

]2]- علوم القرآن، ص385-383.
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والتأويل القرآيّن وظاهره وباطنه وعلم القرآن بأكمله إّنام يكون يف يد األئّمة األطهار. 
فال عالقة إذن بني األحاديث التي أوردها ثقة اإلسالم الكلينّي يف هذا الباب بفكرة 

التحريف الباطلة.

وقد قّسم العالمة معرفة )2007م( الروايات التي تدّل عىل التحريف ظاهرًا إىل 
عّدة أقسام: 

* القسم األّول: أحاديث تفسريية، حتّدث هبا اإلمام إّما توضيحًا لآلية باختصار، 
للتالوة جزءًا  املرافقة  التفاسري  عّدوا هذه  )1320هـ(  النورّي  املحّدث  أمثال  ولكّن 
اإلمام  الكايف عن  ما ورد يف  إليك  وللمثال  منها]]].  التحريف  واستنتجوا  القرآن  من 
َْرَث  ِلُْفِسَد فِيَِها َويُْهلَِك الْ ْرِض 

َ
 َسَع ِف ال

َّ
(َوإَِذا تََول 7 أّنه حني قرأ آية:  أمري املؤمنني 

َوالنَّْسَل... )]]] أضاف قائاًل: »بظلمه وسوء رسيرته«.

باملعنى  منه حتريف  واملراد  »التحريف«،  لفظ  فيها  الثاين: أحاديث جاء  القسم   *
وتفسري عىل غري الوجه، ولكّن أمثال املحّدث النورّي )1320هـ( حسبها التحريف 
اللفظّي املصطلح]]]. فعىل سبيل املثال روي عن النبّي األكرم9 أّنه قال: »جيء يوم 
القيامة ثالثة يشكون: املصحف، واملسجد، والعرتة. يقول املصحف: يا رّب حّرفوين 
قتلونا  رّب  يا  العرتة:  وتقول  عّطلوين وضّيعوين.  رّب  يا  املسجد:  ويقول  ومّزقوين. 

وطردونا...«]]]. 

* القسم الثالث: روايات زعموا داللتها عىل سقط بعض اآليات. ومثاله: ما ورد 
يف »الكايف« عن اإلمام الصادق 7: »إّن القرآن الذي جاء به جربائيل إىل حمّمد 9 
سبعة عرش ألف آية«، يف حني ورد يف كتاب »الوايف« ل اجلامع للكتب األربعة ل بلفظ 

]1]- فصل الخطاب، ص275.

]2]- البقرة، 205.

]3]- فصل الخطاب، ص24-23.

]4]-خصال الصدوق، باب الثالثة، برقم 232، ص 174.
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بأّن الفيض  »سبعة آالف آية«]]] من غري ترديد وهذا يتطابق مع الواقع نوعًا ما علاًم 
الكاشايّن )1091هل( من أهل الضبط يف النقل. وال خيفى ما يعاين منه سند احلديث 

من الرتديد وعدم إمكانّية االستناد إليه]]].

* القسم الرابع: روايات متعّلقة بظهور اإلمام احلّجة 7 تتكّلم عن إتيانه بقرآن 
جديد غري القرآن املوجود. وهذه الروايات إّنام تعترب االختالف بني القرآنني يف ترتيب 
السور، وبعض اإلضافات التفسريّية، وليس يف أصل نّصه. فعىل سبيل املثال: ورد يف 
رواية الشيخ املفيد )413هل(: »عن الباقر 7 قال: إذا قام قائم آل حمّمد9 رضب 
فساطيط ملن يعّلم الناس القرآن، عىل ما أنزل اهلل. فأصعب ما يكون عىل من حفظه 

اليوم، ألّنه خيالف فيه التأليف«]]].

* القسم اخلامس: الروايات الواردة بشأن فضائل أهل البيت: املخبوءة طّي آيات 
الذكر احلكيم، أن لو قرئت كام هي عىل ما أنزهلا اهلل  لدّلت عىل شف منزل أهل البيت 
وفضائلهم. وللمثال: روي عن اإلمام الصادق 7 أّنه قال: »من مل يعرف أمرنا من 
هو   7 الصادق  اإلمام  مراد  بأّن  التحريف  أهل  فظّن  الفتن«]]].  يتنّكب  مل  القرآن، 
ترصيح القرآن بشؤون والية أهل البيت وأّن ذلك قد أسقط، يف حني مل يقصد اإلمام 
7 ذلك، بل إّن التدّبر والتعّمق يف هذا القرآن املوجود بني أيدينا تستجيل به شؤون 
القربى  وذوي  األمر  أويل  آيات  يف  املنصف  التدقيق  خالل  من  يتبنّي  كام  واليتهم:، 
وغريمها من اآليات، رفيع مقام والية أهل البيت وإن جهله املخالفون أو جتاهلوه]]].

لنسبة  بعضهم  به  متّسك  الذي   7 عيّل  املؤمنني  أمري  مصحف  هو  اآلخر  األمر 

]1]- الوايف )الطبعة الحجريّة(، الفيض الكاشاين، ج2 )الجزء الخامس(، ص274 و232 )الهامش(؛ ج5، ص1781.

]2]- يراجع: صيانة القرآن من التحريف ص267-263.

]3]- اإلرشاد، ص365.

]4]- تفسري العيّايش، ج1، ص13.

]5]- علوم القرآن، ج1، ص13.
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فكرة التحريف إىل الشيعة؛ واحلال أّن مصحف أمري املؤمنني 7 خيتلف مع املصحف 
املوجود يف ترتيب السور حسب نزوهلا ويبنّي شأن نزوهلا وتفسريها وهذا االختالف 

ال يدّل عىل التحريف. 

ويّتفق عىل ما تقّدم مجيع املفّكرين من أهل السنّة ومن الشيعة مثل الشيخ املفيد]]] 
وابن شهرآشوب]]] والعاّلمة الطباطبائّي]]].

3/4/16. أدلّة صيانة القرآن:

متّسك املفّكرون اإلسالمّييون بأدّلة عىل صيانة القرآن من التحريف. 

وفيام يأيت نستعرض بعض هذه الدالئل:

1/3/4/16. شهادة التأريخ: 

قال العالمة معرفة )2007م( يف بيان دليل شهادة التأريخ: 

فالنبّي  يومه.  أّول  من  املسلمني  خصوصًا  اجلميع  اهتامم  موضع  وقع  القرآن  إّن 
عىل  وكان  وضبطه،  وثبته  بحفظه  يأمر  وكان  للقرآن  حافظًا  بنفسه  كان   9 األكرم 
املسلمني ثبته وحفظه ولذلك كانوا يعّدون منه نسخًا متعّددة وحيفظوهنا يف بيوهتم أو 
خزانتهم أو أكياس خاّصة. وقد راجت مسألة حفظ القرآن منذ عرصه ونال مجاعة ال 
تعّد من املسلمني منزلة رفيعة يف املجتمعات اإلسالمّية حتت عنوان »حفظة القرآن« 
ممّن اهتّم بثبت القرآن وضبطه يف املصاحف وإعداد نسخ عديدة منه ونرشها يف البالد 
اإلسالمّية... ومل يزل هلذا الكتاب الدور األهّم يف خمتلف شؤون املسلمني املصريّية، 
كام كان يعّد أساسًا للعلوم اإلسالمّية املختلفة. فكان القرآن املرشد لكّل عامل باحث 

]6]- املسائل الرسويّة، الشيخ املفيد، املسألة التاسعة، ص79.

]7]- املناقب، ابن شهرآشوب، ج2، ص51.

]8]- امليزان، محّمد حسني الطباطبايّئ، ج12، ص119.
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الغطاء  الكبري كاشف  الشيخ جعفر  العلوم اإلسالمّية]]]. واستدّل  يف فرع من فروع 
امللك  بحفظ  النقصان  من  حمفوظ  أّنه  يف  ريب  »ال  فقال:  ذاهتا  بالطريقة  )1227هـ( 
الدّيان كام دّل عليه رصيح القرآن وإمجاع العلامء يف مجيع األزمان، وال عربة بالنادر، 
وما ورد من أخبار النقيصة متنع البديية من العمل بظاهرها، وال سّيام ما فيه من نقص 
ثلث القرآن أو كثري منه، فإّنه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوّفر الدواعي عليه، والخّتذه 
غري أهل اإلسالم من أعظم املطاعن عىل اإلسالم وأهله. ثّم كيف يكون ذلك وكانوا 

شديدي املحافظة عىل ضبط آياته وحروفه؟«]]].

مجيع  فإّن  أيضًا،  القرآن  تواتر  رضورة  عىل  تدّل  أّن  شأهّنا  من  التأريخ  وشهادة 
املسلمني تناقلوا القرآن صدرًا عن صدر ويدًا عن يد.

وقال العاّلمة احليّل )726هل(: 

»اّتفقوا )العلامء( عىل أّن ما نقل إلينا متواترًا من القرآن فهو حّجة ألّنه سند النبّوة 
ومعجزهتا اخلالدة فام مل يبلغ حّد التواتر مل يمكن حصول القطع بالنبّوة، وحينئٍذ ال يمكن 
التوافق عىل نقل ما سمعوه منه ل عىل فرض الصّحة ل بغري تواتر، والراوي الواحد )وإن 
كان صادقًا( فإن ذكره عىل أّنه قرآن فهو خطأ، وإن مل يذكره عىل أّنه قرآن كان مرتّددًا بني 

أن يكون خربًا عن النبّي 9 أو مذهبًا له )أي للراوي(، فال يكون حّجة«]]]. 

»وسائل  كتاب  يف  )1242هل(  الطباطبائّي  املجاهد  السّيد  استدّل  وبذلك 
جواد  حمّمد  والسّيد  اإلرشاد«  »رشح  يف  )993هل(  األردبييّل  واملحّقق  األصول« 

العاميّل )1226هل( يف كتاب »مفتاح الكرامة«]]].

]1]- علوم القرآن، ص372.

7و8،  املبحث  القرآن،  كتاب  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  الغطاء،  كشف  عن:  نقاًل  ص373  القرآن،  علوم   -[2[

ص298و 299.

7و8،  املبحث  القرآن،  كتاب  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  الغطاء،  كشف  عن:  نقاًل  ص373  القرآن،  علوم   -[3[

ص298و 299.

]4]- يراجع: صيانة القرآن من التحريف، ص39-38.
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قام العالمة معرفة ببيان داللة رضورة تواتر القرآن عىل صيانته بنحو مستقل ونقل 
املطالب املتقّدمة]]]. 

2/3/4/16. الربهان العقيل:

ويمكن  التحريف،  من  القرآن  صيانة  عىل  أيضًا  البرشّي  االستداليّل  العقل  يدّل 
عىل أساس احلكمة اإلهلّية نفي التحريف بزيادة أو نقص. 

وبيان الربهان العقيّل أن يقال:

* أّوالً: إّن الرّب احلكيم أرسل القرآن هلداية البرش.

* ثانيًا: هذا الكتاب هو آخر الكتب الساموّية، والذي جاء به آخر رسل اهلل.

* ثالثًا: لو كان هذا الكتاب حمّرفًا، فلن يكون هناك كتاب ساموّي آخر، أو رسول 
آخر، هيدي الناس إىل الرصاط السوّي، ولضّل الناس، من دون أن يكون السبب من 

جانبهم.

أمر  وهو  العاملني،  لرّب  القدسّية  الساحة  مع  الضالل  هذا  يتناسب  ال  رابعًا:   *
يتعارض مع حكمته يف هداية البرش.

* النتيجة: القرآن مصان من شّتى ألوان التغيري والتحريف.

3/3/4/16. دليل إعجاز القرآن

الدليل اآلخر عىل صيانة القرآن من التحريف هو كونه معجزة؛ ألّن اهلل سبحانه 
يقول يف القرآن الكريم: 

]1]- علوم القرآن، محّمد هادي معرفة، ص374.
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وقد حتّدى اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل املخالفني يف هذه اآليات، وكان هلؤالء الدافع الالزم 
لتحّدي القرآن، وقد حاولوا أن يلجوا هذا املعرتك إالّ أهّنم عجزوا عن جماراة القرآن 
الكريم، فلم يتمّكنوا من اإلتيان بمثل القرآن، أو الزيادة عىل آياته، أو النقص منها، أو 
زعزعة نظامه وأسلوبه املعجز. فتحّدي القرآن وعجز املخالفني عن املجاراة دليل عىل 

صيانة القرآن عن التحريف. 
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ِميَعاَد)]]].
ْ
وهو يقول من جهة أخرى: (إِنَّ الل لَ ُيْلُِف ال

]1]- سورة اإلرساء 88.

]2]- سورة البقرة 23.

]3]- سورة يونس 38.

]4]- سورة الحجر 9.

]5]- سورة فّصلت 42-41.

]6]- سورة آل عمران 9.
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4/3/4/16. الدليل الروايّئ:

صيانة  عىل  واملستفيضة  املتواترة  الرشيفة  واألحاديث  الروايات  من  كثري  تدّل 
القرآن من التحريف، وهذا ما ينفي دعوى بعض احلشوّية واألخبارّيني. 

ويمكن تنويع هذه الروايات ضمن الطوائف اآلتية:

* الطائفة األوىل: أحاديث الثقلني املتواترة عند الشيعة وأهل السنّة]]] التي توجب 
9. والسؤال هو: لو كان القرآن حمّرفًا فهل جيوز  التمّسك بالقرآن وعرتة الرسول 
فكرة  فتكون  سلبّية،  اإلجابة  أّن  يف  شّك  ال  به؟  البرش  سيهتدي  وهل  به،  التمّسك 

التحريف باطلة أيضًا.

* الطائفة الثانية: وردت أحاديث كثرية عن أهل البيت: ترّصح عىل سالمة القرآن 
من التحريف؛ فقد روى حسني بن عثامن عن اإلمام الصادق 7 أّنه قال: »ما بني الدّفتني 
املسّمى  أحد أصحابه  إىل   7 الباقر  اإلمام  أكثر. وكتب  ذلك وال  أقّل من  قرآن« ال 

بل»سعد اخلري«: »... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحّرفوا حدوده«]]].

وقال العالمة معرفة )2007م( يف رشح هذا احلديث: 

»أقاموا  فينّصه  حتريف  ينله  مل  العزيز  الكتاب  بأّن  ترصيح  اإلمام(  )تعبري  »وهذا 
حروفه« )كناية عن حفظهم له( وإن كانوا قد غرّيوا من أحكامه )وضّيعوا أوامره(«]]].

* الطائفة الثالثة: األحاديث التي تعّد القرآن مقياسًا ملعرفة الصحيح من السقيم 

]1]- عبقات األنوار، مري حامد حسني، ج1 و3، وكذلك يراجع: الهوامش التحقيقيّة لكتاب املراجعات، حسني رايض 

وعبدالحسني رشف الدين، ص327.

القرآن، محّمد  يراجع: فضائل  . وكذلك  بسند صحيح  الحديث  الكلينّي،ج8، ص53، ح16. روي هذا  الكايف،   -[2[

بن أيوب الرضيس )من علامء أهل السّنة ت 294هـ(، تحقيق غزوة بدير، ص26-27. وهو يروي عن ابن مسعود 

بطريقني أنّه قال: »... وسيكون قوم بعدكم بزمان تحفظ فيه حروف القرآن وتضيّع فيه حدوده«.

]3]- صيانة القرآن من التحريف، محّمد هادي معرفة، ص50.
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يف الروايات، وتعّد ما خالف القرآن باطاًل]]]؛ إذ روي مثاًل: »إّن عىل كّل حّق حقيقة 
وعىل كّل صواب نورّا، فام وافق كتاب اهلل فخذوه وما خالف كتاب اهلل فدعوه«]]]. 
فكيف حيتمل حتريف القرآن عىل الرغم من وجود أمثال هذه الرواية، وكيف يمكن 

قياس صّحة الروايات عىل قرآن حمّرف؟! 

االستشفاء  )باب  مثل:  الفقهّية؛  األبواب  يف  كثرية  أحاديث  الرابعة:  الطائفة   *
و)باب  القلب(  ظهر  عن  القرآن  حفظ  و)باب  بالقرآن(  التوّسل  و)باب  بالقرآن( 
تدّل  التي  األخرى  األبواب  وعرشات  بالقرآن(  احللف  و)باب  القرآن(  تالوة  آداب 
بمجموعها عىل صيانة القرآن من التحريف]]]. فلو كان القرآن حمّرفًا مل يعد لتوصية 

أئّمة الدين يف العمل بأحاديث هذه األبواب أّي معنى.

* الطائفة اخلامسة: أحاديث صحيحة ترّصح بعدم ذكر اسم أمري املؤمنني عيّل 7 
يف القرآن الكريم. عن أيب بصري أّنه: 

ِطْيُعوا الَل وَأطيُعوا الرَُّسوَل َواُول الْمِر 
َ
»سألت اإلمام الصادق 7 عن قوله تعاىل: (أ

ِمْنُكْم...)]]]. وما يقوله الناس: ما له مل يسّم علّيًا وأهل بيته؟ قال: إّن رسول اهلل9 

نزلت عليه الصالة ومل يسّم اهلل ُ هلم ثالثًا وال أربعًا، حّتى كان رسول اهلل9 هو الذي 
فّس ذلك هلم...«]]]. 

وهذه الرواية الرشيفة حتكي أصاًل عاّمًا هو أّن القرآن جمال بيان األصول وأّمهات 
مسائل الفرائض واألحكام، ويتكّفل النبّي بيان فروعها واملسائل اجلزئّية؛ فال يتوّقع 

ذكر أسامء األئّمة األطهار يف القرآن الكريم. 
]1]- يراجع: املصدر نفسه، محّمد بن مسعود العيّايش، ج1، ص8.

]2]- أصول الكايف، ج1، ص69.

]3]- يراجع: بحار األنوار، محّمد باقر املجليّس، ج92، كتاب القرآن، ص13-43 وص175-372 وكذلك ج93، كتاب 

القرآن؛ والحياة، محّمد رضا حكيمي، الباب السادس، ص41. 

]4]- سورة النساء 59.

]5]- أصول الكايف، ج1، ص286.
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7 قال:  وقد روى املفيد بإسناده عن جابر اجلعفّي عن اإلمام أيب جعفر الباقر 
»إذا قام قائم آل حمّمد 9 رضب فساطيط ملن يعّلم الناس القرآن، عىل ما أنزل اهلل. 

فأصعب ما يكون عىل من حفظه اليوم، ألّنه يالف فيه التأليف«]]].

فاالختالف إذن يف ترتيب السور.

5/16. تحّديات املسترشقني:

حاول املسترشقون الغربّيون واملسيحّيون يف مساعيهم لتسقيط القرآن الكريمـ  كام 
صنعوا مع العهدين ـ من خالل الزّج بمجموعة من التحّديات حوله.

من هنا، نرى رضورة بيان أهّم التحّديات املذكورة، ثّم الرّد عليها فيام يأيت:

1/5/16. شبهة ورقة بن نوفل:

طرح بعض املسترشقني شبهة حديث ورقة بن نوفل )ابن عّم السّيدة خدجية 3( 
كلامت  إىل  استنادًا  هؤالء  وحتّدث  األخرى.  األديان  عند  املقّدسة  الكتب  قرأ  الذي 
بعض املؤّلفني من أهل السنّة عن أّن قلق النبّي 9 يف بداية بعثته زال بواسطة ورقة؛ 

فقد روى البخارّي ومسلم وابن هشام والطربّي: 

»بينام كان النبّي9 خمتليًا بنفسه يف غار حراء إذ سمع هاتفا يدعوه، فأخذه الروع 
ورفع رأسه وإذا صورة رهيبة هي التي تناديه، فزاد به الفزع وأوقفه الرعب مكانه، 
وجعل يرصف وجهه عاّم يرى، فإذا هو يراه يف آفاق السامء مجيعا ويتقّدم ويتأّخر فال 
تنرصف الصورة من كّل وجه يّتجه إليه. وأقام عىل ذلك زمنا، ذاهاًل عن نفسه، وكاد 
أن يطرح بنفسه من حالق من جبل، من شّدة ما أملّ به من روعة املنظر الرهيب. وكانت 
انرصفت  إذا  حتى  جيده،  فال  الغار  يف  النبّي9  يلتمس  من  أثناءه  بعثت  قد  خدجية 

]1]- اإلرشاد، ص365.
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الصورة، عاد هو راجعا، وقلبه مضطرب ممتلئا رعبا وهلعا، حتى دخل عىل خدجية 
وهو يرتعد فرقا كأّن به احلّمى، فنظر إىل زوجه نظرة العائذ املستنجد، قائال: يا خدجية: 
ما يل؟! وحّدثها بام رأى، وأفىض إليها بمخاوفه أن خدعه بصريته. قال: لقد اشفقت 
عىل نفيس، وما أراين إالّ قد عرض يل، فقالت خدجية: كاّل واهلل، ما خيزيك اهلل أبدًا. 
أنت َرُجل اهلل، ولن يدعك اهلل ونفسك وإّن هذه هي برشى مستقبل ميضء. وكان 
متنرّصا قارئا للكتب، فقّصت عليه خرب ابن عّمها حمّمد9 فقال ورقة: قّدوس قّدوس 
لئن كنت صدقتني يا خدجية، فقد جاءه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى وهاهو 

نزل عليك وبرّشك بالنبّوة فعند ذلك اطمأّن باله وذهبت روعته وأيقن أّنه نبّي«]]].

ورّد العالمة حمّمد هادي معرفة )2007م( عىل هذه الشبهة فقال: 

»هذه األساطري املصطنعة قد طرحها املستسلمون ليلتهي هبا املسلمون يف صدر 
اإلسالم ويف العرص الذي ابتعد املسلمون فيه عن الوالية، فصارت اليوم مستمسكًا 
القصص  هذه  البيت  أهل  مدرسة  علامء  خالف  حني  يف  الناس.  ضعاف  أيدي  يف 
درجات  من   9 بلغه  وما  املعنوّي  األكرم  النبّي  بشأن  الئقة  غري  وعّدوها  املختلقة 

الكامل وكذلك مع آيات القرآن وروايات املعصومني«]]].

قال أمني اإلسالم الطربيّس )548هل( بلزوم صيانة الوحي عن كّل خطأ والتباس 
ليتمّكن الرسول بذلك من هداية اآلخرين. وقال يف تفسريه لسورة املّدّثر:

»ألّن اهلل تعاىل ال يوحي إىل رسوله إاّل بالرباهني النرّية واآليات البّينة الداّلة عىل أّن 
ما يوحى إليه  إّنام هو من اهلل تعاىل فال حيتاج إىل يش ء سواها وال يفزع وال يفرق«]]].

تاريخ  ابن هشام، ج1، ص252-255؛  البخارّي، ج1، ص3-4، سرية  ]1]- صحيح مسلم، ج1، ص97-99؛ صحيح 

البيان )تفسري الطربّي(، محّمد بن جرير  الطربّي، أبو جعفر محّمد بن جرير الطربّي، ج2، ص298-300؛ جامع 

الطربّي، ج30، ص161.

]2]- علوم القرآن، محّمد هادي معرفة، ص26-22.

]3]- مجمع البيان، الطربيّس، ج10، ص
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ثّم إّن اهلل َعزَّ وََجلَّ بنّي يف القرآن الكريم يف مثل سورة طه اآليات 11-14 وسورة 
األنعام اآلية 75 أّن األنبياء يملكون رؤية ناصعة واضحة عن الساحة الربوبّية، ونظرة 
ثاقبة ال يعرتهيا الشّك وال الريب، وقد كشف هلم عن ملكوت الساموات واألرض 

وكانوا من املوقنني. قال أمري املؤمنني عيّل 7 عن النبّي األكرم9: 

»ولقد َقرن اهلل به 9 من لدن أن كان فطياًم أعظَم َمَلٍك من مالئكته، َيسُلُك به 
طريق املكارم وحماسن أخالق العامل ليله وهناره«]]].

حيث  من  ومضطربة  السند،  حيث  من  مرسلة  فهي  هذه  ورقة  أسطورة  أّما 
املضمون؛ فهناك من النقل ما ينّص عىل أّن السّيدة خدجية ذهبت بنفسها إىل ورقة، أو 
أهّنا أخذت النبّي 9 معها، أو قيل إّن ورقة رأى النبّي حال الطواف، وتكّلم معه، أو 

أّن أبا بكر دخل عىل خدجية، وقال هلا خذي حمّمدًا إىل ورقة.

واألمر اآلخر أّنه ـ عىل فرض صّحة هذه القضّية ـ ملاذا مل يؤمن به ورقة حني ذاك؛ 
وقد علم أّنه نبّي مبعوث! فقد صّح أّنه مات كافرًا، مل  يؤمن به]]]!!

املتقّدمة  نوفل ومضموهنا واألدّلة  بن  أسانيد قضّية ورقة  نقد  إّن  بناًء عىل ذلك: 
تثبت أّن معرفة الرسل بالوحي اإلهلّي معرفة مستندة إىل العلم احلضورّي، وال حاجة 

إىل إعالم اآلخرين أو تعليمهم]]].

2/5/16. تحّدي مصادر القرآن:

القرآن]]].  مصادر  عن  البحث  األساسّية  والكالمّية  القرآنّية  املباحث  مجلة  من 

]1]- نهج البالغة، الخطبة القاصعة، الرقم 192، ص300.

]2]- يراجع: السرية الحلبيّة، ج1، ص250-252؛ وج،ص634.

]3]- علوم القرآن، محّمد هادي معرفة، ص26-22.

]4]- تّم االعتامد يف هذا البحث عىل مقال نقد شبهات الوحي يف رؤية العالمة معرفة« لفضيلة الشيخ حسني علوي 

مهر، من إصدار مؤمتر آية الله معرفة.
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 َوٌح يُوَح)، وأدّلة اإلعجاز تدّلنا عىل 
ّ

وإّن رصاحة آيات؛ مثل قوله تعاىل: (إن ُهَو إل
َوَتَعاىٰل هو املصدر الوحيد للمعارف القرآنّية، وأّن دعوى املسترشقني  ُسبَحانَُه  أّن اهلل 
بالنسبة إىل استفادة الرسول األكرم9 من علامء اليهود أو النصارى أو كتايب التوراة 

واإلنجيل ال متّت إىل الواقع بصلة]]].

لقد اّدعى املسترشق الربيطايّن ريتشارد بل )1952م( أّن كثريًا من اآليات متأّثرة 
من املصادر املسيحّية؛ ومن مجلتها: آية البعثة]]]. ونجد املسترشق املجرّي برنارد هلر 
)1943م( يف بحثه حتت عنوان )العنارص اليهودّية يف املصطلحات القرآنّية( الصادر 

سنة 1928م حياول إثبات تأّثر القرآن من اليهود]]]. 

تكّون  عىل  تأكيده  إىل  فإضافة  )2002م(  ونسربو  جون  املعارص  املسترشق  أّما 
القرآن يف قرنني بالتدريج فإّنه يعّده متأّثرًا بالسنّة اليهودّية]]]. 

التوراة  مع  متطابقة  القرآن  قصص  يعّد  )1935م(  جويدي  اآلخر  واملسترشق 
تقريبًا، ويذهب إىل أّن بعض احلقائق املتعّلقة باألنبياء قد شّوهت يف القرآن الكريم، 
واحتمل أّن السبب يف ذلك هو تصّور النبّي األكرم 9 بأّنه أفضل األنبياء وآخرهم! 
وزوجته  وإبراهيم  وسفينته  نوح  قّصة  مثل  إرسائيل  بني  أنبياء  بعض  تشمل  وقّصته 

وموسى ومعجزاته، وداوود وسليامن وما منحهام اهلل من امللك واحلكمة]]]. 

هذا، وقد قام العالمة معرفة )2007م( ببيان وحتليل آراء ثالثة من املسترشقني: 
دّرة احلّداد )1979م(، ونولدكه )1930م(، وويل ديورانت )1981م(.

وفيام يأيت إشارات لذلك:

]1]- يراجع: التمهيد، ج4و 5 و6 وشبهات وردود.

]2]- املصدر نفسه، ج1، ص104.

]3]- املصدر نفسه، ص72.

]4]- بولنت مرجع، ش6، ص126.

]5]- يراجع: الوحي القرآيّن يف املنظور االسترشاقّي ونقده، محمود مايض، ص139-135. 
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1/2/5/16. آراء األسقف يوسف دّرة الحّداد:

املقّدس  الكتاب  مجلتها  ومن  خمتلفة  بمصادر  القرآن  تأّثر  عىل  احلّداد]]]  أّكد 
ُحِف  ِف الصُّ

َ
وخصوصًا التوراة وقد متّسك يف دعواه بآيات مثل قوله تعاىل: (إِنَّ َهَذا ل

 18 ُصُحِف إِبَْراِهيَم َوُموَس)]]].
َ

ول
ُ ْ
ال

ْخَرى)]]]. 
ُ
 تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر أ

َّ
ل

َ
 37 أ

َّ
ِي َوف

َّ
 بَِما ِف ُصُحِف ُموَس 36 َوإِبَْراِهيَم ال

ْ
ْم يُنَبَّأ

َ
ْم ل

َ
(أ

ائِيَل)]]]. َماء بَِن إِْسَ
َ
َمُه ُعل

َ
ن َيْعل

َ
ُهْم آيًَة أ

َّ
ْم يَُكن ل

َ
َول

َ
لنَِي 196 أ وَّ

َ ْ
ِف ُزُبِر ال

َ
(َوإِنَُّه ل

وقال يف هذا الصدد: 

آية حمّمد االُوىل تربز تطابقًا لقرآنه مع زبر األّولني )للكتب السابقة عليه(، وآيته 
ما  ولكن  املطابقة،  هذه  بصّحة  له  وشهادهتم  إرسائيل  بني  بعلامء  استشهاده  الثانية 
الصلة بني القرآن وكونه يف ُزُبر األّولني؟! هذا هو رّس حمّمد! فيكون من َثمَّ أّنه نزل 
يف ُزُبر األّولني بلغٍة أعجمّية جيهلوهنا، ُثمَّ َوَصَل إىل حمّمد بواسطة علامء بني إرسائيل، 
ُيوحي  األّولني، وهذا  ُزُبر  منزل يف  القرآن  فأصل  ُمبني.  َعريبٍّ  بِلساٍن  به حمّمد  فأنذر 

بصلة القرآن بمصدره الكتايب ُزُبر األّولني، أي: صحفهم وكتبهم]]].

2/2/5/16. آراء ثيودور نولدكه:

عّد نولدكه]]] القرآن مقتبسًا من النصوص القديمة، ودليله الوحيد عىل ذلك هو 

]1]- نال يوسف درّة الحّداد سنة 1939 رتبة الكاهن يف كنيسة لبنان، وتفّرغ عرشين سنة باملنحى ذاته بدراسات 

قرآنيّة وإسالميّة وعمد يف محاوالته هذه إىل التقريب بني القرآن والعهدين ليعرّف العهدين بأنّهام مصدر ما نسبه 

القرآن إىل الوحي. تويّف سنة 1979م.

]2]- سورة األعىل 19-18.

]3]- سورة النجم 38-36.

]4]- سورة الشعراء 197-196.

]5]- يراجع: دروس قرآنيّة، يوسف درّة الحّداد، 2، 173-188، فصل: القرآن والكتاب بيئة القرآن الكتابيّة. 

]6]- آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه، عمر رضوان، ج1، ص 272-290 و335؛ كذلك يراجع: تاريخ قرآن، 

نولدكه، ترجمة جورج تامر، فصل أّول )نبوت محّمد ومنابع تعاليم وي(، ص3 وما بعدها.
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القرآنّية هي  القصص واحلكم  الكتب؛ ألّن  القرآنّية مع معارف سائر  املعارف  متاثل 
ذاهتا التي وردت يف كتب اليهود واألناجيل وحّتى يف تعاليم زرادشت وبرامها، ومن 
مجلتها: قضّية املعراج، والنعم األخروّية، وجهنّم، والرصاط، والبسملة، عند البدء، 
والصلوات اخلمسة، وسائر األحكام العبادّية، وكذلك شهادة كّل نبّي عىل من يتلوه 

وكّلها مّتخذة من النصوص القدية املعروفة لدى العرب.

قال العالمة معرفة يف نقدها بشكل عاّم: 

»زعموا أّن القرآن صورة تلمودّية وصلت إىل نبّي اإلسالم عن طريق علامء اليهود 
وسائر أهل الكتاب ممّن كانت هلم صلة قريبة بجزيرة العرب، فكان حمّمد 9 يلتقي 

هبم قبل أن ُيعلن نبّوته«]]].

3/2/5/16. آراء ويل ديورانت: 

يذكر ديورانت يف تارخيه: 

»وجديٌر بالذكر أّن الرشيعة اإلسالمّية هلا شبه برشيعة اليهود... والقرآن يمدح 
دين اليهود تارة وأخرى يذّمه، ولكنّه متأّثر بتعاليم موسى يف مضامني مثل التوحيد 
والنبّوة واإلنابة والتوبة ويوم احلساب واجلنّة والنار... ومنسك دينّي عند اليهود باسم 
شاميسائل )أال فاسمع يا إرسائيل( وهو تأكيد عىل التوحيد ممّا ظهر يف اإلسالم عىل 
صورة )ال إله إالّ اهلل(. والبسملة مأخوذة أيضا من عبادة متكّررة يف تلمود. ولفظة 
»الرمحان« املختّصة باهلل معّربة من »رمحانا« العربّية... إىل غريها من تعابري جاءت يف 
اإلسالم منحدرة عن أصل هيودي. األمر الذي جعل البعض يتصّور أّن حمّمدًا كان 

عارفًا بمصادر هيودّية...«]]]. 

]1]- شبهات وردود، محّمد هادي معرفة، ص7.

]2]- ويل ديورانت، قّصة الحضارة، ج4، ص236-238، عرص اإلميان، الفصل التاسع.
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و»ماسيه«]]]  »تسدال«]]]  مثل:  آخرين؛  مسترشقني  معرفة  العالمة  عّد  وقد 
و»أندريه«]]] و»المنس«]]] و»جولد تسيهر«]]] عىل غرار العقيدة ذاهتا. لكّن نظرّية تأّثر 

القرآن بالكتب الساموّية السابقة باطلة؛ لعّدة دالئل:

* أّوالً: أّن مجيع األديان اإلهلّية تعود إىل مصدر واحد، وغاية واحدة، ومضامينها 
منبثقة عن أصل واحد. قال العالمة معرفة )2007م(: 

»نحن املسلمون نعتقد يف الرشائع اإلهلّية أمجع أهّنا منحدرة عن أصٍل واحد ومنبعثة 
من منهل عذٍب فارد، هتدف مجيعًا إىل كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. واإلخالص يف 
العمل الصالح والتحيّل بمكارم األخالق، من غري اختالٍف يف اجلذور وال يف الفروع 
ْينا بِِه إبْراهيَم  َْك َوما َوصَّ وَْحينا إِلَ

َ
ي أ

َّ
ين ما َوّص بِِه نُوحا َوال ُكْم ِمَن الِّ

َ
َع ل املتصاعدة. (َشَ

الل  ِعنَد  يَن  الِّ (إنَّ  آية  إىل  ونظرًا  فيه...)]]]  وا 
ُ
ولَتَتَفرَّق اّليَن  أقيُموا  أْن  َوعيس  َوُموس 

اإِلسالم)]]] واآليات 85 من سورة آل عمران و135 و136 من سورة البقرة فإّن دين 

اهلل واحد وهو اإلسالم أي التسليم هلل  واإلخالص يف عبادته حمضًا«]]].

* ثانيًا: التحّدي الذي طرحه القرآن الكريم هو من مجلة أهّم عالمات إعجازه؛ 
إذ هو معجزة الرسول األكرم 9 اخلالدة وال خيتلف يف ذلك أحد علامء املسلمني. 
والقرآن يدعو العاملني بأن لو كنتم يف ريب من كون القرآن من قبل اهلل؛ فأتوا بمثله 
ولو بمقدار سورة، ولكن مل يتمّكن حّتى اليوم أحد من إنشاء سورة مثل سور القرآن 

]1]- ت1928م.

]2]- ت 1969م.

]3]- ت 1947م.

]4]- ت 1937م.

]5]- ت 1921م.

]6]- سورة الشورى 13.

]7]- سورة آل عمران 19.

]8]- شبهات وردود، محّمد هادي معرفة، ص11و12.
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ليعارضها. واآليات التي تتحّدى هي: اآلية 88 من سورة اإلرساء، و13 من سورة 
هود، و23 و24 من سورة البقرة و38 و39 من سورة يونس. وإّن حتّدي هذه اآليات 
عام شامل لكاّفة طبقات األُمم عرب اخللود، ممّا يشمل العرص احلارض أيضًا]]]؛ فلو كان 

القرآن الكريم من عند غري اهلل الستطاع اآلخرون بإتيان غريه أيضًا.

مل  أّنه  تارخيه وقومه عىل  متعّلم، ويشهد  أمّيًا غري  9 كان  النبّي األكرم  ثالثًا:   *
يتعّلم أّي يشء من معّلم ال يف حّله وال ترحاله، ال قبل بعثته، وال بعدها، ومل يتعّلم 

مضامني القرآن من أحد، ومل يتعّرف عىل كتاب أو قرطاس. 

قال ويل ديورانت: 

للقراءة  املجيدين  يبلغ عدد  أمّيني ومل  كانوا  العرص بشكل عاّم  والعرب يف ذلك 
والكتابة عدد األصابع وكانوا معروفني]]]. 

ومل ُيعَرف حمّمد من مجلة هؤالء، كام رّصح القرآن الكريم بأّن النبّي أّمّي يف سورة 
األعراف اآلية 157 وسورة العنكبوت اآلية 48.

* رابعًا: مل يرتجم العهد القديم إىل العربّية حّتى عرص الرسول األكرم 9، وذلك 
باعرتاف املسترشقني أنفسهم، ومصادر التوراة املوجودة لدى الرهبان كان بغري العربّية، 

وإّن أّول ترمجة ألسفار التوراة إىل العربّية إناّم كان يف بدايات اخلالفة العّباسّية]]].

* خامسًا: لو وجد من اليهود والنصارى من يتعّلم العرب عنده يف هذه األمور، 
به  أتى  ما  بمثل  يأيت  ممّن  وقريش  العرب  بني  ومتفّكرين  نخب  وجود  من  فالبّد 
حمّمد 9 فيعرضه عىل العامل ويثري بذلك اإلعجاب. يف حني نجد أّن الذين طرحهم 

]1]- يراجع: التمهيد: ج4، ص24-21.

]2]- قّصة الحضارة، ويل ديورانت، ج7، ص21.

]3]- الوحي القرآيّن يف املنظور االسترشاقّي ونقده، محمود مايض، ص148؛ نقاًل عن موسوعة بريتانيا، ص26و27، 

مقال سهيل ويب.
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املخالفون حتت عنوان املعّلمني، هم أمثال »بلعام« و»عايش« و»سلامن الفاريّس«)]]]( 
)طبقًا لشأن النزول الوارد ذيل آية 103من سورة النحل يف تفاسري: جممع البيان، ابن 
بالتكّلم بأفصح وأعىل  بالعربّية، فكيف  النطق  كثري، األمثل و...( ممّن ال جييد حّتى 

كلامت العرب.

* سادسًا: أّنه لو كان الرسول حمّمد 9 قد اخّتذ قرآنه من أهل الكتاب؛ لكانوا 
اخّتذه من  أّنه  أو  منّا  القرآن  تعّلم هذا  بأّنه  إّياه وقالوا:  نتيجة لعداوهتم  أذاعوا بذلك 
كتبنا وقرأه عليكم؛ يف حني ال نجد هذه الدعوى يف الكّم اهلائل ممّا روي عنهم، ولو 

كان لباَن؛ مثل غريه ممّا نقل.

* سابعًا: عىل الرغم من القصص القرآنّية قد وردت يف التوراة واإلنجيل أيضًا؛ 
الكتب  سائر  وقصص  القرآن  قصص  بني  وأساسّيًا  جوهرّيًا  اختالفًا  هناك  ولكّن 
الساموّية؛ ومن مجلتها: قّصة خلقة آدم وطوفان نوح وغرق فرعون ونجاة قوم موسى 
القصص  مقارنة  عند  عاّم  نقد  يف  معرفة  العالمة  يقول  القصص.  سائر  من  وعدد 
األساطري  ضآلة  مع  القرآن  عرضها  راقية  تعاليم  »التتجانس  التوراة:  مع  القرآنّية 

املسطَّرة يف كتب العهدين، وهل يكون ذاك الرفيع مستقًى من هذا الوضيع«]]]. 

* ثامنًا: ال يوجد أثر لكثري من القصص القرآنّية يف التوراة واإلنجيل ومن مجلتها 
قصص هود وصالح وشعيب، ولو كان النبّي قد تعّلم قرآنه من أهل الكتاب ملا طرح 

فيه هذه الزيادة]]].

3/5/16. تحّدي القرآن وثقافة العرص:

إحدى التحّديات التي أثارها املسترشقون والتنويرّيون املتأّثرون بالغرب يف العامل 

]1]- يراجع: ذيل آية 103من سورة النحل يف تفاسري: مجمع البيان، والتفسري العظيم البن كثري، والتفسري األمثل.

]2]- شبهات وردود، ص14.

]3]- الوحي القرآيّن يف املنظور االسترشاقّي، ص148.
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اإلسالمّي شبهة تأّثر الوحي اإلهلّي والقرآن الكريم بثقافة العرص وعرص اجلاهلّية]]]. 
ثقافة عرص اجلاهلية وعرص نزول القرآن التي تتمظهر بُحّلة املعتقدات والسلوكّيات. 
مثل:  أخرى؛  أمور  وعبادة  األصنام،  عبادة  اجلاهلية:  الثقافة  يف  العقيدية  املظاهر  من 
املالئكة، واجلّن، والشياطني، واألجرام الساموّية، ناهيك عن النزعات املاّدّية واجلربية 

واإليامن باخلرافات واألساطري. 

ومن سلوكّيات عرص اجلاهلية ونمطّياته يمكن اإلشارة إىل ازدراء شخصية املرأة، 
وامليس،  واخلمر،  الربا،  وأكل  والتفاخر،  األطفال،  جتاه  والعنف  القسوة  وممارسة 

والسفاح، واغتصاب حقوق الورثة.

ومن االستفهامات التي تدور بشأن القرآن وثقافة العرص أن ُيقال: طاملا أّن اهلل َعزَّ 
وََجلَّ ليس خمتّصًا بلغة معّينة، فلامذا نزل القرآن الكريم بالعربية؟ ومنها ما يتعّلق ببعض 

9؛ مثل: قّصة اإلفك التي حصلت  النبّي  احلوادث التارخيية التي وقعت يف عرص 
لعائشة، أو قّصة أيب هلب، أو احلروب التي دارت يف وقتها، وكذا األسئلة التي ُوّجهت 

للنبّي 9، وأشارت إليها اآليات القرآنية بالقول:

ِة﴾ ]]].
َّ
ونََك َعِن الِهل

ُ
ل
َ
﴿يَْسأ

.[[[ ﴾ َقْرَننْيِ
ْ
ونََك َعن ِذي ال

ُ
ل
َ
﴿َويَْسأ

وِح﴾ ]]]. ونََك َعِن الرُّ
ُ
ل
َ
﴿َويَْسأ

وعدد كبري من األحكام الرشعية؛ مثل: أحكام العبيد واإلماء التي توجد آثارها 

]1]- يعتمد هذا البحث عىل رسالة املرحوم فضيلة الشيخ سعيد مسعودّي تحت عنوان )قرآن وفرهنگ زمانه( 

بإرشاف عبدالحسني خرسوبناه.

]2]- سورة البقرة: 189. 

]3]- سورة الكهف: 83. 

]4]- سورة اإلرساء: 85. 
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متناغاًم مع   9 النبّي  النازل عىل  الوحي  يقول: هل كان  الذي  القرآن، والسؤال  يف 
بتلك  املتأّثر  الوحي  كان  وهل  العرص؟  ذلك  يف  املجتمعات  لتلك  الثقافية  الظروف 

الظروف مؤّهاًل لتلبية احتياجات اإلنسان احلقيقية؟

1/3/5/16. تأثّر القرآن الكريم لغويّاً بالثقافة املعارصة له:

عىل  بناًء  العربية.  باللغة  آياته  تأّثر  عرصه  بثقافة  القرآن  تأّثر  عىل  األّول  الشاهد 
ذلك، ينبغي  أن ُيقال: إّن فعل اهلل قد ُقّيد وُخّصص  ـ كام ُيعرّب الفالسفة ـ واصطبغ 
بلون البيئة التي من حوله؛ فعندما نزل الوحي مل ينزل فاقدًا ألّي لون أو قيد أو نمط، 

بل ُقّدر بقدر املجتمع الذي كان يعيش فيه النبّي 9.

: الشاهد الثاين ُيشري إىل اآلية الكريمة التي يقول فيها َعزَّ وََجلَّ

ُهْم﴾ ]]].
َ
َ ل ْوِمِه ِلُبنَيِّ

َ
 بِلَِساِن ق

َّ
َنا ِمن رَُّسوٍل إِل

ْ
ْرَسل

َ
﴿َوَما أ

وإّن احتاد الوحي بلغة القوم األوائل الذين خاطبهم، واستخدام القرآن للثقافة العربية 
يف استعراض املفاهيم بام ينسجم مع عباراهتم واألحكام والقوانني املتداولة بينهم، وكذا 
املصاعب واحلاجات وأساليب التعامل معها يعني أّن القرآن كان متأّثرًا بثقافة اجلاهلية. 

والشاهد اآلخر تأّثر القرآن بثقافة التجارة التي كانت طاغية عىل أوضاع اجلزيرة 
العربية يف القرن السابع امليالدي بام تنطوي عليه من متاعب، وأرضار، ومعامالت جتارّية، 
وبيع، ورشاء، وكنز، ووزن، وميزان، وما إىل ذلك. هذا إىل جانب مفاهيم أساسية؛ مثل: 
و»الشفاعة«،  و»اجلّن«،  و»امَلَلك«،  و»النار«،  و»اجلنّة«،  و»القيامة«،  و»النبّي«،  »اهلل«، 
و»التقوى«، و»الكرامة«، و»الكفر«، و»اإلسالم«، و»اإليامن«، و»العبادة«، و»التقّرب 
و»يوم  و»اآلخرة«،  و»الدنيا«،  و»الشهادة«،  و»الغيب«،  و»الوحي«،  باألضحية«، 
احلساب«، و»صحيفة األعامل«، و»النرش«، و»البعث«، وكّل املفردات التي وردت يف 

الفقه اإلسالمّي، كّل ذلك كان معهودًا عند العرب يف تلك األّيام.

]1]- سورة إبراهيم: 4. 
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والشاهد اآلخر الَقَسم القرآيّن الذي تناول الظواهر الطبيعّية.

والشاهد اآلخر توظيف القرآن ألسلوب التشبيه والتمثيل الذي درج عليه العرب 
يف لغتهم؛ كقوله تعاىل:

َياِطنِي﴾ ]]]. نَُّه ُرُؤوُس الشَّ
َ
أ
َ
ُعَها ك

ْ
﴿َطل

َماء﴾ ]]]. َاهُ ِمَن السَّ
ْ

نَزنل
َ
َماء أ

َ
ْنَيا ك ََياةِ الُّ ﴿إِنََّما َمَثُل الْ

اهُ﴾ ]]].
َ
َغ ف

ُ
َماء ِلَْبل

ْ
 ال

َ
ْيِه إىِل فَّ

َ
َباِسِط ك

َ
 ك

َّ
ٍء إِل ُهم بَِشْ

َ
ِيَن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه لَ يَْسَتِجيُبوَن ل

َّ
﴿وَال

ْوِديٌَة بَِقَدرَِها﴾ ]]].
َ
ْت أ

َ
َسال

َ
َماء َماء ف نَزَل ِمَن السَّ

َ
﴿أ

و»السقي«،  و»النهر«،  »الساب«،  مثل:  أخرى؛  لتعابري  كثيف  واستخدام 
و»السحاب« التي كانت رائجة يف عرص نزول القرآن.

أعجمّية  لغات  من  استعارها  أخرى  ملفردات  القرآن  استخدام  عىل  عالوًة  هذا، 
و»البلد«  هندّية،  مفردة  وهي  »الزنجبيل«  مثل:  اإلسالم؛  صدر  يف  متداولة  كانت 

و»القلم« ومها من لغة اإلغريق.

واجلواب عىل هذا الشبهة أن ُيقال: كان من الواجب أن يستعمل اهلل َعزَّ وََجلَّ يف 
سبيل هداية اإلنسان الوسائل واألساليب التي يمكن من خالهلا التواصل مع البرش، 
وأجود هذه الوسائل: األلفاظ والكلامت. وإّن اللغة التي وقعت يف موقع املخاطب 
للقرآن الكريم هي العربية؛ فاستخدام هذه اللغة ال يعني تقييد اإلله أو ختصيص هذه 
اللغة به؛ ألّن القرآن باستخدامه لغة العرب مل يتأّثر بثقافة اجلاهلية، وإّنام وّظف هذا 

اللسان ليكون جسًا  ُتنقل من خالله القيم واملعارف.

]1]- سورة الصافات: 65. 

]2]- سورة يونس: 24. 

]3]- سورة الرعد: 14. 

]4]- سورة الرعد: 17. 
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إىل األهنر اجلارية قوله:  اجلنّة اإلشارة  نَِعم  اختار من  الكريم  القرآن  أّن  وكام 
األلبان  وأهنار  آِسٍن﴾]]]،  َغرْيِ  العذبة ﴿َماٍء  واملياه  ْنَهاُر﴾]]]، 

َ
ال ْتَِها  تَ ِمن  ْرِي  تَ ﴿َجنَّاٍت 

ْمُدوٍد﴾]]]،  مَّ ﴿َوِظلٍّ  املمتّدة  والظالل  َطْعُمُه﴾]]]،   ْ َيَتَغريَّ ْم 
َّ
ل َبٍ 

َّ
ل ِمن  ﴿َوَأْنَهاٌر  اللذيذة 

َتَقابِلنَِي﴾]]]،  مُّ ٍر  ُسُ ﴿َعَ  تقابل  يف  اجلالسني  يعل  وضع  يف  ة  األرِسّ عىل  واجللوس 
ِعنٍي﴾]]]، وما إىل ذلك، اختار  ٍس ِمن مَّ

ْ
ْيِهم بَِكأ

َ
 َعل

ُ
والطواف بكؤوس الرشاب ﴿ُيَطاف

اإلشارة إىل هذه األمور لريسم صورًة من اجلنّة يمكن للمتلّقي أن ُيدركها، لكّن اجلنّة 
ليست منحرصًة يف هذه الدائرة من النَِعم.

وسعة  املخاطبني  حلاجة  وفقًا  احلقائق  ذكر  تناول  قد  وََجلَّ  َعزَّ  اهلل  فإّن  وعليه: 
إدراكهم. وهذا اللون من تأّثر الكالم اإلهلّي عىل مستوى الفعل اإلهلّي ال غبار عليه، 
كانت  التي  الباطلة  بالعقائد  القرآن  تأّثر  إذا  ما  يف  اإلشكال  وإّنام  النقض،  يناله  وال 
اإلهلّي  املرشوع  مع  تتامشى  ال  التي  الفاسدة  وسلوكّياهتا  أفعاهلا  أو  تعتنقها  اجلاهلية 

هلداية اإلنسان. يقول العالمة الطباطبائّي يف هذا الصدد:
القوم  بلسان  إرساله  قومه  بلسان  الرسول  بإرسال  واملراد   ... اللغة،  اللسان هو 
الذين كان يعيش فيهم وخيالطهم ويعارشهم... فاملراد بقوله: »و ما أرسلنا من رسول 
إال بلسان قومه ليبني هلم« ول اهلل أعلم ل أن اهلل مل يبن إرسال الرسل والدعوة الدينية 
بل  شيئًا،  األمر  من  رسله  إىل  فوض  وال  اجلارية،  للعادة  خارق  معجز  أساس  عىل 
هلم  ليبّينوا  به؛  وحياوروهنم  قومهم  يكاملون  كانوا  الذي  االعتيادي  باللسان  أرسلهم 

مقاصد الوحي]]]. 

]1]- سورة البقرة: 25. 

]2]- سورة محّمد: 15. 

]3]- السورة واآلية نفسها. 

]4]- سورة الواقعة: 30. 

]5]- سورة الحجر: 47. 

]6]- سورة الصافات: 45. 

]7]- امليزان، الطباطبايّئ، ج 12، ص 16.
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وبناًء عىل ذلك، فإّن هذا اللون من التناغم واالنسجام ال يعني التأّثر أو اخلضوع 
ملفردات ثقافة اجلاهلّية.

2/3/5/16. تأثّر القرآن الكريم علمّياً بالثقافة املعارصة له:

لقد اّدعى بعضهم أّن القرآن الكريم قد تأّثر علمّيًا بام شاع من معلومات يف شبه 
ونظرية    [[[ ساموات سبعة  وجود  نظرية  قبيل:  من  الوقت؛  ذلك  يف  العربية  اجلزيرة 
وجود أراِض سبعة]]] وخلقة السامء واألرض يف سّتة أيام ]]] وحركة الشمس وثبات 
األرض ]]] وغروب الشمس يف عني من املاء]]] وإمكانية وقوع السامء عىل األرض]]] 
والتصديق  طبقات]]]  من  مكّونة  الساموات  وكون  البطليموسّية  باهليئة  والتصديق 
من  عينة  فتلك  وثدييه]]].  اإلنسان  ظهر  من  خيرج  املنّي  وبأّن  اجلالينويس  بالطّب 
سبق  وقد  له]]].  املعارصة  بالثقافة  علمّيًا  بالتأّثر  الكريم  القرآن  ترمي  التي  الشبهات 
املؤّرخ اإلنجليزي سري جون مالكوم املسترشقني املعارصين يف هذا املجال؛ إذ قال يف 
نبّي املسلمني رأي بطلميوس صاحب كتاب املجسطي  التاريي: »لقد صّدق  كتابه 
يف آرائه املتعلقة هبيئة العامل، وقد أّلف بطلميوس اليوناين املولود يف حوايل 140 سنة 
قبل امليالد كتابًا يف اهليئة ساّمه املجسطي وترجم هذا الكتاب فيام بعد إىل اللغة العربّية 

]1]- حيث جاء ذلك رصيحاً يف: اآلية 29 من سورة البقرة، اآلية 44 من سورة اإلرساء، اآلية 12 من سورة الطالق، 

اآليتني 17 و 86 من سورة املؤمنني، اآلية 12 من سورة فّصلت، اآلية 15 من سورة نوح، واآلية 12 من سورة النبأ. 

]2]- حيث جاء ذلك رصيحاً يف: اآلية 44 من سورة اإلرساء واآلية 12 من سورة الطالق. 

]3]- حيث جاء ذلك رصيحاً يف: اآلية 54 من سورة األعراف واآلية 3 من سورة يونس.

]4]- حيث جاء ذلك يف اآلية 258 من سورة البقرة.

]5]- حيث جاء ذلك يف اآلية 86 من سورة الكهف.

]6]- حيث جاء ذلك يف اآلية 65 من سورة الحج. 

]7]- حيث جاء ذلك يف: اآلية 3 من سورة امللك واآلية 15 من سورة نوح. 

]8]- حيث جاء ذلك يف اآلية 6 من سورة الطارق. 

]9]- راجع: مجلة بينات، العدد رقم 5، ص 76، 77 و 95. مجلة دانشگاه انقالب )جامعة الثورة(، العدد رقم 110، 

ص 132، مجلة كيان العدد رقم 23 )السنة الرابعة(.
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وسادت اآلراء املطروحة فيه عىل آراء عاّمة الناس يف أغلب مدن قارة آسيا ملدة 700 
سنة«، كام أّنه استعرض التعاليم اإلسالمّية عىل أّنا عىل خالف قضايا هيئة نيكوالس 

كوبرنيكوس عامل النجوم البولندي]]].

بالنسبة هلذه الشبهات جيب أن نلحظ أّوالً ما هو املقصود من »الساموات السبعة« 
اآلية  أشارت   فلقد  ساموات«]]]؟  سبع  »فسواهّن  معنى  هو  وما  الكريم؛  القرآن  يف 
الساموّية  األجرام  مجيع  أّن  إىل  الكواكب«]]]  بزينة  الدنيا  السامء  زّينا  »إّنا  الرشيفة 
والنجوم التي يمكن رؤيتها مجيعها موجودة يف السامء اآلوىل، كام أّن الساموات السبعة 
قد جاء بيان آخر هلا يف قوله تعاىل: »أمل تروا كيف خلق اهلل سبع ساموات طباقًا«]]]، 
وهنا يتّضح من وصف )طباقًا( أهّنا متداخلة وعىل شكل طبقات؛ ال أهّنا سبع قطع 
املغلوط  الفهم  أّن  لنا  يّتضح  األساس  هذا  وعىل  بطلميوس.  اّدعى  كام  متجاورات 
ذكرها  التي  الدقيقة  املباحث  يروا  أن  إىل  أّدى  الذي  هو  املسترشقون  استقاه  الذي 
القرآن الكريم يف ما يتعّلق بالساموات السبعة متأّثرة باهليئة البطليموسّية. كام أّن كالم 
258 من سورة البقرة ال يدّل عىل  سّيدنا إبراهيم الذي نقله القرآن الكريم يف اآلية 
تبنّي القرآن الكريم لنظرّية حركة الشمس وثبات األرض؛ بل إّن سّيدنا إبراهيم عليه 
السالم كان يف مقام اجلدل واالحتجاج عىل اخلصم قد قال هذا الكالم، كام أّن القرآن 
الكريم قد أشار يف آية أخرى إىل حركة األرض حيث قال: »وترى اجلبال وحتسبها 

جامدة وهي متر مر السحاب«]]]. 

مستفيدين  اّدعوه  والذي  والثديني  الظهر  بني  من  املني  بخروج  يتعّلق  ما  وأّما 

عن  نقاًل   ،172 2، ص  اسامعيل حريت، ج2  مري  الفارسيّة  إىل  ترجمه  التاريخ،  مالكوم خان،  راجع: سريجون   -[1[

الشهرستاين. وأيضاً: سيد هبة الدين، اإلسالم الهيئة، ترجمه اسامعيل فردوس فراهاين.

]2]- سورة البقرة، اآلية: 29.

]3]- سورة الصافات، اآلية: 6. 

]4]- سورة نوح، اآلية: 15. 

]5]- سورة النمل، اآلية: 88.
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من قوله تعاىل: »فلينظر اإلنسان مّم خلق خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب 
فكلمة  بالغرب.  املتأثرين  للمسترشقني  املغلوط  التفسري  من  ناتج  فإّنه  والرتائب«]]] 
اإلنسان؛ من  بدن  املتساويني يف  الشيئني  وتعني  )ترب(  )الرتائب( مشتّقة من أصل 

 .[[[
قبيل: الثديني، أو الكتفني، أو عظمي الرجلني وغريها 

وعليه فإّن القرآن الكريم قد استخدم هذا النحو من البيان جتنّبًا لذكر اسم اآللة 
التناسلية حيث قصد بالرتائب العظمتني يف مقدمة وسط جسم الرجل، وبذا يكون 
]]]، كام يمكن أيضًا إرجاع  معنى اآلية هو: ماء دافق خيرج من بني الظهر والرجلني 
الضمري يف كلمة )خيرج( إىل نفس اإلنسان، وبذا يون املقصود هو أّن اإلنسان خيرج 
القرآن  بأن  اّدعاءهم  فإّن  هذا  عىل  وبناء  بطنها؛  من  أي  وثدييها؛  املرأة  ظهر  بني  من 

الكريم يعتقد بخروج املني من بني الظهر والثديني كالم غري صحيح.   

3/3/5/16. تأثّر القرآن الكريم معرفّياً بالثقافة املعارصة له:

كان يف عرص اجلاهلية عدد من املعتقدات املغلوطة وغري الصحيحة بيد أّن القرآن 
إشعال  قبيل:  من  أمورًا  الكريم  القرآن  رفض  فمثاًل  وتفصياًل؛  مجلة  رفضها  الكريم 
النريان طلبًا هلطول املطر، أو رضب الثريان إذا ما رفضت األبقار رشب املاء، أو غريها 
من األفعال غري ذات الصلة التي كانوا يقومون هبا للتخّلص من اخلوف، أو األفعال 
التي يقومون هبا بقصد شفاء املرىض من قبيل: تعليق حيل الذهب والفضة عىل عنق 
بقربه  والنحاس  الرصاص  وجود  أن  يعتقدون  كانوا  إذ  عقرب،  أو  حّية  لدغته  من 
يؤّدي إىل موته. ولكن هناك بعض املسلاّمت القرآنية من قبيل: تصديقه بتأثري السحر 

عىل اإلنسان )سورة البقرة، اآلية: 102( حتكي تصديقه بواقعية تأثري السحر.

]1]- راجع: قريش، سيد عيل أكرب، قاموس القرآن الكريم، ذيل مادة )وفق(. 

]2]- راجع: معرفت، محمد هادي، التمهيد يف علوم القرآن، ج 6، ص 64. 

]3]-راجع: معرفت، محمد هادي، التمهيد يف علوم القرآن، ج 6، ص 64، وأيضاً: دكتور عبد الحميد دياب ودكتور 

أحمد قرقوز، الطب يف القرآن، ص 32. 
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وقد ذكر العالمة املجليّس عّدة أقسام للسحر:

1- سحر املنّجمني الذين يسعون إىل التنّبؤ باملستقبل أو الطالسم من خالل علم 
النجوم واألفالك.

2- سحر األشخاص ذوي النفوس القوّية الذين بإمكانم اإلتيان بأعامل خارقة 
للعادة من خالل قدراهتم الروحية وإرادهتم القوّية.

3- السحر من خالل االستعانة باجلّن أو تسخري اجلّن.

4- الشعوذة؛ وهي خّفة اليد واخلداع البرصّي.

5- تنميق الكالم.

اإلملام  يدعي  الناس كأن  قلوهبم من خالل خداع عواّم  الناس وأرس  6- جذب 
باسم اهلل األعظم أو تسخري اجلن.

7- استعامل اخلواص الكيامئّية للتأثري عىل األشياء؛ بعضها عىل بعض]]].

كام أّن مسألة إصابة العني والتي ورد احلديث عنها يف القرّآن الكريم مرة يف سورة 
يوسف، اآليتني: 67 و 68 ومرة يف سورة القلم، اآليتني: 51 و 52، هي أيضًا من 
املسائل الواقعّية التي ورثتها ثقافة عرص اجلاهلّية من األديان الساموية السابقة، وجاء 
ذكرها يف القرآن عىل نحو حكاية للحقائق ومل يكن فيها متأّثرًا بالثقافة اجلاهلّية. وقد 

ذكر العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان:

»املعنى: أّنه قارب الذين كفروا أن يرصعوك بأبصارهم ملا سمعوا الذكر. و املراد 
و  باألعني،  اإلصابة  ـ  املفسين  عامة  عليه  ما  عىل  ـ  هبا  رصعه  و  باألبصار  بإزالقه 
هو نوع من التأثري النفساين ال دليل عىل نفيه عقاًل و ربام شوهد من املوارد ما يقبل 

]1]- العالمة املجليس، محمد باقر، بحار األنوار، ج 63، ص 9. 
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االنطباق عليه، و قد وردت يف الروايات فال موجب إلنكاره«]]]. 

العلم  أّن  بالرغم من  تأثري اجلن والشياطني  الكريم قد ذكر مسألة  القرآن  أّن  كام 
ما زال غافاًل عنها؛ وهي واقعية بّينها األنبياء السابقون للناس  وجاء القرآن الكريم 
وأّيد بياهنم، فال صلة لذلك بالتأثر بالثقافة املعارصة. وقد اعتقد بعضهم أن تصديق 
القرآن الكريم بالروح هو رضب من رضوب تأّثر القرآن الكريم بالثقافة املعارصة]]]، 
والروح يف القرآن الكريم هي حقيقة ملكوتّية وقد تكون جمردة كام هي املالئكة أو أهّنا 
ترتّكب مع اجلسم لتشّكل حقيقة اإلنسان، وهي واقعّية ال يمكن إنكارها بيد أن العلم 
احلديث ما زال غافاًل عنها. كام أّن هناك من يعتقد بأّن تصوير القرآن الكريم للجنّة 
ونعامئها من قبيل املياه اجلارية والظالل املمتّدة واألشجار اخلرضاء اليانعة والبساتني 
آمال  العني والولدان مجيعها عبارة عن  بالثامر متورًا وأعنابًا ورمانًا، واحلور  اململوءة 
(ُمتَِّكئنَِي  الكريم قال:  القرآن  إّن  إذ   ،9 أهل عرص اجلاهلّية أو شخص رسول اهلل 
نَّتنَْيِ 

َ
اْل وََجَن  ٍق  إِْستَْبَ ِمْن  َبَطائُِنَها  ُرٍش 

ُ
ف َعَٰ  (ُمتَِّكئنَِي  ِحَساٍن)]]]  وََعْبَقرِيٍّ  ُخْضٍ  َرٍف 

ْ
َرف  ٰ َعَ

ابًا  َشَ َربُُّهْم  َوَسَقاُهْم  ٍة  فِضَّ ِمن  َساوَِر 
َ
أ وا 

ُّ
وَُحل ٌق  َوإِْستَْبَ ُخْضٌ  ُسنُدٍس  ثَِياُب  ُهْم 

َ
لِ

َ
(ع َداٍن)]]]، 

َما 
َُّ
ك ْنَهاُر 

َْ
ال تَِها 

ِمن تَْ رِي 
َجنَّاٍت تَْ ُهْم 

َ
ل نَّ 

َ
أ اِت 

َ
الِ الصَّ وا 

ُ
َوَعِمل آَمُنوا  يَن  الَِّ (َوبَشِِّ  َطُهوًرا)]]]، 

َرٌة  َطهَّ ْزَواٌج مُّ
َ
ُهْم فِيَها أ

َ
تُوا بِِه ُمتََشابًِها َول

ُ
ْبُل وَأ

َ
َنا ِمن ق

ْ
ِي ُرزِق

َّ
َذا ال

ٰ
وا َه

ُ
ال

َ
ا ق

ً
ْزق وا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّ

ُ
ُرزِق

يِّ 
َ
بِأ

َ
ف  56 َجانٌّ  َولَ  ُهْم 

َ
ْبل

َ
ق إِنٌس  َيْطِمْثُهنَّ  ْم 

َ
ل ْرِف  الطَّ اُت  اِصَ

َ
ق (فِيِهنَّ  وَن)]]]،  َخاِلُ فِيَها  َوُهْم 

ِؤ 
ُ
ْؤل

ُّ
ْمَثاِل الل

َ
أ
َ
َمرَْجاُن 58)]]]،( وَُحوٌر ِعنٌي 22 ك

ْ
وُت َوال

ُ
َاق

ْ
نَُّهنَّ ال

َ
أ
َ
بَاِن 57 ك ءِ َربُِّكَما تَُكذِّ

َ
آل

]1]- الطباطبايئ، السيد محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ذيل تفسري اآلية 51 من سورة القلم. 

]2]- فراستخواه، مقصود، مقالة )قرآن، آراء، انتظارات گوناگون( القرآن، اآلراء والتوقعات املختلفة. مجلّة )دانشگاه 

انقالب( جامعة الثورة، العدد110، ص137.

]3]- سورة الرحمن، اآلیة: 76. 

]4]- سورة الرحمن، اآلیة: 54.

]5]- سورة اإلنسان، اآلية: 21. 

]6]- سورة البقرة، اآلية: 25. 

]7]- سورة الرحمن، اآليات: 56 – 58. 
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وٍر ِعنٍي)]]]، أي إّن القرآن الكريم  ٍة َوَزوَّْجَناُهم بُِ
َ
ْصُفوف ٍر مَّ ُنوِن)]]]، (ُمتَِّكئنَِي َعَٰ ُسُ

ْ
َمك

ْ
ال

قد ذكر النعم التي يستأنس هبا العرب يف العرص اجلاهيل.

واجلواب عليه أّن رصف تطابق آمال وأماين أّمة مع النعم التي أعّدها اهلل سبحانه 
وتعاىل يف جنّة اخللد ال يعني إّن لقرآن الكريم قد استفاد من آمال أفراد تلك األّمة؛ 
بل إّن هذا التطابق هو شاهد عىل أّن القرآن الكريم قد جاء بام يتطابق مع فطرة البرش؛ 
فجميع األمثلة التي يذكروهنا لتأثر القرآن الكريم يف صياغة آمال عرب عرص اجلاهلية 
وجعلها نعاًم يف اجلنّة املوعودة ال يدّل عىل يشء سوى توافق القرآن الكريم وتطابقه مع 
فطرة العرب يف عرص اجلاهلية ال غري، وال يصل دلياًل عىل أّن القرآن الكريم قد تأّثر 
بآماهلم وأمانيهم. ذلك ألّن مجيع هذه النعم ليس منحرصة بأّمة عرب عرص اجلاهلّية 
أو جمتمع اجلزيرة العربية بل إّن تلك النعم خالدة وجامعة جلميع البرش، عالوة عىل أّن 
القرآن الكريم قد بنّي أّن تلك النعم تشمل مجيع آمال وأماين البرش بمختلف أذواقهم 
ُكم فيها 

َ
 (َول

وَن)]]] ْنُتْم فيها خاِلُ
َ
ْعنُيُ َو أ

َ ْ
ُّ ال

َ
ْنُفُس َو تَل

َ ْ
يف قوله تعاىل: (َوفِْيها َما تَْشَتهيِه ال

عوَن)]]]. ُكم فيها ما تَدَّ
َ
نُفُسُكم َول

َ
ما تَشَتيه أ

4/3/5/16. تأثّر القرآن الكريم قانونّياً بالثقافة املعارصة له:

له  املعارصة  بالثقافة  الكريم  القرآن  تأثر  شواهد  إحدى  أّن  بعضهم  اّدعى  وقد 
كانت  فقد  النساء  دون  الرجال  إىل  فيها  اخلطاب  وّجه  إذ  ذاهتا،  األحكام  آيات  هي 
الرشيفة:  اآلية  أّن  كام  التغليب.  باب  من  بالتذكري  اخلطاب  عىل  جارية  العرب  عادة 
) حتكي دعم الرشيعة للمجتمع الرجايل يف نظام اإلرث وأّن  نْثََينْيِ

ُ
ِر ُمْثل َحظِّ ال

َ
ك َ (لِلْ

) ( سورة الواقعة، اآليات: 22 و 23.  [1[

]2]- سورة الطور، اآلية: 20. 

]3]- سورة الزخرف، اآلية: 71. 

]4]- سورة فصلت، اآلية: 31. 
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من  نابع  مجيعه  وهذا  الرجل]]]  شخصّية  نصف  األنثى  شخصّية  حسب  قد  اإلسالم 
اإلنسانّية  القيم  نظر  وجهة  من  اإلسالم  أّن  عليه  واجلواب  الرجايل.  باملجتمع  التأثر 
مل جيعل أبدًا اجلنسّية معيارًا، بل جعل الشخصّية اإلنسانّية هي معيار التقنني يف مجيع 
األحكام الرشعّية، فمثاًل وضع اإلسالم أحكامًا سواء لكل من الرجل واملرأة يف كّل 
التعليم   [[[ املالّية  والترصفات  امللكّية   [[[ والعقاب  الثواب   ،[[[ اإليامن  احلرية يف  من: 
أّن مقدار سهم اإلرث زيادة وقّلة  ]]] وغريها، فضاًل عن  والرتبية والشغل والزواج 
ال يمكن أن يصلح دلياًل عىل ارتفاع القيمة اإلنسانّية أو انحطاطها؛ فلو كان الرشف 
والقيم اإلنسانّية معيارًا ملقدار سهم اإلرث لوجب أن يكون سهم إرث املعصومني 
عليهم السالم أكثر من غريهم من بني إخوهتم، بيد أّن األمر ليس كذلك؛ فإّننا نجد 
أّن أحكام الرشيعة تقتيض أن ترث السيدة فاطمة الزهراء نصف سهم أخيها إن كان 

هلا أخ وإن مل يتجاوز عمره األشهر. 

وعليه ال يمكن االستدالل عىل انخفاض القيمة اإلنسانّية للمرأة من خالل كون 
سهمها من اإلرث يف بعض األحيان نصف سهم الرجل، فقوانني اإلرث قد صيغت 
عىل أساس املوقع االجتامعّي واألرسي للمرأة والرجل ال عىل أساس جنسّيتهام، وأّما 
االعتقاد املغلوط بأّن سهم املرأة من اإلرث دائام يعادل نصف سهم الرجل فإّنه ناشئ 
يساوي  قد  املرأة  سهم  ألّن  ذلك  اإلرث؛  أحكام  مالحظة  يف  الدّقة  إعامل  عدم  من 
يف بعض احلاالت سهم الرجل بل قد يزداد سهم املرأة عن سهم الرجل يف حاالت 

أخرى، كام أّن هناك حاالت يكون سهم املرأة فيها نصف سهم الرجل.  

]1]- مخاش، سلوى، املرأة العربية واملجتمع التقليدي املتخلّف، ص 31. 

]2]- سورة الربوج، اآلية: 10، وسورة األحزاب، اآليتني: 36 و58، وسورة املمتحنة، اآلية: 10. 

]3]- سورة النساء، اآلية: 124. 

]4]- سورة النساء، اآلية: 32. 

]5]- العالمة املجليس، محمد باقر، بحار األنوار، كتب االجتامع، ج 10، ص 212، والحر العاميل، وسائل الشيعة، ج 

17، ص 436 و 437. 
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عىل  الرشع  فرضها  قد  واقتصادّية  اجتامعّية  واجبات  هناك  أّن  ننسى  أاّل  وجيب 
الرجال دون النساء؛ من قبيل: الذهاب إىل اجلهاد، ودفع املهر، دفع الدّية عىل العاقلة 

والتكّفل بنفقات األرسة.

والشبهة األخرى هي التفاوت بني دّية الرجل ودية املرأة، وقد جاء ترشيع الدّية يف 
ً...)]]] ومل يتطّرق القرآن 

ْن َيْقُتَل ُمْؤِمَنا
َ
القرآن الكريم يف اآلية الرشيفة (َوَما َكَن لُِمْؤِمٍن أ

الكريم إىل بيان مقدار الدية بل أّن الروايات هي التي حّددهتا وبذا ال يكون للقرآن 
اقتصادّية وال عالقة هلا  الدّية ومقدارها قضّية  أّن  الشبهة، كام  الكريم أي صلة هبذه 
بالقيمة اإلنسانّية، فضاًل عن أّن ازدياد دية الرجل عن دية املرأة أمر يصّب يف مصلحة 
املرأة، إذ إّن ورثة الرجل الذين يستحّقون ديته هم املرأة واألوالد كام أّن ورثة املرأة 

الذين يستحّقون ديتها هم الرجل واألوالد.

والتي وردت يف  النساء،  الرجال عىل  ِقوامة  املجال هي  الشبهة األخرى يف هذا 
ِمْن  ْنَفُقوا 

َ
أ َوبَِما  َبْعٍض  َبْعَضُهْم َعَ  الُل  َل  ضَّ

َ
ف بَِما  النَِّساءِ  وَّاُموَن َعَ 

َ
ق (الرَِّجاُل  اآلية الرشيفة: 

َغْيِب بَِما َحِفَظ الُل)]]]. وجيب يف مقام اجلواب عليها 
ْ
انَِتاٌت َحافَِظاٌت لِل

َ
اِلَاُت ق الصَّ

َ
ْمَوالِِهْم ف

َ
أ

البدء ببيان معنى الِقوامة؛ فهل تشمل الظلم واالجحاف بحقهّن واالعتداد بالنفس يف 
مقابلهّن وجتاهل حقوقهّن؟ فالقّوام هو الشخص الذي يسعى بكّل جّد وصدق إىل 
القيام بعمل ما، وعليه يكون للمرأة هذا احلّق عىل الرجل يف إطار األرسة، فالقوامة 
حياهتام  يبتدران  الزوجني  من  كاّل  أّن  بل  ومنزلة.  ترشيف  ال  ومسؤولّية  تكليف 

املشرتكة بعقد مقّدس.

واحد  لكّل  أّن  نجد  واملرأة؛  الرجل  يقتسمها  التي  املشرتكات  عن  وفضاًل 
وجّل  عّز  اهلل  وضع  ولذا  به.  خمتّصة  وجسامنّية  روحّية  وممّيزات  خصائص  منهام 
حقوقًا  له  عنّي  كام  واجلسامنّية  الروحّية  خصائصه  مع  تتناسب  تكاليف  منهام  لكّل 

]1]- سورة النساء، اآلية: 92. 

]2]- سورة النساء، اآلية: 34. 
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وُهنَّ  (َوَعِشُ بقوله:  للرجال  األخالقية  توصيته  الكريم  القرآن  بنّي  وقد  كذلك، 
 .[[[( َمْعُروِف 

ْ
بِال

وهناك أيضًا شبهات أخرى يف هذا املجال ترتبط بجواز تعدد الزوجات للرجال 
الرجل واملرأة؛ وقد تطّرقنا هلا يف  الشهادة بني  الطالق والتفاوت يف  وإعطائهم حّق 

كتابات أخرى]]].

5/3/5/16. تأثّر القرآن الكريم فقهّياً بالثقافة املعارصة له:

أقّرها بعد أن  الكريم  القرآن  لقد كان يف عرص اجلاهلّية أحكام عديدة؛ ومّلا نزل 
ديانة  شعائر  من  وهو  احلّج  األحكام:  تلك  ومثال  التعديالت؛  بعض  عليها  أجرى 
النبّي إبراهيم : بل وكان من العبادات الرائجة يف عرص اجلاهلّية أيضًا، وكذلك أمىض 
القرآن الكريم العمل بأحكام الظهار وأحكام املوايل. واجلواب عن هذه الشبهة هو أّن 
القرآن الكريم يقبل العنارص الثقافّية اإلجيابّية يف كّل عرص؛ ال سّيام إذا ما كانت تلك 

العنارص الثقافّية متجّذرة يف أديان ورشائع توحيدّية]]].

6/16. استنتاج:

يمكن اإلشارة إىل حصيلة ما تقّدم من خالل النقاط اآلتية:

أّوالً: ال يمكن حرص األحكام والتعاليم اإلسالمية يف خصوص دائرة األحكام 
اإلمضائّية؛ إذ يوجد يف اإلسالم ـ عالوًة عىل ذلك ـ جمموعة من األحكام التأسيسّية 

واإلصالحّية.

]1]- سورة النساء، اآلية: 19. 

]2]- عبدالحسني خرسو پناه، التعرف عىل التيارات املضادة للثقافات، مقولة النسويّة. 

]3]- مقال: القرآن والثقافة املعارصة )بالفارسية: قرآن وفرهنگ زمانه(، محّمدعيل رضايئ األصفهاين، مجلة )معرفت(، 

العدد 26، ص 49.
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لألحكام  وإمضاء  تقرير  إال  هي  ما  ـ  األمر  واقع  يف  ـ  اإلمضائّية  األحكام  ثانيًا: 
واليهودية  اإلبراهيمية  الرشيعة  من  أي:  ـ  السابقني  األنبياء  من  املوروثة  والتعاليم 
والنرصانية والزرادشتية والصابئة، وما سوى ذلك ـ وليست تقريرًا أو إمضاًء لعرص 
أهل  عليه  تعارف  ما  اإلسالم  ُيقّر  أن  الستلزم  كذلك  األمر  كان  لو  إذ  اجلاهلية؛ 
اجلاهلية من آداب ومناسك، والستلزم أاّل يثور ضّد القضايا العرفّية وثقافة العرص 
التي كانت  أّن هذه الرشائع  اجلاهيّل، وأاّل يدعو إلصالحها وتعديلها. ومن املعلوم 
تتحىّل بكتب ساموّية ومنظومات ترشيعّية ابُتليت عىل مّر الزمن بالتحريف الذي نال 
هبا،  املساس  دون  ساملًة  بقيت  مفرداهتا  من  جمموعة  لكّن  النقصان،  أو  بالزيادة  منها 
وقد أمضت الرشيعة اإلسالمية هذه املجموعة، وأقّرهتا. والسبب الذي يقف خلف 
تأييد األحكام اإلمضائّية اّتساقها مع الفطرة واجلبّلة اإلنسانّية، وتناغمها مع الرشائع 

السابقة.

العليم  َوَتَعاىٰل  ُسبَحانَُه  اهلل  أمر  انطالقًا من  النبوّي  والتقرير  اإلمضاء  ثالثًا: يصدر 
باملصالح واملفاسد احلقيقية لألشياء. إذا كان األمر كذلك، فام بال هؤالء التنويرّيني 
املنبهرين بالغرب، وماذا ُيرّبر هلم حذف األحكام اإلهلية وإبعادها؛ من دون أّي إملام 
عرص  قلوانني  بله  برّشت  ملا  وتقرير  إلمضاء  ساعني  احلقيقّيلة،  واملفاسد  باملصالح 

احلداثة؟!

*  *  *



17. ختم النبّوة

1/17. متهيد:

التي أضحت يف اآلونة األخرية  التفسريّية  املباحث  النبّوة أحد  يمّثل بحث ختم 
يف ضمن مباحث علم الكالم اإلسالمّي، فحظيت بعدد كبري من عملّيات التحليل 
والتوضيح. ويف هذا الفصل، سوف نعرض توضيح موضوعات؛ من قبيل: حقيقة 
النبّوة،  ختم  وأسباب  املوضوع،  هذا  يف  البحث  وسوابق  النبّوة،  وختم  اخلتم، 
بعض  آراء  وتبيني  والعرفاء،  واحلكامء  واملتكّلمني  املفّسين  من  كّل  ورشوحات 
املفّكرين املعارصين؛ من أمثال: إقبال الالهورّي، ورشيعتي، واملطّهرّي، ثّم نستعرض 

الردود عىل الشبهات املطروحة يف هذا املوضوع؛ قدياًم وحديثًا]]]. 

2/17. معنى ختم النبّوة:

اليشء«]]].  و»هناية  اليشء«]]]،  و»تغطية  »الطبع«]]]،  بمعنى:  اللغة  يف  اخلتم  ورد 
واملراد به هنا آخر اليشء وهنايته.

]1]- أتقّدم بالشكر الجزيل لجهود سامحة الشيخ الفاضل حّجة اإلسالم حسن بناهي آزاد ملا قّدمه من عون يف 

تدوين املالحظات يف مبحث الخامتيّة. 

]2]- قال ابن سيده: »ختمه، يختمه، ختاًم: طبعه« املحكم، ج5، ص 26. وقد ذكر هذا ابن منظور يف لسان العرب، 

ج12، ص 163، وصاحب القاموس املحيط، ج 2، ص15. ويقول الزبيدّي: »معنى ختم وطبع واحد يف اللغة« تاج 

العروس، ج 8، ص266. ]م]

]3]- ورد الختم يف اللغة مبعنى تغطية اليشء واالستيثاق منه بحيث ال يدخله يشء وال يخرج منه يشء؛ فقد قال 

ابن سيده: »والختم عىل القلب أاّل يفهم شيئاً وال يخرج منه يشء« املحكم، ج5، ص 26. وقد ذكر هذا ابن منظور 

يف لسان العرب، ج12، ص 163، والزبيدّي يف تاج العروس، ج 8، ص 266. ]م]

]4]- قال صاحب املحكم: »وختم اليشء يختمه: ختام بلغ آخره، وخاتم كل يشء: عاقبته وآخرته« املحكم، ج5، 

ص26. وقال الراغب اإلصفهايّن ـ عند حديثه عن الصور التي يرد بها لفظ الختم ـ : »وتارة يعترب منه بلوغ اآلخر، 

ومنه قيل: ختمت القرآن أي انتهيت إىل آخره«، إىل أن قال: »وخاتم النبيني؛ ألنّه ختم النبّوة، أي متّمها مبجيئه« املفردات، 

ص 142-143. وقال صاحب القاموس ج 2، ص15: »والخاتم من كل، يشء: عاقبته وآخرته، وآخر القوم كالخاتم«. ]م]
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األنبياء«  ]]]. و»خاتم  وأّما ما يكون اجلزء األخري من يشء ما؛ فيسّمى »اخلاتم« 
هو الفرد الذي يمّثل ناية األنبياء. وُيطلق لفظ »اخلاتم« أيضًا عىل اليشء الذي يكون 
ُيوضع  الذي  ـ  اليشء  انتهاء  وسم  أو  واكتامله،  شء  متام  عىل  الداّلة  العالمة  بمنزلة 

بقصد منع دخول يشء من اخلارج إليه، أو تداخل األغيار معه. 

بناًء عىل ذلك، نحن أمام معنيني لكلمة »خاتم«: األول مأخوذ من مصدر الفعل 
الواضح  األثر  بمعنى  والثاين  اليشء.  إهناء  يعني  أّنه  تقّدم  والذي  )َخَتم(،  املفتوح 
أثر  ذات  املقصود هو  األّول:  املعنى  ففي  انتهائه.  للداللة عىل  اليشء  املوضوع عىل 
اليشء الذي هو من قبيل نقش اخلاتم والطابع املوضوع للداللة عىل االنتهاء، ويف 
املعنى الثاين املقصود هو األثر املرتّتب عىل الفرد الذي يمّثل هناية اليشء ومتامه؛ من 

قبيل امتناع وقوع التغيري والتبديل يف اليشء الذي ُوسم باخلتم وطابع االنتهاء]]].

وقد وردت هذه الكلمة يف القرآن الكريم بمعنى »ختم النبّوة« عىل نحو رصيح 
الكريم من  القرآن  40 من سورة األحزاب، كام وردت معان أخرى هلا يف  اآلية  يف 
قبيل: اخلتم عىل قلوب الكّفار وإغالقها، حيث وردت يف سورة البقرة اآلية رقم 7 
ويف سورة األنعام اآلية رقم 46. وكذا وردت بمعنى اخلتم عىل األفواه باإلسكات يف 
يوم القيامة، ثّم أخذ الشهادة من األيدي واألرجل، يف سورة يس اآلية رقم 65. وكذا 
الشورى  إذا ما ختّلف عن احلّق، يف سورة  القلب  باخلتم عىل  النبّي  وردت يف هتديد 
اآلية رقم 24. ووردت كذلك يف اخلتم عىل قلوب مّتبعى األهواء والضاّلني وآذاهنم، 
يف سورة اجلاثية آلية رقم 23، ويف بيان عالمة رشاب أهل اجلنّة؛ بمعنى أّنه مل تتناوله 

يد أحد قبلهم، يف سورة املطّففني اآلية رقم 25 و26.

وعىل هذا األساس، فإّن معنى اخلتم هو انتهاء اليشء ـ وهو املعنى املقابل لالبتداء 

]1]- مفردات الراغب اإلصفهاين؛ ختم. 

]2]- عمدة الحفاظ، أحمد بن يوسف عبدالدائم، ج1، ص 489.
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والرشوع ـ وهذا املعنى هو نتيجة لنهاية اليشء وكامله]]]. 

من هنا، فإّن إطالق لقب »خاتم األنبياء« عىل نبّي اإلسالم 9 يعني أّنه يّتصف 
بأّنه النبّي الذي متّت عىل يده سلسلة أنبياء اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل؛ حيث وصلت النبّوة إىل 

أوج كامهلا ببعثته]]]. 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن املعنى عند نطق كلمة »اخلاتِم« )بكس التاء( خيتلف عنه 
عند نطق كلمة »اخلاَتم« )بفتح التاء(، فالكلمة بالكس تعني الشخص الذي حّقق هناية 
النبّوة، واكتملت  انتهت معه  الذي  بالفتح تعني الشخص  )النبّوة(، والكلمة  اليشء 
بإرساله]]]. وعىل هذا األساس فلن يأيت نبّي بعده بل ستكون شيعته نافذة وباقية إىل 

يوم القيامة]]]. وهذا هو املعنى الذي ورد يف اآلية األربعني من سورة األحزاب.
ويرتبط بحث ختم النبّوة يف اإلسالم بمباحث أخرى مهّمة؛ من مجلتها: رضورة 
أن هيدي اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل الناس، وأن يرسل إليهم الرسل، وتعميم إرسال الرسل 
والقرآن  اإلسالم  دين  كامل  للدين]]]،  الفطرّي  البرش  واحتياج  البرش]]]،  مجيع  عىل 

]1]- التحقيق يف كلامت القرآن الكريم، سيد حسن مصطفوي، ج3؛ مادة )ختم(.

]2]- كشف األرسار وعّدة األبرار، عبدالله األنصارّي، ج8، ص 62 و63.

]3]-التبيان، الطويّس، ج8، ص346.

]4]- مجمع البيان، الطربيّس ج4، ص 437 وج8، ص 567؛ امليزان، الطباطبايّئ، ج16، ص 325.

]5]- كشف املراد، الحسن بن يوسف الحيّل، ص359؛ قواعد املرام، القاعدة 6، الركن 3، البحث 6. اآليات التي رّصحت 

بهذا املعنى هي: اآلية 107 من سورة األنبياء، اآلية 1 من سورة األنبياء، اآلية 108 من سورة سبأ وغريها. كام أّن هناك 

العديد من الروايات أيضاًً من قبيل هذه االرواية املرويّة عن النبي 9: »بعثت إىل األسود واألبيض واألحمر«. محّمد 

بن شهر آشوب املازندراين؛ مناقب آل أيب طالب ، قم، العالمة، 1379ق، ج2، ص 25؛ ابن أيب الحديد املعتزيل، رشح 

نهج البالغة، ج5 )20 مجلّد يف 10 مجلّدات(، ص 55، وقد دلّت العديد من اآليات الرشيفة عىل هذا املعنى؛ منها عىل 

سبيل املثال: اآلية1 من سورة إبراهيم، اآليات 110 و138 و185 من سورة البقرة، اآلية 79 من سورة النساء، اآلية 185 

من سورة األعراف، اآلية 2 من سورة يونس واآلية 54 من سورة الحج، والتي ورد فيها الخطاب بلفظ )الناس( بعنوانهم 

مخاطبي القرآن الكريم واإلسالم، وأيضاً ميكن اإلشارة إىل اآلية 52 من سورة القلم، اآلية 87 من سورة ص واآلية 90 من 

سورة األنعام، والتي ورد يف الخطاب بلفظ)العاملني( جاعالً إياهم الهدف واملخاطب للقرآن الكريم واإلسالم.

]6]- اآلية 30 من سورة الروم، رشح األربعني حديثاً، اإلمام الخمينّي، ص 86 و152. الدين شمس ال تغرب )بالفارسية: 

خورشيد دين هرگز غروب مني كند( األعامل الكاملة )بالفارسية(، ج3، ص384 ـ 388.
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 .[[[
الكريم وخلودمها]]]، وأوصاف نبّي اإلسالم 9 

وجيدر بنا يف هذا املقام التذكري إمجاالً بأن ال دين مقبول سوى دين اإلسالم:

 .[[[
َاِسِيَن) 

ْ
ِخَرةِ ِمَن ال

ْ
ْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآل

َ
ل
َ
ِم ِديًنا ف

َ
ِْسال

ْ
 (َوَمْن يَبَْتِغ َغرْيَ اإل

ملا صّح  القصوى؛ وإال  القول اإليامن بكامل دين اإلسالم وجامعّيته  والزم هذا 
النهائّي  اهلدف  بأّن  القايض  املنطلق  املقبول. هذا من ذات  الوحيد  الدين  بأّنه  القول 
من إرسال الرسل ونزول الكتب الساموّية هو هداية البرش إىل سبيل الكامل والسعادة 
احلقيقّية، وما كان لدين أن خيتّص هبذه امليزة الفّذة لو مل يكن مشتماًل عىل هذه الصفة؛ 

السّيام وقد رّصح اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل بارتضائه اإلسالم دينًا للمسلمني: 

ُكْم ِديَنُكْم 
َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ َْشْوُهْم َواْخَشْوِن الْ  تَ

َ
ال

َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم ف

َّ
َْوَم يَئَِس ال (الْ

ٍم 
ْ
ث َم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِف َمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجانٍِف إِلِ

َ
ِْسال

ْ
ُكُم اإل

َ
ْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
وَأ

.[[[
إِنَّ الَل َغُفوٌر رَِحيٌم) 

َ
ف

3/17. تاريخ عقيدة ختم النبّوة:

يمّثل القرآن الكريم أهّم وأّول املصادر التي رّصحت بكون نبي اإلسالم 9 هو 
خاتم األنبياء: 

ٍء  ِكْن َرُسوَل اللِ وََخاَتَم انلَّبِيِّنَي َوَكَن الُل بُِكلِّ َشْ
َ
َحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َول

َ
بَا أ

َ
(َما َكَن حمّمد أ

.[[[
َعلِيًما) 

]1]- محارضات يف اإللهيّات، السبحايّن، تلخيص: الربّاين الكلبايكاين، ص 488. سورة فّصلت: 42.

]2]- سرية الرسول األكرم يف القرآن الكريم )بالفارسية: سريه رسول اكرم در قرآن(، الجوادّي اآلميّل، ج8، ص59 و60 و144 و145.

]3]- اآلية 85 من سورة آل عمران. 

]4]- اآلية 3 من سورة املائدة.

]5]- اآلية 20 من سورة األحزاب.
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اإلسالم،  دين  يف  االعتقادّية  والقطعّيات  املسّلامت  إحدى  القضّية  هذه  ومتّثل 
9 وأمري  املعصومني:؛ حيث رّصح رسول اهلل  أهّنا وردت رصاحًة يف روايات  كام 

املؤمنني 7 هبذا األمر؛ من ذلك ما روي عن رسول اهلل9: 

»أرسلت إىل الناس كاّفة، يب ُختِم النبّييون«]]]. 

وما ورد يف خطابه 9 لإلمام عيل 7: 

»أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إىل أّنه ال نبّي بعدي«]]].

وقد تطّرق اإلمام عيل 7 إىل بيان انقطاع النبّوة واصفًا الرسول 9 بأّنه الذي 
طوى صحيفة الوحي وختمها؛ حيث قال: 

ِمَن  َك  َغرْيِ بَِمْوِت  َينَْقطِْع  مَلْ  َما  بَِمْوتَِك  اْنَقَطَع  َلَقِد  اهلل  َرُسوَل  َيا  ي  َوُأمِّ َأْنَت  »بَِأيِب 
ْمَت َحتَّى  ْن ِسَواَك َوَعمَّ يًا َعمَّ َت ُمَسلِّ ْصَت َحتَّى رِصْ اَمِء َخصَّ ْنَباِء َوَأْخَباِر السَّ النبّوة َواإْلِ

َصاَر النَّاُس فِيَك َسَواًء...«]]] .

وروي عنه 7 أّنه قال: »قّفى به الرسل وختم به الوحي«]]].

كام كان 7 يصف رسول اهلل 9 بعبارات تدّل عىل خامتّيته، من قبيل: 

»اخلاتم ملا سبق الفاتح ملا انغلق«.

»أمني وحيه وخاتم رسله« و»خاتم النبّيني«]1]].

]6]- صحيح مسلم، ج8، ص89. الطبقات الكربى، ج1، ص 65. مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص 81 و84. جعفر 

سبحاين، اإللهيّات، ج3، ص 500.

]7]- الكايف، ج8، ص 106.

]8]- نهج البالغة، خطبة 235.

]9]- نهج البالغة، خطبة 133.

]10]- املصدر السابق، خطبة 72 وخطبة 87 وخطبة 173.



الكالم اإلسالمي المعاصر 236

4/17. األدلّة عىل ختم النبّوة

ختم  ألّن  ذلك  النبّوة؛  ختم  إلثبات  عقيّل  وبرهان  دليل  إقامة  املمكن  من  ليس 
النبّوة ُيعّد من البحوث الدينّية املحضة، فإثباهتا يتّم من خالل اآلية األربعني من سورة 

األحزاب؛ فضاًل عن جمموعة من الروايات. 

»واجب  يف  هل(   726( احليّل  العالمة  منهم:  ـ  املسلمون  املتكّلمون  ذكر  وقد 
االعتقاد«، والفاضل املقداد )826 هل( يف رشح كالم العالمة ثالثة أدّلة نقلّية: 

* أّوالها: اآلية املذكورة آنفًا.

* وثانيها: هو خطاب الرسول 9 لأمري املؤمنني 7؛ حيث قال: 

»أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إىل أّنه ال نبّي بعدي«.

* وثالثها: هو اإلمجاع]]].

كام ذكر أيضًا دليَل اإلمجاع املال صالح املازندرايّن يف رشحه ألصول الكايف]]].

وكتب ابن امليثم البحرايّن يف رشحه لنهج البالغة: 

من  مستفاد  اخلتام  وهذا  النبّيني(  )خاتم  كقوله  الوحي(  به  )وختم  »وقوله 
الرشيعة وليس للعقل يف احلكم بانقطاع الرسل فيه جمال بل ذلك من األمور املمكنة 

عنده...«]]].

قدراتنا،  من  أعمق  أمر  النبّوة  ختم  معايري  أّن  املعارصين  املفّكرين  بعض  ويرى 

الهندي، ج11، ص 599؛ مجمع  املتقي  األقوال،  العامّل يف سنن  كنز  البخاري، ج5، ص42؛  البخاري،  ]1]- صحيح 

الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمّي، ج9، ص 109؛ االعتامد يف رشح واجب االعتقاد، الفاضل املقداد.

]2]- املال صالح املازندراين؛ رشح أصول الكايف، ج، باب الفرق بني الرسول والنبّي واملحّدث، ص 120.

]3]- رشح نهج البالغة، ابن ميثم البحرايّن، ج1، ص572. 
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ومدى معرفتنا وعلمنا؛ حيث إّن ختم النبّوة بنبّي اإلسالم 9 وجعله آخر مبعوث 
من قبل اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل هو مقتىض احلكمة اإلهلّية. 

خامتّية  عىل  يدّل  بنفسه  واخللود  بالكامل  اإلسالم  اّتصاف  كون  يف  شّك  وال 
أمران  والكامل  النبّوة  فختم  آخر.  نبّي  بعثة  احتامل  النتفاء  ذلك   ،9 اإلسالم  نبّي 
متالزمان؛ أي: ال يمكن أن يّتصف دين بخامتّية األديان من دون اشتامله عىل دواعي 

الكامل، أو أن يشتمل عىل دواعي الكامل النهائّي، وال يكون هو الدين اخلاتم]]].

5/17. تبيني معنى ختم النبّوة :

والعرفانّية  والكالمّية  التفسريّية  مؤّلفاهتم  يف  املسلمني  علامء  من  عدد  تناول 
وغريها، موضوع ختم النبّوة وعملوا عىل تبيينها ونقض ما أورد عليها من شبهات.

1/5/17. رؤية املفرّسين:

تناول عدد من علامء املسلمني ـ سنّة وشيعة ـ يف تفاسريهم يف ذيل اآلية األربعني 
مفّسي  معظم  أّن  ونجد  وتوضيحها.  النبّوة  ختم  معنى  تبيني  األحزاب  سورة  من 
أهل السنّة قد ذكروا ـ يف ضمن توضيحهم معنى ختم النبّوة ـ ما روي يف كتبهم عن 

النبّي9 أّنه قال: 

َلبِنٍَة  َمْوِضَع  فِيَها  َوَتَرَك  َوَأْكَمَلَها،  َفَأْحَسنََها  َداًرا  َبنَى  َرُجٍل  َكَمَثِل  النَّبِيِّنَي  يِف  »َمَثيِل 
مَلْ َيَضْعَها، َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن بِاْلُبنَْياِن َوَيْعَجُبوَن ِمنُْه َوَيُقوُلوَن: َلْو َتمَّ َمْوِضُع َهِذِه 

بِنَة«]]]. بِنَِة، َفَأَنا يِف النَّبِيِّنَي َمْوِضُع تِْلَك اللَّ اللَّ

]1]- معارف القرآن، مباحث السبيل والدليل )بالفارسية: معارف قرآن، راه وراهنامشنايس(، محّمد تقي مصباح، ج5، 

ص 184. دروس يف العقيدة اإلسالمية )بالفارسية: آموزش عقايد(، محّمد تقي مصباح، ص 286.

]2]- تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن كثري، ج3، ص 501،. تفسري روح املعاين، ج12، الجزء 22، ص 46. صحيح 

مسلم، كتاب الفضائل، ج8، ص21 و32، الباب : باب ذكر كونه خاتم النبيّني، حديث 2286 و2287. راجع: مسند 

أحمد بن حنبل، ج3، حديث 3534 و3535. 
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اآلية  تفسري  ذيل  يف  احلويزي  ذكر  فقد  الشيعة؛  كتب  يف  املعنى  هذا  جاء  وقد 
األربعني من سورة األحزاب املعنى الذي بّيناه سابقًا من ختم النبّوة]]].

أّما العالمة الطباطبائي فقد ذكر يف تفسريه لآلية األربعني من سورة األحزاب 
ل عالوة عىل بيان شأن نزوهلا ل املراد من ختم النبّوة يف اآلية الرشيفة؛ حيث قال: 

رسالة  حيمل  الذي  هو  الرسول  وأّن  والنبّوة  الرسالة  معنى  مّر  فيام  عرفت  وقد 
من اهلل إىل الناس والنبي هو الذي حيمل نبأ الغيب الذي هو الدين وحقائقه والزم 
ذلك أن ترتفع الرسالة بارتفاع النبّوة فإن الرسالة من أنباء الغيب، فإذا انقطعت هذه 
األنباء انقطعت الرسالة. ومن هنا يظهر أّن كونه 9 خاتم النبيني يستلزم كونه خامتًا 
للرسل. ويف اآلية إيامء إىل أّن ارتباطه 9 وتعّلقه بكم تعّلق الرسالة والنبّوة وأّن ما 

فعله كان بأمر من اهلل سبحانه]]]. 

عرص  يف  يدعيه  من  وتصديق   9 اإلسالم  رسول  بعد  نبّي  ظهور  إّدعاء  أّن  كام 
اإلسالم يعني إنكار رضورة الدين ونقض رصيح كالم اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل]]].

وكتب حمّمد جواد مغنية بعد أن بنّي اتفاق نظر املسلمني يف القول بخامتّية رسول 
اإلسالم 9؛ ما يأيت: 

»اتفق املسلمون قوالً واحدًا عىل أّنه ال وحي إىل أحد بعد حمّمد9، ومن أنكر 
دلياًل  ذكر  أّنه  كام  قتله«،  وجب  حمّمد  بعد  النبّوة  ادعى  ومن  بمسلم،  هو  فام  ذلك 
الغاية  »إّن  قال:  حيث  الروايات؛  اآليات  ذكر  جمّرد  إىل  إضافة  النبّوة  ختم  عىل  آخر 

]1]- عبد العيل جمعة العرويس الحويزي، تفسري نور الثقلني، ج4، ص 284.

]2]- محّمد حسني الطباطبايّئ، امليزان، ج16، ص 325.

]3]- أبو منصور عبدالقاهر التميمّي، أصول الدين، ص 162 و163. ميمون بن محّمد النسفي، بحر الكالم، ص 274.
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األوىل واألخرية من بعثة النبي هي أن يبلغ قوله تعاىل إىل عباده، وما من يش ء يريد 
ا 

ْ
نل اهلل سبحانه أن يبلغه إىل عباده إال وهو موجود يف القرآن الكريم، قال تعاىل: (َونَزَّ

 )]]]... وقد خّص 
ْ

ِكتاِب ِمْن َش
ْ
رَّْطنا ِف ال

َ
 َشْ ٍء)]]] وقال: (ما ف

ِّ
 لُِك

ً
ِكتاَب تِبْيانا

ْ
ْيَك ال

َ
َعل

املراتب وأكمل صفات الكامل بحيث ال يش ء فوقها إال اهلل  9، بأسمى  اهلل حمّمدًا 
اجلهات...  مجيع  من  إكامله  إليه،  أنزل  الذي  الوحي  إكامل  ذلك  ومن  اهلل.  وصفات 
]إّن[ حمّمدًا ودين حمّمد قد استوفيا مجيع صفات الكامل، وبلغا الغاية منها والنهاية، 
متامًا كام بلغت الشمس احلّد األعىل من النور، فال كوكب وال كهرباء يمتلئ الكون 
بنورمها بعد كوكب الشمس .. كذلك ال نبّي يأيت بجديد خلري اإلنسانية بعد حمّمد«]]].

حيث  أيضًا؛  أخرى  جهات  من  النبّوة  ختم  موضوع  الكريم  القرآن  تناول  وقد 
لِلنَّاِس  ًة 

َّ
َكف  

َّ
إِل َناَك 

ْ
ْرَسل

َ
أ لكاّفة البرش:(َوَما  بأّن رسول اإلسالم قد ُبعث رسوالً  رّصح 

بَِشريًا َونَِذيًرا)]]]. 

ِمنَي نَِذيًرا)]]]. 
َ
َعال

ْ
وَن لِل

ُ
اَن َعَ َعْبِدهِ ِلَك

َ
ُفْرق

ْ
َل ال ِي نَزَّ

َّ
وأّنه منذر البرش كاّفة: (َتَباَرَك ال

ووصف القرآن رسول اإلسالم أيضًا بأّنه مظهر رمحة اهلل تعاىل عىل العاملني: (َوَما 
ِمنَي)]]]. 

َ
َعال

ْ
 رَْحًَة لِل

َّ
َناَك إِل

ْ
ْرَسل

َ
أ

ومل يكن بني األنبياء من نال هذه اخلصائص.

]1]- سورة النحل، اآلية: 89.

]2]- سورة اآلنعام، اآلية: 38.

]3]- تفسري الكاشف، ج6، ص 225 و226، وأيضاً راجع: الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن والسّنة، محّمد صادقي، 

سورة األحزاب، ج 22، ص 153 إىل 158.

]4]- سورة سبأ، اآلية: 28.

]5]- سورة الفرقان، اآلية: 1.

]6]- سورة األنبياء، اآلية: 107.
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الكريم،  والقرآن  وعامليته  اإلسالم  شمولية  عىل  الداّلة  العالمات  أهّم  ومن 
وخلودمها وأبدّيتهامـ  ومها من لوازم ختم النبّوة ل التحّدي العاّم الذي رّصح به القرآن 
الكريم؛ حيث حتّدى ـ بكّل رصاحة ل اجلّن واإلنس مظهرًا عجزهم عن اإلتيان بمثيل 

للقرآن، وجاء هذا التحّدي بّينًا يف اآليتني 32 و24 من سورة البقرة: 

تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن 
ْ
أ
َ
َا َعَ َعْبِدنَا ف

ْ
نل ا نَزَّ ْنُتْم ِف َرْيٍب ِممَّ

ُ
(َوإِْن ك

َِجاَرةُ 
ْ

وُدَها انلَّاُس َوال
ُ
ِت َوق

َّ
اتَُّقوا انلَّاَر ال

َ
وا ف

ُ
ْن َتْفَعل

َ
وا َول

ُ
ْم َتْفَعل

َ
إِْن ل

َ
ْنُتْم َصاِدقنَِي )23( ف

ُ
اللِ إِْن ك

َكفِِريَن)24().
ْ
ْت لِل ِعدَّ

ُ
أ

وقد قام بعض املفّسين ببيان ختم النبّوة وحتليلها عىل النحو اآليت:

يتواصل نزول الوحي اإلهلي عل أهل البيت:؛ ولكن ال بنزول رشع ابتدائّي بل 
تفصياًل لإلمجال الذي نزل يف القرآن الكريم عىل النبي9، وذلك ما تعّهد اهلل ُسبَحانَُه 

َوَتَعاىٰل بحفظه:

َافُِظوَن)]]]. 
َ

ُ ل
َ

َر َوإِنَّا ل
ْ
ك َا الِّ

ْ
نل ُْن نَزَّ (إِنَّا نَ

9 إىل ركائز ثالثة: خامتّية نفس الرسول  ويمكن حتليل خامتّية رسول اإلسالم 
9 لألنبياء والرسل اآلخرين، وخامتّية الكتاب الساوّي النازل عليه للكتب الساموّية 

األخرى، وخامتّية رشيعته لبقّية الرشائع اإلهلّية]]].

من  9؛  اإلسالم  بنبي  النبّوة  ختم  يف  األدّلة  من  جمموعة  املفّسون  رسد  وقد 
نبّي هو أرأف األنبياء وأرمحهم وأفضلهم يف  الذي ال يكون بعده  النبّي  أّن  مجلتها: 

]1]- سورة الحجر، اآلية: 9.

]2]- الفرقان، ج22، ص 154 إىل 158.
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هداية األّمة وإرشادها. وبعبارة أخرى: لكّل واحد من األنبياء نصيبه من اإلشفاق 
اخُتّص  قد  األنبياء  أفضل  أّن  غري  واإلرشاد،  واهلداية  إليها  والنصح  أّمته  عىل 
خاتم  نفسه  وهو  إليها،  والنصح  أّمته  عىل  اإلشفاق  من  املمكنة  الدرجات  بأسمى 
بعده  لُيتّممه من سيأيت  والرأفة  اإلشفاق  أّي نصيب من  بقاء  لعدم  األنبياء؛ وذلك 
بأوفر قدر من اإلشفاق  اخُتص رسول اإلسالم  بعده. وقد  نبّي  إذ ال  األنبياء؛  من 
 رَْحًَة 

َّ
َناَك إِل

ْ
ْرَسل

َ
والرأفة والرمحة، وإّننا لنرى هذا املعنى جلّيًا يف اآلية الكريمة: (َوَما أ

ِمنَي)]]]. 
َ
َعال

ْ
لِل

ومن هذا املنطلق كان 9 خاتم الرسل]]] وقد سّد باب بعثة األنبياء به]]].

وكذلك نشاهد الدليل اآليت يف آراء املفّسين: 

التي  الدرجة  تلك  والفضيلة؛  الكامل  إىل أسمى درجات  وصل رسول اإلسالم 
ال يعلوها إال درجة اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل وصفاته، وال يمكن ألحد من املخلوقات أن 
ينال درجة أعىل منه أبدًا، لذا كان الوحي النازل عليه 9 مّتصفًا بكونه أكمل وحي 

ومشتماًل عىل أسمى احلقائق واملعارف. 

وبناًء عىل هذا، لن يأيت نبّي برسالة جديدة بعد رسالة رسول اإلسالم األكرم 9، 
ولن حتدث بعثة لنبّي بعد بعثته 9 ]]]. 

ٍة  مَّ
ُ
ٍء) يف قوله تعاىل: (َويَْوَم َنْبَعُث ِف ُكِّ أ  َشْ

ِّ
ويظهر هذا املعنى جلّيًا يف (تِبَْيانًا لُِك

]1]- سورة األنبياء، اآلية: 107.

]2]- التفسري الكبري، الفخر الرازي، ج25، ص 214. تفسري روح املعاين، الجزء 22، ص 46.

]3]- روض الجنان، ج15، ص 432. 

]4]- تفسري الكاشف، ج6، ص 225 و226.
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ٍء   َشْ
ِّ

تِبَْيانًا لُِك ِكَتاَب 
ْ
ال ْيَك 

َ
َا َعل

ْ
نل ءِ َونَزَّ

َ
ْنُفِسِهْم وَِجْئَنا بَِك َشِهيًدا َعَ َهُؤل

َ
أ ْيِهْم ِمْن 

َ
َشِهيًدا َعل

ُمْسلِِمنَي)]]]. 
ْ
ى لِل َوُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ

2/5/17. رؤية املتكلّمني:

يرى الشيخ املفيد ـ املتكّلم اإلمامّي املشهورل يف بيانه أدّلة خامتّية نبّي اإلسالم 9 
بأّن الدليل عىل ختم النبّوة هو اآليات والروايات. 

وقلد أشلار إىل اآليلة األربعلني ملن سلورة األحلزاب وإىل الروايلة التلي سلبق 
ذكرهلا ملن خطاب الرسلول 9 اإلملام علّيًا 7 ]]]. غـري أّنه يضيـف يف مكان آخر 

كتبه:  مـن 

يلزم من عموم نبّوته كونه خاتم األنبياء]]]. 

الناس  إىل  »أرِسلُت  الرشيف:  النبوّي  للحديث  ناظرًا  كان  املفيد  الشيخ  وكأّن 
كاّفة«]]]. 

وقد تناول املتكّلمون يف آثارهم هذا الدليل: 

لقد ُبعث رسول اإلسالم 9 بأفضل كتاب وأتّم رشيعة ومّلة وأكمل دين وجاء 
برشيعة تضمن قضاء مجيع حوائج مجيع املخلوقات يف كّل زمان وكّل مكان وحتت أي 

]1]- سورة النحل، اآلية: 89. 

]2]- النكت االعتقاديّة، مجموعة مصّنفات الشيخ املفيد، ج10، ص 37.

]3]- أوائل املقاالت، ص 175. 

]4]- صحيح مسلم، ج 8، ص 89. مسند أحمد، ج 4، ص 81 و84. اإللهيّات عىل هدي الكتاب والسّنة والعقل، 

السبحايّن، ج 3، ص 500. 
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ظروف. وبناًء عىل هذا، لن ُيبعث رسول بعده]]]. 

3/5/17. رؤية الحكامء:

بعض  يتطّلب  أمر  أّنه  غري  فلسفيًا،   9 اإلسالم  نبي  خامتّية  تبيني  املمكن  من 
التفصيل اخلارج عن جمال هذا املخترص. 

وعىل سبيل املثال نجد أّن صدر املتأهلني يقول: 

فالنبّوة والرسالة من حيث ماهيتهام وحكمهام ما انقطعت وما نسخت وإنام انقطع 
الوحي اخلاص]]]. 

وهذا يعني أن ختم النبّوة تعني انقطاع الوحي. 

وقد تناول املحقق الالهيجّي معنى ختم النبّوة والدليل العقائدّي عليها مبّينًا إّياه 
ببيان فلسفّي ممزوج بمصطلحات احلكمة املتعالية؛ حيث قال:

املراد من ختم النبّوة هو الصادر األّول الذي حييط بدائريت القوس صعودًا ونزوالً. 
وإّن أرقى مراتب الكامالت اإلنسانّية هي النبّوة التي تنطوي بدورها عىل مراتب شّتى. 

بيان  جنابذي،  محّمد  سلطان  حاج  إىل:  الرجوع  ميكن  كذلك  االعتقاد.  صحيح  إىل  اإلرشاد  الفوزان،  صالح   -[1[

السعادة، ج 3، ص 249. »هذه الكلمة للرتقي عن كونه أباً ألّمته فكأنّه قال بل هو أب لجميع املرسلني وأممهم ألنّه 

خامتهم والخاتم ينبغي أن يكون محيطاً بالكّل ومنسوباً إىل الكّل نسبة األب إىل األوالد...« وواضح أّن لفظة )أب( قد 

وردت يف هذه العبارة عىل نحو من الكناية عن اإلحاطة الوجوديّة له  بجميع املمكنات واملخلوقات اإللهيّة. وجدير 

بالذكر أن رسول الله 9 نفسه قد ذكر هذه اللفظة بالنسبة إىل أّمته؛ حيث ورد يف املجامع الروائيّة الشيعية: 

»أنا وعيل أبوا هذه األّمة« راجع: بحار األنوار، ج 16، ص 95؛ ج 23، ص 128؛ ج 26، ص 263؛ ج 36، ص 11. أمايل 

الصدوق، ص 14و331. عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 85. كامل الدين، ج 1، ص 26. غري أّن العبارة األوىل قد أوردت 

لفة )أب( مثبتة إحاطته  بالنسبة إىل جميع البرش حتى األنبياء اآلخرين أيضاً. 

]2]- صدر املتألهني الشريازي، الشواهد الربوبيّة، قم، بوستان كتاب، 1382 شميس، ص436.



الكالم اإلسالمي المعاصر 244

وهذه هي مرتبة العقل األّول التي هي الصادر األّول من الواجب تعاىل؛ أي ال يمكن 
تصّور أعىل منها يف املمكنات. وهذه هي مرتبة وجود خاتم األنبياء؛ حيث ختتتم النبّوة 
هبم. وتتوازى مرتبة الصادر األّول يف السلسلة البدوّية )قوس النزول( مع مرتبة خاتم 
األنبياء يف سلسلة قوس الصعود. وقد تشابكت تانك القوسان يف تلك املرتبة. وبذلك، 
أرشف  هو  تعاىل،  الواجب  عن  يصدر  الذي  األّول  املوجود  الوجود.  دائرة  تنتهي 

املوجودات املمكنة؛ ألّنه لو كان هناك أرشف منه، لوجب أن يصدر هو أّوالً«. 

ويضيف قائاًل: 

اإلضافّيان  واملعاد  املبدأ  ويّتصل  األنبياء،  خاتم  بوجود  الوجود  دائرة  »انتهت 
أحدمها باآلخر، ويّتحد املبدأ واملعاد احلقيقّيان أحدمها مع اآلخر؛ فإّن مرتبة وجود 
خاتم األنبياء ـ إذن ـ تقع إزاء مرتبة وجود العقل األّول، ويظهر رّس »أّول خلق اهلل 

روحي« و»يل مع اهلل وقت ال يسعني فيه ملك مقّرب وال نبّي مرسل «]]].

(َوَما  سابقًا:  ذكرناها  التي  اآلية  عىل  االعتامد  خالل  ومن  األساس،  هذا  وعىل 
ِمنَي)]]].

َ
َعال

ْ
 رَْحًَة لِل

َّ
َناَك إِل

ْ
ْرَسل

َ
أ

مجيع  عىل  اإلهلّية  والرمحة  الوجود  فيض  واسطة  هو   9 اإلسالم  رسول  فإّن 
الكائنات؛ وهذا هو الشأن ذاته املنحرص به هو فقط.

املتألهني،  الكايف، صدر  الالهيجّي، ص 370-372. رشح أصول  الفياض  )بالفارسية: گوهر مراد(،  املراد  ]1]- جوهر 

كتاب العقل والجهل، الحديث األول.

]2]- سورة األنبياء، اآلية: 107. 
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4/5/17. رؤية العرفاء

نبّي  بإرسال  النبّيني  ابتعاث  صفحة  وانطواء  النبّوة  ختم  أّن  يف  شّك  من  ما 
العرفاء توضيح معنى ختم  تناول  العرفاء. وقد  أمر قطعّي تسامل عليه   9 اإلسالم 

النبّوة، وبيان أدّلتها، مستفيدين من بعض اآليات، وبعض املصطلحات العرفانّية.

يقول عبد الرزاق الكاشايّن يف بيان املعنى العرفاين خلتم النبّوة: 

يتعّدد  املعنى  الكامل، وهبذا  املقامات بأرسها، وبلغ هناية  الذي قطع  »اخلاتم هو 
ويتكّثر. خاتم النبّوة هو الذي ختم اهلل به النبّوة؛ فال يكون إاّل واحدًا وهو نبّينا 9«]]].

وتوضيح هذا القول يمكن استفادته من قول عزيز الدين النسفي؛ إذ عّد املراتب 
الوجودّية عىل النحو اآليت: 

يرصف  والتقليد،  التصديق  ذلك  ومع  إيامنًا  لألنبياء  تصديقه  وبعد  اإلنسان  إّن 
حّب  عن  املقام،  لذلك  بامتالكه  توّرع  وإن  عابدًا،  ويصبح  العبادة  عىل  وقته  معظم 
اجلاه وأعرض عن امللّذات والشهوات، فهو زاهد. وإن نال مع حصوله عىل املراتب 
املعرفة وُيسّمى حينئذ  بلغ مقام  فقد  امللك وامللكوت واجلربوت،  السابقة، مشاهدة 
عارفًا، وهذا هو حّد الوالية. وإن استأثره اهلل مع وجود مرتبة املعرفة لديه، بموّدته 
النبّوة،  وإهلامه، فقد نال الوالية وأصبح ولّيًا، وإن أعطاه اهلل الوحي، فقد نال مقام 
وإن أعطاه كتابًا إىل جانب الوحي واملعجزة، فقد نال مقام الرسالة، وإن كانت رشيعته 
ناسخة ملا قبلها من الرشائع وأتى هو نفسه برشيعة أخرى، فقد نال مقام ختم النبّوة، 

وبالطبع، فهذا مقام ُمعطى من احلّق سبحانه وتعاىل]]].

]1]- اصطالحات الصوفية، الكاشاين، ص 178.

]2]- عزيز الدين النسفي؛ اإلنسان الكامل، ص 93.
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ويف هذه الدرجة، ينال اإلنسان أعىل مراتب العلم باهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل، وال يوجد 
إاّل  الدرجة ليست  العلم. وهذه  املمكنة من يضاهيه يف درجة  يف ما بني املوجودات 
الكلّية  املقامات والدرجات،  الوحيد املحيط بجميع  درجة خاتم الرسل؛ ذلك ألّنه 
املرتبة ال  بينها، وهذه  بالفروقات  أّنه ملّم  الكبرية منها والصغرية كام  منها واجلزئّية، 

تثبت إال ملن أضحى عاملًا باالسم األعظم.  

وقد نال نبي اإلسالم 9 درجة ختم النبّوة وكان خاتم الرسل؛ ألّنه هو واسطة 
مشاهدة سائر األنبياء ملراتب احلق تعاىل: 

»فلكون غريه من األنبياء ال يشاهدون احلّق ومراتبه إال من مشكاته املمّهدة له من 
الباطن«]]]. 

الدين  للناس كاّفًة، وكان  املبعوث  9 هو  نبي اإلسالم  املنطلق، كان  ومن هذا 
الذي ُبعث به كافيًا وافيًا جلميع البرش: 

ًة لِلنَّاِس... )]]]. 
َّ
 َكف

َّ
َناَك إِل

ْ
ْرَسل

َ
(َوَما أ

وقد أشار ابن عريب إىل عمومّية رسالة النبّي اخلاتم إىل كّل البرش قائاًل:

فكان من ذلك أن بعث وحده إىل الناس كافًة، فعّمت رسالته]]].

]1]- محّمد داوود قيرصي، رشح الفصوص، ص 436.

ويقول ابن تركة يف هذا املوضوع: »وليس هذا العلم إال لخاتم الرسل وخاتم األوليا، فإنّهام يوصالن يف الحقائق 

واملعارف إىل أقىص كاملها بجزئيّاتها وكليّاتها وصورها ومعانيها وهي حرضة متعانق األطراف ومجتمع األضداد«. إبن 

تركة؛ رشح الفصوص، ج 1، ص 191.

]2]- سورة سبأ، اآلية: 28.

]3]- الفتوحات املكيّة، ابن عريب، ص 431.
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وبعبارة أخرى: )ختم النبّوة( تعني عمومّية الرسالة عىل مجيع اخلالئق.

ِمنَي نَِذيًرا)]]].
َ
َعال

ْ
وَن لِل

ُ
اَن َعَ َعْبِدهِ ِلَك

َ
ُفْرق

ْ
َل ال ِي نَزَّ

َّ
يقول تعاىل: (َتَباَرَك ال

إنزال  ذلك ألّن  التزايد؛  معنى  يتضّمن  )نّزل(  فلفظ  ذاته،  املعنى  إىل  يشري  وهذا 
الفرقان هو إظهار العقل الفرقاين املختّص بواحد خاّص من عبيد اهلل تعاىل، والذي 

اختّص به اهلل تعاىل نبّي اإلسالم، ومل ينل غريه هذه اخلاصّية واالستعداد. 

أيضًا اسم  ُيطلق عليه  املحيط، والذي  العقل  الفرقايّن هو ذات  فإّن عقله  وهلذا، 
العقل الكّل، والذي هو جامع لكامالت مجيع العقول. وسبب هذا ظهور احلّق تعاىل 
الظهور  هذا  أّن  غري  املحّمدي،  املظهر  يف  اخلالئق  مجيع  عىل  املفيض  صفاته  بجميع 
هو ذات التكّثر والتزايد يف اخلري؛ وال يوجد بني اخلالئق من يستفيض من هذا اخلري 
ِمنَي نَِذيًرا)، أي إّن كّل نبّي ُيبعث 

َ
َعال

ْ
وَن لِل

ُ
أكثر من النبي 9. لذا قال تعاىل: (... ِلَك

برسالة خاّصة إىل أناس تتناسب معهم استعدادات ذلك النبّي وقدراته؛ وأّما رسالة 
نبي اإلسالم 9 فقد شملت العاملني مجيعًا، وهذا هو عني معنى ختم النبّوة ومن ذات 

املنطلق كانت أّمته 9 خري األمم]]]. 

وهذا ما جاءت به آيات القرآن الكريم: 

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ... )]]]. 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ْنُتْم َخرْيَ أ

ُ
(ك

كام أّن ابن عريب قد قال يف مكان آخر من كتابه: 

]1]- سورة الفرقان، اآلية: 1. 

]2]- تفسري القرآن، ابن عريب، ج 2، ص 151 و152.

]3]- سورة آل عمران، اآلية: 110.
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»قيل يف رسول اهلل أّنه خاتم النبّيني فبطن هبور ختمه كونه نبّيًا وآدم بني املاء والطني 
ومّلا ظهر كونه نبّيًا وآدم بني املاء والطني واستفتح به احلّق مراتب البرش كان كونه باطنًا 
يف ذلك الظهور... فإن قلت ما سبب اخلتم ومعناه؟ فلنقل يف اجلواب: كامل املقام سببه 
واملنع واحلجر معناه، وذلك أّن الدنيا مّلا كان هلا بدء وهناية وهو ختمها قىض اهلل سبحانه 
أن يكون مجيع ما فيها بحسب نعتها له بدء وختام وكان من مجلة ما فيها تنزيل الرشايع. 

فختم اهلل التنزيل برشع حمّمد 9 فكان خاتم النبيني وكان اهلل بكّل يشء علياًم«]]].

 9 اإلسالم  نبّي  وجود  عّد  إذ  خاّصة؛  رؤية  إىل   ; اخلمينّي  اإلمام  ذهب  وقد 
عىل  البرش  أفضل  النبي9  كان  األساس  هذا  وعىل  تعاىل،  للحّق  وجتّليًا  مظهرًا 

اإلطالق ودينه ورشيعته أفضل األديان والرشائع؛ حيث قال:

من   9 العظيم  القائد  ذلك  ورشيعة  الكريم  والقرآن  اخلامتة  النبّوة  كانت  ومّلا 
مظاهر وجمايل أو جتّليات وظهورات املقام األحدّي اجلامع، وحرضة االسم األعظم، 
لذا كانت أكثر النبوات والكتب والرشائع إحاطًة وجامعّيًة، فال ُيتصّور وجود نبّوة أو 

رشيعة أكمل وأرشف منها]]].

5/5/17. رؤية إقبال الالهوري:

أيضًا  نجد  وأقواهلم،  السابقني  والعرفاء  واملتكّلمني  املفّسين  آراء  عن  فضاًل 
عليها،  واألدّلة  النبّوة  ختم  معنى  عرضت  التي  الشخصّيات  من  أخرى  جمموعة 

وعملت عىل توضيحها وبياهنا. 

ـ  النبّوة  أّن احلديث عن ختم  بّد من ذكر  بيان هذه اآلراء، ال  وقبل أن نرشع يف 

]1]- الفتوحات املكيّة، ابن عريب، ج 12، ص 126.

]2]-آداب الصالة، اإلمام الخمينّي، ص 439 )النص العريّب(.
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فاملفّكرون  بالتحّديات؛  ومليئًا  املعّقدة  بالبحوث  حمفوفًا  يكن  مل  ـ  التاريخ  طول  عىل 
معتمدين يف  أمرها  تاّمًا يف  احلديث  ويعتربون  النبّوة،  بختم  يقولون  كانوا  السابقون 
االستدالل  حاالت  أقىص  يف  يكتفون  وكانوا  أدّلة،  من  الدين  يف  ورد  ما  عىل  ذلك 
بعض الرباهني العرفانّية، أو التحليالت املستندة إىل الوحي. أّما يف العصور املتأّخرة 
فقد وّلدت األقوال املختلفة وآراء النقد الوارد من خارج اإلطار اإلسالمي يف هذا 

املوضوع بحوثًا عميقة وممتّدة جديرة باألخذ بعني االعتبار. 

ختم  بمعيار  يتعّلق  ما  يف  املعارصين  املفّكرين  بعض  أقوال  نعرض  يأيت  ما  ويف 
النبّوة، واألدّلة عليها. من األدّلة واملعايري التي استعرضت إلثبات ختم النبّوة ما يأيت: 

إّن عقل اإلنسان يف ما ييل عرص الرسول األكرم 9 قد وصل إىل مرتبة من الرشد 
هذا  ذات  خالل  من  اإلنسان  يستطيع  حيث  والكامل؛  السعادة  ونيله  هلدايته  تكفي 
األداة )العقل( أن يواصل ما بقي من مسري. وبناء عىل هذا، ال يلزم إرسال الرسل 

وال استدامة النبّوة. 

برهانه  ابتدر  الالهورّي؛ حيث  إقبال  املعارص حمّمد  العامل  الدليل  وقد ساق هذا 
ببيان طبيعة الوحي، والذي يعتقد بكونه جتربة دينّية كام أّنه يعترب أّن النبّي كالعارف 

الذي وصل إىل مرحلة الوعي الباطنّي، وأّن أقواله حاصلة تعّمقه يف باطنه]]]. 

ويتمّثل الفارق الوحيد بني الوعي النبوّي ووعي العارف ـ عنده ـ يف كون العارف 
إىل  الرجوع  يقبل  االحّتادّية ال  التجربة  احلاصل من  االطمئنان  تذّوق طعم  أن  وبعد 
هذا  إصالح  عىل  العمل  هي  النبّي  اهتاممات  أهم  أّن  نجد  حني  يف  العامل،  هذا  حياة 

العامل.

]1]- تجديد الفكر الديني، محمد إقبال الالهوري، ص 44.
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أوغست  نظرّية  مستعرضًا  التارخيّية  اإلنسان  تطّور  مراحل  الالهوري  وتناول 
كونت؛ حيث اّدعى كونت أّن الفكر البرشّي قد مّر بثالث مراحل: 

املرحلة األوىل هي مرحلة معرفة اهلل )وهي املرحلة الدينّية(، يتعّرف فيها اإلنسان 
عىل العامل من خالل سلطة الدين واإلله. 

واملرحلة الثانية هي مرحلة ما وراء الطبيعة )وهي املرحلة الفلسفّية(؛ حيث يتنازل 
الدين عن مكانته للقوى فوق الطبيعّية والفكر الفلسفّي يف ما يتعّلق بامهّية الكائنات؛ 

ليصبح املنطق والرياضيات مها حمور التفّكر.

التجربّية  الوقائع  فيها مشاهدة  التي تصبح  العلمّية،  املرحلة  الثالثة هي  واملرحلة 
واختبار النظرّيات مها األسلوب الوحيد الذي يمكنه حتقيق املعرفة]]].

الدينّية(  احلياة  )مرحلة  الطفولة  مرحلة  يف  اإلنسان  أّن  الالهوري  إقبال  واّدعى 
النضوج يكون قد وصل إىل  الغريزة والشهوات، وأّما يف مرحلة  يكون حتت سلطة 
مرحلة من النمو العقيّل، ويتوّجب عليه ـ عندئٍذ ـ أن يشتغل بكسب املعرفة مستفيدًا 
من ذلك النمّو، وهذا هو اليشء الذي جعل اإلنسان قادرًا عىل الترّصف يف الطبيعة. 

قال ما نّصه: 

نبّي اإلسالم يبدو أّنه يقوم بني العامل القديم والعامل احلديث، ... ومولد اإلسالم 
إدراك  األخري يف  لتبلغ كامهلا  النبّوة يف اإلسالم  إّن  االستداليل.  العقل  مولد  ... هو 
بقاء  العميق الستحالة  إدراكها  ينطوي عىل  أمر  النبّوة نفسها، وهو  إلغاء  إىل  احلاجة 

الديني،  االجتامع  الفارسيّة، ص28(؛ علم  )الرتجمه  ترينر،  اتش  االجتامع واستعامالته، جوناثان  ]1]- مفاهيم علم 

)الرتجمة  كويري،  مك  جون  العرشين،  القرن  يف  الديني  الفكر  38(؛  ص  الفارسيّة،  )الرتجمة  هاميلتون،  مالكوم 

الفارسيّة، ص 196(. 
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الوجود معتمدًا إىل األبد عىل مقود يقاد منه، وإن اإلنسان، لكي حيّصل كامل معرفته 
لنفسه ينبغي أن ُيرتك ليعتمد يف النهاية عىل وسائله هو]]].

ومل خُيِف إقبال متايله إىل اعتبار النبّوة جتربًة باطنّيًة؛ حيث قال: 

النبي  ما حصله  ينزع  الصويف  الوعي  من  إهّنا رضب  النبّوة:  تعريف  ُيقال يف  قد 
يف مقام الشهود إىل جماوزة حدوده، وتلمس كل سانحة لتوجيه قوى احلياة اجلمعية 
النبّي  املتناهي من شخصية  فاملركز  توجيهًا جديدًا، وتشكيلها يف صورة مستحدثة، 
يغوص أغوارًا ال هنائية ليطفو ثانية مفعاًم بقوة جديدة تقيض عىل التقديم، وتكشف 

عن توجيهات للحياة جديدة]]].

الشهيد  استعرضها  أصلّية؛  اتقادات  بأربعة  الالهورّي  إقبال  رؤية  قوبلت  وقد 
الذي  للوحي  خمالف  الوحي  لطبيعة  الالهورّي  اقرتحه  الذي  فالعرض  املطّهرّي. 
أمرًا غريزّيًا طبيعّيًا، وذا  الوحي  إقبال إىل عّد  املصادر اإلسالمّية؛ فقد ذهب  عّرفت 

مرتبة أدنى من العقل؛ يف حني أّن الوحي هو هداية تسمو عىل احلّس والعقل! 

الدينّية.  التجربة  أو  الغريزة  سنخ  من  الوحي  ُيعّد  أن  يمكن  ال  ذلك،  عىل  وبناًء 
والوحي ذو طبيعة لغوّية خطابّية، وال يمكن اعتباره حمدودًا بمواجهة النبّي أو مّتحدًا 

مع الغريزة. وهلذا نجد الشهيد املطّهري يقول:

أدنى من  باملئة وهي  مئة  بنسبة  بالالوعي  الغريزة... هي خاصّية طبيعّية مرتبطة 
احلّس والعقل... كام أهّنا تضمر وتتضعف بنمو أدوات اهلداية األسمى –أعني احلّس 
والعقل- وأّما الوحي فهو عىل عكسها متامًا، فهو هداية ومعرفة أعىل درجة من احلّس 

]1]- تجديد الفكر الديني، محمد إقبال الالهوري، ص 149 )الرتجمة العربيّة(.

]2]- املصدر السابق، ص 148.
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والعقل و... كام أّنه يف أسمى درجات الوعي، فجانب الوعي يف الوحي بدرجة تفوق 
احلّس والعقل عىل نحو ال يمكن وصفه«]]].

العقل  وجود  بأّن  القول  عىل  الالهوري  إقبال  كالم  حيمل  قد  أخرى  جهة  ومن 
كاٍف، فال حيتاج معه ال لوحي جديد، وال لنبّي جديد؛ بل ال حاجة جلميع توصيات 
وإرشادات الوحي مطلقًا، وهذا يعني أّن البرش من األساس ال أهّنم ال حيتاجلون إىل 
الدين وإرشاداتله، بل أهّنم ال حيتاجون إىل التدّين يف نفسه، فجّل وظيفة الوحي كانت 

إعالن انقضاء عرص الدين وبداية عرص العقل والعلم. 

»وهذا األمر ليس خمالفًا لتعاليم الدين اإلسالمّي وحسب؛ بل إّنه خمالف لنفس 
العقل  أّن  إثبات  حول  الالهوري  مساعي  كّل  دارت  فقد  الالهوري.  إقبال  نظرّية 
إىل  إىل  حيتاج  فاإلنسان  كافيني،  غري  أهّنام  غري  للبرشية  رضورّيان  أمران  مها  والعلم 
الدين واالعتقاد الديني بذات قدر احتياجه لألصول ثابتة والفروع املتغرّية وعملية 

)االجتهاد اإلسالمّي( هو عبارة عن تطبيق الفروع عىل األصول«]]].

وبحسب أقوال العالمة املطّهرّي فإّن إقبال قد وقع يف التناقض مع آرائه؛ وذلك 
ألّنه ـ من جهة- يرى أّن الوحي معرفة مأخوذة من الغريزة والتجربة الباطنّية، وأّنه 
االجتهاد  أّن  األخرى  اجلهة  من  يرى  أّنه  كام  البرشّي،  املجتمع  طفولة  بفرتة  خمتّص 
هو عنرص تطّور اإلسالم، وهذا القول يستلزم كون الوحي رضورّيًا يف مجيع فرتات 
احلياة البرشّية؛ حتى الفرتة اجلديدة. وجمموع هذين القولني ليس إال كاشفًا عن عدم 

االنسجام الداخيّل لنظرّية إقبال الالهورّي.

]1]- الوحي والنبّوة، املطّهرّي، ص 192.

]2]- الوحي والنبّوة، املطّهرّي، ص 198.
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ويقول إقبال الالهوري بعدم قبول دعوى كّل من يّدعي االرتباط بعامل ما فوق 
الطبيعة؛ فقد وىّل ـ بحسب رأيه ل زمان التجارب الباطنّية والعرفانّية والوحي، وانتهى 
عرصها. ولو كانت نظرّية إقبال صحيحة لوجب أن ينتفي ـ بعد نشأة العقل التجريّب 
الباطنّية وللزم أن تنقيض »مكاشفات األولياء«  بالتجربة  ل مجيع ما أسامه الالهورّي 
أيضًا؛ ذلك ألّن الفرض قائم عىل أّن مجيع هذه األمور هي ـ يف احلقيقة ل نوع من أنواع 
الغريزة، وبنشأة العقل التجريّب تنكمش الغريزة، وختبو جذوهتا، هذا يف حني أّن إقبال 
الباطنّية(  التجربة  أهّنا )أي  الباطنّية؛ بل ويذكر  التجربة  ببقاء  الالهورّي نفسه يعتقد 

هي إحدى املصادر الثالثة للمعرفة )الطبيعة، والتاريخ، والتجربة الباطنّية(]]]. 

6/5/17. رؤية الدكتور رشيعتي:

تعيني  نظرّية  هي  النبّوة  ختم  موضوع  عرضت  التي  األخرى  النظرّيات  إحدى 
الالهوري  إقبال  تبيني  رشيعتي  عيل  الدكتور  تقّبل  وقد  النبّوة.  خلتم  الزمانّية  الفرتة 
للخامتّية بنحو كامل، مضيفًا إىل ذلك نقطة أخرى؛ إذ ذهب إىل أّن زمن اختتام القيادة 
 ،)9 اخلارجّية للبرشّية قد تأّخر مئتني ومخسني عامًا )250 عامًا بعد نبّي اإلسالم 

فأعرب عن رأيه بالقول:

من بعد هذا، فإّن اإلنسان عىل أساس طراز تربيته، سوف يكون قادرًا عىل مواصلة 
طريقه يف احلياة، وإكامل املسرية من دون وحي، وبدون نبّوة جديدة. ولذا، اختتمت 

النبّوة ههنا، ووجب عليكم إكامل املسري بأنفسكم]]]. 

النبّوة،  ختم  فرتة  يف  الوحي  من  االستفادة  رضورة  عىل  تارًة  رشيعتي  شّدد  وقد 

]1]- الوحي والنبّوة، املطّهرّي، ص 190.

]2]- األعامل الكاملة )بالفارسية(، عيل رشيعتي، ج 30، ص 63.
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عن  حتّدث  أّنه  كام  وأخطاره،  احلديث  العلم  مضاّر  من  احلذر  رضورة  عىل  مؤّكدًا 
الالهوري- عن عدم  كإقبال  ـ  تارًة أخرى، وحتّدث  اجلديد  الوحي  البرش عن  غنى 
افتقار البرش للوحي يف هذا العرص عىل نحو مطلق تارًة ثالثًة، ذاهبًا إىل أّن العقل كاٍف 

ملواصلة الطريق! 

أخرى  ناحية  ومن  األنبياء،  ورثة  أهّنم  عىل  املفّكرين  رشيعتي  يقّدم  ناحية  فمن 
نجده يعتقد أيضًا بنظرّية اإلمامة ووالية الفقيه؛ فهل املقصود عنده وجوب اشتامل 
أئّمة زمان الغيبة وفقهائها بخاصّية االنفتاح الفكرّي، وبذا يكونون قد ضّموا هذين 

املنصبني مع بعضهام، أم أّن له مرادًا آخر؟ اهلل العامل.

مرحلة  من  اإلنسان  ختّرج  تعني  ـ  رشيعتي  رؤية  بحسب  ـ  النبّوة  ختم  قضّية  إّن 
الوحي، وطّيه إّياها. وهذا يعني أّن البرشّية بعد اختتام النبّوة ال تفتقر إىل وحي جديد؛ 
أي إّن اإلنسان ـ من خالل اّتكائه عىل تعاليم هذا الدين، وتعّرفه عىل ما تعّلمه يف هذه 
املرحلة ـ أضحى قادرًا عىل شّق طريقه لوحده، وإجياد األجوبة املناسبة من دون افتقار 
لنبّي جديد ُيبعث ليأخذ بيده؛ فاإلنسان قادر عىل أن خيطو خطاه يف طريقه نحو الكامل 

من خالل تعّلم ما جاء يف الوحي اخلاتم، والعمل بتعاليمه، واالجتهاد فيها]]]. 

ومن جانب آخر نفي رشيعتي حاجة اإلنسان إىل نبّوة جديدة قائاًل:

ختم النبّوة تريد أن تبنّي أّن اإلنسان قد كان ـ إىل زمان بعث النبّي اخلاتم- حمتاجًا 
إىل تلّقي اهلداية من ما دون تعّقله وتربيته، ففي ذاك الوقت )القرن السابع امليالدي( 
ونالحظ أّن مسرية الرتبية البرشّية يف عرص ما بعد هنضة احلضارات املختلفة من قبيل 
احلضارة اليونانّية واحلضارة الرومانّية واحلضارة اإلسالمّية ونزول الكتب الساموّية 

]1]- األعامل الكاملة )بالفارسية(، عيل رشيعتي، ج 14، ص 327.
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من قبيل اإلنجيل والقرآن الكريم، قد بلغت املستوى الالزم. وبعد ارتقاء اإلنسان إىل 
هذا املستوى من الرتبية، نجد أّن اإلنسان قد أصبح قادرًا عىل أن يقف عىل قدميه، وأن 
يواصل حياته ومسريته نحو الكامل بنفسه، من دون احلاجة إىل وحي ونبّوة جديدين 

يرشدانه، وعىل هذا األساس كان ختم النبّوة والوحي«.

وبعد هذا القول، نجده يتحّدث كأّن اإلنسان غنّي عن الوحي؛ إذ كتب: 

املقصود هو  أّن  الوحي، وال شّك يف  مكان  العقل  يمأل  املرحلة،  بعد هذه  ومن 
العقل الذي ترّبى طوال القرون السابقة عىل يد الوحي، ووصل إىل مرحلة البلوغ]]]. 

وهذا يدّل عىل أّنه مل يلتفت إىل النقطة املهّمة يف املوضوع؛ فإّن البرش الذين عارصوا 
حقبة نزول الوحي أيضًا كان من واجبهم أن ُيفيدوا من العقل الذي ترّبى عىل يدي 
الوحي؛ فكام أّن الوحي يمّثل رضورة للعقل يف عرص ختم النبّوة، فإّن العقل الذي 

ترّبى عىل يد الوحي يف عرص النزول وإدراك الوحي رضورّي أيضًا.

يقول رشيعتي: 

إّنني استوعب ختم النبّوة هبذا املعنى؛ وهو أّن الرسالة التي كان األنبياء مكّلفني 
أولئك  بأعبائها،  يقوموا  أن  واجبهم  من  فأصبح  املفّكرين،  عاتق  عىل  أصبحت  هبا 

املفّكرون الذين مل يتحّدد بفرع معنّي من العلوم، بل إهّنم استقوا من حّس النبّوة]]]. 

وهنا، نالحظ أّن كالم رشيعتي عن ختم النبّوة يتناقض مع بعض التعاليم الدينّية، 
بل ال يتوافق مع بعض أقواله وآرائه هو:

]1]- األعامل الكاملة )بالفارسية(، عيل رشيعتي، ج 30، ص 63 ـ 64.

]2]- املصدر السابق، ج 4، ص 151.
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واالستمرار  للنبّوة  املكّملة  هي  إهّنا  إذ  اإلمامة؛  مع  هذا  قوله  يتناىف  فأّوالً:   *
لنهجها، وهي املسؤولة عن هداية األمم من بعد النبّوة. 

* وثانيًا: برز مصطلح التنوير ـ بمعناه احلديث ـ يف فرنسا، ومن ثّم كان أتباع هذا 
وحماولة  مكانته،  عن  الوحي  زحزحة  أجل  من  ومستديم  حثيث  سعي  يف  املصطلح 
هتميشه؛ فهل يمكن للمفّكرين من هذا الطراز أن يصبحوا هداة لألّمًة وورثة لألنبياء؟! 

* وثالثًا: تثّمل االشرتاكّيةـ  بحسب رؤية رشيعتيـ  أكرب إبداعات البرش يف العرص 
احلديث، ويمّثل ماركس أحد مصاديق التنويريني]]]. وعىل هذا األساس، من الواجب 
النبّوة!  استدامًة حلركة  ُتعّد االشرتاكّية  األنبياء! وأن  ُيعّد ماركس من زمرة ورثة  أن 

وهنا يظهر ما يف تفسري شيعتي من هتافت.

إّن دعوى إقبال ورشيعتي القائمة عىل القول بكفاية العقل يف مسرية رشد اإلنسان 
تؤّدي ـ ال حمالة ـ إىل تقابل العقل والدين. وهذا النحو من التفكري ناشئ من إخراج 
للدين.  العقل خصاًم  النظرّية جتعل من  إّن هذه  أي  الدين؛  دائرة حكومة  العقل من 
ومن هذا املنطلق، فكام أّن التفريط جيعل من هذين االثنني )العقل والدين( خصيمني، 

نالحظ أّن اإلفراط يطرد العقل عن دائرة نفوذ الدين. 

وأّما عىل أساس االعتقاد بتعاضد النقل والعقل، وتكاتفهام يف إعامل تعاليم الدين، 
نجد أّن مسؤولّية معرفة أحكام الدين تقع عىل كاهلهام معًا؛ فالعقل بمعونة النقل هو 

الذي يامرس حتصيل تعاليم الدين والتعريف هبا. 

والضوابط  والعقائد  الدين  أصول  مجيع  أّن  يعني  النبّوة  ختم  تقّدم،  ما  عىل  بناًء 

]1]- األعامل الكاملة )بالفارسية(، عيل رشيعتي، ج 30، ص 161.
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والقوانني االعتقادّية والعملّية واألخالقّية والفقهّية واحلقوقّية قد جاءت عىل نحو تاّم 
وكامل يف النصوص الدينّية، وأّن العقول التي استنارت دفائنها بنور الوحي ستقوم 
املصادر  من  جديد  إمداد  للبرشية  يأيت  لن  وهلذا،  وإذكائها.  جواهرها  باستخراج 
يف  مصدرًا  بالنقل  املستعني  العقل  من  جعل  الذي  الدين  إّن  بل  والنقلّية،  الوحيانّية 
التعّرف إىل األحكام اإلهلّية سيكتفي ـ دائاًم وأبدًا ـ يف هداية البرش هبذين املصدرين؛ ال 
أّن نمو العقل ورشده سوف يؤّدي إىل اضمحالل دور الدين، وتقّلص ساحة نفوذه؛ 

فالعقل ليس خصاًم للدين، بل هو موجود يف صميمه.]]]

7/5/17. رؤية العالمة املطّهرّي: 

يتطّلب تقديم رأي هنائي يف ما يتعّلق بختم النبّوة إجراء عملّية حتليلّية شاملة، 
العالمة  رؤية  من  قساًم  الحظنا  ولقد  املسألة.  هلذه  املختلفة  األبعاد  ومالحظة 
إقبال  لرؤية  وانتقاداته  رّده  طالعنا  عندما  النبّوة  بختم  يتعّلق  ملا  وتفسريه  املطّهرّي 

الالهوري. 

نقوم  أن  ـ  طالعناه  عاّم  فضالً   – يلزمنا  كاملة  رؤيته  عىل  التعّرف  أجل  من  ولكن 
بمراجعة لبقّية مؤّلفاته ومكتوباته؛ فقد عرض املطّهرّي قضّية فلسفة ختم النبّوة يف مجلة 
منها؛ مثل: »اخلامتّية«، و»ختم النبّوة«، و»الوحي والنبّوة« التي تضمنتها سلسلة »املدخل 
إىل الرؤية الكونّية اإلسالمّية«، كام توجد أيضًا يف كتبه األخرى تلميحات بخصوص هذه 
املسألة؛ مثل: »اإلسالم ومقتضيات الزمان«، و»التعّرف عىل القرآن«، و»نقد املاركسّية«.

يتساءل العالمة املطّهرّي ـ يف البداية ـ عن فلسفة ختم النبّوة، ويستعرض يف هذا 
املجال ثالثة حلول. أي إّنه يرجع استمرار وتكرار إرسال الرسل وترشيع الرشائع يف 

]1]- منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدينيّة، الجوادي اآلميل، ص 180.
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ما قبل زمان اإلسالم إىل أحد هذه األمور الثالثة، فمع انتفاء هذه العلل خُتتتم النبّوة. 
وهذه األمور الثالثة هي:

* أّوالً: وجود احتامل وقوع التحريف يف الدين.

* ثانيًا: وجود النقص يف درجة إدراك البرش. 

* ثالثًا: وجود احلاجة إىل تفسري الدين وتبيينه وتبليغه.

فالسبب الذي دعا إىل إرسال الرسل يف عرص ما قبل اإلسالم هو تعّرض األديان 
إىل  ـ  حمالة  ال  ـ  يؤّدي  األمر  وهذا  البرش،  جانب  من  والتغيري  للتحريف  والرشائع 
فقدان املصداقّية فيها. أّما اإلسالم فقد اختّصه الباري ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل بصيانته من هذه 

املشكلة، وضمن عدم وقوع التحريف فيه]]].

عن  عاجزين  كانوا  اإلسالم  سبقت  التي  العصور  يف  عاشوا  الذين  البرش  وإّن 
إدراكهم  نمّو  لقصور  ذلك  حياهتم،  مسري  عن  كاملة  شاملة  خارطة  عىل  الوقوف 
العقيّل، غري أهّنم يف العرص اجلديد الذي ظهر فيه دين اإلسالم، أصبحوا قادرين عىل 
الكلّية وقواعدها  إّن استخدام أصول هذه اخلارطة  إذ  املتكاملة؛  تلّقي هذه اخلارطة 

أمكن البرشّية من حتصيل احللول الفرعّية واملؤّقتة]]].

وأضاف املطّهرّي يقول: 

]1]- ختم النبّوة، األعامل الكاملة )بالفارسية(، مرتىض املطهرّي، ج 3، ص 156؛ اإلسالم ومقتضيات الزمان، األعامل 

الكاملة )بالفارسية(، مرتىض املطهرّي، ج21، ص21. الوحي والنبّوة، نفس املصدر السابق، ص 184.

]2]- الوحي والنبّوة، املصدر السابق، ص 184. راجع: التعامل املتقابل بني اإلسالم وإيران، مرتىض املطهرّي، ص 

240 ـ 241.
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إّن تلّقلي الوحلي من جانب اهلل ُسـبَحانَُه َوَتَعـاىٰل هو النبّوة التكوينّيلة، وأّما تبليغه 
بلني البلرش وإيصالله إليهم فهلو النبلّوة الترشيعّيلة. فبعض الرسلل كانلوا يتمّتعون 
بالنبلّوة التكوينّيلة فقلط؛ إذ كانلت مهّملة تلبيلغ الديلن واقعلة يف عهلدة نبلّي آخر، 
وهنلاك أيضلًا بعض األنبيلاء كانوا حاصللني عىل كال نحلوي النبّوة. كلام أّن األعّم 
األغللب ملن األنبياء كانلوا أنبيلاء تبليغّيلني؛ ال ترشيعّيني. وقد ختم دين اإلسلالم 
النبلّوة التكوينّيلة والنبلّوة الترشيعّيلة. وقلد ختلم اإلسلالم النبلّوة الترشيعّيلة؛ ألّن 
البرشّيلة إّنلام حتتلاج إىل الوحلي التبليغلّي عندملا تكلون ذات درجلة ملن العقلل 
والعللم واحلضلارة مل تصلل إىل مسلتوى يمّكنهلا من أن متسلك هلي بنفسلها بزمام 
أملور الدعلوة والتعليلم والتبليلغ والتغيلري واالجتهلاد يف أملور الديلن. فظهلور 
العللم والعقلل ـ وبعبلارة أخرى: رشلد اإلنسلانّية وبلوغهلا- هو بفسله كاٍف خلتم 
النبلّوة التبليغّيلة؛ حيلث يصبلح العللامء ورثلة األنبيلاء يف هلذا املجلال... يف عرص 
القلرآن انتقللت مهّملة تعليلم اآليات السلاموّية وحفظهلا إىل العللامء، حيث أصبح 

العللامء من هلذه اجلهة ورثلة لألنبيلاء«]]]. 

بناًء عىل هذا، نجد أّن مفهوم االجتهاد ـ بحسب رؤية العالمة املطّهرّي ـ يلعب 
دورًا مهاّمً يف فلسفة ختم النبّوة. فعلامء األّمة يف عرص ختم النبّوة الذي هو عرص العلم 
الزمانّية  الظروف  ومعرفتهم  اإلسالم،  لدين  الكلّية  باألصول  إملامهم  خالل  ومن  ـ 

واملكانّية ـ قادرون عىل تطبيق تلك الكلّيات عىل ظروف الزمان واملكان ومقتضياهتا، 
ومن َثمَّ استنباط احلكم اإلهلّي واستخراجه. وهبذا الرتتيب سيمكن هلم اإلتيان بكثري 

من مهاّم األنبياء التبليغيني من خالل االجتهاد.

والبالغ  اإلهلّية  للتعاليم  البرشّية  أّنه يف عني كون حاجة  نرى  املنطلق،  هذا  ومن 

]1]- ختم النبّوة، ص 173 ـ 174.
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كتاب  ونزول  النبّوة  جتّدد  إىل  حاجتهم  تنتفي  أبديًة،  الوحي  طريق  من  جاء  الذي 
ساموّي وبعثة نبّي جديد إىل األبد، وبذا ختتتم النبّوة]]]. 

بيان دور االجتهاد يف  فقال يف  املطّهرّي  العالمة  اجلوادّي رؤية  العالمة  أّيد  وقد 
خلود الديانة اإلسالمّية: 

يوجد يف الدين اإلسالمّي نوعان من االجتهاد؛ أحدمها/ديناميكّي متغرّي، واآلخر 
مستقّر ثابت. فاألّول هو االجتهاد العلمّي الذي يتحّمل مسؤولّية استنباط األحكام 
يتكّفل  الذي  اإلدارّي  والثاين: هو االجتهاد  الفقهّية واحلقوقّية.  واللوائح  والقوانني 
بسّن السنن الثابتة واملستقّرة. وتّتضح خامتّية اإلسالم من خالل بيان هذين البندين 

عىل نحو كامل]]].

الدين  قائمة عىل كون  بأّن خامتّية اإلسالم وأبدّيته  أيضًا  املطّهرّي  العالمة  ويرى 
أمرًا فطرّيًا؛ ذلك ألّن معارف الدين اإلسالمّي وتعاليمه إّما فطرّية، وإّما قائمة عىل 

الفطرة. ومن هنا، ستكون هذه التعاليم أبدّية غري قابلة للتغيري. 

يقول يف هذا الصدد:

والدليل اآلخر عىل خامتّية هذا الدين وأبدّيته نابع من توافقه وتناسقه مع القوانني 
ثابتة غري  قوانني  للتغيري  القابلة  الثابتة غري  البرش  الفطرّية؛ حيث وضع الحتياجات 

قابلة التغيري، كام توّقع ألوضاع البرشّية وأحواهلا املتغرّية ما يوافقها]]].

]1]- الوحي والنبّوة، ص 185. 

]2]- منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدينيّة، الجوادي اآلميل، ص 180.

]3]- ختم النبّوة، ص 191.
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ويذهب املطّهرّي إىل أّن أبدّية اإلسالم وخلوده قائم عىل أربعة أركان رئيسّية:

متغرّي  وآخر  يتغرّي،  ال  ثابت  ُبعد  ُبعدان؛  فلإلنسان  واملجتمع:  اإلنسان  أّوالً:   *
متبّدل. وهلذا السبب، كان من الضورّي أن يلزم يف بعض األمور أصوالً ثابتة ال حييد 

عنها، بينام يف بقّية األمور جيب أن يّتبع أوضاعًا متغرّية.

* ثانيًا: الوضع املمّيز للتقنني يف الدين اإلسالمّي: لإلسالم أصول ثابتة ال تتبّدل، 
كام أّن له فروعًا متغرّية ناشئة من تلك األصول نفسها؛ أي إّن اإلسالم هو أيضًا له ـ يف 

إزاء ُبعدي اإلنسان املذكورين ل قوانني ثابتة، وأخرى متغرّية.

أيضًا  العامل عىل روح اإلسالم، ويدرك  يتعّرف  العلم واالجتهاد: عندما  ثالثًا:   *
غاياته ووسائله، فيصبح باستطاعته أن يرجع الفروع إىل األصول؛ يكون يف واقع األمر 

قد عمل بوظيفته الواقعّية.

َمَثل  َمَثله  الدين  والسنّة:  الكتاب  يف  املوجود  املتناهي  غري  االستعداد  رابعًا:   *
الطبيعة يف كونه غري متناه التفسري؛ ويف كل آن وأوان نجد أّن اإلنسان مكّلف بالتفّكر 

فيه والتدّبر لكي حيّصل ما فيه من فوائد.]]]

 8/5/17. حصيلة البحث:

كّل ما مّر من معاٍن وتفسريات خلتم النبّوة كان ناظرًا إىل املحاور اآلتية:

* األّول: يمّثل ختم النبّوة يف اإلسالم أمرًا أصلّيًا وقطعّيًا. وأهّم األدّلة عليه نّص 
دليل عقيّل عىل  يوجد  اآلية األربعون من سورة األحزاب. وال  أي  الكريم؛  القرآن 

ختم النبّوة؛ ولكن من املمكن تعّقلها.

]1]- الخامتيّة، ص 122 ـ 134.
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* الثاين: يمّثل االعتقاد بخامتّية نبّي اإلسالم 9 أحد رضورّيات الدين؛ فإنكاره 
بمنزلة إنكار اإلسالم.

* الثالث: الدليل عىل معقولّية ختم النبّوة ـ بحسب رؤية العلامء وأصحاب اآلراء 
بنّي  قد   9 نبّي اإلسالم  إّن  أي  النهائّي لإلسالم وشمولّيته؛  الكامل  هو  ـ  السابقني 
اإلسالم  فجامعّية  ورشدهم،  هدايتهم  مسرية  يف  البرش  حيتاجه  ما  مجيع  واستعرض 
التاّمة وأبدّية بقائه مها العامالن األساسّيان يف خامتّية نبي اإلسالم 9. وقد ورد هذا 
املعنى يف بيان العرفاء عندما وصفوا املرتبة الوجودّية لنبي اإلسالم 9 وإرشافه عىل 

مجيع حقائق عامل اإلمكان.

* الرابع: عّد بعض العلامء املعارصين )إقبال الالهوري ورشيعتي( أّن رّس ختم 
النبّوة يكمن يف التكامل العقيّل لإلنسان، ورشد فهمه وإدراكه، واعتقدوا أّن اإلسالم 
قد جاء يف حقبة من التاريخ أصبح اإلنسان فيها مستغنيًا ـ بام حتّصل عليه من معارف 
بل  جديدة،  رسالة  إرسال  أو  جديد،  نبّي  ابتعاث  عن  ـ  وتعاليمه  اإلسالمي  الدين 

وأصبح قادرًا عىل مواصلة املسري معتمدًا عىل عقله وفهمه ليصل إىل السعادة.

* اخلامس: أشكل بعض العلامء اآلخرين )العالمة املطّهرّي( عىل الدليل السابق، 
وأوضحوا عدم متامّيته؛ إذ رأوا أّن العقل، بالرغم من كونه قائدًا فّذًا، إال أّن جوهر 

خامتّية اإلسالم يكمن يف:

احتياجه  وعدم  اإلسالم  غنى   :]2[ التحريف.  من  مأمن  يف  اإلسالم  بقاء   :]1[
للتبليغ عىل أيدي أنبياء مبّلغني. ]3[: وجود العنرص املهّم واملصريّي املسّمى باالجتهاد 

يف منظومة اإلسالم اإلسالم املعرفّية. 

وجمموع هذه األمور الثالثة هو الّس من وراء ختم النبّوة.
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6/17. الشبهات عىل ختم النبّوة:

ترتكز قضّية ختم النبّوة عىل أسس استداللّية قرآنّية وروائّية؛ فهي أمر قطعّي نابع 
من صميم الدين. ومن املمكن تعّقلها من خالل تشييد أدّلة عقلّية عليها أيضًا؛ غري أّن 

هذا ليس حمّل وفاٍق أو إمجاع. 

وقلد قلام بعضهلم بمحلاوالت اسلتداللّية سلاعني إىل نقلض ختم النبلّوة من 
األسلاس، فعملدت مجاعلة منهلم إىل وضلع بعلض العراقيلل أملام إثبلات هلذه 
القضّيلة ملن خلالل إثارة بعلض اإلشلكاالت واملناقشلات التلي سلنأيت عىل ذكر 

بعضهلا يف ملا يأيت:

1/6/17. األوىل: بقاء بعض األنبياء عىل قيد الحياة:

استعرض البعض هذه الشبهة عىل النحو التايل: 

كيف يمكن أن نتقّبل ختم النبّوة بالنبّي حمّمد 9؛ يف حني أّن بعض األنبياء من 
أمثال اخلرض وإلياس وعيسى: ما زالوا عىل قيد احلياة؟ أال خيدش هذا األمر اإليامن 

بخامتّيته 9؟

منشأ هذه الشبهة: عدم فهم معنى ختم النبّوة؛ فاملقصود من ذلك انقطاع حدوث 
يبعث  مل  بعده  أّن  9؛ أي  نبّي اإلسالم  بعد  وابتدائها لشخص  النبّوة،  وصف ختم 
نبي  قبل  بالنبّوة  ُبعثوا  فقد  املذكورون  األنبياء  أّما  أبدًا.  يبعث  ولن  بالنبّوة،  شخص 

اإلسالم 9]]].

]1]- تفسري روح املعاين، اآللويّس، ج 3، ص 49.
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الوحي  انقطاع  النبّوة  ختم  من  املقصود  بالقول:  ذلك  عىل  اإلجابة  ويمكن 
املمكن  من  أخرى:  بعبارة  للترشيع]]]  خامتًا  املبعوث  هو  األنبياء  وخاتم  الترشيعّي، 
الوحي  لكّن  اإلسالم9،  نبّي  بعد  من  )العاّم(  التكوينّي  الوحي  يقع  أّن  أيضًا 
انتهى  فقد  أو رسالة جديدة،  أو رشيعة  دين  بداية  يقارن  الذي  )اخلاّص(  الترشيعّي 

وانقطع ببعثته 9.

2/6/17. الثانية: االستدالل بالقرآن الكريم: 

النبّوة،  باستمرار  رّصح  قد  الكريم  القرآن  أّن  النبّوة  خلتم  املنكرين  بعض  اّدعى 
الدعوى عىل ظاهر  البرش؛ مستدّلني يف هذه  الرسل اإلهلّيني عىل  بعثة  انقطاع  وعدم 
وَن  تِيَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيُقصُّ

ْ
ا يَأ اآلية اخلامسة والثالثني من سورة األعراف: (يَا بَِن آَدَم إِمَّ

 ُهْم َيَْزنُوَن). فقالوا: إّن مفاد هذه اآلية 
َ

ْيِهْم َول
َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َ
ال

َ
َح ف

َ
ْصل

َ
ْيُكْم آيَاِت َفَمِن اتََّق وَأ

َ
َعل

يتناىف مع القول بختم النبّوة، وانسداد باب الوحي.

بدايات  7، وذلك يف  آدم  بني  اآلية حال  حتكي هذه  ُيقال:  أن  هذا  والرّد عىل 
مراحل اخللقة واهلبوط إىل األرض، وال ارتباط هلا بجميع البرش. فهذا اخللطاب الذي 
ورد يف اآلية ليلس موّجلهًا إىل عرص رسالة نبّي اإلسالم9 حّتى يقع التعارض بينها 

وبني القول بخامتّيته 9!

جمموعٌة  األرض  إىل  وهبوطه   7 آدم  بعرص  تتعّلق  اآلية  هذه  أّن  عىل  والشاهد 
من اآليات التي يتناسق نّصها ومفادها مع هذه اآلية، تقع معها يف ذات السياق؛ فقد 
اَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِيًعا 

َ
ورد يف اآلية الثالثة والعرشين بعد املئة من سورة طه قوله تعاىل: (ق

 يَْشَق).
َ

 يَِضلُّ َول
َ

ال
َ
َبَع ُهَداَي ف تِيَنَُّكْم ِمنِّ ُهًدى َفَمِن اتَّ

ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
َبْعُضُكْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ ف

]1]- سعد السعود، ابن طاووس ص 323؛ رحمة من الرحمن، ابن عريّب، ج 3، ص398.
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وبناًء عىل ما تقّدم، يّتضح جلّيًا أّن اآلية التي استدّلوا هبا ليست ناظرة إىل عرص 
رسالة نبّي اإلسالم 9؛ بل اخلطاب موّجه ألبناء آدم7 يف ذلك الزمن.]]]

3/6/17. الثالثة: شبهة البهائّية:

نبّوة  باّدعائهم  ذلك  9؛  اإلسالم  نبّي  ببعثة  النبّوة  ختم  البهائّية  فرقة  أنكرت 
يتمّتع »الباب« بمقامني؛  ب»الباب«؛ فبحسب زعمهم  امللّقب  الشريازّي«  »عيل حمّمد 
األّول: كونه نبّيًا مستقاًل، وصاحب كتاب ساموّي! والثاين: كونه مبرّشًا بظهور نبّي 
آخر؛ واملقصود هنا: »مريزا حسني عيّل« امللّقب ب»هباء اهلل«. بل اّدعوا أّن »الباب« من 
 ،7 7، وموسى  نوح  َمَثل  ذلك  َمَثله يف  الرشائع؛  العزم وأصحاب  أويل  األنبياء 
وحمّمد 9، كام تعاملوا مع شخصّيته بصفته »املوعود املقّدس« الذي سوف يتحّقق 

بظهوره وعد األنبياء. 

أّن أتباع هذه  وبالرغم من أّن عمر دعوة »الباب« مل يزد عن التسع سنوات؛ إال 
الفرقة يزعمون أّن إرادة اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل منعقدة عىل إرسال رسول جديد كّلام احتاج 
أهل العامل إىل تعاليم جديدة.]]]، بل اّدعوا أّن »الباب« أفضل من نبّي اإلسالم 9، 

وأّن أّول من سجد للباب هو حمّمد 9، ومن بعده اإلمام عيل 7!]]]

ويؤمن بعض منّظري هذه الفرقة بأّن االعتقاد بختم النبّوة يمّثل مانعًا عن وصول 
املسلمني إىل مرتبة العرفان واليقني، وينكرون أن تكون آيات القرآن الكريم وروايات 
املعصومني: داّلة عىل املعنى املذكور من ختم النبّوة؛ فهم يزعمون أّن كلمة »نبّي« ال 
تعني »حامل النبأ اإلهلّي«، بل إّن معناها هو »املحّدث بالغيب«، ويقول أحد املدافعني 

]1]- اإللهيّات، جعفر السبحايّن، ص 487 و488.

]2]- البيان، الوحدة األوىل، الباب الخامس عرش. والوحدة الثانية، الباب األول. والوحدة الثالثة، الباب الرابع عرش.

]3]- نصائح الهدى، ص 16.



الكالم اإلسالمي المعاصر 266

عن هذه الفرقة: »مل خُيتم ابتعاث نبّي صاحب رشيعة؛ بل الذي ُختم هو ظهور األنبياء 
التابعني وغري املستقّلني ممّن يأتيهم اإلهلام يف املنام... وال يدّل مصطلح خاتم النبّيني 
عىل اختتام ابتعاث األنبياء أو انقطاعه؛ ألّن الرسل ليسوا كّلهم أنبياء حتى يلزم من 

ختم األنبياء ختم الرسل أيضًا«]]]. 

وعىل هذا األساس، يتشّعب مّدعى هذه الفرقة إىل طريقني: طريق حُيّرف معنى 
»اخلتم«، واآلخر يفّصل بني معنى »النبّي« ومعنى »الرسول«.

أّن النظرة الفاحصة يف ما أوردته  عند حتليل هذا املّدعى ل إىل  ـ  وجتدر اإلشارة 
املسلمني،  بني  املتعارف  املعنى  يؤّكد  »خاتم«  كلمة  معنى  باب  يف  اللغة  معاجم 
ـ  هذا  بعد  ـ  اّدعوا  إذا  وأّما   .[[[9 اإلسالم  رسول  ببعثة  النبّوة  انتهاء  إىل  واملستند 
املعنى  ليس هو  اآلية األربعني من سورة األحزاب  املراد من مفردة »خاتم« يف  أّن 
األصيّل، وجب القول: إّن استعامل الكلمة يف غري معناها احلقيقّي حيتاج إىل شاهد 
أو قرينة؛ غري أّن هذه اآلية مل تتضّمن أّي قرينة تدّل عىل استعامل هذه الكلمة يف غري 

احلقيقّي. معناها 

»الرسول«  ومعنى  »النبّي«  معنى  بني  التفصيل  بمّدعى  يتعّلق  ما  بخصوص  أّما 
فيجب االلتفات إىل أّن كلمة »النبّي« يف عبارة »خاتم النبّيني« قد جاءت بمعنى الشخص 
املرسل بخرب من عند اهلل ُسبَحانَُه َوَتَعاىٰل؛ سواء كان هذا الشخص ممّن له رشيعة مستقّلة 
أم ال، كام أّن هذه الصفة خمتّصة باألنبياء دون غريهم، وأّما كلمة »رسول« فقد أطلقت 

]1]- الخامتيّة، روحي روشني، الفصل األول، ص33. فرائد، أبو الفضل كلبايكاين، ص35. درج آللئ الهداية، إرشاق 

خاوري. تبيان وبرهان، أحمد أحمدي.

]2]- مقاييس اللغة، ج 2، ص 245. راجع أيضاً: لسان العرب، ج 4، ص 25. قد جاء يف مقاييس اللغة: »فأّما الختم 

وهو الطبع عىل اليشء فذلك من الباب أيضاً؛ ألّن الطبع ال يكون إال بعد بلوغ آخره يف اإلحراز، والخاتم مشتّق منه 

]الختم] ألّن به يختم ويقال: الخاتِم ]بالكرس] والخاتام والخيتام...«.
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أيضًا عىل املالئكة حاميل الوحي من قبيل جربائيل]]]، أي إهنّم مكّلفون بإبالغ الوحي 
فقط، وليسوا مرسلني بخرب من عند اهلل تعاىل. كام ورد يف القرآن الكريم إطالق كلمة 

.[[[
»رسول« عىل عدد من األنبياء اإلهلّيني ممّن مل يكن هلم رشيعة مستقّلة 

إلثبات  يكفي  وال  دلياًل،  وعّدوه  البهائّيون  به  تشّبث  ما  يتّم  ال  هذا،  عىل  بناًء 
اإلسالم؛  دين  يف  املعتمد  املعنى  غري  شيئًا  تعني  ال  النبّيني«  »خاتم  فعبارة  مّدعاهم؛ 
وال يرد عىل القول بذلك املعنى أّي نقد أو إشكال؛ فال فرق بني ختم النبّوة وانقطاع 

ابتعاث الرسل.

4/6/17. الرابعة: التقليل من قدر الوحي وجعله يف مصاف التجربة الدينّية:

الوحي حقيقة ال يفقه كنهها العينّي إال األنبياء اإلهلّيون؛ فهي من مدركات العلم 
احلضورّي بالنسبة هلم. أّما اآلخرون فيصلون إىل إدراك الوحي بتوّسط تبيني األنبياء، 
فيسعون إىل الوقوف عىل حقيقته من خالل العلم احلصويّل مستعينني يف ذلك باملعايري 

العقالنّية الدقيقة.

إىل  ل  الدينّية  التجربة  نظرّية  استعراضهم  خالل  من  ـ  الكّتاب  بعض  عمد  وقد 
احلّط من مكانة الوحي إىل أّن جّروه إىل مقام التجربة الباطنّية واحلاالت النفسّية التي 
تعرض للمرء، واّدعوا أّن من املمكن أن تعرض مثل هذه احلاالت للناس االعتياديني 

من غري األنبياء. 

وبناًء عىل ما تقّدم، استنتجوا خطئّية املعنى الذي ُيفّس ختم النبّوة بانقطاع الوحي، 
إلمكان أن يصل بعض الناس ـ بعد بعثة رسول اإلسالم 9 ـ إىل هذه احلالة، وأن 

يقّدموا للبرشّية أمورًا يصدق عليها أّنا من التجربة الدينّية. 

]1]- سورة التكوير، اآلية: 19.

]2]- سورة الصافّات، اآليات: 123 و133 و139. وسورة مريم، اآلية: 54.
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وعىل أساس هذه الدعوى، يكون الفارق الوحيد بني رسول اإلسالم 9 وغريه من 
الناس أهّنم ممنوعون عن الترشيع لآلخرين؛ وإال فإّن طريق التجربة الدينّية ما زال مفتوحًا.

هيك،  وجون  وبرغسون،  شاليرماخر،  هبا  آمن  التي  هي  التي  النظرّية  وهذه 
]]]. تقول هذه النظرّية:

وآخرون غريهم 

ملن  قّدم  قد  أّنه  يف  يكمن  األنبياء  وسائر   9 اإلسالم  نبّي  بني  الوحيد  الفارق 
أرسل هلم بالدعوة كّل جتربته الباطنّية، وأّن األمم التي جاءت بعد عرصه واجهت 
تلك التجربة الباطنّية التي أودعها رسول اإلسالم 9 يف أّمته من دون أن متّسها يد 
الذي يقف  فالّس  الكريم.  القرآن  التفسري والتأويل؛ ألّن تلك األمم حصلت عىل 
وراء خامتّية نبّي اإلسالم 9 ـ حسب هذه الرؤية ـ هو أّن وحيه قد وضع بني أيدي 
]]] ويرّصح أصحاب هذه  للناس!  أوكلت  قد  تفسريه  مهاّم  وأّن  تفسري،  بال  الناس 
النظرّية أّن استدامة الوحي من خالل تفسريه وبيانه هو حجر الزاوية يف خامتّية نبي 

.[[[
اإلسالم 9 

وصف  النبّوة  ختم  أّن  إىل  النظرّية  هذه  أصحاب  بعض  ذهب  أخرى:  وبعبارة 
للنبّي؛ ال للدين. فالدين ـ منذ أّول األمر ـ كان دين النبّي اخلاتم، وقد جاء الترصيح 
السابعة  اآلية  ويف  الشورى،  سورة  من  عرش  الثالثة  اآلية  يف  الكريم  القرآن  يف  هبذا 

والستني من سورة آل عمران]]].

]1]- راجع: نقد نظريّة بسط التجربة النبويّة، عيل الرباين الكلبايكاين، ص 9 – 14؛ العقل واالعتقاد الديني، ص 41 

– 42؛ فلسفه دين، جون هيك، ص 288 – 289 )النسخة الفارسية(.

]2]- أرحب من اإليديولوجيا، عبدالكريم رسوش، ص 77.

]3]- أرحب من اإليديولوجيا، عبدالكريم رسوش، ص 78. 

]4]- بسط التجربة النبويّة، عبدالكريم رسوش، ص 118.
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وبناًء عىل ما ذهبت إليه هذه النظرية، فالوحي نتاج التجربة الشخصّية للرسول، 
وأّما وضعه يف متناول يد اآلخرين فهو نابع من شجاعة الرسول، وقدرته اهلائلة. 

وقد اّدعى صاحب هذه الرؤية تعّدد التجارب الدينّية وتنّوعها، ورضبوا لذلك 
بعض األمثلة؛ منها: املعراج، ورؤية احلور العني، وتلّقي اللطف املعنوّي. أّما جتارب 
: فإّن الفارق األساس بني التجارب الدينّية عند  األنبياء فهي أكثر من ذلك. ومن َثمَّ
متعّدية؛  األنبياء  جتارب  كون  يف  يكمن  دوهنم  من  عند  الدينّية  والتجارب  األنبياء 

بمعنى أهّنا تتسّبب يف حصول التكليف، كام أهّنا حتّث عىل العمل]]].

التي هي يف احلقيقة جوهر النبّوة  وأضاف قائاًل: »إّن مفهوم الوالية الترشيعّية ـ 
بنفسه حّجة  تعني كونه هو  فالنبّي ويّل اهلل، والوالية  ملا ذكرنا؛  أمر مشابه  ل  التقنينّية 
ألوامره وأقواله. وال شّك يف كون اعتبار فرد ما جتربته الشخصّية حمّصلة للتكليف 
لغريه؛ ليقوم من خالل هذا الطريق وبواسطة هذا املستند بإعامل الترّصف يف أرواح 
صالبة  ويتطّلب  الصعوبة.  غاية  يف  أمرًا  وسعادهتم،  وأمواهلم،  واعتقاداهتم،  غريه، 

وشجاعة كربى؛ فهذه هي الشهادة عىل النبّوة، والنبّوة هبذا املعنى قد ختمت«]]].

ويواصل حديثه قائالً: »ولن يظهر من بعد رسول اإلسالم 9 أي شخص يتمّتع 
يأيت  أن  ويمكنه  سلوكه،  وحسن  كالمه  صّحة  الدينّي  اجلانب  من  تتضّمن  بشخصّية 
الدينّية  التجارب  حصول  إمكان  زال  ما  ل   تأكيد  وبكّل  ـ  لكن  لآلخرين.  بالتكليف 
موجودًا والقدرة عىل سرب األرسار لن ختتم قط؛ فالعامل دائاًم وأبدًا يف ضيافة أولياء اهلل«.]]]

وجيلب أن نلتفلت هنلا إىل أّن التقليل من قلدر الوحي وجعله يف مصلاّف التجربة 
]1]- املصدر نفسه، ص133.

]2]- بسط التجربة النبويّة، عبدالكريم رسوش، ص 133.

]3]- املصدر نفسه، ص 133.
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الدينّيلة أملر ال يمكن قبوله حتلت أّي عنوان؛ فاملعيلار يف التجربة الدينّيلة هو التجربة 
واحللاالت النفسلّية للفلرد، وملن ثّم كلامتله، واألشلخاص اآلخرون ال يسلتطيعون 
إدراك املفاهيلم إال ملن خلالل كللامت الشلخص اللذي جّرهبلا نفسله. كلام أّن بيلان 
معنلى الوحليـ  بحسلب رؤيلة القلرآن الكريلمـ  خيتللف متاملًا ملع ملا ذكرتله هلذه 

النظرّيلة؛ مللا يأيت:

* أّوالً: أّن الفيض اإلهلّي هو حمور الوحي، ومنبعه، ومعياره؛ ال نفس الشخص 
صاحب التجربة! 

يف  سببًا  وليس  للوحي؛  مستقبل  فقط  هو  للوحي  املتلّقي  الشخص  أّن  ثانيًا:   *
طروء حاالت تؤّدي إىل التجربة الدينّية. 

فنظرّيلة التجربلة الدينّيلة ـ إذن ـ تتعلارض بوضلوح ملع آيات القلرآن الكريم؛ 
ألّن نلّص القلرآن الكريلم قلد رّصح بعلدم تأديلة شلخص الرسلول 9 أّي دور 
أسلايّس يف نفلس حصلول الوحلي؛ بلل ورد يف القلرآن التهديد والوعيلد له 9 يف 
حاللة تغيلري حمتلوى الوحلي واآليلات اآلتيلة ملن سلورة احلاّقة تبلنّي هلذا التهديد 

وضوح: بلكّل 

َوتنَِي 46 َفَما 
ْ
َقَطْعَنا ِمْنُه ال

َ
َِمنِي 45 ُثمَّ ل َخْذنَا ِمْنُه بِالْ

َ َ
اوِيِل 44 ل

َ
ق
َ ْ
ْيَنا َبْعَض ال

َ
َل َعل ْو َتَقوَّ

َ
( َول

ُمتَِّقنَي 48).
ْ
َْذكَِرٌة لِل

َ
َحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن 47 َوإِنَُّه ل

َ
ِمْنُكْم ِمْن أ

واآليات اآلتية من سورة النجم ترّصح أيضًا بحقيقة كون مجيع ما يقوله رسول 
اهلل 9 هو الوحي بعينه؛ ال أّنه حاصل جتربته النفسّية؛ يقول تعاىل: 

َهـَوى 3 إِْن ُهَو 
ْ
(َوانلَّْجـِم إَِذا َهـَوى 1 َمـا َضـلَّ َصاِحُبُكـْم َوَمـا َغَوى 2 َوَمـا َيْنِطـُق َعِن ال
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ْعَ 7 ُثـمَّ َدنَـا
َ ْ
ـِق ال

ُ
ف
ُ ْ
اْسـَتَوى 6 َوُهـَو بِال

َ
ٍة ف ُقـَوى 5 ُذو ِمـرَّ

ْ
َمـُه َشـِديُد ال

َّ
 َوْحٌ يُـوَح 4 َعل

َّ
إِل

ُفـَؤاُد َما
ْ
ـَذَب ال

َ
ْوَح 10 َمـا ك

َ
 َعْبـِدهِ َمـا أ

َ
ْوَح إىِل

َ
ـأ

َ
 9 ف

َ
ْدن

َ
ْو أ

َ
ْوَسـنْيِ أ

َ
ـاَب ق

َ
ـَكَن ق

َ
 8 ف

َّ
َفَتـَدىل

ى ِمْن آيَـاِت َربِِّه 
َ
َقـْد َرأ

َ
َـَصُ َوَمـا َطـَغ 17 ل

ْ
 ال

َ
َفُتَماُرونَـُه َعَ َمـا يَـَرى 12 ... َمـا َزاغ

َ
َى 11 أ

َرأ

 .(18 ْبَى 
ُ
ك

ْ
ال

وهبذا، يّتضح أّن نظرّية التجربة الدينّية ال متّثل أكثر من شبهة ُتضاف إىل جمموعة 
شبهات أخرى ترد يف نطاق البحث والتحقيق الدينّي. هذا، فضاًل عن كوهنا مستوردة 

من الغرب، وأهّنا تتعارض مع مفاد القرآن الكريم. 
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