هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ بأجزائه الثالثة ـ أن جييب عىل كل اإلشكاالت التي
يطرحها من يطلقون عىل أنفسهم لقب [الربوبيني] ،وهم الذين يرون إمكانية
استبدال النبوة بالعقل ،ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي
دين أو نبوة ،وقد استثمروا يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام
تقتضيه العقول السليمة ،وتتطلبه القيم النبيلة.
ولذلك فإنه ـ وبصيغته الروائية احلوارية ـ حياول ـ وهبدوء ـ أن حياور هؤالء،
من خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال ،ثم من خالل مستلزمات تلك
املنطلقات ،وهي األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها
األديان.
وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها
األديان ،وبمختلف أنواعها ،وبيان االتفاق عليها مع الربوبيني ،ثم بيان وجه احلق
يف التعامل معها.
وهلذا جيد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب
الفكرية يف كل قضية ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة،
وانتهاء بكل القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها.
وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم ،فقد بينا يف
الرواية خطأ ذلك التعميم ،وأن كل املعاين السليمة التي يسوقوهنا أو يدعون إليها
موجودة يف اإلسالم ،باعتباره الدين املهيمن والصحيح الباقي عىل وجه األرض ،مع
التنبيه إىل األخطاء التي وقع فيها املسلمون ،والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي.
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مقدمة
حياول هذا الكتاب ـ بأجزائه الثالثة ـ أن جييب عىل كل اإلشكاالت التي يطرحها من
يطلقون عىل أنفسهم لقب [الربوبيني] ،وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة بالعقل،
ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي دين أو نبوة ،وقد استثمروا
يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام تقتضيه العقول السليمة ،وتتطلبه القيم
النبيلة.
ولذلك فإنه ـ وبصيغته الروائية احلوارية ـ حياول ـ وهبدوء ـ أن حياور هؤالء ،من
خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال ،ثم من خالل مستلزمات تلك املنطلقات ،وهي
األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها األديان.
وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها األديان،
وبمختلف أنواعها ،وبيان االتفاق عليها مع الربوبيني ،ثم بيان وجه احلق يف التعامل معها.
وهلذا جيد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب الفكرية
يف كل قضية ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة ،وانتهاء بكل
القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها.
وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم ،فقد بينا يف الرواية
خطأ ذلك التعميم ،وأن كل املعاين السليمة التي يسوقوهنا أو يدعون إليها موجودة يف
اإلسالم ،باعتباره الدين املهيمن والصحيح الباقي عىل وجه األرض ،مع التنبيه إىل األخطاء
التي وقع فيها املسلمون ،والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي.
ولذلك؛ فإن يف إثبات صحة اإلسالم ،وكون حممد  هو رسول اهلل ما يرد عىل
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طروحات الربوبيني ،ألن الواقع ـ كام يقال ـ خري دليل ..خاصة وأن الربوبيني الذين يقرون
باإليامن باهلل ،ال ينفون النبوة بدليل عقيل ،وإنام بمجرد احلدس ،وانطالقا من الواقع الديني
املحرف الذي يرونه.
ولذلك كان من الواجب عىل كل من يريد أن حياورهم أن يتفق معهم أوال عىل
الضالالت التي وقعت فيها األديان ،أو وقع فيها املتدينون هبا ،وأهنا ال متثل اهلل ،وال دينه
احلق ،ويف نفس الوقت يثبت هلم وجود الدين احلق بالدالئل والرباهني الكافية.
وكام أن الرواية موجهة بالدرجة األوىل إىل هؤالء الربوبيني الذين ذكرنا حاهلم ،فهي
موجهة كذلك للمؤمنني الصادقني ،ليزداودا إيامنا بدينهم ونبيهم.
وهي موجهة كذلك للراغبني يف احلوار مع اآلخر ،سواء كان من الربوبيني أو من
أهل األديان املختلفة ،ذلك أنا وضعنا يف الرواية الكثري من التفاصيل التي حيتاجون إليها،
وبلغة بسيطة مهذبة بعيدة عن كل أشكال التعقيد.
وهي موجهة كذلك لغري املسلمني ،ألن فيها تعريفا هلم باإلسالم ،وباخلالف بينه
وبني األديان التي ينتمون إليها.
وهي موجهة كذلك للمالحدة الذين دعاهم إىل إنكار وجود اهلل ما يرونه من
خرافات يف األديان ،وخصوصا تلك التي تصور اهلل بصور وثنية تتناىف مع ما يقتضيه العقل
والعلم ،وبيان الرؤية الصحيحة املرتبطة بذلك.
وتدور أحداث الرواية حول سبعة من الربوبيني زاروا قرية املؤلف ،ليتحدثوا عن
األسباب التي جعلتهم يرتكون اإلحلاد ،ويؤمنون باهلل ،لكنهم عندما سئلوا عن الدين الذي
اختاروه ألنفسهم ذكروا أهنم ال حيتاجون ألي دين ،ألن عقوهلم التي عرفتهم باهلل ،وهو
أهم قضية يف الدين ،تغني عن احلاجة إىل أي نبوة أو دين.
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ثم رشحوا ألهل قرية ما اقتنعوا به ،واألدلة املفصلة عليه ،مما أثر يف الكثري منهم،
وخاصة يف أولئك الذين وجدوا يف هذه الدعوة فرصة للتنصل من كل التكاليف التي يدعو
إليها التدين.
وقد حاول أهل القرية أن يناقشوهم بكل األساليب لكنهم مل يستطيعوا إقناعهم ،إىل
أن عاد أولئك الربوبيون السبعة إىل القرية من جديد ،وبعد عام من بثهم لدعوهتم ،ليخربوا
املؤلف وأهل القرية بام حصل هلم يف تلك السنة ،مما جعلهم يرتاجعون عن مواقفهم من
الدين ،وخصوصا اإلسالم.
وكل فصل من فصول الرواية السبعة ،حكاية ألحد أولئك الربوبيني السبعة ،وكيف
خرج من الربوبية إىل الربانية ،واملشاهد التي مر هبا ،واحلوارات التي سمعها.
وتتناول تلك احلوارات كل القضايا التي تطرح حول النبوة والدين ،وهي:
 . 1الدين والعقل :وقد ناقشنا فيه املوقف من العقل بني الدين والربوبيني ،وهل
يستند الربوبيون حقا للعقل يف إنكارهم للدين؟
 .2الدين واهلل :وفيه حوارات مفصلة حول موقف األديان املختلفة من الدين ،بام
فيها اإلسالم ،وبيان االنحرافات التي وقعت فيها.
 .3الدين والنبوة :وفيه حوارات مفصلة حول دالئل النبوة العامة واخلاصة برسول
اهلل  باعتب اره ممثال لكل األنبياء ،ودينه ممثال لكل األديان ،وقد رددنا فيه عىل الشبهات
املختلفة التي يطرحها الربوبيون وغريهم حول رسول اهلل .
 .4الدين والكتب :وفيه مقارنات مفصلة بني القرآن الكريم والكتاب املقدس
بعهديه ،باعتبار هذه الكتب األكثر انتشارا بني املتدينني.
 .5الدين والسالم :وفيه ردود مفصلة عىل ما ُيرمى به اإلسالم من العنف
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واإلرهاب ،وبيان تفوقه يف كل قيم السالم عىل كل األديان واملذاهب الفكرية.
 .6الدين والرمحة :وفيه ردود مفصلة عىل ما ُيرمى به اإلسالم من العنف والقسوة
وخاصة مع املستضعفني من النساء والعبيد واألطفال ونحوهم.
 .7الدين والعدالة :وفيه ردود مفصلة عىل الشبهات املرتبطة بالرشيعة والنظم
اإلسالمية واحلدود والعقوبات ونحوها.
وقد رجعنا يف هذا الكتاب إىل مراجع كثرية ،وخصوصا إىل ما كتبناه يف سلسلة
[حقائق ورقائق] من روايات تتعلق هبذه اجلوانب ،والتي توجهت باخلصوص للحوار
اإلسالمي املسيحي ،وهلذا اقترصنا منها هنا عىل ما يرتبط باحلوار مع الربوبيني ،مع إضافات
مهمة ،وتبديالت يف الصياغة بحسب ما يقتضيه املقام.
وننبه إىل أنا تساهلنا يف التوثيقات ،فاكتفينا بذكر املرجع أو الكتاب يف أول كل مشهد
أو يف أثنائه ،دون ذكر التفصيالت يف كل جزئية ،ألن ذلك سيرصف القارئ عن اهلدف
الذي تتوخاه الرواية.
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البداية
القصة التي سأحكيها لكم اليوم ال تدور حول اإلحلاد ،وال عىل أدلته ،أو مناقشتها،
مثلام فعلت يف احلكايات السابقة من هذه السلسلة ..ولكني سأحكي لكم عن قوم يعرتفون
بوجود اهلل ..ولكنهم ال يمنحونه أي صالحيات ،سوى صالحية اخللق ،أو تدبري بعض
الشؤون املادية ..أما ما عدا ذلك ،فهم يعزلونه عزال تاما.
وقد بدأت هذه الظاهرة تنترش يف قريتي البسيطة التي ال تتلف عن سائر قرى ومدن
العامل منذ أن زارنا بعض العلامنيني املتطرفني الذين حاولوا أن يقنعوا شبابنا وكهولنا وأهل
الفكر فينا بعدم تدخل اهلل يف الشؤون السياسية واالقتصادية ،بل حتى االجتامعية ..وأن هلل
حمال واحدا يف حياتنا ال يعدو املساجد أو املواضع التي نصيل فيها ..أما احلياة فهي لعقولنا
وتدبرينا.
ثم قدم إلينا من يفرس القرآن الكريم بطريقة سامها عرصية ،خالف هبا مجيع املفرسين
واملحدثني والفقهاء ،ومن مجيع طوائف املسلمني ،حيث مل يعد اإلسالم ذلك الدين
املضبوط بضوابطه املعروفة ،وإنام هو استسالم هلل ،وتسليم له ،وال هتم تلك الضوابط
والقيود ..فيكفي أن يتحقق التسليم ،ولو من دون أي شعرية متارس ،وال واجبات تؤدى،
وال منكرات ينتهى عنها.
ثم حتولت الصالة التي هدد اهلل من تلف عنها إىل جمرد دعاء ،يقال ولو مرة يف
العمر ،لينجو صاحبه من كل ذلك الوعيد والتهديد.
وهكذا حتولت كل شعائر الدين التي كان أهل قريتي حيرصون عليها ،وبحسب
الرشوط التي ُذ كرت يف املصادر املقدسة ،والتي اتفق الفقهاء عىل أصوهلا ،وإن اختلفوا يف
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بعض كيفياهتا وفروعها ..حتولت مجيعا إىل جمرد أسام ال وجود هلا يف الواقع إال بحسب ما
يشتهيه صاحبها ،ال بحسب ما ورد الترصيح به يف القرآن الكريم.
وبعد كل هذه اجلوالت التشكيكية ..جاءنا وفد من الذين يطلقون عىل أنفسهم لقب
[الربوبيني] من منكري النبوات واألديان ..والذين استطاعوا أن حيققوا كل أمنيات من
سلفهم ،بل زادوا عليها.
ومشكلة هؤالء أهنم خيتلفون فيام بينهم اختالفا شديدا ..حتى أنه يمكن اعتبارهم
منقسمني عىل أنفسهم بحسب أعداد أفرادهم ..فلكل واحد منهم دينه اخلاص الذي يتميز
به عن غريه ..وهذا مصدر صعوبة تسجييل ألحداث هذه القصة.
لكني بحمد اهلل ،وحتى ال أظهر بمظهر املتحيز ،ذكرت أقواهلم مجيعا ..ثم ذكرت
الردود عليها ..ال مني ،وال من املتكلمني وعلامء الدين ..بل منهم أنفسهم.
وحتى ال أخلط بداية القصة بنهايتها ..سأحكي لكم ما حصل بالضبط ..وربام يفهم
بعضكم باإلشارة ،ما ال حيتاج معه للعبارة ..ولذلك بدأت بذكر مقوالهتم ،وكام عربوا هبا
عن أنفسهم ،ومن خالل مصادرهم ..والعاقل قد يكفيه حكاية القول عن تكلف الرد
عليه.
يف صباح ذلك اليوم اجلميل من أيام الربيع ،سمعت صائحا يصيح يف الطريق،
رشفنا اليوم سبعة من دعاة اإلحلاد الكبار ،بعد أن م ّن اهلل عليهم
وبأعىل صوته قائال :لقد ّ
باهلداية إليه ..وأنتم مدعوون مجيعا لسامع أحاديثهم ،للتعرف عىل احلجج والرباهني التي
أجلأت عقوهلم إىل اإليامن ،ليصبحوا من دعاته الكبار.
فرحت كثريا بذلك اخلرب السار ،ورحت أبرش به يف كل املحال ،مستعمال كل وسائيل
ووسائطي لذلك ،وأنا أرجو من ذلك أن أنال الثواب العظيم عند اهلل؛ فالدال عىل اخلري
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كفاعله ..لكني مل أعلم أبدا ما سيحصل ،وما نتيجة ما عملته بنفيس ،وبترسعي.
ذلك أين بعد جلويس يف ذلك املحل ،وسامعي مع اجلمهور العريض احلارض
للحجج التي أوردها زوارنا الكرام للداللة عىل وجود اهلل وعظمته ،والتي قادت عقوهلم
إىل اإليامن ،وهي ال تتلف كثريا عن احلجج التي أوردها املتكلمون والعلامء يف كل
العصور ،وإن كانت بصياغة متلفة متناسبة مع عرصنا.
ما فرحت بذلك احلديث حتى نغصت إجاباهتم عىل األسئلة التي أوردها احلضور
عيل فرحتي ،ذلك أين رأيت أهنا دعت إىل نوع جديد من اإلحلاد أكثر عقالنية وتطورا.
فاإلحلاد األول ـ والذي كان يتبناه زوارنا الكرام ـ ينفي وجود اهلل مطلقا ..وأما
الثاين ،فإنه ال ينفي وجوده ،ولكن ينفي فاعليته وتأثريه ،وجيعله جمرد صانع مبدع ،ال عالقة
له بخلقه إال تلك العالقة اهلشة التي ال معنى هلا ..واالعرتاف به حينها مثل االعرتاف بمدير
أو رئيس من غري االنصياع ألوامره ،ال تكربا وتعنتا ،ولكن ألنه ال يستطيع أن يأمر أو ينهى،
ألن دوره فقط أن يكون مديرا ..أو يف أحسن أحواله يكون ملكا يملك وال حيكم ،وخيلق
وال يترصف إال يف حدود ضيقة جدا.
دعوين ال أستعجل يف أحكامي ،فقد أكون مطئا فيها ..وهلذا سأنقل لكم احلوار
حرفيا كام سمعته ،وسرتون بأنفسكم دقة ما نقلته عنه(.)1

 .1الرؤى والتصورات:
فبعد انتهاء زوارنا الكرام من حمارضاهتم القيمة ،والتي أعجبتني كثريا ،حيث ذكر

( )1احلوار املوجود هنا منقول ببعض ترصف من مواقع دعاة الربوبية وغريها ،ومنها مقال بعنوان :أسئلة حول الربوبية [مدونة الربويب العريب | الرب
أعطانا عقال ال دينا] ،وغريها .وسأكتفي باإلشارة إىل هذا عن التوثيق لكل ما أذكره من هذه املواقع.
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كل واحد منهم أسباب إحلاده ،ثم كيف حتول إىل اإليامن ،واألدلة التي قادته إليه ..طرح
مدير اجللسة عليهم هذا السؤال ،والذي ال أدري هل كان سؤاال اعتباطيا ،أم أنه نسق مع
الزوار قبل طرحه.
لقد قال هلم :بعد تلصكم من اإلحلاد ،واقتناعكم باإليامن ،ما هو الدين الذي
رأيتموه أهال ألن يعرفكم بربكم ،وبمراضيه وكيفية التواصل معه؟
قال أحدهم ،وبتلقائية :نحن مع اختالفنا مع بعض يف الكثري من التفاصيل إال أنه
يمكنك أن تسمي الدين الذي ارتضته لنا عقولنا باسم [الربوبية]
تصورت يف البداية أنه يقصد ذلك املعنى املشتق من الرب ،والذي نسبه اهلل تعاىل
ِ
ِ
َان لِ َب َ ٍ
ول لِلنها ِ
احلُك َْم َوالنُّ ُب هو َة ُث هم َي ُق َ
َاب َو ْ
لعباده الصاحلني فقالَ ﴿ :ما ك َ
س
رش َأ ْن ُيؤْ ت َي ُه اهللهُ ا ْلكت َ
ون اهللهِ و َلكِن ُكو ُنوا ربانِينيَ بِام ُكنْ ُتم ُتع ِّلم َ ِ
ُكو ُنوا ِعبادا ِِل ِمن د ِ
َاب َوبِ َام ُكنْ ُت ْم
ون ا ْلكت َ
َ ْ
ْ ُ
َ ً
ْ َ ُ
َ ه ِّ َ
﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن نَبِ ٍّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ُّي َ
تَدْ ُر ُس َ
ون كَثِ ٌري َف َام
ون﴾ [آل عمران ،]79 :وقال يف آية أخرىَ :
ِ
ِ
اهب ْم ِيف َس ِب ِ
ن﴾ [آل عمران:
الص ِاب ِري َ
ب ه
اس َتكَا ُنوا َواهللهُ ُحي ُّ
يل اهللهِ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ
َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
والريب هو املنسوب إىل الرب ..لكني وجدت أنه ال يقصده أبدا ..بل يقصد
 ،]146فالرباين ِّ
معان أخرى ..أدعه يرشحها لكم.
سأله حينها مدير اجللسة قائال :ما الذي تقصده بالربوبية؟ ..هل هي نسبة إىل الرب
سبحانه وتعاىل؟
قال الربويب :لك أن تقول ذلك ..لكن ال عىل املعنى الوارد يف األديان ..فالرب عندنا
يشء آخر متاما أكثر مجاال وقداسة وقوة وعظمة ..هو عندنا ليس بتلك الصورة املشوهة
قوة كونية هي مصدر اخللق)..وهلذا
الواردة يف األديان ..بل هو (املصمم األعظم) أو هو ( ّ
فإن لنا مصطلحاتنا اخلاصة بنا ،والتي نتحاشى فيها ما وقعت فيه األديان.
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قال املدير :أرى أن لك موقفا سلبيا من الدين ..فهل هو مرتبط بدين معني أم
بجميعا؟
قال الربويب برسعة وتلقائية :بل بجميعها ..وأنا وكل الربوبيني وإن اختلفنا يف
الكثري من األمور إال أننا نتفق يف موقفنا السلبي من األديان مجيعا ..فبسبب حتريفاهتا
وتشوهياهتا للمصمم األعظم وقعت ووقع الكثري من أصدقائي يف اإلحلاد.
قال آخر( :)1إن شئتم أن نحدثكم بلغة علمية أكاديمية ،فإنه يمكن القول بشكل
عام أن الربوبية هي التصور الذي يرى أن العقل وحده ـ وبدون أن يكون يف حاجة إىل وحي
أو إهلام ـ قادر عىل الوصول إىل املبادئ األساسية الصحيحة املشرتكة للدين واألخالق.
قال آخر :وهلذا عرف بعض علامئنا الربوبية بأهنا :الرؤية التي تذهب إىل أن الدين
احلق هو الدين الطبيعي ..واملقصود بالالهوت الطبيعي أو الدين الطبيعي :الدين الكيل،
العاملي ،الذي يمكن التوصل إىل مبادئه األساسية البسيطة من خالل العقل البرشي.
قال آخر :وبمثل ذلك عرفها جون هيك بأهنا :املذهب الذي يرى الالهوت الطبيعي
وحده كاف من الناحية الدينية ..وبذلك فإن كل هذه التعريفات تدور حول كفاية العقل
يف الوصول إىل احلقائق الدينية واألخالقية األساسية دون اللجوء للوحي.
قال آخر( :)2وحتى أبسط لكم هذا؛ فإن العقيدة الربوبية عقيدة بسيطة جد ًا ،هلا فقط
ثالثة مبادئ أساسية تقوم عليها ..أوهلا اإليامن بإله واحد خالق ،عظيم ،هو موجد الكون
ومنظمه ،هو أعظم من أن تدركه أو تدرك خصائصه حواس البرش القارصة.
قال آخر :وثانيها اإليامن بأن هذا اإلله العظيم قد وضع يف هذا الكون ـ بكل ما حوى
( )1انظر :النزعة الربوبية ،حممد سيد سالمة ،نامء للبحوث والدراسات.
( )2كالم الربوبيني هنا مقتبس من حديث ربويب يف :مناظرة مع ربويب ،منتدى التوحيد.
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ـ النظم واآلليات التي تضمن تسيريه عيل النحو املرسوم له بواسطة هذا اإلله ،ومن ثم فإنه
ال يتدخل بشكل مبارش يف سريه وتفاعالته وتطوره ،فهذا الكون يسري يف الطريق املرسوم
له ووفق القواعد املحددة التي حتكم حركته.
قال آخر :وانطالق ًا من هذا املبدأ يؤمن الربوبيون بفكرة التصميم الذكي للكون
ولإلنسان ،وهي تشري إىل عدم احلاجة للتدخل من اإلله األعظم يف شؤون الكون ،فذكاء
التصميم جيعله مناسبا دائام ،وليس يف حاجة للتصحيح أو التعديل بتدخل إهلي طارئ
خارج إطار التنظيم أو القوانني التي بنى عليها الكون ،عرب إرسال الرسل أو جلب
الكوارث عىل شكل متعمد أو دفعها أو غري ذلك ،لذا حيلو هلم تسمية اخلالق باملهندس
العظيم.
قال آخر :أما املبدأ الثالث ،فهو أن الربوبيني ال يؤمنون باألديان التي تدعي أهنا
ساموية ،ويدعي أنبياؤها بأهنم مرسلون من الذات اإلهلية العليا ،فهم ال يصدقون بأن اإلله
األعظم قد طلب من هؤالء األنبياء بأن يرشدوا البرشية ملعرفته أو لتعاليم وأوامر معينه
يريدنا أن نتبعها.
قال آخر :ومجيع الربوبيني تقريب ًا يتفقون عىل هذه األسس ،وقد خيتلفون فيام
وراءها ..لكن ال جيب أن نفهم العقيدة الربوبية بأهنا مثل األديان األخرى التي هلا هيكل
واضح من األفكار واملعتقدات ،فالربوبية هي عقيدة فضفاضة جد ًا ،لكن هذا ال يعيبها،
فهي ليست دينا ،وإنام هي فكرة بسيطة تتلخص يف مجلة واحدة هي (هناك إله خلق الكون
وخلق النظم التي حتكم حركته ،وهناك منطق واألديان غري صحيح)
قال املدير :أرجو أال أظهر أمامكم بمظهر املقرص يف املطالعة والبحث ..لكني مل
أسمع هبذا من قبل ،ألين كنت أتصور أن كل مؤمن البد أن يكون حتام ضمن أي دين..
16

فمتى ظهر هذا النوع من التفكري؟
قال أحد الربوبيني( :)1منذ أن تىل اإلنسان عن األرسار الغامضة ،والقوى الغيبية
اخلارقة للطبيعة ،والتي كانت أداة التفسري األوىل للظواهر الطبيعية واملعتقدات يف القرون
الوسطى ..حيث مل يكن العقل أداة أولية يف اكتشاف احلقائق ،واقترصت وظيفته يف الغالب
عىل مهمة الدفاع عن اإليامن واحلقائق التي أتى هبا الوحي ..ومع بزوغ فجر النهضة
األوربية اكتشف اإلنسان الطبيعة واعترب نفسه جزءا منها ،وسادت القناعة أن مجيع احلقائق
البد أن تكون عىل انسجام مع الطبيعة..
قال آخر( :)2ومع تقدم الفكر يف القرن السابع عرش ،شاع االعتقاد بأن املبادئ بشكل
عام إنام ُتقبل ويتمسك هبا بحسب ما لدهيا من أسباب كافية لتربيرها ،وعليه فإن كل
األنظمة سواء كانت إنسانية أو إهلية ،البد أن تقدم من األسباب ما يربر وجودها يف ضوء
الطبيعة والعقل.
قال آخر :وهلذا راج بني املثقفني استعامل كلمة العقل والطبيعية دون متايز واضح
بني مفهومهام؛ فقد كان مصطلح العقل يف تلك احلقبة ـ حقبة عرص التنوير ـ يعني ضمنا
العلم النيوتوين أكثر مما يعني الفلسفة األرسطية ..لقد كان النقد والعقالنية هي روح ذلك
العرص ،وشعر الناس أهنم يف حاجة إىل القدرة عىل إعطاء أسباب كافية ملعتقداهتم ،ومل يكن
الدين ليستثنى من مقصلة النقد واالمتحان العقيل.
قال آخر :ومما يذكره املؤرخون يف هذا أنه يف بداية القرن السابع عرش دعا الربوفسور
الالهويت اإلنجليكي ريتشارد هوكر ( 1554ـ  )1600إىل بناء نظام كنيس ال ُيستمد فقط
( )1انظر :النزعة الربوبية ،حممد سيد سالمة ،نامء للبحوث والدراسات.
( )2املرجع السابق ،بترصف.
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من الوحي ،ولكن من الطبيعة أيضا؛ فالطبيعة ملك هلل وقوانينها من صنعه ،فهي كلمة اهلل
املشاهدة.
قال آخر :وقد التمس هوكر حكم العقل أيضا وعظم من شأنه يف أمر قبول االعتقاد
الديني ،وكان يذكر أن ثقة اإلنسان يف اعتقاده ال تضمن له صحته يف نفس األمر ،لكن
عقالنية األسباب التي بني عليها االعتقاد هي التي تضمن لنا ذلك ،وهي وحدها التي
تؤكد لنا أن هذه املعتقدات من اهلل وليست من روح خبيثة.
قال آخر :وقد كان هوكر يرى أن اتِّباع الدين بدون االصغاء إىل صوت العقل
ترصف يشبه ترصف املاشية يف القطيع ..لقد كان يعرب عن روح عرصه الذي كان يؤكد عىل
أنه ال يمكن ألي نوع من احلقائق أن تتناقض مع العقل والطبيعة.
قال آخر :ويف هناية القرن السابع عرش أصبح اخلالف ملحوظا بني املحافظني الذين
يؤيدون عقالنية الدين التقليدي بام فيه من معجزات وخرق لقوانني الطبيعة؛ وبني أولئك
الذين يرفضون هذه األمور ،ودار النقاش حول القيمية الداللية للمعجزات ،وأمهية الدين
الطبيعي باملقارنة بالدين املوحى به ،وحقيقة الكتاب املقدس ،وسلطة الوحي ،والعالقة بني
الوحي والعقل ..وقد كانت هذه بداية اجلدل الربويب الذي امتد خالل النصف األول من
القرن الذي يليه.
قال آخر :بعد ذلك انترشت الربوبية بني مفكري الغرب عىل نطاق واسع يف القرنني
ال سابع عرش والثامن عرش امليالدي ،وكانت انجلرتا من أبرز أماكن االنتشار ..وقد بدأت
هناك باللورد إدوارد هربرت ( 1583ـ  ،)1648الذي لقب بأيب الربوبيني أو الطبيعيني،
وقد حددت كتاباته املبادئ الرئيسية للمذهب الربويب.
قال آخر :لقد اهتم هربرت ببيان املفاهيم املشرتكة لألديان والتي يمكن من خالهلا
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حتديد احلقيقة الدينية ..وهي كام تصورها هربرت تتمثل يف أن هناك ربا أعىل ..وأن هذا
الرب جيب أن يعبد ..وأن العبادة تتشكل من جمموع العفة مع التقوى ..وأنه جيب عىل البرش
أن يتوبوا من خطاياهم ويقعلوا عنها ..وأن اجلزاء والعقاب يف الدنيا واآلخرة قائم عىل
عدل اهلل وخرييته.
قال آخر :وقد عرفت هذه املبادئ اخلمسة باملقوالت اخلمس للربوبيني اإلنجليز،
وهي ـ بحسب هربرت ـ تشكل نواة كل األديان بام يف ذلك املسيحية قبل أن يسلم الناس
أنفسهم ألطامع وخبث الكهنوت.
قال آخر :وقد نظر هربرت إىل هذه املبادئ عىل أهنا تعرب عن كامل العقيدة املسيحية
الكاثولويكية احلقيقية يف أصلها األول قبل أن تفسد وحترف.
قال آخر :ويمكن القول أن هذه املقوالت اخلمس تشكل عنده دين العقل ..وما هو
مالف هلذه املقوالت اخلمس يعترب مالفا للعقل ،وبالتاِل باطل.
قال آخر :وأما ما وراء العقل مما ال يتعارض معه فقد يكون موحيا به ،لكن كونه
معروفا بني الناس كوحي ال يعني أنه وحي يف نفس األمر؛ بل هو تراث ،وصدق هذا
الرتاث متوقف عىل الراوي ،وال يمكن بحال أن يكون أكثر من جمرد احتامل.
قال آخر :وأما التباين واالختالف الذي نراه بني األديان فذلك يرجع إما إىل خداع
النفس ،أو املكر الكهنويت ،أو التأويل املجازي للطبيعة ،أو عمل اخليال.
قال آخر :وقد كرس هربرت أحد أبرز أعامله للتحقق من هذه النتيجة التي جاء هبا
عن املفاهيم املشرتكة الدينية فخرج عمله يف الصورة التي تعرف اآلن بعلم مقارنة األديان..
ولذلك يعترب هربرت من أوائل الذين بذلوا جهدا منهجيا يف جمال مقارنة األديان.
قال مدير اجللسة :بحسب قولكم هذا؛ فإن الربوبية ال تنكر األديان ،بل هي تبحث
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فيام يوافق العقل منها ..والدليل عىل ذلك ما فعله هربرت.
قال أحد الربوبيني :نحن حدثناك عن املرحلة األوىل يف الربوبية ..أو عن صنف من
أصنافها أو مدرسة من مدارسها ،وهي املدرسة التي يطلق عىل أصحاهبا الربوبيني
املسيحيني ،وهم الربوبيون الذين دافعوا عن الدين الطبيعي ،ويف نفس الوقت مل يتخلوا عن
املسيحية ،وهم عىل درجات متفاوتة يف مقدار ما يقبلونه ويرفضونه منها.
قال آخر :لكن بشكل عام يمكن القول أهنم آمنوا بإمكان الوحي واملعجزات
والتدخل اإلهلي الشخيص يف حياة البرش ،ورأوا أن مضمون الوحي هو نفس جوهر الدين
الطبيعي ،وأن رسالة املسيح دخلها اإلفساد بواسطة القساوسة والكهنة الذين وظفوا الدين
لتحقيق أغراضهم الذاتية من حيازة السلطة واملال.
قال آخر :ومل تكن تلك الفكرة ..أي فكرة الالهوت الطبيعي فكرة جديدة فقد قال
هبا الهوتيون عقليون يف القرون الوسطى ،مثل توما اإلكويني ،والذي نرص الالهوت
الطبيعي ،وكان تصوره للعالقة بني الوحي والعقل مقبوال بشكل عام لدى املسيحيني
املحافظني.
قال آخر :حيث ذهب اإلكويني إىل أن العقل قادر عىل التوصل إىل معرفة صحيحة
عن اهلل ـ وإن مل تكن مكتملة ـ أما الوحي فهو املصدر الذي يعطينا من املعارف ما هو خارج
نطاق قدرات العقل ،أي يعرفنا ما ال يستطيع العقل أن يصل إليه بمفرده ،ثم إن هذه
املعارف احلرصية التي يأتينا هبا الوحي ال يمكن أن تتناقض مع العقل.
قال آخر :وذلك عىل خالف الالهوتيني العقليني الذين تقبلوا الوحي املسيحي مجلة
وتفصيال ..ذلك أن الربوبيني املسيحيني جعلوا العقل هو احلكم عىل الوحي؛ فقبلوا منه ما
ال يناقض العقل والطبيعة ،وكان بعضهم ،كجون لوك ،والذي ألف كتابا يف معقولية
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ا ملسيحية ،يميل إىل الشك يف الوحي املسيحي ،مع اعتقاده بإمكان الوحي ،وبعضهم حتفظ
يف قبول املعجزة ،وبعضهم شكك يف قيمتها االستداللية.
قال آخر :ومل ينكر إدوارد هربرت ـ صاحب املقوالت اخلمس للربوبيني االنجليز ـ
الوحي ،لكنه أنكر أن يكون للوحي أي سلطة معرفية إال عىل الشخص الذي أوحي اليه،
أما بالنسبة اآلخرين فهو هلم جمرد تراث.
قال آخر :وهكذا شكك تشارلز بلونت ( 1654ـ  )1693ـ خليفة هربرت ـ يف
قصص املعجزات الواردة يف الكتاب املقدس ،وأنكر عقيدة الثالوث واخلالص.
قال آخر :وأكد جون توالند ( 1670ـ  )1722أنه ليس ثمة شئ يف الكتاب املقدس
يناقض العقل ،وليس يف الكتاب املقدس ما يتخطى نطاقه أيضا؛ أي أنه ينكر أن يكون يف
الكتاب املقدس ما هو فوق نطاق القدرات العقلية ،كرس الثالوث مثال .فليس يف املسيحية
ـ بحسب توالند ـ أي أرسار تتجاوز حدود العقل.
قال آخر :ومثلهم بنجامني فرانكلني ( 1706ـ  )1790الذي قال:إن املسيحية قد
ال تكون صحيحة الصحة الصارمة لكنها بكل تأكيد نافعة بل هي جزيلة الفائدة ،بينام أن
مذهبا ربوبيا قد يكون صحيحا لكنه لن يكون ذا نفع أو فائدة.
قال آخر :ومع تقدم النقاش أصبحت اخلطوط الفاصلة بني الالهوتيني العقليني
واملسيحيني الربوبني أكثر وضوحا؛ حيث بدأت االنتقادات اجلذرية املوجهة للكتاب
املقدس تظهر ،والبعض ذهب إىل أن الوحي ليس رضوريا ،وأنه إذا كان ثمة وحي فعال
فليس له سلطة معرفية ،وأن الكتاب املقدس ملئ باألخطاء والتناقضات.
قال آخر :ولذلك كان الكتاب األرذوثوكس ينظرون إىل الربوبيني املسيحيني
كملحدين كفرة يريدون إعادة بناء املسيحية بإزالة كثري من مبادئها اجلوهرية كام هي مقررة
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يف املسيحية التقليدية ـ كعقيدة اخلطيئة األصلية ،واخلالص ،والثالوث ،وغريها ـ لذلك
كانوا يستعملون كلمة ربويب باملعنى اإلزدرائي ويطلقون عليهم [ربوبيون] بقصد اإلساءة.
قا ل املدير :بناء عىل ما ذكرمتوه يمكن تقسيم الربوبيني باعتبار موقفهم من اإليامن
باملسيحية إىل ربوبية مسيحية ،وربوبية ال دينية ،والعامل املشرتك بينهام :اعتقاد كل منهام أن
العقل يستطيع أن يربهن عىل وجود اهلل ،وأن يكتشف قوانني األخالق.
قال أحد الربوبيني :أجل ..فقد زعم جون لوك وصمويل كالرك عىل سبيل املثال ـ
ومها من الربوبيني املسيحيني ـ أن األخالق الطبيعية الوضعية يمكن أن تكون علام تنطبق
سننه األخالقية عىل سنن األخالق املسيحية.
قال املدير :حدثتمونا عن الربوبيني الدينيني؛ فحدثونا عن الربوبيني الالدينيني.
قال أحد الربوبيني :الربوبيون الالدينيون هم الذين تلوا عن املسيحية وكل األديان
متاما ،واعتقدوا أن العقل قادر عىل وضع دين طبيعي عاملي ذي حمتوى عقدي قليل وحمتوى
أخالقي عميل أكثر.
قال آخر :ورأوا أنه ليس ثمة حاجة إىل الوحي طاملا أن اإلنسان يستطيع بواسطة
العقل وحده أن يربهن عىل وجود اهلل ،وأن يكتشف قوانني األخالق ،وبالتاِل فال حاجة
خلرافات وأساطري اليهود القديمة وغريها.
قال آخر :وكان منهم من يرى يف املسيح معلام أخالقيا دعا إىل املبادئ األخالقية ذاهتا
املوجودة يف الكونفوشوسية واإلسالم والرواقية وغريها من أديان العامل ،وأن تلك األديان
واملذاهب مجيعا متشاهبة يف أصلها ،والسبب يعود إىل كون مجيع البرش يتمتعون بامللكات
العقلية ذاهتا واحلس األخالقي نفسه.
قال آخر :والغالب أن اسم الربوبيني إذا أطلق ينرصف عىل أصحاب هذا القسم.
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قال آخر :وعليه يمكن القول أن معظم الربوبيني يعتربون دين الوحي ـ أي الدين
القائم عىل الوحي ـ من نسج اخليال.
قال آخر :وهم يرون أن اهلل أراد أن تسعد ملوقاته ورسم الفضيلة كوسيلة هلذا
الغرض ..وألن إحسان اهلل عام ال حيايب أحدا ،فإنه ضمن أن تكون املعرفة الالزمة للسعادة
متاحة للجميع ،لذلك ال يمكن أن يكون اخلالص معتمدا عىل وحي خاص.
قال آخر :وبذلك؛ فإن الدين احلق هو تعبري عن الطبيعة اإلنسانية الكلية ..وهذا
الدين جوهره العقل ،ولذا فهو واحد يف كل مكان وزمان..
قال آخر :أما التعاليم والتقاليد الدينية اخلاصة ألديان مثل املسيحية واإلسالم
واليهودية ،فنشأت من سذاجة التصديق ،والطغيان السيايس والكهنويت ،وقد تسببت هذه
التقاليد الدينية اخلاصة يف إفساد العقل ،وتغطية الدين الطبيعي بالشوائب.
قال املدير :فهمنا هذا ..فهل يتفق هؤالء يف مواقفهم من األديان ،أم خيتلفون؟
قال أحد الربوبيني :الربوبيون مدارس وأصناف كثرية ..منهم ربوبيون غري معادين
للمسيحية ولألديان بشكل عام.
قال آخر :ومنهم الربوبيون املعادون لألديان وللوحي املسيحي ـ اليهودي بشكل
خاص ..وهم الذين شنوا هجوما عىل األسفار املقدسة ،وأظهروا تناقضاهتا وسخافتها
املنافية للعقل وسخروا منها ،وكانت أعامهلم متثل طالئع النقد اجلدي للكتاب املقدس.
قال آخر :وقد صنف القسيس اإلنجييل صمويل كالرك ( 1675ـ )1729
الربوبيني الالدينيني بحسب معتقداهتم إىل أربعة فئات ..األوىل ،أولئك الذين يرون أن اهلل
هو املوجود الرسمدي الالمتناهي ،الغني العاقل ،الذي خلق العامل ،لكنه ال هيتم عىل
اإلطالق بحكم العامل أوالسيطرة عليه ،وال يوِل أي رعايه له وملن فيه.
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قال آخر :والصنف الثاين ..من يؤمنون باملوجود األعىل السامي املتصف بالعناية
اإلهلية ،لكنهم يقيدون عناية اهلل وسلطته باملجال الطبيعي يف العامل ،وبالتاِل فإن اهلل ،بالنسبة
هلؤالء ،ال يلتفت إىل أخالقيات األفعال اإلنسانية من خري ورش؛ بل تعتمد هذه األمور عىل
القوانني البرشية الوضعية االعتباطية.
قال آخر :والصنف الثالث ،هم الذين آمنوا بالرب ذي السيادة الكاملة ،الذي متتد
سلطته وحكمه وعنايته إىل كل يشء يف العامل الطبيعي واألخالقي ،وهو حيكم العامل وفق
صفاته ـ العدالة املطلقة ،احلقيقة املطلقة ،اخلري املطلق ـ لكنهم ينكرون أي حالة مستقبلية
لإلنسان بعد املوت ..أي ينكرون البعث.
قال آخر :والصنف الرابع ،هم الذين يؤمنون بأن اهلل واحد رسمدي ال متناهي عاقل
قادر حكيم ،وهذا اإلله متصف بالعدل املطلق واخلري املطلق واحلق املطلق وكل الصفات
األخالقية األخرى ،كام هو احلال بالنسبة للكامالت الطبيعية ،وهذا اإلله صنع العامل لتتجىل
قدرته وحكمته ولينرش خريه وسعادته عىل ملوقاته ،وهذا اإلله يدبر أمر العامل من خالل
عنايته احلكيمة املستمرة ،وحيكمه وفقا للقوانني األبدية للعدالة اإلهلية الالهنائية،
واإلنصاف واخلري والرمحة واحلق ،وأن اإلنسان مكلف بواجب أخالقي بناء عليه سيكون
اجلزاء والعقاب يف مرحلة مستقبلية.
قام بعض احلضور ،وقال :اسمحوا ِل أن أتدخل يف هذا ..حيث أرى أن ما ذكرمتوه
عن الربوبيني الالدينيني يتوافق متاما مع ما نسبه علامء الكالم املسلمون إىل الربامهة اهلنود،
فهم أيضا أنكروا النبوات.
قال آخر :وقد قال ابن حزم عنهم( :ذهبت الربامهة وهم قبيلة باهلند فيهم أرشاف
أهل اهلند ويقولون أهنم من ولد برمهي ملك من ملوكهم قديم وهلم عالمة ينفردون هبا
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وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدوهنا تقلد السيوف وهم يقولون بالتوحيد عىل نحو
قولنا أهنم أنكروا النبوات ..وعمدة احتجاجهم يف دفعها أن قالوا ملا صح أن اهلل عز وجل
حكيم وكان من بعث رسوال إىل من يدري أنه ال يصدقه فال شك يف أنه متعنت عابث
فوجب نفي بعث الرسل عن اهلل عز وجل لنفي العبث والعنت عنه ..وقالوا أيضا إن كان
اهلل تعاىل إنام بعث الرسل إىل الناس ليخرجهم هبم من الضالل إىل اإليامن فقد كان أوىل به
يف حكمته وأتم ملراده أن يضطر العقول إىل اإليامن به قالوا فبطل إرسال الرسل عىل هذا
الوجه أيضا وجميء الرسل عندهم من باب املمتنع)

()1

قال أحد الربوبيني :يمكنكم أن تقولوا ذلك ..وهلذا جتدون الكثري من أصحابنا
جيلوهنم وحيرتموهنم ..لكني شخصيا ال أصدق هذا ..فنسبة إنكار النبوات إىل الربامهة ال
تلو من تأمل.
قال آخر :أجل ،وقد ذكر النوبختي يف كتابه (اآلراء والديانات) أن الربامهة أثبتوا
اخلالق والرسل واجلنة والنار ،وزعموا أن رسوهلم ملك أتاهم يف صورة البرش.
قال آخر :بل قد رفع عبد الرمحان بدوي من وترية التشكيك هذه حيث إنه وبعد
بحث وتقص ومتابعة لكلامت وأقوال العلامء املسلمني حول معتقدات الربامهة رأى (أن
الروايات التي نجدها لدى املؤلفني اإلسالميني عن الربامهة بحسباهنم منكري النبوة إنام
ترجع إىل كتاب (الزمرد) البن الراوندي ،جازما بأن ابن الراوندي حينام يدع الربامهة
يطعنون يف األديان املنزلة إنام خيفي حتت هذا القناع عقيدته اخلاصة) ،وحمتمال أن رس
اختياره ملدرسة هندية وهي مدرسة الربامهة لينسب إليها تلك األقوال ،هو أنه (تبع سنة

( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل (.)63 /1
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()1

قديمة تضع عىل لسان حكامء اهلند أقواال مثل هاتيك)
قال آخر :وهكذا ُن ِسب هذا التفكري النري إىل أيب العالء املعري ،حيث يذكر مؤرخوه
أنه تبنى مذهب الربامهة ..ولذا عدّ ه بعض أصحابنا من أنصار الربوبية ،بالنظر إىل ما ورد
يف بعض األشعار املنسوبة إليه.
قال آخر :لكني أرى خالف ذلك متاما ..فمثل هذا التفكري النري ال يمكن أن يظهر
يف املرشق ،فهو يف عادته يتعلق باخلرافات واألديان ..وهلذا فإن املنشأ احلقيقي هلذا النوع
من التفكري هو بالد الغرب ،فهي املنبت األساس للفكر الربويب املعروف يف العصور
املتأخرة.
قال آخر :وهم يشملون الكثري من فالسفة عرص التنوير ،والذين تبنوا االعتقاد
بالربوبية ،ومنهم الشاعر والفيلسوف الفرنيس فولتري (تويف 1778م)
قال آخر :ومن العلامء املعارصين أنطوين جريارد نيوتن فلو (1923م ـ 2010م)،
حتول إىل االعتقاد
وهو الذي كان من املنظرين ولعقود طويلة لإلحلاد ،ثم يف أخريات حياته ّ
بالربوبية ،و ُنسب هذا االعتقاد أيض ًا إىل بعض رؤساء الواليات املتحدة األمريكية.
قال آخر :هذا عن ماضينا ،أما اليوم فإن أعضاء مجاعتنا آخذون باالنتشار ،مستعينني
بسهولة أفكارنا وبساطتها واعتضادها بالعقل وتقديرها للعلم ،باإلضافة إىل الضعف الذي
ينتاب الفكر الديني عىل أكثر من صعيد ،حيث يسود التشدد والتعصب الدينيني وتنترش
اخلرافة واالعتقادات البالية ،ناهيك عن احرتاب اجلامعات الدينية وتقاتلها ،وشهرها
للسيف يف وجه كل من ال يتفق معها يف الرأي وارتكاهبا اجلرائم باسم الدين.

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :عامل دون أنبياء ، ،دراسة نقدية يف الفكر الربويب ،حسني اخلشن ،ص ،18فام بعدها.
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قال آخر :بل إن الفكر الربويب آخذ بالتبلور كمذهب له تشكيالته وأطره التنظيمية،
فثمة احتا ٌد عاملي للربوبيني ،ولدهيم مركز يف العاصمة األمريك ّية واشنطن ..بل إن الكثري
ّ
من األدلة تشري إىل أن الربوبية هي من أكثر املذاهب انتشار ًا يف أوروبا.

 .2اآلثار واملواقف:
بعد أن انتهى الربوبيون من أحاديثهم ،والتي شكل الشق األول منها قمة اإليامن
املؤسس عىل العقل والعلم ،وشكل الشق الثاين قمة االنحراف عن مقتضياته ومستلزماته،
وأرس ،ألهنم أثبتوا
خرجت من ذلك املجلس ،وأنا ال أدري هل أفرح هبم وبحضورهم
ّ
اإليامن باهلل ،ومن خالل العقل والعلم ،أو أحزن وأتأمل ألهنم استعملوا من تثبيتهم لإليامن
باهلل شباكا لقلع اإليامن برسله ورشيعته ودينه وكل ما يمت بصلة لتواصله مع خلقه.
وليت ما حصل كان جمرد آالم حلظية اعرتتني ..أو تتعلق هبم ..بل إن ما حصل فوق
ذلك بكثري ،وهو ليس غريبا وال مستبعدا.
ذلك أن املالحدة الذين كانوا يرصخوا بإحلادهم يف كل املحال ،مل يستطيعوا أن يؤثر
يف عقالء الناس ومثقفيهم بقدر ما استطاع أولئك الربوبيون ،ألهنم ال جيادلون يف وجود
اهلل ،وإنام يف رسله ودينه وما يستلزمه ذلك اإليامن من تكاليف ترتبط باحلياة مجيعا.
وقد نشأ عن ذلك املروق عن اإليامن بالنبوة والدين والرشيعة انحرافات كثرية عن
القيم النبيلة ،حتى تلك الفطرية منها.
ذلك أن اجلميع ـ مهام اختلفت عقوهلم ـ يرجعون عند اخلالف فيها للدين املقدس
الذي حيكم بينهم ،لكنهم بعد تلك األفكار ،وبعد تليهم عن ذلك املعيار املقدس ،مل يبق
هناك أي معيار يمكنه أن يتحكم يف الترصفات ،أو حيد من الغرائز.
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لقد التقيت بعد فرتة وجيزة من حضوري لذلك املجلس ..رجال ينصح أخاه املتأثر
بأولئك الربوبيني يف أن يكف عن أكل الربا ،ويذكر له اآليات التي حترمه ..لكنه مل يكد
يصغي له ،بل أجابه ،وهو يسخر ـ بقوله :عقيل مل يقتنع بام تذكره ،ألنه ال دليل عىل ما ذكرت
إال القرآن ،وهو قد يكون دليال بالنسبة لك ،لكنه ليس دليال بالنسبة ِل؛ فأنا ال أؤمن به،
وال بأن اهلل حتدث مع أحد من عباده ..وال أن املصمم األعظم ترك كونه مجيعا ،ثم انشغل
باحلديث معنا عنه ،وعام تسميه أكل الربا.
وهكذا رأيت آخر حيتج بمثل ذلك عىل حلية اخلمر واملسكرات ،وكل ما ورد حتريمه
من املطاعم يف القرآن الكريم بحجة عدم الدليل العقيل عليها ..بل إن الربويب راح يستدل
بوجودها وتوفريها عىل إباحتها.
وهكذا رأيت آخر يلقي خطابا يف الدعوة للتحلل من كل تلك االلتزامات الدينية
التي يامرسها املؤمنون من الصالة والذكر والدعاء ،والتي يشعر ممارسوها الصادقون
بالراحة والطمأنينة عند ممارستها ،وخيربهم أهنا جمرد طقوس ال تنفع اهلل شيئا.
أذكر أن بعض املتدينني حينها قال له :أعلم أهنا ال تنفع اهلل ..فاهلل هو الغني عن
عباده ،ولكنها تنفعنا ألهنا وسيلتنا إليه ،وإىل تذكره ،وتذكر عظمته ،واستشعارها ..وهي
أداة تواصل بيننا وبينه.
حينها سخر الربويب اجلديد ،وقال :هل تتصور أن املصمم األعظم يرتك كل كونه
وعظمته لينشغل بك أهيا القزم احلقري؟
ثم أضاف :هل تعلم حجم األرض بالنسبة للكون ..إهنا جمرد صفر ..وأنت فيها
جمرد صفر مضاعف ..والصفر ال حيلم أبدا بأن يتصل بالالهناية؟
مل جيد املتدين ما جييبه به ..وهكذا كنت أالحظ قصورا كبريا يف الردود عىل
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الطروحات التي يطرحها هؤالء الذين تتلمذوا عىل أولئك الربوبيني ،مما اضطر بعض
وجهاء القرية أن جيتمعوا ليبحثوا يف حل هذه املعضلة التي وقعت.
ورسعان ما أخربهم أحدهم بأنه يعرف عاملا كبريا ،وأنه يمكنه أن يصحح الوضع،
وبكل سهولة ،وليس عليهم سوى أن جيمعوا له بعض املال ،ليتمكن من استدعائه ،لكونه
وحيتاج إىل إعطائه بعض اهلدايا من باب التكريم والتبجيل.
يسكن يف بلد بعيدُ ..
وما هي إال أيام حتى زُ ينت قريتنا بكل أصناف الزينة ،ثم هب جملس أعيان القرية
ليستقبل ذلك العامل الكبري الذي ُوكلت إليه مهمة تصحيح ذلك الوضع الديني والفكري
الذي آلت إليه.
لكن العامل ،أو هكذا يطلق عليه ،مل يكن يف املستوى الذي يؤهله ملواجهة تلك الفتنة،
ذلك أنه مل يعتمد ما ورد يف القرآن الكريم من احلوار واجلدال بالتي هي أحسن واحلكمة
واملوعظة احلسنة ،وإنام اعتمد أساليب القضاة يف احلكم عىل من وقعوا يف تلك الفتنة.
لقد بدأ حديثه ،وهو خياطب اجلامهري التي التفت به بقراءة قوله تعاىل﴿ :إِ هن ا هل ِذي َن
ون ُنؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
ني اهللهِ َو ُر ُسلِ ِه َو َي ُقو ُل َ
ون بِاهللهِ َو ُر ُسلِ ِه َو ُي ِريدُ َ
َي ْك ُف ُر َ
ض َو َن ْك ُف ُر
ون َأ ْن ُي َف ِّر ُقوا َب ْ َ
ون َأ ْن يت ِ
بِ َب ْع ٍ
ني َذلِ َك َسبِ ًيال ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون َح ًّقا َو َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن
هخ ُذوا َب ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ

ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم
﴿وا هل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللهِ َو ُر ُسلِ ِه َو َمل ْ ُي َف ِّر ُقوا َب ْ َ
ع ََذا ًبا ُم ِهينًا﴾ [النساء 150 :ـ  ،]151وقولهَ :
ِ
ف ُيؤْ تِ ِ
ور ُه ْم َوك َ
يام﴾ [النساء]152 :
ُأو َلئِ َك َس ْو َ
ورا َرح ً
َان اهللهُ َغ ُف ً
يه ْم ُأ ُج َ
وبدل أن يفرسها بأن الكفر بالرسل وجحودهم ال خيتلف من حيث نتيجته العملية
عن الكفر بمرسلهم ..ذلك أن السفري يمثل الدولة التي ينتمي إليها ،واحتقاره احتقار هلا..
وجحوده جحود هلا.
بدل أن يفرسها بذلك ،راح يستنتج منها أن هؤالء الذين وقعوا فريسة يف تلك
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الشبهات كفرة مارقون ،وأن جزاءهم أن يستتابوا ،فإن تابوا فبها ،وإال رضبت أعناقهم..
ومل يستدل لذل ك بأي دليل سوى ما فعله بعض سلفه ممن نكلوا بكل داعية بدعة ،ومثري
فتنة.
ثم راح حيرض اآلباء عىل أبنائهم ..واألعيان عىل الشباب الذين تأثروا بتلك
األفكار ..ثم مل خيرج من بيننا إال بعد أن أضاف فتنة جديدة ال تقل عن الفتنة التي زرعها
الربوبيون.
وهكذا حتولت قريتنا إىل قنبلة موقوتة تكاد تنفجر يف أي حلظة ،ذلك أن أولئك الذين
اقتنعوا بام ذكره الربوبيون أعداد كثرية ال يمكن السيطرة عليها؛ فقد آلت القوة هلم ،خاصة
بعد أن انضم إليهم الكثري من التجار الذين وجدوا يف طروحاهتم ما يغنيهم عن دفع الزكاة
وحقوق الفقراء واملساكني.
ومث لهم أصحاب األهواء والشهوات الذين فرحوا بتلك الفكرة ،ألهنا ال تلعهم
من اإليامن ،ويف نفس الوقت ال تبعدهم عن أهوائهم التي منعهم عنها الدين.
ومثلهم أصحاب التسلط والتجرب ،ألهنم صاروا ال خيافون من دعوات
املستضعفني ..فاملصمم األعظم ـ كام يذكرون ـ أعظم من أن ينشغل بدعاء عجوز أو شيخ
أو مريض ..وماذا يساوي أولئك بجانب الكواكب والنجوم واملجرات الكثرية؟
أذكر أن بعض صاحلي القرية حينها اقرتح عىل جملسها بأن حيرضوا واعظا لعله
يستطيع أن يقمع تلك الفتنة ،ويرد العقول إىل حماهلا ..وما أسهل أن قدم ذلك الصالح ،فهو
مل حيتج منهم ال إىل مال ،وال إىل هدايا.
لكنه بمجرد أن حدثهم عن الطمأنينة التي حيدثها اإليامن يف النفوس ،والسعادة التي
جيدها الصاحلون ،وهم يف صحبة رهبم ،أو يف جمالس ذكره ،وأن ذلك هو الذي منع من
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تفيش ظواهر االنتحار بني املؤمنني عىل خالفها بني غريهم.
ما إن قال هذه الكلمة العارضة ،كمثال ساقه عىل الطمأنينة والرضا الذي حيدثه
اإليامن بام جاء به الرسل عليهم السالم حتى قام أحد أولئك الربوبيني مقاطعا له بقوله(:)1
لقد سمعنا منك ما يكفي ..فمنطقك أنت هو كالتاِل :نحتاج الدين ألنه يعطينا إجابات
ألسئلتنا احلائرة ،مثل ..ملاذا خلقنا؟ ..وما الغاية من وجودنا؟ ..وأين نذهب بعد املوت؟..
وأنه من دون هذه اإلجابات س ُيصاب الناس باإلكتئاب ويقدمون عىل االنتحار لعدم
إحساسهم بقيمة حياهتم ..أما منطقنا نحن فيختلف متاما ..لذلك ليس عليك أن تفرض
علينا قناعاتنا ،أو أن تقنعنا بتجربتك ..فنحن ال نسلم عقولنا للخرافات ولتجارب
اآلخرين.
قال آخر :صدق صاحبي ..فهناك مئات املاليني من البرش ال يؤمنون باألديان ،وال
يؤمنون باإلجابات التي تقدمها لتلك األسئلة الكونية احلائرة ..وهناك مئات املاليني من
البرش ممن يعتنقون أديان ًا ال تعطيهم إجابات واضحة لتلك األسئلة الكونية ،مثل الديانة
البوذية التي ال تقدم تربير ًا أو غاية خللق اإلنسان ..ومن غري الثابت أن هؤالء الذين ليس
لدهيم إجابات لتلك األسئلة الكونية هم أكثر تعاسة من اآلخرين أو أهنم مصابون
باالكتئاب بسبب افتقادهم إجابات تلك األسئلة الكونية.
قال آخر :وبالنسبة إلحصاءات االنتحار ،واإلدعاء بان الالدينيني يعانون من
التعاسة واالكتئات لذا هم أكثر إقباالت عىل اإلنتحار؛ فصحيح أن نسب اإلنتحار يف
الدول اإلسالمية قد تكون أقل من غريها ،ولكن باهلل عليك هل يقدم عىل االنتحار شخص

( )1كالم الربوبيني هنا مقتبس من حديث ربويب يف :مناظرة مع ربويب ،منتدى التوحيد.
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يؤمن متاما بأن اخللود يف النار هو مصريه ،حتى ولو كان أكثر أهل األرض تعاسة؟ ..ال
يمكنك إطالق ًا القول بأن االنتحار مكافئ للتعاسة وفقدان اهلدف يف احلياة ،ألن إحصائية
االنتحار هي غري معربة ومشوهة بسبب دور الدين الذي قد يمنع الناس من االنتحار ..ال
أنه ال حيول بينهم وبني التعاسة واالكتئاب.
ضحك آخر ،وقال :لعل أمجل ما قيل يف ذلك قول املفكر اإلنجليزي املشهور جورج
برناررد شو ،الذي عرب عن احلقيقة املطلقة بقوله( :القول بأن املتدينني هم أكثر سعادة من
غري املتدينني هو قول ال خيتلف كثري ًا عن القول بأن السكران هو أكثر سعادة من املستفيق)
قال آخر بسخرية :لو افرتضنا بأن اإلسالم هو الدين الصحيح الذي يقدم أدق
إجابات لتلك األسئلة الكونية ،فسنجد أن إجابة اإلسالم عىل سؤال الغاية من اخللق هو
ليس فقط جوابا غري قابل لإلثبات ،ولكنه جواب غري منطقي.
قال آخر :بل هو باألحرى ليس جواب ًا شافي ًا للسؤال ..فاخلالق ليس بحاجة للبرش
بالتأكيد ،وليس هناك أي علة واضحة جتعلنا نؤمن عقلي ًا بصحة اجلواب اإلسالمي بأن اهلل
خلق البرش لعبادته.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك إجابة اإلسالم عن مصرينا بعد املوت ،وما إذا كان
هناك حساب وثواب وعقاب؛ فليس يف وسع أحد إثبات صحة أو خطأ ذلك.
قال آخر :وهكذا بالنسبة ملا ذكره من غاية خلقنا ،وأهنا لعبادته ..فهي إجابة
المعقولة ..بل يوجد خلل منطقي كبري فيها ..وحتى لو افرتضنا استحالة نفي صحة تلك
اإلجابة ،فهي عىل أقل تقدير إجابة غامضة أو غري شافية ال تشبع وال تغني من جوع ..وهي
مثل جواب سؤال :ملاذا صنع اإلنسان الساعة؟ ..بالقول بأنه صنعها لكي تدور عقارهبا.
قال آخر ساخرا :أثبت لنا بدون الرجوع للنص الديني ،منطقية أو معقولية أن يكون
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اهلل قد خلقنا لعبادته ..فإن مل تستطيع ولن تستطيع ،فاعلم بأن األديان ال تعطي جوابا شافيا
لسؤال ملاذا خلقنا اهلل وال تقوم بالوظيفة التفسريية التي تربر حاجتنا لتلك األديان.
قال آخر :الشخص الذي ال يفكر يف هذه املسألة بعمق سيقبل تلك اإلجابة
اإلسالمية يتسليم تام ،ويقول سمعنا وأطعنا ،ولكن الشخص الذي حيكم عقله يف تلك
املسأله لن يستطيع قبول تلك اإلجابة.
قال آخر :فهل يعني ذلك بأن الوظيفة التفسريية للدين واإلجابات الدينية لتلك
األسئلة الكونية معني هبا فقط من ال حيكمون عقوهلم ويقبلوا النص الديني بدون
تساؤالت!
قال آخر :أما القول بأن الربوبية والالدينية ال متتلك امليكانيزمات واآلليات التي
توهلا اخلوض يف إثبات صحة هاته األجوبة من عدمه ،وال تستطيع أن تقدم أجوبة بديلة..
فهذا كالم مردود ،فالالدينية ليست طرف ًا يف هذه املسألة.
قال آخر :ذلك أن النزاع هنا هو بني املنطق والالمنطق ،وبني ما يقبله العقل وما ال
يقبله العقل ..والعقل واملنطق ال يقبالن القول بأن اهلل قد خلقنا ألجل عبادته فيام أنه غني
عن عبادتنا ..فال يوجد كائن عاقل ومنطقي يقوم بصنع شئ ألجل غاية هو غني عنها،
وهذا القول بأن اهلل خلقنا لعبادته ،وإن مل يكن قابال إلثبات خطئه املنطقي فهو عىل أقل
تقدير قول ال يقدم إجابة شافية لسؤال ملاذا خلقنا اهلل.
قال آخر :وذلك كله يدل عىل أن األديان ال تقدم إجابات شافية ألسئلة البرشية
احلائرة ..ويستثنى من ذلك بالطبع البرش الذين لدهيم االستعداد لقبول تلك اإلجابات
بدون تساؤل أو فحص ملدى صحتها أو قدرهتا عىل إجابة تساؤالهتم بشكل منطقي.
بعد أن غادر ذلك الواعظ املسكني الذي مل جتد تبشرياته وإنذاراته أي آذان صاغية..
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جاءنا رجل من الذين ورثوا صناعة الكالم واجلدل أبا عن جد ..وقد تصور أن بمقدوره
أن حيل كل إشكاالهتم ،كام حلها سلفه من قبله ،لذلك راح حيدثهم بام تعود املتكلمون أن
يتحدثوا به من اصطالحات وتقسيامت ..لكنهم واجهوه بنفس ما واجهوا به غريه ،ولست
أدري هل كان ذلك لعدم فهمهم لألسلوب الذي حتدث به ،أم لعدم قناعتهم بام طرحه؟
لقد قال له أحدهم ،وهو حياول أن يستعمل نفس أسلوبه يف اجلدل( :)1بالنسبة ملا
ذكرته عن مصادرنا عىل مسألة احلياد اإلهلي وعدم التدخل اإلهلي يف شؤون البرش
والكون ..فأنا شخصي ًا ..مل أشاهد أو أسمع ومل يرد لعلمي دليل قاطع يدل عىل حدوث
تدخل إهلي سواء كان عن طريق قيام اهلل بإرسال رسل أو عرب حتقق إهلام أو رؤية لشخص
صالح أو وِل من أولياء اهلل أو عرب إستجابة دعاء شخص دون أن يكون هذا الشخص قد
اتذ األسباب املؤدية لتحقق الشئ الذي دعا به ..وهذا يكفيني كدليل عىل احلياد اإلهلي..
وإن كان لديك دليل عىل حدوث تدخل إهلي خارج نطاق السنن الكونية فالرجاء أن تسوقه
لنا.
قال آخر :وبالنسبة للتدخل عرب إرسال الرسل ..سواء لتعريف البرش بخالقهم أو
لغري ذلك من األسباب فهذا يشء يقع عليك أنت عبأ إثباته ..أنا شخصيا ال أظن بأن اإلله
الذي خلق الكون بام حوى هو حريص عىل أن يعرفه البرش يقينا ..فلو أراد اهلل ذلك لتحقق
مراده ،ولعرفه البرش يقينا ،وأحسبه لو أراد أن يعرفه الناس يقينا لتجىل هلم فرأوه كام يروا
الشمس يف السامء ،وال أرى أي دليل قوي عموم ًا يدل عىل تدخل اهلل عرب إرسال الرسل.
قال آخر :وهكذا األمر بالنسبة لتدخل اإلله لتدبري شؤون العباد ..فهناك من يعاين
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يف هذا العامل ،ومن يموت جوع ًا ،ومن يموتون يف احلروب ..فأي تدبري خارج نطاق السنن
الكونية ذلك الذي تتحدث عنه؟
قال آخر :إن كنت تريد منا أن نثبت لك بأن اهلل ال يتدخل يف شؤون البرش؛ فهذا
سهل جدا ..ذلك أن التدخل اإلهلي قد يتخذ أشكاال متعددة ..منها أنه يمكن أن يكون يف
شكل إجابة الدعاء ..وأنا مل أر يف حيايت شخص ًا يدعو فيستجيب اهلل له خارج نطاق السنن
الكونية ،كأن يدعو تلميذ فاشل اهلل ألن يصبح األول يف صفه ،فيستجيب اهلل له ،ولكن عىل
النقيض من ذلك رأيت املاليني من املسلمني واملسيحيني يدعون اهلل لي ً
ال وهنار ًا لتحقيق
مآرب معينة ،وال أرى دليال عىل حدوث اإلجابة ،رغم إحلاحهم يف الدعاء ..املسلمون
يؤمنون بأن إجابة الدعاء قد تكون يف شكل دفع بالء أو تؤجل إجابة الدعاء ليوم القيامة..
أما أنا فأؤمن بأن تلك القناعة ما هي إال تربير لعدم حدوث اإلستجابة.
قال آخر :ومثل ذلك تذكرون أن التدخل اإلهلي قد يكون يف شكل إهلام أو رؤيا
صاحلة أو خرق حمدود لسنن كونية تتحقق ألحد أولياء اهلل الصاحلني ..ولكن حدوث مثل
تلك األشياء هو أيض ًا شئ غري مثبت علمي ًا ،وأنا شخصي ًا مل أرى حدوث ذلك ،ومل أسمع
بحدوثه إال يف حاالت حمدودة بدا فيها جلي ًا وجود نوع من اإلحياء النفيس أو خداع احلواس
الذي يدفع البعض لتصديق حدوث تلك اخلوارق لبعض من يدعوا بأهنم من أولياء اهلل
الصاحلني.
قال آخر :ومثل ذلك تذكرون أن التدخل اإلهلي قد يكون يف شكل خرق لسنن
الكون ،كإحداث زلزالل أو بركان إلهالك قوم مفسدين ،أو جلب أمطار لقوم جمدبني رمحة
هبم ،أو غري ذلك من مظاهر ما يسمى بالعناية اإلهلية أو الغضب اإلهلي ..وهذه أيض ًا
يستحيل إثباهتا ،كام يستحيل التأكد من أن وقوع تلك الزالل أو الربكان أو األمطار مل يكن
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إال حدث ًا طبيعي ًا عادي ًا.
قال آخر :ومثل ذلك تذكرون أن التدخل اإلهلي قد يكون عرب معجزة جيرهيا اهلل
ألحد أنبياءه ،كشق البحر ملوسى ،وهذا النوع من املعجزات هو بالطبع حجة فقط عىل من
رآه ممن عارصوا هذا النبي ،وال يقوم دلي ً
ال عىل حدوث التدخل اإلهلي بالنسبة لنا.
قال آخر :ومثل ذلك تذكرون أن التدخل اإلهلي قد يكون عرب إرسال الرسل وإنزال
الرشائع للبرش ..وهذا هو النوع الوحيد من التدخل اإلهلي الذي يمكن اإلحتجاج به لنفي
صحة العقيدة الربوبية ..وبذلك؛ فإن العقيدة الربوبية صحيحة ما مل يتم إثبات صحة أحد
الرساالت الساموية ونسبتها لرب العاملني ،وهي وجهة النظر املتدينني ،أو يتم إثبات عدم
وجود إله ،وهي وجهة نظر املالحدة ..وبخالف ذلك فإن الشئ الوحيد الذي يمكن حتدي
العقيدة الربوبية به هو القول بأن حكمة اهلل وعدله ورمحته وغريها من صفات كامله
تستوجب قيامه بالتدخل يف شؤون البرش عرب إرسال الرسل.
قال آخر :لكن مهالً ..من هو ذا الذي يدعي معرفته بحدود ومقتضيات احلكمة
اإلهلية؟ ..من ذا الذي يستطيع اجلزم بأن تعامل اهلل مع املعطيات هو مطابق لطريقة تعامل
البرش معها؟ ..وما يدرينا ما هي غاية اهلل من اخللق حتى نفرتض بأن اهلل جيب أن يتدخل
فريسل لنا الرسل والرساالت؟
قال آخر :أما اإلجابة اإلسالمية لسؤال ملاذا خلقنا اهلل ،وهي أن اهلل قد خلقنا لكي
نعبده ..باملعنى الواسع للعبادة ..أي لكي نسري عىل الدرب الذي رسمه لنا ونلتزم بالنهج
الذي خطه لنا ..وهذا بالطبع بجانب تبجيله وتقديسه وذكره وشكره عىل نعمه ..ولكن لو
نظرنا لتلك اإلجابة بتمعن سنجد أهنا ال تعطينا أي معلومة مفيدة.
قال آخر :فكون اهلل قد خلقنا لنعبده ونلتزم بالنهج الذي رسمه لنا ونقدسه ..كل
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ذلك ال يمكن أن يكون هدف ًا أو غاية يف حد ذاته ،ولكنه يصلح فقط كوسيلة لتحقيق غايات
أخرى.
قال آخر :عىل سبيل املثال عندما قام اإلنسان بصنع الساعة ،فهل جيوز لنا القول بأن
اإلنسان قد صنع الساعة لكي تدور عقارهبا؟ ..هل جيوز القول بأن اإلنسان قد صنع
السيارة من أجل أن تسري ،وصنع الطائرة من أجل أن حتلق يف السامء؟
قال آخر :هذا هو نفس منطق من يقول بأن اهلل قد خلق اإلنسان من أجل عبادته
واإللتزام بالنهج الذي رسمه له ،فهذا القول ليس بجواب شايف لسؤال (ملاذا خلقنا اهلل؟)..
وسيبقى السؤال مطروح ًا ولكن بصيغة أخرى ،حيث سيصبح السؤال( ..ملاذا يريدنا اهلل
أن نلتزم بالنهج الذي رسمه لنا أو نقدسه أو نصيل له ..وهو غني عن كل ذلك؟)
قال آخر :ذلك أنه طاملا أن اهلل غني عن عبادتنا له ،ولن تضيف له تلك العبادة شيئ ًا،
فال مناص من القول إذ ًا بأن اهلل قد أمرنا بعبادته لتحقيق مصلحة خاصة بنا ..أي لتحقيق
مصلحة البرش ..ولكن حتى هذا االفرتاض لن حيل املعضلة ..إذ كيف يصح القول بأن اهلل
قد خلقنا لتحقيق هدف ما ،يف حني أن حتقيق هذا اهلدف لن يكون مطلوب ًا لو مل خيلقنا اهلل
من األساس ،فلو مل خيلقنا اهلل ملا كان هناك داعي لكي يأمرنا بعبادته لكي تتحقق مصلحتنا.
قال آخر :ولذلك ..ال توجد إجابة شافية لسؤال (ملاذا خلقنا اهلل؟) سوى باالعرتاف
بأن اهلل قد خلقنا لغاية أو حكمة يعلمها اهلل وحده ومل يفصح لنا عنها ..فإذا كنا ال نعرف
الغاية التي خلقنا اهلل من أجلها ،فكيف نجرؤ عىل اإلدعاء بأن إبراز كامل الصفات اإلهلية
يقتيض اتصال اهلل بنا وإعطاءنا تعليامت حمددة عرب رسله لكي نتبعها!
قال آخر :يف الواقع ..إن إفرتاض تدخل اهلل حلل مشاكل البرش وضبط أمورهم ال
يعدو أن يكون نوع ًا من التفكري القائم عىل التمنيات.
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قال آخر :وهذا دائ ًام هو حال اإلنسان عندما يشعر بالضعف أو فقد السيطرة،
فرسعان ما هيرع ألحالمه ورغباته فيخلطها بالواقع فيقول حمدث ًا نفسه( :أنا أستحق ذلك،
إذا جيب أن حيدث ذلك)
قال آخر :فنحن نتصور بأن اخلالق العظيم سوف يتدخل يف حياة البرش عرب إرسال
الرسل ،ولكن هذا التصور قد يكون جمرد نتيجة لقرص مدراكنا ولعدم إحاطتنا باحلكمة
اإلهلية والغايات اإلهلية.
قال آخر :هناك خطأ منهجي آخر وقع يف اإلنسان القديم ،وكرسه الفكر الديني..
وهو احلرص الزائد عىل مأل كوب املعرفة عندما يكون فارغ ًا أو نصف ممتلئ.
قال آخر :فاإلنسان بطبعه حيب أن يكون حميط ًا بكل شئ وال يقبل الغموض يف بنائه
املعريف ،وهذا ما دفعه للوقوع يف خطأ (مأل الفراغ املعريف باألساطري)
قال آخر :فقدي ًام ـ عىل سبيل املثال ـ مل يعرف اإلنسان رس نزول املطر فافرتض بأن
هناك إهل ًا مسؤوالً عن ذلك ،تقدم له القرابني فيستجيب منزالً الغيث.
قال آخر :وعىل النقيض من ذلك ،فالعقيدة الربوبية تقبل وبصدر رحب وجود
بعض الفراغات املعرفية ..عم ً
ال بمبدأ (اإلقرار باجلهل فضيلة) ،ولعل هذا هو رس
بساطتها ،ورس استعصاء نقدها عىل الكثريين.
قال آخر :صحيح أن هناك بعض األسئلة التي يرغب اإلنسان ..وكنت أرغب
شخصي ًا ..يف أن يوضحها لنا خالق الكون ،وحتديد ًا السؤال املتعلق بمصرينا بعد املوت
وشكل الثواب والعقاب املرتتب عىل أعاملنا الدنيوية ..ولكن لألسف مل يقدم اخلالق
العظيم لنا إجابات لتلك األسئلة ،وذلك من وجهة نظري الربوبية ..فهل ألوم اهلل أو
أفرتض فيه عدم الكامل واحلكمة ألنه مل يفعل ذلك ..بالطبع ال ،فليس من حقي أن ألوم
38

اهلل ،ولكن جيب أن ألوم قرص مداركي وعجزي عن إدراك الغايات اإلهلية وأبعاد احلكمة
اإلهلية ..وال أستبعد أن يكون يف عدم إجابة هذه السؤال بواسطة اخلالق خري ًا أعظم
لإلنسانية.
قال آخر :هل ترى أن نسلم بصحة اإلديان ملجرد أهنا قدمت إجابات لتلك
األسئلة؟ ..كان ذلك ممكن ًا لو كانت إجابات األديان لتلك األسئلة منطقية ،ولو مل حتتو
األديان عىل كثري من جوانب التناقض والالمنطقية والالعملية التي دفعتني لرفضها مجلة
وتفصيالً؟
قال آخر :أنت تقول بأن إرسال الرسل هو واجب عقيل ..ولكن كيف يكون
ذلك؟ ..الواجب العقيل يشء ال جيب االختالف حوله ،وهو ما ال يتصور العقل عدمه أو
انتفاءه ..فهل قرص عقل أينشتني أو إسحاق نيوتن أو غريهم من العلامء واملفكرين عن
إدراك هذا الواجب العقيل؟ ..إن أكثر العلامء احلاصلني عىل جائزة نوبل هم من الالدينني،
فهل تعني هذه اإلحصائية شيئ ًا بالنسبة لك؟
مل يكتف الربوبيون بكل تلك املحاورات ..وال باألساليب العادية البسيطة يف دعوة
الشباب إليهم ..بل استطاعوا أن يستولوا عىل املركز الثقايف ،وبكل وسائله ،وصاروا
يستخدمونه وسيلة إلقناع كل من يزوره بأفكارهم ..وقد علقوا فيه الكثري من الصور التي
تصور األخطاء التي وقع فيها املتدينون ..وكتبوا حتتها [الربوبية والالدينية هي احلل]
وقد حرضت مرة بعض ندواهتم ،وكان عنواهنا [األدلة عىل احلياد اإلهلي وعدم
إرسال الرسل] ،وقد قال حينها بعض أساتذهتم( :)1من أوضح األدلة عىل كون الربوبية

( )1كالم الربوبيني هنا مقتبس من حديث ربويب يف :مناظرة مع ربويب ،منتدى التوحيد.
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هي الدين الذي سيصبح يف املستقبل دين العامل أمجع ما نراه من عدم منطقية األديان التي
تقول بأن اهلل قد أرسل رسالً ،وذلك ما يثبت عدم صحة قيام اخلالق بإرسال الرسل.
قال آخر :وهناك نقطة هامة أرجو لفت اإلنتباه هلا لفهم هذا الدليل ..وهي أننا ال
نقول بأن الرب اخلالق لن ينزل دين ًا يف املستقبل ،فهذا يشء ال يمكن اجلزم به ،وإنام نقول
بأن الرب اخلالق مل ينزل دين ًا يف املايض ..وهناك فرق بني (مل) و(لن) ..وعندما نقول بأن
عقيدتنا هي بأن اإلله ال يتدخل بشكل مبارش يف سري الكون فإن ذلك هو جمرد قراءة تارخيية
للاميض ،وليس صياغة لقانون حيكم املستقبل.
قال آخر :أما بخصوص عدم تدخل اهلل يف املايض ـ عرب إرسال الرسل ـ فهو جيل
بالنسبة لنا ،وبالنسبة للكثريين ممن شهد هلم القايص والداين من علامء ومفكرين وفالسفة
عظام ،وال داعي لذكرهم وهم باآلالف؛ فلام فحصنا األديان احلالية ورأينا وجه تناقضها
وعدم منطقيتها ومالفتها للعلم وصلنا لقناعة ببرشيتها وعدم لياقتها ألن تكون صادرة من
اخلالق العظيم وتيقنا بأن الرب اخلالق مل ينزل دين ًا.
قال آخر :وطاملا أنه ال يوجد دين صحيح فإن ذلك يعني بأن اخلالق العظيم قد
ارتىض للبرشية الالدينية.
قال آخر :وكل ما يقال عن رضورة قيام اهلل بإرسال الرسل يصبح ال قيمة له إن مل
يثبت وجود رساالت عىل درجة من الكامل والسمو والصحة تليق بأن تكون منزلة من اهلل
رب العاملني.
قال آخر :ومن األدلة عىل الربوبية والالدينية كذلك ..حمدودية النتائج املرتتبة عىل
التدخل اإلهلي املفرتض ،والتي تؤكد عدم حدوثه ..فاألديان مل تستقطب إال نسبة بسيطة
من البرش ،ومن هذه النسبة التي آمنت بتعاليم السامء وبالرسل هناك نسبة أقل عملت
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بمقتىض تلك التعاليم.
قال آخر :والنتيجة هي أن تلك التعاليم والتوجيهات الساموية مل تكن مؤثرة فع ً
ال يف
مسرية البرشية ،وبشكل يتناسب مع كوهنا صادرة من اخلالق العظيم.
قال آخر :ولو كانت البرشية فع ً
ال بحاجة لذلك التدخل اإلهلي ،وال يستقيم حال
البرش إال بذلك التدخل ،فإن من املفرتض أن نرى نتائج ملموسة لذلك التدخل اإلهلي ويف
شكل تغري جذري يف حياة البرشية ،ولكن ال يوجد أي أدلة تؤكد حدوث ذلك التغري
اجلذري يف مسرية البرشية والذي يمكن نسبته لتدخل إهلي أو إرسال رسل.
قال آخر :وهذا ما نراه يف الواقع ،حيث عاش اإلنسان طوال عمره عىل ظهر كوكب
األرض ،وكأن مل يكن هناك رسل أو رساالت.
قال آخر :صحيح أن البرش عانوا خالل مسريهتم تلك من بعض املشاكل
والصعاب ،لكنهم تعايشوا مع تلك املشاكل والصعاب وسعوا للتغلب عليها ،ويبدو ِل أن
البرشية قد حققت تقدم ًا ملموس ًا يف هذا اجلانب ..مرة أخرى بدون عون من السامء ،أو
بتوجيه من الرساالت والرشائع املنزلة ..باختصار ..لو أسقطنا الرسل والرساالت فلن
نلمس أي تغري يف حال البرشية.
قال آخر :ومن األدلة عىل الربوبية والالدينية كذلك..أن افرتاض حدوث التدخل
اإلهلي يوقعنا يف فخ اهتام اخلالق العظيم بالتقصري ..فافرتاض عدم استقامة حال البرش
بدون إرسال الرسل يعني أحد شيئني أو كالمها ..فقد يعني بأن اهلل قد خلق البرش ،وفيهم
ضعف ذايت أو خلل مركب ،مما جيعلهم بحاجة دوم ًا لتدخل خارجي من اخلالق إلصالح
ذلك اخللل عرب إرسال الرسل ،وهذا اخللل املركب قد يشري إىل عيب يف التصميم أو
الصنعة ،تعاىل اهلل عن ذلك.
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قال آخر :وقد يعني احتياجنا للتدخل الساموي وعدم استقامة حالنا بدونه بأن اهلل
قد رىض ـ أو ربام شاء ـ بأن يكون حال البرش غري مستقي ًام ومتالً ،وأن ال يتم إصالح اخللل
الذي هو كائن فيهم ومزروع فيهم بالفطرة ..فكام هو معلوم فإن أغلب الناس ال يؤمنون
بالرسل والرساالت وإن آمنوا هبا فال يعملوا بمقتضاها ..واملحصلة هي أن حال البرش لن
يستقيم وسيظل مت ً
ال رغم إرسال الرسل.
قال آخر :ومن األدلة عىل الربوبية والالدينية كذلك..أن إثبات حاجة البرشية لذلك
التدخل اإلهلي وللرسل والرساالت الساموية يقوم عىل افرتاض غري مثبت ،وهو أن
املؤمنني برسالة السامء واملتبعني هلا هم أفضل حاالً من غري املؤمنني هبا أو املتبعني هلا.
قال آخر :فبدون إثبات أفضلية املؤمنني عىل غري املؤمنني يستحيل إثبات حاجتنا
لذلك التدخل الساموي.
قال آخر :أي جيب أن يتم أوالً إثبات أن الرسل والرساالت قد أثرت فع ً
ال يف حال
متبعيها ،فجعلت حاهلم أفضل من غريهم ..ولكن هذا الشئ هو غري ثابت.
قال آخر :صحيح أن حال املؤمنني قد يكون أفضل من حال غري املؤمنني يف بعض
اجلوانب مثل بعض األخالق ..لكن هذا ال يكفي للحكم بأفضلية املؤمنني عىل غري
املؤمنني.
قال آخر :ذلك أنه يف الواقع حتى تثبت احلاجة للتدخل الساموي جيب أن يكون
حال املؤمنني هو أفضل يف كل اجلوانب ،وليس فقط يف بعضها ،وأن يكونوا أفضل من مجيع
غري مؤمنني.
قال آخر :وليس فقط أفضل من بعضهم ..وأن يكون متايز املؤمنني عىل غري املؤمنني
واضح ًا وجلي ًا فيتفوقوا بمراحل حال الغري مؤمنني ،بام يليق بعظمة املصدر اإلهلي الذي
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أعطاهم هذه األفضلية ..وكل ذلك هو بالطبع غري مثبت ..أما ذلك املجتمع املثاِل الذي
تبرش به األديان أتباعها إن هم إتبعوا تعاليم السامء ،فهذا املجمتع مل يقم عىل أرض الواقع.
قال آخر :ومن األدلة عىل الربوبية والالدينية كذلك..أن أسلوب ذلك التواصل
املفرتض بني اهلل والبرش ..أي عرب األنبياء والرسل ..هو أسلوب تثار العديد من التساؤالت
حول مدى منطقيته ..فال يعقل أن يلجأ اهلل ألشخاص يصطفيهم ليبلغوا رسالته للناس؟..
قال آخر :فلامذا ال يقوم اهلل بإيصال تلك الرسالة بنفسه وهو قادر عىل ذلك؟
قال آخر :ذلك أنه إذا كان لديك رسالة هامة جدا تريد أن توصلها لشخص ما أو
جمموعة أشخاص ،هل ستوصلها هلم بنفسك أم سرتسلها عن طريق وسيط أو رسول؟
قال آخر :بالتأكيد إذا كانت الرسالة هامة جدا وكنت قادرا عىل إيصاهلا بنفسك فلن
تلجأ إىل الوسيط.
قال آخر :فإذا كان اخلالق العظيم قد خلق الناس خصيص ًا ليعبدوه ،فلامذا شاء أن
يتم إيصال تلك الرسالة بواسطة أشخاص قد حتوم حول صدقهم الشبهات ،وقد يتهمون
بالكذب يف ادعاء النبوة ..وهذا ما حدث بالفعل ،فقد ُك ِّذ َب معظم األنبياء.
قال آخر :قد يقول البعض بأن اهلل قد شاء أن يرسل الرسالة بواسطة أشخاص من
نفس جنس املرسل إليهم ،أو بأن احلكمة من قيام اهلل بإرسال الرسل وعدم تبليغنا تلك
الرسالة بنفسه أو عرب مالئكة مثال هي رضورة جتسيد تلك الرسالة يف الواقع من خالل
سلوك وممارسات الرسل الذين يرسلهم اهلل للناس إلعطاء مثال حي عىل كيفية االلتزام..
لكن هذا الرأي ليس ناجت ًا إال عن قصور يف تصور حدود القدرة اإلهلية وما يمكن أن يفعله
اهلل لو أراد تبليغنا رسالته بدون وسطاء.
قال آخر :فهل هذا اإلسلوب يليق باخلالق العظيم إليصال رسالته لعموم البرش؟
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قال آخر :أليس من كامل اهلل وعظمته أن يلجأ ألسلوب آخر أكثر نجاعة يف إيصال
رسالتة للناس بدالً من االعتامد عىل رسل يكونون دائ ًام حمل شك واهتام بادعاء النبوة سعي ًا
لتحقيق مآرب خاصة أو أجندات معينة بغض النظر عن مدى أخالقية وسمو تلك
االجندات.
قال آخر :ومن األدلة عىل الربوبية والالدينية كذلك..أن عدم انتظام ذلك التدخل
الساموي املفرتض وعشوائية نطاق تغطيته الزمانية واملكانية يؤكدان عدم ألوهيته ..ولو كان
هذا التدخل رضوريا فع ً
ال وكان صادر ًا من اخلالق العظيم لشمل كل البرش يف كل زمان
ومكان.
قال آخر :فاألديان الساموية عموم ًا واإلسالم عىل وجه اخلصوص ظاهرة رشق
ِ
ٍ
يها
أوسطية ..أما رد املسلمني عىل هذا اإلهتام بام ورد يف القرآن من أنه ما ﴿ ُأ همة إِ هال َخ َال ف َ
ن َِذ ٌير﴾ [فاطر ،]24 :فهو غري كاف ،ذلك أهنم يعجزون عن ذكر أي نبي مرسل ألي أمة خارج
نطاق الرشق األوسط أو التدليل عىل صحة وجوده ،حتى يف أساطري الشعوب القديمة..
فال يعرف من هؤالء املرسلني الذين أرسلهم اهلل سوى ال  24نبي ًا املذكورين يف التوارة
باإلضافة إىل صالح الذي انفرد القرآن بذكره وبعض األنبياء الذين انفردت التوراة أو
اإلنجيل بذكرهم.
قال آخر :وحتى نكون أكثر دقة ،فإنه ال بد من اإلشارة إىل أن ظاهرة الرسل
والرساالت ليست فقط ظاهرة رشق أوسطية ،بل هي يف الواقع ظاهرة تنحرص فقط يف
ست ديانات رشق أوسطية هي الزرادشتية والديانة املانوية وديانة الصابئة واليهودية
واملسيحية واإلسالم.
قال آخر :ومل تده ِع أي من الديانات القديمة بخالف تلك الديانات الستة بأن اهلل قد
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أرسل أنبياء لتبليغ الناس بأوامر أو تعليامت حمددة.
قال آخر :صحيح أن يف الكثري من احلضارات ويف الكثري من األديان بعض
األشخاص ممن ادعوا قدرهتم عىل االتصال بقوى خارقة أو قوى من خارج الكون ،إال أن
أي ًا من هؤالء املدعني مل يدّ ع بأن اهلل قد أرسله إلبالغ الناس بأوامر وتعلميات حمددة أو بأن
كتاب ًا ساموي ًا قد نزل عليه من اهلل.
قال آخر :حدث هذا فقط يف الديانات الستة املشار إليها..
قال آخر :واملفارقة األخرى هي أن تلك الديانات الستة املشار هلا ديانات متداخلة
ورثت بعضها بعض ًا ،فاإلسالم واملسيحية تأثرتا باليهودية ،وديانة الصابئة واملانوية تأثرتا
باملسيحية والزرادشتية ..وهكذا يمكننا تتبع منشأ ظاهرة الرسل والرساالت إىل الديانة
اليهودية أو الزرادشتية ومن أحد هاتني الديانتني انتقلت الظاهرة للديانات األخرى.
قال آخر :أما العشوائية الزمانية لظاهرة إرسال الرسل فتظهر بوضوح من خالل ما
يعرف بأهل الفرتة ..فإذا كان اهلل خيلق بعض البرش ثم يرتكهم بدون رسل أو رساالت،
فهذا يثبت بأن حاجة البرش للرساالت ليست حاجة ماسة.
قال آخر :كل هذه األدلة تشكك بوضوح يف صحة القول بالتدخل اإلهلي املفرتض
عرب إرسال الرسل ،وتعطينا احلق لرفضه عقالً.
قال آخر :وبعد سقوط فكرة التدخل اإلهلي عرب إرسال الرسل ،يكون قد تم دحض
كل أشكال التدخل اإلهلي املمكن يف حياة البرش أو يف سري الكون ..وبدحض فكرة التدخل
اإلهلي يف حياة البرش يكون قد تم إثبات مبدأ احلياد اإلهلي ..وبإثبات احلياد اإلهلي مع إثبات
عدم صحة األديان ،وإثبات وجود خالق للكون يكون قد ثبت صحة العقيدة الربوبية.
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أوال ـ الدين ..والعقل
بعد أن استعمل العقالء احلكامء من أهل قريتي كل الوسائل واألساليب ملواجهة
تلك الظاهرة التي انترشت بني أبنائها انتشار النار يف اهلشيم ..وكادت تتحول قريتنا
البسيطة بسببها إىل كيان معقد ُتلغى معه كل القيم واملعاين.
بعد كل ذلك جاء الفرج اإلهلي ..ومن قوم مل نكن نتصور أبدا أهنم سيكونون سبب
مخود الفتنة ،ذلك أهنم أول من أشعلها.
فبعد سنة من زيارهتم لنا ،سمعت باب بيتي ُيدق ،ثم خرجت فوجدت سبعة رجال
متنكرين ،أمام الباب ،وهم يستأذنونني يف الدخول ،فأذنت هلم ..وبعد أن أماطوا اللثام
عن وجوههم عرفتهم ..فهم الربوبيون السبعة الذين أشعلوا نريان الفتنة يف قريتنا.
حينها رحت أصب عليهم جام غضبي ،وأذكر هلم املآيس التي خلفوها وراءهم..
لكني استغربت حني رأيتهم يطأطئون رؤوسهم ،وبتواضع شديد ،وهم يبكون ..مما أثر يف
كثريا ،فسألتهم عن رس ما حصل هلم ،فقال أحدهم ،وهو أكربهم :لقد قدمنا إىل هنا
لنصحح ما أفسدناه ،لعل اهلل يغفر لنا خطايانا.
قلت :مل أفهم ما تقصدون ..وما عالقتي أنا بذلك؟ ..فأنا بحمد اهلل مل أتأثر
بدعوتكم ،وال بإشكاالتكم ..فإن أردتم أن تصلحوا ما أفسدمتوه ،فها هي منابر القرية
متاحة لكم ..وأرجو أن يستجيب لكم أولئك الذين تأثروا بدعوتكم ،فقد جربنا معهم كل
الوسائل ،ومل نرها جتدي شيئا.
قال أحدهم :نحن مل نقدم إليك من تلقاء أنفسنا ،بل أرسلنا إليك معلمك ..معلم
اإليامن ..لتحكي للناس قصتنا.
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قلت :أتلك التي مرت ..أم تلك التي تلتها؟
قال :كالمها ..فال يمكن أن ُتفهم الثانية قبل أن تفهم األوىل.
قلت :واجلامهري التي تأثرت بكم ..والتي مل ِ
جتد معها كل وسائلنا نفعا ..ما الذي
تفعلونه هلم حتى يعودوا إىل رشدهم.
قال :سنتحدث إليهم يف الوقت الذي نتحدث إليك ..وأنت ستكتب كل ما جيري
بيننا وبينهم.
قلت :هل تعني أنكم ستناظروهنم يف األمور التي كنتم أقنعتموهم هبا؟
قال :ال ..نحن لن نناظرهم ..فنحن قد دربناهم عىل عدم جدوى مناظرهتم ..لذلك
سنكتفي بحكاية ما حصل لنا بعد زيارتنا هلم.
قلت :وهل تريدون مني أن أنظم لكم لقاء ألجل هذا؟
قال :أجل ..وعليك أن تسجل كل ما يدور من حديثنا وحديثهم ..فام حصل يف
قريتكم ،حصل يف غريها من القرى ..ونحن ال طاقة لنا بأن نسري يف مجيع القرى ..فلذلك
سيكون كتابك الذي حتكي فيه قصتنا هو رسالتنا إليهم ،لعلهم هيتدون.
قلت :يرسين ذلك كثريا ..لكن ..ليتكم تعلمون التعنت الذي بلغه أولئك الذين
تأثروا بكم ..إهنم ال يكادون يسمعون ألحد ..بل إهنم يرصحون يف كل املحال بأن
طروحاهتم بسيطة ،ولذلك ال يمكن نقدها ،وال احلوار معها.
قال :ال بأس ..نحن سنقوم بواجبنا يف البناء ،كام قمنا به يف اهلدم ..ولعل اهلل أن يلني
قلوهبم لنا باهلداية ،كام النت بالتضليل.
يف تلك الليلة باتوا عندي ..وقد رأيت من حاهلم ما مألين بالعجب ..ففي منتصف
الليل قاموا مجيعا ،وصلوا ،ودعوا اهلل تعاىل بدعوات كثرية هلم وجلميع البرشية باهلداية.
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ثم رأيتهم يكثرون من الصالة والسالم عىل رسول اهلل  ،ويعتذرون إليه كل حني،
وقد سمعت أحدهم ،وهو يردد ـ بصوت خافت ،والدموع تفيض من عينيه ـ قائال :يا
رسول اهلل ..اعذرنا ،فقد جهلناك ،ومل نجتهد يف البحث عنك ..ولذلك رحنا لورثة أيب
جهل وأيب سفيان وأيب هلب ..لنردد ما رددوا ،ونكذب عليك بمثل ما كذبوا ،ونستبعد ما
أكرمك اهلل به من النبوة ،مثلام استبعدوا ،فاغفر لنا جهلنا وتقصرينا ،وسل اهلل أن يوفقنا
ألن نصلح ما أفسدنا ،ونعيد احلياة ملا أمتنا ..فقد جعلنا ما تبقى من حياتنا كلها نرصة لك
وللحق الذي جئت به ،كام جاء به األنبياء واهلداة من قبلك.
وهكذا سمعت منهم ،ورأيت من املواقف الرقيقة ما احتقرت به نفيس ..فقد رأيت
بعيني أولئك الربوبيني ،وكيف حتولوا إىل ربانيني صاحلني..
وقد تذكرت حينها أولئك السحرة الذين دخلوا ،وهم حيلفون بعزة فرعون ،وما
خرجوا من ذلك املجلس الذي أقيم هلم إال وهم أولياء شهداء صاحلون.
يف صباح اليوم التاِل ،تركت ضيويف يف البيت ،ورحت إىل كبري أعيان القرية ،والذي
كان يتأمل بشدة ملا حصل هلا ،وللفتن التي حاقت هبا ..وعندما أخربته خربهم ،بكى ،وخر
ساجدا ،ثم راح حيمد اهلل تعاىل ،ويقول :يا رب لك احلمد عىل إجابتك لدعائي ..واحلمد
لك عىل أنك مل تقبضني إليك إال بعد أن أرى اهلداية تعود إىل قريتنا من جديد.
بعد أن انتهى من دعائه ،سألته عن دعائه الذي أجيب ،فقال :مع أن ما أصاب قريتنا
كان مؤملا جدا بالنسبة ِل ،إال أين مل أكن أقترص يف دعوايت عىل الدعاء هبدايتها ،بل كنت أدعو
أن هيدي اهلل تعاىل أولئك الذين أشعلوا نريان الفتنة فيها ..ذلك أين رأيت أن قدرهتم عىل
التخلص من وهم اإلحلاد الذي كانوا يدعون إليه ،هي نفس قدرهتم التي جتعلهم
يتخلصون من األوهام اجلديدة التي وقعوا فيها ،والتي جرهم إليها عدم استمرارهم يف
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البحث ،أو عدم اهتدائهم إىل الربانيني الصاحلني الذين يرشدوهنم إىل احلق الذي انحرفوا
عنه ..ولذلك كنت أدعو اهلل دائام أن يضع بني أيدهيم من الربانيني من يدهلم عىل احلق.
قال ِل ذلك ،ثم سار معي إليهم ..وعندما رآهم قبل أيدهيم ،وأظهر هلم كل ما يف
قلبه الطيب من الفرح والرسور هبم..ثم ما لبث أن خرج ،وهيأ جملسا كبريا دعا إليه مجيع
أهل القرية ،وأوهلم أولئك الذين تأثروا هبم ،والذين تعجبوا كثريا عندما رأوهم يعتلون
املنصة التي اعتلوها قبل سنة ،لكن بغري الشعارات التي كانوا حيملوهنا.
ما إن حل اهلدوء يف الساحة الكبرية التي اجتمع فيها الناس ،حتى قال كبري الربوبيني
التائبني :لقد جئناكم هذه املرة ..ال لندعوكم ألي فكرة ،أو نناقشكم يف أي موضوع ..وإنام
لنقص عليكم من حكايتنا ما حصل لنا يف هذه السنة ..فلعل يف ذلك عربة لكم ،كام كان
عربة لنا.
رأيت حينها وجوه الربوبيني اجلدد من أهل قريتي ،وهي وامجة فيهم ،تستمع بلهفة
لكل ما يقولونه ..وقد رسين ذلك كثريا ،ذلك أين مل أرهم يفعلون ذلك مع كل من حرض
الوعاظ والعلامء واملتكلمني.
سكت الزائر التائب قليال ،ثم قال :بام أين كبري أصحايب ..فقد أذنوا ِل يف أن أبدأ
حديثي معكم ..فاسمحوا ِل أن أذكر لكم بعض املشاهد التي مررت هبا هذه السنة ،والتي
كانت كافية ألن تغري حيايت متاما ..وطبعا أنا أذكر لكم جتربتي وما مررت به ،وهو ال يعني
أبدا أنكم ستتفقون معي ،أو ستقفون نفس مواقفي ..ولكن العاقل هو الذي يضم عقول
غريه إىل عقله ،حتى يكتمل عقله وينضج.

 .1العقل والعلم:
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قلنا مجيعا :فحدثنا عن املشهد األول.
قال :هي ليست مشهدا واحدا ،بل مشاهد متعددة ،جاءت وراء بعضها مجيعا..
وكانت كفيلة ألن جتعلني أكثر تواضعا يف رؤيتي لعقيل وحدوده وطاقاته ..ورؤيتي كذلك
للعلم وعالقته بالدين ..ويمكنني أن أذكر لكم ـ مراعاة للوقت ـ أربعة منها.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن أوهلا.
قال :لقد بدأ املشهد األول من يوم مغادريت لقريتكم ..فعندما عدت إىل بيتي أصابني
مرض شديد أقعدين الفراش أياما كثرية ،جلأت حينها للكثري من األطباء ..وكلهم لألسف
أخلف ظني يف البحث عن عالجي ،بل إن منهم من أعطاين أدوية أضافت آالما جديدة إىل
آالمي وعلال جديدة إىل عليل.
وقد يئست حينها من وجود عالج لعلتي ،ورحت بيني وبني نفيس ألعن الطب
واألطباء ،وأكفر بكل ما كنت أردده عن التطور الطبي ..إىل أن جاءين بعض األقارب،
وأخربين عن طبيب بارع يف اختصاصه ..وأين سأجد عنده ضالتي.
محلت كل قواي التي بقيت معي ،وذهبت إىل الطبيب الذي وصفه ِل ،لكني بمجرد
أن وقفت أمام باب عيادته ،ورأيت الالفتة التي علقها عليه ،والتي كتب عليها قوله تعاىل:
﴿وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني﴾ [الشعراء ]80 :حتى عاد إِل اليأس من جديد ،وقررت أن أعود
َ
من حيث أتيت ..لكن علتي وآالمي جعلتني أدخل عليه ،مثلام دخلت عىل غريه ،وإن كنت
ممتلئا يأسا ..لكن املريض يتعلق بقشة كام يقال.
لكني بمجرد دخوِل إليه ،ورؤيتي لألجهزة املتطورة التي يستعملها ،واستعامله هلا
معي ،واكتشافه بدقة ما حصل ِل ..ويف وقت حمدود جدا ..تغريت نظريت إليه متاما.
50

وازداد ذلك التغري بعد زياريت الرابعة له ،وبعد استعامِل لكل ما طلبه مني من محية
وعالج ..حيث رأيت بعيني بوادر القوة تعود إِل ..ال بالتدريج ،ولكن برسعة شديدة.
لكني بمجرد أن دخلت عليه يف زياريت الرابعة ،ورؤيتي له ،وهو ساجد ..عادت
نظريت السلبية إليه من جديد ..ولست أدري كيف غفلت حينها عن حديثي عن علتي،
ورحت أسخر من سجوده ،وأنا أقول :مع احرتامي لك كطبيب ،إال أين تعجبت كثريا عند
رؤيتي لك ،وأنت متارس ما يامرسه الذين ألغوا عقوهلم..
مل يغضب ملا قلت ،بل رد عيل هبدوء ،قائال :هل تقصد تلك السجدة التي كنت
أسجدها لريب ،شكرا له عىل بعض النعم التي أتاحها ِل؟
قلت ،وبجرأة شديدة :ربك أعظم من أن يرتك مجيع كونه ،ثم ينشغل بك،
وبحاجاتك ..هل تعلم حجم األرض بالنسبة للكون؟
قال :وهل تعلم أنت حجم الفريوس الذي تسبب لك يف ذلك الداء الذي عانيت
منه كثريا ..إنه مل يكن يتجاوز واحد من عرشة ماليري من جسدك ..ومع ذلك كان له ذلك
التأثري؟
ثم قال :بام أن أمور جسدنا ال ُتقاس باحلجم ،وال بالكتلة ..فأمر الكون مجيعا
كذلك ..وريب الذي أبدع كل يشء ،وصمم كل يشء لن يصعب عليه أن يتواصل مع كل
يشء ..فهو قد تواصل معي حني أبدع خلقي ..وتواصل معي حني وفر ِل كل ما أحتاجه..
ويف كل مراحل حيايت ..حتى الدواء الذي وصفته لك أو قد يصفه لك غريي من األطباء
ليس سوى من حمض فضله ..ولذلك تراين قد علقت عىل باب عياديت تلك اآلية الكريمة.
قلت :وقد تعجبت من تعليقك هلا ..فأنت بذلك قد أهنت كل األطباء الذين يبذلون
كل جهودك من أجل صحة البرش ..فبدل أن تنسب توفري الشفاء هلم رحت تنسبه لربك.
51

قال :أرأيت إن وجدت فقريا ..ومل يكن لديك مال ..فرحت لبعض مصانع الثياب
تطلب منهم أن يمنوا عليه بام حيتاجه من ثياب ..ورحت لبعض املطاعم تطلب منهم أن
يوفروا له ما حيتاجه من طعام ..ورحت لبعض البنائني ،وطلبت منه أن يوفر له مسكنا..
هل تطالبه بعدها بأن يشكرك ..أم يشكرهم معك؟
قلت :بل أطلب منه أن يشكرهم قبل أن يشكرين ..فأنا مل أفعل سوى أن دللته
عليهم.
قال :وهكذا نحن األطباء ..فنحن مل نفعل سوى أن نكتب لك يف الوصفة ما وفره
اهلل لك من عالج ..فكل ما تراه يف الدنيا من أدوية مل يكن ليتوفر لوال أن اهلل أوجد يف كونه
ما ييرس ذلك..
قلت :قد يصدق قولك مع األدوية املستخلصة من األعشاب وغريها ..ولكنه لن
يصدق أبدا مع تلك األدوية الكيميائية الكثرية.
قال :بل يصدق معها أيضا ..فاهلل تعاىل هو الذي هيأ لنا إمكانية تشكيلها ..وهو
الذي هدى عقولنا بعد ذلك لصناعتها ..فلذلك كان علينا أن نشكر الصانع الذي صنعها،
قبل أ ن نشكر املكتشف الذي وصل إليها ..وإن كنا مأمورين بشكر اجلميع ،فمن مل يشكر
الناس مل يشكر اهلل.
قلت :إن ما تقوله خياطب العواطف الرقيقة ..لكنه أبدا ال يصح ألن تاطب به
العقول.
ابتسم ،وقال :أنت تذكرين بشبايب ..حينها كنت متفلتا من كل احلدود التي أمرتنا
الرشيعة ب مراعاهتا ..وكنت أخاطب اجلميع بكل سخرية ..مفتخرا بعقيل ..إىل أن عرفت
أن عقيل حينها مل يكن سوى جتسيدا لرغبايت التي أضفت عىل نفسها وصف العقل ،لتفر من
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كل التكاليف التي يطالبني هبا عقيل احلقيقي.
قلت :ما تعني؟
قال( :)1لقد كنت حينها أردد ما لقنني إياه أساتذيت من عدم اإليامن بمرجعية خالف
العقل ،وأنه ال رسول سواه بني اهلل وخلقه ..ولذلك ال يمكن االحتجاج بالوحي والنص
املقدس ..وذلك ما جيعلني بل جيعلنا مجيعا يف حل من كل التكاليف الدينية إال تلك التي
رضيتها عقولنا.
قلت :لقد صدق أساتذتك يف ذلك ونصحوك.
قال :نصيحتهم ِل باستعامل العقل ،وعدم اخلضوع للدجالني واملزورين كان يف غاية
النصح ..واحلمد هلل ،فبسببهم اخرتت تعلم علوم الطب ،حتى أقيض عىل اخلرافات التي
كانت تنترش بني أهل بلدي ،بسبب توِل هذا األمر ممن ال حيسنه ،بل من يستعمل الدين
وسيلة له ،وجيني من ذلك أرباحه الكثرية.
قلت :أنت توافقني إذن عىل خرافة الدين.
قال :بل أوافقك عىل اخلرافات التي وقع فيها املتدينون ،والتي حجبت اخللق عن
الدين احلقيقي.
قلت :أليس من األجدى أن نرمي الدين مجيعا ،حتى نرمي معه كل اخلرافات التي
علقت به؟
قال :فلم مل تطبق هذا مع جسدك ..فقد ذكرت ِل أنك مررت عىل الكثري من
األطباء ،ومل يزدك مرورك هبم إال مرضا ..لكنك مع ذلك مل تيأس إىل أن وفقك اهلل

( )1عامل دون أنبياء ،ص.29
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الكتشاف علتك ،ثم وفقك لتخلصك منها ،وبسهولة ويرس؟
مل أجد ما أقول ،فراح الطبيب الرباين يكمل قوله :بعد أن درست الطب ،وعرفت
األرسار الكثرية املودعة يف جسم اإلنسان ،عرفت من ريب ما كنت أجهله ..وحينها..
وبمقدمات كثرية حصلت ِل ..عرفت أن ريب الذي أكرمنا بتعريفنا بأجسادنا ،وبام يداوهيا،
أكرمنا كذلك بام يدلنا عليه ،وعىل أنفسنا ومصرينا.
قلت من حيث ال أشعر :فقد تركت عقلك إذن ..واستسلمت لألديان.
قال :معاذ اهلل أن أترك عقيل الذي كان الواسطة التي عرفت هبا كل ذلك ..لقد رحت
أبحث حينها يف األديان إىل أن اهتديت إىل الدين احلقيقي ..وحينها رحت أبحث فيه
ألخلصه من كل ما علق به من خرافة ودجل ..إىل أن وصلت بحمد اهلل إىل ما أعتقد أنه
دين اهلل ..وهو ال يتناقض مع العقل وال العلم أبدا ..فيستحيل عىل الصانع أن يدعو ملا
يناقض مصنوعاته.
قال ذلك ..ثم استأذنني يف أن ينرصف للمرىض الذين ينتظرون ..ثم برشين بعد أن
قام ببعض الفحوصات جلسدي ،بأن املرض قد ارتفع عني متاما ،وأنني يمكنني أن أعود
إىل نظام حيايت القديم ،ومن غري احلمية التي نصحني هبا يف تلك الفرتة ،ومن غري استعامل
أي دواء ..لكنه قال ِل ،وهو يصافحني بحرارة :أظن أنك صادق يف البحث ..وأسأل اهلل
أن يقيض لك من الربانيني من يبعدون عنك وساوس اخلرافيني والدجالني وإخواهنم من
الشياطني.
املشهد الثاين:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد مغادريت لعيادة ذلك الطبيب الرباين املؤمن ..ويف الطريق إىل بيتي مررت
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عىل بعض الكليات التي تدرس الفلسفة ،وقد رأيت اثنني حينها يتحاوران ،قال أوهلام(:)1
إن ما تذكره من االكتفاء بالعقل وحده باعتباره املوصل إىل اهلل والدال عليه ،واحلجة بني
اهلل وبني خلقه ومصدر الترشيع ورفض أي مرجعية عداه ،كالم ال يمكنني أن أوافق عليه..
فمن قال لك :إن اهلل تعاىل مل جيعل رسوال بينه وبني خلقه سوى العقل؟ ..ومن أين لك
اجلزم واالطمئنان بذلك؟ ..أليس من املمكن واملحتمل أن هذا اإلله قد اعتمد طريقا آخر
بديال عن العقل ،أو إىل جانب العقل يكون وسيلة التواصل بينه وبني خلقه؟
أراد الثاين أن يتحدث ،فقال األول :من الطبيعي ..بل من البدهيي أن الوحي ليس
هو من أقنعك بانحصار وسيلة التواصل بني العبد وخالقه بالعقل وحده ،فأنت تنكر
الوحي ،وال تؤمن به ..كام أن الفطرة ليست حاكمة هبذا االنحصار ،هذا لو كنت تؤمن
بالفطرة ..ولذلك ال يبقى أمامك إال أن تدعي أن العقل هو الذي أقنعك بذلك.
قال األول :أجل ..عقيل هو من أوحى إِل بذلك ..وكونه صنعة اهلل وتصميمه يعني
أن اهلل هو الذي أوحى إِل بذلك ..أال يكفي ذلك حجة ودليال؟
قال الثاين :لكني كغريي من البرش ،وأنا أحتدث هنا عن مئات املاليني من الناس..
ال نجد أن عقولنا حتكم بانحصار طريق التواصل بني اهلل تعاىل وبني خلقه بالعقل وحده،
فنحن وغرينا من ذوي العقول ،ومع أننا نعتقد بدور حموري للعقل يف العالقة مع اهلل تعاىل،
لكننا ال نجد مانعا من أن خيتار اهلل رسال يرسلهم إلينا من بني جنسنا ،بل إننا نعتقد برضورة
ذلك ..وبذلك ،فإن ما يذكره الربوبيون من أن العقل هو الطريق الوحيد للعالقة مع اهلل
والتعرف عليه ،هو كالم ال يمت إىل العقل بصلة؛ ألن من مزايا أو خصائص القضايا

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص ،30فام بعدها.
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العقلية أن يتالقى عليها ،ويلتفت إليها كافة العقالء ،أما ما ينفرد باالعتقاد به أشخاص
قليلون أو مجاعات حمدودة فهذا ال يكون من أحكام العقل يف يشء ،بل إن انفراد اإلنسان
بــــ (رأي عقيل) مع عدم تفهم اآلخرين من ذوي العقول له ،سيكون مؤرشا عىل أن هذا
الرأي ليس مما حيكم به العقل.
قال األول :أنت تتهمني بعدم إعامل عقيل إذن ..وأنك وحدك وأصحابك من
يعملون عقوهلم.
قال الثاين :معاذ اهلل أن أهتمك بذلك ..لكني أتعامل معك بنفس منهجك ،فأنت
تتهمني وتتهم معي الكثري من العقالء بأننا ال نعمل عقولنا.
قال األول :فكيف تفرس قناعتي العقلية التي ال يتطرق إِل فيها الشك أبدا؟
قال الثاين :تفسري ذلك سهل ..فبعض الناس يعيشون أجواء ثقافية معينة ،وينشؤون
عليها ،ويرتبون فيها ،وذلك يؤثر بكل تأكيد عىل قناعاهتم ،وجيعلهم يتخيلون أن ما حيملونه
من أفكار هي مما حيكم به العقل املودع لديه ..وأفكار كهذه ـ لو صح وصفها بالعقلية ـ
ليست حجة دامغة يف حد ذاهتا؛ ألن ما هو حجة من العقل ،ويمكن إلزام اآلخرين
بمدركاته هو العقل الفطري املودع لدى اإلنسان ،وليس العقل املكتسب اخلاضع للعوامل
الثقافية والرتبوية املختلفة واملتغرية ،إال إذا رجعت أحكام العقل املكتسب إىل أسس بدهيية
أو فطرية.
قال األول :فهال رضبت ِل عىل ذلك مثاال يعيه عقيل.
قال الثاين :من األمثلة عىل ذلك ما سمعته منك مرات كثرية من أن املتدين يتعرف
عىل إهله من طريق النصوص الدينية ،بينام أنتم ـ معرش الربوبيني ـ تتعرفون عليه من خالل
العقل ..وهذا كالم مرفوض ،وجماف للحقيقة ،ويعد مغالطة بينة؛ فنحن إنام نثبت قضية
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وجود اهلل تعاىل ـ وهي كربى عقائدنا وأساسها املتني ـ من خالل العقل ،وليس من خالل
الوحي ..ومثل ذلك عقيدتنا الثانية ،وهي النبوة ،نعتمد يف إثباهتا عىل العقل الذي قادنا
لإلذعان والتصديق بالنبوة بعد أن رأينا الربهان الساطع عىل ذلك ..وهكذا فإن اعتقادنا
بيوم القيامة ،وهو من أمهات العقائد الدينية نعتمد يف إثباته عىل العقل ..إىل غري ذلك من
جماالت اإلفادة من حكم العقل يف جمال بناء العقائد ،لكن هذا كله ال يمنع من االستعانة
هبداية الوحي للتعرف أكثر عىل بعض صفات اهلل تعاىل أو بعض القضايا التي قد ال تنكشف
للعقل بشكل تام.
قال األول :قد أسلم لك هبذا ..وربام ال يمكنني إال التسليم ..فأنا أرى الكثري من
الفالسفة واملتكلمني يستعملون املنهج العقيل يف استدالالهتم عىل ما ذكرت ..ولكن أال
يدعو ذلك إىل االكتفاء بالعقل املجرد ..فام دام العقل قادرا وحده للوصول إىل احلقيقة؛ فام
وجه احلاجة للنبوة والدين مع ما يكتنفها من ماطر التلبيس والتشويه؟
ونثمن دوره ونؤمن بمرجعيته
قال الثاين :وجه احلاجة واضحة ..فالعقل الذي نقدّ ر ّ
يف جمال بناء العقيدة ،ويف غريها من املجاالت هو عقل إنسان ،واإلنسان جمبول عىل النقص،
وليس معصوما ،وبالتاِل فعقله مهام سام وترقى وأبدع يظل يف معرض اخلطأ واالنحراف
والتشويش ،ويصاب بالشلل أحيانا ،أو تغلب عليه الغريزة واألطامع ،فيحتاج يف كثري من
األحيان وال سيام عندما يتعلق األمر بالتفاصيل إىل مصباح ييضء له الطريق ..واملصباح ـ
باعتقادنا ـ هو الوحي اإلهلي ،كام قال بعض أئمتنا يف لك( :فبعث اهلل فيهم رسله وواتر
إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكروهم منيس نعمته ،وحيتجوا عليهم بالتبليغ،
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()1

ويثريوا هلم دفائن العقول)

سكت قليال ،ثم قال :باإلضافة إىل ذلك ،فإن االكتفاء بمرجعية العقل والتضحية
بمرجعية الوحي يمثل خسارة كربى لإلنسان ،ألنه حيرمه من نبع زاخر ومصدر ثري يغنيه
فكريا وروحيا ومعنويا وأخالقيا ..فاإلنسان كام حيتاج إىل الغذاء الفكري فإنه بحاجة إىل
الغذاء الروحي ،وال أعتقد أن هناك تراثا روحيا عرفته البرشية يمتلك الغنى والعنق كذاك
الذي تركه األنبياء واألولياء ..ولو أنه تم استثامر هذا الرتاث كام ينبغي ألسهم إىل حد كبري
يف وضع حد للثقافة االستهالكية املادية التي اجتاحت اإلنسان وفرغته من القيم الروحية
واألخالقية ،ودفعته إىل ممارسة الطغيان والعدوان.
قال األول :االنحرافات التي مارسها املتدينون أخطر من تلك التي مارسها غريهم.
قال الثاين :انحرافات املتدينني هي كانحرافات غريهم ..وال هيمنا أهيام أكثر
انحرافا ..فاملتدين السلبي ليس سوى حجاب عن الدين ..وال يمكن اعتباره ممثال للدين
الصحيح ،مثلام ال يمكن اعتبار الدجالني والسحرة واخلرافيني علامء وال أطباء ..كثروا أو
قلوا.
قال األول :لكن شتان بني املنحرفني بسبب قصور عقوهلم ..واملنحرفني بسبب
الدين ..فاألول حتى لو أخطأ فإنه ينسب خطأه لنفسه بخالف املتدين ،فإنه ينسب خطأه
هلل.
قال الثاين :كالمها ينسب خطأه هلل ..فالربويب الذي يدعي بأن اهلل مل يزود عقله
بالقدرة عىل تعقل إرسال األنبياء يفرتي عىل اهلل ..ومن أدراه بأن اهلل زوده بذلك ،لكنه لعدم

( )1هنج البالغة.23/1 :
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بحثه أو لكربه امتنع من البحث أو من االتباع.
قال األول :ما تعني بقولك هذا؟
قال الثاين :أنت تقول ِل دائام ..مثلك مثل مجيع الربوبيني املنكرين للنبوات ..بأن
العقل يمثل مرجعية وحيدة يف جمال عالقتنا باهلل تعاىل.
قال األول :أجل ..عقولنا تقول ذلك ..ال نحن.
قال الثاين :دعنا نناقش املسألة هبدوء وبعيدا عن أنا وأنت ..ذلك أننا إذا أردنا أن
نعرف موقف العقل من إرسال الرسل من قبل اهلل تعاىل ..فهل العقل حيكم باستحالة
إرساهلم؟ أو أنه حيكم بعدم احلاجة إليهم؟ أو أنه ال حيكم سوى بعدم ثبوت صدقية
األشخاص الذين ادعوا أهنم رسل اهلل تعاىل؟
قال األول :أنا أدعي استحالة إرسال اهلل رس ً
ال إىل خلقه.
قال الثاين :لكن هذه القض ّية ال يمكن لعاقل أن يدرجها يف عداد القضايا املستحيلة
واملمتنعة التحقق والثبوت ،وكيف تكون مستحيلة وال يلزم منها حمذور عقيل ،كمحذور
التناقض أو غريه؟ ..ولذلك فإنه إذا انتفى احتامل االستحالة ،فال يبقى إال أن يقالّ :
إن
قض ّية إرسال الرسل إ ّما من القضايا الرضورية التحقق ـ كام هو رأي الدينيني ـ أو أهنا ممكنة
التحقق ،وال احتامل آخر يف املقام ..فاحلرص بني هذه االحتامالت الثالثة عقيل ،وحيث ّ
إن
بأهنا رضورية الوقوع ،فال يبقى أمامه إال أن يدرجها يف دائرة اإلمكان؛ ّ
ألن
الربويب ال يؤمن ّ
كل قض ّية ال تكون رضورية االمتناع وال رضورية التحقق ،ستكون ال حمالة ممكنة كام ذكر
املناطقة والفالسفة.
قال األول :ال بأس ..قد أسلم لك هبذا ..فأعترب قضية إرسال الرسل من قبل
املصمم األعظم من القضايا الداخلة يف دائرة اإلمكان ،بمعنى ّ
أن من املمكن حصوهلا
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وحتققها ،ومن املمكن عدم حصوهلا ..لكن هذا يستدعي سؤاالً آخر يفرض نفسه ،وبقوة،
وهو أنّه كيف يتسنى لنا إثباهتا أو نفيها ..فمن الواضح ّ
أن اإلثبات أو النفي ال يكون إال
بدليل ،كام حيكم العقل بذلك ،ذلك أن العقل يقول لإلنسانّ :
إن املمكنات ال يمكنك اجلزم
بنفيها وال إثباهتا إال بدليل ،كام قال ابن سينا( :كل ما طرق سمعك فذره يف بقعة اإلمكان
حتى يذودك عنه واضح الربهان) ..فهل من دليل عىل اإلثبات أو النفي يف املقام؟
قال الثاين :سؤالك وجيه جدا ..وهو دليل عىل تسليمك للحق ..وعدم جدالك..
النبوة أستند يف إثباهتا إىل الواقع؛
وبناء عىل ذلك سأجيبك بأين باعتباري من املؤمنني بمبدأ ّ
ّ
فإن خري دليل عىل اإلمكان هو الوقوع ..ذلك أن تاريخ البرشية عرف مجاعة كبرية من
ألهنم
األشخاص من ذوي الصدق والنبل الذين ادعوا ّ
النبوة والرسالة ،ونحن صدقناهم ّ
أقاموا الدليل عىل ذلك.
قال األول :ومثلك أنا ..فأنا أرى أن الواقع هو خري دليل لنفي النبوة.
قال الثاين :إن قولك هذا حيمل جمازفة كبرية ..إنه مثل من يرى طبيبا أو طبيبني
خيطئان يف عالج املرىض ،فيحكم بناء عىل ذلك أنه ال يوجد طبيب واحد يف الدنيا ..وأن
كل األطباء دجالون ومادعون..
قال األول :فكيف ال يتسنى ِل أن أقول ذلك ..وأنا أرى االنحرافات الكثرية التي
سببها وجودهم؟
قال الثاين :وهذا أيضا من األحكام اجلائرة املترسعة ..فمن ذكر لك أن كل من
ينتسب هلم صادق يف انتسابه ..أو أن كل ما وصل عنهم صحيح.
قال األول :فام الذي عيل فعله إذن؟
قال الثاين :أن تعمل عقلك إعامال حقيقيا ..ال بالترسع يف اإلنكار وإنام بالبحث
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والتحقيق ..ذلك أن اإلنكار العام املترسع يصطدم بواقع مفاده ّ
أن أشخاص ًا كثريين بلغوا
مر التاريخ ،وقالوا للناس :إنا رسل اهلل إليكم ،وهذه رسالتنا وتعاليمنا،
اآلالف جاءوا عىل ّ
وهذه أدلتنا وحججنا التي تثبت صدقنا ،فهل يمكن تكذيب هؤالء مجيع ًا أو احلكم
باشتباههم وخطئهم وخطأ كل هؤالء البرش الذين صدّ قوهم وآمنوا هبم!؟ ..وكيف يتسنى
وبجرة قلم إصدار حكم عام بكذب هؤالء األنبياء أو اشتباههم!؟ ..ال أخال ّ
أن
للعاقل
ّ
العقل يسمح لإلنسان أن يتبنى موقف ًا مترسع ًا بتكذيب أو تطئة كل هؤالء الرسل واحلكم
باشتباه أتباعهم ،اللهم إال إذا درس سريهتم مجيع ًا ،وتث ّبت من خطأهم أو كذهبم.
قال األول :لكن كيف يتسنى ِل أن أدرس حياهتم مجيعا ..وقد اندثرت أخبارهم.
قال الثاين :مثلام يستدل علامء اآلثار عىل األمم واحلضارات بام بقي من آثارها..
يمكنك أن تبحث فيام بقي من تراث األديان عن كل من ادعوا النبوة ..ثم حتاكمهم بعد
ذلك لعقلك ..وال يمكنك أن تفعل ذلك إال بعد أن متارس كل مناهج التحقيق والتحري
التي تتطلبها العقول السليمة ..فال يمكن متييز الدجالني من الصادقني إال بذلك.
قال األول :لكن ذلك صعب شديد.
قال الثاين :أنت بني أمرين ..بني أن تسكت عن احلديث يف هذه املسألة ..فال جتعل
من نفسك داعية إلنكار الدين والنبوة ..أو أن تبحث بصدق لتثبت بذلك ..وإال كنت
مدعيا وكاذبا ..فال يمكن احلكم عىل أي قضية من دون استكامل كل أدوات التحري.
قال األول :فهال رضبت ِل مثاال عىل ذلك.
قال الثاين :أرأيت إن ذكر بعض علامء التاريخ أن احلضارة املرصية مل تعرف صناعة
الفخار ..فهل يمكن قبول ذلك مطلقا؟
قال األول :قد ُيقبل ذلك ..لكن بتحفظ.
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قال الثاين :مل؟
قال األول :ألنا مل نحط بعد بجميع آثار املرصيني ..ففي كل حني تكتشف آثار
جديدة ،وقد يكون من بينها أواين من الفخار ..وبذلك ينهار كل ذلك التخمني الذي ذكره
املؤرخ.
قال الثاين :أرأيت لو تكشف اآلثار عن آنية فخار واحدة؟
قال األول :حتى لو كانت آنية واحدة ،فإهنا قد تكون دليال عىل غريها مما مل
يكتشف ..وهي كافية للقضاء عىل ذلك احلدس الذي ذكره املؤرخ رمجا بالغيب ..ألنه كان
يمكنه أن يقول :إىل اآلن مل تكشف اآلثار عن أي أواين أو أدوات تدل عىل صناعة املرصيني
للفخار ..وربام يكون ذلك دليال عىل عدم معرفتهم بتلك الصناعة.
قال الثاين :ونفس اليشء مارسه يف بحثك عن النبوة ..فقد ينهار كل ما يذكره
إخوانك من الربوبيني عندما يكتشفون صدق نبي واحد ..ألنه يدل عىل غريه من األنبياء.
قال األول :أال ترى أننا سنضيع وقتا كثريا للبحث يف ذلك ،وقد ال نصل بعدها ألي
نتيجة؟
قال الثاين :فهل ترى تلك اجلهود أهم ،أو تلك اجلهود التي يبذهلا علامء البيولوجيا
وهم يبحثون يف اجلامجم ،أو علامء اآلثار ،وهم حيفرون األرض ..أليس البحث عن النبوة
بحثا عن مصدر جديد للحقائق.
قال األول :ولكن العقل يكفي يف الداللة عىل الكثري منها.
قال الثاين :أليس كل البرش حينون ملعرفة ما يف الفضاء اخلارجي ..ويتمنون أن
تصلهم أي موجات تدل عىل أي حياة أو حضارة؟
قال األول :بىل ..وقد خصصت وكاالت الفضاء ميزانيات خاصة بذلك.
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قال الثاين :فلم ال يكتفون باحلدس والتخمني مثلام يفعل الربوبيون حني يفرضون
عىل اهلل تعاىل من حيث ال يشعرون عدم تواصله مع خلقه ،وبأي طريقة؟
مل جيد األول ما يقول ..لكنه راح يداعب صاحبه قائال :أظن أنني وصلت اليوم إىل
نتائج مهمة يف حواري معك ..قد أبلغك هبا يف أقرب اآلجال ..لكن إياك أن تتصور أين
سلمت لكل ما ذكرت ..فهناك الكثري من اإلشكاالت التي ال تزال تراود ذهني.
قال الثاين :أنا موقن متاما بأنك ستصل إىل احلق ،ومن أقرب أبوابه ..ألنك لست
معاندا وال جاحدا وال متكربا ..واهلل تعاىل سيفتح لك أبواب هدايته لرسله ،كام فتح لك
أبواب هدايته إليه.
املشهد الثالث:
قالوا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال :لقد حصل ِل هذا املشهد بعد أن مررت ببعض التجارب التي خف بسببها
ثقتي يف بعض العلوم التي كنت أتوهم أهنا علوم قطعية ال يمكن تطرق الشك إليها ..لكن
جاء من يشكك فيها ،وبطرق أكثر قوة وقطعية.
حينها مررت عىل بعض األساتذة يتحدثون ،بعضهم ربويب مثيل ،وبعضهم ربانيون،
وكلهم من جامعة واحدة ،ويعملون يف تصص واحد.
قال أحدهم ،وكان ربوبيا( :)1أنتم تعلمون أن موقفنا من األديان منطلق من العلم..
ذلك أنا نرى أن اإلنسانية ستعرف عىل رهبا أفضل عن طريق العلم والكون ..فهذا هو
الطريق الوحيد الذي يمكننا من معرفة اإلله ..فمن خالل دراسة اخللق ،وليس من خالل

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص.49
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الكتب املقدسة لألديان التي هي من صنع مؤسسيها.
قال آخر ،وكان ربانيا :يمكنك أن تتحدث عن العلم كام تشاء ،لكن ال يمكنك أن
حتتكره ،كام ال يمكنك أن حتتكر العقل ..فاعتبار الربويب إنسانا علميا بينام املتدين إنسان
غيبي وغري علمي ،أمر مرفوض بتاتا؛ فالعلم بالنسبة إلينا أمر مقدس ،ونحن كمسلمني ـ
عىل األقل ـ نعترب أن الكون بكل آياته وقوانينه ومظاهر مجاله وجالله هو الكتاب األكثر
داللة عىل اهلل تعاىل.
قال آخر :ذلك أن أهم برهان ركز عليه القرآن الكريم يف إثبات وجود اخلالق
وعظمته هو برهان النظم ،الذي ينطلق من اخللق إىل اخلالق ومن النظم إىل الناظم ،فإن
التأمل والتفكر يف اخللق هيدي اإلنسان إىل اخلالق ،ومالحظة النظام البديع خري آية عىل
وجود املنظم املبدع.
قال آخر :وهكذا ،فإنا نستعني بالعلم ،ال إلثبات وجود اهلل فحسب ،بل وإلثبات
العديد من املعتقدات الدينية ،ومنها وحدانية اهلل تعاىل وسائر صفاته من احلكمة والقدرة
والعلم.
قال آخر :أجل ،فبالتأمل يف الكون ومالحظة ما تكشفه حركة البحث العلمي عن
دقائقه وأرساره ووحدة النظام احلاكم فيه ،نتعرف أكثر فأكثر عىل خالقنا مصمم هذا
الكون ،فوحدة النظام تدل عىل وحدة املنظم ،وعظيم الصنع فيه يدل عىل قدرة الصانع
وسعة علمه ،كام أننا نتعرف من خالل التأمل يف العديد من الظواهر الكونية عىل فكرة املعاد
والبعث ،إىل غري ذلك من جماالت اإلفادة من نتائج البحوث العلمية.
قال آخر :وال يقترص األمر عىل االعتقاد بمكانة العلم وتثمني دوره ،بل تطاه إىل
الفعل ،فقد كان للعلامء املسلمني إسهامات جليلة وعظيمة يف شتى العلوم التجريبية
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والطبيعية ،فأسامء علامء املسلمني املبدعني يف شتى العلوم معروفة للقايص والداين ،وقد نوه
هبا املنصفون من علامء الغرب ومفكريه وعامة املسترشقني.
قال آخر :ففي كتابه (اإلسالم) يشري روجيه غارودي إىل جهود بعضهم ،من أمثال
اخلوارزمي رائد اجلرب الذي أحدث انقالبا يف الرياضيات بابتكار نظام العد العريب..
والبتاين الذي يرى بأن اإلنسان يتوصل باإلملام بعلم الفلك إىل إقامة الربهان عىل وحدانية
اهلل وحكمته ..وابن سينا الفيلسوف والطبيب الذي ترجم جريار دو كرومون كتابه
(القانون يف الطب) إىل الالتينية ليظل املوسوعة الكربى يف الطب إىل عرص النهضة ..إىل
ابن خلدون عامل االجتامع الشهري الذي كتب مؤلفا مدهشا يف التاريخ الكيل وسوسيولوجيا
عظمة احلضارات وانحطاطها ..وغريهم من املبدعني الكبار الذين سامهوا يف إثراء
احلضارة اإلنسانية.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن إيامن الربويب وتقديره للعلم يفرتض أن يدفعاه إىل
عدم الترسع برمي األفكار الدينية وحتى املعجزات املنقولة عن األنبياء عليهم السالم
باخل رافات واألوهام ،فإن العامل الذي حيرتم علمه يتوقف إزاء الظواهر التي ال يفهم كنهها
وال يسارع إىل إنكارها ،فاملسارعة إىل اإلنكار دأب اجلهلة وأنصاف املتعلمني ،أما العلامء
فإن علمهم يدفعهم إىل التواضع واإلقرار بأن ثمة جمهوالت وأرسارا يف هذا العامل ،وأن
تطور العلم كفيل بكشف الكثري منها
قال آخر :لقد كان الفيلسوف األمريكي جورج سنتيانا (1863م ـ 1953م) يزدري
ـ كام ينقل عنه ول ديورانت ـ العلامء الذين يتومهون أهنم قد أثبتوا بطالن الدين بالعلم ،من
غري أن يبحثوا عن أصل األفكار والعادات التي نبعت عنها تلك العقائد الدينية ،ومن غري
أن يعرفوا معنى العقائد الدينية األصيل وعملها احلقيقي ،فعىل العامل أن ال يغرت بعلمه مهام
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بلغ ،وأن ال ينظر إىل الطروحات الدينية نظرة استخفاف أو سخرية ،فهذا ليس دأب العلامء
وال يليق هبم ،والعلامء حقا والذين يقدرون العلم يتثبتون من كل الظواهر ولو كانت
هامشية ،فكيف بظاهرة بمستوى وحجم وتأثري الظاهرة الدينية.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن تثميننا لدور العلم ،ورفضنا ألي دعوة تسعى إىل
تكبيل حركة العلم اهلادف ،هو االجتاه األكثر حضورا يف املجال الديني.
قال آخر :أجل ،ثمة اجتاه متزمت مل يع الفواصل بني العلم والدين بشكل جيد،
فضيق عىل حركة البحث العلمي ،ووقف موقفا سلبيا من بعض األفكار والنظريات
العلمية ..لكن حسبنا أن هذا االجتاه يكاد ينحرس ،وهو اجتاه شاذ ومدان ومرفوض من
غالبية علامء املسلمني عىل اختالف مذاهبهم ومدارسهم.

 .2العقل والنبوة:
بعد أن انتهى الربويب الت ائب من حديثه عن املشاهد التي أثرت يف رؤيته لعالقة
العقل والعلم بالدين ..قام أحد احلضور ،وقال :ولكن أمل تصطدم رؤيتك تلك بام يذكره
املتدينون عن النبوة ..وهل يمكن للعاقل املتحرر الذي يتبنى العلم بآخر مستجداته أن
يصبح تلميذا لنبي؟
قال :لقد كنت أردد ما كنت تردد اآلن ،وأنرشه يف كل املحال ،ومنها قريتكم هذه..
ولعلكم أول ما سمعتم هذا الكالم سمعتموه مني ومن أصدقائي ..لكن اهلل تعاىل قيض ِل
من ألوان اهلداية ما جعلني أتراجع عن رأيي ،ألصبح أكثر تواضعا ..وإن شئتم ،فسأحكي
لكم أربعة مشاهد مما حصل ِل ،كان هلا تأثريها الكبري يف تغيري نظريت للنبوة واألنبياء.
املشهد األول:
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قلنا :فحدثنا عن أوهلا.
قال :لقد حدث هذا املشهد ِل أثناء زياريت لفلسطني ،ويف بلدة من بلداهتا املعطرة
بأريج النبوة ،رأيت نفرا من الشباب يتحدثون بحامسة وشوق ،فرغبت نفيس يف االستامع
هلم ،فسمعت أحدهم ،وهو أكربهم ،ويبدو أنه كان معلام هلم ،يقول( :)1أنتم تعلمون أن
النقطة اجلوهرية التي جيمع عليها الربوبيون ،وتشكل مرتكزا أساسيا وحموريا ملذهبهم ،هي
أهنم ـ مع كوهنم يؤمنون باهلل تعاىل ـ ينكرون النبوات والرساالت الساموية ،ويرفضون كل
نتائجها ومنظومتها الترشيعية والغيبية ،ويعتقدون أن كل الذين يتكلمون باسم اهلل هم
مدعون وامهون وال أساس لدعواهم ..ولذلك ،فإين أريد منكم أن تناقشوا أطروحتهم
جت ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ هال بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن
﴿و َال ُ َ
هذه بعلم وهدوء ،كام أمرنا اهلل تعاىل بقولهَ :
إِ هال ا هل ِذين َظ َلموا ِمنْهم و ُقو ُلوا آمنها بِا هل ِذي ُأن ِْز َل إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َلي ُكم وإِ َهلنَا وإِ َهل ُكم و ِ
احدٌ َون َْح ُن
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
ُ ْ َ
َ
َ ُ
َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [العنكبوت]46 :
قال أحدهم :إشكاالهتم يف هذا الباب كثرية ،فعىل أهيا تريد أن نجيبك؟
قال املعلم :لقد سمعت بعضهم يذكر أنه ال حاجة لنا إىل الرسل ،وذلك ،ألن
الرسول إما أن يأيت بام يوافق العقول أو بام خيالفها ،فإن جاء بام يوافق العقول مل تكن إليه
حاجة وال فائدة ،وإن جاء بام خيالف العقول وجب رد قوله ..فبم تردون عىل هذا
اإلشكال؟
قال أحدهم :إن هذا اإلشكال ينطلق من افرتاض مسبق مفاده أن العقل يدرك كل
ما يصلح اإلنسان ويفسده ،وأن له حكام يف كل األفعال ،وبالتاِل ،فإن كان ما جاء به الرسل

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص ،129فام بعدها ،وقريب منها ما يف كتاب :إلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل،
.50/3
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موافقا حلكم العقل فال رضورة له ،أي ملا جاءت به الرسل ،وإن كان مضادا حلكم العقل،
فال يكون ما جاءوا به مقبوال.
قال آخر :ويف هذا مصادرة مرفوضة ،وهي افرتاض أن العقل يدرك كل يشء مما
ينفع اإلنسان أو يرضه وما يصلحه أو يفسده ،وهذا غري صحيح؛ فنحن نسلم بأن العقل
يدرك الكثري من األمور ،وهي كليات األمور ومبادئها العامة ،لكن بعض األمور وال سيام
القضايا التفصيلية واجلزئيات ليس للعقل فيها حكم أو موقف واضح ال سلبا وال إجيابا،
وقد تتلف فيها أنظار ذوي العقول ،وعليه فام املانع من أن يصدر عن الرشع حكم يف هذه
احلاالت؟
قال آخر :ويمكننا مقاربة هذا اجلواب بطريقة أخرى ،وهي أننا نوجه سؤاال
لصاحب هذا الكالم ،وهو :ما املقصود بعدم انسجام ما جاء به الوحي عام حكم به العقل؟
قال آخر :ذلك أنه إن أريد به املعارضة واملضادة التامة ،فاملعارضة هبذا النحو ليست
متصورة أساسا ،ونحن ال نؤمن بحكم رشعي ينايف رصيح أحكام العقول ،وال نجد حكام
من هذا القبيل ،ونتحدى ـ بكل حمبة ـ أن يدلنا أحد عىل حكم ينايف رصيح حكم العقل.
قال آخر :وإن أريد بعدم االنسجام أن ما حيكم به الوحي ـ كال أو بعضا ـ ليس مما
يقتضيه حكم العقل ،فتعليقنا عليه ،أن هذا ال يرض بيشء ،وال يشكل عيبا يف حكم الرشع
وما جاء به الوحي؛ إذ ليس من رشط قبول حكم الرشع أن يكون مما يقتضيه أو يدركه
العقل ،وإنام الرشط هو أن ال يكون منافيا ومضادا حلكم العقل.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه حتى لو كان ما جاء به األنبياء عليهم السالم مما
يدركه العقل ،مع ذلك فإن يف إرسال الرسل العديد من الفوائد اجلليلة.
قال آخر :منها أن اإلنسان املؤمن عندما يعلم أن ما يدركه بعقله هو موضع عناية اهلل
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تعاىل واهتاممه ،فسوف يشكل ذلك دافعا وحافزا قويا له المتثاله تقربا إىل اهلل تعاىل أو رغبة
يف ثوابه ورضوانه ..وهو سيعلم يف هذه احلالة أنه عندما خيالف هذا األمر فإنه ال خيالف
حكم العقل فحسب ،بل إنه خيالف حكم اهلل تعاىل أيضا ،وهذا ما جيعله يستحرض رقابة اهلل
تعاىل يف كل أفعاله وأقواله.
قال آخر :ومنها أن العقل البرشي ـ حتى لو سلمنا أن له قابلية عالية إلدراك كل
األمور ـ إال أنه قد يقع أسري الغريزة واملطامع ،فـ (كم من عقل أسري حتت هوى أمري) ،أو
رهني الشبهات الفكرية املختلفة ،فيتعرض بفعل ذلك للتشويش واالضطراب ،وربام
اال نحراف عن دوره يف تقويم اإلنسان وتسديد خطاه ،وهنا يأيت الوحي الرباين لريفع
التشويش عن حكم العقل ،ويعيده إىل إرشاقته ،فيتميز حكم العقول عن امليول الغرائزية..
وهذه إحدى وظائف األنبياء عليهم السالم ومهامهم اجلليلة.
قال املعلم :بورك فيكم ..فام تقولون فيمن يعرتض عىل النبوة بام يعتربه قبحا
للتسليم واالنقياد لبرش مثلنا ،حيث يقول :إن من املستقبح يف نظر العقل اتباع مدعي النبوة،
واحلال أنه إنسان مثلنا من ناحية اإلمكانات والطاقات واملؤهالت ،وال يمتاز علينا يف
الصورة والنفس والعقل ،فهو يأكل مما نأكل ويرشب مما نرشب ،ولدينا عقل كعقله وقلب
كقلبه ،فكيف ننقاد إليه انقيادا أعمى نصدقه فيام يقول ،وننفذ ما يطلب ،ونمتثل كل ما يأمر
به أو ينهى عنه إىل درجة أن نكون بالنسبة إليه كالعبيد أمام سيدهم ،فأي متيز له علينا لنتبعه
ونجمد عقولنا؟
قال أحدهم :هذه احلجة أضعف من سابقتها ،ذلك ألن البرش وإن كانوا متساوين
يف اإلنسانية ،لكنهم ـ بكل تأكيد ـ ليسوا متساوين يف الكثري من لوازمها ،فهنا تتلف اهلمم
وتتفاوت االستعدادات ،فهم متساوون بالقوة والقابلية ،ومتفاوتون بالفعل ،والواقع خري
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دليل عىل ما نقول.
قال آخر :ذلك أنا نرى أن يف الناس العامل واجلاهل ،وفيهم الكامل املهذب والفاسد
املنحرف ،وفيهم القوي والضعيف ،وهذا التفاوت واالختالف هو آية عظيمة ونعمة
كربى ،فهو يفرض عليهم التعاون والتعاضد ،وذلك برجوع اجلاهل إىل العامل ،واستعانة
الضعيف بالقوي ،واقتداء غري الكامل بالكامل ،كاتباعنا لألنبياء عليهم السالم وانقيادنا
هلم ،وهذا االتباع أو االقتداء هو مما حيكم به العقل وتقره سرية العقالء ،وليس فيه انتقاص
من إنسانية اإلنسان ،وليس هو انقيادا أعمى ،وإنام هو اتباع للحجة والربهان ،وانقياد للحق
والقيم.
قال آخر :وهلذا يرفض القرآن الكريم اإليامن غري القائم عىل الربهان ،ويدين التقليد
واالنقياد األعمى حتى ملدعي النبوة إال إذا أقاموا عىل دعواهم بينة ودليال ،فإذا أقاموا عىل
دعواهم البينة ،فإن اتباعهم حينئذ سيكون اتباعا للربهان والبينة ..ذلك أنه بعد أن يصدق
اإلنسان هبذا النبي أو ذاك لقيام احلجة املقنعة عىل نبوته ،يكون من الطبيعي أن يسلم له فيام
يأيت به من منظومة عبادية أو ترشيعية ترمي إىل تنظيم حياة العباد ،أو فيام خيرب به عن غيب
السامء ،وهذا معنى قول اهلل تعاىلُ ﴿ :ث هم َال َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممها َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا
ِ
يام﴾ [النساء – ]65
ت َْسل ً
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فلنفرض أن البرش متساوون يف اإلمكانات
واملؤهالت ،لكن هذا ال يمنع من أن خيتار اهلل واحدا منهم إليصال رسالته إىل العباد ،كام
خيتار وزير اخلارجية ـ مثال ـ يف زماننا واحدا من موظفي الوزارة األكفاء للقيام بمنصب
السفارة يف دولة أخرى ،حيث ال مفر من القيام هبذه املهمة.
قال آخر :وما ينبغي للوزير أن يفعله يف هذه احلالة هو أن ينظر يف املوظفني فإن وجد
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أن أحدهم أكفأ من اآلخرين يف خربة أو شهادة فعليه أن خيتاره دون سواه هلذا املنصب،
وإذا فرض تساوهيم يف الكفاءة واألهلية فإن األمر عندئذ يرتك إىل حدس الوزير نفسه أو
إىل حسه الدبلومايس الختيار السفري الذي يراه مناسبا.
قال آخر :واألمر بالنسبة هلل تعاىل هو من هذا القبيل ،ولكن عىل النحو األمثل ،فاهلل
تعاىل ال حيدس وال يظن ،وإنام خيتار من موقع علمه الذي ال خيطأ.
قال املعلم :بورك فيكم ..فام تقولون فيمن يعرتض عىل النبوة بام ورد عنها من
التعاليم التي قد تستقبحها بعض العقول؟ ..ويستدل لذلك بأن العقل قد دل عىل أن للعامل
صانعا حكيام ،واحلكيم ال يتعبد اخللق بام يقبح يف عقوهلم ..ويرضبون املثل لذلك بام ورد
يف الرشائع الساموية من التوجه اىل بيت مصوص للعبادة ،والطواف حوله ،والسعي بني
جبيل الصفا واملروة ،ورمي اجلامر ،واإلحرام والتلبية وتقبيل احلجر األصم ،واحلكم بذبح
احليوان وإيالمه ..وغريها.
قال أحدهم :هذا اإلشكال مندفع ،ألن األمور املذكورة سواء ما يتصل منها
بالعبادات أو غريها هي أعامل ترمز إىل بعض املعاين اللطيفة ،وال يصح لإلنسان العاقل أن
يترسع يف تسخيفها وتسفيهها ،وإنام جيدر به أن يتأمل فيها أو يسأل عن حكمتها ومغزاها،
وسوف جيد جوابا عىل أسئلته؛ فإن أقنعه ذلك اجلواب وأزال استغرابه فهو املطلوب ،وإال
فإن جمرد االستغراب أو عدم فهم اإلنسان ملغزى عبادة أو طقس معني ال يربر له أن يعد
ذ لك اليشء مالفا حلكم العقل ويستهزئ به ،وال سيام أن هذه األمور العبادية والطقوس
هي مما جاءت به الرسل واألنبياء املعروفون بحكمتهم وكامل عقوهلم.
قال آخر :ونحن ال ننكر أن ثمة آراء وفتاوى مستغربة أو مستقبحة طرحها بعض
علامء الدين استنادا إىل اجتهاداهتم اخلاصة يف النصوص الدينية ،لكن هذه االجتهادات
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ليست مقدسة ،ويمكن مناقشتهم فيها ،وردها إن كانت ـ فعال ـ منافية حلكم العقل.
قال آخر :بل يمكن مناقشة األحاديث املنسوبة إىل األنبياء عليهم السالم وورثتهم
من اهلداة إذا رأينا مالفتها حلكم العقل ،ونحكم بخطأ الناقلني أو اشتباههم ،لعلمنا أن
النبي معصوم ،وال يتكلم بام ال تقبله العقول ،ألنه يصدر عن نبع صافية ومصدر مأمون
عن العبث الشيطاين أو نحوه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإنه ال يمكن اجلزم بأن كل ما تنكره بعض العقول
تنكره العقول مجيعا ..ومن األمثلة عىل ذلك أن بعضهم يستنكر ذبح احليوان مع أنه ليس
األمر واضحا فيام ادعي من أن لدى العقل حكام ناجزا وبدهييا بقبح ذبح احليوان واإلفادة
من حلمه وشحمه وجلده ،وآية ذلك أننا وجدنا عامة العقالء ـ إال القليل منهم ـ ال تدرك
عقوهلم قبح هذا األمر ،ما دام أن الذبح هو لغرض االنتفاع باحليوان.
قال آخر :نعم ،قد يشعر اإلنسان بشفقة جتاه احليوان ،وهذا اإلحساس طيب ومجيل
ويستحكم كثريا فينا بلحاظ احليوانات األليفة التي عملنا عىل تربيتها بأيدينا ،لكن من
املعلوم أن الشفقة ال تستدعي حتريام ،وال سيام إذا أصبح حلم احليوان رضورة غذائية
لإلنسان ،ودخل يف نظامنا الصحي كمكون أسايس ال غنى عنه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن لدى أهل األديان رؤية تقول :إن هذه احليوانات
قد سخرها اخلالق لفائدة اإلنسان ونفعه ،وأذن له باإلفادة منها ضمن ضوابط ورشوط،
والعقل الذي قادنا إىل اإليامن باخلالق ،قد عرف حكمته تعاىل ،وأنه ال يأمر بام فيه عبث أو
ظلم أو قبح ،وحيث قد خفي األمر عىل ذوي العقول يف مسألة ذبح احليوان ومل يستطيعوا
البت فيه ،فعليهم التسليم ملا جاء عن اخلالق احلكيم.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن إيالم احليوان وتعذيبه وإيذاءه لغري احلاجات
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اإلنسانية منهي عنه ،فام حيصل يف بعض الدول أو لدى بعض األفراد من جعل احليوان
غرضا للسهام ،أو اتاذه وسيلة للمصارعة ،كام يف مصارعة الديكة أو الثريان ،أو تعذيبه أو
تركه دون طعام حتى املوت هو عمل حمرم ،وقد هنت عنه النصوص الدينية الواردة عن
األنبياء عليهم السالم ،ما دام احليوان ال يشكل خطرا عىل اإلنسان.
قال آخر :بل إن القرآن الكريم قد اعترب احليوانات أمة من األمم ،مثلها مثل
ِ ِ
﴿و َما ِم ْن َدا هب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
َاح ْي ِه إِ هال ُأ َم ٌم َأ ْم َثا ُل ُك ْم
ض َو َال َطائ ٍر َيط ُري بِ َجن َ
اإلنسان ،كام قال تعاىلَ :
َاب ِمن َ ٍ
ِ
ِ
رش َ
ون﴾ [األنعام ]38 :يف الوقت الذي كانت فيه
يشء ُث هم إِ َىل َر ِّ ِهب ْم ُ ْ
حي َ ُ
َما َف هر ْطنَا يف ا ْلكت ِ ْ ْ
القوانني الغربية إىل ما قبل قصرية تعرف احليوانات عىل أهنا (أشياء سائبة ال حرمة هلا)
قال املعلم :فام تقولون ملن يذكر أن واقع املجتمعات املعارصة يؤكد عدم حاجتنا إىل
النبوة والوحي؛ فاملجتمعات التي أبعدت الدين عن حياهتا استطاعت أن جتد لنفسها نظاما
يكفل لإلنسان مستوى مقبوال من االستقرار ،وأما املجتمعات الدينية ـ كمجتمعاتنا
االسالمية ـ فهي جمتمعات تعيش التوتر والرصاعات املذهبية والتخلف العلمي ،كام تعيش
الفقر واجلهل والتخبط عىل أكثر من صعيد ،ما يعني أن الدين هو سبب معاناهتا وتلفها؟
قال أحدهم :يمكن اجلواب عىل ذلك بوجوه كثرية ،أوهلا أن اإلنصاف يدفعنا إىل
القول :إن هذا التطور احلضاري الذي وصلت إليه البرشية كان لألنبياء ولرساالهتم إسهام
كبري فيه ،فالفعل احلضاري هو حصيلة تراكم ،ولو أخذنا العرب مثاال ،فإهنم مدينون يف
هنضتهم لإلسالم ،فلواله مل يكونوا شيئا مذكورا ..فرسول اهلل  هو الذي أنقذهم من
اجلاهلية وصنع منهم أمة ذات شأن بعد أن كانوا قبائل متناحرة ومتخلفة.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن تقدم احلياة املدنية وتطورها ال يلغي حاجة
اإلنسان إىل االرتباط املعنوي باهلل تعاىل ،وال ينفي احلاجة إىل العطاء الروحي الذي جاءت
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به رساالهتم ،وال يلغي دور الدين يف رفد احلياة اإلنسانية بالقيم األخالقية ،وكل ما يساعد
عىل االنتظام االجتامعي ،وهذا بعض من عطاء األنبياء عليهم السالم.
قال آخر :أما الرصاعات باسم الدين فاألنبياء عليهم السالم ليسوا مسؤولني عنها،
بل املسؤول هو الذين مل يعوا حقيقة الدين ..ولذلك ،فإن املتدينني بحاجة إىل فهم الدين
فهام صحيحا ،ال إعادة النظر يف حاجتنا للدين نفسه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الرصاعات التي يذكروهنا ليست كلها ذات منشأ
ديني ،فهناك عوامل عديدة تدخل يف الوسط ..ومن أمهها املصالح واألهواء واألالعيب
السياسية والسلطوية والتي تلبس لبوس الدين وتوظفه يف لعبتها القذرة ،كام قال تعاىل:
ِ
اخ َت َل َ ِ
﴿إِ هن الدِّ ي َن ِعنْدَ اهللهِ ْ ِ
اإل ْس َال ُم َو َما ْ
َاب إِ هال ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
ف ا هلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
رسيع ِْ
ِ
احل َس ِ
َاه ْم
﴿وآ َت ْين ُ
اب﴾ [آل عمران ،]19 :وقالَ :
َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِآ َيات اهللهِ َفإِ هن اهللهَ َ ِ ُ
بين ٍ
َات ِم َن ْاألَ ْم ِر َف َام ْ
اخ َت َل ُفوا إِ هال ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم إِ هن َر هب َك َي ْق ِيض َب ْين َُه ْم َي ْو َم
َ ِّ
ا ْل ِقيام ِة فِيام كَا ُنوا فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
ون﴾ [اجلاثية ..]17 :فلامذا نحمل الدين وزر أولئك الناس الذين
يه َ ْ
َ َ َ
يستغلونه ويوظفونه يف لعبة الدم والسلطة والسياسة واملال وشتى املصالح!؟
قال املعلم :فام جتيبون من يشكل عليكم بأن الدين قد فشل يف بسط العدالة
االجتامعية ،وحتقيق السعادة لإلنسان ،يف احلني الذي نرى فيه الدول الغربية استطاعت أن
تنرش العدل يف ربوعها وحتقق األمن واالستقرار لشعوهبا بعد أن تلت عن الدين ،مما يعني
أن الدين هو سبب املشكلة؟
قال أحدهم :أول األجوبة عىل ذلك هو أن بسط العدل ونرش األمن يف املجتمعات،
هي وظيفة اإلنسان ،وليست وظيفة الدين ..أما الدين فوظيفته أن يساعد يف هذا املجال
بوضع أسس اهلداية وقواعد العدالة وحتديد الضوابط التي تنهض باإلنسان وتعمل عىل
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أنسنته وهتذيبه بام يؤهله للقيام باملهمة املذكورة؛ ولذا ،فإننا إذا وجدنا جمتمعا تفتك به
العصبيات واألحقاد؛ فهو ليس من الدين يف يشء ،ولو كان أهله مصلني صائمني ،حاجني
ومعتمرين.
قال آخر :أما الغرب الذي يذكرونه ،فهو مل يرتك الدين ،وإنام ترك أو تىل عن نسخة
مشوهة منه ،وهي النسخة التي فهمت الدين باعتباره سيفا مسلطا عىل الرؤوس ،وسوطا
جيلد الظهور ،وسلطة جائرة تكم األفواه ،وترس األصوات ،وتقمع احلريات ..وهكذا،
فإن عىل املسلمني أيضا التخيل عن النسخة املشوهة من اإلسالم التي تتحكم بعقول
الكثريين وتعيق اإلنسان.
قال آخر :ولذلك ،فإنه ال يصح ما يذكرونه من أن عاملا دون أنبياء سيكون أفضل
حاال ،وأكثر أمال وتفاؤال ..ذلك أن مثل هذا العامل ستغيب عنه التجربة املعنوية الغنية التي
متنح اإلنسان كل هذا السمو الروحي.
قال آخر :وهو عامل تغيب عنه احلكمة والغاية وراء اخللق ،هو عامل ترتاجع فيه املبادئ
األخالقية ،هو عامل يفقد فيه اإلنسان أهم سند وداعم للمستضعفني وحامل لقضيتهم عىل
مر التاريخ ،هو عامل ال تشعر فيه بوجود اهلل تعاىل يمأل قلبك وعقلك وحركتك ،وإذا غاب
اهلل عن حياتنا اقرتب منها اخلوف والقلق.
املشهد الثاين:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :بعد أن انتهى أولئك الشباب ومعلمهم من احلديث ،ساروا ،فتبعتهم ،إىل أن
دخلوا بعض املقاهي ،وهنا طلب املعلم من أحد تالميذه أن يتحدث ،فراح يقول :ها قد
جئناكم يف املوعد املحدد ،ونحن مستعدون ألن نجيبكم عن أي سؤال أو إشكال.
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قال أحد احلضور :ما دمتم تذكرون أن اهلل تعاىل عدل بني عباده ،فلامذا فضل
بعضهم ،واعتربهم وسطاء وسفراء ،واحتقر آخرين ،وهم أكثر اخللق ،فلم يعطهم هذه
األدوار.
قال أحد التالميذ :إن كان األمر كذلك ..فقد احتقر اهلل تعاىل اخللق أيضا حني جعل
بعضهم فقط ،وهم قليلون جدا ،أطباء ،وغريهم مل يتح هلم هذه الفرصة.
قال السائل :فرق كبري بني األمرين ..فالطبيب بذل جهدا كبريا ليصل إىل ذلك..
بينام النبي أتيح له ذلك من غري أي جهد.
قال التلميذ :أجل ..ولكن اهلل تعاىل مل خيرت النبي ليتوىل تلك املسؤولية العظيمة إال
بعد أن أثبت قدرته عىل ذلك من خالل حكمته وأدبه وأخالقه.
قال آخر( :)1ذلك أن النبوة مقام سام وجليل ،ألهنا متثل السفارة والوساطة بني
اخلالق واملخلوق ..ومهمة كهذه ال ينوء هبا إال أولئك الذين بلغوا ذروة الكامل الروحي
والسمو اإلنساين ،وحتلوا باخللق الرفيع والشجاعة والزهد والتواضع والنبل واحلزم
والعزم وغريها من مكارم األخالق وحمامد الصفات.
قال آخر :وهؤالء أشخاص ذوو قابليات وملكات خاصة ،ولدهيم استعداد عال
لتلقي وحي اهلل تعاىل ،كام قال تعاىل لرسول اهلل ﴿ :إِنها َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْو ًال َث ِق ً
يال﴾ [املزمل:
 ، ]5وجلاللة هذه املهمة وأمهية هذا املوقع وحساسيته كان من الطبيعي أن يكون اختيار
الرسل بيد اهلل تعاىل ،وليس بيد الناس أنفسهم؛ فالنبي ال ينتخبه الناس كام ينتخبون رئيسهم
وزعيمهم مثال.

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من :عامل دون أنبياء ،ص ،87فام بعدها ،ومثلها :اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل.22/3 ،
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قال آخر :وسبب ذلك أنه من الطبيعي أن تتم إدارة الناس لشؤوهنم بأيدهيم،
ليختربوا إرادهتم ،وجيهدوا يف تقديم جتربتهم ،ومن املمكن أن جيعل أمر اختيار القائد
السيايس واملدير التنفيذي بأيدي الناس أنفسهم ،ضمن ضوابط ورشوط حمددة ،لكن موقع
السفارة عن اهلل تعاىل هو موقع مغاير لذلك متاما.
قال آخر :ألن الدور املناط هبؤالء السفراء دور مصريي يف حياة اإلنسانية مجعاء،
واملهمة امللقاة عىل عاتقهم مهمة استثنائية ،ولذلك حتتاج لشخصية استثنائية تتحىل
بمواصفات خاصة.
قال آخر :ومن أمهها صفة العصمة ،التي من شأهنا أن حتمي النبي من الوقوع يف
شباك الغرائز أو حتت ضغط األهواء ،وأن حتصنه من األخطاء املقصودة وغري املقصودة،
حتى يصل وحي اهلل إىل الناس كامال غري منقوص.
قال آخر :ومعلوم أن توفر شخص ما عىل هذه القابليات واملواصفات أمر ال يعرف
عىل وجهه األتم إال من قبل اهلل تعاىل ،فإنه األعلم بعباده بحكم أنه اخلالق هلم ،كام قال
يف ْ
جي َع ُل
تعاىلَ ﴿ :أ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال هلطِ ُ
اخلَبِ ُري﴾ [امللك ،]14 :وقال﴿ :اهللهُ َأ ْع َل ُم َح ْي ُث َ ْ
ِر َسا َل َت ُه﴾ [األنعام]124 :
قال آخر :وهلذا عرب القرآن الكريم عن النبوة بأهنا اصطفاء إهلي ،كام قال تعاىل﴿ :اهللهُ
هاس إِ هن اهللهَ س ِم ِ
َي ْص َط ِفي ِم َن املَْ َالئِك َِة ُر ُس ًال َو ِم َن الن ِ
خي ُل ُق
﴿و َر ُّب َك َ ْ
يع َبص ٌري﴾ [احلج ،]75 :وقالَ :
َ ٌ
َان َهلم ْ ِ
﴿و َأنَا ْ
رت ُت َك
َما َي َشا ُء َو َ ْ
اخل َ َري ُة﴾ [القصص ،]68 :وقال ملوسى عليه السالمَ :
اخ َ ْ
خيت َُار َما ك َ ُ ُ
َف ِ ِ
وحى﴾ [طه]13 :
استَم ْع َملا ُي َ
ْ
قال آخر :ولذلك ،فإن االختيار أو االصطفاء اإلهلي ليس اعتباطيا وال عبثيا ،وإنام
يقوم عىل ميزان دقيق.
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قال آخر :فاهلل تعاىل عندما خيتار أي شخص للنبوة ،فلعلمه األتم الذي ال يتخلف
أن هذا الشخص هو األنسب هلذا املوقع ،وأنه األقدر واألجدر عىل النهوض بأعباء املهمة
التارخيية امللقاة عىل عاتقه.
قال آخر :ذلك أن السفارة اإلهلية ال تقترص عىل دور ساعي الربيد ،الذي حيمل
الرسائل للناس ويوصلها إليهم بأمانة ،دون أن يكون مطلعا عىل مضموهنا ،أو يتحمل
مسؤولية التزام الناس هبا ،بل إن الرسول إنسان حيمل الرسالة بيده ،وجيسد تعاليمها يف
خلقه وهديه؛ فمهمته هداية الناس وتزكيتهم وتعليمهم مضامني الرسالة هي العنرص
﴿ه َو ا هل ِذي َب َع َث ِيف
األهم واملكمل لعملية محل الرسالة وإيصاهلا إليهم ،كام قال تعاىلُ :
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ْاألُمينيَ رس ً ِ
احلك َْم َة َوإِ ْن َكا ُنوا ِم ْن
َ َ
وال من ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
ِّ ِّ َ ُ
َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة]2 :
قال آخر :وهلذا ،فقد جسد الرسل عليهم السالم معنى القدوة واملثل األعىل يف
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ول اهللهِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة﴾
املجتمعات البرشية ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ

[األحزاب:

 ،]21ذلك أن البرش كام هم بحاجة إىل رسالة إهلية ترسم هلم معامل الطريق يف املجال العقدي
والسلوكي ،فإهنم بحاجة إىل أن يروا حامل الرسالة شخصا جيسد قيمها وهدهيا من خالل
سلوكه العميل ،األمر الذي يساعد عىل متثلهم لتلك القيم واألخالق.
قال أحد احلضور :ما دام األمر هبذا الشكل ،حيتاج إىل الصفاء والعصمة التامة ،فلم
مل يبعث اهلل ملكا رسوال؟
قال آخر :أو كام عرب الربامهة عىل ذلك بقوهلم يف بعض إشكاالهتم عىل إرسال
الرسل( :هال أرسل ملكا ،فإن املالئكة إليه أقرب ،ومن الشك فيهم أبعد ،واآلدميون حيبون
الرئاسة عىل جنسهم)
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قال أحد التالميذ :سبب ذلك هو أن هنوض النبي يف مهمته يتوقف عىل كونه برشا؛
ألنه لو كان النبي جمرد ساعي بريد ،ألمكن أن يكون ملكا يبعثه اهلل إىل الناس ،فيلقي عليهم
الكتاب يف قراطيس يتلوهنا ،ثم ينرصف لشأنه ،متاما كام تلقي الطائرات باملنشورات عىل
الناس لتبلغهم أمرا ما.
قال آخر :أما إذا كان دور النبي هو هداية الناس وإرشادهم واألخذ بأيدهيم يف
مدارج الكامل ،وأن يقوم بدور القدوة واملثل األعىل هلم ،فإن من الطبيعي أن يكون من
جنس البرش ،ليتسنى لبني اإلنسان أن يقتدوا به ،ويتفاعلوا معه ،وبغري ذلك ال تقوم احلجة
عليهم.
قال آخر :فمقتىض احلكمة أن ال يكون الرسول ملكا ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْو ك َ
َان
ِ
ِ
ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َم َلكًا َر ُس ً
ض َم َالئِ َك ٌة َي ْم ُش َ
وال﴾ [اإلرساء.]95 :
ون ُم ْط َمئنِّنيَ َلنَزه ْلنَا َع َل ْي ِه ْم م َن ه
قال آخر :وحيث إن أهل األرض ليسوا من جنس املالئكة ،وإنام هم من نسل آدم،
فال بد أن يكون الرسول إليهم من جنسهم ..وهذا ما جيعلنا نفهم رس التأكيد القرآين عىل
برشية النبي  وأنه (من أنفسكم) ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم ع َِزيزٌ
َع َلي ِه ما عَنِتُّم ح ِريص َع َلي ُكم بِاملُْؤْ ِمنِنيَ رء ٌ ِ
يم﴾ [التوبة]128 :
ْ َ ٌ
وف َرح ٌ
َ ُ
ْ ْ
ْ َ
قال آخر :وقد ذكر اهلل تعاىل هذا اإلشكال ،ورد عليه ،فقد قص لنا عن مجاعة من
الناس أهنم كانوا يعرتضون عىل كون الرسول من جنس البرش وامتنعوا عن اإليامن هبم
هاس َأ ْن ُيؤْ ِمنُوا إِ ْذ َجا َء ُه ُم ْاهلُدَ ى إِ هال َأ ْن َقا ُلوا َأ َب َع َث اهللهُ
﴿و َما َمن ََع الن َ
بسبب ذلك ،قال تعاىلَ :
َان ِيف ْاألَ ْر ِ
رشا َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء ،]94 :وقد أجاهبم اهلل تعاىل بقولهُ ﴿ :ق ْل َل ْو ك َ
ض َم َالئِ َك ٌة
َب َ ً
ِ
ِ
الس َام ِء َم َلكًا َر ُس ً
َي ْم ُش َ
وال﴾ [اإلرساء]95 :
ون ُم ْط َمئنِّنيَ َلنَزه ْلنَا َع َل ْي ِه ْم م َن ه
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه
قال آخر :وذكر إشكاهلم ،ورد عليه يف موضع آخر ،فقالَ :
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ِ
يض ْاألَ ْم ُر ُث هم َال ُينْ َظ ُر َ
جل َع ْلنَا ُه َر ُج ًال َو َل َل َب ْسنَا
ون َو َل ْو َج َع ْلنَا ُه َم َلكًا َ َ
َم َل ٌك َو َل ْو َأنْزَ ْلنَا َم َلكًا َل ُق َ
َع َل ْي ِه ْم َما َي ْلبِ ُس َ
ون﴾ [األنعام 8 :ـ ]9
قال آخر :ومن املظنون ،بل املؤكد أن هؤالء الذين اعرتضوا هبذا االعرتاض عىل
إرسال رسول من جنس البرش ،كانوا سيعرتضون وينددون عىل إرسال رسول من جنس
املالئكة ،متعللني بأنه ال طاقة هلم باتباع املالئكة ،أو غري ذلك من العلل واألعذار.
قال آخر :وال تفسري لذلك إال أن هؤالء مل يوطنوا أنفسهم عىل اتباع اهلدى واإلذعان
للحق ،وإنام انطلقوا من موقع العناد واللجاج ،بسبب أن النبوة جاءت بام يصادم مطامعهم
﴿و َل ْو نَزه ْلنَا َع َل ْي َك كِتَا ًبا ِيف ِق ْر َط ٍ
اس َف َل َم ُسو ُه بِ َأ ْي ِدهيِ ْم َل َق َال ا هل ِذي َن
وأهواءهم ،لذا قال تعاىلَ :
ِ
ح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [األنعام]7 :
َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِ هال س ْ
قال آخر :وقد يكون استغراب إرسال رسل من بني اإلنسان منطلقا من توهم أن
برشية الرسل فيها انتقاص من مكانتهم الرفيعة ،باعتبارهم السفراء اإلهليني ..وهذا
مرفوض ألن صاحب هذا اإلشكال يتخيل أن البرشية هي صفة دونية ،وتعد عالمة نقص
أو نقطة ضعف يف صاحبها ،وهو ما يلتقي بالعقيدة القائلة( :إن اإلنسان يولد يف اخلطيئة)،
أو (سيأيت تفنيد هذه العقيدة الحقا) ،وهذا مالف للتصور اإلسالمي القرآين حول اإلنسان
َاه ْم ِم َن
﴿و َل َقدْ ك هَر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو َ َ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ
مح ْلن ُ
وكرامته ،كام قال تعاىلَ :
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
ال هطيب ِ
َاه ْم ع ََىل كَثِ ٍ
ري ِمم ه ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ً
يال﴾ [اإلرساء]70 :
ات َو َف هض ْلن ُ
ِّ َ
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن برشية النبي تعني أنه ورغم متيزه بملكات روحية
وخلقية عالية تؤهله للوصول إىل أعىل درجات القرب من اهلل تعاىل ،فإنه يبقى يف خصائصه
وطباعه وعواطفه برشا ،فهو ـ كسائر الناس ـ يتأمل ويمرض ،وجيوع ويعطش ،ويبكي
ويضحك ،ويفرح وحيزن ،ويعيش كل األحاسيس واالنفعاالت واخلصائص البرشية ،ولن
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متنعه برشيته من التسامي واالرتقاء إىل أعىل درجات الطهارة الروحية.
قال آخر :وهلذا ،أكد القرآن الكريم عىل برشية األنبياء عليهم السالم ،كام قال تعاىل:
﴿ ُق ْل إِنهام َأنَا ب َ ِ
وحى إِ َ هِل﴾ [فصلت ،]6 :أي إنام أنا برش مثلكم ،فيام أمحله من
رش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
َ
َ ٌ
أحاسيس وعواطف ،وأواجه ما تواجهون من حاجات برشية ،كاحلاجة إىل األكل والرشب
والنوم ،ويعرتيني ما يعرتيكم من عوارض جسمية كالنعاس والتعب واألمل والفرح
واحلزن.
قال آخر :والتأكيد عىل برشية األنبياء عليهم السالم هيدف ـ باإلضافة إىل حماولة احلد
من نزعات الغلو فيهم ـ إىل منع تعلل الناس أو تعذرهم عندما ُيطلب منهم االقتداء هبم
واتباع هدهيم وسريهتم ،ليربروا بذلك تقاعسهم عن القيام باملسؤوليات الرشعية ،وهترهبم
من االلتزام بام أمروا به أو هنوا عنه.
قال آخر :وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن األنبياء برش مثل سائر البرش ،وأهنم استطاعوا أن
يمتثلوا ذلك كله بجهدهم وسعيهم وترويضهم الدائم لنفوسهم ،حتى وصلوا إىل أعىل
درجات الكامل والقرب الروحي واملعنوي من اهلل تعاىل.
قال آخر :وبكلمة مترصة نقول :إن الرسل عليهم السالم كانوا ـ وهم املتصلون
بالغيب ـ يعيشون الواقع بكل حتدياته وصعوباته ،وقد عملوا عىل جتسيد آمال الناس وحتقيق
طموحاهتم وتطلعاهتم ،يف بناء نظام العدالة االجتامعية ،وحتقيق االستقرار واألمن يف ربوع
األرض ،وجاءت تعاليمهم وإرشاداهتم لتكون بمثابة البلسم لألرواح ،والدواء ألمراض
النفوس والقلوب ،ومدوا أيدي املحبة للناس مجيعا ،وقد لقوا من الناس أهواال ومقاومة
ومناهضة ،وتعرضوا لصنوف من الطرد واالضطهاد وحتملوا من التضحيات ما ال نتصوره
وال نطيقه ،وما طلبوا عىل هدايتهم أجرا وال حاولوا نفوذا وال سلطة.
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قال أحد احلضور :قد نسلم لكم بكل ما ذكرتم ..لكن أنى يتسنى لنا أن نفرق بني
النبي احلقيقي والكاذب املدعي؟ ..أال ترون أن ذلك وحده كاف يف اعتبار اإليامن باهلل
وحده مغنيا عن تكلف البحث فيام ال طاقة للبحث فيه؟
قال أحد التالميذ :إن إيامنك باهلل تعاىل ،والذي نلتقي معك فيه هو أمر حيملك ـ كام
حيملنا ـ مسؤولية البحث عن هذا اإلله وصفاته والتأمل يف ملوقاته ،والتعرف عىل مرشوعه
وهدفه من خلق اإلنسان ،وحيملك أيضا مسؤولية التأمل يف دعاوى األشخاص الذين
يدعون أهنم رسل اهلل إىل العباد ،إذ ربام كانوا صادقني يف دعواهم.
قال آخر :وهذه املسؤولية هي مما حيكم هبا العقل ،فهو الذي يفرض عىل اإلنسان
دفعا للرضر املحتمل واخلسارة املتوقعة أن يدرس وينظر يف دعاوى األنبياء عليهم السالم،
فلعلهم صادقون فيام يدعون ،وليس ثمة مربر عقيل للحكم املسبق بتكذيبهم أو تطئتهم.
قال آخر :أال ترون أنه عندما يأتينا شخص معروف بحكمته وصدقه ،ويدعي أنه
حيمل رسالة من قبل شخصية ذات أمهية كامللك ـ مثال ـ وهي رسالة تص أصحاب اململكة
مجيعا ،وتفرض عليهم التزامات معينة وتضع هلم برناجما خاصا ،وحتذرهم من مغبة عدم
اتباعه ،فإن العاقل يف هذه احلالة ال يستخف هبذه الدعوى ،وال يكون غري مبال اجتاهها،
بل جيد نفسه ملزما بالتحري عن صدقها وصدق صاحبها.
قال آخر :ولو فرض أنه تعامل معها بيشء من الالمباالة أو االستخفاف ،وكانت
النتيجة أنه حلقه بسبب ذلك رضر أو ضيم ،فإنه يكون قد أساء إىل نفسه وال جيد العقالء له
عذرا ..واألمر عينه يمكن قوله إزاء دعوات األنبياء عليهم السالم.
قال آخر :ولذلك ،فإنا نسأل كل من يشكك يف النبوات مجيعا قائلني :إن أمامنا
ظاهرة ملفتة عرفها كل هذا التاريخ البرشي العريق ،وهي ظاهرة االعتقاد بالنبوات
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واالنتامء إىل دين من األديان ،كام يؤكد ذلك تاريخ أسالفنا من بني اإلنسان ،وال جمال
للتشكيك يف األمر ..فهل من املعقول أن ال يثري ذلك فينا فضول املعرفة ،ويدفعنا للتساؤل
عن رس هذا االعتقاد ،وذلك االلتزام؟ ..وهل يمكن ألحد أن يدعي أنه يفهم اإلنسان إذا
مل يفهم األديان؟ ..وهل يمكن أن نفهم البرش دون أن نفهم معتقداهتم وأفكارهم.
قال آخر :ونقول هلم كذلك :إن أمامنا وأمامكم عددا كبريا من األنبياء والرسل
الذي ادعوا أهنم جاءوا من عند اهلل تعاىل ،وادعوا أهنم رسل اهلل ،وأنه يوحى إليهم من اهلل
تعاىل ،وكانت حصيلة هذا الوحي عددا من الكتب الدينية املقدسة ..فام هو موقفكم من
األنبياء ودعواهم تلك ،وهل من املنطقي أن تكذبوهم هبذه السهولة؟
قال آخر :نعم ..قد نتفهم إنكار امللحد للنبوات ،ألن من ينكر وجود اهلل تعاىل يكون
من الطبيعي أن ينكر أو يكذب األنبياء ،ذلك أن إنكار املرسل يستلزم إنكار الرسول ..أما
من آمن باهلل تعاىل كالربويب الذي قاده عقله إىل رضورة وجود خالق ومنظم هلذا الكون،
فأنى له وهبذه البساطة أن يكذب األنبياء والرسل الذين يزعمون أهنم صلة الوصل بني
اخلالق واملخلوقني وأهنم سفراء اهلل إىل عباده!
قال آخر :ذلك أن اهتام األنبياء عليهم السالم بالكذب وتعمد االفرتاء عىل اهلل،
ملجرد شبهات من هنا أو هناك ،موقف انفعاِل ،واهتام باطل ومترسع ،ليس لكونه يفتقر إىل
الدليل فحسب ،بل ألن هؤالء األنبياء هم أشخاص معروفون بالصدق واألمانة والنزاهة
واخللق الرفيع ،وهذا ما جعل هلم تلك املكانة املميزة واملرموقة يف نفوس املاليني من الناس،
وشهد هلم بذلك القايص والداين والصديق والعدو.
قال أحد احلضور :ال بأس ..قد نقر لكم بأن األنبياء صادقون ،وليسوا كاذبني..
ولكن ما املانع يف أن يكون كذهبم من الكذب األبيض الذي ال ضري فيه ،فهم يكذبون فيام
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يدعونه من منصب النبوة أو السفارة اإلهلية ،وذلك ليتسنى هلم أن ينرشوا رسالتهم
اإلصالحية اهلادفة إىل هتذيب الناس ،ومحلهم عىل األخالق النبيلة والسجايا الفاضلة
وإبعادهم عن الظلم والطغيان ورذائل السجايا وذميم األخالق؛ إذ ليس هناك أسلوب
أفضل وأكثر إقناعا للعامة من ادعاء النبوة ،وأن اهلل أعد للمطيعني جنة عرضها الساموات
واألرض فيها ما تشتهي األنفس ،وهيأ للعصاة نارا تشوي الوجوه وتبدل اجللود.
قال أحد التالميذ :إن هذا الكالم جماف للحقيقة التارخيية ،فاألنبياء عليهم السالم ـ
كام دلت عىل ذلك املصادر الكثرية ـ كانوا أصدق الناس قوال ،واشتهروا بقول كلمة احلق
ولو عىل أنفسهم ،وقد عاشوا يف جمتمعاهتم وبني شعوهبم مدة طويلة مل يعرف عنهم خالهلا
كذبة يف قول.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك نبينا حممد  الذي لبث يف قومه أربعني سنة قبل
النبوة ،و ُعرف عنه خالهلا الصدق والنزاهة واألمانة حتى أسامه قومه بالصادق األمني..
واستمر عىل هذه السرية بعد البعثة ،فكان يرفض استخدام األساليب امللتوية والكاذبة
لتثبيت دعائم رسالته ،فعندما تويف ولده إبراهيم يف يوم صادف فيه كسوف الشمس ،وقال
قائل :كسفت الشمس حزنا عىل إبراهيم ،أبت نفسه  استغالل هذا األمر وخداع الناس
ولو كانت الغاية نبيلة ،فصعد املنرب وخاطب املسلمني قائال( :يا أهيا الناس إن الشمس
()1

والقمر آيتان من آيات اهلل جيريان بأمره مطيعان له ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته)

قال آخر :هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن املصلح لو كان كاذبا يف دعوى خطرية
عىل هذا املستوى ،وهو أن يدعي أنه رسول اهلل ،وأنه حيمل إىل الناس رشيعة يزعم أهنا

( )1البخاري ( ،)1060ومسلم ()915
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رشيعة إهلية ،ويكذب أيضا يف زعمه وجود عامل آخر أعد للحساب ..فهذا معناه أنه شخص
جمبول عىل الكذب ،وأنه معتاد عليه ،وإن مل يكن معتادا فتكرار الكذبة سيجعله معتادا،
ومن يكذب يف الكبري يكذب يف الصغري ،ومن يكذب مرة يكذب األخرى ..والشخص
الكذوب ال بد أن يفتضح أمره ،وأن ينكشف زيفه ،فحبل الكذب قصري ،كام يقول املثل،
ولن يطول اخلداع والتضليل ،فام أضمر أحد يشء إال ظهر يف فلتات لسانه وصفحات
وجهه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن األنبياء عليهم السالم لو كانوا جمرد مصلحني
وعباقرة وليسوا مبعوثني من قبل اهلل تعاىل ،وإنام ادعوا ما ادعوه هبدف إصالح جمتمعاهتم،
فكيف نفرس هذا التالقي بني األنبياء عىل العناوين العامة العقدية ،وهي الدعوة إىل اإليامن
باإلله الواحد األحد ورفض الرشك به ،وكذلك التالقي عىل الدعوة إىل اإليامن باليوم
اآلخر؟ ..أمل يكن من الرضوري أن تتغري (املفاهيم اإلصالحية) املزعومة بتغري العادات
والتقاليد ،واختالف املجتمعات؟
قال آخر :ثم ملاذا نرى لدى كل األنبياء عليهم السالم تركيزا عىل العقيدة الصحيحة
القائمة عىل اإليامن باإلله الواحد ورفض الوثنية والرشك ،مع أن هذا األمر قد ال خيدم
الرسالة اإلصالحية املزعومة ،وهي تغيري الواقع املنحرف والفاسد ،ذلك أنه إذا كان هدف
األنبياء إصالح املجتمع فقط ،فام الذي يفرق بني الدعوة إىل اإليامن باإلله الواحد األحد أو
اإليامن بإهلني ،أحدمها إله اخلري واآلخر إله الرش؟ وملاذا إرصار األنبياء عىل رفض الرشك
باهلل ورفض الوثنية وعبادة األصنام ،مع ما سبب هلم ذلك من مشاكل مجة مع األمم التي
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إِ َىل
بعثوا فيها ،بحيث أدت دعوهتم تلك إىل انقسام املجتمع ،كام قال تعاىلَ :
احلا َأ ِن ا ْعبدُ وا اهللهَ َفإِ َذا ُهم َف ِري َق ِ
ِ
خيت َِص ُم َ
ون﴾ [النمل]45 :
ان َ ْ
َث ُمو َد َأ َخ ُ
ُ
ْ
اه ْم َص ً
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قال أحد احلضور :ال بأس ..قد نسلم لكم بأن األنبياء عليهم السالم ال يكذبون،
وال يتعمدون اخلداع واملكر ،لكن ذلك ال حيتم علينا أن نعتقد أن قوهلم احلق ،وأن دعواهم
النبوة مطابقة للواقع ،فربام كانوا مشتبهني ووامهني ،وما يتصورون أنه وحي ساموي هو
جمرد تيالت نفسية ،ناجتة عن استغراقهم فيام يدعونه من وحي منزل إليهم.
قال آخر :ومعلوم أن اإلنسان إذا استغرق يف أمر معني وشغل فكره فيه ،فإن ذلك
قد يأخذ عليه بعقله ولبه ،ويسيطر عىل حواسه ومداركه فال يرى سواه ،حتى ليصدق
تيالته ويقنع نفسه بصوابيتها ،ومن ثم يتحول إىل مبرش هبا؟
قال أحد التالميذ :سبب هذا اإلشكال توهم أن األنبياء عليهم السالم أشخاص
عاديون يف قدراهتم العقلية والنفسية ..واألمر ليس كذلك ،بل هم خرية الناس عقال
وحكمة واستقامة ،وهم معروفون بالتوازن النفيس والنبوغ الفكري ..ومل نجد يف سرية
واحد منهم ما يؤرش إىل أنه كان ذا عقدة نفسية أو عصاب ذهني..
قال آخر :والدليل عىل ذلك مالحظة ما تركوه من إرث روحي وديني وأديب ،فإن
كالم املرء ونتاجه الفكري واألديب والروحي هو خري مرآة عاكسة لعقله وشخصيته ،ذكاء
أو بالدة ،نبوغا أو تلفا.
قال آخر :وهلذا ،فإن املنهج العلمي املعتمد يف الدراسات املعارصة هو التعرف عىل
شخصيات الشعراء واألدباء والفالسفة وخصائصهم النفسية وآرائهم الفكرية من خالل
نتاجهم العلمي والفلسفي واألديب.
قال آخر :وعىل ضوء ذلك ،فإن املتأمل والدارس املوضوعي يف النتاج واإلرث
الروحي والثقايف واألديب الذي خلفه لنا األنبياء عليهم السالم ،فضال عن مواقفهم
وجهودهم اجلبارة التي غريت مسار التاريخ ،وال تزال حتظى بقبول الغالبية العظمى من
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بني اإلنسان ،سوف يذعن بأن هذا النتاج وهذا اجلهد العظيم ليس جمرد تيالت وأوهام
تفتق عنها ذهن إنسان عادي ولو كان عبقريا ،وإنام هو نتاج إنسان مسدد وملهم ويوحى
إليه من قبل اهلل تعاىل.
املشهد الثالث:
قالوا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال :بعد أن انتهى الشباب ومعلمهم من اإلجابة عن اإلشكاالت التي طرحها أهل
املقهى بكل أدب وهدوء ..صاح أحد احلارضين :نحن مع احرتامنا لكم ،وملا ذكرمتوه ،إال
أننا ـ كام ترون ـ عوام بسطاء ،ولذلك ال نكتفي منكم بام ذكرتم إال بعد أن نسمع حواركم
مع أساتذتنا الذين لقنونا ما ذكرناه لكم من إشكاالت ..فإن شئتم أن نذهب مجيعا إليهم،
فلكم ذلك.
قال املعلم :يرسنا ذلك ..فنحن مل نأت إىل بلدكم إال لنحاوركم وحتاورونا ..واحلق
وحده من حيررنا مجيعا.
سار اجلميع ،ورست معهم إىل مكتبة كبرية ،وهناك رأينا مجعا من الناس جيتمعون،
ال للمطالعة ،وإنام للحوار.
وبمجرد دخولنا قال أحد اجلالسني يف تلك املكتبة ،وربام كان املسؤول عنها :لقد كنا
ننتظركم ..وها قد جئتم ..لقد أخربنا بعض أصحابنا بقدومكم ،وأنكم تناقشون
ا إلشكاالت اجلديدة الكثرية التي انترشت يف مدينتنا انتشار النار يف اهلشيم ،ونحن نريد
منكم أن جتيبونا عنها.
قال املعلم :شكرا جزيال لكم وألدبكم ولطفكم وحسن استقبالكم لنا ..ويرسنا
كثريا أن نستمع لكم ،وتستمعوا لنا.
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قال املدير :لقد سمعنا بأنكم تعرفون كل ما لدينا من إشكاالت ترتبط بالنبوة
واألديان ..ولذلك نريد منكم أن تذكروا لنا الرباهني الدالة عليها ،لنمحصها يف عقولنا،
ثم نرى مدى إمكانية قبوهلا.
قال املعلم :لكم ذلك ..وسنذكر لكم يف هذا املجلس سبعة إشكاالت عىل
اإلشكاالت التي تطرحوهنا؛ فإن شئتم الزيادة زدناكم.
قال املدير :حسبنا اآلن بالسبعة ..فإن رأينا احلاجة للمزيد استزدناكم ..فام أوهلا؟
أشار املعلم إىل بعض تالميذه ،فقال( :)1أول سؤال نتوجه به للربويب املنكر للنبوة،
أن نقول له :هل إن اإلله الذي تؤمن به إله حكيم أم ال؟ ..فإن كان إهلك حكيام ،وهذا ما
يتوقع أن جتيب به ،فمقتىض احلكمة أن يعلن عن نفسه ،وحيدد للناس رس خلقه هلم ،وجييب
عىل أسئلتهم ،ومن أهم هذه األسئلة :ملاذا خلقهم؟ وملاذا كان خلقهم عىل هذه احلال ..أي
مزجيا مركبا من املادة والروح ،من العقل والعاطفة؟ ..وملاذا مل خيلقهم بطريقة ال يستطيعون
معها فعل الرشور وجتنبهم اآلالم واملصائب؟
قال آخر :ذلك أنه إذا مل جيب اهلل تعاىل عىل هذه األسئلة ،فهذا يعني أنه مل يفعل
مقتىض احلكمة ،بل قرر أن يظل غامضا.
قال آخر :وهذا ال نقبله يف اإلله احلكيم؛ ألن عقولنا التي آمنت باهلل ورأته يف كل آية
من آيات هذا الكون البديع واملحكم ،ال يمكنها أن تتقبل فكرة أن يكون هذا اإلله غري
حكيم ،أو أنه يتعمد البقاء يف دائرة الغموض وااللتباس.
قال آخر :وحيث إن فكرة اإلله الغامض الذي قرر االحتجاب عن خلقه ،وعزم

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من :عامل دون أنبياء ،ص ،102فام بعدها ،ومثلها :اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل.22/3 ،
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عىل أن ال يكشف هلم عام يريده منهم فكرة غري مقبولة لدى العقل البرشي ،فقد رأينا أن
الغالبية العظمى من بني اإلنسان مل تتفاعل مع دعوى الربوبيني ،مع أهنا دعوى قديمة..
وإنام وجدناهم ،وعىل رأسهم أهل احلكمة والرأي ،وحتى الفالسفة ،تفاعلوا بشكل منقطع
النظري مع دعوى الرسل ،لقناعتهم أن اإلله األقرب إىل وجداهنم هو اإلله الذي يتواصل
مع خلقه ،ويرسل هلم رسوال.
قال آخر :ولذلك نقول للربوبيني :إذا كنتم توافقوننا القول بأن من واجبنا نحن
البرش أن نتعرف عىل اهلل تعاىل ،وأن نتحرى عن مسؤولياتنا جتاهه ،فإن من واجب اهلل
تعاىل( )1ـ باعتباره احلكيم اللطيف ـ أن يظهر ذاته ويبني هويته ويفصح عن نفسه ،وحيدد
هلم العقائد التي يلزم العباد االعتقاد هبا حتى ال تذهب هبم املذاهب يمينا وشامال ..ذلك
أنه إذا كنا مسؤولني عن االعتقاد ،فهو مسؤول عن بيان العقيدة وعن مستلزماهتا.
قال آخر :ذلك أن ثمة سؤاال بسيطا ال يستطيع الربويب تقديم إجابة شافية عليه،
وهو ما هي الغاية من اخللق؟ ..بينام نجد لدى املتدين إجابة شافية مفصلة عنه؛ فهو يعتقد
أن هدف اخللق هو إتاحة املجال أمام اإلنسان للرقي الروحي واملعنوي واملادي ،وأن يسعى
يف مضامر التكامل ما استطاع إىل ذلك سبيال.
قال آخر :فقد أناط اهلل باإلنسان مهمة جليلة ،وهي مهمة إعامر األرض وإقامة
جمتمع العدل فيها ،فعىل اخلليفة أن يعمرها باألمن والعدل ..ومن واجبه أيضا أن يعبد اهلل
تعاىل؛ ألن العبادة هي حاجة لإلنسان ،وهي يف الوقت عينه تعبري عن شكره وامتنانه
﴿وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َت
للخالق عىل ما أعطى اإلنسان من نعم ال تعد وال حتىص ،كام قال تعاىلَ :

( )1اضطررنا إىل قبول هذا التعبري ،وإال فاهلل تعاىل أعظم من أن يوجب عليه أحد ،بل هو الذي أوجب عىل نفسه تفضال وتكرما.
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وها﴾ [إبراهيم]34 :
اهللهِ َال ُحت ُْص َ

قال آخر :هذا هو تصور املتدينني حول هدف اخللق ،فبامذا جييب الربوبيون عن
السؤال حول اهلدف املذكور؟ ..ليس لدهيم جواب شاف ومقنع ،وهذا يف الواقع اهتام
للرب بأنه غري حكيم ،فكيف لك أن تؤمن بإله ليس حكيام؟ ..أال يكون عدم اإليامن واحلال
هذه أفضل؟
قال آخر :ذلك أن كل الدالئل تدل عىل أن اهلل تعاىل حكيم ،وال يفعل العبث واللهو،
وهذا ما حتكم به عقولنا ،وترشدنا إليه نصوص كتابنا ،وهو القرآن الكريم ،قال تعاىل:
﴿ َأ َف َح ِس ْب ُت ْم َأن َهام َخ َل ْقنَا ُك ْم َع َب ًثا َو َأ هن ُك ْم إِ َل ْينَا َال ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [املؤمنون ،]115 :وقالَ ﴿ :ل ْو َأ َر ْدنَا َأ ْن
َنت ِ
ِِ
هخ َذ َهل ْ ًوا َال هت َْذنَا ُه ِم ْن َلدُ نها إِ ْ
ن ُكنها َفاعلنيَ ﴾ [األنبياء]17 :
قال آخر :ولذلك ال يعقل يف حق احلكيم أن خيلق اخللق ،ثم يرتكهم بدون هداية،
ودون أن حيدد هلم ما يفعلون ،وإىل أين هم سائرون وملاذا خلقهم؟
قال آخر :وهلذا وجدنا أن القرآن الكريم قد أكد عىل اهلداية وعطفها عىل اخللق ،قال
ِ
يش ٍء َخ ْل َق ُه ُث هم َهدَ ى﴾ [طه ،]50 :فكل يشء ،أي كل موجود،
تعاىلَ :
﴿ر ُّبنَا ا هلذي َأ ْع َطى ُك هل َ ْ
من اإلنسان أو احليوان أو النبات قد خلقه اهلل ،ثم رسم له طريقه وأعطاه ما يلزمه من
اهلداية ،قال تعاىل﴿ :ا هل ِذي َخ َل َق َف َس هوى َوا هل ِذي َقده َر َف َهدَ ى﴾ [األعىل 2 :ـ  ،]3فاآلية تذكر اخللق
وتسوية البنية ،ثم تذكر اهلداية بشكل منفصل ،وال شك أن أحد معامل اهلداية هي النبوة التي
تقوم بدور أسايس يف توجيه اإلنسان واألخذ بيده.
قال آخر :ويف آية أخرى ينكر اهلل تعاىل عىل الذين يشككون يف إرسال األنبياء عليهم
رش ِمن َ ٍ
ِِ ِ
يشء﴾ [األنعام:
السالم بقولهَ :
﴿و َما َقدَ ُروا اهللهَ َح هق َقدْ ره إ ْذ َقا ُلوا َما َأنْزَ َل اهللهُ ع ََىل َب َ ٍ ْ ْ
 ،]91فالذين يشككون يف إرسال الرسل مل يعرفوا اهلل حق املعرفة ،بل هناك نقص يف
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توحيدهم.
قال آخر :ثم تكمل اآليات يف بيان هداية النبوة متجاوزة مسألة إمكان بعث األنبياء
إىل احلديث عن وقوع ذلك ،فالنبوة أمر واقع ،وخري دليل عىل اإلمكان هو الوقوع ،وما
عىل اإلنسان إال أن يدرس النبوات ليكتشف هدايتها ،قال تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا هل ِذي َن َهدَ ى اهللهُ
ِ ِ
ِ
َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه ُق ْل َال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ ْ
ن ُه َو إِ هال ذك َْرى ل ْل َعاملَنيَ ﴾ [األنعام]90 :
قال آخر :وقد روي عن اإلمام الصادق ذكر كال الطريقني اللذين أشارت إليهام
اآليات الكريمة ،حيث قال ـ ملن سأله( :من أين أثبت األنبياء والرسل؟) ـ( :إنا ملا أثبتنا أن
لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن مجيع ما خلق ،وكان ذلك الصانع حكيام متعاليا مل جيز أن
يشاهده خلقه وال يالمسوه ،فيبارشهم ويبارشوه وحياجهم وحياجوه فيسألوه عن
واجباهتم ،ثبت أن له سفراء يف خلقه يعربون عنه إىل خلقه وعباده ،ويدلوهنم عىل مصاحلهم
ومنافعهم ،وما به بقاؤهم ويف تركه فناؤهم ،فثبت اآلمرون والناهون عن احلكيم العليم يف
خلقه ،واملعربون عنه جل وعز ،وهم األنبياء عليهم السالم وصفوته من خلقه حكامء
مؤدبني باحلكمة مبعوثني هبا)

()1

قال أحد احلضور :فام تقولون ملن يذكر لكم أن اهلدف من اخللق موجود ،وعدم
البوح به ال يعني عدم وجوده ،وال تتوقف معرفتنا له عىل إرسال األنبياء والرسل ،فعقولنا
كفيلة باكتشاف اهلدف ومعرفته؟
قال أحد التالميذ :نقول له :إن األجدى واألجدر باحلكيم أن يبني لعباده اهلدف
وراء خلقه هلم ،وأن ال يرتك األمر إىل اجتهادات العقول التي ال بد أن تتلف؛ ألن عدم

( )1توحيد الصدوق.253 :
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بيانه سيوقعهم يف احلرية واالختالف.
قال آخر :ونقول هلم :إن معرفة اهلدف ليست هي الغاية الوحيدة لبعث األنبياء،
وإنام هناك غاية أخرى لذلك ،وهي بيان الطريق املوصل إىل هذا اهلدف املذكور.
قال آخر :وهذه الغاية ال تقل أمهية عن بيان اهلدف نفسه ،وقد تكفلت النبوات ببيان
الطريق املوصل إىل اهلل ،ومل ترتك األمر إىل عقول الناس ،وإال الختلفوا وتنازعوا ،وربام مل
هيتدوا إىل ذلك سبيال.
قال املدير :وعينا هذا ،وقد نسلم لكم به ..فام اإلشكال الثاين؟
قال أحد التالميذ :اإلشكال الثاين هو أن نقول للربوبيني :أال ترون أن عقولنا
وعقولكم التي قادتنا وقادتكم لإليامن باهلل تعاىل تطرح عليكم أسئلة عن واجبنا أو
مسؤوليتنا جتاه هذا اإلله اخلالق املنعم والصانع املبدع؟ أال جيب علينا شكره عىل نعامئه؟
وكيف نشكره ونعرب عن عرفاننا جلميله علينا؟
قال آخر :لقد رأينا الربوبيون يتوقفون عن اإلجابة عىل هذا اإلشكال الذي نراه
مهام ..بينام الدين جييب عىل كل تلك األسئلة ،وبكل عقالنية ،فهو يعطي تصورا شامال عن
املبدأ واملعاد ،وعن العلة الفاعلية ،والعلة الغائية ،وال يبقي سؤاال جوهريا إال وأجاب عنه،
وال نقطة غامضة إال وأوضحها.
قال آخر :ونسأل الربوبيني كذلك ،فنقول هلم :هل تؤمنون باملعاد أم أنكم ال
تؤمنون به؟ ..والعقل الذي تتغنون به هل دفعكم إىل سؤال ما حيصل بعد املوت أم ال؟..
إن املتدينني إال من شذ منهم ـ كام تعلمون ـ يؤمنون أن ثمة حياة أخرى ال بد أن حيياها
اإلنسان بعد املوت ،وتتم فيها حماكمته لينال املحسن جزاءه وينال العايص حسابه ..فهل أن
عقلكم الذي دفعكم لإليامن باهلل عاجز عن اإلجابة عىل هذا السؤال عن احلياة بعد
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املوت؟ ..أم أن لديه جوابا؟ ..وإذا كان ثمة جواب فهل هو باإلجياب أم بالسلب؟
قال آخر :وإذا كان اجلواب باإلجياب ،أي نفرتض أنكم آمنتم باملعاد ،وأقررتم بأن
احلياة ال تنتهي باملوت ،بل ثمة حياة ونشأة أخرى ،وأن الدنيا مزرعة اآلخرة ،وأن الناس
صائرون إىل اهلل ،وأهنم إىل رهبم حيرشون ،فنحن نسألكم عندئذ :ما الذي عىل اإلنسان أن
يعده لتلك السفرة الطويلة ،وبم يتزود لتلك الرحلة املجهولة املعامل؟
قال آخر :ونقول هلم :ال يفرتض بكم لو جردتم أنفسكم للحق ،أن تصدقوا أن
عقلكم يستطيع بمفرده أن حيدد لكم املسار الصحيح ،ويكشف النقاب عام حيتاجه اإلنسان
يف تلك الرحلة بشكل يطمئن به.
قال آخر :فالعقل ـ وإن قيل إنه قادر عىل احلكم برضورة وجود يوم للحساب
ينتصف فيه للمظلوم من ظامله ،ويعطى فيه كل ذي حق حقه ـ لكنه يظل قارصا عن إدراك
كنه ذلك العامل ،ومعرفة موازينه ،وعاجز عن معرفة ما الذي حيقق ويضمن السعادة للناس
يف ذلك اليوم ،ألنه عامل جمهول بالنسبة إلينا فهو غيب من غيب اهلل تعاىل ،وعقولنا قارصة
عن اإلملام به بشكل واف وإدراك كنهه.
قال آخر :ونقول هلم :إن العلم مهام تقدم أو تطور ،فإنه غري كاف لتقديم اجلواب
الشايف بشأن عامل اآلخرة ،وحتديد األشياء الضارة والنافعة للسعادة األخروية ،بل إن العلم
أساسا قد ال يستطيع أن يثبت وجود نشأة أخرى وإن كان ال يستطيع أن ينفي ذلك.
قال آخر :ونقول هلم :إننا ال نعقل وال نتصور أن اخلالق الذي قرر إعادة إحياء
الناس بعد املوت ليحاسبهم ،يمكن أن يرتكهم دون أن حيدد هلم ما هو املصباح الذي
حيملونه بأيدهيم ،وييضء هلم طريق اآلخرة.
قال آخر :ونقول هلم :أما إن كان اجلواب بالنفي ،أي مل تؤمنوا باآلخرة ،فإننا
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نسألكم :ملاذا تنكروهنا وعىل أي أساس ال تؤمنون هبا؟ ..هل ألن املعاد حمال؟ ..أو ألنه مل
ينهض دليل عندكم عىل اإليامن به؟ ..أما دعوى استحالة املعاد ،فال أخال عاقال آمن باهلل
تعاىل يتفوه هبا ،ألن اهلل إذا كان قادرا عىل اإلجياد فإنه قادر عىل اإلعادة.
قال آخر :ونقول هلم :إن ادعيتم عدم هنوض دليل عىل املعاد ،فإننا نتوجه إليكم
بالسؤال :أال جتدون أن ثمة أسئلة تفرض نفسها ،وهي التي تعرف بأسئلة املصري ،وتلح
عىل كل إنسان وتقتحم عليه نومه وال تفارقه عىل الدوام ،وعمدة هذه األسئلة هي :نحن
من أين ؟ وإىل أين؟ ويف أين؟ فهل يعقل أن تواجهوا هذه األسئلة ،ومنها :سؤال إىل أين؟
أو ماذا بعد؟ بنحو من الالمباالة!؟
قال آخر :نقول هلم هذا ألننا ـ من خالل حواراتنا الكثرية معهم ـ مل نجد لدهيم
إجابات عىل هذه األسئلة الوجدانية ،بينام الفكر الديني قد قدم إجابات عليها ،وكانت
إجابات مقنعة ملعظم البرش ،حيث يذكر الدين لإلنسان :إنك من اهلل ،وإىل اهلل سبحانه
تعود ،كام قال تعاىل﴿ :إِنها هللهِ َوإِنها إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون﴾ [البقرة]156 :
َ
قال آخر :وقد قامت احلجة عىل اإلنسان بذلك من خالل الرسل ،قال تعاىل﴿ :إِنها
ِ ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنهبِ ِّينيَ م ْن َب ْعده َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ ِ
وب َو ُيو ُن َس َو َه ُار َ
ورا َو ُر ُس ًال
يسى َو َأ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
ون َو ُس َل ْي َام َن َوآ َت ْينَا َد ُاوو َد زَ ُب ً
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
ِ
وسى َتكْلِ ًيام ُر ُس ًال
َقدْ َق َص ْصن ُ
َاه ْم َع َل ْي َك م ْن َق ْب ُل َو ُر ُس ًال َمل ْ َن ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َك َو َك هل َم اهللهُ ُم َ
ُم َب ِّ ِ
ون لِلن ِ
الر ُس ِل َوك َ
رشي َن َو ُمن ِْذ ِري َن لِئ هَال َي ُك َ
َان اهللهُ ع َِزيزً ا َحكِ ًيام﴾
هاس ع ََىل اهللهِ ُح هج ٌة َب ْعدَ ُّ
[النساء 163 :ـ ]165

قال املدير :أال ترون أنكم تستعجلون يف أحكامكم ،فربام يقول بعضهم :إن
امللحدين والربوبيني يستطيعون اإلجابة عىل هذه األسئلة أيضا ،وذلك بإرجاعها إىل كوهنا
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نتيجة طبيعية حلالة اخلوف من الطبيعة وظواهرها املخيفة.
قال أحد التالميذ :هذا اجلواب التقليدي واملستهلك غري مقنع ،فاإلنسان قد امتلك
ناصية الطبيعة ،ومل يعد خائفا منها ،ومع ذلك فإن هذه األسئلة ال تزال تلح عليه يوما بعد
يوم.
قال آخر :وبذلك ،فإن من أبرز وجوه احلاجة إىل األنبياء عليهم السالم أهنم قدموا
أجوبة شافية عىل أسئلة املصري ،وشكلت أجوبتهم أساسا ومرتكزا متينا لالستقرار
الروحي ،ألهنا وبحق قد منحت اإلنسان األمن واالطمئنان بشكل منقطع النظرَ ﴿ :أ َال
ِ
ِ
وب﴾ [الرعد]28 :
بِذك ِْر اهللهِ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
قال املدير :وعينا هذا ،وقد نسلم لكم به ..فام اإلشكال الثالث؟
قال أحد التالميذ :اإلشكال الثالث هو أن نقول للربوبيني :إن اإلنسان كائن متعدد
األبعاد ،وأمهها :البعد املادي ،والبعد الروحي ،فهو متكون من جسد وروح ..ولكل هذه
األبعاد متطلباهتا ،فكام هو بحاجة إىل إشباع حاجات جسده املادية فهو بحاجة ـ أيضا ـ إىل
اإلشباع الروحي .وتوفر اإلنسان عىل البعد املعنوي والروحي أمر ال ينكر ..وسؤالنا لكم
هو :ما الذي يضمن لإلنسان طريق التكامل يف اجلانب املعنوي ،ويؤمن له اإلشباع
الروحي؟
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن يف اإلنسان بعدا ثالثا ،وهو البعد االجتامعي،
فاإلنسان كائن اجتامعي بطبعه ،وال يمكن أن يعيش بعيدا ومنعزال عن بقية الناس،
والسؤال :من الذي حيدد متطلبات هذا البعد ،ويصيغ عالقات اإلنسان مع اآلخرين من
بني جنسه وينظمها؟
قال آخر :إننا نعتقد أن أهم وظائف األنبياء عليهم السالم ومهامهم هي إعداد
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الربنامج الذي يلبي حاجات ومتطلبات اإلنسان يف أبعاده الثالثة ،فهو برنامج يشبع
متطلبات الروح واملادة وحيفظ التوازن بينهام ،كام أنه يضع له الربنامج االجتامعي األمثل
الذي حيدد عالقاته باآلخرين ويبني ما له وما عليه ،وقد قام األنبياء عليهم السالم هبذه
املهمة عىل أكمل وجه وأمته.
قال بعض احلضور :اسمح ِل أن أعقب عليك يف خصوص إشباع البعد الروحي،
أال ترى أن ذلك مما يتكفل به اإلنسان وحده ،من خالل ما أودعه اهلل فيه من الفطرة السليمة
والعقل السوي ،مستعينا بتجارب اآلخرين وعقوهلم ،ومن يمتلك العقل والفطرة فال
حيتاج إىل األنبياء والرساالت الساموية.
قال أحد التالميذ :مع احرتامنا للفطرة ـ أو الوجدان ـ إال أهنا ال تستطيع أن تشكل
الضامنة الكافية هلداية اإلنسان ووصوله إىل مرحلة الكامل عىل املستوى املعنوي والروحي،
ألن الفطرة قد تتلوث ،وهي بحاجة إىل من يسددها ويصقلها ويكتشف العنارص الطيبة
فيها فينميها ،كام هو احلال يف الطفل الذي حيتاج إىل من يكتشف مواهبه.
قال آخر :والشاهد عىل ما نقول :أننا قد رأينا اإلنسان يف مسريته التارخيية ومع
امتالكه للفطرة الصافية قد وقع وال يزال يف األخطاء الكبرية واالنحرافات اخلطرية التي
أبعدته عن خط الفطرة ،ما يعني أن امتالكه الفطرة مل حيل املشكلة ومل يكن كافيا هلداية أفراد
البرش ،كام ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :كل مولود يولد عىل الفطرة ولكن
()1

أبويه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه)

قال آخر :وهكذا األمر بالنسبة للعقل ،فإن العقل البرشي مهام سام وبلغ يف درجات
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الكامل واكتشف من املعارف وأبدع يف الصنع واستطاع أن يضع القوانني والنظم ..لكنه
يبقى عقال برشيا ،والبرش جمبول عىل النقص وال يستطيع أن يتخلص من اخلطأ ،لذا فالعقل
ـ مع أمهيته ودوره يف هذا املجال ـ قد خيطئ يف التشخيص ،فيبقى بحاجة إىل هاد هيديه،
ويصوب مسريته ،ويسدد خطواته ،ولذا نؤمن نحن أتباع الدين أن اإلنسان بحاجة إىل
هدي الوحي وهدي العقل معا.
قال بعض احلضور :ال بأس ..قد نسلم لكم هذا يف البعد الروحي ..لكنا ال نستطيع
أن نسلم لكم به يف البعد االجتامعي.
قال أحد التالميذ :أنتم تعلمون أن اإلنسان مدين بالطبع ،وال يعيش إال ضمن
اجلامعة ،واحلياة االجتامعية ال بد هلا من قانون حيكمها؛ ألن االجتامع مظنة التصادم
واالختالف الناتج عن وجود غرائز لدى اإلنسان ،مثل غريزيت حب الذات وحب
التملك ،وما ينتج عنها من حسد وجشع وأنانية ،أو غريزة الغضب وما ينتج عنها من
عدوانية جتاه اآلخر ..وكل ذلك سوف يدفعه إىل التعدي عىل اآلخرين ويؤدي ـ ال حمالة ـ
إىل التشاجر والتنازع ،األمر الذي يفرض احلاجة إىل القانون الذي ينظم هذه احلياة ،ويمنع
البغي والظلم ويعطي كل ذي حق حقه.
ق ال آخر :وهذا ما يدعو إىل التساؤل عن الذي يسن القانون ،وينظم العالقات،
ويرسم احلدود بني بني اإلنسان؟ ..هل يستطيع العقل وحده دون إرشاد من الوحي أن
يضع القانون األكمل؟ ..مع العلم أننا ال نتحدث هنا عن التفاصيل اجلزئية القانونية
والترشيعية ،فإن هذه األخرية هي أحكام متغرية ..وإنام نتحدث عن املبادئ القانونية الثابتة
والتي تنظم وتضبط حركة االجتامع البرشي.
قال آخر :ويف هذا املجال نرى النبوات قدمت وال تزال قادرة عىل تقديم الكثري عىل
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الصعيد الترشيعي الناظم حلركة املجتمع ..ذلك أهنا استطاعت أن تسهم يف ترشيع القانون
األمثل واألفضل لنظم احلياة اإلنسانية.
قال أحد احلضور :ما أكثر الدعاوى ..وما أقل البينات.
قال أحد التالميذ :بل ما أكثر البينات عىل ذلك ..فاصرب معنا لتسمعها ..أنت وأنتم
مجيعا تعلمون أن القانون ـ ليكون كامال ـ حيتاج أن يتوفر يف واضعه رشطان ..أوهلا :أن ال
يكون واضع القانون مستفيدا منه استفادة خاصة ..وثانيهام :أن يكون عاملا بمن يقنن هلم.
قال آخر :والوجه يف الرشط األول واضح ،باعتبار أن املنتفع بالقانون لن يضع
القانون إال بام خيدم مصاحله ،كام نالحظ يف أيامنا هذه ،حيث تفصل القوانني عىل قياس
الزعامء وامللوك وطبقا ملصاحلهم اخلاصة ..والوجه يف الرشط الثاين واضح أيضا ،ألن املقنن
إن مل يكن عاملا بمن يرشع له فسوف يأيت قانونه قارصا ،وربام أوجد املشاكل بدل أن حيلها.
قال آخر :وكال هذين الرشطني ال يتوفران بصورة كاملة يف اإلنسان ،وإنام مها
متوافران بصورهتام املثىل يف اهلل سبحانه؛ وذلك ألن اإلنسان يف األعم األغلب يضع القانون
الذي خيدم مصاحله ،ولن يستطيع التجرد عن ذاتياته وغرائزه وعواطفه ،بينام اهلل سبحانه ال
ينتفع من القانون ،وليس له مصلحة خاصة من وضعه إال تربية عباده ونظم أمورهم.
قال آخر :هذا بالنسبة للرشط األول ..أما الرشط الثاين فتوفره بالنحو األكمل
واألتم يف اهلل عز وجل واضح ،بينام اإلنسان مهام بلغ علمه ومعرفته فسوف يبقى جاهال
بالكثري مما يصلحه ويفسده ،أما اهلل تعاىل فهو العامل بحقيقة عباده وما يصلحهم وما
اخلبِ ُري﴾ [امللك ..]14 :وعىل ضوء
يفسدهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو ال هلطِ ُ
يف ْ َ
ذلك تكون احلاجة إىل األنبياء نابعة من احلاجة إىل القانون األمثل ،وربام كان قوله تعاىل:
ان لِي ُقوم النهاس بِا ْل ِق ِ
ِ
ِ
ِ
سط﴾ [احلديد:
ُ
﴿ َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأنْزَ ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َواملْيزَ َ َ َ
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 ]25مشريا إىل هذا املعنى.
قال آخر :وحتى لو سلمنا بقدرة اإلنسان عىل اكتشاف القوانني الكفيلة يف تنظيم
حياته ،ولو من خالل التجارب االجتامعية وتراكم املعرفة ،إال أنه لن يصل أبدا إىل مرتبة
القانون اإلهلي يف ذلك ،ألنه ينطلق من رؤية وجودية متكاملة ،قد خطت لإلنسان مسارا
يف هذه احلياة وهو مسار نابع من أن هذه احلياة هي مرحلة مهمة أنيط إىل اإلنسان فيها دور
خالفة اهلل عىل األرض وكلف بإعامرها ،لتبدأ بعد ذلك املرحلة األعم ،وهي مرحلة احلياة
اآلخرة ليجني فيها اإلنسان ما زرعه يف احلياة الدنيا ،فيقف بني يدي اهلل ليحاسبه عىل ما
فعل وليحيا هناك احلياة األبدية ،ويقابل ذلك رؤية مادية ال تنظر إىل اإلنسان إال بحجم
عامل الدنيا وما حيقق له السعادة فيها دون أن تقدم تصورا عام بعد املوت.
قال آخر :ثم إن اإليامن بأن القوانني تنتسب إىل اهلل تعاىل يمنحها قوة خاصة وزمخا
كبريا يساعد عىل تطبيقه ا ،ويعطي املؤمن باهلل دفعا روحيا خاصا جيعله يتحرك المتثاهلا،
ألنه يف احلقيقة يعبد اهلل ويتقرب إليه بامتثال هذه القوانني ،كام أنه يستحرض رقابة اهلل تعاىل
قبل رقابة الضابطة العدلية.
قال آخر :ولو شكك مشكك يف أمهية دور األنبياء عليهم السالم عىل صعيد تنظيم
امل جتمع ،عىل اعتبار أن األجدى يف أمر القوانني هو أن ترتك إىل العقل البرشي واجتهاده
الذي يراعي تغري احلياة ،فال أظن أحدا ينبغي أن يشكك يف أن القوانني حتتاج إىل ضامنات
لتطبيقها.
قال آخر :وال ريب أنه باإلضافة إىل الرقابة القضائية التي تكفل إىل حد كبري تطبيقها،
فإهنا بحاجة إىل حوافز أخرى ومن نوع آخر ،وهي احلوافز الروحية التي تضخ يف القانون
بعدا روحيا كبريا ،وليس ثمة أقوى من اإليامن عىل هذا الصعيد ،حيث يدفع اإلنسان املؤمن
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إىل االلتزام بالقوانني من موقع أنه يعبد اهلل بذلك كام يعبده بالصالة والصيام ،فاحلياة كلها
يف شتى مواقعها وساحاهتا يف بيوهتا وأسواقها هي معبد ومترب إلرادة اإليامن ..وأما لو
كانت القوانني من وضع اإلنسان نفسه فلن متتلك القداسة نفسها التي متتلكها القوانني
والتعاليم واإلرشادات التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم استنادا إىل وحي اهلل تعاىل ،أو
أمضوها وأقروها ،وال يشعر أنه يتعبد إىل اهلل تعاىل بالتزامها.
قال آخر :ولذلك كان لإليامن باملبدأ واملعاد دور مهم يف بناء شخصية مسؤولة
فاعلة ،فاملؤمن باهلل وبيوم احلساب ليس لديه عبثية فكرية ،وال تفلت سلوكي أو أخالقي،
وإنام هو شخص يعيش حس املسؤولية واالنضباط ألنه يتحرك يف مسار واضح املعامل ،فهو
من اهلل وإليه يعود.
قال آخر :وهلذا فإيامنه يعطيه للحياة معنى وقيمة ،وجيعلها متقبال لظروفه مهام كانت
مرة وصعبة ،ولذا فهو يف أصعب األحوال التي متر عليه وأقساها يندفع بإجيابية عالية للرضا
بام قسم اهلل تعاىل له ،ألن كل ما أمل ونزل به هو بعني اهلل تعاىل ،وهو سوف يعوضه رضوانا
وسالما أبديا عىل كل معاناته وآالمه وصربه عىل األذى ،ولن يضيع أجره ،دون أن يعني
ذلك االستسالم هلذا الواقع ،بل إن املؤمن مدعو للعمل عىل تغيري الواقع نحو األفضل
بالطرق املالئمة واملرشوعة ،وهكذا يغدو اإليامن طاقة خري مبدعة وخالقة وليس سببا
للجمود وال للكراهية؛ فاملؤمن شخص ملتزم وليس متعصبا وشتان بني األمرين،
فاملتعصب إنسان مريض يفتك به احلقد ،وقد يقتله قبل أن يقتل غريه ،أما اإلنسان امللتزم
فهو يعيش االنتامء للقضية التي يؤمن هبا ويامرس إيامنه بكل شجاعة.
قال آخر :وبذلك ،فإن حاجتنا إىل األنبياء عليهم السالم عىل الصعيد االجتامعي
هي حاجتنا إىل من يضع القوانني ،أو عىل األقل إىل ما يضخ يف القوانني والترشيعات روحا
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وحيوية خاصة ،هي روح اإليامن باهلل تعاىل.
قال املدير :وعينا هذا ..حدثتمونا عن دور النبوة يف سد احلاجات الروحية
واالجتامعية ..وبقي البعد الثالث ..البعد األخالقي ..فكيف سدته النبوة؟
قال أحد التالميذ :أنتم تعلمون أن اإلنسان يف رحلته يف هذه احلياة معرض للسقوط
والغرق يف وحول املادة وشباك الغريزة ،فقد ينحدر وينحرف عن اخلط املستقيم ،ويبتعد
عن القيم وتصبح الدنيا وزخارفها كل مهه وتغدو نظرته لألمور نظرة مادية بحتة ،يقيس
األمور باألرباح واخلسائر املادية ،وهلذا فهو بحاجة إىل منظومة من القيم األخالقية التي
تسدد خطاه وتصوب مسريته وتكون منارات هداية له.
قال آخر :وال يكفي التنظري يف هذا املقام ،فاألخالق ال يكتسبها اإلنسان من املعلم
واألستاذ كام يكتسب مادة الرياضيات مثال ،وإنام يكتسبها من خالل سلوك املعلم ،فال بد
من وجود مثل أعىل يتمثل اخللق السوي وجيسده يف حياته فيشكل من خالل ذلك منارة
وعلم هداية ،وهذا ما يريب اإلنسان عىل اآلداب واألخالق.
قال آخر :وهذا ما يدعونا إىل السؤال عن الذي يضع ويقر املنظومة األخالقية اهلادية
لإلنسان ،ومن األجدى بأن يشكل علم هداية عىل هذا الصعيد ..وأنتم تعلمون أن
الربوبيني جييبون عىل هذا بأن األخالق فطرية يف اإلنسان النبيل ،وال حتتاج إىل وحي
مقدس ..ونحن نعتقد بفطرية املبادئ األخالقية ،لكننا ال نرى ذلك كافيا ،ألن الفطرة قد
تتلوث ،فتحتاج إىل من يعيدها إىل أصالتها.
قال آخر :وهلذا لن نجد أصلح ملهمة وضع الضوابط األخالقية من رسل اهلل الذين
يتلقون من خالل الوحي ما ينفع اإلنسان وهيذب أخالقه ويزكي نفسه ،فإن خالق اإلنسان
ومصممه هو األعلم بام يصلحه وينقذه من أوحال االنحطاط وبراثن األحقاد ..وبالفعل
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فقد الحظنا أن املنظومة األخالقية التي حيتاجها اإلنسان قد تكفلت هبا األديان ،وشكلت
حجر الزاوية يف رسالتهم ،وهلذا خلص نبينا حممد  هدف نبوته بقوله( :إنام بعثت ألمتم
مكارم األخالق)( ،)1وقد أثر عن املسيح عليه السالم قوله( :ال تظنوا أين جئت ألنقض
الناموس أو األنبياء .ما جئت ألنقض ،بل ألكمل) [متى  17 /5ـ ]18
قال آخر :ذلك أنه يف مهمة الرتبية األخالقية ،ال تكفي الفكرة واملوعظة املجردة ،بل
ال بد من املثل والنموذج الذي يعمل عىل جتسيد الفكرة يف سلوكه ويمثلها يف حياته.
قال آخر :ومن هنا شاء اهلل تعاىل أن يتم اختيار األنبياء عليهم السالم من جنس البرش
ال من جنس آخر كاملالئكة مثال ..فإن البرش يتفاعل مع جنسه ،وحيتج عليه بنوعه ،ومن
غري املنطقي أن يؤمر باالقتداء بكائن حيمل مؤهالت تتلف عن مؤهالته ،فذلك ال يقطع
عذر اإلنسان لو أراد التهرب من األخذ وااللتزام بمكارم األخالق.
قال املدير :ولكن مع احرتامنا ملا ذكرتم ،يمكن للربويب أن يذكر أن القوانني
الوضعية كفيلة ـ يف حال تطبيقها ـ بضبط اإلنسان واحلد من نزعته العدوانية ،والرقابة
واملحاسبة القضائية يف هذا املجال تكفي لضامن تطبيق تلك القوانني ،فال موجب للحديث
عن األخالق وعن الرقابة اإلهلية ،فحديث األخالق والروح والرقابة اإلهلية هو حديث
الشعوب غري املتحرضة والتي ترتاجع فيها سلطة القضاء والقانون ،وتسودها رشيعة
الغاب ،فرياد التخفيف من عدوانية اإلنسان فيها ومن وحشيته ،وذلك بصياغة منظومة
أخالقية تويص بالتزام األخالق النبيلة.
قال أحد التالميذ :مع احرتامنا ملا ذكرت إال أن ـ من خالل اطالعنا عىل الواقع ـ

( )1البخاري يف األدب املفرد ( ،)273ويف التاريخ الكبري  ،188/7وابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق ( ،)13واحلاكم .613/2
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رأينا أن الذين تعاملوا مع اإلنسان هبذه الطريقة جنوا عىل البرشية ،وجروا عليها الويالت،
ذلك أن إبعاد البعد الروحي واألخالقي عن اإلنسان حوله إىل ما يشبه اآللة اجلامدة
والوحش الكارس الذي مهه (األنا) وتأمني مصاحله ولو عىل حساب أوجاع اآلخرين.
قال آخر :ولذلك ،فإننا ال نضع األخالق بديال عن القانون ،وإن كنا نتطلع إىل عامل
يسوده اخللق السوي وال يعود اإلنسان فيه بحاجة إىل الرقابة القانونية ،ولكن هذا أشبه
باحللم يف أن نعيش يف مدينة فاضلة؛ ألننا عندما نتحدث عن اإلنسان فنحن نتحدث عن
عامل تتشابك فيه املصالح واملبادئ ،وتتصارع فيه النفس اللوامة مع النفس األمارة ،وتتزاحم
فيه الغرائز والعواطف ،وكثريا ما ينترص احلقد عىل احلب ،وتنترص الغريزة عىل العقل،
وتتقدم املصالح عىل املبادئ ،وتلتهم الغرائز إنسانية اإلنسان وحتوله إىل وحش كارس يفتك
دون رمحة ويقتل دون إحساس أو شعور بالذنب.
قال آخر :ومن هنا تنشأ حاجتنا إىل القانون الذي ينظم وحياسب وحياكم ،وحاجتنا
إىل النظام الذي حيكم بالعدل ويمنع التعدي ويأخذ عىل يد الظامل واملجرم واملفسد ،وال
شك أن رصامة القانون ستساهم يف إجياد قوة ردع كبرية يف النفوس ،وبذلك حتصل العربة
ويتعظ الكثريون من ذوي النوايا اإلجرامية.
قال آخر :وهبذا االعتبار أو اللحاظ يكون القانون بام يف ذلك قانون العقوبات رغم
قسوته مظهر رمحة باإلنسانية ،إذ لواله لساد اهلرج واملرج وعمت الفوىض ،فمبدأ املحاسبة
أو نظام العقوبات هو حلامية احلياة اإلنسانية وحفظ استقرارها ،وهذا ما أشار له قوله تعاىل:
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
﴿ه َو ا هل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّينيَ َر ُس ً
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكِتَا َب
ُ
و ِْ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة ،]2 :فمحاسبة الفرد عىل إجرامه ال
َ
ترمي إىل التشفي أو االنتقام منه ،وإنام هتدف إىل إصالحه وتأديبه من جهة ،وإصالح ومحاية
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املجتمع من جهة أخرى.
قال آخر :هذه هي فلسفة القانون ومربر وجوده ،بيد أن ذلك عىل أمهيته ال يفقد
القيم األخالقية وعىل رأسها قيم احلب والعفو والتسامح وغريها أمهيتها يف املجال
االجتامعي واإلنساين ،رشيطة أن نعمل عىل حتويل هذه القيم إىل ثقافة عامة نبرش هبا ونريب
األجيال عليها ،وهذا سيساعد عىل حتقيق الغاية التي من أجلها وضعت القوانني وسنت
الدساتري والرشائع ،وهي حتقيق االنتظام واالستقرار االجتامعي واالقتصادي واألخالقي.
قال آخر :وإذا كانت النبوة قد مثلت استجابة وتلبية الحتياجات اإلنسان ،وكان هلا
هذا الدور الكبري يف بنائها فردا وجمتمعا ،وقامت هبذه الوظيفة العظيمة يف هدايته وإرشاده،
كان من الطبيعي أن تكون أصال من أصول الدين ،ويتوقف االنتساب إىل الدين عىل اإليامن
هبا.
قال آخر :ذلك أن اإليامن بالنبوة يعني بناء تصورنا عن احلياة وحتديد مواقفنا
وسلوكياتنا فيها عىل ضوء ذلك اإليامن.
قال آخر :فلإليامن كيمياء خاصة ،وهو ليس جمرد طقوس جوفاء وفارغة من الروح
و املعنى ،بل إن اإليامن احلقيقي ال بد أن حيدث تغيريا شامال وتاما يف حياة اإلنسان وبنائه
الثقايف ويف تصوراته وسلوكه وعالقاته ومشاعره ،فكل ذلك ال بد من صوغه عىل ضوء
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ون ُك ٌّل آ َم َن بِاهللهِ
االعتقاد بالنبوة ،كام قال تعاىل﴿ :آ َم َن ه
ني َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر هبنَا
َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
ِ
ِ
يم
َوإِ َل ْي َك املَْص ُري﴾ [البقرة ،]285 :وقالُ ﴿ :ق ْل آ َمنها بِاهللهِ َو َما ُأن ِْز َل َع َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل ع ََىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
يسى َوالنهبِ ُّي َ
َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
ون ِم ْن َر ِّهبِ ْم َال
وب َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
اق َو َي ْع ُق َ
وسى َوع َ
ويت ُم َ
ٍ ِ

ِ

ني َأ َحد من ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسل ُم َ
ون﴾ [آل عمران]84 :
ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
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قال آخر :ونالحظ أن اآلية األوىل أكدت عىل لزوم اإليامن بالرسل ،والثانية عىل
رضورة اإليامن بام أنزل عىل الرسل ،واشرتكت اآليتان يف عدم جواز التفريق بني األنبياء،
فإيامننا هبم ال يصح جتزئته ،فاجلميع رسل اهلل أو أنبياؤه وال حيق لنا أن ننكر أحدا منهم ،أو
نأخذ منه موقفا سلبيا حتى لو كان أتباع هذا النبي أو ذاك ظاملني منحرفني ،وقد عدت بعض
ون بِاهللهِ َو ُر ُسلِ ِه َو ُي ِريدُ َ
اآليات التفريق بني الرسل كفرا ،كام قال تعاىل﴿ :إِ هن ا هل ِذي َن َي ْك ُف ُر َ
ون
ون َأ ْن يت ِ
ض َو َن ْك ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون ُنؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
ني اهللهِ َو ُر ُسلِ ِه َو َي ُقو ُل َ
ني َذلِ َك
هخ ُذوا َب ْ َ
َأ ْن ُي َف ِّر ُقوا َب ْ َ
ض َو ُي ِريدُ َ َ
َسبِ ً
يال﴾ [النساء]150 :
املشهد الرابع:
قالوا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال :بعد أن انتهى التالميذ ومعلمهم من طرح ما لدهيم من إشكاالت ،وإجابتهم
عليها ،قال مدير املكتبة :ال أحسب إال أنكم أقمتم علينا احلجج الكثرية من خالل ما
طرحتموه ..لكنا نريد منكم أن جتيبونا عىل بعض اإلشكاالت التي ال تزال تعلق بعقولنا.
قال املعلم :سلوا ما بدا لكم.
قال املدير :أنا يف احلقيقة كنت مؤمنا بكل ما ذكرمتوه عن النبوة ..لكني بعد أن شببت
عن الطوق ،ورأيت االختالفات الشديدة بني األنبياء إىل درجة التناقض ،أثر ذلك يف
كثريا ..فهل يمكن هلل أن يتناقض مع نفسه؟
قال أحد احلضور( :)1أجل ..وأنا أيضا كان هذا اإلشكال هو السبب فيام اقتنعت به
من مذهب الربوبيني ..ذلك أنه إذا كان وجه احلاجة إىل النبوات واحدا يف طبيعته ،وهو

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من :عامل دون أنبياء ،ص ،143فام بعدها ،ومثلها :اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل.22/3 ،
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اإلجابة عىل أسئلة املصري ،وحتديد املسار السوي الكفيل هبداية اإلنسان واإلرشاد إىل
القانون األمثل ،فلامذا اختلفت األديان فيام بينها؟
قال آخر :أجل ..وأنا أيضا ..فقد رأيت بعد البحث الطويل أن االختالف بني
األديان ليس أمرا عابرا وبسيطا بل هو كبري جدا ،ويصل إىل درجة التضاد والتعارض،
حيث يأيت النبي الالحق لينسخ ما حكم به النبي السابق ،وحترم الرشيعة املتأخرة ما أحلته
الرشيعة املتقدمة ،وهكذا تتلف األديان يف شعائرها وطقوسها ،ويمتد التعارض بني
األديان إىل العقائد والتصورات ،ليقدم كل دين حزمة من العقائد املغايرة ملا تطرحه األديان
األخرى ،فلو كانت هذه األديان صادرة من عند اهلل تعاىل وتنتسب إليه حقا ،جلاءت
منسجمة متوافقة يف بناها الفكرية ورؤاها العقدية كام يف أحكامها وطقوسها وترشيعاهتا.
أشار املعلم إىل أحد تالميذه ،فقال :ونحن أيضا مررنا بام مررتم به ،لكنا قد نكون
مارسنا من اجلهد يف بحثنا أضعاف ما مارستم ..ولذلك خرجنا بنتيجة مغايرة ..فقد رأينا
أن احلديث عن التعارض والتضاد بني األديان والرشائع الساموية هو حديث مبالغ فيه،
فاألديان يف تصوراهتا ومفاهيمها وتعاليمها وترشيعاهتا تشرتك يف األسس واملبادئ العامة،
ويأيت النبي الالحق ليصدق النبي السابق ،كام قال تعاىل حكاية عىل لسان املسيح عليه
ِ
ِ
ن الت ْهو َراة﴾ [آل عمران]50 :
﴿و ُم َصدِّ ًقا ملَِّا َب ْ َ
ني َيدَ هي م َ
السالمَ :
قال آخر :فاألنبياء عليهم السالم إنام يصدرون عن نبع واحد ،وهو نبع الوحي،
ويسعون إىل حتقيق أهداف متجانسة ،وال جمال ألن تتلف رسالتهم يف مقاصدها وغاياهتا.
قال آخر :ذلك أهنم مجيعا يسعون إىل أنسنة اإلنسان وهدايته وهتذيب أخالقه،
ولذلك تلتقي رساالهتم يف عناوينها العامة وخطوطها العريضة؛ ألن االنسان يف فطرته
وغرائزه وعواطفه ال خيتلف من زمان آلخر ومن جيل آلخر ،فاملبدأ واحد ،واملقصد واحد،
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واملستهدف واملخاطب واحد.
قال آخر :ونقاط االشرتاك ال تلغي وجود االختالف بني الرشائع الساموية،
واالختالف له أسباب شتى ،وبعضها يبدو طبيعيا ورضوريا ،وبعضها اآلخر ليس كذلك،
بل هو نتيجة عوامل غري مربرة.
قال آخر :فمن االختالف الطبيعي ـ مثال ـ االختالف الذي متليه رضورة مواكبة
الرسالة الساموية للنمو العقيل والثقايف الذي يشهده اإلنسان ،وللتغريات التي تشهدها
احلياة االجتامعي ة؛ ألن اإلنسان كائن متغري يف ثقافته ،ومتطور يف وعيه للمفاهيم والقضايا
الكلية ،كام هو متغري يف طريقة عيشه وأنامط حياته ،وهو ـ يف األعم األغلب ـ يتحرك يف
مسار تصاعدي؛ ولذا يكون من الرضوري حدوث تغري يف الرساالت الساموية يالئم تطور
اإلنسان ،ويواكب التغريات اجلوهرية التي تشهدها حياته.
قال آخر :ومن هنا ،فإن اإلشكال عىل األديان إنام يرد لو كان البيان فيها واحدا
وثابتا ،وال يساير تطور اإلنسان يف وعيه وفهمه لألمور ،وال يراعي اختالف الزمان وتبدل
املكان ،وال تغري احلياة وظروفها.
قال آخر :أما االختالف بني الرشائع غري املربر ،فهو الذي نشأ من تعرض تلك
الرشائع يف العديد من نصوصها األصلية لإلمهال الذي أدى إما إىل فقدان بعض الكتب
املقدسة وضياعها ،أو تعرضها للتزوير والتحريف الذي مارسه اإلنسان نفسه ،لغايات
شتى.
قال آخر :وقد عرفنا من خالل األدلة الكثرية أن التالعب قد طال كافة الكتب
املقدسة السابقة للقرآن الكريم ،حيث أدى اإلمهال إىل ضياع بعضها واندثارها ،فلم يصلنا
منها يشء يوثق به أو يعتمد عليه.
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قال آخر :كام أن املصالح واألطامع دفعت بعض الناس إىل ممارسة التحريف
والتزوير يف بعضها اآلخر ،وهذا ما تؤكده الدراسة املوضوعية حلال ما تبقى منها ،كام يؤكده
ما جاء يف القرآن الكريم.
قال آخر :ولذلك ،فإننا نعتقد أن الكتاب الساموي الوحيد الذي بقي حمفوظا من
الضياع أو التزوير هو القرآن الكريم ،ولسنا نلقي هذا الكالم جزافا أو من موقع اهلوى
الديني ،بل لنا دالئل قاطعة تثبت صحة كالمنا ،وندعو اآلخرين إىل دراستها والتثبت من
صحتها.
قال املدير :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..أو قد نرتك مناقشته ملحل آخر ..واآلن
أجيبونا عن هذا اإلشكال األكرب الذي يراود الكثري ،والذي يدور حول ختم النبوة ..فإذا
النبوة ـ كام يعتقد املتدينون ـ حاجة للبرشية ،فهذا يقتيض أن ال تتوقف النبوات اهلادية عند
حد معني ،بل تستمر ومتتد ما بقي اإلنسان ،لكنا نجد املسلمني يعتقدون بانقطاع الوحي
مع بعثة حممد الذي هو وفق رؤيتهم خاتم النبيني.
قال آخر :أجل ..فام دام عقل البرش ـ كام تذكرون ـ حيتاج إىل هداية الوحي ،فالالزم
استمرار الوحي اإلهلي واللطف الرباين ،فكيف وأنى هلذا الوحي أن ينقطع كل هذه املدة
الطويلة منذ ارحتال حممد وصوال إىل يومنا هذا!؟
قال آخر :أجل ..فإذا كانت احلياة متغرية واالحتياجات اإلنسانية تتلف وتتبدل
من زمان آلخر ،فهذا يفرض وحيتم أن تكون الترشيعات والقوانني متسمة بمرونة وحركية
جتعلها صاحلة للمواكبة ،وهذا حيتم استمرار النبوة ال انقطاعها ..فكيف جتيبون عىل هذا؟
قال أحد التالميذ :لذلك إجابات كثرية تدل عليها العقول ..منها أن األمر الذي ال
ينكر أن البرشية قد قطعت أشواطا كبرية يف رحلة التكامل واخلروج من حياة البداوة
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الفكرية واالجتامعية ،وبلغت مرحلة متقدمة نسبيا من النضج العقيل والتقدم املعريف والنمو
الثقايف واالجتامعي والعلمي؛ وذلك بفعل تراكم اخلربات والتجارب وتنامي املعارف
وتالقح احلضارات ،وال شك أن لألنبياء دورا أساسيا وكبريا يف ذلك كله ،فقد أسهمت
النبوة يف تعليم اإلنسان وتربيته وهتذيبه ووضعه يف هذا املسار التكاميل املتنامي.
قال آخر :وقد شاءت احلكمة اإلهلية أن تواكب النبوات هذا التطور التدرجيي فكان
لكل مرحلة تارخيية نبيها الذي يقوم بدور الدليل واهلادي واملريب ،وكان هلا رسالتها التي
تشكل مصباحا للهداية ودستورا للعمل.
قال آخر :وهذا النمو والنضوج الذي بلغته اإلنسانية يف مرحلتها األخرية ،احتاج
إىل رسالة دينية نوعية ومتميزة ،يف شكلها ومضموهنا ،ويف شخص حامل الرسالة ،وما
يتحىل به من مواصفات.
قال آخر :وبذلك مل تعد البرشية بحاجة إىل رسالة جديدة بعد تلك الرسالة اخلامتة؛
ألن أي رسالة أخرى لن تأيت بجديد يتضمن إضافات ذات مغزى كبري ومغاير ملا جاءت
به وتضمنته الرسالة اخلامتة.
قال آخر :والفضل يف ذلك يعود إىل أن البرشية وبربكة النضج االجتامعي والفكري
الذي وصلته أصبحت قادرة عىل استكامل مسريهتا التكاملية مستعينة هبداية العقل
والوحي.
قال آخر :والوحي الذي نتحدث عنه هو عبارة عن رسالة ساموية من نوع خاص،
رسالة ذات نص ديني مرجعي يتالءم وهذا املستوى من النضج العقيل واملعريف الذي
وصلته اإلنسانية ،وما سيؤول إليه حاهلا يف مستقبل األيام ،وما قد تواجهه من متغريات.
قال آخر :ومالءمة هذا النص لذلك هو ما حتم أن يكون نصا متميزا بخصوصية أو
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خصوصيات ال نظري هلا يف كل النصوص الدينية السابقة ،بام يمنحه قدرة عىل مواكبة
تغريات احلياة ومستجداهتا ،بحيث تقل أو تنتفي معه احلاجة إىل رسالة جديدة ..وهذا
النص هو القرآن الكريم.
قال آخر :وأما اخلصوصيات التي متيز القرآن الكريم والرسالة اإلسالمية عموما،
فهي كثرية ،منها أن القرآن الكريم يعطي العقل مكانة عالية ،ويمنحه حيزا كبريا ليس يف
اكتشاف الكون وجماهيله فحسب ،بل يف فهم النص نفسه وسرب أغواره ..بل إن العقل
القطعي ،يعد حاكام عىل النص ،ومقدما عليه يف صورة التعارض املستحكم بينهام.
قال آخر :وهذا ما يفرس كون املعجزة الكربى التي جاء هبا النبي اخلاتم  ـ وهي
القرآن الكريم ـ معجزة تعتمد عىل التفكري العقيل ،بينام مل حتظ املعجزات احلسية التي عرفتها
النبوات السابقة هبذه األمهية يف حياة النبي حممد  بحسب ما سجله لنا القرآن الكريم.
قال آخر :ويمكن فهم هذا األمر عىل ضوء ما هو معروف من أن الرسالة اخلامتة
حتتاج إىل معجزة خامتة ،ألن املعجزة احلسية هي ـ يف األغلب ـ معجزة آنية ظرفية فال تصلح
آية لرسالة خامتة ومستمرة.
قال آخر :ولذلك ،فإن مقارنة رسيعة بني جتربة املسلمني التارخيية وجتربة غريهم من
أتباع سائر الرساالت الساموية ،تؤكد القيمة الكبرية التي أولتها الرسالة اإلسالمية اخلامتة
للعقل.
قال آخر :حيث مل يعهد أن رشيعة من الرشائع الساموية التي سبقت اإلسالم،
اعتمدت العقل يف إيامهنا وتدينها وبنائها العقدي ،كام هو احلال يف اإلسالم؛ فال النصوص
الدينية يف الكتب الساموية املتداولة لدى غري املسلمني تساعد عىل إعطاء مكانة مميزة للعقل
يف املعرفة الدينية ،وال التجربة الدينية التارخيية لغري املسلمني تساعد عىل تقديم صورة
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ناصعة ومتفائلة إزاء العقل.
قال آخر :وجتربة الكنيسة يف القرون الوسطى القامتة واملريرة مع حركة العقل
والعلم ،ال تزال حمفورة يف ذاكرة العقل الغريب وغريه إىل يومنا هذا؛ فقد شاع لدى علامء
الالهوت املسيحيني وضع اإليامن يف خط مواز ومقابل للعقل.
قال آخر :بخالف اإلسالم الذي ندد بالذين ال يستخدمون عقوهلم وطاقاهتم أو
ِ
ِ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا هل ِذي َن ال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [األنفال:
اب عنْدَ اهللهِ ُّ
رش الده َو ِّ
حواسهم ،كام قال تعاىل﴿ :إ هن َ ه
 ،]22وبنى منظومته اإليامن ّية والعقدية عىل أساس املنطق والربهان ،ولسان حاله ومقاله
دوم ًاُ ﴿ :ق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِن ُكن ُتم ص ِ
اد ِقنيَ ﴾ [البقرة ،]111 :فالعقل هو احلجة بني اهلل
ْ َ
ْ
ُْ
وعباده ،وهو دليل معرفة اهلل ووحدانيته وعلمه وقدرته وحياته ..كام أنه دليل إثبات النبوة
ويوم املعاد ..إىل غري ذلك من العقائد.
قال آخر :ولذلك ال نرى يف اإلسالم أي تناف أو تناقض بني مرجعية العقل
ومرجعية الوحي ،بل إن إحدامها تكمل األخرى ..وكام أن الوحي بحاجة إىل العقل يف
تأصيل مرجعيته وإثبات حجيته ،فإن العقل بدوره حيتاج إىل الوحي يف حتسني ظروف عمله
وترشيده ،وإزالة العوائق من أمامه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن القرآن الكريم يتصف بمرونة وحركية استثنائية،
ويف ذلك ما يمكنه من مواكبة املتغريات دون أن يبىل بمرور الزمان وتطور احلياة ،ولذلك
نرى أن رسالة اإلسالم قد تضمنت قواعد رشعية مستفادة من القرآن وسنة النبي  متنحها
قدرة عالية عىل املواكبة والتطوير وجتديد نفسها بنفسها.
قال آخر :ومن أشهر هذه القواعد ما يسمى بالقواعد احلاكمة ،والتي هلا حق
اإلرشاف واحلكومة عىل كل األحكام الرشعية األولية ،إىل درجة أن بإمكاهنا نقض تلك
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األحكام وتغيريها.
قال آخر :وأهم هذه القواعد احلاكمة :قاعدتا نفي احلرج ونفي الرضر ،املستفادتان
﴿و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َرجٍ ﴾ [احلج،]78 :
من الكتاب والسنة ،كام قال تعاىلَ :
رس﴾ [البقرة ..]185 :وعىل ضوء هاتني
رس َو َال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ َ
وقالُ ﴿ :ي ِريدُ اهللهُ بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ َ
القاعدتني ،فكل حكم من أحكام الرشيعة يغدو لسبب أو آلخر موجبا للعرس واحلرج أو
الرضر فإنه يرتفع ويسقط.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن من من أهم مزايا القرآن الكريم أنه يتحىل بالعمق
يف معانيه ومضامينه ،وهذا ما جعله نصا زاخرا ومتدفقا باملعاين ،وذا أبعاد متعددة ،بحيث
إن اإلنسان العادي يمكنه أن يقرأه وينهل من معينه بام يروي عطشه ،وكذلك العامل
والفيلسوف يمكنه أن يقرأ النص نفسه ،ليفهم منه معنى أعمق بكثري مما فهمه اإلنسان
العادي.
قال آخر :فاملتدبر يف القرآن الكريم ،واملتأمل يف آياته يتسنى له أن يكتشف بوضوح
أن له أعامقا وطبقات متعددة ومضامني سيالة متجددة ومتدفقة ال ينضب معينها ،ومن
﴿وا ْع ُبدُ وا اهللهَ َو َال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا﴾ [النساء ،]36 :فظاهر هذا
األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ :
الكالم ،النهي عن العبادة العادية لألصنام ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فاجتَنِبوا الرجس ِمن ْاألَو َث ِ
ان﴾
ْ ُ ِّ ْ َ َ ْ
[احلج .. ]30 :لكن بالتأمل والتحليل ،يعلم أن عبادة األصنام ممنوعة ألهنا خضوع وذل أمام
غري اهلل ،وال خصوصية لكون املعبود صنام ،كام عد اهلل تعاىل طاعة الشيطان عبادة له ،فقال:
الش ْي َط َ
﴿ َأ َمل ْ َأع َْهدْ إِ َل ْي ُك ْم َيا َبنِي آ َد َم َأن هال َت ْع ُبدُ وا ه
ان﴾ [يس]60 :
قال آخر :وبتحليل آخر ،يعلم أنه ال فرق يف طاعة اإلنسان وخضوعه بني نفسه
وغريه ،فكام أنه ال جتوز طاعة الغري ،كذلك ال جتوز طاعة رغبات النفس مقابل اهلل تعاىل،
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كام يشري اهلل تعاىل إىل ذلك يف قولهَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َت َم ِن ه
ات ََذ إِ َههل َ ُه َه َوا ُه﴾ [اجلاثية]23 :
قال آخر :وبتحليل أكثر دقة ،يعلم أنه جيب أن ال يلتفت إىل غري اهلل تعاىل أبدا ،وأن
ال يغفل عنه أبدا ،ألن التوجه إىل غري اهلل ،معناه إعطاؤه االستقاللية واخلضوع وإظهار الذل
جل َهن َهم كَثِريا ِّم َن ِْ
اجل ِّن
أمامه ،وهذا اإليامن هو روح العبادة ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َل َقدْ َذ َر ْأنَا ِ َ
ً
ِ
َو ْ ِ
اإل ِ
ان هال َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َو َهل ُ ْم آ َذ ٌ
رص َ
وب هال َي ْف َق ُه َ
ون ِ َهبا ُأو َهلئِ َك
ون ِ َهبا َو َهل ُ ْم َأع ُ ٌ
نس َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ْني هال ُي ْب ُ
ك ْ
َاألَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأو َهلئِ َك ُه ُم ا ْلغَافِ ُل َ
ون﴾ [األعراف]179 :
قال آخر :وهكذا اكتشفنا يف اآلية الواحدة الكثري من املعاين ،واملرتبطة بجميع
جوانب احلياة.
قال آخر :ورس ذلك يعود إىل أن النص القرآين يتسم باإلحكام واإلتقان ،والشمولية
والعمق ،واملرونة واحليوية ،بام ال يتوفر يف أي نص آخر ،واملعاين القرآنية يف تدفق دائم
وتوالد مستمر.
قال آخر :وهذا أمر طبيعي ،ألنه نص إهلي يمثل الرسالة اخلامتة ،ومن الطبيعي أنه
كلام ارتفع مستوى املعرفة لدى املتكلم ،وازداد علمه وثقافته ،ارتفعت معاين كالمه،
وكثرت مدلوالت ألفاظه.
قال آخر :فالباحثون يف تفسري القوانني ونصوص االتفاقيات ،يعتمدون مبدأ قطعيا،
وهو أن واضعي القوانني وكاتبي االتفاقيات ،بلغوا من اخلربة والثقافة حدا يمكن املفرسين
من أن يتعمقوا يف معاين كلامهتم ،وعليه ،فالكالم اإلهلي ،بام أنه صادر عن العليم اخلبري
ِ
يش ٍء ِع ْل ًام﴾ [طه ،]98 :فهو كنز ال ينفد ،ونبع ال ينقطع ،ونور ال خيبو،
الذي َ
﴿وس َع ُك هل َ ْ
وللقارئ أو املستمع لكالم اهلل أن يتدبر ويتفكر فيه ما وسعه ،باذال اجلهد يف اكتشاف أعامقه،
وتلمس أبعاده ،ومع ذلك ،فلن يبلغ الغاية ،فهو (بحر ال يدرك قعره)
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قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن االستلهام من هدي القرآن ،واالغرتاف من
معينه ،والتعرف إىل مضامينه ،يتفاوت تبعا لتفاوت أفهام الناس واختالف مداركهم ،فكل
ِ
الس َام ِء َما ًء
يغرتف حسب طاقته ،ويستقي مقدار ما يسع إناؤه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أنزَ َل م َن ه
َفسا َل ْ ِ
ت َأ ْود َي ٌة بِ َقدَ ِر َها﴾ [الرعد]17 :
َ
قال آخر :وهكذا ،فإنه كلام تدبر اإلنسان يف النص القرآين ،استزاد واستفاد أكثر،
وانفتحت أمامه آفاق جديدة ،وكلام قرأه قراءة واعية يف ضوء املعطيات الواقعية ،ويف ضوء
اخلربات اإلنسانية املرتاكمة ،فإنه سوف يشعر بغزارة املعاين وتدفقها ،فإن معطيات الواقع
ومستجداته ،تفتح فضاءات جديدة أمام النص ،جلهة تكشف معانيه ومضامينه ومقاصده.
قال آخر :وبعبارة جامعة :إن هناك عالقة وطيدة بني النص والواقع ،وكام أن املعرفة
بالنص تيضء الواقع وتوجهه ،فإن املعرفة بالواقع بدورها تفتح مغلقات النص وتظهر
مكنوناته ،ما يسمح باالستزادة املستمرة من معينه وهديه.
قال آخر :ويف ضوء ذلك ،يتضح أن تقادم الزمان ،وما يرافقه من تطور العلوم
وتراكم اخلربات ،له دور كبري يف إبراز مكنونات النص القرآين ،وحتويل باطنه إىل ظاهر.
قال آخر :وهذا معنى ما ورد عن بعض العلامء أن (القرآن يفرسه الزمان) ،أو ما ورد
عن أئمة اهلدى من أن القرآن حي ال يموت ،وإنه جيري كام جيري الليل والنهار.
قال آخر :وكام أن لتقدم الزمان وتطور املعارف اإلنسانية دورا أساسيا يف تكشف
بطون النص القرآين وأعامقه ،فإن التدبر والتأويل ،يلعب هو اآلخر دورا أساسيا يف بلوغ
هذه األعامق وتظهريها.
قال آخر :ذلك أن التأويل ـ بمعناه اللغوي ـ جهد تفسريي حياول تفسري اآلية
بمآالهتا املتجددة ،وبذلك ،فإنه أداة اكتشاف واستنباط ..وهو اجتهاد يف فهم النص
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واستنطاقه وبلوغ أعامقه.
قال آخر :وبذلك كله ،فإن رس ختم النبوة يكمن يف وصول البرشية إىل مرحلة
متقدمة من حياهتا العقلية واحلضارية ،وهذه املرحلة املتقدمة قد ساهم كل األنبياء السابقني
بوضع لبناهتا وتشييد بنياهنا.
قال آخر :وكل هذا جعل من املمكن أن تتحرك البرشية وتسري وتستمر يف خط
تكاملها عىل ضوء هداية العقل املسددة هبداية الوحي القرآين الذي شاءت يد احلكمة اإلهلية
حفظه من التحريف والتالعب بالنقيصة أو الزيادة.
قال املدير :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..أو قد نرتك مناقشته ملحل آخر ..واآلن
أجيبونا عن إشكال آخر ال يقل عن اإلشكال الذي أجبتم عنه ،وهو عن مجود الرشيعة،
ذلك أهنا تستند إىل أفكار عمرها آالف السنني ،وتعتمد عىل مرجعية ترشيعية ال تنتمي إىل
هذا العرص املتمدن ..والزمان ـ كام تعلمون ـ متحرك ومتغري ،بينام النصوص الترشيعية
الدينية ثابتة وال يطاهلا مبدأ التغيري ،استنادا إىل قاعدة متسامل عليها بني املسلمني وهي قاعدة
ثبات الرشيعة.
أشار املعلم إىل بعض تالميذه ،فقال :شكرا عىل إشكالكم الوجيه ..وهو حيتاج
منكم بعض الصرب والتأين لفهم اجلواب عنه ..ونبدأ ذلك بام قد تعلمونه مجيعا من أن املتأمل
يف تاريخ الفكر الديني سيكتشف أن الرساالت الساموية كانت تراعي بشكل الفت
خصوصية الزمان واملكان.
قال آخر :فاملعارف والعقائد والتعاليم الدينية األساسية وبالرغم من أن السمة
العامة هلا هي الثبات ،إىل حد يبدو معه أهنا واحدة عند كل األديان ،إال أن ذلك ال يعني أن
الرشائع كانت نسخة متطابقة ومتامثلة ،بل إهنا مع تالقيها يف املبادئ العامة متفاوتة يف
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طرحها ومتحركة يف أحكامها التفصيلية وحتى يف مقاربتها لبعض القضايا االعتقادية.
قال آخر :فعىل مستوى العقائد يمكن تصوير التغري والتطور من زاوية أن عقول
البرش يف قدرهتا عىل استيعاب املعارف اإلهلية متفاوتة ،فالبرشية يف تطور دائم يف مداركها
مع تطور الزمان ،ومل خيلق البرش عارفني ومؤهلني لتلقي كل املعارف االهلية منذ البداية
دفعة واحدة.
قال آخر :فكام أن اإلنسان يتطور بحسب مراحل عمره ،فيدرك الشاب ما ال يدركه
الطفل ،ويدرك الكهل ما ال يدركه الفتى ،كذلك البرشية بشكل عام ،فإهنا تبدأ بطفولة
معرفية ثم تأخذ بالرتقي ،وهذا يفرتض تدرجا يف طرح املفاهيم الدينية والعقائد أيضا
وتكامال ،بحيث إن النبوة األوىل تؤسس هلذه املفاهيم والعقائد ولو بشكل أوِل ،يتناسب
مع ذهنية اإلنسان البدائي ،ثم تأيت النبوة الالحقة لتعمق هذه املفاهيم والعقائد وتكشف
بعض أعامقها ،وقد يدخل عنرص آخر يف طريقة طرح املفاهيم العقائدية وعرضها ،وهذا
العنرص هو طبيعة اإلنسان نفسه ،ومدى متدنه أو تلفه ،مرونته أو رعونته.
قال آخر :أما عىل الصعيد الترشيعي ..فالتغيري والتطور أكثر وضوحا وجالء ،أجل،
إن التغري بني الرشائع الساموية ال يطال األسس والركائز وال اجلوهر ،ألن غاية الترشيع هي
إقامة العدل وحتقيق األمن عىل املستوى األخالقي والروحي واالجتامعي ،وقد نادى بذلك
كل األنبياء عليهم السالم ..وإنام يطال التغيري اجلوانب التفصيلية والفرعيات التي يفرضها
تبدل احلياة وحركيتها وتطورها ،فاإلنسان كل ما كان أقرب إىل املدنية والتطور والتحرض
ويقظة الضمري وخرج عن حالة البدواة والقسوة يف سلوكياته والرعونة يف أخالقه كان من
الالزم أن ينعكس ذلك عىل الترشيعات التي تنظم شؤونه وحياته ،وذلك بنحو من املرونة
والتخفيف واليرس ،وأما إذا كان ال يزال يرتع يف أجواء التخلف وكانت حياته أقرب إىل
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أجواء التوحش فإن ذلك يفرض شدة يف الترشيعات ورصامة يف القوانني هبدف تأديبه
وهتذيبه واحلد من عدوانيته.
قال آخر :ولعل هذا ما يفرس لنا هذا التدرج يف التخفيف الذي نلحظه بني رشيعتي
موسى وعيسى عليهام السالم ،فرشيعة موسى عليه السالم كانت تتسم بنوع من القسوة
التي فرضتها طبيعة بني إرسائيل ،بخالف رشيعة عيسى عليه السالم.
ني
﴿و ُم َصدِّ ًقا ملَِا َب ْ َ
قال آخر :وهلذا نجد أن اهلل تعاىل يقول عن عيسى عليه السالمَ :
َيدَ هي ِم َن الت ْهو َر ِاة َو ِألُ ِح هل َل ُك ْم َب ْع َض ا هل ِذي ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم﴾ [آل عمران ،]50 :ونالحظ يف هذا
النص القرآين أن عيسى عليه السالم يؤكد أوال عىل مبدأ االستمرارية والتتابع بني رشيعته
ني َيدَ هي﴾ [آل عمران ]50 :ثم يعقب ذلك
﴿و ُم َصدِّ ًقا ملَِا َب ْ َ
ورشيعة موسى عليه السالم َ
﴿و ِألُ ِح هل َل ُك ْم
باخلصوصية التي ميزت رشيعته وهي خصوصية التوسعة والتخفيفَ ،
َب ْع َض ا هل ِذي ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم﴾ [آل عمران ،]50 :ثم تأيت بعد ذلك الرشيعة اإلسالمية بسمة عامة
الر ُس َ
وهي التيسري والتخفيف عىل الناس ،قال تعاىل﴿ :ا هل ِذي َن َيتهبِ ُع َ
ول النهبِ هي ْاألُ ِّم هي ا هل ِذي
ون ه
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
َجيِدُ و َن ُه م ْك ُتو ًبا ِعنْدَ ُهم ِيف الت ْهور ِاة َو ْ ِ ِ
وف َو َين َْها ُه ْم ع ِ
َن املُْنْك َِر َو ُحيِ ُّل َهل ُ ُم
اإلنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
َ
ْ
َ
ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ِ
ِ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا هل ِذي َن
رص ُه ْم َو ْاألَغ َْال َل ا هلتِي كَان ْ
ال هط ِّي َب َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ُّور ا هل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ [األعراف]157 :
َرصو ُه َوا هت َب ُعوا الن َ
آ َمنُوا بِه َوعَزه ُرو ُه َون َ ُ
قال آخر :وينبغي أن ُيعلم أن الترشيعات التي تتسم بالقسوة والشدة التي كانت
مفروضة عىل بعض األمم السابقة مل تنطلق من انتقام إهلي ،أو ردة فعل ،فليس إهلا حقيقيا
هذا الذي ينطلق من مثل هذه الدوافع ،وإنام كانت منطلقة من تعنت اإلنسان وعنفه ،فكان
حيتاج يف سياق تربيته وهتذيبه إىل مستوى من التشدد القانوين والترشيعي ،كام قال تعاىل:
﴿ َفبِ ُظ ْل ٍم ِمن ا هل ِذين َهادوا حرمنَا َع َلي ِهم َطيب ٍ
ات ُأ ِح هل ْت َهل ُ ْم﴾ [النساء ،]160 :حتى أن بعض
ْ ْ ِّ َ
َ
َ ُ َ ه ْ
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أنواع العذاب العام الذي كانت تواجه به بعض تلك األمم وهو عذاب االستئصال كان
سببه وصول تلك اجلامعة إىل مستوى من الرتدي واالنحطاط والتمرد والعصيان ال ينفع
معهم إال هذا النوع من العقاب.
قال آخر :ولذلك ،فإن إن مسألة النسخ املعروفة بني الرشائع هي خري شاهد عىل ما
نقوله ونتحدث عنه من مراعاة الترشيع الديني لتغري الظروف ،واختالف الزمان واملكان،
سواء كان النسخ بني رشيعتني ،أو داخل الرشيعة الواحدة ،فالنسخ ال يعد عيبا وال نقصا
يف الرشائع بقدر ما يعد عنرص قوة ومرونة يف الترشيع تسمح له بمواكبة املستجدات
والتطورات والتغريات التي طرأت عىل وضعية اإلنسان وحياته وأنامط عيشه.
قال املدير :ما دمتم ذكرتم هذا ..فلم ال يطال مبدأ النسخ الرشيعة اإلسالمية نفسها،
فكيف هلا أن تبقى دائمة وخالدة وال تتبدل مع مرور الزمان وتغري األحوال ،كام هو
املعروف واملعتمد عند كافة املسلمني؟
قال أحد التالميذ :لقد ذكرنا لكم سابقا أن اإلسالم امتاز يف نصوصه وقواعده
الترشيعية بمرونة عالية متكنه من مواكبة املستجدات ،ولذلك ال نحتاج بعد ذلك إىل نسخ
الرشيعة رأسا.
قال آخر :ذلك أن الترشيع اإلسالمي خيضع جلملة من القواعد التي تسمح له
بمواكبة املتغريات ،ومن أهم هذه القواعد :قاعدتا نفي الرضر ونفي احلرج ،ومفادمها :أن
أي حكم رشعي يغدو امتثاله يف زمن أو مكان معني سببا لوقوع اإلنسان يف الرضر أو احلرج
فإنه يكون منفيا ومرتفعا ..وبتعبري بعض املفكرين اإلسالميني فإن للقاعدتني املذكورتني
حق النقض (الفيتو) ،وصالحية نقض كل األحكام الرشعية التي يغدو امتثاهلا بمرور
األزمان واختالف األحوال حرجيا أو رضريا.
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قال آخر :وهكذا ،فإن النصوص الترشيعية الواردة يف القرآن الكريم ،هي ـ يف األعم
األغلب ـ نصوص متتاز بأهنا تطرح املبادئ العامة والعناوين الكلية ،األمر الذي يكسبها
مرونة عالية جتعلها قابلة للتكيف مع متلف الظروف.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن نفقة الزوجة يف الترشيع اإلسالمي واجبة عىل
زوجها ،ولكن عندما يريد القرآن الكريم بيان هذه النفقة فإنه ال حيددها بمبلغ معني أو
أشياء معينة وحمددة ،فهذا أمر خيتلف باختالف الظروف واألحوال وأنامط العيش املتغرية،
وهن بِاملَْعر ِ
ِ
وف﴾
وإنام يعطي قاعدة عامة مرنة ،وهي لزوم عرشة املرأة باملعروفَ ،
َارش ُ ه ْ ُ
﴿وع ُ
[النساء ،]19 :ومعلوم أن العرشة باملعروف عنوان مرن ،وما كان عرشة باملعروف يف زمان
سابق ربام مل يعد كذلك يف هذا الزمان ،وعىل الزوج أن حيقق ما هو عرشة باملعروف يف زمانه
ال ما هو كان عرشة يف السابق.
قال آخر :وهكذا ،فإن االجتهاد يف اإلسالم هو القوة املحركة التي متكن الترشيع
االسالمي من جتديد ذاته ،وتسمح ببقائه حيا يف النفوس وقابال للحياة عىل أرض الواقع،
وعىل املجتهد أن يراعي مبدأ أساسيا يف هذا املقام ،وهو أن للزمان واملكان دورا يف عملية
استنباط احلكم الرشعي ،وهذا املبدأ قد أقرته الرشيعة اإلسالمية نفسها ،واملجتهد هنا عليه
أن يميز بني املبادئ والوسائل ،فاألوىل ثابتة والثانية متحركة ،وعليه أيضا أن يستلهم دائام
مقاصد الرشيعة لتلهمه يف عمله االستنباطي.

 .3املعجزة والنبوة:
بعد أن انتهى الربويب التائب من حديثه عن املشاهد التي أثرت يف رؤيته لعالقة
العقل والعلم بالدين ..قام أحد احلضور ،وقال :ولكن أمل تصطدم رؤيتك تلك بام يذكره
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املتدينون عن املعجزات واخلوارق والتواصل مع عامل الغيب ،وعالقة ذلك بالنبوة والدين؟
قال :أجل ..لقد كان ذلك من احلجب التي حالت بيني وبني التسليم للدين إىل أن
قيض اهلل ِل مشاهد أخرى ،كان هلا أثرها يف تغيري نظريت للمعجزة والتواصل مع عامل
الغيب ،أو تفيف حدة موقفي منها ..وإن شئتم ،فسأحكي لكم مخسة منها.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن أوهلا.
قال :لقد حدث هذا املشهد ِل يف بالد اهلند ..وقد مررت حينها عىل بعض من
يامرسون بعض اخلوارق العجيبة ،ورأيت التفاف الناس حوهلم ،وتعجبهم مما يشاهدونه،
وبعد أن انتهوا من ممارساهتم ،وجنوا ما جادت به أيدي املشاهدين من األموال ،قام
أحدهم ،وقال :أرجو أال تتصوروا أن ما أتينا به خارقا لسنن اهلل تعاىل أو قوانينه التي أجرى
عليها كونه ..نحن فقط استعملنا من الوسائل ما ال عهد ألكثر الناس به ..لذلك فإن هذه
اخلوارق ال تتناقض مع العقل ،وإنام مع العادة التي جرت عليها املشاهدة واألعراف.
قال آخر :لذلك نحن مل نقصدكم إال لنسليكم ..وما أخذنا من أموالكم برضاكم إال
بسبب ما أدخلناه من البهجة والفرحة لقلوبكم ..فاحذروا من الذين جيعلون منا وسيلة
لرضب النبوة ،وما أقامه اهلل من املعجزات ألنبيائه ،ليكون ذلك برهانا عىل نبوهتم.
قال أحد احلضور :مع أين أحرض هنا للتسلية والبهجة إال أن عقيل يرفض اإليامن
باملعجزة ..وما يذكره املتدينون عنها ..فهي يف تصوري ليست سوى خرافة ..فام كان اهلل
ليخرق قوانينه التي صممها.
قام أحد املامرسني لتلك األلعاب ،وقال :مع أننا مل نأت هنا لنناقشكم ،ولسنا أهال
لذلك ..ومع ذلك اسمح ِل أن أطلب منك أال تتحدث إال عن عقلك ..وإال فإن عقول
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أكثر اخللق ال تنكر املعجزات.
قال آخر( :)1ذلك أن رمي املعجزة باخلرافة قبل دراستها ليس أمرا منطقيا وال عقليا،
والذي يوحي للناس بأن معنى أن تكون عقالنيا هو أن ترفض املعجزات وال تصدق هبا،
كالم هتوييل خطايب ،وفيه مصادرة غري مربرة ،وهو مما ال وجه هلا عقال؛ ألن العقل ال
يستخف وال يس تهني بأي ظاهرة ..والرسوِل املؤمن باألنبياء يقوهلا بكل يقني :إن اإليامن
باملعجزة ال يتناىف مع املنهج العقيل ،بل العقل هو الذي قادنا إىل اإليامن باملعجزة وما يرتتب
عليها.
قال آخر :ذلك أن املعجزة يف حد ذاهتا كظاهرة حسية مغايرة للمألوف وخارقة
للقوانني الطبيعية ،ال تشكل دليال عىل صدق مدعي النبوة ،وإنام حتتاج إىل ضم مقدمة
أخرى حيكم هبا العقل ،وهي أن من القبيح عىل اهلل عز وجل أن يظهر اإلعجاز عىل يد
شخص يدعي كذبا أنه رسول رب العاملني؛ ألن إظهار املعجزة عىل يدي الكاذب مقارنا
الدعائه النبوة ،يتضمن إقرارا إهليا بصدقه ،وهو خالف احلكمة ،ألنه يشكل إغراء للناس
باجلهل والضالل ..واهلل عز وجل بمقتىض حكمته أجل وأكرم من أن يضل عباده أو
يوقعهم يف احلرية؛ فيكون األساس يف داللة املعجزة عىل صدق النبوة هو حكم العقل هذا،
وليس جمرد خرق قوانني الطبيعة.
قال آخر :ولذلك ،ال حيق للربويب ـ منكر النبوات ـ الذي يدعي أن مرجعية العقل
هي األساس عنده ،أن يرفض املعجزة أو يستخف هبا ويتهمها باخلرافة ،أو حيكم بكوهنا
مستحيلة عقال ،وكيف يستحيل عىل خالق هذا الكون بقوانينه أن جيمد هذه القوانني بشكل

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من :عامل دون أنبياء ،ص ،143فام بعدها ،ومثلها :اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل ،22/3 ،ومثلها
الكثري من كتب علم الكالم املتخصصة.
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ظريف ومؤقت ملصلحة كبرية وحكمة جليلة تتصل هبداية خلقه وإرشادهم إىل طريق اهلدى
والصواب؟
قال آخر :ومن هنا ،فلسنا متناقضني مع أنفسنا عندما نتحدث عن وجود طريقني
للمعرفة ،ومها طريق العقل وطريق الوحي ،فهذان الطريقان ليسا متنافيني أو متناقضني،
كام حياول البعض أن يصور أو يوحي ،يف مغالطة تريد اإلحياء بأن اتباع الوحي هو عمل
غري عقيل ،أو حتاول إجياد خصومة مفتعلة بني املنهج العقيل واملنهج الديني ،فالعقل هو
الذي قاد لإليامن باهلل تعاىل وقاد إىل اإليامن بالوحي ،والوحي بدوره يسدد العقل ويرشده
يف الكثري من املحطات.
قال الربويب :مع أن عقيل مل يستوعب أكثر ما ذكرتم من معان ،ألين ال أؤمن بالنبوات
أصال ..إال أين أتعجب من ربطكم بني النبوة واملعجزة ..فهال وضحتم ذلك لعقيل ..ال
لعقولكم التي تقبل كل يشء.
قال أحدهم :ال بأس ..فلنفرتض أنه جاءنا شخص من مكان بعيد ،وادعى أنه
طبيب ماهر ..ثم حصل لنا الريب يف دعواه ،وأردنا منه أن يثبت صحة مدعاه ..ما هي
الطرق التي تراها مناسبة ليثبت دعواه؟
قال الربويب :يمكنه أن يثبت ذلك من خالل شهادة موثوقة من جامعة معروفة،
تثبت ترجه منها ،وتصادق عىل شهادته ..أو يثبت لنا صدقه من خالل التجربة العملية
الناجعة ،بأن يقوم ـ مثال ـ وعىل مرأى ذوي االختصاص بعمل جراحي دقيق وحساس ولو
ملرة واحدة أو أكثر ،وينجح يف ذلك ،بام يعرب عن مهارته ويدلل عىل أنه طبيب حاذق يف
هذا املجال ..أو يمتحن من قبل أهل اخلربة من األطباء املعروفني بنزاهتهم ،بسؤاله عن
بعض القضايا التي ال يعرفها إال أهل االختصاص ،مما يكشف عن مصداقيته وصحة
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دعواه.
قال أح دهم :فهل هذه الطرق الثالثة تتص باملجال الطبي فقط ،أم يمكن تطبيقها
يف غريه من التخصصات؟
قال الربويب :بل يمكن اعتامد هذه الطرق وتطبيقها يف كل يشء.
قال أحدهم :وهلذا ،فنحن قد طبقناها يف اختبار دعوى النبوة ،فإذا تم اختبار طريق
منها أو أكثر ،فإن العقل سيحكم بصدقية النبي.
قال الربويب :مع أين ال أتفق معكم يف دعاواكم مجيعا ..إال أين أسألكم عن كيفية
تطبيقكم لذلك.
قال أحدهم :أما الطريق األول ،فإن الوثيقة التي تثبت انتساب األنبياء عليهم
السالم إىل اجلامعة اإلهلية التي تعلم وتدرب وترج رسل اهلل حقا هي عبارة عن الكتاب
ا لساموي الذي يأتوننا به ،والذي يمثل بحق شهادة بينة عىل صدقهم ،وذلك من خالل ما
يمثله من حكمة بليغة ،وروحانية متميزة ودستور أخالقي راق باملستوى الذي يعجز البرش
العاديون عن اإلتيان بمثله ،مهام بلغوا من الفطنة والذكاء.
قال آخر :وهذا ما نعتقده وندعيه يف شأن القرآن الكريم وندعو اآلخرين إىل اختبار
دعوانا هذه ،فقد استطاع هذا الكتاب بحكمته أن يبني أمة ويفجر طاقاهتا وينقلها من حالة
التخلف واجلهل إىل نور العلم ورحاب احلضارة ،وما تزال رسالته ومضامينه غضة طرية
ومواكبة لشتى األزمنة والعصور.
قال آخر :وأما الطريق الثاين ،فيتمثل بالعمل اإلعجازي اخلارق للمألوف واملعهود
من نواميس الطبيعة والذي يقوم به النبي عندما ُيطلب منه ذلك ،بحيث تظهر عىل يديه ـ
بشكل تلقائي ودون تعليم أو حماكاة ليشء موجود ـ آية معجزة ال لبس فيها ،وال تعتمد عىل
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خدعة برصية أو لعبة معينة.
قال آخر :واملعجزات ليست بالرضورة أمرا خارج نطاق القوانني ،فربام كانت
تعتمد عىل قوانني معينة ،لكن حيث مل يتسن لنا اكتشافها ،خلنا أهنا متثل خرقا للقوانني.
قال آخر :ذلك أهنا يف الواقع متثل خرقا للمألوف من القوانني ،وليست خرقا
للقوانني نفسها ..ولذلك ،فإنه عندما يأتينا شخص هبذه املعجزة املرافقة لدعوى النبوة
ودون سابق تصميم وإنذار ،ومع كونه من خارج نطاق أهل التخصص أو املتدربني عىل
أيدي ذوي اخلربة ،فهذا يمثل شهادة صدق عىل دعواه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك؛ فإن املعجزة ال تنحرص بالعمل احليس اخلارق للقوانني
الطبيعية ،فقد تكون عمال أو جهدا رساليا تربويا يعمل عىل صناعة اإلنسان وانتشاله عىل
ضوء دستور بديع من دركات احلضيض إىل األعاِل حيث احلياة السامية والرقي والتكامل.
قال آخر :ذلك أنه إذا كان إقدام مدعي صفة الطبابة عىل عمل جراحي يف جسد
إنسان معني هو شهادة عىل صدقه يف دعواه ،فإن قيام مدعي النبوة بعمل إصالحي كبري يف
املجتمع ،معتمدا ومستندا إىل منظومة فكرية وأخالقية وروحية غري معهودة يف زمانه ،هو
اآلخر شاهد عىل صدق دعواه.
وخيتربون
قال آخر :وأما الطريق الثالث ،فإن األنبياء عليهم السالم كانوا ُيسألون ُ
من قبل بعض الناس إلثبات صدقهم ،وذلك بسؤاهلم عن أخبار غيبية ال يعلمها أحد من
الناس بحسب وسائلهم املتاحة هلم ،وقد جاءت إخباراهتم صادقة ومطابقة للواقع ،مع أنه
مل يكن ثمة مؤرشات اجتامعية أو سياسية تساعد عىل التنبؤ بام قالوه وتوقع حدوثه ،وال
جمال لدعوى أهنا جمرد حتليالت صادرة عن إنسان حكيم قرأ املعطيات بدقة نظر وتنبأ هبا.
قال آخر :ما رأيك ـ مثال ـ لو أن نصا صدر عن شخص متخصص قبل آالف أو
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مئات السنني يتحدث فيه عن نظرية علمية يف منتهى الدقة مل تكن معروفة آنذاك ،بل كشف
عنها مستقبل العلم احلديث ،أال يكون ذلك دليال عىل نبوغه العلمي؟
قال آخر :وهكذا احلال يف إخبار نبي من األنبياء عن أمر جلل سوف حيدث يف
املستقبل مع أنه ال وجود ملؤرشات تساعد عىل وقوعه ،ويكون تنبؤه به مقرونا بدعوى
النبوة وأن مصدره يف ذلك هو وحي اهلل؛ فإن ذلك سيكون دليال قويا وحاسام عىل صدقه
يف ادعاء النبوة أو ـ عىل األقل ـ مؤرشا عىل ذلك ،وإذا ما انضم إليه مؤرشات أخرى ،فإن
ذلك سيورث اليقني بصدق.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك كله ،فثمة طرق أخرى الختبار صدق األنبياء عليهم
السالم ،ومن أبرزها دراسة حياهتم وأقواهلم وأفعاهلم ،واملقارنة بني ما جاءوا به وبني
املوروث الثقايف يف جمتمعهم ،ومالحظة مدى استقامتهم ونزاهتهم وابتعادهم عن األطامع
واألهواء ،والتزامهم العميل بام جاءوا به ودعوا اآلخرين إليه ..وغري ذلك من الشواهد
املستمدة من حياهتم ،فإن حياة اإلنسان هي أهم مترب لصدقية طروحاته ومقوالته.
قال آخر :ذلك أن األنبياء الذين صدقهم الناس اعتمدوا هذه الطرق العقلية إلثبات
دعواهم.
قال آخر :هذا ما ندعيه ويدعيه التاريخ الديني ،وليس أمام الربويب سوى التثبت من
ذلك بدراسة تاريخ األديان دراسة حتقيق ونظر ،وال حيق له الترسع برفض ذلك ورمي هذه
األمور باخلرافات واهتام املؤمنني بالرساالت الساموية بأهنم غري عقالنيني.
قال آخر :فاالهتام املترسع هو حرفة العاجز وسالح الضعيف والفاشل ،فالعاقل ال
يترسع إىل اإلنكار قبل التحري والبحث ،والقوي يف حجته ال يتهرب من احلوار وال يتخذ
مواقف مسبقة دون برهان أو دليل ،بل سرية العقالء ودأب احلكامء قائم ـ يف مثل هذه
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احلاالت ـ عىل طلب احلجة والربهان ،كام جاء يف القرآن الكريمُ ﴿ :ق ْل َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْم إِ ْن
ُكنْ ُتم ِ ِ
صادقنيَ ﴾ [البقرة]111 :
ْ َ
قال الربويب :لكن ..بم تردون عىل من يذكر لكم أن لديه شكوكا كثرية يف صدقية
التاريخ الديني ،فليس ثمة ما يضمن صحته؟
قال أحدهم :نحن نوافقه الرأي عىل ذلك ،فنحن لدينا الكثري من الشكوك أيضا،
إال أن ذلك ال يعفينا من مؤونة البحث والتحري عن احلقيقة ،فاحلقائق ال تأيت إلينا دائام،
بل علينا أن نذهب إليها ونفتش عنها ،نقول هذا مع أننا نزعم أن النص الديني اإلسالمي
املتمثل بالقرآن هو نص مل يتعرض للتزوير والتحريف ..ولذلك ،فإن عىل الربويب املنكر
للنبوات ،ولإلسالم خصوصا أن خيترب ذلك بدرس هذا النص دراسة موضوعية بعيدة عن
األحكام املسبقة..
قال آخر :ونحن نعلم بأن لديك العديد من األسئلة واإلشكاالت عىل بعض
املفاهيم القرآنية ،ولسنا ننكر عليك ذلك فهذا حقك ،ولكن نصيحة العقل تقول :إن نصا
دينيا كالقرآن وهبذا الزخم التارخيي اهلائل الذي جعله يأرس قلوب مئات املاليني من
العقالء ،وتنهمر دموعهم عند تالوة آياته ،فإن من اخلفة بمكان استسهال رميه باخلرافة ،أو
التعامل معه هبزء وسخرية.
قال آخر :ولذلك ننصحك أن تفكر مليا ،وتتدبر تدبرا سويا ،وتسأل أهل احلكمة
قبل الترسع بالرفض ،فلربام كان ثمة وجه يرفع الشبهة أو جواب يزيل االعرتاض.
املشهد الثاين:
قالوا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :غادرت ذلك املحل ،وأنا ال أعلم ما حصل بعدها لذلك الربويب ..ولو أنه قد
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بدا ِل أكثر ليونة بعد ذلك احلوار اهلادئ الذي سمعه من أولئك العامة البسطاء.
ويف الطريق سمعت رجال خياطب نفرا من الناس جمتمعني ،وهو يقول هلم( :)1أنا
أتفق معكم يف اقرتان احلوادث باألسباب ..فكل العلامء والفالسفة يقولون ذلك ..بل عامة
الناس يذكرونه يف أقواهلم التي جتري جمرى العادة ..فاألسباب موجودة ال خالف فيها من
أحد ،لكن اخلالف األكرب يف السبب :ما هو؟ ..وماذا يعمل؟ ..وهل األسباب العاملة
عنرص مستقل يف الكون ،واحلوادث املعمولة عنرص آخر خيالفه يف الكنه والقوة؟ ..وهل
السببية قوة تنتقل بني األشياء واحلوادث ،أو هي قوة خاصة ببعض األشياء واحلوادث؟
قال آخر( :)2صدقت ..فنحن نعلم أن لكل يشء سببا ..ما يف ذلك خالف ..لكن ما
هو السبب؟ ..هل هو موجد اليشء الذي خلقه ،ولواله مل خيلق؟ ..أو هو حادث سابق
لليشء ،أو مقرتن به يالزمه كلام حدث عىل نسق واحد؟
قال آخر :أما كون السبب هو موجد اليشء فيمنعه يف العقل اعرتاضات قوية كأقوى
ما يكون االعرتاض يف املسائل الفكرية ..فكل ما يقرره العقل وهو واثق منه أن سبب اليشء
يسبقه ،أو يقرتن به كلام حدث عىل نسق واحد ..لكن السبق ال يستلزم اإلجياد ،ويرضبون
لذلك مثل النور والصوت يف قذيفة املدفع؛ فإن العني ترى النور قبل أن تسمع األذن صوت
القذيفة ،وال يقول أحد :إن النور هو سبب الصوت ،أو إنه هو سبب القذيفة ،وإن تكررت
رؤيته وسامع الصوت بعده مئات املرات أو ألوف املرات ..وكذلك صياح الديكة قبل
طلوع النهار ..وغري ذلك من املتالحقات التي تقرتن عىل ترتيب واحد ،وال يستلزم
تالحقها أن يكون السابق منها موجدً ا ملا حلقه؛ بأي معنى من معاين اإلجياد.
( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :الفلسفة القرآنية ،العقاد ،ص ،103فام بعدها.
( )2الفلسفة القرآنية ،العقاد ،ص.103
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قال آخر :كذلك يعرتض العقل عىل السببية عىل املعنى املتقدم بأن التالزم بني
األسباب والنتائج يف وقائع الطبيعة ليس تالز ًما عقل ًّيا كتالزم املقدمة والنتيجة يف القضايا
العقلية ،وإنام هو تالزم املشاهدة واإلحصاء ،وغاية ما نملكه فيه أن نسجل هذه املشاهدة
أو هذا اإلحصاء؛ فحدوث الصوت من القذيفة يقع عىل التواتر كام نسمعه ،ولكن ال يلزم
ً
عقال من تسلسل احلوادث التي تقع مع القذيفة أن نسمع ذلك الصوت ،وإنام تستلزم
حدوثه؛ ألنه قد حدث قبل ذلك مرات ،وال زيادة عىل ذلك يف دواعي االستلزام ..فكل ما
هنالك ـ مما يسمى باألسباب الطبيعية ـ إنام هو مقارنات يف احلدوث ،وال تفسري فيها أمام
العقل لتعليل اإلجياد.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإنا إذا نظرنا إىل أصول األسباب الكربى نجد أنه
يتعذر عىل العقل أن ينسب الظواهر الطبيعية إىل هذه األسباب التي تالزمها ،ثم يقف
عندها ،فمن العسري عىل العقل أن يسلم أن الظواهر املادية هي أسباب احلوادث بطبيعة
مستمدة منها مالزمة هلا ،مستقرة فيها.
قال آخر :ألن التسليم هبذا تسليم بوجود مئات أو ألوف من املواد كلها خالد ،وكلها
موجود بذاته ،وكلها مع ذلك مؤثر يف غريه ،وهو مستحيل.
قال آخر :فهل هناك ألوف من املواد ،أو هناك مادة واحدة؟ ..إن كان هناك ألوف
مؤثرا يف
من املواد كلها خالد بصفاته وطبائعه ،فمن العجيب يف العقل أن يكون اخلالد ً
خالد مث له ،وأن يوجد اليشء منذ األزل بطبيعته وخصائصه؛ ليؤثر يف يشء آخر موجود
مثله منذ األزل بغري تلك اخلصائص وغري تلك الصفات.
قال آخر :أما إن كانت هذه اخلصائص حتوالت ترجع إىل مادة واحدة يف القدم فقد
بطل أهنا هي أسباب احلوادث بطبعها ،وتعني أن تكون عارضة مؤثرة بام أودع فيها عىل
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حسب تلك التحوالت ،والتي ترجع يف النهاية إىل مصدر واحد ال تعدوه.
قال آخر :وبذلك ،فإن العقل ينتهي يف مسألة األسباب إىل نتيجة واحدة تصح عنده
بعد كل نتيجة؛ وهي أن األسباب ليست هي موجدات احلوادث ،وال هي مقدمة عليها
بقوة تصها دون سائر املوجودات ،لكنها مقارنات تصاحبها وال تغني عن تقدير املصدر
األول جلميع األسباب ومجيع الكائنات.
﴿سنه َة
قال آخر :لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف آيات كثرية كقوله تعاىلُ :
اهللهِ ِيف ا هل ِذي َن َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْن َ ِ
جتدَ لِ ُسن ِهة اهللهِ َت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب ..]62 :وقوله﴿ :إِن َهام َأ ْم ُر ُه إِ َذا
ِ
ِ
يش ٍء إِ َذا َأ َر ْدنَا ُه َأ ْن َن ُق َ
َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ول
ون﴾ [يس ..]82 :وقوله﴿ :إن َهام َق ْو ُلنَا ل َ ْ
َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [النحل]40 :
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من تدبري اهلل تعاىل لكل يشء ،كام قال
ِ
ِ
ني َيدَ ْي َر ْمحَتِ ِه َحتهى إِ َذا َأ َق هل ْت َس َحا ًبا ثِ َق ًاال ُس ْقنَا ُه
رشا َب ْ َ
الر َي َ
تعاىلَ :
﴿و ُه َو ا هلذي ُي ْرس ُل ِّ
اح ُب ْ ً
ت َف َأنْزَ ْلنَا ِب ِه املَْاء َف َأ ْخرجنَا ِب ِه ِمن ُك ِّل ال هثمرا ِ
لِب َل ٍد مي ٍ
ت ك ََذلِ َك ُن ْخ ِر ُج املَْ ْوتَى َل َع هل ُك ْم ت ََذك ُهر َ
ون﴾
ْ
َ ْ
َ َ ِّ
ََ
َ
[األعراف]57 :

َ
كبريها وصغريها ،ال
قال آخر :والذي ينساق عندنا يف مساق العقل أن
احلوادثَ ،
يمكن أن حتدث إال بأمر اخللق املبارش من إرادة اهلل ..فال ينساق عندنا يف مساق العقل أن
احلادثة حتدث بفعل األسباب أو النواميس ،ثم بفعل اإلرادة اإلهلية؛ ألن الناموس ال يملك
وحده قدرة االنطالق والتوافق التي يسبب هبا ألف حادث عىل نسق واحد ،وال بد له من
القدرة التي يتابع هبا هذا التسبب مرة مرة ،وحاد ًثا حاد ًثا ،بال فرق هنا بني اجلملة
والتفصيل ..فال فرق هنا بني احلادث الذي يقع مرة واحدة ،واحلادث الذي يقع ماليني
ماليني املرات؛ فكلها تتوقف يف بادئ األمر عىل إرادة اخللق واإلنشاءُ ﴿ :ك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾
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[البقرة]117 :

قال آخر :وقوله تعاىلُ ﴿ :ك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [البقرة ]117 :تقريب إىل الذهن يف املجاز،
واألمر أهون من ذلك جدًّ ا يف إرادة اخلالق ..وإنام هيال الذهن املغلق هبذا التقدير؛ ألنه
يظن أن مسألة اخللق مسألة محل وانتقال ،وحتريك أثقال ،وحرية بني األرقام واملقادير
املوزعة يف آفاق الفضاء السحيق ،وهي ـ عىل هذا الظن ـ يشء تتلف فيه القدرة عىل القليل،
والقدرة عىل الكثري.
قال آخر :لكنا نحن ـ معرش البرش ـ قد رأينا بأنفسنا أن املوجودات املادية تنتهي يف
ٍ
معان ومعادالت رياضية ،فاإلجياد إذن بالنسبة لصاحب الوجود املطلق هو
حسابنا إىل
مسألة معقوالت تقع ألهنا قائمة يف العقل املحيط بجميع الكائنات ،وال فرق بني ما يقع
متواترا ،أو يقع ً
نادرا ،وال بني البعيد منها والقريب؛ ألنه ال بعيد يف العقل
كثريا
قليال ً
ً
منها ً
املطلق وال قريب ،وال حاجة إىل انتقال وال محل أثقال.
قال آخر :وبناء عىل هذه املقدمات نعرف أن املعجزات يشء ال خيالف العقل ،لكنه
مبارشا يف إرادة
خيالف املألوف واملتواتر يف املحسوس ..فإذا كان كل عمل من األعامل خل ًقا
ً
اهلل فال فرق يف حكم العقل بني وقوع املعجزة ،ووقوع املشاهدات املتكررة يف كل حلظة،
وال يكون االعرتاض عىل املعجزة أهنا يشء يرفضه العقل ،وال جيوز يف التفكري ،وإنام يكون
االعرتاض الصحيح :هل هي وقعت ً
فعال أو مل تقع؟ وهل هي الزمة أو غري الزمة لإلقناع؟
عقال أن تقع املعجزة ،وإنام الذي ُيمتنع ً
قال آخر :ذلك أنه ال ُيمتنع ً
عقال أن تقع عب ًثا
لغري رضورة مع إمكان االستغناء عنها ،إذا تبني أن إقناع املكابرين كان ممكنًا بغريها.
قال آخر :ذلك أنه يمكن أن تتغري نواميس الكون ،وقوانني الطبيعة كلها دفعة
واحدة ..فال فرق يف ذلك بني تغيريها يف فرتة ما ،وتغيريها يف مجيع اآلفاق واألكوان ..لكن
130

الذي ال يمكن هو وقوع التغيري عب ًثا ،مع إمكان اجتنابه واالستغناء عنه.
قال آخر :أجل ..فتغيري احلوادث كلها يف قدرة العقل املطلق أهون من تغيري الفرض
يف عقل الريايض وهو مغمض العينني ،فهذه قضية عقلية جمردة يستوي فيها حساب الكثري،
وحساب القليل ،لكن اليشء الذي ال يقع يف العقل املطلق هو العبث الذي ال يساغ يف
العقل املطلق ،وال يف سائر العقول.
قال آخر :وقد أشار القرآن الكريم إىل اخلوارق من باب اإلعجاز ،أو من باب
السحر ،فردها كلها إىل السبب األخري ،الذي ترد إليه مجيع األسباب؛ وهو إرادة اخلالق أو
﴿و َر ُس ً ِ ِ ِ
رسائِ َيل َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم
إذن اهلل ..كام قال تعاىل عن املسيح عليه السالمَ :
وال إ َىل َبني إ ْ َ
ري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْيئ َِة ال هط ْ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون َط ْ ًريا بِإِ ْذ ِن اهللهِ َو ُأ ْب ِرئُ
ون َو َما تَده ِخ ُر َ
ص َو ُأ ْحيِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللهِ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ هن ِيف
ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
ِِ

ِ

م ُمؤْ مننيَ ﴾ [آل عمران]49 :
َذل َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْ

قال آخر :ولذلك ،فإن احلكم يف مجيع اخلوارق أن العقل ال يمنع وقوعها ،بل املرجع
فيها إىل مطابقته للحكمة اإلهلية ،ورضورة التوسل به أو إمكان التوسل بغريه يف مقام
اإلقناع.
املشهد الثالث:
قالوا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال :لقد تعرفت يف هذا املشهد عىل الفوارق التي متيز املعجزة التي يعتقد هبا
املتدينون عن غريها من اخلوارق ،ذلك أين كنت أضع اجلميع يف جبهة واحدة ،ثم أصوب
عليهم سهام انتقادي.
وقد بدأ ذلك املشهد من رجل كان يفكر بنفس تفكريي مررت به ،وهو حيادث
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رجال آخر ،كان يبدو أكثر حكمة وعقال.
قال األ ول :أال ترى أن املعجزة التي تذكر أهنا دليل من دالئل النبوة يف إمكان أي
ساحر أو هبلوان أن يقوم هبا ..الفرق بينهام فقط يف أن أصحابك ادعوا النبوة ،وغريهم مل
يدعها.
قال الثاين :ما تقوله غري صحيح ..فالفرق بينهام شديد جدا ..وسأذكر لك ستة منها
لعلها تكفي عقلك ليقتنع بتلك الفروق.
قال األول :فام أوهلا؟
قال الثاين( :)1أول الفروق وأمهها أن ما تنتجه الرياضة والسحر والشعوذة من آثار
خارقة للعادة ،مجيعها خاضعة ملناهج تعليمية ،هلا أساتذهتا وتالمذهتا ،وحتتاج إىل املامرسة
املتواصلة والدؤوبة حتى يصل طالبها إىل النتائج املطلوبة ،فينام عىل مسامري حمُ َده َدة ،وتكرس
الصخور باملطارق عىل صدره ،من دون أن يصاب بجراح يف صدره أو ظهره ،أو يقوم
بحركات توجب تأثري ًا نفسي ًا عىل إنسان آخر ،ف ُيذهب َو ْع َيه ويترصف فيه ،أو يقوم
فيصور غري الواقع واقع ًا
بأالعيب خف ّية يبهر هبا العيون ،ويستوِل هبا عىل القلوب،
ّ
متحقق ًا ..وكل هذا آثر التعليم والتع ّلم وكثرة املامرسة واملجاهدة.
قال األول :واإلعجاز الذي يأيت به األنبياء؟
قال الثاين :اإلعجاز الذي يقوم به األنبياء عليهم السالم منزه عن هذا الوصمة ،فإن
ما يأتونه من األعامل املدهشة اخلارقة للعادة ،مل يدرسوه يف منهاج ،وال تلقوه عىل يد أستاذ،
وال قضوا أعامرهم يف التدرب والتمرن عليه ..وألجل ذلك حيكي اهلل تعاىل أن موسى عليه

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل ،109/3 ،فام بعدها.
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السالم عندما رجع من مدين إىل مرص فوجئ برؤية تلك املعجزات التي هبرته ،كام قال
ب ال ُّط ِ
وسى ْاألَ َج َل َو َس َار بِ َأ ْهلِ ِه آن ََس ِم ْن َجانِ ِ
ور ن ًَارا َق َال ِألَ ْهلِ ِه ا ْم ُك ُثوا
تعاىلَ ﴿ :ف َل هام َق َىض ُم َ
َاها ُن ِ
إِ ِّين آن َْس ُت ن ًَارا َل َع ِّيل آتِي ُك ْم ِمن َْها بِ َخ َ ٍرب َأ ْو َج ْذ َو ٍة ِم َن الن ِ
هار َل َع هل ُك ْم ت َْص َط ُل َ
ود َي ِم ْن
ون َف َل هام َأت َ

اد ْاألَيم ِن ِيف ا ْلب ْقع ِة املُْبارك َِة ِمن ه ِ
َشاطِ ِئ ا ْلو ِ
وسى ِإ ِّين َأنَا اهللهُ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ َو َأ ْن
َ
َ
الش َج َرة َأ ْن َيا ُم َ
ُ َ َ َ
َْ
َص َ
آها َ ْهتتَزُّ َك َأ ههنَا َج ٌّ
َف إِن َهك ِم َن
وسى َأ ْقبِ ْل َو َال َت ْ
اك َف َل هام َر َ
ان َو هىل ُمدْ بِ ًرا َو َمل ْ ُي َع ِّق ْ
َأ ْل ِق ع َ
ب َيا ُم َ
َري س ٍ
ِ
ِ
ِِ
الر ْه ِ
ب
وء َو ْ
اض ُم ْم إِ َل ْي َك َجن َ
َاح َك م َن ه
اس ُل ْك َيدَ َك ِيف َج ْيبِ َك َت ُْر ْج َب ْي َضا َء م ْن غ ْ ِ ُ
ْاآلمننيَ ْ

َان ِمن رب َك إِ َىل فِرعَو َن وم َلئِ ِه إِهنم كَا ُنوا َقوما َف ِ
َف َذانِ َك بر َهان ِ
اس ِقنيَ ﴾ [القصص 29 :ـ ..]32
ْ َ ِّ
ْ ً
هُْ
ْ ْ َ َ
ُْ
ولذلك كان ما رآه أو قام به عمال إبداعيا غري مسبوق بتعلم وال مترن ،ولذلك استوىل عليه
َاف َلدَ هي املُْ ْر َس ُل َ
ون﴾
َف إِ ِّين َال َخي ُ
وسى َال َت ْ
اخلوف يف بداية األمر ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا ُم َ
[النمل]10 :

قال األول :فام الثاين؟
قال الثاين :اإلعجاز املرتبط بالنبوة جيب أن يكون مقرتن ًا بدعوى السفارة والنبوة،
فإذا جت ّرد عنها ،وكان صاحبها صاحلا يسمى حينها كرامة ،ال معجزة ،كام قال تعاىل عام أكرم
ِ
اب َو َجدَ ِعنْدَ َها ِرزْ ًقا َق َال َيا َم ْر َي ُم َأنهى
السالمُ ﴿ :ك هل َام َد َخ َل َع َل ْي َها زَ ك َِر هيا املْ ْح َر َ
به مريم عليها ه
َل ِك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللهِ ِإ هن اهللهَ َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾ [آل عمران ..]37 :فحضور
الرزق بال سعي طبيعي مل يكن مقرتن ًا بدعوى النبوة ،فلذلك مل يوصف باإلعجاز ..وهكذا
نجد أكثر من يقومون باخلوارق أو يدعون أهنم يقومون هبا ال يذكرون أهنم أنبياء ،وال أي
وظيفة أخرى ترتبط بالنبوة.
قال األول :فام الفرق الثالث؟
الس َحرة يف حدّ القدرة البرشية ،وقابلة
قال الثاين :هو يف حتديد القدرة ،فقدرة َ
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للمعارضة  ،بخالف إعجاز األنبياء ..وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا الفرق عند ذكره لقصة
موسى عليه السالم مع السحرة ،حيث أدرك السحرة الفرق الكبري بني عملهم التخيييل
وبني ما جاء به موسى عليه السالم من اخلوارق ،والتي كانت حقيقية ال عالقة هلا باخليال،
الس َح َر ُة فِ ْرع َْو َن َقا ُلوا إِ هن َلنَا َألَ ْج ًرا إِ ْن ُكنها ن َْح ُن ا ْلغَالِبِنيَ َق َال َن َع ْم
كام قال تعاىلَ :
﴿و َجا َء ه
ِ
وسى إِ هما َأ ْن ُت ْل ِق َي َوإِ هما َأ ْن َن ُك َ
ون ن َْح ُن املُْ ْل ِقنيَ َق َال َأ ْل ُقوا َف َل هام َأ ْل َق ْوا
َوإِ هن ُك ْم ملَ َن املُْ َق هربِنيَ َقا ُلوا َيا ُم َ
ِ
ِ
ْني الن ِ
َص َ
اك
َس َح ُروا َأع ُ َ
رت َه ُب ُ
وسى َأ ْن َأ ْل ِق ع َ
وه ْم َو َجا ُءوا بِس ْح ٍر عَظي ٍم َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُم َ
اس َ ْ
هاس َو ْ

احل ُّق َو َب َط َل َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ف َما َي ْأفِ ُك َ
ون َف ُغلِ ُبوا ُهنَالِ َك َوا ْن َق َل ُبوا
َفإِ َذا ِه َي َت ْل َق ُ
ون َف َو َق َع ْ َ
ِ
اغ ِرين و ُأ ْل ِقي السحر ُة س ِ ِ
ص ِ
ب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [األعراف 113 :ـ ]121
اجدي َن َقا ُلوا آ َمنها بِ َر ِّ
َ
َ َ َ ه ََ َ
قال األول :فام الفرق الرابع؟
قال الثاين :الرابع هو ّ
الس َحرة واملرتاضني ،وإن كانوا يأتون بالعجائب ويفعلون
أن ه
أن واحد ًا منهم ال جيرؤ عىل حتدّ ي الناس ،ودعوهتم إىل مقابلته ،لعلمهم ّ
الغرائب ،إالّ ّ
بأن
الدعوة إىل التحدّ ي لن تتم لصاحلهم ،إذ ما أكثر السحرة وأهل الرياضة من أمثاهلم ..وهذا

فإهنم ال يأتون بمعجزة إالّ ويقرنوها بالتحدّ ي ،ولذلك ُأمر النبي
بخالف أهل اإلعجازّ ،
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
 بأن يقولُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
آن َال َي ْأ ُت َ
ون بِ ِم ْثلِ ِه
َ
اإلن ُْس َو ِْ ُّ
ْ َ َ
ْ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
َو َل ْو ك َ
ريا﴾ [اإلرساء]88 :
ض َظ ِه ً
قال األول :فام الفرق اخلامس؟
قال الثاين :أن األنبياء عليهم السالم يتبنون من خالل تلك اآليات التي جيرهيا اهلل
تعاىل عىل أيدهيم أهداف ًا عالية ،ويتوسلون هبا إلثبات أحقية تلك األهداف ،ونرشها ..وهي
تتمثل يف الدعوة إىل عبادة اهلل تعاىل وحده ،وتليص اإلنسان من عبودية األصنام واحلجارة
واحليوانات ،والدعوة إىل الفضائل ونبذ الرذائل ،واستقرار النظام االجتامعي للبرش ،وغري
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ذلك ..وهذا بخالف املرتاضني والسحرة ،فغايتهم إ ّما كسب الشهرة والسمعة بني الناس،
أو مجع املال والثروة ،وغري ذلك ّمما يناسب متطلبات القوى البهيمية ،ولذلك ال ترى
مرتاض ًا أو ساحر ًا يقوم بنرش منهج أخالقي أو اجتامعي فيه إنقاذ البرش من الظلم
واالضطهاد ،ويدعو إىل التقوى والعفة وما شابه ..والسبب يف ذلك واضحّ ،
فإن األنبياء
عليهم السالم خرجيوا مدرسة إهلية تزخر بالدعوة إىل الفضائل واجتناب الرذائل ،فال
يقومون باإلعجاز إالّ لنرش أهداف مدرستهم ..وأما غريهم ،فهم خرجيوا املدرسة املادية
ا ّلتي ال َه هم هلا إالّ إرضاء ميوهلا احليوانية ،وإشباع ّ
لذاهتا وشهواهتا.
املشهد الرابع:
قالوا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال :لقد كان هذا املشهد من املشاهد التي صححت ِل الكثري من أخطائي حول
ارتباط املعجزة بالعقل ..وقد ميز هذا املشهد أن احلوار فيه مل يكن بني أصحايب من الربوبيني
وغريهم من املتدينني ،وإنام بني املتدينني أنفسهم ..بل بني معلم وتالميذه الصغار.
فبعد أن تركت ذينك الرجلني يتحدثان ،رست يف تلك املدينة إىل أن وجدت رجال
يف حلقه مع تالميذ هلم ،وهو يسأهلم قائال :واآلن ..أخربوين عن املعجزات ،وهل يمكن
اعتبارها خارقة للعقل؟
قال أحدهم :يستحيل ذلك ..فاهلل الذي خلق لنا العقول يستحيل أن يأمرنا باعتقاد
ما خيالفها.
قال آخر :كيف ذلك ،وقد أمرنا اهلل تعاىل باستعامل العقل فيام ال يعد من املواضع يف
القرآن الكريم؟
قال املعلم :فلم تسمى خوارق إذن؟
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قال أحدهم :ألهنا خوارق للعادات ..ال للعقول.
قال املعلم :فام الفرق بينهام؟
قال أحدهم( : )1األمور اخلارقة للعقل هي املضادة حلكم العقل البات ،كاجتامع
النقيضني وارتفاعهام ،ووجود املعلول بال علة ،وانقسام الثالثة إىل عددين صحيحني ..فإن
هذه أمور حيكم العقل باستحالتها وامتناع حتققها ..أما األمور اخلارقة أو املخالفة للقواعد
العادية ،فهي ُتعد حماال حسب األدوات واألجهزة العادية ،واملجاري الطبيعية ،ولكنها
ليست أمرا حماال عقال.
قال املعلم :فهال رضبتم لنا أمثلة توضح ذلك.
قال أحدهم :من األمثلة عىل ذلك ما جرت به العادة من أن حركة جسم من مكان
إىل مكان آخر تتحقق يف إطار عوامل وأسباب طبيعية بدائية أو وسائل صناعية متحرضة..
ولكن مل تعرف العادة أبدا حركة جسم كبري من مكان إىل مكان آخر بعيد عنه ،يف فرتة زمانية
ال تزيد عىل طرفة العني ،بدون تلك الوسائط العادية.
قال آخر :لكن هذا غري ممتنع عقال ،إذ ال يمتنع أن تكون هناك أسباب أخرى
لتحريك هذا اجلسم الكبري ،مل يقف عليها العلم بعد ،ومن هذا القبيل ما حكاه القرآن
الكريم من قيام من أويت علام من الكتاب بإحضار عرش بلقيس ،ملكة سبأ ،من بالد اليمن
إىل بالد الشام ،يف طرفة عني ،بال توسط يشء من األجهزة املادية املتعارفة ،بل بأسباب غيبية
كان مطلعا عليها ..فعمله هذا اخلارق للعادة ،غري خارق للعقل ملا ذكرنا ،وهو معجزة.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن معاجلة األمراض الصعبة كالسل والعمى ،أمر

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل ،70/3 ،فام بعدها.
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ممكن لذاته عقال ،لكنه كان أمرا حماال عادة يف القرون السالفة ،لقصور علم البرش عن
الوقوف عىل األجهزة واألدوية التي تعيد الصحة إىل املسلول ،والبرص إىل األعمى.
قال آخر :ومع تقدم العلم تذللت الصعاب أمام معاجلة هذه األمراض ،فصار
بإمكان الطبيب املاهر القيام باملعاجلة عن طريق األدوية والعمليات اجلراحية.
قال آخر :ويف املقابل هناك طريقة أخرى للعالج ،وهي الدعاء والتوسل إىل اخلالق
تعاىل ..والعالج ـ بكال الطريقتني ـ يشرتك يف كونه أمرا ممكنا عقال ،غري أنه خيتلف يف
الطريقة األوىل عن الثانية ،بالطريق والسبب.
قال آخر :فالطبيب املاهر يصل إىل غايته باألجهزة العادية ،فال يعد عمله معجزة وال
كرامة ،والنبي ـ كاملسيح عليه السالم وغريه ـ يصل إىل نفس تلك الغاية عن طريق غري
عادي ،فيسمى معجزة ..فالعمل يف كلتا الصورتني غري خارق ألحكام العقل ،إال أنه
موافق للعادة يف األوىل دون الثانية.
قال املعلم :ما دمتم قد ذكرتم هذا؛ فام تقولون فيمن يذكر أن املعجزات مالفة
ألصل العلية؟
قال أحدهم :مل نفهم ما تعني معلمنا الكريم.
قال املعلم :أنتم تعرفون أن بدهية العقل حتكم بأن كل ظاهرة ممكنة ،حتتاج يف حتققها
إىل علة.
قال أحدهم :أجل ..هذا أمر مل خيتلف فيه اثنان ،وعليه أساس التجربة والبحث
العلمي ،فإن العلامء ـ يف املختربات وغريها ـ يبحثون عن علل تكون الظواهر ،وموجداهتا،
فشأهنم كشف الروابط بني العلل املادية ومعاليلها.
قال املعلم :لكن الكتب الساموية ،والسري التارخيية ،تنسب إىل األنبياء عليهم
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الس الم ،أمورا ال تتفق بظاهرها مع هذا األصل ،حيث تنسب إىل موسى عليه السالم أنه
ألقى عصاه اخلشبية الصامء ،فانقلبت حية تسعى ..وأن املسيح عليه السالم كان يمسح بيده
عىل املرىض فيربؤون ..وأن احلىص سبحت يف كف رسول اهلل  ،وغري ذلك من
املعجزات ..واالعتقاد هبذه ال جيتمع مع قبول األصل العقيل املذكور ،ألن الثعبان يتولد
من البيضة بعد مرورها بمراحل عديدة من االنفعاالت الداخلية ..وإزالة املرض وعود
الصحة ،رهن استعامل األدوية وإجراء العمليات اجلراحية ..والتسبيح نوع تكلم حيتاج إىل
حنجرة وفم وهلوات ،يقوم به العاقل ..وهكذا ..وبذلك فإن ظهور املعجزات مع عدم علل
مادية تظهرها ،يعد خرقا لقانون العلية ،وقوال بتحقق املعلول بال علة ..فام تقولون يف هذا؟
قال أحدهم :إن املعرتض بام ذكرت ـ معلمنا الكريم ـ خلط بني عدم وجود العلة
املادية التي اعتاد عليها اإلنسان يف حياته ،وعدم العلة عىل اإلطالق؛ فالذي ييناقض قانون
العلية هو القول بأن املعجزة ظاهرة اتفاقية ال تستند إىل علة أبدا ،وهذا مما ال يقول به أحد
من املتدينني.
قال آخر :أما القول بعدم وجود علة مادية متعارفة للمعجزة ،فليس هو بإنكار
لقانون العلية عىل اإلطالق ونفيا للعلة من األساس ،وإنام هو نفي دور وتأثري قسم خاص
من العلل ،ونفي اخلاص ال يكون دليال عىل نفي العام.
قال آخر :وهذا القسم اخلاص من العلل ،املنفي يف مورد املعجزة ،هو العلل املادية
املتعارفة التي أنس هبا الذهن ،ووقف عليها العامل الطبيعي ،واعتاد اإلنسان عىل مشاهدهتا
يف حياته ..لكن ال يمتنع أن يكون للمعجزة علة أخرى مل يشاهدها الناس من قبل ،ومل
يعرفها العلم ،ومل تقف عليه التجربة.
قال آخر :وبعبارة أخرى ،كون املعجزة معلوال بال علة يشء ،وكوهنا معلولة لعلة
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غري معروفة للناس والعلم يشء آخر ..والباطل هو األول ،واملدعى هو الثاين.
قال املعلم :ما دمتم قد ذكرتم هذا ..فام هي العلة املحدثة للمعجزة؟
قال أحدهم :يف ذلك احتامالت متعددة ..منها أن تكون العلة هي اهلل تعاىل ،فهو من
يقوم بإجياد املعجزات والكرامات مبارشة من دون توسط علل وأسباب ..فكام أنه من
أوجد املادة األوىل ،وأجرى فيها علال وأنظمة ،قام يف فرتات خاصة بخلق الثعبان من
العصا اخلشبية ،وفجر املاء من الصخور الصامء ..وغري ذلك من خوارق الطبيعة والعادة.
قال آخر :لكن هذا ـ وإن كان أمرا ممكنا ،لعموم قدرته تعاىل عىل كل يشء ممكن بذاته
ـ إال أن سنة اهلل تعاىل التي أجراها يف الكون ،هي أن يكون لكل يشء سببا وعلة ..ولذلك،
فإنه من املستبعد أن خيالف اهلل تعاىل سنته يف هذا املجال املعجزات.
قال آخر :باإلضافة إىل هذا االحتامل ،هناك احتامل ثان ،وهو أن تكون العلة املحدثة
للمعجزة ،علة مادية غري متعارفة ،اطلع عليها األنبياء عليهم السالم يف ظل اتصاهلم بعامل
الغيب.
قال آخر :ذلك أنه ال بعد أن يكون لليشء علتان ،إحدامها يعرفها الناس ،والثانية
يعرفها مجع خاص فيهم.
قال آخر :ويمكن تقريب ذلك بمالحظة إثامر األشجار ،فإن له علة مادية يعرفها
الزارع العادي ،فتثمر يف ظل تلك العلة بعد عدة أعوام ،وهناك خرباء من مهنديس الزراعة
واقفون عىل خصوصيات يف الرتبة واألشجار والبيئة واملياه وغري ذلك ،توجب إثامر
األشجار يف نصف تلك املدة مثال.
قال آخر :فإذا كان هذا ملموسا لنا يف احلياة ،فال نستبعد أن يقف األنبياء املتصلون
بخالق الطبيعة ،عىل أرسار ورموز فيها ،يقدرون هبا عىل إجياد املعجزات.
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قال آخر :باإلضافة إىل هذا االحتامل ،هناك احتامل ثالث ،وهو أن املعجزات تتحقق
بفعل املالئكة عليهم السالم ..ذلك أن اهلل تعاىل وصفهم بقولهَ ﴿ :فاملُْدَ بر ِ
ات َأ ْم ًرا﴾
ِّ َ
[النازعات ، ]5 :أي بأمر منه سبحانه ،عند إرادة النبي إثبات نبوته هبا ..ولعل من هذا القبيل
ت ِم ْن ُد ِ ِ
وهن ْم ِح َجا ًبا َف َأ ْر َس ْلنَا
متثل الروح األمني عىل السيدة مريم ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف هات ََذ ْ
رشا َس ِو ًّيا﴾ [مريم]17 :
إِ َل ْي َها ُر َ
وحنَا َفت ََم هث َل َهلَا َب َ ً

قال آخر :باإلضافة إىل هذا االحتامل ،هناك احتامل رابع ،وقد ذهب إليه بعض
الفالسفة ،وإدراك صحته يتوقف عىل معرفة القدرة العظيمة التي متتلكها النفس البرشية،
حيث يذكر هؤالء أن اإلنسان كلام ازداد توجها إىل باطنه ،وانقطاعا عن الظواهر املادية
املحيطة به ،كلام تفجرت مكامن قدرات نفسه وتأجج أوار طاقاهتا ،وبالعكس ،كلام ازداد
انغامسا يف دركات امللذات ،وإشباع الغرائز ،كلام مخدت طاقاهتا وانطفأت قدراهتا.
قال آخر :ويستدلون لذلك بام يقوم به املرتاضون من خوارق األفعال وعجائبها،
حيث يرفعون األجسام الثقيلة التي ال يتيرس رفعها إال بالرافعات اآللية ،ويستلقون عىل
املسامري احلادة ،ثم تكرس الصخور املوضوعة عىل صدورهم باملطارق ..وغري ذلك مما يراه
السائح يف بالد اهلند وغريها ،وتواتر نقله يف وسائل اإلعالم كاجلرائد واملجالت
واإلذاعات ..وكل ذلك دليل قاطع عىل أن يف باطن اإلنسان قوى عجيبة ال تظهر إال حتت
رشائط خاصة.
قال آخر :وبعبارة أخرى ،فإن نفس اإلنسان كام تسيطر عىل أعضاء البدن ،فتنقاد
إلرادهتا ،وتتحرك قياما وجلوسا بمشيئتها ،فكذلك تسيطر ـ يف ظل تلك الظروف اخلاصة
ـ عىل موجودات العامل اخلارجي ،فتقودها بإرادهتا ،وتضعها ملشيئتها ،وتقدر ،بمجرد
اإلرادة ،عىل إبطال مفعول العلل املادية يف مقام التأثري ،وغري ذلك من األفعال.
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قال آخر :وليس القيام بعجائب األمور من خصائص املرتاضني ،بل إن هناك أناسا
مثاليني ،أفنوا أعامرهم يف سبل العبادة ومعرفة الرب ،بلغوا إىل حد قدروا معه عىل خرق
العادة واملجاري الطبيعية.
قال آخر :وأذكر أن ابن سينا قال يف هذا املجال( :إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته
فعال ،أو حتريكا ،أو حركة ترج عن وسع مثله ،فال تتلقه بكل ذلك اإلستنكار ،فقد جتد إىل
سببه سبيال يف اعتبارك مذاهب الطبيعة ..وإذا بلغك أن عارفا حدث عن غيب فأصاب،
متقدما ببرشى أو نذير ،فصدق وال يتعرسن عليك اإليامن به ،فإن لذلك يف مذاهب الطبيعة
أسبابا معلومة)

()1

قال آخر :ومثل ذلك قال صدر املتأهلني( :ال عجب أن يكون لبعض النفوس قوة
إهلية ،فيطيعها العنرص يف العامل املادي ،كإطاعة بدنه إياها؛ فكلام ازدادت النفس جتردا
وتشبها باملبادئ القصوى ،ازدادت قوة وتأثريا فيام دوهنا؛ فإذا صار جمرد التصور سببا
حلدوث هذه التغريات ـ طاعة البدن للنفس ـ يف هيوىل البدن ،ألجل عالقة طبيعية وتعلق
جبيل هلا إليه ،لكان ينبغي أن يؤثر يف هيوىل العامل مثل هذا التأثري ،ألجل اهتزاز علوي
للنفس ،وحمبة إهلية هلا ،فتؤثر نفسه يف األشياء)

()2

قال آخر :ويدل هلذا الذي قاله هؤالء ما يذكره اهلل تعاىل من أفعال السحرة الواقعة
ون ِمن ُْه َام َما ُي َف ِّر ُق َ
بإذنه تعاىل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َي َت َع هل ُم َ
ني املَْ ْر ِء َوزَ ْو ِج ِه َو َما ُه ْم بِ َض ِّاري َن
ون بِ ِه َب ْ َ
ِ
بِ ِه ِمن َأ ٍ
حد إِ هال بِإِ ْذن اهللهِ﴾ [البقرة]102 :
ْ َ
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فهناك من اآليات الكريمة ما هو أرصح منها يف نسبة
( )1اإلشارات والتنبيهات ،مع رشح املحقق الطويس ج  3ص .397
( )2املبدأ واملعاد ،ص .355
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اخلوارق إىل أصحاب النفوس القوية ،كام ورد يف أحوال سليامن عليه السالم عندما طلب
من املأل إحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إىل فلسطني قبل أن يأتوه مسلمني ،فذكر عفريت
من اجلن إنه قادر عىل محله واإلتيان به قبل انفضاض جملس سليامن ،ولكن من كان عنده
علم من الكتاب قال إنه قادر عىل اإلتيان به قبل أن يرتد طرف سليامن إليه ،وبالفعل ،بأرسع
من ملح البرص ،كان العرش ماثال أمامه.
قال آخر :ويف القرآن الكريم إشارات إىل هذا املعنى حيث ينسب تعاىل اإلتيان
َان لِرس ٍ
يت بِآ َي ٍة إِ هال بِإِ ْذ ِن اهللهِ﴾ [الرعد،]38 :
ول َأ ْن َي ْأ ِ َ
باملعجزة إىل نفس الرسول بقولهَ :
﴿و َما ك َ َ ُ
فإن الفاعل يف (يأيت) هو الرسول املتقدم عليه.
قال آخر :ويؤيد هذا االحتامل ما ورد يف وصف األنبياء عليهم السالم بأهنم جند
﴿و َل َقدْ َس َب َق ْت
اهلل ،وأهنم منصورون يف مرسح التحدي ومقابلة األعداء ،كام قال تعاىلَ :
ِِ ِ
ِ
ِ
ون َوإِ هن ُجنْدَ نَا َهل ُ ُم ا ْلغَالِ ُب َ
ور َ
ون﴾ [الصافات 171 :ـ ،]173
كَل َم ُتنَا لع َبادنَا املُْ ْر َسلنيَ إِ ههنُ ْم َهل ُ ُم املَْن ُْص ُ
وكون النبي منصورا يف مجيع املواضع ،ومنها مواضع التحدي ،يدل عىل أن له دورا يف
اإلتيان بخوارق العادات.
َب اهللهُ َألَغْلِ َب هن َأنَا َو ُر ُس ِيل﴾ [املجادلة،]21 :
قال آخر :ونظري ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :كت َ
فوصف النبي  بكونه غالبا ،يدل عىل كونه داخال يف مواضع التحدي ..وال دليل عىل
اختصاص اآليتني باملغازي واحلروب ،بل إطالقهام يدل عىل كوهنم منصورين وغالبني يف
مجيع مواقع املقابلة ،سواء أكانت حماجة أو حتديا باإلعجاز أو حربا وغزوا.
قال آخر :وهذا الفعل العظيم للنفوس ،إنام يقع بأمره تعاىل وتأييده ،ولذا كانت
ِ
ِ
الس ْح ُر
وسى َما ج ْئ ُت ْم بِه ِّ
حتصل هلم الغلبة يف موارد املجاهبة؛ كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َل هام َأ ْل َق ْوا َق َال ُم َ
ِإ هن اهللهَ َس ُي ْبطِ ُل ُه ِإ هن اهللهَ َال ُي ْصلِ ُح ع ََم َل املُْ ْف ِس ِدي َن﴾ [يونس ..]81 :فهذه اآليات العامة تدل
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بظهورها عىل كون الفاعل للخوارق نفوس األنبياء وأرواحهم ،بإذن اهلل سبحانه.
قال آخر :وهناك آيات أخرى خاصة ،تسند إىل خصوص بعض األنبياء خوارق
العادة ،بل ائتامر الكون بأمرهم ،كام قال تعاىل﴿ :ولِس َليام َن الريح ع ِ
جت ِري بِ َأ ْم ِر ِه إِ َىل
َاص َف ًة َ ْ
ِّ َ
َ ُ َْ
ِ
ْاألَر ِ ِ
يش ٍء عَاملِنيَ ﴾ [األنبياء ،]81 :ففي قوله (بأمره) يدل عىل أن
ض ا هلتي َب َار ْكنَا ف َ
ْ
يها َو ُكنها بِ ُك ِّل َ ْ
إرادته كانت نافذة يف لطائف أجزاء الكون.
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىل يف املسيح عليه السالمَ ﴿ :أ ِّين َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ال ِّط ِ
ني
ِ
كَهيئ َِة ال هط ِري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
يه َف َي ُك ُ
ص َو ُأ ْحيِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن
ون َط ْ ًريا بِإِ ْذن اهللهِ َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
َْ
ْ
ِ
ِ
ت ُل ُق ِم َن ال ِّط ِ
يها َف َت ُك ُ
﴿وإِ ْذ َ ْ
ون َط ْ ًريا
ني ك ََه ْيئَة ال هط ْ ِري بِإِ ْذ ِين َف َتنْ ُف ُخ ف َ
اهللهِ﴾ [آل عمران ،]49 :وقالَ :
ص بِإِ ْذ ِين َوإِ ْذ ُت ِْر ُج املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِين﴾ [املائدة ،]110 :فاآلية تنص عىل
بِإِ ْذ ِين َو ُت ْ ِربئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
أن نفخ الروح يف اهليكل الطيني للطري ،رهن طاقة املسيح البرشية ،وكذلك إبراء األكمه
واألبرص ،وإحياء املوتى ،وكل ذلك بإذن اهلل تعاىل ومشيئته.
قال آخر :وهذا ما تشري إليه اآلية التي تنقل ماطبة يوسف عليه السالم إخوته بقوله:
ييص َه َذا َف َأ ْل ُقوه ع ََىل وج ِه َأ ِيب ي ْأ ِ
﴿ا ْذ َهبوا بِ َق ِم ِ
ت َب ِص ًريا﴾ [يوسف ،]93 :واآلية التالية تبني
َ
َ ْ
ُ
ُ
نتيجة أمرهَ ﴿ :ف َل هام َأ ْن َجا َء ا ْل َب ِش ُري َأ ْل َقا ُه ع ََىل َو ْج ِه ِه َف ْارتَده َب ِص ًريا﴾ [يوسف ..]96 :فالعامل املؤثر
يف اسرتجاعه برصه ،بعدما ابيضت عيناه من احلزن ليس هو القميص ،وال حامل البشارة،
بل هو نفس إرادته الزكية املؤثرة بإذن اهلل ،وعندما تقتيض املصلحة ذلك ..وإنام توسل
بالقميص ليعلم أنه هو القائم بذلك.
قال املعلم :بورك فيكم ..واآلن أخربوين عمن يعترب املعجزات هادمة لربهان
النظم ..ذلك أن املعجزات خارقة للعادة والسنن السائدة يف هذا النظام ،وبذلك ،فإهنا ُتعد
استثناء فيه ونوع مالفة له ..فخلق الثعبان فجأة من اخلشب اليابس ،وخروج الناقة من
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اجلبل الصخري األصم ،وما شابه ذلك ،ينفي وجود املحاسبة يف تكون تلك الظواهر.
قال أحدهم :إن املعرتض بام ذكرت معلمنا مل يقف عىل أساس برهان النظم أوال،
كام مل يقف عىل حقيقة اإلعجاز وماهيته ثانيا ..ولذلك اعرتض بأن القول باإلعجاز خيالف
برهان النظم.
قال آخر :أما األول ،فألن املعرتض تصور أن برهان النظم يبتني عىل وجود نظم
واحد بالعدد سائد عىل اجلميع ،وقائم بمجموع األشياء يف العامل ،بحيث لو شوهد خالف
النظم يف جزء من أجزائه لبطل الربهان ،بحكم كونه واحدا بالعدد غري قابل لالنقسام،
واحلقيقة خالف ذلك ،فإن برهان النظم واحد بالنوع كثري بالعدد ..فهو يتمثل ويتجسد يف
كل ذرة خاضعة يف ذاهتا للنظام؛ فتكون كل ذرة باستقالهلا حاملة لربهان النظم والداللة
عىل وجود الصانع القادر العليم ،من دون توقف يف داللتها عىل سيادة النظم يف الذرات
األخرى.
قال آخر :ويف احلقيقة ،إن برهان النظم يتكثر عددا بتكثر الذرات واألجزاء
والظواهر اخلاضعة للنظام ،ولو فرض فقدان النظم يف جزء وظاهرة ،أو أجزاء وظواهر ـ
كام يدعيه املعرتض يف جمال اإلعجاز ـ لكفى وجود النظم يف سائر األجزاء والظواهر ،يف
إثبات الصانع ،ففي كل يشء له آية تدل عىل أنه واحد.
قال آخر :ففي كل خلية وعضو من اإلنسان الواحد يتجسد برهان النظم ،ويتكثر
بتكثرها؛ فكيف إذا الحظنا جمموع البرش واملخلوقات والكواكب واملجرات.
قال آخر :وكام أن طغيان غدة من النظام السائد عىل سائر الغدد يف بدن اإلنسان ،كام
هو احلال يف الرسطان ،ال يرض بربهان النظم القائم هبذا اإلنسان ،فكذلك اخلروج عن
النظام يف جمال اإلعجاز ،ألغراض تربوية ،وهلداية الناس إىل اتصال النبي بعامل الغيب ،فإنه
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ال يؤثر شيئا يف برهان النظم من باب أوىل.
قال آخر :وأما الثاين ،فألن اإلعجاز ليس من األمور املتوفرة يف حياة األنبياء ،بحيث
يكون النبي مصدرا له يف كل حلظة وساعة ويوم ،ويكون خرق العادة وهدم النظام شغله
الشاغل ،وإنام يقوم به األنبياء يف فرتات خاصة وحساسة لغايات تربوية.
قال آخر :ثم إن النبي إذا أراد اإلتيان باملعجزة ،أطلع الناس مسبقا عىل أنه سيقوم
بخرق العادة يف وقت خاص ،وهذا دال عىل وجود قوة قاهرة مسيطرة عىل العامل ،تقوم كلام
شاءت واقتضت احلكمة واملصلحة القدسية ،بخرق بعض النظم والتخلف عنها؛ فالعامل،
قبضه وبسطه ،وسن أنظمته وخرقها ،بيد خالقه ،يفعل ما يشاء حسب املصالح.
قال آخر :وبذلك ،فإن اإلعجاز ليس خرقا جلميع النظم السائدة عىل العامل ،وإنام هو
خرق يف جزء من أجزائه غري املتناهية اخلاضعة للنظام والدالة بربهان النظم عىل وجود
الصانع ..باإلضافة إىل أن قيام األنبياء باإلعجاز إنام حيصل بعد اقرتانه باإلعالم املسبق،
حتى يقف الناظرون عىل أن خرق العادة وقع بإرادة ومشيئة القوة القاهرة املسيطرة عىل
الكون واملجرية للسنن واألنظمة فيه.
قال آخر :باإلض افة إىل ذلك ،فإن اإلعجاز ،وإن كان خرقا للسنن العادية ،إال أنه
ربام يقع حتت سنن أخرى جمهولة لنا معلومة عند أصحاهبا ،فهي ترق النظام العادي،
وجتري نظاما آخر غري عادي ،ال يقل يف نظمه عنه.
قال املعلم :بورك فيكم ..واآلن أخربوين عن عالقة املعجزة بالنبوة ..وهل يمكن
اعتبار املعجزة دليال عىل صدق دعوى النبوة؟
قال أحدهم :عند البحث يف صفحات التاريخ نجد الكثري ادعوا السفارة من اهلل
واإلنباء عنه ،عن كذب وافرتاء ،ومل يكن هلم متاع غري التزوير ،وال هدف هلم سوى السلطة
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والرئاسة ..ولذلك كان من حكمة اهلل تعاىل وضع معايري وضوابط لتمييز النبي عن املتنبي،
وهي كثرية ..ومن مجلتها جتهز املدعي باإلعجاز ،وإتيانه بخوارق العادة ،متحديا هبا غريه
عىل وجه اليقدر أحد عىل مقاومته ،حتى نوابغ البرش.
قال آخر :ومن خالل التأمل يف القرآن الكريم نجده يذكر أن طلب اإلعجاز باعتباره
دليال عىل صدق املدعي ،كان أمرا فطريا ،يطلبه الناس من األنبياء عند دعواهم النبوة
والسفارة اإلهلية ،وألجل ذلك ملا ادعى صالح عليه السالم النبوة ،قوبل بجواب قومه:
ِِ
ِ
ِ ٍ
ْت إِ هال ب َ ِ
الصادقنيَ ﴾ [الشعراء]154 :
﴿ َما َأن َ
رش م ْث ُلنَا َف ْأت بِآ َية إِ ْن ُكن َْت م َن ه
َ ٌ
قال آخر :وقد خيرب األنبياء الناس بتجهيزهم باملعجزات عند طرحهم دعوى النبوة،
﴿ح ِق ٌيق ع ََىل َأ ْن َال
قبل أن يطلبها الناس منهم ،كام قال موسى عليه السالم ماطبا الفراعنةَ :
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َأ ُق َ
رسائِ َيل َق َال إِ ْن ُكن َْت
ول ع ََىل اهللهِ إِ هال ْ َ
احل هق َقدْ ج ْئ ُت ُك ْم بِ َب ِّينَة م ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْرس ْل َمع َي َبني إ ْ َ
ت ِهبا إِ ْن ُكن َْت ِمن الص ِ
ِجئ َ ٍ ِ
اد ِقنيَ ﴾ [األعراف 105 :ـ  ،]106وكام ورد ذلك يف حق عيسى
َ ه
ْت بِآ َية َف ْأ َ
﴿و َر ُس ً ِ ِ ِ
رسائِ َيل َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن
املسيح عليه السالم ،كام قال تعاىلَ :
وال إ َىل َبني إ ْ َ
م﴾ [آل عمران]49 :
َر ِّب ُك ْ

قال املعلم :بوركتم ..واآلن أخربوين كيف تردون عىل من يذكر أن وجه داللة
االعجاز عىل صدق قول املدعي دليل إقناعي ،يريض عامة الناس وسوادهم وجيلب
اعتقادهم بصدق دعوى املدعي ..وليس دليال برهانيا بحيث يكون بني املعجزة وصدق
املدعي رابطة منطقية ،تستلزم األوىل معها ،وجود الثانية ..ويستدل لذلك بأن الدليل
الربهاين يتوقف عىل وجود رابطة منطقية بني املدعي والدليل ،وتلك الرابطة غري موجودة
يف املقام ،إذ كيف يكون خرق العادة وعجز الناس عن املقابلة ،دليال عىل صدق املدعي يف
كونه نبيا وحامال لرشيعة إهلية ،إذ لو صح ذلك لصح أن يقال :إن قيام الطبيب بعملية
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جراحية بديعة ،دليل عىل صدق مقاله يف املسائل النجومية والفلكية ،أو صدق تطيطاته
السياسية واالجتامعية .ومن املعلوم ،انتفاء الرابطة املنطقية بينها.
قال أحدهم :من األدلة التي تدحض هذا الزعم جمموعة مقدمات ..أوهلا أن اخلالق
عادل ال جيور ،وحكيم ال يفعل ما يناقض احلكمة.
قال آخر :وثانيها أنه سبحانه يريد هداية الناس ،وال يرىض بضاللتهم وكفرهم.
قال آخر :وثالثها أن املعجزة إنام تعد سندا لصدق دعوى النبوة إذا كان حاملها
واجدا لرشطني ..أوهلام أن تكون سريته طاهرة مل يسودها يشء من األعامل املشينة ..وأن
تكون رشيعته مطابقة للعقل ،وموافقة للفطرة ،أو عىل األقل ،ال يرى فيها ما خيالف العقل
والفطرة.
قال آخر :فلو انتفى الرشط األول ،بأن كانت سوابقه سيئة ،لكفى ذلك يف تنفر
الناس عنه ..وكذا لو انتفى الرشط الثاين ،بأن كانت رشيعته مالفة للعقل والفطرة ،ألنه ال
يمكن ألصحاب العقول السليمة حينها أن يقبلوها.
قال آخر :أما لو توفر الرشطان فيه ،فحينها تتطاول إليه األعناق ،وتنقاد له القلوب،
ولرشعه العقول ،فيسلمون ما يقول ،ويطيعون ما أمر.
قال آخر :وهلذا؛ فإنه لو كانت دعوة هذا املدعي صادقة ،فإعطاؤه القدرة عىل اإلتيان
بالعجائب واخلوارق ،مطابق للحكمة اإلهلية.
قال آخر :وأما لو كانت دعواه كاذبة ،فإعطاؤه تلك القدرة ،وتسخري عامل التكوين
له يف تلك الظروف ،عىل خالف احلكمة ،ذلك أ ن اهلل تعاىل يريد هداية الناس ،وال يرىض
بإضالهلم.
قال آخر :وذلك ألنه تعاىل يعلم أن الظروف توجد يف الناس خضوعا هلذا
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الشخص ،فيكون إقداره عىل االعجاز ،مع كونه كاذبا ،إغراء بالضاللة ،وصدا عن اهلداية،
واهلل تعاىل حكيم ال يفعل ما يناقض غرضه وينايف إرادته ،فأي داللة منطقية أوضح من
ذلك؟
قال آخر :ويمكنك أن تضع هذا اإلستدالل يف قالب القياس املنطقي ،فتقول :إنه
سبحانه حكيم ..واحلكيم ال جيعل الكون وال بعضه مسخرا للكاذب ..وبذلك فإن اهلل
سبحانه ال جيعل الكون وال بعضه مسخرا للكاذب ..لكن املفروض أن هذا املدعي مسخر
للكون ،فينتج أنه ليس بكاذب بل صادق.
قال آخر :وداللة املعجزة عىل صدق دعوى النبوة يتوقف عىل القول باحلسن والقبح
العقليني ،أما الذين أعدموا العقل ومنعوا حكمه هبام ،فيلزم عليهم سد باب التصديق
بالنبوة من طريق اإلعجاز ،ألن اإلعجاز إنام يكون دليال عىل صدق النبوة ،إذا قبح يف العقل
إظهار املعجزة عىل يد الكاذب ،فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه ،واحتمل صحة إمكان
ظهوره عىل يد الكاذب ،ال يقدر عىل التمييز بني الصادق والكاذب.
قال آخر :وقد أشار بعض املتكلمني إىل هذا ،فقال( :إنام كان ظهور املعجزة طريقا
ملعرفة صدقه ألن اهلل تعاىل خيلق عقيبها العلم الرضوري بالصدق ،كام إذا قام رجل يف جملس
ملك بحضور مجاعة ،وادعى أنه رسول هذا امللك إليهم ،فطالبوه باحلجة ،فقال :احلجة أن
خيالف هذا امللك عادته ،ويقوم عىل رسيره ،ثالث مرات ويقعد ،ففعل ..فإنه يكون تصديقا
له ،ومفيدا للعلم الرضوري بصدقه من غري ارتياب)

()1

قال آخر :وهذه قاعدة مطردة جيري عليها العقالء من الناس فيام يشبه هذه األمور،

( )1رشح القوشجي عىل التجريد ،ص .465
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وال يشكون فيها أبدا؛ فإذا ادعى أحد من الناس سفارة عن ملك من امللوك يف أمور تتص
برعيته ،كان من الواجب عليه أوال أن يقيم عىل دعواه دليال يعضدها ،حني تشك الرعية
بصدقه ،وال بد من أن يكون ذلك الدليل يف غاية الوضوح.
قال آخر :فإذا قال هلم ذلك السفري :الشاهد عىل صدقي أن امللك غدا سيحييني
بتحيته اخلاصة التي حييي هبا سفراءه اآلخرين ،فإذا علم امللك ما جرى بني السفري وبني
الرعية ،ثم حياه يف الوقت املعني بتلك التحية ،كان فعل امللك هذا تصديقا للمدعي يف
السفارة ،وال يرتاب العقالء يف ذلك ،ألن امللك القادر املحافظ عىل مصالح رعيته يقبح
عليه أن يصدق هذا املدعي إذا كان كاذبا ،ألنه يريد إفساد الرعية.
قال آخر :ومما يدل يف القرآن الكريم عىل هذا ما ورد فيه من التهديدات بمعاقبة
﴿و َل ْو َت َق هو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
يل
النبي وإهالكه إذا كذب عىل اهلل تعاىل ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ني ُثم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ن﴾ [احلاقة 44 :ـ ]47
اج ِزي َ
ْ
َ
َألَ َخ ْذنَا منْ ُه بِا ْل َيم ِ ه
قال آخر :فاملراد من اآلية الكريمة أن حممدا  الذي أثبتنا نبوته ،وأظهرنا املعجزة
لتصديقه ،ال يمكن أن يتقول علينا بعض األقاويل ،ولو صنع ذلك ،ألخذنا منه باليمني،
ولقطعنا منه الوتني ،فإن سكوتنا عن هذه األقاويل ،إمضاء منا هلا ،وإدخال للباطل يف
رشيعة اهلدى ،فيجب علينا حفظ الرشيعة يف مرحلة البقاء ،كام وجب علينا يف مرحلة
احلدوث.
قال آخر :وبذلك ،فإن هذه اآليات الكريمة حتكي عن سنة إهلية جارية يف خصوص
من ثبتت نبوهتم باألدلة القطعية ودلت معجزاهتم عىل أهنم حتت رعايته سبحانه ،الذي
أقدرهم هبا عىل الترصف يف الكون.
قال آخر :فاإلنسان الذي يصل إىل هذا املقام ،يستوِل عىل جمامع القلوب ،ويسخر
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الناس بذلك ملتابعته ،فكل ما يلقيه ،ويرشعه ،يأخذ طريقه إىل التنفيذ يف حياة الناس
واملجتمع ،فلو افتعل هذا اإلنسان ـ يف مثل هذه الظروف ـ كذبا عىل اهلل تعاىل ،اقتضت
حكمته سبحانه إهالكه وإبادته ،ملا يف إبقائه وإدامة حياته ،من إضالل الناس ،وإبعادهم
عن طرق اهلداية ،األمر الذي يناقض مقتىض احلكمة اإلهلية التي شاءت هداية الناس
وإبعادهم عن وسائل الضاللة.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن اهلدف من إعطاء النبي القدرة عىل خرق العادة
امللموسة ـ كقلب العصا حية مثال ـ هو كونه دليال عىل أهنم قادرون عىل خرق عادة أخرى
غري ملموسة ،وهي االتصال بعامل الوحي وكون إدراكات النبي خارجة عن إطار
اإلدراكات العادية املتعارفة.
قال آخر :ذلك أن الناس الذين كان يواجههم األنبياء عليهم السالم كانوا يعتربوهنم
من عامل الغيب ،وأهنم جيب أن يكونوا من جنس املالئكة ،وال يصح أن يكون إنسانا مثلهم،
ِ
ِ
رش ِم ْث ُلنَا ُت ِريدُ َ
ون َأ ْن ت َُصدُّ ونَا
كام قال تعاىل حيكي عنهم هذا االعرتاضَ ﴿ :قا ُلوا إ ْن َأ ْن ُت ْم إ هال َب َ ٌ
ع هَام ك َ
َان َي ْع ُبدُ

آ َباؤُ نَا﴾ [إبراهيم]10 :

قال آخر :وكان األنبياء جييبون سؤاهلم بأن املامثلة أساس التبليغ ،والوحدة النوعية
غري مانعة منه ،إلمكان أن يتفضل فرد من نوع عىل فرد من ذاك النوع ،فيكون الفاضل
مرسال ،واملفضول مرسال إليه ..والقرآن الكريم حيكي هذا اجلواب ،بقولهَ ﴿ :قا َل ْت َهل ُ ْم
رس ُلهم إِ ْن نَحن إِ هال ب َرش ِم ْث ُل ُكم و َلكِن اهللهَ يمن ع ََىل من ي َشاء ِم ِ ِ ِ
ن ع َباده﴾ [إبراهيم]11 :
َ ْ َ ُ ْ
ْ َ ه َ ُ ُّ
ُ ُ ُ ْ
ْ ُ َ ٌ
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن األنبياء عليهم السالم كانوا يدعون أهنم يتلقون
األصول واملعارف واألحكام والفروع من اهلل سبحانه عن طريق الوحي ،وهو إدراك
خاص يوجد فيهم وال يوجد يف غريهم ،وليس من قبيل اإلدراكات العادية التي جيدها كل
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إنسان يف صميم ذاته من طريق اإلبصار بالعني ،والسمع باألذن ،والتفكر واإلستدالل
بالعقل.
قال آخر :وهلذا؛ فإهنم يواجهون بمن يقول هلم :نحن ال نؤمن بقولكم هذا إال إذا
شاهدنا خرقا للعادة يامثل ما تدعون ،حتى نستدل بخرق عادة مرئية ،عىل وجود نظريها يف
باطن وجودكم ،وصميم حقيقتكم.
قال آخر :ومن منطلق إجابة هذا السؤال ،كان االنبياء يفعلون اخلوارق ،ويأتون
باملعجزات ،حتى يدللوا بذلك عىل متكنهم من خرق العادة مطلقا ،سواء أكانت مرئية ـ
كقلب العصا إىل الثعبان ،وتسبيح احلىص ـ أو غري مرئية ـ كاإلدراك غري املشابه لإلدراكات
العادية ،الذي هو الوحي ..وإن شئت قلت :كانوا يستدلون بخرق العادة امللموسة ،عىل
غري امللموسة منها.
املشهد اخلامس:
قالوا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال :لقد كان هذا املشهد من املشاهد التي قربت ِل الوحي الذي يذكره املؤمنون
بالنبوة ،باعتباره رضورة من رضوراهتا ،وقد حصل ِل هذا املشهد ،وأنا يف بعض
املستشفيات النفسية ،حيث رأيت نفرا من الناس جيتمعون حول بعض األطباء ،وهم
حيدثوهنم عن بعض الغرائب التي يروهنا من الذين يزورون عياداهتم.
ولست أدري كيف انتقل احلديث بعدها إىل الوحي ،وأظنه من بعض أصحابنا
الربوبيني الذين راحوا يذكرون أن الوحي ليس سوى حالة من احلاالت النفسية ،أو مرض
من أمراضها.
وحينها تعجب أولئك األطباء من ذكره هلذا ،وقال أحدهم :هل ترى أنه من
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املستحيل عىل اهلل أن يوفر لبعض خلقه القابلية لتلقي وحيه وإهلامه وتعاليمه؟
قال الرجل :ال ..ولكن أتكلم عن الواقع ..ونحن مطالبون بأن نتعقل ما نعيشه يف
الواقع ،وإال وقعنا يف اخلرافة من حيث ال ندري.
قال الطبيب :وحتى لو جلأنا إىل الواقع ،فإنا نرى فيه من الشواهد والظواهر ما يدعم
الوحي اإلهلي ..وبأمجل الوجوه وأكملها ..بل إننا يف واقعنا املعارص ،وحتت مظلة العلم
نستطيع ان نفهم هذه املسألة بسهولة تامة بفضل احلقائق املعلومة.
قال آخر( :)1ذلك أن هناك وقائع كثرية جدا جتري من حولنا يف كل حلظة ،ونحن
نعجز عن ادراكها أو سامعها ،أو االحساس هبا بوساطة أجهزتنا العصبية ،وقد اخرتع البرش
آالت كثرية أثبتت أهنا تستطيع إدراك األحداث الكثرية التي اليمكننا سامعها بالطرق
السمعية التقليدية.
قال آخر :وهذ الطاقة غري العادية للسامع ال تص اآلالت العلمية احلديثة ،وإنام
وهبها اهلل لبعض احليوانات أيضا ،ومما الشك فيه أن جهاز سامع االنسان حمدود جدا ،لكن
أجهزة بعض احليوانات تتلف كل االختالف؛ فالكلب ،مثال ،يستطيع أن يشم ريح
احليوان الذي مر من الطريق ،ومن ثم استغلت الكالب يف البحث عن اجلرائم واملجرمني..
وهناك حيوانات كثرية تسمع أصواتا ترج عن نطاق أسامعنا.
قال آخر :وقد أثبتت البحوث يف هذا امليدان أن بعض احليوانات يتمتع بقوة
(االرشاق) ،فلو أنك وضعت حرشة مما يطلق عليه (العثة) ،وهي حرشة جمنحة ـ عىل نافذة
مفتوحة ـ فستحدث صوتا يسمع زوجها عىل مسافة بعيدة جدا ،ولسوف جييبها هذا الزوج

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اإلسالم يتحدى ،ص  ،107فام بعدها.
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أيضا بطريقته.
قال آخر :وهناك نوع خاص من هذه احلرشات يدعى (اجلندب) ،حيك رجليه
وجناحيه ويصوت بطريق غري عادية ،ويسمع عىل بعد نصف ميل ،وهو حيرك يف هذه
العملية ستامئة طن من اهلواء ،ليدعو زوجه ،وهذه الزوج ترسل أيضا وهي ساكنة بال حراك
جوابا النعرفه ،وانام يعرفه اجلندب الذكر ،ثم يلحق هبا أينام كانت.
قال آخر :واذا كان األمر كذلك ،فام وجه الغرابة يف ادعاء إنسان أنه يسمع صوتا من
لدن ربه ،اليدركه عامة الناس مادام من املمكن أن توجد يف هذا العامل حركات وأصوات
ال تسمعها آذان اإلنسان ،ولكن تسجلها اآلالت ..ومادامت هناك رسائل تدركها
حيوانات دون أخرى ..ما هو جانب التعجب واالستبعاد؟
قال آخر :إن اهلل تعاىل ـ حلكمة يعلمها ـ يرسل رسائل بوسائل خافتة خفية إىل
االنسان املختار للرسالة ،بعد أن يودع فيه صالحية التقاطها وفهمها ،فليس هناك من
تصادم يف احلقيقة ،بني مشاهداتنا وجتاربنا العلمية ،فهو واقع من الوقائع الكثرية التي
نشاهدها ونجرهبا يف أمكنة وطرق متلفة ،فالوحي إمكان ،وجدناه يف شكل الواقع بعد
التجربة.
قال آخر :وقد تبني أن جتارب االرشاق أو االنكشاف ومعرفة الغيب التص
احليوانات ،وانام توجد يف االنسان (بالقوة) ،وقد قال يف ذلك د .أليكسيس كاريل( :إن
حدود الفرد يف إطار الزمان واملكان هي جمرد افرتاض) ،فيستطيع عامل االرشاق أن جيعلك
تنام ،وتضحك ،أو تبكي ،كام يستطيع أن ينقل إليك كلامت أو خواطر ،لست عىل علم هبا..
إهنا عملية التستعمل فيها أية وسائل واليشعر هبا غري عامل اإلرشاق وصاحبه.
قال آخر :إن اإلرشاق أمر معروف لدى الناس ،وهو يدلنا عىل فهم ذلك النظام
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اإلرشاقي العظيم بني اإلله والعباد ،والذي يكون يف أكمل صوره حني يبلغ درجة
(الوحي) ،وهذا الوحي اليعدو أن يكون (إرشاقا كونيا) ،من نوع اإلرشاقات التي عهدناها
يف حياتنا عىل مستويات حمدودة.
قام أحد احلضور ،وقال :ال بأس ..قد نسلم لكم هبذا ..لكن هل ترون من
الرضوري أن خياطب اهلل إنسانا ،ليبلغ كالمه إىل الناس؟
قال أحد احلكامء :إن أكرب دليل عىل هذه الرضورة هو أن األمر الذي خيرب عنه
الرسول من أهم األمور التي تتعلق بحياة اإلنسان ومصرية ،واإلنسان اليستطيع أن يصل
إىل تلك احلقائق بجهوده الشخصية.
قال آخر :والدليل عىل ذلك أن اإلنسان يبحث منذ آالف السنني عن حقيقة الكون
كي يفهم أرسار بدء احلياة وهنايتها ،وحقائق الرش واخلري ،وكيفية صوغ اإلنسان من أجل
اإلنسانية ،وتنظيم أجهزة احلياة حتى تستطيع اإلنسانية أن تسري قدما يف طريق اخلري
والرفاهية ..ومل تكلل هذه اجلهود بالنجاح إىل يوم الناس هذا ،فقد كشفنا عن أرسار احلديد
والبرتول ،وتعرفنا عىل حقائق الطبيعة بعد جهد قصري ،لكننا عاجزون عن كشف (علم
اإلنسان) ،رغم أن جهود أعظم عقولنا العقربية تواصل البحث عن هذا العلم ،ومل تستطع،
حتى اآلن ،حتديد مبادئه وأسسه ،إن هذا هو أكرب دليل عىل أن اإلنسان حيتاج إىل هدى اهلل
من أجل أن يعرف نفسه.
قال آخر :ومن املسلم به عند اإلنسان اجلديد أنه مل يفلح بعد يف كشف لغز احلياة،
لكنه عىل كل حال يأمل يف أن يساعده القدر يوما لرفع القناع عن هذا الرس املعقد ،والريب
أن عجز جمتمع العلم والصنعة عن إشباع احلاجات النفسية لإلنسان يؤكد الفكرة التي
تقول( :إننا أعطينا أمهية غري عادية للعلوم املادية ،عىل حني تركنا العلوم اإلنسانية يف
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مراحلها البدائية) ،أما الذين دفع هبم طموحهم اجلارف إىل العمل يف هذا املجال ،جمال
(العلوم اإلنسانية) فهم كذلك مل يستطيعوا كشف يشء ما ،بل جلوا يف ضالهلم يعمهون.
قال آخر :لقد عرب بعض فالسفة الغرب عن ذلك ،فقال( :إن مبادىء الثورة
الفرنسية ،وأفكار ماركس ،ولينني ،التنطبق إال عىل اإلنسان العقيل املثاىل ،ومن الواجب
أن نشعر برصاحة تامة بأن قوانني العالقات اإلنسانية مل تكشف بعد ..أما االجتامع
واالقتصاد وما أشبههام ،فهي علوم افرتاضية حمضة ،بدون أدلة يمكن إثباهتا هبا)
قال آخر :نعم ..الشك أن علومنا اجلديدة قد فتحت جماالت أمام اإلنسان ،لكنها
يف نفس الوقت جعلت املسألة أكثر تعقيدا ،ومل تساعد يف حل األزمة يف أية مرحلة ،كام عرب
عن ذلك بعض علامء الغرب ،فقال( :إن الكون الذي كشفه العلم احلديث هو أكثر غموضا
وإهباما من التاريخ الفكري بأكمله ،والشك يف أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة من أي
عرص مىض ،لكن هذه املعلومات كلها غري مقنعة ،فنحن نواجه اليوم االهبام واملتناقضات
يف كل ناحية)
قال آخر :هذه الكارثة املؤسفة التي نقف أمامها ،بعد بحث طويل يف العلوم املادية
عن رس احلياة ،تدلنا عىل أن إدراك رس احلياة لن يتاح لإلنسان ،مع أن أحوالنا حتتم علينا
معرفة رس احلياة ،إذ أننا النستطيع مواصلة احلياة يف أكمل صورها دون معرفة؛ ولذلك كان
خري ما نتمنى بقبولنا أن ندركه ،واليرىض أسمى جزء من شخصيتنا ،وهو العقل ،أن
يطمئن بدونه ،فحياتنا مبعثرة لفقداننا هذه احلقيقة.
قال آخر :ولذلك؛ فإن هذه احلالة وحدها تكفي لنتبني حاجتنا الشديدة إىل
(الوحي) ،فأمهية رس احلياة ،ثم خروج هذا الرس عن دائرة قوى اإلنسان ،يدل عىل أنه البد
أن تأيت املعرفة من اخلارج أيضا ،كالضوء واحلرارة اللذين تتوقف عليهام حياة اإلنسان،
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ولكنهام هيئا من اخلارج.
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ثانيا ـ الدين ..واهلل
بعد أن انتهى املتحدث األول ..وهو كبري الربوبيني التائبني ،قام الثاين ،وقال :لقد
جاء اآلن دوري ..واسمحوا ِل أن أبدأ حديثي بام انتهى إليه حديث صاحبي ،فقد مررت
مثله بالكثري من املشاهد التي جعلتني أتىل عن كربيائي وعنادي وتعنتي ،ألقوم برحلة
البحث التي هدتني إىل اهلل ،وإىل الدين احلق.
قالوا :كيف ذلك؟
قال :لقد كان من أهم القضايا التي جعلتني أهتدي إىل احلق األشواق التي كانت
متأل عقيل وقلبي ،وتدعوين إىل البحث عن ريب.
ذلك أن تلك املعارف املحدودة التي استفدهتا من أساتذيت يف املدرسة الربوبية مل
تكن لرتوي غلييل ..ولذلك رحت أبحث يف األديان مجيعا ..بل يف كل التاريخ وتراث
البرشية لعيل أظفر بصفات أخرى ،أو بكامل وعظمة مل يطق عقيل املحدود أن يكتشفها.
وقد مررت يف أثناء رحلتي لذلك بالكثري من املشاهد ،والتي أتاحها اهلل ليعرفني به،
وبأيرس الطرق وأمجلها ..وسأحكي لكم ما تشاءون منها ،لعله يكون يف بعضها من اإلرشاد
لعقولكم ما يغنيكم عن العنت الذي وصل إليه عقيل ،وهو يبحث عن احلق.

 .1اهلل ..والربوبيون:
قال أحد احلضور :فحدثنا عن بداية تفكريك يف البحث عن اإلله الذي جاءت به
األديان؟
قال :عندما تواضعت نفيس ،وطأطأت من كربيائها أتاح اهلل ِل الكثري ممن دل عقيل
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عىل خطأ ما كنت فيه ..بل دلني عىل كربي وعنادي الذي جعلني أرفض كل العقول ما عدا
عقيل ..وبام أن مشاهد ذلك كثرية ،فسأحكي لكم ما بقي عالقا يف ذاكريت منها ..وأوهلا تلك
املشاهد التي شككتني يف الفكر الربويب الذي كنت أنتمي إليه.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن أوهلا.
قال :لقد بدأ أوهلا بعد فرتة قصرية من عوديت من زيارتكم إىل بالدي ،حينها أصابتني
وعكة خفيفة جعلتني أجلأ إىل طبيب قريب من منزِل ..وقد شاء اهلل أن تكون تلك الوعكة
سببا يف الصحة التي متتع هبا عقيل.
قالوا :كيف ذلك؟
قال :يف قاعة االنتظار ،سألني شيخ كبري عن صحتي ،فأخربته عن الوعكة التي
أصابتني ،فراح يدعو ِل بالشفاء.
ولست أدري كيف ابتسمت ابتسامة سخرية أمامه ،ثم قلت :اهلل أعظم من أن يلتفت
ِل ،أنا الذي ال يساوي شيئا أمام كونه الواسع ..هل تعلم كم تساوي األرض بالنسبة
للمجرة؟ ..وكم تساوي املجرة بالنسبة للكون؟ ..وكم أساوي أنا بني هؤالء مجيعا؟
ا بتسم هو اآلخر ابتسامة سخرية ،وقال :ما أقبح الصورة التي حتملها عن إهلك..
إنك تشبهه بنفسك وبعقلك وقدراتك واهتامماتك ..أنت هو الذي يشغلك الكبري عن
الصغري ..أما ربك فليس عنده كبري وال صغري ..فهو كام يرى املجرات التي تتحدث عنها
يراك ويرى الذرات ويرى كل يشء ..فهو اخلالق املدبر.
قلت :ال بأس ..قد هيتم يب ..وقد فعل ذلك حني وفر الدواء ..ولذلك ال حاجة ِل
بسؤاله ،ألنه وضع القوانني التي تدير كونه ..وال حاجة بعد ذلك إلزعاجه.
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قال :لقد ذكرت لك أن خطأك هو تومهك أن إهلك مثل نفسك ..فأنت تشبه إهلك
بنفسك ..اإلله ال ينزعج من ملوقاته إن طلبوا التواصل معه ..بل هو لكرمه يطلب ذلك
منهم ..ويدعوهم إىل سؤاله ..بل يرسل هلم من األسباب ما يضطرهم إىل سؤاله.
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا
قال ذلك ،ثم أخرج مصحفا من جيبه ،وقال :اسمع ملا يقوله ريبَ :
إِ َىل ُأم ٍم ِمن َقبلِ َك َف َأ َخ ْذنَاهم بِا ْلب ْأسا ِء و ه ِ
َرض ُع َ
ون َف َل ْو َال إِ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا
ْ ْ
َ
الرضاء َل َع هل ُه ْم َيت َ ه
ُ ْ َ َ َ ه
ِ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ هي َن َهل ُ ُم ه
ون﴾ [األنعام 42 :ـ ]43
َرض ُعوا َو َلك ْن َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
تَ ه
ثم قال :هاتان اآليتان الكريمتان تتحدثان عني وعنك ،وتربنا أن البالء الذي ينزل
بنا ليس القصد منه إال إعادتنا إىل وعينا ،والتخفيف من كربيائنا ،لنتواصل أثناء تواضعنا
مع ربنا الذي خلقنا ،فال نتكرب عليه ،وال نستغني عنه.
قلت ساخرا :أرى أنك من املسلمني ..أولئك الذين يعتربون قتل غريهم عبادة.
قال :معاذ اهلل أن أكون من أولئك ..لقد كنت مثلك يف يوم من األيام ..بل كنت
ملحدا ال أعرف ِل ربا وال دينا ..ولكن اهلل هداين إىل البحث عن احلق إىل أن وجدته.
قلت :عند املسلمني! ..أليس ذلك عجيبا؟
قال :إذا وجدت جوهرة ثمينة تنقذك من فاقتك يف مزبلة ..هل كنت ستأخذها ،أم
تأنف نفسك منها؟
قلت :بل سآخذها ،وأطهرها ،وأنتفع هبا.
قال :وهذا ما حصل ِل ..فأثناء بحثي عن احلق ،مل أجد مثل اإلسالم ،ومثل كتابه
املقدس القرآن ..لكني وجدته بني أيد ملطخة كثرية ..وحينها نظرت إليه مثلام نظرت أنت
إىل اجلوهرة الثمينة ..فلم يرصفني عنه أي حجاب.
قلت :فهال حكيت ِل رحلتك إىل اإلسالم..
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قال :هي قصة طويلة ..وهذا املحل ليس صاحلا هلا ..وأرى أن صحتي وصحتك ال
تسمحان لنا بذلك ..لكن إن شئت أن تسمع كيف تلصت من تلك الصورة التي حتملها
عن إهلك ..فتعال إىل ناد ثقايف أقمته أنا وأصدقائي ممن مررنا بنفس التجارب ..وهناك
سيكون احلديث أفضل.
قلت :هذا مجيل جدا ..سآتيك برفقة بعض رفاقي ،لنسمع منكم ،وتسمعون منا.
املشهد الثاين:
حكى الربويب التائب هذا املشهد القصري ،ثم قال :لقد كان ذلك أول ما قرع عقيل
من البصائر ،وقد ظلت كلامته ترتدد عىل خاطري مدة من الزمن إىل أن جاء اليوم الذي
قررت فيه الذهاب إىل املركز الذي ذكره ِل.
حينها رحت إىل بعض أصدقائي ،ممن جتمعني هبم هذه العقيدة ،وأنا أقول هلم :لقد
كان مجيال منا أن نفر من اإلحلاد إىل اإليامن باهلل ..لكني أرى أننا قرصنا يف البحث عن هذه
اإلله الذي فررنا إليه بعد جتاهلنا له.
قال أحد أصدقائي( :)1ال تقل هذا ..فصورة اإلله عندنا خري من صورته يف مجيع
األديان ..ذلك أهنا صورة بسيطة وبعيدة عن التعقيد..فاهلل قوة كونية ،وهي مصدر اخللق
ومصدر القوانني والرسوم والنامذج املوجودة يف مجيع أنحاء الطبيعة ..وخالقنا ال يتدخل
يف شؤون كونه ..ولذلك ،فإن كل ما حيدث ليس ناجتا عن رغبة إهلية ،وإنام هو نتائج طبيعية
ألسباب حتدث يف احلياة.
قال آخر :ولذلك ،فإننا نعتمد املنهج العلمي ،ونعتمد عىل أنفسنا يف حل مشاكلنا

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص ،55فام بعدها.

160

وحتقيق أهدافنا يف احلياة ..وأخالقنا ناجتة عن التزامنا الذايت باخلري ،واالبتعاد عن الرش.
بعد أن سمعت هذا وغريه منهم ،طلبت منهم أن يسريوا معي إىل ذلك املركز الذي
ذكره ِل ذلك الشيخ ،فقال ِل أحدهم :أتريد أن تزج بنا يف أوكار اإلرهاب ..وما أدراك أن
ذلك الشيخ الذي ذكرته أحد عنارصهم.
خفت يف البداية عندما ذكر ِل هذا ،لكني ،ومن غري أن أشعر قلت هلم :ال بأس..
فلنذهب هناك ،ولنر بأعيننا.
بعد أن استعملت كل الوسائل إلقناعهم رسنا إىل املركز ،وقد تعجبنا كثريا عندما
رأينا الوسائل الكثرية التي حيتوي عليها ،واملكتبة الضخمة التي تتواجد فيه ..وتعجبنا أكثر
من أولئك الباحثني الكبار الذين وجدناهم يعمرونه ،وبعضهم كان من أساتذة اجلامعة
النابغني الذين درس لدهيم بعض أصدقائي.
عندما وصلنا ،وتعارفنا ،بدأ حوارنا ..وال حاجة يب لذكر ما قلناه هلم ،فهو مما
تعرفونه ،وترددونه مجيعا ،لذلك سأحكي لكم ما قالوا لنا.
قال أحدهم :دعوين أخلص ما ذكرمتوه ..فأنتم تذكرون أنكم تؤمنون بإله خلق
الكون ،بيد أنه ال يتدخل يف شؤون الناس ،وال يف شؤون الكون ،وما جيري يف العامل من
حوادث ال عالقة هلل تعاىل به ،فهو ال جيري عن إرادته ووفق تقديره ومشيئته ،ألنه تعاىل مل
يقدر شيئا مرسوما عىل الناس.
قال آخر :وتذكرون يف عالقة اإلنسان باهلل ،أنكم ال ترون رضورة للعبادة ،وإذا كان
ال بد من شكره فمن خالل أعامل اخلري التي تقدم نفعا لإلنسانية ..فهل هذه هي رؤيتكم،
أم ترون أين قولتكم ما مل تقولوا؟
قلت :بل هذا ما نقوله ..وإن كنا نختلف يف بعض املسائل والتصورات ..فأنت تعلم
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أن لكل منا تصوره اخلاص باإلله ،بحسب ما يمليه عليه عقله.
قال :ال بأس ..املهم أنكم تشرتكون فيام ذكرته لكم.
قلت :أجل..
قال :فاسمحوا لنا أن نناقشكم بكل هدوء ..ولكم أن تردوا علينا متى شئتم ..لكن
فقط نرجو أن تسمحوا لنا بأن نكمل طرح رؤيتنا ،فال تقاطعونا قبل أن نكملها.
قلت :ذلك من آداب احلوار الرضورية ..ونحن ما جئنا لنقاطعكم ،بل جئنا لنسمع
لكم ،ونطرح لكم ما عندنا.
قال :بورك فيكم ..واسمحوا ِل أن أبدأ أول مناقشة ملا طرحتموه ،وهو حول
تصوركم لإلله ..حيث نرى أنه تصور ناقص ،ويعاين الكثري من الثغرات ..وأوهلا أن صورة
اإلله عندكم صورة ساذجة وبسيطة؛ فاإلنسان ال يشعر وهو يتأمل يف ذلك التصور أنه أمام
إله يمأل العقل والروح والوجدان ..وال جييب هذا التصور عىل كل أسئلته وال يروي
عطشه ..فهو إله غامض مل يظهر نفسه بام فيه الكفاية للناس ،وال حدد هلم هدف اخللق،
ربام ألنه ليس لديه هدف أصال.
قال آخر :وهو فوق ذلك ـ كام يلزم من كالمكم ـ عاجز مكبل اليدين ،معزول عن
الترصف ،أو لنقل إنه قد قرر واختار عزل نفسه عن الترصف يف العامل ،وإال فكيف يسكت
عن كل ما جيري باسمه يف هذا العامل؟
قال آخر :أليس لدينا عىل مر التاريخ آالف األشخاص الذين ادعوا أهنم رسل اهلل،
ومحلوا للناس رشائع وتعليامت نسبوها هلل تعاىل ،وترتب عىل ذلك الكثري من االنقسامات
بني الناس ،حيث آمن باألنبياء من آمن وكفر هبم من كفر ،وأريقت دماء وشنت حروب؟
قال آخر :ولذلك ،فإن السؤال البدهيي الذي يطرح نفسه هو :أنه إذا مل يكن هلل رسل
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حقا ،فكيف يسكت عام جرى أو يرىض أن جيري كل هذا باسمه ،مع أنه بريء منه دون أن
يقول :ال عالقة ِل بكل هؤالء الذين يتكلمون باسمي؟ ..نعم نحن ال نريد منه أن يتدخل
بطريقة مبارشة ملنع هؤالء من التقول عليه ،لكن أليس من احلكمة أن يبني للناس أنه ال
يوجد له ممثل وال رسول؟
قال آخر :كام أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا اإلله الذي تؤمنون به عاملا بام يفعله
خلقه ،وما يقومون به من أعامل اخلري أو الرش ..وإذا كان يعلم فال يدرى ما هو موقفه من
ذلك؟ ..هل هو راض بذلك أو رافض له؟ ..وإذا كان رافضا وغري راض بأفعال الرش،
فامذا يرتتب عىل رفضه وعدم رضاه؟ ..وكيف يرتجم انزعاجه؟
قال آخر :وغري خاف عليكم أن فكرة اإلله الغامض ،والذي تعمد عدم إظهار
نفسه ،ال يمكن لصاحب الفكر السوي أن يقنع هبا أو يتقبلها ،وإال فأي إله هذا الذي ال
يفصح عن هويته وعن اهلدف الذي خلق اخللق من أجله!؟
قال آخر :أليس مقتىض اللطف واحلكمة أن يرشد خلقه ويوجههم إىل اهلدف من
خلقهم ،وما هو مطلوب منهم؟ ..ثم هل يمكن أن ينعزل اهلل عن خلقه؟ ..وهل هو من
عزل نفسه باختياره؟ ..وهل ينعزل لعجزه عن التدخل أم لغري ذلك من األسباب؟
قال آخر :وقد رأينا أن الربوبيني مل يقدموا لنا أجوبة مقنعة عن هذه اإلشكاالت،
األمر الذي يدفعنا لالعتقاد أن أهم صفات اإلله التي حيكم هبا العقل ،ال توجد يف إله
الربوبيني ،وأمهها القدرة والعلم واحلكمة.
قال أحدنا :ما دام األمر كام تذكرون ،فلامذا مل يكشف نفسه للجميع ،بدل أن
يكشفها لواحد أو ألفراد معدودين من البرش؟
قال أحدهم :إن اإلله الذي نؤمن به ،ويفرتض أن تؤمن به أنت أيضا ،مل خيف نفسه
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أبدا ،بل كشف نفسه لكل الناس من خالل هذا الكون وما فيه من دالئل وآيات ودقة ونظم
وانسجام.
قال آخر :أما تنزل الوحي عىل كل واحد من الناس ،فهذا كالم مستغرب ومرفوض؛
ذلك أنه حيتاج إىل لياقة وأهلية خاصة ال يتهيأ هلا كل إنسان ،فكام ال يتسنى لكل الناس أن
يكونوا سفراء دولتهم يف الدول األخرى؛ فإنه ال يتسنى جلميع الناس أن يكونوا رسل اهلل
إىل اخللق ،واهلل تعاىل وإن كان يصطفي من عباده رسال ،بيد أن االصطفاء ال يكون اعتباطا،
وإنام لعلمه تعاىل بأهلية الذين يصطفيهم وخيتارهم هلذا املوقع ،كام قال تعاىل﴿ :إِ هن اهللهَ
ِ
ِ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
ان ع ََىل ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [آل عمران]33 :
اص َط َفى آ َد َم َو ُن ً
ْ
وحا َو َآل إِ ْب َراه َ
قال أحدنا :لكن مع ذلك ..فإن عقيل مل يستطع أن يتقبل تدخل اإلله يف خلقه ..فهو
قد وضع القوانني التي تقوم بذلك بدال عنه.
قال أحدهم :إلشكالك هذا احتامالن ..أوهلام أن يكون قصدك أن اهلل تعاىل فقد
القدرة عىل التدخل بعد أن خلق الكون ،أو لنقل إنه مل يكن له هذه القدرة من األساس؟..
والثاين أنه قادر ،ولكنه قرر طواعية عدم التدخل؟
قال آخر :أما االحتامل األول ،وهو عدم قدرة اهلل عىل التدخل ،فهو يعني أنك تقر
بأن إهلك عاجز وضعيف ..ومن كان كذلك ال يستحق أن يكون إهلا ،فاإلله ال يمكن أن
يكون فيه أي نقص ،فهو مصدر الكامل والقوة ،وهو الغني والقوي املقتدر ،وكيف إلله أن
تكون له القدرة عىل إجياد هذا اخللق البديع ،ثم ال تكون له القدرة عىل التدخل والترصف
يف شؤونه؟
قال آخر :وإن كنت تقصد االحتامل الثاين ،أي أن اهلل هو من قرر عدم التدخل
طواعية بالرغم من قدرته عىل ذلك ،فإن لنا أن نسألك :من أخربك بأن اهلل تعاىل اتذ مثل
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هذا القرار؟ ..هل أخربك بذلك الوحي؟ ..بالطبع ال يمكنك ادعاء ذلك ،ألنك ال تؤمن
بالوحي أصال ..أم أنك تزعم أن هذا األمر مما حيكم به العقل؟
قال آخر :فإن زعمت هذا ،فإن ردنا عليك هو أن العقل ال يستطيع التنبؤ بمثل هذا
األمر ،ألن قرارا كهذا ال يعرف إال من قبل اهلل تعاىل دون سواه ،وأنت ال تؤمن بأن ثمة
وسيلة تواصل مبارش بني اهلل وبني الناس أصال ..وأما العقل ،فإنه بنظرك القائد واملحرك
لإلنسان لكنه ليس رسوال يتلقى وحي اهلل.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن اهلل تعاىل إذا كان قد اتذ مثل هذا القرار ،فإننا
نسألك :ما الوجه يف اتاذه له؟ ..ال يمكننا أن نصدق أنه اتذه ال لغاية وال هلدف ،فهو
احلكيم الذي ال يمكن أن يفعل شيئا عبثا ،أو بدون فلسفة معينة ..ونظريه يف الوهن أن
يقال :إنه يريد أن خيلد إىل الراحة مثال أو التفرغ ألعامل أخرى ،فهذه كلها وجوه ال تليق
بجالل عظمته ،فهو املطلق الالحمدود يف علمه وقدرته.
قال أحدنا :قد يقال بأن اإلله قرر عدم التدخل لغاية وحكمة ..والعقل وإن مل يكن
لديه االطالع عىل قراره بشكل مبارش ،لكنه يستطيع معرفة ذلك وحكمته من خالل التأمل
والتدبر؛ وذلك ألن اهلل عندما خلق اخللق والكون عىل أساس القوانني ،فهذا معناه أنه أراد
هلذا الكون أن يسري وفقها ،كام أنه عندما خلق اإلنسان كائنا يملك اختيارا وحرية تامة،
فهذا مؤرش عىل أنه قد أراد لإلنسان أن يتحرك يف هذه احلياة بإرادته واختياره وأن يصنع
جتربته بنفسه وحيقق النجاح والتقدم بعيدا عن تدخل اإلرادة اإلهلية.
قال أحدهم :نعم نوافقك عىل هذا من حيث املبدأ ،فنحن نعتقد أن الكون يتحرك
وفق منطق السنن والقوانني ،وما يسمى بمبدأ األسباب واملسببات؛ فسقوط التفاحة من
الشجرة إىل األرض ـ مثال ـ ليس معناه أن اهلل تعاىل قد أسقطها بشكل مبارش ومنع من
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ارتفاعها إىل األعىل ،وإنام خيضع ذلك لقانون اجلاذبية الذي هو من صنع اهلل تعاىل ،وهكذا
احلياة كلها تضع لقوانني خاصة وال تقوم عىل التدخل اإلهلي املبارش يف تفاصيل األحداث
واملجريات اليومية ..واإلنسان بدوره خيضع للقوانني ،وأهم قانون حيكم حياة اإلنسان هو
قانون حرية االختيار واإلرادة ،فاإلنسان ليس مقهورا وال جمبورا عىل انتهاج سلوك أو اجتاه
معني ،كام أن لإلنسان ميزة أخرى يف هذا املقام ،وهي أنه مؤهل وقادر عىل اكتشاف القوانني
احلاكمة عىل هذا الكون ،وذلك من خالل عقله القادر عىل البحث والتحري واالكتشاف.
قال آخر :إننا نشرتك معهم يف هذا االعتقاد ،ولكن هذا املعنى ال يعني أن اهلل تعاىل
ال قدرة له عىل التدخل يف الكون أو يف أفعال اإلنسان ،أو أنه يمكن هلذا الكون أن يستمر
بدونه تعاىل ،أو أنه قد عزل نفسه عن ذلك ومل يعد له شغل فيه ..فالكون بقوانينه قائم باهلل
تعاىل حدوثا وبقاء ،وال يمكن أن يستغني عنه تعاىل طرفة عني أبدا أو أن يستمر بقوانينه
ولو لربهة قصرية من الزمن إذا رفع اهلل تعاىل لطفه وعنايته عنه.
قال آخر :فليس حال اهلل تعاىل مع الكون ،كام هو حال اإلنسان مع ما يصنعه من
أشياء ،فلو قام اإلنسان بصناعة طائرة معينة مثال ،فإن الطائرة بحاجة إىل الصانع ابتداء ال
بقاء ،فربام مات الصانع وبقي املصنوع (الطائرة) فعاال لسنوات طويلة.
قال آخر :وإنام املثال األقرب لتصوير حالنا مع اهلل هو مثال اإلنسان والعقل ،فإن
استمرار اإلنسان بالعمل املنتج واملتوازن رهن بسالمة العقل ،فالعقل هو القائد لإلنسان
وال يستغني عنه للحظة.
قال آخر :كذلك الكون بالنسبة هلل ،فهو تعاىل مصدر الطاقة التي متد الكون
واإلنسان باحلياة ،وإذا نضبت الطاقة جتمد الكون وتوقفت احلياة ،فالقضية هنا ليست يف
عجز القوانني (القابل) بل يف قوة اخلالق وشدة حضوره (الفاعل) ،التي جتعل من املستحيل
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يف حقه أن يغيب عن مملكته طرفة عني أبدا حتى لو كانت هذه اململكة تسري وفق منطق
القوانني.
قال آخر :ولذلك ،فإن أي تصور يفرتض إمكان غياب اهلل عن خلقه هو تصور ينبئ
﴿و َما َقدَ ُروا اهللهَ َح هق
عن جهل صاحبه باخلالق وحماولة مقايسته باملخلوق ،كام قال تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ات بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع هَام
ات َم ْط ِو هي ٌ
الس َام َو ُ
َقدْ ِره َو ْاألَ ْر ُض َمجي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو ه
ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر ،]67 :وهذا ما يفرس لنا تأكيد القرآن عىل أن الكون قائم باهلل ،وأنه لو أشاح
بنظره املعنوي عنه طرفة عني لزال وفني ،قال تعاىل﴿ :إِ هن اهللهَ يم ِس ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض
هَ َ
ُْ
وال َو َلئِ ْن زَ ا َلتَا إِ ْن َأمسك َُهام ِم ْن َأ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِد ِه إِ هن ُه ك َ ِ
َأ ْن تَزُ َ
ورا﴾ [فاطر]41 :
َان َحل ًيام َغ ُف ً
ْ َ َ
قال آخر :ثم إن إيامننا بأن الكون قائم عىل مبدأ القوانني ،ال يمنع أبدا من أن يكون
خالق القوانني قادرا عىل تعطيلها أو جتميدها يف بعض احلاالت ،لسبب تقتضيه املصلحة
التي يقدرها؛ فهو عز وج ل بإمكانه أن جيعل هلذه القوانني هناية يف حال شاء بعث الناس
للحساب مقدمة حلياة أخرى ،وله أيضا أن جيمدها مؤقتا كام حيصل يف حالة املعجزات التي
ترمي إىل إقامة احلجة عىل خلقه وتسديد نبي من أنبيائه ،ولسنا نجد مانعا عقليا من ذلك.
املشهد الثالث:
حكى الربويب التائب هذا املشهد ،ثم قال :ال طاقة لذاكريت أن تستعيد كل ما سمعته
يف ذلك املجلس من كلامت ..ولكن الذي أذكره أين أصبحت مدمنا عىل الذهاب لذلك
املركز ،ال لالستامع ملا يتحدث به أولئك األساتذة املتدينني فقط ،وإنام ألين كنت أجد كل
ما أريده فيه ..ففيه ـ كام ذكرت لكم مكتبة ضخمة ـ مزودة بكل أنواع الكتب ،باإلضافة إىل
األجهزة الكثرية املتطور ،باإلضافة إىل أولئك األساتذة الذين تتنوع تصصاهتم العلمية،
والتي مل متنعهم أن يكونوا يف قمة التدين وااللتزام.
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ومما حصل ِل يف بعض زيارايت ،أين سمعت أحدهم يقول لبعض املرتادين لذلك
املركز ،بعد أن سبب رضرا لبعض األجهزة :ال بأس ..سنصلحه إن شاء اهلل ..وال تقلق،
فأنت مل تقصد ذلك ..وقدر اهلل وما شاء فعل.
وهنا جن جنون ذلك الزائر ،وقال :أنا الذي ارتكبت اخلطأ ،فلم تنسب األمر هلل..
ولتقدير اهلل.
قال األستاذ :نعم أنت املخطئ يف ترصفك ..لكنك مع ذلك مل تقصد ..وعندما
نسبت األمر لتقدير اهلل مل أعفك عن مسؤوليتك ،وإنام أردت أن أهون عليك ،وكام قدر اهلل
أن يصيب اجلهاز الرضر ،فقد قدر أيضا أن يصلح ويصحح ..ونحن مل نتذرع بالقدر لنفر
من مسؤوليتنا ،وإنام لنزداد قوة بلجوئنا إىل ربنا.
قال الزائر :ما دمت قد ذكرت هذا ،فإين أرجو أن جتيبني عىل هذا اإلشكال الذي
يمأل عيل كل كياين ..فعقيل ال يستطيع أبدا أن يتقبل بأن اهلل قدر األشياء سلفا.
قال األستاذ :تعال معي إىل القاعة اخلاصة باحلوارات ..وهناك اطرح إشكالك هذا،
وسيجيبك عنه األساتذة املتواجدون فيه.
ذهبنا إىل قاعة احلوارات ،و ُطلب من الزائر أن جيلس عىل املنصة ليطرح إشكاله،
وبعد أن طرحه ،قال أحد األساتذة احلارضين( :)1لقد فهمنا مما طرحته أنك ال تؤمن بتقدير
اهلل السالف لألشياء ..وكالمك له ثالثة احتامالت ..أوهلا أن املقصود نفي التقدير العلمي،
بمعنى نفي علم اهلل تعاىل بام حيدث يف العامل؟ ..وثانيها أن املقصود هو نفي التقدير التكويني
بشكل عام ،بمعنى نفي صلته وعالقته جل وعال بشكل كيل بام حيدث يف هذا العامل؟..

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص ،63فام بعدها.
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وثالثها أن املقصود نفي التقدير التكويني يف املجال اإلنساين فقط ،بمعنى نفي صلته املبارشة
عن أفعال اإلنسان؟
قال آخر :أما إن كنت تقصد االحتامل األول ،فإن هذا غري ممكن ،ألن خالق هذا
الكون وما فيه ومن فيه ال يمكن أن يكون جاهال بمآله وما يصري إليه ،فعلمه غري حمدود
وال متناه ،ودليلنا عىل أن علمه كذلك هو أن خالق اليشء هو األدرى به واألعلم بحاله،
فال جمال لنتصور خالقا مبدعا يف خلقه وصانعا متقنا يف صنعته وهو يف الوقت نفسه جاهل
بمخلوقه ومصنوعه ..إنك عندما تنظر إىل دقة آلة مرتعة فرسعان ما تعرتف لصانعها
بالذكاء وتشهد له بالعلم.
قال آخر :أما إن كنت تقصد االحتامل الثاين ،وهو نفي صلته تعاىل وعالقته الكلية
بالكون واإلنسان ،فهو مرفوض أيضا ،ألن ذلك يؤدي إىل أنه تعاىل اعتزل العامل ،وهذا نوع
من التفويض الذي ال يقبله العقل.
قال آخر :أما إن كنت تقصد االحتامل الثالث ،فنحن نوافقك الرأي فيه ،فنحن
املسلمون ويوافقنا آخرون ،نرفض عقيدة اجلرب التي تنص عىل أن اهلل تعاىل هو القاهر
إلرادتنا ،بحيث يغدو اإلنسان يف هذه احلياة مسريا ال مريا ،ويكون ـ أمام القدر ـ كريشة يف
مهب الريح ،وإنام نؤمن ونعتقد أن اإلنسان حر ومتار وتصدر عنه معظم أفعاله وترصفاته
وأقواله بكامل إرادته ووعيه دون جرب أو قرس؛ ولذا كان مسؤوال عن أفعاله وأقواله،
ويستحق املدح والثناء عىل فعله احلسن واللوم واملؤاخذة عىل فعله القبيح ،أما لو كان جمربا
عىل فعل الرش فيكون ذمه عىل ذلك قبيحا ألن اإلنسان ال يذم عىل ما ليس باالختيار.
املشهد الرابع:
حكى الربويب التائب هذا املشهد ،ثم قال :ومن املشاهد التي ال أزال أذكرها جيدا
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يف ذلك املركز أن امرأة قدمت إليه ،ثم طلبت من احلارضين يف جملس احلوار أن جييبوها عن
إشكال رصفها عن الدين ،بل رصفها عن اهلل نفسه ،وقد استحيت يف البداية من ذكره،
لكنها تشجعت ،وقالت :أنا امرأة أعمل يف منظمة نسوية هتتم بحقوق املرأة ،ولذلك ربام
ترونني متعصبة ضد الذكور ،ال ألين أك ّن هلم أي حقد ،وإنام لتسلطهم واستبدادهم ،حتى
أهنم صوروا اإلله بصورة الذكر ،ال صورة األنثى ..وهذا ما جعلني أنفر منه ،كام أنفر من
كل الذكور املستبدين الظاملني.
حينها ابتسم بعض احلارضين لذلك املجلس ،وقال :شكرا جزيال عىل إشكالك
الوجيه ،واحلمد هلل ،قام الباحثون يف مركزنا برد هذه الشبهة ردا علميا ،أظن أنه يكفيك،
وينزع تلك الصورة التي حتملينها عن اإلله.
قالت املرأة :يرسين ذلك ،فأخربوين عن النتائج التي وصلتم إليها.
قال أحدهم( :)1أن اعتبار اإلله ذكرا جماف للحقيقة ..بل إن جمرد طرح السؤال عن
جنس اهلل تعاىل ،وأنه ذكر أو أنثى جهل بحقيقته تعاىل؛ ألن االنقسام إىل الذكور واإلناث
هو من خصائص املخلوق ،وال يشمل اخلالق.
قال آخر :ومن خصائص الذكر أو األنثى أهنام يتزاوجان وينجبان ،واهلل فوق ذلك
﴿و َمل ْ َي ُك ْن
كله وأسمى من أن حيتاج إىل الزوجة أو الولد ،كام وصف نفسه يف كتابه بقولهَ :
َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص ،]4 :ولو كان ذكرا لكان له نظري وكفؤ ..واهلل تعاىل يقول أيضا:
ِ ِِ
يش ٌء﴾ [الشورى ،]11 :ولو كان ذكرا أو أنثى لكان له مثيل ،فهو تعاىل حقيقة
﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
مغايرة ملا عليه خلقه.

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص ،65فام بعدها.
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قال آخر :أجل ،ثمة اعتقاد شعبي وجاهيل حول ذكورية اإلله كان منترشا يف الكثري
من األوساط ،لكن حتميل الدين وزر مثل هذا االعتقاد جتن عىل الدين ..وقد ُنقل عن
الفيلسوف اهلولندي باروخ سبينوزا ( 1632ـ  1677م) رفضه هلذا االعتقاد بشجاعة،
معتربا أن تصوير اهلل بصورة املذكر ينعكس عىل تبعية املرأة للرجل وخضوعها له عىل
األرض ..ويرجع سبينوزا هذا التصور عن اإلله إىل النظرة الذاتية التي تسيطر علينا ،ومتنع
من رؤية احلقائق عىل واقعيتها ،ولذلك يؤكد أن تلك النظرة الشخصية قد أفسدت علينا
فهم اهلل سبحانه وتعاىل فهام صحيحا فأخذنا ننسب إليه صفاتنا نحن ،ألننا أبرصناه من
نافذة نفوسنا ،ومل نتجرد لنطل عليه من جانب احلقيقة والواقع ،فنحن مثال نتصور اهلل يف
صورة املذكر دائام وال نرىض أن نصبغه بصبغة التأنيث ،نقول هو وال نقول هي ،وليس
ذلك إال نتيجة خلضوع املرأة لسلطان الرجل.
قالت املرأة :ما دام األمر كام تذكرون ،ومل يكن اإلله ذكرا ،فلامذا وصفه القرآن
بأوصاف الذكر ،سواء عىل صعيد استخدام األسامء أو األفعال أو الضامئر ..مثل هذه اآلية:
احل ُّي ا ْل َق ُّيو ُم َال َت ْأ ُخ ُذ ُه ِسنَ ٌة َو َال ن َْو ٌم﴾ [البقرة ،]255 :حيث استخدمت هذه
﴿اهللهُ َال إِ َل َه إِ هال ُه َو ْ َ
اآلية يف التعبري عن اهلل واإلشارة إليه ضمري (هو) ،ومل تستخدم ضمري األنثى (هي) ..ومثل
ذلكُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللهُ َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص ،]1 :حيث استخدمت اآلية أيضا أسامء مذكرة ،فعربت
عن اهلل تعاىل بأنه (احلي القيوم) ومل تقل( :احلية القيومة) ..واألسامء املذكرة كثرية يف
القرآن ..وهكذا امتد التذكري إىل األفعال ،حيث استخدمت اآلية فعال مذكرا فقالت:
(تأخذه) ،وليس (تأخذها)!؟
قال أحدهم :رس ذلك يعود إىل أن اللغة العربية ال تتضمن تعابري حمايدة يمكن
إطالقها عىل اجلنسني (الذكور واإلناث) معا ،أو عىل ما هو خارج عن اجلنسني ،أو هو
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فوقهام كاهلل تعاىل ،بل هي لغة تعتمد عىل ثنائية تعبريية ،هي ثنائية املذكر واملؤنث؛ فنراها
متيز بني اجلنسني يف الضامئر واألفعال وأسامء اإلشارة ،وهذا بخالف بعض اللغات
األخرى ،ففي الفارسية عىل سبيل املثال ،كام يوجد تعابري خاصة بأحد اجلنسني ،فإنه يوجد
تعابري حمايدة ،تطلق عىل اجلنسني معا ..ولذلك ال مناص من أن يطلق القرآن النازل باللغة
العربية عىل اهلل تعاىل تعابري خاصة بأحد اجلنسني ،ألنه ال وجود تعابري حمايدة.
قالت املرأة :ما دام األمر كذلك ،فلم عرب عن اهلل بصيغة املذكر ،ال بصيغة املؤنث..
أو مزج بينهام بحيث يعرب عنه مرة بصيغة املذكر ،وأخرى بصيغة املؤنث؟
قال أحدهم :ذلك يعود إىل أن اللغة العربية تقسم املوجودات إىل نوعني ..أوهلام ما
ينقسم إىل مذكر ومؤنث ،كام هو احلال يف اإلنسان واحليوان ،وهي املخلوقات املتوالدة..
ولكل من املذكر واملؤنث ضامئر وأسامء إشارة وأسامء موصولة خاصة هبا يف لغة العرب،
فتقول :هذا الغال م هو الذي اصطاد ثعبانا ،وهذه البنت هي التي خافت من األسد..
واملذكر يف هذه احلالة يسمى املذكر احلقيقي وكذلك املؤنث ..والثاين ،هو ما ال ينقسم إىل
مذكر ومؤنث ،كام يف األشياء اجلامدة ،من قبيل األرض واجلبال والنجوم وسائر األشياء،
واسم اهلل تعاىل من هذا القبيل.
قال آخر :وقد ذكر علامء العربية أنه يف املوارد التي يكون اليشء مما ينقسم إىل
جنسني ،ومها الذكور واإلناث ،تكون مراعاة التذكري والتأنيث رضورية والزمة.
قال آخر :وأما يف املواضع التي ال تنقسم إىل مذكر ومؤنث ،فيتعني إدراجها يف مقام
التعبري إما حتت املذكر أو املؤنث ..فإذا أدرج اليشء حتت املذكر وعومل معه معاملة املذكر
يف الضامئر واإلشارة واملوصول من قبيل كتاب أو بيت أو عشب ،قيل له مذكر جمازي ،وإذا
أدرج حتت املؤنث وعومل معه معاملة املؤنث يف ذلك ،من قبيل صحيفة ودار ووردة ،قيل
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له :مؤنث جمازي.
قال آخر :وليس هناك قاعدة يف معرفة التذكري والتأنيث املجازيني ،بل املدار يف
معرفة ذلك عىل السامع ،وذلك بالرجوع إىل كتب اللغة ..وعليه فالتأنيث يف لفظ (الشمس)
﴿وت ََرى ه
الش ْم َس إِ َذا َط َل َع ْت﴾
حيث يقال :هذه الشمس ،أو كام ورد يف القرآن الكريمَ :
[الكهف ،]17 :والتذكري يف لفظ القمر ،حيث يقال :القمر طالع ،أو كام جاء يف القرآن الكريم:
﴿وان َْش هق ا ْل َق َم ُر﴾ [القمر ،]1 :ال تفسري هلام إال السامع ،ونحومها سائر املوارد .ومل ينطلقا من
َ
أي اعتبار قيمي ،كام عرب الشاعر عن ذلك بقوله:
وما التأنيث السم الشمس عيب

وال التذكري فخر للهالل

قال آخر :وبناء عىل هذا ،فإن تعامل اللغة العربية مع اسم اهلل تعاىل وأوصافه تعامل
املذكر مرجعه إىل السامع ،وال قاعدة قياسية له ..وكون املسألة سامعية ال يعني أهنا مبتنية
عىل خطأ.
قال آخر :فالسامع ال يوصف باخلطأ؛ ألن اللسان العريب العام قد جرى عىل ذلك،
فيصبح السامع قاعدة مطردة ،واخلروج عليه هو املخالف للقاعدة وهو اخلطأ.
قال آخر :واجلري القرآين عىل ما جرى عليه العرب يف لغتهم واعتادوه يف
﴿وما َأرس ْلنَا ِم ْن رس ٍ
ول
َ ُ
استعامالهتم هو أمر له مربراته البالغية والتبليغية ،كام قال تعاىلَ ْ َ َ :
إِ هال بِلِ ِ ِ ِ
سان َق ْومه﴾ [إبراهيم]4 :
َ
قال آخر :ومما يشهد بكون التذكري يف اسم اهلل تعاىل ليس منطلقا من عقدة أو عقيدة
احتقار األنثى ،أنا وجدنا العرب واملسلمني قد يؤنثون بعض األلفاظ املتصلة باهلل تعاىل،
فيقولون( :الذات اإلهلية) ،أو (احلرضة الربوبية) ..ويقولون يف مجع كلمة إله( :قالت
اآلهلة) ،ونظائر ذلك كثري يف لغتهم.
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املشهد اخلامس:
حكى الربويب التائب هذا املشهد ،ثم قال :ومن املشاهد التي ال أزال أذكرها جيدا
يف ذلك املركز أين دخلت إليه يوما ،فلم أجد أحدا من األساتذة ،فسألت البواب ،فذكر ِل
أهنم داخل املصىل ،وكانت أول مرة أعرف فيها أنه يمكن أن يوجد مصىل يف مركز مملوء
بكل ما يرتبط بالعلم والثقافة.
وعندما قصدته ،وجدهتم بني ساجد وراكع ،وكلهم يصيل بخشوع عظيم..
بعد أن خرجوا ،قلت هلم بكل جرأة :أال ترون أن الطقوس التي قمتم هبا اآلن ،لن
تنفع إهلكم شيئا ..ولذلك مل تكن سوى جمرد أفعال عبثية ال قيمة هلا؟
ابتسم أحدهم ،وقال( :)1ربام عقلك يقول لك ذلك ،ولكن عقولنا تقول لنا :إن من
يؤمن بوجود اهلل تعاىل ال يسعه أن يتنكر لفكرة عبادته ،وذلك ألن العبادة تعبري عن شكرنا
له تعاىل ،وهو يستحق الشكر واالمتنان ،اعرتافا بجميله ،فهو املنعم واملتفضل علينا بخلقنا
وبكل ما أوالنا من نعم ال تعد وال حتىص.
قال آخر :صحيح أنه تعاىل ال يطلب منا الشكر حلاجة له يف ذلك ،ألنه غني عن
العاملني ،ولكنه أهل للشكر وهو يستحقه ،وال يسع أي عاقل أن ينكر ذلك ،وأنى له أن
ينكر والعقل حيكم بلزوم شكر املنعم.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن العبادة متثل حالة التجاء واستناد إليه تعاىل،
وعندما نلتجئ إليه يف كل أحوالنا ،وال سيام يف حاالت الضعف البرشي واخلوف والقلق
الذي يواجهنا يف احلياة ،فإن ذلك اللجوء يمنحنا إحساسا باألمن وشعورا باالطمئنان ،كام

( )1استفدنا املادة العلمية يف هذا املشهد من كتاب :عامل دون أنبياء ،ص ،71فام بعدها.
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ِ
ِ
وب﴾ [الرعد ..]28 :ولذلك ،نحن نلتجئ إىل خالقنا
قال تعاىلَ ﴿ :أ َال بِذك ِْر اهللهِ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
وهو القوي والعزيز وهو العطوف والرحيم ،بل هو األرحم واألرأف بنا من أهلينا
وأوالدنا وإخواننا ومن كل الناس ،وال يطلب عىل إحسانه ونعمه أجرا وال شكرا.
قال آخر :ولذلك نحن نستغرب ممن يؤمن باهلل تعاىل ،ثم يف الوقت عينه يسد عىل
نفسه أبواب رمحته ،وال يريد أن يستفيد منه أو يستمد منه أهم ما يمكن أن يعطيه ويمنحه
هذا اإلله خللقه ،وهو أن يشكل ملجأ وكهفا حصينا له يشعره باألمن والسكينة
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللهِ َأ َال بِ ِذك ِْر اهللهِ َت ْط َمئِ ُّن
واالطمئنان ،كام قال تعاىل﴿ :ا هلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
وب﴾ [الرعد]28 :
ا ْل ُق ُل ُ

قلت :إنني وإخواين من الربوبيني ال ننكر مبدأ العبادة من أصله ،وال نرفض فكرة
شكر اخلالق وامتنانه عىل نعمه وإحسانه وعرفان مجيله ،إال أننا ننكر العبادة املرسومة التي
ي ؤدهيا املتدينون ،ونرفض اعتامد طقوس خاصة يف التعبد تعبريا عن الشكر واالمتنان..
وبذلك نكون قد انسجمنا مع أنفسنا حيث نرفض العبادة التي يامرسها املتدينون لعدم إيامننا
بكوهنا وحيا إهليا ،ويف الوقت عينه مل مرفض مبدأ عقليا وهو لزوم شكر املنعم.
قال أحدهم :إذا أقررت باملبدأ العقيل القايض بلزوم شكر املنعم ،فإن من اجلدير بك
أن تقر أيضا بمبدأ آخر ،وهو أن اهلل تعاىل هو اجلهة األمثل لتعليمنا كيفية الشكر ،ال ألنه
األعلم فحسب ،بل ألن شكره ـ خصوصا إذا أريد حتويله إىل مراسم خاصة يواظب عليها
العباد ـ بالطريقة املستقاة منه هو املتعني ،وذلك حذرا من وقوعنا يف فخ املغاالة يف ذلك أو
اإلفراط والتفريط فيام لو ترك األمر إلينا وحرصا عىل انتظامنا يف طريقة شكر موحدة وذات
إيقاع متناغم ،كام هو احلال يف العبادات التي نؤدهيا نحن املسلمون يف انتظام وانسجام.
قال آخر :أجل ،إننا ال ننكر أن بإمكاننا أداء وظيفة الشكر هلل تعاىل من خالل قيامنا
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بتقدير النعم اإلهلية ،وتوقريها تقديرا عمليا يتمثل بالسعي يف بذل يشء من طاقاتنا ،وما
أوالنا اهلل من نعم يف سبيل مساعدة عباد اهلل املحتاجني والتخفيف من معاناهتم ،وهذا ما
يعده اإلسالم شكرا عمليا للخالق عز وجل ،ويعتربه من أفضل أنواع العبادة هلل سبحانه،
دون أن ينفي ذلك حقه علينا يف تعليمنا وتوجيهنا إىل طريقة حمددة للشكر ،يطلبها منا حتقيقا
لبعض األهداف والغايات الراجعة إلينا.
قال آخر :وباختصار ،إن هناك طريقني لشكر املنعم ..أوالمها طريقة الشكر املحددة
من خالل الوحي ،وهي طريقة توقيفية وال جتوز الزيادة عليها وال النقيصة فيها ،وهي من
حقه تعاىل عىل عباده ،وإنام افرتضها عليهم وأرشدهم إليها حرصا منه عليهم وألن ذلك
يصب يف مصلحتهم.
قال آخر :وثانيهام طريقة مفتوحة أمام الناس ،ليشكروا رهبم بطريقتهم اخلاصة،
بألسنتهم املختلفة ،أو بقلوهبم احلانية العامرة باحلب ،أو بعقوهلم املؤمنة برهبا ،أو بأعامهلم
اإلنسانية التي تدم اآلخرين وتساعدهم وحتنو عليهم ..ونحن من جهتنا نؤمن برشعية
الطريقني ،بينام ترصون أنتم عىل اعتامد الطريقة الثانية فقط دون حجة مقنعة أو دليل واضح.
قلت :ولكن عقيل ال يستطيع أن يتقبل ما يامرسه الكثري من املتدينني مما يسمونه
عبادات ،ويف نفس الوقت يامرسون كل أنواع اجلرائم واالنحراف.
قال أحدهم :لست وحدك من ينكر ذلك ..بل اهلل تعاىل نفسه أنكر ذلك ،حيث قال:
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ون ا هل ِذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
اه َ
ون﴾
﴿ َف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّلنيَ ا هل ِذي َن ُه ْم َع ْن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
[املاعون 4 :ـ ]7

قال آخر :لكن االنحراف والتشويه يستدعيان التصحيح ،ال التأصيل ..ولذلك
نحتاج إىل دعوة من شوه عبادته أو انحرف هبا إىل تصحيح حاله ،حتى ال يكذب عىل نفسه
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وربه ..وال ندعوه إىل التوقف هنائيا عن العبادة.
قال آخر :ذلك أن العبادة احلقيقة هي حالة انفتاح روحي عىل اهلل تعاىل ،ولذلك ال
بد أن ترتق شغاف القلب لتجعل اإلنسان حيلق يف فضاء الروح ويشعر باالطمئنان
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللهِ َأ َال بِ ِذك ِْر اهللهِ َت ْط َمئِ ُّن
والسالم ،كام قال تعاىل﴿ :ا هلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
وب﴾ [الرعد]28 :
ا ْل ُق ُل ُ

قال آخر :وهي كذلك ال تقترص أبدا عىل حالة توجه العبد إىل خالقه بالذكر
والدعاء ،وإنام متتد إىل كل نشاط اجتامعي وإنساين يعود باخلري والنفع عىل بني اإلنسان،
لتشمل مساعدة الفقراء ،وزيارة األرحام واإلخوان وطيب الكالم والبرش يف وجوه األنام
وإزالة األذى عن الطريق إىل غريها من أنشطة اخلري واألعامل االجتامعية ..ولذلك كانت
الزكاة يف اإلسالم بام تعرب عنه من تكافل اجتامعي عبادة هلل تعاىل.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن العبادة احلقيقية تعلم العابد االنعتاق والتحرر من
كل عبوديات األرض ،فمن يركع هلل العزيز املقتدر ال يمكن أن يركع لغريه ،وعبوديتنا هلل
هي حالة اخلضوع الوحيدة التي تزيد العبد عزا وفخرا وال تشعره بالذلة واملهانة ،وقد قال
بعض أئمتنا يف ذلك( :إهلي كفى يب عزا أن أكون لك عبدا ،وكفى يب فخرا أن تكون ِل ربا،
أنت كام أحب فاجعلني كام حتب)
قلت :مع كون ما ذكرتم مجيل ومقنع إال أين استغربت كثريا أن أقرأ يف القرآن هذه
اإلنْس إِ هال لِيعبدُ ِ
﴿و َما َخ َل ْق ُت ِْ
ون﴾ [الذاريات ،]56 :فهل من املعقول أن خيلقنا
َُْ
اجل هن َو ْ ِ َ
اآليةَ :
اهلل لنعبده؟ أهو حيتاج إىل عبادتنا أم أنه يريد معاقبتنا هبذه التكاليف العبادية الشاقة من
صالة وصوم وحج وغريها؟
قال أحدهم :إن العبادة ـ التي يقصدها القرآن الكريم ـ ليست جمرد صلوات وأذكار
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وصيام وحج وعمرة ،كام قد يفهمها البعض ،مع أن هذه من أمهات العبادة وهلا وظيفتها
اجلليلة عىل صعيد هتذيب اإلنسان وتزكيته ،وإنام العبادة ذات مفهوم يتسع للكثري من
األعامل العقلية واجلسدية والروحية والعلمية واإلنسانية.
قال آخر :ذلك أن للعبادة ثالثة جماالت ..أوهلا ..العبادة الشعائرية ،املتمثلة بالتزام
ما جاء عن طريق الوحي من أعامل عبادية ،واجبة كانت أو مستحبة ،كالصالة والصوم،
واحلج والعمرة ،والذكر والدعاء ..وهذه العبادات يفرتض هبا أن تصقل شخصية اإلنسان
وهتذهبا ،وأن متنح القائم هبا األمن والسالم الروحي من خالل عالقته باهلل تعاىل ،وجلوئه
إليه.
قال آخر :فالصالة هي حالة ارتباط روحي باهلل تسمو بالعبد إىل آفاق روحية عالية،
وكذلك الصوم واحلج ،فكل ذلك يرمي إىل إيصال اإلنسان حلالة التقوى ،قال تعاىلَ ﴿ :يا
هاس ا ْع ُبدُ وا َر هب ُك ُم ا هل ِذي َخ َل َق ُك ْم َوا هل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع هل ُك ْم َت هت ُق َ
ون﴾ [البقرة ،]21 :وقال:
َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
م﴾ [احلج]37 :
﴿ َل ْن َين ََال اهللهَ ُحلُو ُم َها َو َال د َماؤُ َها َو َلك ْن َينَا ُل ُه ال هت ْق َوى منْ ُك ْ
قال آخر :أما املجال الثاين ،فهو املجال االجتامعي ،من خالل االنخراط يف شتى
األنشطة االجتامعية ،وأعامل اخلري والرب التي متد جسور التواصل اإلنساين بني الناس..
فمساعدة الفقراء واملحتاجني ،وزيارة األرحام واإلخوان ،وتشييع جنازة األخوة
واألصدقاء ،واالبتسامة يف وجوه اآلخرين ،وكل ما يساعد عىل نرش حبال املودة والرتابط..
كله عبادة هلل تعاىل ومقرب نحوه ،ويكتسب اإلنسان عليه من األجر والثواب كام يكتسب
املصيل والصائم.
قال آخر :أما املجال الثالث ،فهو عبادة اهلل من خالل القراءة الواعية واملتدبرة يف
الكتاب املنظور ،والتعرف عىل آيات مجال اهلل وجالله يف هذا الكون الفسيح ..والعبادة هنا
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هي علم وعمل ،وعقل وقلب ..علم يكتشف وعمل يبدع ..عقل ينظم وقلب يسدد
ويصوب ،لتتم اإلفادة من كل االكتشافات يف سبيل رقي اإلنسان ال يف سبيل تسلطه
وتكربه ،يف سبيل البناء ال يف سبيل الدمار.
()1

قال آخر :وقد أشار إىل هذه العبادة قوله ( :تفكر ساعة خري من قيام ليلة)

قال آخر :وعندما ينخرط اإلنسان يف هذه العبادة الكونية سوف يتملكه إحساس
بالتواضع ،ألنه كائن صغري يف هذا الكون الفسيح ،وهو مع سائر املخلوقات التي ال تعد
وال حتىص ،يسري يف حركة دائبة وخاضعة للقوانني املحكمة التي أبدعتها يد القدرة اإلهلية،
التي أتقنت كل يشء
قال آخر( :)2وبعبارة أخرى :إن هذه العبادة الكونية يف آفاق الساموات واألرض،
تشعر اإلنسان أنه كائن صغري يف هذا املعبد الكبري الذي يتحرك بانتظام ،وهو ينطق بملء
فيه وخياطب ـ بلسان احلال ـ كل ذي لب :إن النظام حيتاج إىل منظم ،واجلامل حيتاج إىل ريشة
تط وأنامل تبدع ،كام حي تاج ـ يف املقابل ـ إىل ذوق يتلمس ووجدان يقر باجلميل ويعرف
بالفضل واإلحسان ،وهذا هو الدرس العظيم هلذه العبادة ،وهو الذي يعطيها هذا الوزن
لتغدو تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة.
قال آخر :والدرس اآلخر هلذه العبادة هو درس االنتظام ،فإنه إذا كانت هذه
الكائنات بأمجعها تتحرك يف مسار منتظم وبديع وال تتخلف عنه طرفة عني أبدا ،فاحلري
باإلنسان أيضا أن يتحرك يف خط سوي مستقيم فال يعبث وال يدمر.

( )1ابن سعد  ،392 /7وأبو نعيم  ،209 /1وابن عساكر .150 /47
( )2عامل دون أنبياء ،ص.88
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 .2اهلل ..واألديان األرضية:
حكى الربويب التائب هذا املشهد ،ثم قال :بعد هذه املشاهد وغريها ،اجتمعت مع
أصحايب ،وحكيت هلم كل ما رأيته وسمعته مما يدل عىل فساد ما نعتقده ،وعدم عقالنيته،
فقال أحدهم :هل نسيت أن األديان هي السبب يف اإلحلاد الذي وقعنا فيه ..فلوالها ملا
جهلت عقولنا ربنا الذي دلت عليه كل الدالئل.
قال آخر :أم أنك تريد أن تقع يف أيدي اللصوص والدجالني الذين اتذوا االنتامء
إىل اهلل حرفة يتاجرون هبا.
وهكذا ردد اجلميع مثل هذه الكلامت ..لكني استطعت أن أقنعهم بام يتوافق مع
عقوهلم ،فقلت :ال بأس ..فهلم نبحث يف األديان ،وعىل مدار التاريخ ..فلعلنا نجد يف
بعضها ما مل تستطع عقولنا أن تصل إليه.
وافق اجلميع عىل الفكرة التي طرحتها ..ثم وافقوا عىل الطريقة التي يتم هبا البحث،
لكنهم اشرتطوا عيل أن خيتاروا املحل الذي يذهبون إليه ،فقبلت ..فساروا بنا إىل مؤسسة
ُكتب عىل باهبا بخط مزخرف [املركز العاملي ملحاربة خرافات الدين واملتدينني]
اليونان ..واهلل:
وقد رأينا يف أول دخولنا إليه نفرا من األساتذة املتخصصني يف مقارنة األديان،
والذين أتاحوا لنا فرصة أن نسأهلم عام نشاء ،وقد المست إجاباهتم أهواء رفاقي ،ألهنا
زادهتم طمأنينة بام اختاروه ألنفسهم.
سأحكي لكم بعض ما سمعته منهم لتعرفوا السبب الذي أوقع املالحدة يف اإلحلاد،
والربوبيني يف معاداة األديان.
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لقد كان أول سؤال لنا عن معتقدات اليونانيني يف اهلل ..ذلك أننا كنا نتصور أهنم
أوىل األمم باهلل ،باعتبارهم أكثر حترضا وعقالنية ،وخاصة مع انتشار الفلسفة والعلوم
املختلفة بينهم ..لكن ظننا مل يكن يف حمله.
لقد قال أحدهم يصف معتقداهتم( :)1لقد حفل تاريخ العقيدة يف اليونان بجميع
أنواع العقائد الوثنية قبل أرباب (األوليمب) الذين خلدوا يف أشعار هومري وهزيوذ..
حيث عبد اليونانيون األسالف والطواطم( )2ومظاهر الطبيعة وأعضاء التناسل ،ومزجوا
هذه العبادات مجيعا بطالسم السحر والشعوذة.
قال آخر :واستمدوا من جزيرة (كريت) عبادة النيازك وحجارة الرواسب التي
شاعت بني أهل اجلزيرة من أقدم عصورها الربكانية ،فرمزوا هبا إىل أرباب الرباكني والعوامل
السفلية ،واتذها بعضهم (طواطم) ينتسبون إليها انتساب األبناء إىل اآلباء.
قال آخر :وملا شاعت بني اإلغريق عبادة (أرباب األوليمب) كان من الواضح أهنا
أرباب مستعارة من األمم التي سبقتهم إىل احلضارة وتنظيم العبادات.
قال آخر :فاإلله (زيوس) أكرب أرباب األوليمب هو اإلله (ديوس) املعروف يف
الديانة اهلندية اآلرية القديمة ،واسمه متداول يف العبادات األوروبية مجيعا مع قليل من
التصحيف بني اللغات واللهجات ..ومن تصحيفاته أسامء اهلل واإلهلية عند الفرنسيني
والطليان واإلنجليز املعارصين.
قال آخر :والربة أرمتيس ـ ومثلها الربة أفروديت أو فينوس ـ هي الربة عشتار اليامنية

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،93فام بعدها.
( )2الطوطمية هي ديانة مركبة من األفكار والرموز والطقوس تعتمد عىل العالقة بني مجاعة إنسانية وموضوع طبيعي يسمى الطوطم ،والطوطم يمكن
أن يكون طائر ًا أو حيوان ًا أو نبات ًا أو ظاهر ًة طبيعية أو مظهر ًا طبيعي ًا مع اعتقاد اجلامعة باالرتباط به روحياً.
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البابلية ،ومنها كلمة (ستار) التي تدل عىل النجم يف بعض اللغات األوروبية احلديثة..
والربة (ديمرت) هي إزيس املرصية كام قال هريودوت ،وهي واحدة من أرباب كثرية
تشاهبت عبادهتا يف بالد اإلغريق وعبادهتا بني قدماء املرصيني.
قال آخر :وأضيف إىل هذه األرباب (أدونيس) من (أدوناي) العربية بمعنى السيد
أو اإلله ..وأضافوا إليها يف مرص بعد اإلسكندر املقدوين عبادة إله سموه رسابيس وهو اسم
مركب من اسمي أوزيريس وأبيس املعبودين املرصيني ،وكان هلام معبد تدفن فيه العجول
التي تعبد باسم أبيس بعد موهتا وذهاهبا إىل مغرب أوزيريس ..كام أضيفت إليها عبادة
(ديونسيس) يف أطوارها املتتابعة التي تلبست أخريا بعبادة (مرتا) يف الديانة األورفية
الرسية.
قال آخر :وقد أعطى اليونان آهلتهم أبشع الصفات ..حيث صوروا أرباب
األوليمب ،وهم يقرتفون أقبح اآلثام ويستسلمون ألغلظ الشهوات ،وقد ذكروا أن زيوس
قتل أباه كرونوس ،وضاجع ابنته ،وهجر سامءه ليطارد عرائس العيون والبحار ،ويغازل
بنات الرعاة يف اخللوات ،وغار من ذرية اإلنسان ،فأضمر هلم الرش واهلالك ،وضن عليهم
برس (النار) فعاقب املارد برومثيوس ألنه قبس له النار من السامء.
قال آخر :ومل يتصوروه قط خالقا للدنيا أو خالقا لألرباب التي تساكنه يف جبل
األوليمب وتركب معه متن السحاب ،فهو عىل األكثر والد لبعضها ومنافس ألنداده منها،
وتعوزه أحيانا رمحة اآلباء ونبل العداوة بني األنداد ..ومل يزل (زيوس) إىل عرص (هومري)
خاضعا للقدر مقيدا بأوامره ،عاجزا عن الفكاك من فضائله.
قال آخر :ثم صوره لنا هزيود الشاعر املتدين عىل مثال أقرب إىل خالئق الرمحة
واإلنصاف ومثال الكامل ،ولكنه نسب اخللق إىل أرباب أقدم منه ومن سائر املعبودات
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األوملبية ،وهي (جيا) ربة األرض و(كاوس) رب الفضاء ،وإيروس رب التناسل واملحبة
الزوجية ،وجعل إيروس جيمع بني األرض وزوجها الفضاء فتلد منه الكائنات الساموية
واألرضية وآخرها أرباب األوليمب ،وعىل رأسهم (زيوس) امللقب بأيب األرباب.
قال آخر :وكان (أكسينوفون) املولود بآسيا الصغرى قبل امليالد بنحو ستة قرون
أول من نقل إىل اإلغريق فكرة اإلله الواحد املنزه عن األشياء ،فكان ينعي عىل قومه أهنم
يعبدون أربابا عىل مثال أبناء الفناء ،ويقول :إن احلصان لو عبد إهلا لتمثله يف صورة
احلصان ،وأن األثيويب لو متثل إهلا لقال إنه أسود اإلهاب ،وأن اإلله احلق أرفع من هذه
التشبيهات والتجسيامت ،وال يكون عىل يشء من هذه الصفات البرشية ،بل هو الواحد
األحد املنزه عن الصور واألشكال ،وإنه فكر حمض ينظر كله ويسمع كله ويفكر كله ويعمل
كله يف تقويم األمور وترصيف أحكام القضاء.
قال آخر :وكان أثر الديانات اآلسيوية واملرصية أظهر ،ألهنا كانت ملتقى عبادة
إيزيس وعبادة مرتا وعبادة املجوس والربامهة ..فعرفوا (الروح) وعرفوا تناسخ األرواح،
وعرفوا أدوار التطهري والتكفري ،ومزجوا هبا عبادة (ديونيس) الذي كان يف عصورهم
الغابرة إله اخلمر والقصف والرتف ،فجعلوا مخره رمزا إىل النشوة اإلهلية :نشوة احلياة
والشباب اخلالد املتجدد عىل مدى األيام.
قال آخر :وكانوا حيتفلون يف أثينا بعيد يسمونه األنشسرتيا يوافق شهر فرباير ،وتقوم
شعائره عىل مزيج من عبادة احلياة وعبادة األسالف واملوتى ،فيرشبون اخلمر يف جرار
اجلنائز والقرابني ،ويعتقدون أن هذه اخلمر ترسي إىل األجساد البالية فتنفث فيها احلياة،
وتصلحها للبعث من جديد يف أجسام األجنة املطهرة من أدران حياهتا املاضية.
قال آخر :وهكذا ظلوا بعد الفلسفة يدينون بالوثنية التي كانوا يدينون هبا قبل امليالد
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بعدة قرون.
مرص ..واهلل:
بعد أن حدثنا األساتذة املتخصصون عن معتقدات اليونانيني يف اهلل ،والتي زادت
أصحايب فرحا بام هم عليه ،سألناهم عن معتقدات املرصيني باعتبارهم أصحاب حضارة
متطورة ،فقال أحدهم( :)1لقد شاعت يف مرص عبادة الطواطم قبل احتاد اململكة وبعدها..
ويظن الكثريون من علامء األديان أن تقديس الصقر والنرس وابن آوي والقط والنسناس
واجلعل والتمساح وغري ذلك من فصائل احليوان هي بقايا طوطمية حتولت مع الزمن إىل
رموز ،ثم فقدت معنى الرموز واندجمت يف العبادات املرتقية عىل شكل من األشكال.
قال آخر :وشاعت يف مرص عقيدة األرواح ،حيث كان املرصيون من أعرق األمم
التي آمنت بالروح ،ثم آمنت بالبعث والثواب والعقاب بعد املوت ،ورمزوا للروح (كا)
تارة بزهرة ،وتارة بصورة طائر ذي وجه آدمي ،وتارة بتمساح أو ثعبان ،وقالوا بأن الروح
تتشكل بجميع األشكال ،ولكنهم مل يقولوا بتناسخ األرواح ،ولعل اختالف الرموز من
بقايا اختالف الطواطم يف زمان سابق لزمان االعتقاد بالبعث والثواب والعقاب.
قال آخر :أما أثبت العبادات وأعمها وأقواها وأبقاها إىل آخر العصور فهي عبادة
املوتى واألسالف دون مراء ،فإن عناية املرصي بتشييد القبور وحتنيط اجلثث وإحياء
الذكريات ال تفوقها عناية شعب من الشعوب ،وقد بقيت آثار هذه العبادة إىل ما بعد بزوغ
الديانة الشمسية ومتثيل أوزيريس بالشمس الغاربة ،ثم تغليبه عىل عامل اخللود وموازين
اجلزاء.

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،55فام بعدها.
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قال آخر :فقصة أوزيريس هي قصة آدمية تشري إىل واقعة قديمة مما كان حيدث يف
األرس املالكة يف تلك العصور السحيقة ،وهي قصة ملك أحبه شعبه ثم نازعه أخوه (ست)
عرشه فقتله ،وجاءت زوجته (إيزيس) بعد ذلك بابن اسمه (حوريس) أخفته يف مكان
قيص حتى بلغ الرشد ،فرشحته للملك فساعده أنصار أبيه عىل بلوغ حقه يف العرش ،وعاد
(ست) ينازعه هذا احلق أمام اآلهلة ويدعي عليه أنه ابن (غري رشعي) من أب غري
أوزيريس ،فلم تقبل اآلهلة دعواه وحكمت حلوريس باملرياث.
قال آخر :وتقول األسطورة :إن أوزيريس ولد يف الوجه البحري ،ولكن رأسه دفن
يف الصعيد بقرية العرابة املدفونة ،وإن (ست) حني قتله فرق أعضاءه بني البقاع لكيال يعثر
عىل جثته أحد من املطالبني بثأره ،ولكن إيزيس مجعت هذه األعضاء وتعهدهتا بالصلوات
واألسحار حتى دبت فيها الروح من جديد ومحلت منه بحوريس الذي قدح عمه يف نسبه،
وقد حاول أوزيريس أن يعود إىل امللك فأخفق يف حماولته وقنع بالسيادة عىل عامل (املغرب)
حيث تغيب الشمس وتنحدر إىل عامل األموات.
قال آخر :وللخصب شأن ال يستغرب يف ديانة مرص القديمة ،فهم يرمزون إىل
الكون كله ببقرة تطلع من بطنها النجوم ،أو بامرأة تنحني عىل األرض بذراعيها ويسندها
(شو) إله اهلواء بكلتا يديه.
قال آخر :وأقدم ما تيلوه يف أصل العامل املعمور أنه عامل واسع من املاء طفت عليه
بيضة عظيمة خرج منها رب الشمس ،وأنجب أربعة من األبناء هم (شو) و(تفنوت)
القائامن بالفضاء ،و(جب) رب األرض ،و(نوت) رب السامء.
قال آخر :ويذكرون أن السامء تزاوجت مع األرض فولد هلام أوزيريس ،وإيزيس
وست ونفتيس ،فهم تسعة آهلة يف مبدأ اخلليقة نشأوا من تزاوج األرض والسامء ،ثم استقر
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األمر لثالثة من هؤالء هم أوزيريس وإيزيس وحورس ،وهناك صيغة أخرى من قصة
اخللق فحواها أن (رع) كان مزدوج الطبيعة ،فتولد منه اخللق فهو منهم بمثابة األبوين.
قال آخر :ويرتاءى لفريق من املؤرخني أن (رع) نفسه ـ إله الشمس ـ كان ملكًا عىل
مرص يف زمن من األزمان ،ويستدلون عىل ذلك بخالصة قصته املتداولة يف األساطري ،وهي
أن رع ملك الدنيا قبل سكاهنا من البرش فتمرد عليه رعاياها فسلط عليهم ربة النقمة
(حاحتور) ،ثم أشفق عليهم من قسوهتا ،فاعتزل الدنيا ومحلته بقرة السامء عىل ظهرها فأقام
هناك ،واندمج شخصه بعد حني بشخص أوزيريس.
قال آخر :وقد فعل غربال الزمن فعله يف تصفية هذه العقائد واألرباب ،فنيس
أوزيريس السلف املعبود ورسخ يف األذهان وصف أوزيريس الشمس القائمة عىل املغرب
أو عامل األموات ،وتوحدت عبادة الشمس بمعناها وتعددت بأسامئها ومواعدها ،ومجعت
بينها كلها عبادة (آمون) ثم عبادة آتون.
قال آخر :وعبادة (آتون) هي أرقى ما وصل إليه البرش من عبادات التوحيد يف القرن
الرابع عرش قبل امليالد ..فلم يكن املراد بآتون قرص الشمس وال نورها املحسوس
حمسوسا لإلله الواحد األحد املتفرد باخللق يف
بالعيون ،ولكن الشمس نفسها كانت رمزً ا
ً
األرض والسامء.
قال آخر :وكانت يف أقاليم القطر ـ قبل ظهور عبادة آتون ـ ثالث عبادات (شمسية)
تتنافس يف املبادئ الروحية ووسائل النفوذ التي تتغلب هبا عىل النظراء ..فكانت منف تدين
إلله الشمس باسم فتاح ..وكانت عني شمس أو (هيليوبوليس) تدين له باسم رع وأحيانًا
باسم (آتوم) ،وكانت طيبة تدين له باسم آمون.
اهلند ..واهلل:
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بعد أن حدثنا األساتذة املتخصصون عن معتقدات املرصيني يف اهلل ،سألناهم عن
معتقدات اهلنود القديمة ،فقال أحدهم( :)1ترجع الديانة اهلندية القديمة إىل أزمنة أقدم من
العرص الذي دونت فيه أسفارها املعروفة بالكتب الفيدية ..وخيتلف املؤرخون املختصون
باهلند يف العرص الذي تم فيه هذا التدوين ،فمنهم من يرده إىل ألف ومخسامئة سنة قبل
امليالد ،ومنهم من يرده إىل ستة آالف سنة قبل امليالد ،ولكنهم ال خيتلفون يف سبق الديانة
اهلندية هلذا العرص بزمن طويل.
قال آخر :وقد اشتملت الديانة اهلندية القديمة عىل أنواع شتى من اآلهلة ..ففيها آهلة
متثل قوى الطبيعة وتنسب إليها ،فيذكرون املطر ويشتقون منه اسم (املمطر) فهو اإلله الذي
يتوجهون إليه يف طلب الغيث ،ومن هنا اسم (أندرا) إله السحاب املشتق من كلمة (أندو)
بمعنى املطر أو بمعنى السحاب ..وكذلك يذكرون إله النار وإله النور وإله الريح وإله
البحار وجيمعوهنا يف ديانة شمسية تلتقي بأنواع شتى من الديانات.
قال آخر :وأقدم معاين اإلله عندهم معنى (املعطي) أو ديفا بلغتهم التي بقيت آثار
منها يف اليونانية والالتينية وبعض اللغات األوروبية احلديثة ،فكلمة (ديو) الفرنسية Dieu

وكلمة ديتي  Deityاإلنجليزية وكلمة زيوس اليونانية القديمة مأخوذة من أصلها اهلندي
املتقدم.
قال آخر :ويرجح املؤرخون أن جوبيرت عند الالتني ـ وهو (املشرتي) يف اصطالح
علم ا هليئة ـ هو مزيج من كلمة املعطي وكلمة األب ،بمعنى أيب العطاء أو األب املعطي
للجميع ،ومها يف اهلندية القديمة ديوس بيتار  Dyausـ  Petarإذ ال تزال كلمة األب يف أكثر

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،63فام بعدها.

187

اللغات األوروبية متفرعة من هذا اجلذر األصيل عىل تعدد اللهجات ومارج احلروف.
قال آخر :واشتملت الربمهية القديمة عىل عبادة األسالف كام اشتملت عىل عبادة
املظاهر الطبيعية ..فتقديس امللك عندهم إنام هو تقليد موروث من تقديس جد القبيلة،
حتول إىل تقديس الرئيس األكرب يف الدولة بعد أن حتولت القبيلة إىل األمة.
قال آخر :ومراسم تقديس امللك التي ال تزال مرعية يف جوار اهلند كانت حتاكي
مراسم قصة اخلليقة كام تيلها املرصيون ،فلم يكن حق امللك مستمدا من اجللوس عىل
العرش أو من البناء باململكة التي تنقل إليه حقوقه امللكية ،ولكنه يتوىل هذا احلق بعد
تقديسه يف حفل يمثل قصة اخلليقة ،وكأهنم يعنون هبذا أن امللك يستمد من ذلك التقديس
قدرته عىل اخللق ومنح احلياة ،وهي قدرة ال غنى عنها الضطالعه بالفرائض امللكية.
قال آخر :وقصة اخلليقة يف اهلند تشبه قصة اخلليقة املرصية يف أكثر من صيغة واحدة
من صيغها العديدة؛ فاحلياة ـ كام يذكرون ـ خرجت من بيضة ذهبية كانت تطفو عىل املاء يف
العامء ،واإلله األكرب كان ذكرا وأنثى فهو األب واألم لألحياء كام جاء يف (رع) يف بعض
األساطري املرصية ،وبناء العامل من صنع بناء ماهر يف أساطري مرص واهلند عىل السواء ،وتتفق
مرص وبابل واهلند عىل أن اإلله األكرب قد خلق األرض بكلمة ساحرة ،فأمرها بأن توجد
فربزت عىل الفور إىل حيز الوجود.
قال آخر :وتعززت يف اهلند عبادة الطواطم بعقيدهتم يف وحدة الوجود وتناسخ
األرواح كام تعززت بعقيدة احللول؛ فعبدوا احليوان عىل اعتباره جدا حقيقيا أو رمزيا
لألرسة ثم للقبيلة ،ثم تلفت عبادة احليوان حتى آمنوا بأن اهلل يتجىل يف كل موجود أو
خيص بعض األحي اء باحللول فيه ،وآمنوا بتناسخ األرواح فجاز عندهم أن يكون احليوان
جدا قديام أو صديقا عائدا إىل احلياة يف حمنة التكفري والتطهري ،فعاشت عندهم الطوطمية
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يف أرقى العصور كام عاشت يف عصور اهلمجية ،هلذا االمتزاج بني االعتقاد احلديث
واالعتقاد القديم.
قال آخر :وقد وجد فيهم كام يف سائر األمم من يعتقد باإلله الواحد ،وإن اختلفوا
يف املنهج الذي سلكوه ،فلم يكن إيامهنم به عىل األساس الذي قام عليه إيامن الشعوب
األخرى بالتوحيد؛ فهم قد بدأوا بإبطال مجيع املظاهر فنسبوا إليها التعدد واالختالف ألهنا
تتكرر وتزول وتسرت من ورائها احلقيقة األبدية التي ال تتكرر وال تزول ،وتلك هي حقيقة
القضاء والقدر ،التي تقدر لآلهلة وتقيض عليهم كام تقدر لسائر املوجودات وتقيض عليها
يف أجلها املحدود.
قال آخر :وهنا ذهب حكامؤهم إىل مذهبني غري متفقني؛ فبعضهم متثل تلك احلقيقة
إهلا واحدا قريبا من اإلله الواحد يف أكثر ديانات التوحيد ..وقد قال بعض املؤرخني معربا
عن ذلك( :أيا كان العرص الذي تم فيه مجع األناشيد املسطورة يف الرجفيدا فقبل ذلك
العرص كان بني اهلنود مؤمنون باهلل األحد الذي ال هو بذكر وال بأنثى وال حتده أحوال
التشخيص وقيود الطبيعة اإلنسانية ،وارتفع شعراء الفيدا يف الواقع إىل أوج يف إدراكهم
لكنه الربوبية مل يرتق إليه مرة أخرى غري أناس من فالسفة اإلسكندرية املسيحيني ،ولكنه
فوق هذا ال يزال أرفع وأعىل مما يطيف بأذهان قوم يدعون أنفسهم باملسيحيني).
قال آخر :وتبدو مداناة هؤالء الربامهة ملذهب املوحد املؤمن بالذات اإلهلية من
إيامهنم باخلالص عىل يد اهلل ،وبقاء فريق منهم بعد ذلك بمئات السنني ينقسمون يف رشح
سبيل اخلالص عىل هنجهم الذي ال نستغربه من قوم يعظمون احليوان ذلك التعظيم ،فمنهم
من يسمي سبيل اخلالص بالسبيل القردية ،ومنهم يسميها بالسبيل القطية ،ويقصدون هبذه
التسمية أن اهلل خيلص اإلنسان إذا تشبث به كام يتشبث ولد القرد الصغري بأمه وهي تصعد
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به إىل رؤوس األشجار ،أو أن اهلل عىل اعتقاد اآلخرين خيلص اإلنسان وهو مغمض العينني
مستسلم للقضاء ،كام يستسلم ولد القطة ألمه وهي حتمله مغمضا من مكان إىل مكان..
فاهلل الذي خيلص عباده هذا اخلالص أو ذاك هو ذات عىل كلتا احلالتني يتشبث هبا العابد
أو يستسلم لقضائها فتسهر عليه وإن غفل عنها.
قال آخر :ويتسمى هذا اإلله بثالثة أسامء عىل حسب فعله يف الوجود ،فهو (برمها)
حني يكون املوجد اخلالق ..وهو فشنو حني يكون الواقي املحافظ ..وهو سيفا حني يكون
املهلك اهلادم ،وال هناية للتداخل وال للرتجيح بني هذه األسامء والوظائف واألفعال ،عىل
تباين النحل وامللل واألجيال.
قال آخر :أما الفريق الثاين فاحلقيقة األبدية عنده معنى ليس له قوام من الذات
الواع ية ،وإنام هو قانون يقيض بتالزم اآلثار واملؤثرات ،ويقابل االعتقاد بالقضاء والقدر
عند املؤمنني باألديان الكتابية ..إال أنه قضاء يرسي عىل اآلهلة كام يرسي عىل البرش،
ويتغلغل يف طبائع اخلالقني كام يتغلغل يف طبائع املخلوقات ،وحكمه الذي ال مرد له هو
حكم التغري الدائم والفناء ،وحكم اإلعادة واإلبداء.
قال آخر :وال نحسب أن أحدا من األقدمني بلغ يف إعظام األكوان املادية مبلغ
الربامهة ،سواء يف تقدير السعة أو تقدير القدم أو تقدير البقاء؛ فإن أناسا من األقدمني مل
جياوزوا بعمر األكوان املادية بضعة آالف سنة ،وأناسا منهم جعلوا هلا خلقا واحدا وفناء
واحدا خالل أجل مقدور من القرون ،لكن الربامهة جعلوا هلا أربعة أعامر تساوي اثني
عرش ألف سنة إهلية وأربعة ماليني وثلثامئة وعرشين ألف سنة شمسية ،وبعض املتأخرين
يضاعفها ألف ضعف ويقولون مجيعا إهنا دورة واحدة من دورات الوجود ،وإن هذه
الدورة هي يوم يقظة يقابله ليل هجوع ،ينقيض بني كل دورة فنيت وكل دورة آخذة يف
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االبتداء.
قال آخر :والقانون األبدي  Karmaيقلب هذه األدوار فيبدئها وحيفظها ويفنيها ثم
خيتم هذا النهار بليل من لياِل اهلجوع ،ثم يعود فيطلع النهار كرة أخرى دواليك إىل غري
انتهاء؛ ألنه ال ان تهاء للزمان ..ويتضاءل اإلنسان الفاين كلام تعاظم هذا الفناء اخلالد أو هذا
اخللود الذي يتجدد بالفناء ،فليس لإلنسان حساب كبري يف هذه احلسبة األبدية؛ ألنه رقم
ضئيل يغرق يف طوفان األرقام التي ال حييط هبا العد واإلحصاء.
قال آخر :وعىل هذه القاعدة قامت البوذية التي برش هبا البوذا جوتاما قبل امليالد
املسيحي بحواِل مخسة قرون ..فالبوذية إنام قامت عىل أساس الربمهية يف كل عقيدة من
عقائد األصول ،وإنام متيزت عنها بتبسيط العقائد لطبقات من الشعب غري طبقات الكهان،
فأخرجتها من حجاهبا املكنون يف املحاريب إىل املدرسة والبيت وصفوة املريدين ،وال تعترب
البوذية إضافة يف صميم العقائد الدينية بل إضافة يف آداب السلوك وفلسفة احلياة ،وإضافة
يف عرض اآلراء عىل غري املستأثرين هبا قديام من سدنة اهليكل واملحراب.
قال آخر :وخالصة الفلسفة التي أتى هبا البوذا جوتاما هي تقريره هذه املبادئ
األربعة . .وأوهلا أن هناك عذابا وشقاء ..وثانيها أن هناك سببا للعذاب والشقاء ..وثالثها
أن هذا السبب قابل للزوال ..ورابعها أن وسيلة االنتهاء إىل هذه الغاية موجودة ملن خيتار.
قال آخر :وذكروا أن سبب الشقاء هو اجلهل الذي جعلنا نتعلق باألوهام وننسى
لباب األمور ،أو نتعلق بالعرض ونعرض عن اجلوهر األصيل ..والعرض هو كل ما يزول
ويتغري ،وهو من رش وفساد ،وكل ما نحسه هو عرض تشمله لعنة الزوال ..فام من يشء ثم
يكون ،بل كل يشء يصري وال يكف عن التغري.
قال آخر :وعىل هذا النحو ينكر البوذا وحدة (الشخصية اإلنسانية) ألهنا ال تتجاوز
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أن تكون تالحقا مستمرا لألحاسيس يبدو لنا كأنه حزمة مضمونة يف كيان واحد ،ومفرسوه
يف العرص احلديث يمثلون لذلك برشيط الصور املتحركة الذي يلوح لنا شيئا واحدا وهو
خطفة بعد خطفة من األلوان والظالل.
قال آخر :وهم يذكرون أنه إذا كان الشقاء يف التطرف باحلس إىل النقيضني،
فاخلالص من الشقاء ال يتأتى بغري االعتدال بني كل طرفني ،وهبذا نميط عنا غشاوة اخلداع
الذي يرتاءى عىل ظاهر األشياء للنفاذ إىل ما وراءها من رس الوجود ..فال استغراق يف
إرضاء احلس وال استغراق يف قمعه وجتريده ،بل توسط بني الغايتني يف أمور احلياة الثامنية،
وهي الفهم والعزم والكالم والسلوك واملعيشة والعمل والتأمل والفرح ..فالفهم طرفاه
التصديق بكل ما يقال وإنكار كل ما يقال ،والوسط بينهام التمييز بني الباقي والزائل
والظاهر والباطن والثابت والذي ليس له ثبوت ..والعزم طرفاه التهافت واإلمهال،
والوسط بينهام إرادة احلكمة متى تبني السبيل إليها بالفهم الصحيح.
قال آخر :وهم يذكرون أن الفرح الصادق هو فرح الرضوان الذي يتاح لإلنسان يف
هذه احلياة فيبلغ به ملكوت (النرفانا) األرضية يف انتظار النرفانا الصمدية ،وهي السكينة
أو الفناء ،وبينها وبني العدم فرق كبري ..ألهنا هي وجود يفنى يف وجود ،ويفرسها بعض
العرصيني من أذكياء البوذيني بفناء ألوان الطيف يف البياض الناصع الذي ليس له لون،
وهو ملتقى مجيع األلوان.
قال آخر :وهم يذكرون أنه هبذه اآلداب ينجو اإلنسان من رباط ذلك الدوالب
الدائر بالوالدة واملوت والتجدد يف حياة بعد حياة وجثامن وراء جثامن ،فيدخل يف (النرفانا)
وال يولد بعد ذلك وال يموت ..وحكمه يف هذا املصري حكم األرباب واملالئكة وحكم
الساموات واألرضني ،فكلها خاضع لقانون القضاء والقدر الذي ال فكاك منه ملوجود،
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وكلها عرضة للتكفري والتطهري والتحول والتغيري ،ثم للذهاب يف غمرة الفناء األخري.
قال آخر :وموضع التناقض يف هذه الفلسفة أهنا تنكر (الشخصية اإلنسانية) وال
تعرتف بالذات أو بالروح وهي مع هذا تؤمن بتناسخ األرواح وثبوت يشء يف اإلنسان
يبقى عىل التنقل بني األجساد والدورات ..وهي تؤمن بالكل أو (املطلق) الصمدي
الوجود ،ثم تنفي عنه الذات كام تنفيها عن اإلنسان ..مع أن الكل بغري ذات ال يكون كال
بمعنى من معاين الكلية ،ولكنه شتات من أجزاء متفرقات.
قال آخر :وعلينا أن نحرتس من مغاالة الرشاح األوربيني هبذه الفلسفة البوذية؛
ألهنم يتعصبون لكل منسوب إىل اآلرية عىل اعتبارها عنرص األوربيني األقدمني
واملعارصين؛ فقد رفعوه ا فوق قدرها بال مراء ،وزعموا أهنا (جرأة العقل الكربى) يف
مواجهة املشكلة الكونية ،وأهنا اخلطوة املقتحمة التي مل يذهب وراءها ذو عقيدة يف مطاوح
التأمل واإلقدام.
قال آخر :لكنها ال حتسب من اجلرأة العقلية بوصف من األوصاف ،فام هي إال جرأة
حسية يف أقىص ما تطوحت إليه من الفروض واألظانني ،وما البوذية كلها إال متلمال من
وطأة احلس واجلسد ،وال سعادهتا القصوى إال ضيقا باحلس وهربا منه إىل الفناء أو
(الالوعي) عىل أحسن تقدير.
قال آخر :واملحسوس عندها شامل للمعقول ،والكائن بحق احلس عندها شامل
للكائن بحق العقل وحق الوعي وحق الذات ..واآلهلة عندها تأيت يف املرتبة التالية بعد
مرتبة األكوان ،وما ارتفعت األكوان عندها إىل هذه املرتبة إال بأهنا هي املحسوس ،وهي
أول ما يفاجئنا قبل أن نفكر وقبل أن نتأمل وقبل أن ندين باعتقاد.
قال آخر :نعم إهنا قد مدت نطاق األكوان يف الزمان والفضاء مدا قرص عنه املتدينون
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األقدمون يف معظم األمم واألقطار ..ونعم إهنا نفذت وراء الظواهر فتجاوزهتا إىل ظواهر
أعم منها وأبقى ،فكان الربمهيون جيزمون بأن الشمس ال تغيب عن الفضاء حني تغرب يف
املساء ،يوم كان األقدمون حيسبوهنا هتلك يف مغرهبا أو حيسبوهنا حتجب وراء اجلبال أو
تتوارى بام تيلوه من رضوب احلجاب ،لكنها مدت نطاق األكوان بحسية كبرية ال باخلروج
من احلسية واجلرأة عليها ،واخترصت الظواهر باإلقالل منها بعد تكثريها ومل تردها آخر
األمر إىل ظاهرة واحدة ،وال إىل عقل تتساوى فيه هذه الظواهر يف عنرص التجريد.
قال آخر :والبوذيون املعارصون يسوغون جتريد (الكل) من الذات ،أو جتريد اإلله
األعظم من الذات ،بأن الذات شبهة إنسانية نشأت من تيل اإلنسان كل موجود عىل مثاله
ومنحاه ..ولكن تيل اإلنسان طبقة أعىل من تيل اإلله جمموعة من هذه األكوان البكامء،
وكل ما يقولونه عن ربوات الفراسخ التي يمتد إليها الفضاء ال تزيده عىل أن يكون فضاء
يف كل مكان :وذرة واعية يف نواة تعيش األلوف منها عىل سن اإلبرة ـ هي أوسع امتدادا يف
آفاق الوجود من أوسع فضاء ال وعي فيه.
قال آخر :ومن راعه امتداد الفضاء ومل يرعه امتداد (الوعي) فهو يقيس العامل
باألشبار واألمتار وال يقيسه بعمق احلياة وكنه الوجود الذي يعلم أنه وجود ،وما من فارق
كبري بني وجود ال وعي له وبني معدوم ..ولذلك ،فالبوذية فتح يف ميدان التصوف أو ميدان
(الوجدانيات) والفضائل اخللقية ،ولكنها ليست بالفتح اجلريء يف معارج الوصول إىل
الكامل :كامل اإلله.
الصني ..واهلل:
بعد أن حدثنا األساتذة املتخصصون عن معتقدات اهلنود يف اهلل ،سألناهم عن
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معتقدات الصينني القديمة ،فقال أحدهم( :)1اختربت الصني مجيع أنواع العبادات من
أدناها إىل أرقاها ..لكنها ـ عىل كثرة العبادات التي دانت هبا ـ ال حتسب من أمم الرساالت
الدينية كمرص وبابل واهلند وفارس وبالد العرب؛ ألهنا مل ترج للعامل قيام دينية تلقاها منها،
وهي باصطالح التجارة حتسب من األمم املستنفدة يف مسائل الديانات؛ ألهنا أخذت من
اخلارج قديام وحديثا عقائد البوذية واملجوسية واإلسالم واملسيحية ومل تعط أمة عقيدهتا،
مع استثناء اليابان التي أخذت عنها نحلة كنفشيوس.
قال آخر :وأهل الصني ال خيوضون كثريا يف مباحث ما وراء الطبيعة ،ويوشك أن
يكون التدين بينهم رضبا من أصول املعاملة وأدب البيت واحلضارة ..فأشيع العبادات
بينهم عبادة األسالف واألبطال ،وأرواح أسالفهم مقدمة بالرعاية عىل مجلة األرواح التي
يع بدوهنا ويمثلون هبا عنارص الطبيعة أو مطالب املعيشة ،وال يقدر الصيني قربانا هو أغىل
يف قيمته وأحب إىل نفسه من قربانه إىل روح سلفه املعبود ،وهو حيتوي األغذية واألرشبة
واألكسية والطيوب ،ومنهم من حيرق ورق النقد هبة للروح التي يعتقدون أهنا حتتاج إىل
كل يشء كانت حتتاج إليه وهي يف عامل األجساد.
قال آخر :واخلري والرش عندهم هو ما يريض األسالف أو يسخطهم من أعامل
أبنائهم ..فام أرىض السلف فهو خري ،وما أسخطهم فهو رش ،وقد خيتارون فردا من أفراد
األرسة ينوب عن جده املعبود فيطعمونه ويكسونه ويزدلفون إليه وحيسبون أن روح اجلد
هي التي تتقبل هذه القرابني يف شخص ذلك احلفيد.
قال آخر :وتتمشى عبادة العنارص الطبيعية جنبا إىل جنب مع عبادة األسالف

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،72فام بعدها.
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واألبطال ،فالسامء والشمس والقمر والكواكب والسحب والرياح آهلة معبودة أكربها إله
السامء (شانج يت) ويليه إله الشمس فبقية األجرام الساموية فالعنارص األرضية ..وهم
يتقربون إىل (شانج يت) بالذبائح ويبلغونه صلواهتم بإشعال النار عىل قمم اجلبال ،فيعلم
اإلله ـ مما أودعه الكاهن دواخينها ـ فحوى الرسالة التي يرفعها إليه عباده ،وال حيسنون
الرتمجة عنها كام حيسنها الكهان.
قال آخر :وإله السامء عندهم هو اإلله الذي يرصف األكوان ويدبر األمور ويرسم
لكل إنسان جمرى حياته الذي ال حميد عنه ،وإنام يداول تركيب الوجود من عنرصين مها
(ين) عنرص السكون و(يانج) عنرص احلركة ،وقد يفرس عنرص السكون بالراحة والنعيم
وعنرص احلركة بالشقاء والعذاب ،فهام هبذه املثابة يقابالن عنرصي اخلري والرش وإهلي النور
والظالم يف األديان الثنائية.
قال آخر :وقد امتزجت عبادة األسالف بعبادة العنارص الطبيعية يف القرن العارش
حني تسمى عاهل الصني باسم (ابن السامء) ،ويقال إنه استعار الفكرة من كاهن ياباين أراد
أن يزدلف إليه فعلمه مراسم تأليه امليكاد يف بالده ،فنقلها العاهل إىل بالط الصني.
قال آخر :وأراد الفيلسوف (شوهيس) يف القرن الثاين عرش أن ينشئ بوذية صينية
توافق مذهب بوذا يف أمور وتالفه يف أمور ،فدعا إىل دين ال إله فيه وال خلود للروح،
ووضع (ِل) موضع (كارما) اهلندية أو القانون أو القضاء والقدر ،وسمى دوالب الزمن
(تاييش) ألنه هو املحرك جلميع الكائنات ،وجعل القانون والدوالب واملادة أو (وويش)
قوام العامل ظاهره وخافيه ،فاملادة حتد من القانون ،والقانون خالد ال وعي له وال يسمع وال
جييب ،وإنام ينشأ الوعي أو اإلدراك يف اإلنسان من قدح القانون للامدة كام ينقدح احلجر من
الزناد فيخرج الرشر ثم ينطفئ فيموت ،وتزول األرواح كام تزول األجساد متى نضجت
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كام تنضج الثمرة يف أجلها املعلوم ،وقد يبطئ النضج فيطول بقاء الروح فهي إذن طيف أو
شبح ،كأهنا الثمرة يف حالة العفن واإلمهال.
قال آخر :ومن أشهر املعلمني يف الصني (كنفشيوس) و(كنج فو) وأضيفت إليه تيس
أي املعلم ،وكذلك (الو) الذي ولد قبله ومل يشتهر يف خارج الصني مثل اشتهاره يعرف
بالوتيس أي املعلم الو ،وكالمها يبرش باحللم والصرب والرب بالوالدين والعطف عىل
األقربني والغرباء ،والفرق بينهام هو فرق يف اخللق واملزاج وليس بفرق يف العقيدة واإليامن،
فالو يقول( :من كان طيبا معي فأنا طيب معه ،ومن أساء إِل فأنا طيب معه كذلك ..فلنجز
السيئة باحلسنة ولنعمل الطيب عىل كل حال) أما كنفشيوس فهو يويص بأن نقابل السيئة
بالعدل وأن نقابل اإلحسان باإلحسان.
قال آخر :وملا مات كنفشيوس سنة 478ق.م أقاموا له اهلياكل وعبدوه عىل سنتهم
يف عبادة أرواح األسالف الصاحلني ،وأوشكوا أن يتخذوا عبادته عبادة رسمية ،أي
حكومية عىل عهد أرسة هان يف القرن الثاين قبل امليالد ،وأوجبوا تقديم القرابني والضحايا
لذكراه يف املدارس ومعاهد التعليم ،وكانت هياكله يف الواقع بمثابة مدارس يؤمها الناس
لسامع الدروس كام يؤموهنا ألداء الصالة.
قال آخر :ومل تزل عبادته قائمة إىل العصور املتأخرة بل إىل القرن العرشين ،حيث
خصوه سنة  1906بمراسم قربانية كمراسم اإلله األكرب (شانج يت) إله السامء ألنه يف
عرفهم (ند السامء) ومن مل يؤمن اليوم بربوبيته من الصينيني املتعلمني فله يف نفسه توقري
يقرب من التأليه ،وقد جعلوا يوم ميالده ـ وهو السابع والعرشون من شهر أغسطس ـ عيدا
قوميا حيجون فيه إىل مسقط رأسه ،وينوب عن الدولة موظف كبري يف حمفل الصالة أمام
حمرابه.
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قال آخر :وشعائر الدين بني أهل الصني هي شعائر الطريق أو شعائر السلوك
وفرائض التهذيب والتثقيف ،وحمورها احللم والسلم والتحذير من العنف والغضب
واإلفراط واإلرساف.
قال آخر :ويظهر أن بيئة الصني مل تواجه أبناءها بالعقد النفسية لكنها واجهتهم
بتقلبات العنارص الطبيعية التي تعودت الشعوب قديام أن تروضها بالسحر والكهانة ،فجار
نصيب اإليامن بالسحر عىل نصيب اإليامن بالدين ،وذاع عن أهل الصني من ثم أهنم أقدر
أمة عىل تسخري الطبيعة بالطالسم واألرصاد.
اليابان ..واهلل:
بعد أن حدثنا األساتذة املتخصصون عن معتقدات الصينيني يف اهلل ،سألناهم عن
معتقدات اليابانيني القديمة ،فقال أحدهم( :)1موقف اليابان من اإلله كموقف الصني عىل
اإلمجال ،فقد تشاهبت عقائدهم يف أصوهلا وعبدوا األرواح واألسالف والعنارص الطبيعية،
واستعاروا البوذية واإلسالم واملسيحية عىل تفاوت يف عدد األتباع من كل دين ،ومزجوا
ديانة الشمس بديانة األسالف ،فال مالفة بينهم يف هذا إال بإفراط أهل اليابان يف تأليه
صاحب العرش واعتدال أهل الصني يف تقديسه.
قال آخر :وإذا كان ألهل اليابان سمة خصوصية يف العبادات فهي أهنم اختاروا ربة
أنثى لعبادة السلف األعىل حني وحدوا األسالف يف أكربها وأعالها ،وتلك الربة هي
(أميرتاسوا ـ أموكامي) التي ال تزال معبودة إىل اليوم.
قال آخر :ويؤخذ من األساطري الياب انية أهنا كانت ربة الغزاة الذين أغاروا فيام قبل

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،72فام بعدها.
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التاريخ عىل جزيرة كيوشو وأخضعوا أهلها وطردوهم منهزمني إىل اجلبال ،وكان أهل
كيوشو األولون يعبدون إله الريح واملطر (سوسا ـ نو ـ وو) فهبط هذا اإلله هبزيمتهم إىل
املرتبة التالية ملرتبة الربة السلفية ،ثم انعقد الوئام بني الفريقني بعد تنايس اإلحن والرتات
وامتزاج القبائل الغازية واملغزوة ،فأصبح اإلهلان أخوين وأصبحت (أميرتاسو) هي كربى
األخوين.
قال آخر :وال يعتقد اليابانيون أن هذه الربة خلقت الكون أو خلقت اإلنسان؛ ألهنم
يعتقدون أن عهدها قد سبقته عهود مديدة تنازع فيها األمر عرشات األلوف من األرباب،
وهذه األرباب عندهم هي بمثابة األرواح واملالئكة واجلن والشياطني من عنارص اخلري
والرش عند األمم الكتابية ،ويسمون الواحد منها (كامي) ،وهي كلمة تطلق عىل كل رائع
خارق للعادة بالغ يف القوة أو اجلامل ،ثم استسلمت هذه األرباب بعد كفاح طويل وصار
األمر إىل الربة الكربى برضوان من خالق الساموات واألرضني.
قال آخر :أما اخللق فهو منسوب عندهم إىل إله السامء (أزاناجي ـ نوميكوتو)
وزوجته وأخته إهلة األرض (أزانامي ـ نوميكوتو) ،فولدا جزر اليابان وألقحها ببذور اآلهلة
وجاء أبناء اليابان اآلدميون من ساللة هذه اآلهلة ،فكلهم يف النسب األعىل ـ وليس امليكاد
وحده ـ إهليون.
قال آخر :ويف إحدى الروايات األسطورية أن ربة األرض احرتقت وهي تضع إله
النار ،فجرد رب السامء سيفه ورضب به إله النار ،فانبعث من وميض سيفه ومن رضباته
رهط من أرباب الزوابع والربوق والوعود ،ومل ترجع األرض إىل خصبها إال بعد شفاء
ربتها وخروجها من هاوية الظالم لتلد املاء والطمي وعنارص الزرع واحلياة.
قال آخر :وينسبون اخللق يف رواية أخرى إىل (ازاناجي) وحده وهو يبحث عن
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رفيقة صباه ،فمن عينه اليرسى خلقت الشمس ومن عينه اليمنى خلق القمر ،ومن عطسته
خلق (سوس ا ـ نو ـ وو) رب الرياح واألمطار ،ولكنه أعجب من بني أبنائه بالشمس دون
شقيقيها فخلع عليها عقدا يتألأل باجلواهر وبوأها أرفع عرش يف السامء.
قال آخر :وبذلك ،فإن الديانة اليابانية األصلية ديانة شمسية سلفية مجعت معنى
التوحيد أوال يف إله السامء حيث تصوروه أبا للخليقة بمفرده أو بمشاركة زوجه ،ثم مجعتهام
يف الربة الواحدة عىل اعتبارها ربة متارة بني أرباب.
الفرس ..واهلل:
بعد أن حدثنا األساتذة املتخصصون عن معتقدات اليابانيني يف اهلل ،سألناهم عن
معتقدات الفرس القديمة ،فقال أحدهم( :)1لعل تاريخ الديانة الفارسية القديمة أهم
التواريخ الدينية بني األمم اآلسيوية ،لتوشج القرابة بينه وبني الديانات اهلندية والطورانية
والبابلية واليونانية ،وارتباطه بالتواريخ السابقة له والالحقة به واقتباس الديانة الفارسية
من غريها واقتباس غريها منها ،وتقدم الفكرة اإلهلية عىل يد زرادشت صاحب الرشيعة
القومية يف بالد فارس وأرفع األعالم شأنا بني دعاة املجوسية من أقدم عصورها إىل
أحدثها.
قال آخر :فالفرس األقدمون من الساللة اهلندية اجلرمانية ،وموقع بالدهم قريب
من دولة بابل ،قريب من أقاليم الطورانيني ،قريب من مسالك احلضارة بني املرشق
واملغرب ،وقد تالقت حضارة فارس وحضارة مرص يف السلم واحلرب غري مرة ،وانقىض
زمن طويل عىل الدنيا املتحرضة وهي تقرن بني املجوسية وبني احلكمة أو العلم بأرسار

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،77فام بعدها.
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الطبيعة والسيطرة عليها بالسحر واملعرفة اإلهلية ،وكان لليهود وأبناء فلسطني وأمم العرب
عالقات قديمة بالدولة الفارسية تارة والدولة البابلية تارة أخرى؛ فاتصل من ثم تاريخ
املجوس بتاريخ اليهود واملسيحيني واملسلمني.
قال آخر :فاألقدمون من الفرس يلتقون مع اهلند يف عبادة (مرتا) إله النور وتسمية
اإلله بال (أسورا) أو إله ال (أهورا) وإن اختلفوا يف إطالقه عىل عنارص اخلري والرش ،فجعله
الفرس من أرباب اخلري والصالح وجعلته اهلند من أرباب الرش والفساد ..والبابليون
عرفوا عبادة (مرتا) يف القرن الرابع عرش قبل امليالد ورفعوه إىل املنزلة العلية بني اآلهلة التي
حتارب قوى الظالم.
قال آخر :واستعار الفرس من البابليني كام أعاروهم ،فأخذوا منهم سنة التسبيع يف
عدد اآلهلة ،وجعلوا أورمزد عىل رأس سبعة من أرباب احلكمة واحلق وقوى الطبيعة
وأنواع املرافق والصناعات.
قال آخر :ومل تل الديانة املجوسية من عقائد الطورانيني؛ ألن (زرادشت) عاش
بينهم زمنا وبرشهم بدينه فاضطر إىل جماراهتم يف عباداهتم ليجاروه يف عبادته ،وأدخل أربابا
هلم يف عداد املالئكة املقربني.
قال آخر :ويعتقد املجوس يف بعض أساطريهم أن (زروان) أبو اإلهلني إله النور
والظالم ،ولعل (زروان) هذا صنو إلله البابليني (نون) أو القدر الذي يتسلط عىل اآلهلة
كام يتسلط عىل املخلوقات.
قال آخر :وقد آمن املجوس بالعامل اآلخر كام آمن به املرصيون ،وآمنوا كذلك
بالثواب والعقاب يف الدار اآلخرة ،ولكنهم قالوا بقيامة املوتى وهناية العامل وبعث األرواح
للحساب يف يوم القيامة ،ولعلهم مجعوا بذلك بني عقيدة اهلند يف هناية العامل وعقيدة
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املرصيني يف حماسبة الروح ووزن أعامهلا يف موقف اجلزاء.
قال آخر :وذكر أفالطون زرادشت يف كتاب (السيبادس) فسامه زرادشت بن
أورمزد ،وقال بليني يف تارخيه الطبيعي إنه املولود الذي ضحك يوم والدته ،وقال
ديوكريسستوم  Dio Chrysostomإنه ال الشاعر هومريوس وال الشاعر هزيود بلغا مبلغ
زرادشت يف اإلشادة بمجد (زيوس) رب األرباب يف علياء جمده.
قال آخر :فتاريخ الديانة الفارسية عامة وتاريخ زرادشت خاصة عىل ارتباط وثيق
بتواريخ العقائد اآلسيوية وتواريخ بعض العقائد يف مرص واليونان ..لكن (زرادشت) ال
يعرف له تاريخ مفصل عىل التحقيق ،فاملراجع اليونانية ترده إىل القرن الستني قبل امليالد،
واملراجع العربية ترده إىل ما قبل اإلسكندر بنحو مائتني وسبعني سنة ،فهو عىل هذا قد ولد
حواِل سنة  660قبل امليالد وهو أصح التقديرات.
قال آخر :وخالصة ما جاء به (زرادشت) من جديد يف الديانة أنه أنكر الوثنية
وجعل اخلري املحض من صفات اهلل ،ونزل بإله الرش إىل ما دون منزلة املساواة بينه وبني
اإلله األعىل ،وبرش بالثواب وأنذر بالعقاب ،وقال بأن خلق الروح سابق خللق اجلسد،
وحاول جهده أن يقرص الربانية عىل إله واحد موصوف بأرفع ما يفهمه أبناء زمانه من
صفات التنزيه.
قال آخر :وليست املجوسية كلها من تعليم زرادشت أو تعليم كاهن واحد من كهان
األمة الفارسية ،فقد سبقه الفرس إىل عقائدهم يف أصل الوجود وتنازع النور والظالم،
ولكنه توىل هذه العقائد بالتطهري ومحلها عىل حممل جديد من التفسري والتعبري.
قال آخر :فاملجوس كانوا يعتقدون أن هرمز وأهرمن مولودان إلله قديم يسمى
زروان ويكنى به عن الزمان ،وأنه اعتلج يف جوفه وليدان فنذر السيادة عىل األرض والسامء
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ألسبقهام إىل الظهور ،فاحتال أهرمن بخبثه وكيده حتى شق له مرجا إىل الوجود قبل
(هرمز) الطيب الكريم ،فحقت ألهرمن سيادة األرض والسامء وعز عىل أبيهام أن ينقض
نذره ،فأصلحه بموعد رضبه هلذه السيادة ينتهي بعد تسعة آالف سنة ،ويعود احلكم بعده
إلله اخلري خالدا بغري انتهاء ،ويؤذن له يومئذ يف القضاء عىل إله الرش وتبديد غياهب الظالم.
قال آخر :وزعموا أن مملكة النور ومملكة الظالم كانتا قبل اخلليقة منفصلتني ،وأن
هرمز طفق يف مملكته خيلق عنارص اخلري والرمحة وأهرمان غافل عنه يف قراره السحيق ،فلام
نظر ذات يوم ليستطلع خرب أخيه راعه اللمعان من جانب مملكة أخيه فأشفق عىل نفسه من
العاقبة وعلم أن النور يوشك أن ينترش ويستفيض فال يرتك له مالذا يعتصم به ويضمن فيه
البقاء ،فثار وثارت معه خالئق الظالم وهي شياطني الرش والفساد ،فأحبطت سعي هرمز
ومألت الكون باخلبائث واألرزاء ،وران هذا البالء عىل الكون حتى كانت معركة
(زرادشت) فكان البشري بانتهاء زمان وابتداء زمان ،ولكنه مل خيتم رصاع العدوين اللدودين
بل آذن بتحول النرص من صف إىل صف ،وتراجع الرش والظالم عن مملكة اخلري والنور،
وسيدوم هذا الرصاع اثني عرش ألف سنة ،ينجم عىل رأس كل ألف منها بشري من بيت
زرادشت فيعزز جحافل هرمز ويوقع الفشل يف جحافل أهرمن ،وتنقيض املدة فينكص
أهرمن عىل عقبيه ملدا يف أسفل سافلني ،ال فكاك له أبد من هاوية الظلامت وسجن املذلة
واهلوان.
قال آخر :واهلل يف مذهب زرادشت موصوف بأرشف صفات الكامل التي يرتقى
إليها عقل برشي يدين عىل حسب نشأته بالثنائية وقدم العنرصين يف الوجود ..فاخلري عند
زرادشت غالب دائم ،والرش مغلوب منظور إىل أجل مسمى ،وما زال (أهرمن) هيبط يف
مراتب القدرة والكفاية عىل هذا املذهب حتى عاد كاملخلوق الذي ينازع اخلالق سلطانه،
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وال حميص له يف النهاية من اخلذالن.
قال آخر :ويف (الزندفستا) يقول زرادشت إنه سأل هرمز( :يا هرمز الرحيم! صانع
العامل املشهود ،يا أهيا القدس األقدس :أي يشء هو أقوى القوى مجيعا يف امللك
وامللكوت؟) ،فقال هرمز :إنه هو اسمي الذي يتجىل يف أرواح عليني ،فهو أقوى القوى يف
عامل امللكوت ..فسأله زرادشت أن يعلمه هذا االسم فقال له( :إنه (هو الرس املسئول) وأما
األسامء األخرى فأوهلا هو (واهب األنعام) وثانيها هو املكني ،وثالثها هو الكامل ،ورابعها
هو القدس ،واالسم اخلامس هو الرشيف ،واالسم السادس هو احلكمة ،واالسم السابع
هو احلكيم ،واالسم الثامن هو اخلربة ،واالسم التاسع هو اخلبري ،واالسم العارش هو
الغنى ،واالسم احلادي عرش هو الغني ،واالسم الثاين عرش هو السيد ،واالسم الثالث عرش
هو املنعم ،واالسم الرابع عرش هو الطيب ،واالسم اخلامس عرش هو القهار ،واالسم
السادس عرش هو حمق احلق ،واالسم السابع عرش هو البرص ،واالسم الثامن عرش هو
الشايف ،واالسم التاسع عرش هو اخلالق ،واالسم العرشون هو (مزدا) أو العليم بكل
يشء)
قال آخر :وقد حرم زرادشت عبادة األصنام واألوثان ،وقدس النار عىل أهنا هي
أصفى وأطهر العنارص املخلوقة ،ال عىل أهنا هي اخلالق املعبود ،وقال إن اخلالئق العلوية
كلها كانت أرواحا صافية ال تشاب بالتجسيد ،فخريها اهلل بني أن يقصيها من منال
(أهرمن) أو يلبسها اجلسد لتقدر عىل حربه والصمود يف ميدانه؛ ألن عنارص الفساد ال
حتارب بغري أجساد ،فأبت أن تعتصم بمعزل عن الرصاع القائم بني هرمز وأخيه ،واختارت
التجسد لتؤدي فريضة اجلهاد يف ذلك الرصاع.
قال آخر :ويتخيل زرادشت (هرمز) أو أورمزد أو (أهورا مازدا) أو يزدان ـ عىل
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اختالف اللهجات يف نطقه ـ مستويا عىل عرش النور حمفوظا بستة من املالئكة األبرار ،تدل
أسامؤهم عىل أهنم صفات إهلية كاحلق واخللود وامللك والنظام والصالح والسالمة ،ثم
استعريت هلا سامت (الذوات) بعد تداول األسامء أو تداول األنباء عام تفعله وما تؤمر به
وما تتلقاه من وحي اهلل.
قال آخر :وتفيض أقوال (زرادشت) كلها باليقني من رسالته واصطفاء اهلل إياه
للتبشري بالدين الصحيح والقضاء عىل عبادة األوثان ،ومن أمثلة هذا اليقني قوله( :أنا
وحدي صفيك األمني ،وكل من عداي فهو عدو ِل مبني) ،وأن اهلل أودع الطبائع عوامل
اخلري مجيعا ،فإن هي حادت عن سواء السبيل كان إرسال الرسل للتذكري والتحذير آخر
حجة هلل عىل الناس ،وأن زرادشت هو هذه احلجة التي أبرزها اهلل إىل حيز الوجود لتهدي
من ضل وتذكر من غفل وتستصلح من فيه بقية للصالح ،وكلام انقىض ألف عام برز إىل
حيز الوجود خليفة له من ساللته ،ولكن األرواح التي حتف بالعرش هي التي حتمل بذرته
إىل رحم عذراء تلهمها تلك األرواح أن تتطهر يف تلك الساعة باملاء املقدس يف عني صافية
مدخرة يف ناحية من األرض ليومها املوعود.
قال آخر :ويتخيل زرادشت أنه يناجي هرمز ويسمع جوابه ويسأله سؤال املتعلم
املسرتشد ملرشده وهاديه ،فيناديه :رب! هب ِل عونك كام يعني الصديق أخلص صديق،
ويسأله :رب أال تنبئني عن جزاء األخيار؟ أجيزون يا رب باحلسنة قبل يوم املعاد؟ أو يسأله:
من أقر األرض فاستقرت ورفع السامء فال تسقط؟ ومن خلق املاء والزرع؟ ومن أجلم
للرياح سحب الفضاء وهي أرسع األشياء؟
بابل ..واهلل:
بعد أن حدثنا األساتذة املتخصصون عن معتقدات اليابانيني يف اهلل ،سألناهم عن
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معتقدات الفرس القديمة ،فقال أحدهم( :)1مع كون احلضارة البابلية من أقدم احلضارات
املروية يف التواريخ إال أن تصوراهتم عن اهلل كانت مملوءة باخلرافات التي ال تقل عن
خرافات سائر األمم.
قال آخر :فالغزوات التي تروى عن األرباب األقدمني هي غزوات أبطال من
األسالف الذين برزوا بمالمح اآلهلة بعد أن غابت عن األذهان مالحمهم اإلنسانية ،ثم
تلبست سريهتم بظواهر الكون العليا فسكنوا يف مساكن األفالك ،ومحلت األفالك أسامءهم
وال تزال حتمل بقية منها إىل اليوم.
قال آخر :فمردوخ إله احلرب هو كوكب املريخ ،وقد تغلب عىل تيامت ربة األغوار
املظلمة ،فأخذ زوجها وخالئفها األحد عرش وسلسلهم أسارى يف مملكته الساموية ،فهم
املنازل االثنا عرش التي بقيت يف علم الفلك إىل اليوم.
قال آخر :وقد اتفق الساميون والشمريون عىل األرباب الكربى كإله النور الذي
يسميه الساميون شمس ويسميه الشمريون (آنو) ،أو كالزهرة ربة احلب التي يسميها
الساميون عشتار ويسميها الشمريون ننسيانة ..لكن األرباب البابلية أوفر عديدا من أن
ينتظمها اتفاق بني قومني متلفني؛ ألهنم ارتفعوا بعددها إىل أربعة آالف وقرنوا هبا أندادا
هلا من الشياطني والعفاريت تبلغ هذا العدد أو تزيد.
قال آخر :هلذا كانت سياسة الكون كام تيلوها أشبه باجلمهورية بل باملشيخة القبلية،
فكانوا يتخيلون أن األرباب جتتمع كل سنة يف يوم االعتدال اخلريفي لتنظر يف السامء مقادير
السنة كلها وتكتبها يف لوح حمفوظ ال يمحى قبل هناية العام ،وكان امللك نفسه يتلقى

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،90فام بعدها.
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سلطانه عىل األرض عاما بعد عام يف مثل ذلك املوعد ،فيمثل الكهنة رواية اخللق ويشهدها
امللك فردا من األفراد ،ويعتمدون يف بعض مواقف التمثيل أن هيينوه ويستخفوا به ليقرروا
بذلك أنه فقد كل سلطان كان له عىل رعاياه ،فال يعود إليه السلطان إال بإذن جديد من
(مردوخ) يتلقاه قبل ختام الرواية من يد حرب األحبار.
قال آخر :ومل يؤثر عنهم يف عهد الشمريني إيامن بعامل آخر أو بيوم للحساب واجلزاء،
فمن اجرتأ عىل فعل حمرم أو قرص يف الصلوات والقرابني فاآلهلة جتزيه عىل ذنبه بمرض
يصيبه ال يشفيه منه غري كاهن املعبد بعد التوبة والتكفري ،وإن مل يكن جزاؤه مرضا فهو
خسارة يف املال أو البنني أو ذوي القربى واألعزاء ،وكل مصبية من هذه املصائب تنبيه إىل
ذنب مقرتف أو فريضة منسية ،وحث عىل التذكري وطلب الغفران.
قال آخر :وهم يذكرون لتلك األرباب غزوات وأخبارا قبل خلق هذه الدنيا كأهنم
كائنات ال حتتاج إىل خالق ،ولكنهم يذكرون أخبارا قبل تلك األخبار يرووهنا عن (تيامت)
ربة الغمر أو ربة األغوار والظلامت ،وال يفهم من أخبارهم هذه أن تيامت أنشأت األرباب
بقدرة اخللق؛ ألهنا عندهم ربة الفوىض والعامء ،ولكنهم حيسبون أن األرباب كانت حتوم
يف أغوارها كام حتوم األشباح يف الظالم ،ويصوروهنا يف إحدى أساطريهم ـ كام يصورون
البرش األولني ،فنصفها سمك ونصفها إنسان.
قال آخر :أما قصص اخللق عندهم فهي مناسبة ملوقع البالد البابلية واشتغال أهلها
القديم برصد الكواكب ومراقبة األنواء ..وفحواها بعد استخالصها من األوشاب الكثرية
أن الدنيا كانت قسمة بني تيامت ربة األغامر أو ربة املاء األجاج وبني (إيا) إله املاء العذب
وعنرص اخلري يف الوجود ،وموقع األرض البابلية جيعلها يف قبضة هذين الربني ويوحي إىل
أهلها اإليامن بام عندمها من املخاوف واخلريات ..وقد اهنزم (أنو) إله السامء أمام جحافل
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تيامت فلم ينترص إال بعد أن برز من املاء بطل وليد :هو مردوخ رب اجلنود وسيد احلروب..
ثم عمد مردوخ إىل تيامت فشقها نصفني :صنع األرض من أحدمها وصنع قبة الفضاء من
النصف اآلخر ،ثم قيد أرساه يف هذه القبة فهم ال يربحوهنا إال بإذنه ،ورفع إىل السامء ما
شاء من األرباب.
قال آخر :وقد كشفت األلواح التي تضمنت رشوح هذه القصة باخلط املسامري يف
أواخر القرن التاسع عرش ،ونقلت إىل املتحف الربيطاين بلندن حيث حتفظ اآلن ،وهي
مقسومة إىل سبعة أقسام :كل قسم يتحدث عن يوم من أيام اخللق آخرها اليوم الذي خلق
فيه اإلنسان ،وقد جاء يف اللوح املخصص لرشح قصته أن (مردوخ) أفىض إىل (إيا) بأنه
سيخلق اإلنسان من دمه وعظمه ،وأمر حاشيته أن ترضب عنقه ـ عنق اإلله مردوخ ـ
ففعلت ،وسال الدم فنجم عنه اإلنسان ،ويظهر أن رضب عنق اإلله ال يقتله وال يقيض
عليه؛ ألن مردوخ كان يتصدر بروحه حشد األرباب التي اجتمعت يف السامء احتفاال بخلق
أيب البرش ،وسمع منها نشيد الفرح والثناء.
قال آخر :ويتمم البابليون قصة خلق اإلنسان بقصة أخرى عن طموحه إىل اخللود
واجتهاده يف اختالس رسه من اآلهلة ،فيعاقب عىل ذلك باملوت ،وتأبى اآلهلة أن يشاركها
أحد من اخللق يف نعمة احلياة الباقية.

 .3اهلل ..واألديان الساموية:
حكى الربويب التائب هذه املشاهد ،ثم قال :بعد أن تلقينا تلك املعلومات التفصيلية
عن األديان التي انترشت ،أو ال تزال تنترش يف األرض ،ازداد فرح أصدقائي بام آثروه
ألنفسهم من اإلنكار عىل األديان والنبوات ،وازدادوا يقينا بأهنم أهل احلق املجرد ،لكني
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قلت هلم :نعم أنا وأنتم حمقون يف مواقفنا من األديان ..لكنا ال نزال مل نحط علام هبا بعد..
فال تزال هناك الديانات املشهورة بكوهنا ديانات ساموية ،وهي األكثر انتشارا ،وأهلها
األكثر التزاما ..لذلك ال حيق لنا اجلزم بكوننا عىل احلقيقة املطلقة ما مل نطلع عليها مجيعا.
قال أحدهم :صدقت ..فهذه األمور ال يصح فيها استعامل االستقراء الناقص ،بل
البد من التام ..فقد يكون احلق متفيا بينها مجيعا.
طلبت حينها أن نذهب إىل ذلك املركز ،ألن فيه جناحا مصصا لألديان الساموية..
لكن بعض أصحايب رفض ذلك ،وذكر أنه يعرف مركزا أكثر علمية وتطورا ،وأنه جيمع
بعض رجال الدين من املسيحية واليهودية واإلسالم ،والذين مل يقصدوه ليبرشوا بأدياهنم،
وإنام ليذكروا انتقاداهتم هلا ،والتي جرهتم العتناق الربوبية ،وإنكار مجيع األديان والنبوات.
وقد رس أصحايب ذلك كثريا ،لتصورهم أن احلقائق ال ُتعرف إال من الناقدين
املناوئني ،ال من املوالني املدافعني ،والذين ينشغلون بالدفاع عن أنفسهم ومعارفهم أكثر
من انشغاهلم بالبيان املوضوعي املجرد للحقائق.
اليهود ..واهلل:
وقد كان أول لقاء لنا مع بعض علامء اليهود النافرين من اليهودية ،وقد سألناهم عن
تصورهم لإلله ،فقال أحدهم :لقد كانت تلك التصورات هي التي جعلتنا ننفر من
اليهودية ،ومن اخلرافات الكثرية التي تؤمن هبا ..وهي التي جعلتنا نعتقد عدم عالقتها باهلل
احلقيقي الذي دلتنا عليه العقول.
وعندما طلبنا منهم ذكر أمثلة عىل ذلك ،قال أحدهم( :)1نحن ال ننكر أنه توجد

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،67/5 :فام بعدها.
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داخل املصادر اليهودية ما يدعو إىل اإليامن باإلله الواحد الذي ال جسد له وال شبيه..
والذي ال تدركه األبصار ..وتعتمد عليه املخلوقات كافة وال يعتمد هو عىل أي منها إذ هو
يتجاوزها مجيعا ويسمو عليها ..وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إال تعبريا عن قدرته،
فهو روح الكون غري املنظورة ،السارية فيه ،والتي متد الكون باحلياة؛ وتسمو عليه وتالزمه
يف آن واحد ..وقد استمر هذا التيار التوحيدي يف متلف فرتات تاريخ اليهودية ..وتتضمن
الصلوات اليهودية دعاء الشامع ،أي شهادة التوحيد اليهودية وقصائد مثل (آين مأمني) (إين
مؤمن) و(جيدال) (تنزه الرب) التي تؤكد فكرة التوحيد.
قال آخر :لكن هذا حمدود جدا مقارنة بام يؤمن به اليهود بجامعاهتم املختلفة..
فالعهد القديم ،كام يتضح يف مصادره املتعددة ،يطرح رؤى متناقضة لإلله تتضمن درجات
متلفة من احللول بعضها أبعد ما يكون عن التوحيد ..حيث تتبدى احللولية يف اإلشارات
العديدة إىل اإلله ،والتي تصفه ككائن يتصف بصفات البرش ،فهو يأكل ويرشب ويتعب
ويسرتيح ويضحك ويبكي ،غضوب متعطش للدماء ،حيب ويبغض ،متقلب األطوار،
يلحق العذاب بكل من ارتكب ذنبا سواء ارتكبه عن قصد أو ارتكبه عن غري قصد.
قال آخر :وهكذا نجد الكتاب املقدس يصف اهلل بأنه يأخذ األبناء واألحفاد بذنوب
اآلباء ،بل حيس بالندم ووخز الضمري [خروج  10/32ـ  ،]14وينسى ويتذكر [خروج
 23/2ـ  .. ]24وهو ليس عاملا بكل يشء ،ولذا فهو يطلب من أعضاء مجاعة إرسائيل أن
يرشدوه بأن يصبغوا أبواب بيوهتم بالدم حتى ال هيلكهم مع أعدائهم من املرصيني عن
طريق اخلطأ [خروج  13/12ـ ]14
قال آخر :وهكذا نجد الكتاب املقدس يصف اهلل بأنه إله متجرد ،لكنه يف الوقت
نفسه يأخذ أشكاال حسية حمددة ،فهو يطلب إىل اليهود (مجاعة إرسائيل) أن يصنعوا له مكانا
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مقدسا ليسكن يف وسطهم [خروج  ،]8/25كام يسري أمام مجاعة إرسائيل عىل شكل عمود
دخان يف النهار كي هيدهيم الطريق ،أما يف الليل فكان يتحول إىل عمود نار كي ييضء هلم
[خروج ]22/21/13
قال آخر :وهكذا نجده يصف اهلل بأنه إله احلروب [خروج  3/15ـ  ]4يعلم يدي
داود القتال [صمويل ثاين  30/22ـ  ،]35ويأمر اليهود بقتل الذكور ،بل األطفال والنساء
[عدد  1/31ـ  ،]12وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه بأال يرحم أحدا [تثنية  16/7ـ ،]18
وهو يعرف أن األرض ال تنال إال بحد السيف ،ولذا ،فهو يأمر شعبه املختار بقتل مجيع
الذكور يف املدن البعيدة عن أرض امليعاد ،أما سكان األرض نفسها فمصريهم اإلبادة ذكورا
كانوا أم إناثا أم أطفاال [تثنية  10/20ـ  ]18وذلك ألسباب سكانية عملية مفهومة.
قال آخر :وهكذا نجد املقاييس األخالقية هلذا اإلله تتلف باختالف الزمان
واملكان ،ولذا فهي تتغري بتغري االعتبارات العملية ،فهو يأمر اليهود (مجاعة إرسائيل)
بالرسقة ويطلب من كل امرأة هيودية يف مرص أن تطلب من جارهتا ومن نزيلة بيتها أمتعة
فضة وأمتعة (ذهب وثيابا وتضعوهنا عىل بنيكم وبناتكم فتسلبون املرصيني) [خروج
]22/3
قال آخر :وهكذا ،فإننا نجد منذ البداية ،أن فكرة اإلله الواحد املتسامي تتعايش مع
أفكار أخرى متناقضة معها ،مثل تشبيه اإلله بالبرش ،ومثل فكرة الشعب املختار ،فهي أفكار
تتناقض مع فكرة الوحدانية التي تطرح فكرة اإلله باعتباره إله كل البرش الذي يسمو عىل
العاملني.
قال آخر :ويف إطار هذه الرؤية لإلله ليس من الغريب أن يسقط أعضاء مجاعة
إرسائيل يف عبادة العجل الذهبي ،ويتزعمها ـ كام يذكر الكتاب املقدس ـ هارون أخو
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موسى ،وأن يقبل العهد القديم عنارص وثنية مثل الرتافيم واإليفود (األصنام) ،وكلها تعبري
عن رؤية حلولية مرشكة ال تتلف كثريا عام جاء يف العهد القديم ،وليس من الغريب أن
نجد شعائر تدل عىل الثنوية يف العبادة اإلرسائيلية.
قال آخر :ورغم أن اإلله ،حسب بعض نصوص العهد القديم ،يفصح عن نفسه يف
الطبيعة والتاريخ ويتجاوزمها ،فهو مصدر النظام يف الطبيعة ،وهو أيضا الذي جيعل التاريخ
يف نظام ال طبيعة وتناسقها ،إال أننا نجده يتحول من كونه حقيقة مطلقة تعلو عىل املادة
الكونية الطبيعية أو التارخيية ،ويصبح امتدادا ملا هو نسبي ،وامتدادا للشعب اليهودي عىل
وجه اخلصوص.
قال آخر :حيث نجد الكتاب املقدس يصف اإلله بكونه إهلا قوميا خاصا مقصورا
عىل الشعب اليهودي وحده ،بينام نجد أن للشعوب األخرى آهلتها [خروج  ]7/6حتى
تصبح وحدانية اإلله من وحدانية الشعب ..ولذا ،نجد أن الشعب ككل ،وليس اإلنسان
ذو الضمري الفردي ،يشهد عىل وحدانية اإلله يف صالة الشامع ..ويظهر االجتاه نفسه يف
أفكار دينية مثل االختيار والوعد اإلهلي وأرض امليعاد التي تصبح مقدسة ومتارة متاما مثل
الشعب ،وتالحم اإلله باألرض والشعب هو الثالوث احللوِل.
قال آخر :وهلذا ،ظلت اليهودية دين الشعب اليهودي (مجاعة إرسائيل) وحده،
ونجد أن الغرض اإلهلي يرتكز يف هذا الشعب دون سواه ،فقد اختري من بني مجيع الشعوب
ليكون املستو دع اخلاص لعطف هيوه ..كام أن جمرى الطبيعة أو تاريخ البرش يدور بإرادة
اإلله حول حياة ومصري اليهود.
قال آخر :ويتضح هذا يف مفهوم التاريخ اليهودي املقدس الذي ال يمكن فهم تاريخ
الكون بدونه ،كام يتبدى يف رؤية آخر األيام حيث ترتبط صورة اآلخرة والنشور يف كتب
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الرؤى (أبوكاليبس) ،ويف بعض أجزاء العهد القديم ،بسيادة اليهود عىل العاملني ..ثم يتعمق
هذا االجتاه مع ظهور اليهودية التلمودية احلاخامية ،حيث نجد أن القداسة تتعمق يف
احلاخامات من خالل مفهوم الرشيعة الشفوية حيث يتساوى الوحي اإلهلي باالجتهاد
البرشي ويصبح احلاخامات ذوي إرادة مستقلة يقارعون اإلله احلجة باحلجة ،وجتمع
آراؤهم يف التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة التي يفرتض أهنا معادلة لإلله
وحتوي رس الكون.
قال آخر :وقد بلغ احللول اإلهلي درجة أن املشناه ـ والتي تضم تفسري احلاخامات ـ
شبهت باللوجوس يف الالهوت املسيحي ،أي أهنا كلمة اإلله املقدسة ،كانت موجودة يف
عقله منذ األزل ..وتستخدم كلمة (ابن اهلل) لإلشارة إىل الشعب اليهودي ،أي أنه هو أيضا
اللوجوس.
قال آخر :وخيلع التلمود عىل اإلله صفات برشية بشكل عام ،وهيودية بشكل
خاص ،وبشكل أكثر تطرفا من التوراة ..وقد جاء يف التلمود أنه بعد وصول املاشيح،
سيجلس اإلله عىل عرشه يقهقه فرحا لعلو شأن شعبه ،وهزيمة الشعوب األخرى التي
حتاول دون جدوى أن يكون هلا نصيب يف عملية اخلالص ،أي أن الشعب اليهودي
والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية يف الدراما الكونية.
قال آخر :والتلمود يصف اإلله بأنه يقيض وقته وهو يلعب مع حوت ،ويبكي من
أجل هدم اهليكل ،ويندم عىل فعلته ،وهو يلبس العامئم ،وجيلس عىل عرشه ،ويدرس
التوراة ثالث مرات يوميا ..وتنسب املصادر اليهودية إىل اإلله صفات احلقد والتنافس،
وهو يستشري احلاخامات يف كثري من األمور.
قال آخر :ويصل احللول إىل منتهاه وإىل درجة وحدة الوجود يف تراث القبااله ،فهو
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تراث يكاد يكون خاليا متاما من أي توحيد أو جتاوز أو علو لإلله ،وبحيث ال يصبح هناك
فارق بني اجلوهر اإلهلي واجلوهر اليهودي ،ويصبح الفارق األسايس هو بني اجلوهر
اليهودي املقدس وجوهر بقية البرش ،ويصبح الفرق بني اليهود واألغيار فرقا ميتافيزيقيا،
فاليهود قد خلقوا من مادة مقدسة حل فيها اإلله بروحه متلفة عن تلك املادة الوضيعة
العادية التي خلقت منها بقية البرش ..ويكتسب اإلله صفات برشية ،ولذا فهو يغازل
الشعب اليهودي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) يف عالقة عاطفية قوية ذات
إحياءات جنسية ،وهي فكرة أصبحت أساسية يف الرتاث القباِل.
قال آخر :وتتضح النزعة نفسها يف قصة اخللق يف الرتاث القباِل ،فاإلله ال خيلق العامل
من العدم ،وإنام صدرت عنه التجليات النورانية العرشة (سفريوت) التي تأخذ صورة آدم
األول أو القديم (آدم قدمون) أي أن صورة اإلله هي صورة اإلنسان ،وتستقل التجليات
العرشة متاما عن اخلالق حتى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجيل العارش) ..كام أن التجيل
املذكر لإلله يطارد التجيل املؤنث ،وتصبح تالوة الشامع ،حسب الفكر القباِل ،هي املحاولة
التي يبذهلا اليهود ليتوحد التجيل الذكوري بالتجيل األنثوي ،وجيتمعان معا باملعنى اجلنيس.
قال آخر :ويف داخل الرتاث القباِل ،يصبح التجيل العارش (شخيناه) الذات اإلهلية
والتعبري األنثوي عن اإلله ،وهو نفسه مجاعة إرسائيل ،أي أن الزواج بني اخلالق والشعب
يصبح هنا توحدا كامال ..ويقوم هذا الشعب بتوزيع رمحة اإلله عىل العاملني ،ثم تصل
احللولية إىل ذروهتا والرشك إىل قمته ،حني يصبح اإلنسان اليهودي رشيكا لإلله يف عملية
اخللق نفسها ،ويزداد اإلله اعتامدا عىل اإلنسان.
قال آخر :وبعد عملية السقوط ،وهتشم األوعية يف القبااله اللوريانية ،تتفتت الذات
اإلهلية نفسها ،وتتوزع الرشارات اإلهلية ،وال يتأتى لإلله أن يستعيد كامله وحيقق ذاته إال
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من خالل شعبه اليهودي ..فاليهود ،بآثامهم ،يؤخرون عملية اخلالص التي تؤدي إىل
خالص العامل وإىل اكتامل اإلله ،وهم ،بأفعاهلم اخلرية ،يعجلون هبا ..ولذا ،فاألغيار واإلله
يعتمدون عىل أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة مركزية يف العملية التارخيية والكونية
للخالص ..وعند هذه النقطة ،يصبح من الصعب احلديث عن اليهودية باعتبارها ديانة
توحيدية.
قال آخر :ويظهر هذا النزوع احللوِل املتطرف يف أحد التعليقات القبالية يف أحد كتب
املدراش عىل إحدى فقرات سفر أشعياء [ ،]12/43حيث جاء فيها( :أنتم شهودي ،يقول
الرب ،وأنا اهلل) ،وهي فقرة تؤكد وحدانية اإلله وتساميه ،وهي وإن كانت تتحدث عن
عالقة خاصة ،فإهنا مع هذا أبعد ما تكون عن احللولية أو الرشك .ولكن كاتب املدراش
احلاخامي يفرض الطبقة احللولية عىل الطبقة التوحيدية فرضا فيفرسها بقوله( :حينام
تكونون شهودي أكون أنا اإلله ،وحينام ال تكونون شهودي فكأنني لست اإلله) ،وكأن
كينونة اإلله من كينونة الشعب وليس العكس.
قال آخر :بل إهنم يذكرون أن كامل اإلله يتوقف عىل الشعب ،إذ قال أحد
احلاخامات( :حينام ينفذ اليهود إرادة اإلله ،فإهنم يضيفون إىل اإلله يف األعاِل ،وحينام
يعيص اليهود إرادة اإلله ،فهم كام لو أهنم يضعفون قوة اإلله العظمى يف األعاِل) ..ورغم
أن كاتب املدراش يستخدم دائام عبارة (كام لو أن) لتأكيد بعدها املجازي ،فإن تكرارها
وارتباطها باملفاهيم األخرى ينقلها من عامل املجاز إىل عامل العقائد احلرفية املبارشة التي ال
حتتاج أي تفسري.
قال آخر :وعىل أي حال ،فإن التيار التوحيدي ظل ملدة طويلة أساسيا يف النسق
الديني اليهودي بل كان يكتسب أحيانا قوة كام حدث من خالل التفاعل مع الفكر الديني
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اإلسالمي ،كام هو احلال مع كل من سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون ..وكثريا
ما حاول احلاخامات الوقوف ضد االجتاه احللوِل الشعبي (الفلكلوري) ،فحاولوا أن
يفرسوا الطبائع البرشية لإلله بأهنا جمرد حماولة لتبسيط األمور حتى يفهمها العامة ،بل
يالحظ أن عبارة (كام لو أن) كانت تضاف حتى يف التفسريات القبالية احللولية األوىل لتأكيد
ال طابع املجازي للخطاب ،ولكن هذا التحفظ تآكل بالتدريج وتغلغلت القبااله ذات
األصول الشعبية يف صفوف العامة ثم يف صفوف املؤسسة احلاخامية نفسها وسيطر فكر
حلوِل حريف متطرف.
قال آخر :ومع تغلغل القبااله ذات األصول الشعبية والغنوصية والتي اكتسبت
أبعادا مسيحية ،حدثت عملية تنصري لليهودية ،حيث فقدت اليهودية هويتها واكتسبت
هوية شبه مسيحية جديدة تستند إىل تشويه العقائد املسيحية.
قال آخر :ومع بدايات العرص احلديث ،كانت احلسيدية أوسع املذاهب انتشارا،
وهي شكل من أشكال احللولية املتطرفة بكل ما حتمل من رشك وثنوية ..ويتضح هذا يف
الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته معادلة إلرادة اإلله ،فهو الوسيط بني اليهود واخلالق،
وهو حمل القداسة ،وهو اإلنسان التقي صاحب القدرة الذي يمكنه النطق باسم اإلله
والتحكم فيه والتأثري يف قراراته.
قال آخر :وقد تبنى الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر رؤية حلولية لإلله ،فتحدث عن
احلوار الدائر بني الشعب واإلله باعتبار أهنام طرفان متساويان ،وهذا تصور ممكن داخل
إطار حلوِل قومي.
قال آخر :كام نجد فرقا هيودية حديثة مثل اليهودية املحافظة واليهودية التجديدية
تبنيان تصوراهتام الدينية عىل أساس فكرة الشعب املقدس ،مع إسقاط فكرة اإلله متاما
216

(حلولية موت اإلله) ،أو وضعها يف مرتبة ثانوية (حلولية شحوب اإلله) ..ويصل األمر
إىل حد أن حاخاما إصالحيا مثل إيوجني بوروفيتز يتحدث عن حرب عام  1967باعتبار
أهنا مل تكن هتدد دولة إرسائيل فحسب ،وإنام هتدد اإلله نفسه باعتبار أن اإلله والشعب
واألرض ي كونان جوهرا واحدا ،فمن أصاب جزءا من هذا اجلوهر بسوء (أرض دولة
إرسائيل عىل سبيل املثال) ،فقد أصاب الذات اإلهلية نفسها.
قال آخر :بل إن بعض املفكرين الدينيني اليهود يتحدثون عن (الهوت موت اإلله)،
وهي حماولة الوصول إىل نسق ديني خال متاما من أي جوهر إهلي مفارق ،فهي حلولية بدون
إله.
قال آخر :وقد تفرع من هذا (الهوت اإلبادة) أو (الهوت ما بعد أوشفيتس) الذي
يذهب دعاته إىل أن اإلله رشير ألنه هجر الشعب اليهودي ..كام يذهبون إىل أن املطلق أو
الركيزة النهائية هو الشعب اليهودي (دون اإلله) وأن القيمة األخالقية املطلقة هي البقاء،
وأن اآللية األساسية إلنجاز ذلك هي الدولة الصهيونية ،فكأن الدولة الصهيونية هي اإلله
أو اللوجوس يف احللولية الصهيونية بدون إله ،ومن الصعب عند هذه النقطة احلديث عن
اليهودية كديانة توحيدية ،إذ أصبحت ديانة وثنية حلولية.
قال آخر :ومع هذا ،عربت الطبقة التوحيدية يف اليهودية مؤخرا عن نفسها ،يف
حماولة من جانب بعض املفكرين الدينيني اليهود من أعداء الصهيونية ،لتخليص اليهودية
من حلوليتها ..فدعاة الهوت التحرر يرفضون أن تصبح اإلبادة النازية ليهود أوربا أو قيام
الدولة الصهيونية أو بقاء اليهود هو املطلق ،بل يتحدثون عن إله يتجاوز املادة والتاريخ،
نسقه األخالقي ملزم لكل البرش ،ولذا فهو إله ال يوظف يف خدمة اليهود أو املنظمة
الصهيونية العاملية ..ومن ثم ال يرىض بذبح األطفال عىل يد النازيني وال بتكسري عظامهم
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عىل يد الصهاينة.
املسيحيون ..واهلل:
بعد ما سمعنا هذه األحاديث وغريها ،والتي جعلت أصحايب يفرحون بام هم عليه،
طلبنا االلتقاء بالنافرين من املسيحية ،وحني التقينا هبم طلبنا منهم أن خيربونا عن رس
نفورهم منها قال أحدهم :بام أن املسيحية تشرتك مع اليهودية يف الكثري من مصادرها،
فلذلك نجد نفس االنحرافات تسللت إىل املسيحيني ،والذين زادوا عليها غريها ..ولذلك
مل يصعب عليهم أن يرسموه يف الكنائس واملعابد بصورة رجل عجوز ذي حلية طويلة بيضاء
يظهر عليه الشيب والعجز والتعب.
قال آخر :وقد كان هلذه الصورة سندها من الكتاب املقدس ..ففي الكتاب املقدس
النصوص التي تصف اهلل بالعجز ..ففي [تكوين 24/ 32ـ  ]28نبأ مصارعة يعقوب هلل:
(فبقي يعقوب وحده ،وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ..وقال :اطلقني ألنه قد طلع
الفجر ،فقال :ال اطلقك إن مل تباركني) ..ويف سفر القضاة مل يستطع الرب أن يطرد سكان
الوادي ،ألن مركباهتم حديدية ..ففي [القضاة ( :]19/ 1وكان الرب مع هيوذا فملك
اجلبل ولكن مل يطرد سكان الوادي ألن هلم مركبات حديد)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يسكر ..ففي [املزمور :]65/ 78
(فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من اخلمر)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب ينام ..ففي [مزمور( :]22/ 35قد
رأيت يا رب ال تسكت يا سيد ال تبتعد عني استيقظ وانتبه اىل حكمي يا اهلي وسيدي اىل
دعواي)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يميش عىل عكاز ،ففي [مزمور23
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( :]4/أيضا إذا رست يف وادي ظل املوت ال اخاف رشا النك انت معي .عصاك وعكازك
مها يعزيانني)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب جاهل ..ففي [رسالة بولس إىل
أهل كرونثوس األوىل ( :]25/ 1ألن جهالة اهلل أحكم من الناس ،وضعف اهلل أقوى من
الناس)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب عنده خزانة ،وفيها آالت الرجز..
ففي [إرميا( :]25/ 50فتح الرب خزانته واخرج آالت رجزه ألن للسيد رب اجلنود عمال
يف أرض الكلدانيني)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يسيئ ..ففي [1ملوك:]20/ 17
(ورصخ إِل الرب وقال أهيا الرب إهلي أيضا إىل األرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت
بإماتتك ابنها)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب ينقض العهد ..ففي [زكريا11
( :]10/فأخذت عصاي نعمة وقصفتها ألنقض عهدي الذي قطعته مع كل األسباط
فنقض يف ذلك اليوم وهكذا علم أذل الغنم املنتظرون ِل أهنا كلمة الرب)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يصيح كالوالدة وينخر وخيرب..
ففي [إشعياء  13/ 42ـ ( :]16الرب كاجلبار خيرج كرجل حروب ينهض غريته ،هيتف
ويرصخ ويقوى عىل أعدائه قد صمت منذ الدهر سكت جتلدت..كالوالدة أصيح ..أنفخ
وأنخر معا أخرب اجلبال واآلكام وأجفف كل عشبها وأجعل األهنار يبسا وأنشف اآلجام
وأسري العمي يف طريق مل يعرفوها يف مسالك مل يدروهأ امشيهم ..أجعل الظلمة أمامهم
نورا واملعوجات مستقيمة هذه األمور أفعلها وال أتركهم)
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قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب ينسى ..ففي [مزمور :]1/ 13
(إىل متى يا رب تنساين كل النسيان ..إىل متى حتجب وجهك عني)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب عمود سحاب هنارا وعمود نار
ليال ..ففي [خروج( :]21/ 13:وكان الرب يسري أمامهم هنارا يف عمود سحاب ليهدهيم
يف الطريق وليال يف عمود نار لييضء هلم لكي يمشوا هنارا وليال)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يصفر للذباب ويعمل حالقا
ويصفق ..ففي [إشعياء  18/ 7ـ ( :]20ويكون يف ذلك اليوم أن الرب يصفر للذباب
الذي يف أقىص ترع مرص وللنحل الذي يف أرض أشور فتأيت وحتل مجيعها يف األودية اخلربة
ويف شقوق الصخور ويف كل غاب الشوك ويف كل املراعي .يف ذلك اليوم حيلق السيد
بموسى مستأجرة يف عرب النهر بملك أشور الرأس وشعر الرجلني وتنزع اللحية أيضا)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يأمر الناس بسب األنبياء ..ففي
[صموئيل الثاين  10/ 16ـ ( :]11فقال امللك ما ِل ولكم يا بني رصوية ..دعوه يسب ألن
الرب قال له سب داود ومن يقول ملاذا تفعل هكذا .وقال داود البيشاي وجلميع عبيده هو
ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفيس فكم باحلري اآلن بنياميني ..دعوه يسب ألن
الرب قال له)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب حيتاج عالمة ليتذكر هبا ..ففي
[تكوين  15/ 9ـ ( :]16إين أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبني كل نفس حية يف كل
جسد ..فال تكون أيضا املياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد فمتى كانت القوس يف السحاب
أبرصها ألذكر ميثاقا أبديا بني اهلل وبني كل نفس حية يف كل جسد عىل األرض)
قال آخر :وفيه النصوص التي تدل عىل أن الرب يولول ويبكي ويرصخ ويصوت..
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ففي [ميخا( :]8/ 1من أجل ذلك أنوح وأولول ..أميش حافيا وعريانا ..أصنع نحيبا
كبنات آوى ونوحا كرعال النعام)
قال أحدنا :أكثر ما ذكرتم من النصوص مما يشرتك اليهود واملسيحيون يف االعتقاد
به ..فام الذي متيز به املسيحيون من عقائد؟
قال أحدهم( :)1بام أن املسيحية تأخر تدوين كتبها ،وكان معظمها مسطورا باللغة
اإلغريقية ،فال يطلع عليها سواد املسيحيني ،وقد كانت مجهرة املسيحيني يف أوائل األمر من
عامة الناس الذين يقنعون باإليامن اليسري وال يتعمقون يف النصوص وال يف التأويالت ،فلام
آمن املتعلمون بالدين اجلديد كان اختالفهم مقصورا عىل بيئات الدرس والثقافة ،إىل أن
قام يف العامل املسيحي ملوك جيلسون عىل العروش ،فخرج اخلالف املدريس إىل معرتك
السياسة ،ونجمت الفرق واملذاهب ،وهي يف أحضان الدولة تعتمد عىل بأس امللوك
واألمراء من أحد الطرفني أو من كال الطرفني أو من مجيع األطراف يف بعض األحوال.
قال آخر :ومع هذا كتب إنجيل يوحنا يف أواخر القرن األول للميالد ويف صدره
هذا التمهيد الذي يعتربه بعض الرشاح توطئة للكتاب ،ويعتربه بعضهم اآلخر مجلة أصيلة
يف الكتاب ،وهو( :يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل ،وكان الكلمة اهلل ،هذا كان
يف البدء عند اهلل ،كل يشء به كان ،فيه كانت احلياة ،واحلياة كانت نور الناس ،والنور ييضء
يف الظلمة ،والظلمة مل تدركه)
قال آخر :وكتب بولس الرسول رسائله بعد ذلك ،وهي شاهد عىل امتزاج األمثلة
الدينية بصور الفلسفة ،وال سيام فلسفة احللول ،وكان يقول :إن املسيح جالس عىل يمني

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،150فام بعدها.
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اهلل ،ويدعو ملن يطلب هلم اخلري (أن تسكن فيهم كلمته) ،ويسأل هلم الغفران منه ،ويبرشهم
بأهنم سيبلغون املجد متى عاد إىل األرض ،ويبدو من مجلة كالمه أنه كان ينتظر معاده يف
زمن قريب ،وكثريا ما أشار إليه بقوله( :باسم ربنا يسوع املسيح) وسمى نفسه باسم
(رسول يسوع املسيح بحسب أمر اهلل ملصنا وربنا يسوع املسيح)
قال آخر :وكانت تعبريات بولس الرسول وتعبريات إنجيل يوحنا معا هي مثار
البحث بني مجاعة التفسري ومجاعة النصوص حني بدأ اخلالف بينهم يف أواخر القرن الثاين
للميالد ..وأقوى هؤالء املفرسين وأبعدهم أثرا يف تطور املسيحية األوىل هو أورجيني ابن
الشهيد ليونيداس الذي ولد باإلسكندرية سنة  185للميالد ،وتعلم عىل الفيلسوف آمون
ساكاس ـ معلم أفلوطني ـ إمام األفالطونية احلديثة املشهورة.
قال آخر :وكان أورجيني من الغالة يف النسك والعبادة ،لكنه تعلم الفلسفة وأدرك
البدائة العقلية ،فاضطره فرط اإليامن إىل التوفيق بينها وبني نصوص الكتب الدينية ،وال
سيام النصوص التي تشري إىل بنوة السيد املسيح وداللة الثالوث والتوحيد ،فقال( :إن البنوة
كناية عن القربى)
قال آخر :وفهم معنى الكلمة التي كانت يف البدء فهم الرجل الذي اطلع عىل مذهب
هريقليطس ومذهب أفالطون؛ ألن األول يقول :إن الدنيا تتغري أبدا ،فليس هلا وجود
حقيقي وراء هذه الظواهر غري وجود الكلمة املجردة أو العقل املجرد الذي ال ينقطع عن
تدبريها ،وألن أفالطون يقول بسبق الصور املعقولة عىل األجسام املحسوسة ،فجاء
أورجيني بعدمها ليقول :إن السيد املسيح هو مظهر العقل اخلالد جتسم بالناسوت ،وإن
ظهوره يف الدنيا حادث طبيعي من احلوادث التي يتجىل هبا اإلله يف خلقه ،واجتهد يف تأويل
النصوص ،فجعل للكتب الدينية تفسريين ،أحدمها صويف للخاصة واآلخر حريف لسائر
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الناس ،وبرش بخالص خلق اهلل مجيعا يف هناية األمر حتى الشياطني ،ومل يكن ينكر الشياطني
أو ينكر قدرة السحرة عىل تسخريها.
قال آخر :لكنه ـ من عجب التناقض يف الطبع اإلنساين ـ كان يرى وهو منكر احلروف
وداعية التفسري والتأويل أن األسامء العربية دون غريها هي األسامء التي جتدي يف
االستدعاء والتسخري! وينسى أنه جعل هنا لألسامء واحلروف سلطانا عىل الكون يقرص عنه
سلطان املعاين واملسميات.
قال آخر :وخلف أورجيني تلميذان قويان :مها آريوس يف اإلسكندرية ونسطور يف
سورية ،فمضيا يف التأويل والتوفيق بني النصوص واملعاين ،ولكنهام اختلفا بينهام أشد
اختالف خيلقه اللدد والشحناء ،وتراميا كام ترامى أتباعهام زمنا بتهمة الكفر واجلحود؛ ألن
آريوس كان يقول بأن املسيح إنسان حادث ،ونسطور كان يؤمن بالطبيعة اإلهلية يف املسيح
ويأبى التسوية بينه وبني اهلل يف الدرجة والقدم ،ودخلت السياسة يف هذا اخلالف فدفعت
به إىل أقىص مداه.
قال آخر :عىل أن القرون اخلمسة األوىل بعد املسيح مل تل قط من خالف حمتدم بني
املجامع والكنائس عىل تفسري املقصود من كلامت األب واالبن والروح القدس والكلمة
وغريها من األوصاف اإلهلية التي وردت يف األناجيل.
قال آخر :حيث اتفقوا مجيعا عىل الوحدانية ولكنهم اختلفوا يف أقانيم الثالوث :هل
االبن مساو لألب؟ وهل هو ذو طبيعة واحدة أو ذو طبيعتني إهلية وإنسانية؟ وهل هو إله
أو إنسان مفضل عىل سائر البرش؟ وهل يصدر الروح القدس من األب وحده أو من األب
واالبن معا؟ وهل املسيح هو الكلمة أو هو االبن فقط أو أن الكلمة واالبن مرتادفان؟ أو
أن الكلمة هي األب واإلله؟
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قال آخر :والرأي الغالب عندهم يف تفسري األقانيم هو أن األقانيم جوهر واحد،
وأن الكلمة واألب وجود واحد ،وأنك حني تقول األب ال تدل عىل ذات منفصلة عن
االبن أو عن الروح القدس ،ألنه ال انفصال وال تركيب يف الذات اإلهلية ،ولكنها تتجىل
باألبوة يف معرض اإلنعام وبالبنوة يف معرض التلقي والقبول ،ويوشك أن يكون الشأن يف
تعدد األقانيم كالشأن يف تعدد الصفات عند بعض املفرسين.
قال آخر :وقد استقر الرأي عىل ذلك مع خالف بني الكنيستني الرشقية والغربية يف
موضوع الروح القدس وعالقته باألب واالبن ،فالكنيسة الرشقية تذكر أنه يصدر من األب
وحده والكنيسة الغربية تذكر أنه يصدر من األب واالبن عىل السواء ..ومل تفصل املجامع
ـ كمجمع نيقية وجممع إفسس وجممع خلقدونية ـ كل الفصل يف موضوع هذه التفسريات.
قال آخر :وقد أعاد دعاة اإلصالح البحث يف هذا املوضوع خالل القرن السادس
عرش ،حيث وقف األكثرون منهم عند التعبريات القديمة ،وخالفهم سوسينس يف مسألة
الطبيعة اإلهلية ،فنفي عن املسيح كل إهلية ،وتفرع عىل مذهبه مذهب املوحدين الذي نشأ يف
بولونية وقرر أن اإلله ال حيل يف البرش ،وأن السيد املسيح إنسان كسائر الناس.
قال آخر :ومما ال خفاء به أن آباء الكنيسة األولني ما كانوا لينظروا إىل مسألة الثالوث
كأهنا مشكلة تتطلب احلل لو مل يكن عرصهم كله عرص فلسفة وعرص اجتاه إىل التوحيد؛
ألن هذه املسألة بعينها لو عرضت للمتدينني قبل املسيح ببضعة قرون لقبلوا حرفها عىل
ظاهره يف مجيع نصوصه ،ومل جيدوا يف معاين الثالوث بالنسبة إىل اآلهلة حاجة إىل التأويل.
قال آخر :والكالم عىل الفكرة اإلهلية يف املسيحية ال يتم بغري اإلشارة إىل عقيدة
اخلطيئة وعقيدة التكفري.
قال آخر :فاألديان القديمة قد عرفت اخلطيئة من عهود اإلنسانية األوىل؛ ألهنا
224

عرفت املحرم ،وهو املحظور يف العالقات اجلنسية أو يف بعض املأكوالت ..وقد عرف
التكفري بعد ارتقاء األديان ،فقال اهلنود واألورفيون وأتباع فيثاغورس بتناسخ األرواح
للتكفري والتطهري ،وقال اليهود بالتكفري عن خطايا الشعب فسموه اخلالص ،وهم
يقصدون به خالص الشعب من ربقة البابليني أو املرصيني.
قال آخر :لكن املسيحية جعلت للخطيئة معنى آخر وسمتها اخلطيئة األصلية ،وهي
مالفة آدم أمر ربه باألكل من الشجرة املنهي عنها ،وجعلت آالم السيد املسيح كفارة عن
اجل نس البرشي كله لوقوع آدم يف تلك اخلطيئة ،وازداد القول بذلك تواترا بعد عهد
اإلصالح.
قال أحدنا :قد سمعنا عن تأثر املسيحية بالوثنيات والفلسفات املعارصة هلا ..فام
مدى صحة ذلك؟
قال أحدهم( :)1أجل ..ولعل قصة ذلك تبدأ من مدينة اإلسكندرية ومدرستها،
وفلسفتها والتي آوى إليها حينها فالسفة اليونان ،وتابعو الفلسفة اليونانية.
قال آخر :وقد بدأ ذلك مع شيخ املدرسة أمنيوس املتوىف سنة  ،242الذي اعتنق يف
صدر حياته املسيحية ،ثم ارتد عنها إىل وثنية اليونان األقدمني ،وجاء من بعده تلميذه
أفلوطني املتوىف سنة  270وقد تعلم يف مدرسة اإلسكندرية أوالً ،ثم رحل إىل فارس واهلند،
وهناك استقى ينابيع الصوفية اهلندية ،واطلع عىل تعاليم بوذا وديانته ،وبرامهة اهلند
وديانتهم ،وعرف آراء البوذيني يف بوذا ،والربامهة يف كرشنة ،وقد عاد بعد ذلك إىل
اإلسكندرية ،وأخذ يلقي بآرائه عىل تالميذه ،وجلها يتجه إىل تعرف ما وراء الطبيعة،

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حمارضات يف النرصانية ،ص  ،34فام بعدها.

225

ومنشئ الكون.
قال آخر :ويلخص اعتقاده يف منشئ الكون يف ثالث أمور ..أوهلا أن الكون قد صدر
عن منشئ أزِل دائم ال تدركه األبصار ،وال حتده األفكار ،وال تصل إىل معرفة كنهه
اإلفهام ..وثانيها أن مجيع األرواح شعب لروح واحد وتتصل باملنشئ األول بواسطة
العقل ..وثالثها أن العامل يف تدبريه وتكوينه خاضع هلذه الثالثة ،وهو حتت سلطاهنا ،فإنه
منشئ األشياء وهو مصدر كل يشء ،وإليه معاده ال يتصف بوصف من أوصاف احلوادث،
فليس بجوهر وال عرض ،وليس فكر ًا كفكرنا ،وال إرادة كإرادتنا وال وصف له ،إال أنه
واجب الوجود ،يتصف بكل كامل يليق به ،يفيض عىل كل األشياء بنعمة الوجود ،وال
حيتاج هو إىل موجود.
قال آخر :وأول يشء صدر عن هذا املنشئ يف نظر أفلوطني هو العقل املصدر عنه
كأنه يتولد منه ،وهلذا العقل قوة اإلنتاج ،ولكن ليس مكن تولد عنه ،ومن العقل تنبثق
الروح التي هي وحدة األرواح ،وعن هذا الثالوث يصدر كل يشء ومنه يتولد كل يشء.
قال آخر :وهذه هي فلسفة املعارصين لنشأة الديانة املسيحية عندما أريد حتويلها،
حيث ترى أن فلسفة الرومان ترمي إىل إجياد ألفة بني الوثنية واليهودية ومسيحية املسيح،
كام ترى أن فلسفة اإلسكندرية ترجع العامل يف تكوينه وتدبريه إىل ثالثة عنارص أو إىل ثالوث
مقدس هو املنشئ األول ،والعقل الذي تولد منه كام يتولد الولد من أبيه ،والروح الذي
يتصل بكل حي ومنه احلياة ..فإذا عربنا عن املنشئ األول باألب ،وعن العقل املتولد عنه
باالبن ،وعن الروح بروح القدس ،كام هو ثالوث املسيحيني الذي أخذ ببعضه جممع نيقية،
وبكله املجامع التي جاءت من بعده ،ملا خرجنا يف التسمية عن الصواب ،وما كان فيها أي
تسامح ،فذلك الثالوث يف معناه هو ثالوث املسيحيني ،وإذا مل خيتلف املسمى ،فلامذا خيتلف
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االسم؟
قال أحدنا :فأهيام أستقر ،وأهيام كان الينبوع؟ هل أخذت األفالطونية احلديثة من
املسيحية ،أم املسيحية احلارضة هي التي أخذت عن الفلسفة؟
قال آخر( :)1إن اجلواب عن هذا يقتيض تعرف السابق منهام ،فالسابق بال ريب أستاذ
الالحق ،والزمن هو الذي حيكم ويفصل ،وقد ذكر املؤرخون أن جممع نيقية هو الذي سار
يف تقرير هذا الثالوث ،ووضع األساس ملن بعده ،أو بعبارة أدق قرر ألوهية االبن ،وأن
جوهره هو جوهر األب ،وقد جاء يف قراره (إن اجلامعة املقدسة ،والكنيسة الرسولية حترم
كل قائل بوجود زمن مل يكن ابن اهلل موجود ًا فيه ،وإنه مل يوجد قبل أن يولد ،وإنه وجد من
ال يشء ،أو من يقول أن االبن وجد من مادة أو جوهر غري جوهر األب ،وكل من يؤمن إنه
خلق ،أو من يقول إنه قابل للتغري)
قال آخر :وهذا املجمع كان يف سنة  325بعد امليالد ،واملسيحيون قبله كانوا عىل
اختالف كبري جد ًا ،ويكفي للداللة عىل هذا االختالف أن الذين حرضوا املجمع نيف
وأربعون بعد األلفني ،وهم عىل آراء متلفة ،ومل جيمع أعضاء هذا املجمع عىل نحلة واحدة،
أما عقيدهتم يف االبن وقوهلم إنه تولد عن املنشئ من غري زمن بينهام كام يقول الفالسفة،
وإنه من جوهر أبيه ،كام يقولون مل تسد إال بعد ذلك املجمع ..وعىل ذلك يكون تثليث
املسيحية كحقيقة مقررة متأخرا عن أفلوطني ألن أفلوطني توىف سنة  270بعد امليالد،
والتثليث مل يتكامل إال يف آخر القرن الرابع ،واملتقدم أستاذ املتأخر كام يرجح العقل وكام
يوجبه الظن الذي ال يعد من اإلثم.

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حمارضات يف النرصانية ،ص  ،35فام بعدها.
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قال آخر :ولذلك شكك بعضهم يف حياة املسيح ،وقالوا إنه شخص خرايف مل يوجد،
أراد بعض فالسفة األفالطونية احلديثة أن يفرضوه ،ليجعلوا من آرائهم ديانة يعتنقها
العامة ،وتسود الكافة ،وقد تم هلم ما أرادوا.
املسلمون ..واهلل:
بعد ما سمعنا هذه األحاديث وغريها من العلامء النافرين من املسيحية ،طلبنا
االلتقاء بالنافرين من اإلسالم ،وحني تسنى لنا االلتقاء هبم سألناهم عن رس نفورهم منه،
فقال أحدهم :حتى تعرفوا قيمة ما سنذكره لكم عليكم أن تعلموا أننا كنا نعيش يف بالد
احلرمني ..وهي البالد التي يطلق عليها بالد التوحيد ،وفيها كبار علامء املسلمني
ومراجعهم ..وقد رأينا منهم ومن عقائدهم ما نجعل ننفر نفورا تاما من اإلسالم.
قال آخر :لقد قلنا ألنفسنا :إن كان علامء هذه البالد يذهبون هذه املذاهب ،ويرددون
هذه األقوال ،فكيف بغريهم من البالد؟
طلبنا منهم أن يذكروا لنا نامذج عن ذلك ،فقال أحدهم :من األمثلة عىل ذلك ما
ورد يف احلديث الذي يدل عىل تأثر املسلمني باليهود يف عقائدهم التجسيمية ،حيث ذكروا
أن حربا من األحبار جاء إىل حممد ،فقال :يا حممد ،إنا نجد أن اهلل عز وجل جيعل السموات
عىل إصبع ،واألرضني عىل إصبع ،والشجر عىل إصبع ،واملاء والثرى عىل إصبع ،وسائر
اخلالئق عىل إصبع ،فيقول( :أنا امللك) ..ثم يذكرون أن حممدا صدقه يف ذلك ،ثم قرأ:
ِ ِ
ِ
ِ
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﴿و َما َقدَ ُروا اهللهَ َح هق َقدْ ِره َو ْاألَ ْر ُض َمجي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو ه
()1
ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع هَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر]67 :

( )1البخاري ()7451 ،7415 ،7414
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قال آخر :وعند عرضنا هلذا احلديث عىل العلم احلديث تبني لنا مدى ضحالة ما
طرحه اليهودي من معان جتسيمية ..فقد ذكر أن اهلل تعاىل (وضع السموات عىل إصبع،
واألرضني عىل إصبع ،والشجر عىل إصبع ،واملاء والثرى عىل إصبع ،وسائر اخلالئق عىل
إصبع) ،انطالقا من أن السموات يف حجمها ـ يف تصوره ـ تساوي األرض ،ولذلك وضعت
السموات مجيعا بنجومها وجمراهتا يف أصبع ،واألرض يف أصبع أخرى ..وكأهنا تساوهيا يف
احلجم أو الكتلة ..وهذا خالف احلقائق العلمية التي تنص عىل أن األرض ال تساوي شيئا
أمام هذا الكون الواسع.
قال آخر :لكن املسلمني()1ـ ولغرامهم باليهود ـ اعتربوا ما ذكره اليهودي عقيدة،
وخالفوا بذلك العقل وكل حقائق الوجود ..بل أضافوا إىل تلك الرواية روايات أخرى
رفعوها إىل نبيهم ،وفرسوا هبا القرآن ..ومنها ما رواه أبو الشيخ يف العظمة يرفعه إىل حممد:
(يطوي اهلل عز وجل السموات السبع بام فيهن من اخلالئق واألرضني بام فيهن من اخلالئق
يطوي كل ذلك بيمينه فال ُيرى من عند اإلهبام يشء وال يرى من عند اخلنرص يشء فيكون
()2

ذلك كله يف كفه بمنزلة خردلة)

قال آخر :والعجب أهنم ـ بام يروونه من خرافات وأساطري ـ صاروا يعتقدون أن
األرض تساوي الساموات يف ضخامتها ،وهلذا جتدهم يصححون الروايات التي تصور أن
اهلل يضع األرض يف يد والسموات بام فيها من نجوم وكواكب وغريها يف يد أخرى ،لقد
قال أحد علامئهم الكبار ،وهو ابن القيم يرشح ذلك ،أو يصوره( :إذا كانت السموات
السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا ،واألرضون السبع يف يده األخرى كذلك فكيف يقدره
( )1هم يقصدون املجسمة من املسلمني.
( )2العظمة )136(445/2
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حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فض ً
ال عن أن يقبض هبام شيئ ًا ،فال يد عند املعطلة وال
قبض يف احلقيقة وإنام ذلك جماز ال حقيقة له ،وللجهمية واملعطلة من هذا الذم أوفر
()1

نصيب)

قال آخر :وهكذا رأيناهم يكثرون عند حديثهم عن العظمة احلسية اجلسمية هلل،
يتحدثون عن عظمة العرش ،واعتباره حمال جللوس اهلل ،وهلا نراهم يبالغون يف وصف
عظمة العرش ..ليبينوا من خالله عظمة حجم الذي يقعد عليه ،لكنهم ال يعلمون أن تلك
األرقام التي يوردوهنا ال تساوي شيئا أمام ما اكتشفه العلم احلديث من عظمة الكون.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما رووه عن بعض أصحاب نبيهم أنه قال( :بني
السامء الدنيا والتي تليها مخسامئة عام ،وبني كل سامء مخسامئة عام ،وبني السامء السابعة
والكريس مخسامئة عام ،وبني الكريس واملاء مخسامئة عام ،والعرش فوق املاء ،واهلل فوق
()2

العرش ال خيفى عليه يشء من أعاملكم)

قال آخر :وهؤالء الذين رووا هذا وصححوه ،هم من أنفسهم صححوا حديثا آخر
يعطي مسافات أخرى ،فقد رووا عن نبيهم أنه قال( :تدرون كم بعد ما بني السامء
واألراضني ،قالوا :ال ،قال :إما واحدة أو اثنتني أو ثالث وسبعني سنة ،ثم السامء فوق
ذلك ،حتى عد سبع سموات ،ثم فوق السابعة بحر بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل
سامء ،ثم فوق ذلك كله ثامنية أمالك أوعال ،ما بني أظالفهم إىل ركبهم مثل ما بني سامء إىل
سامء ،ثم فوق ظهورهم العرش بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء ،واهلل تعاىل فوق

( )1الصواعق املرسلة 1364/4
( )2رواه ابن خزيمة يف التوحيد (ص  ،)105والبيهقي يف األسامء والصفات (ص .)401
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()1

ذلك)

قال آخر :وقد حل بعض علامئهم ،وهو ابن القيم ،اإلشكال الذي يعرض من ناحية
االختالف يف احلساب بني الروايتني بطريقة مثرية للسخرية ،فقال..( :فإن املسافة خيتلف
تقديرها بحسب اختالف السري الواقع فيها ،فسري الربيد مث ً
ال يقطع بقدر سري ركاب اإلبل
سبع مرات ،وهذا معلوم بالواقع فام تسريه اإلبل سري ًا قاصد ًا يف عرشين يوم ًا يقطعه الربيد
يف ثالثة فحيث قدر النبي



بالسبعني أراد به السري الرسيع سري الربيد وحيث قدر

باخلمسامئة أراد به السري الذي يعرفونه سري اإلبل والركاب ،فكل منهام يصدق اآلخر
()2

ويشهد بصحته)

قال آخر :وبناء عىل هذا يمكن للرياضيني أن يعتمدوا املسافة األبعد ،ليصلوا إىل
التحديد الدقيق وفق الوحدات التي نستعملها يف عرصنا احلارض ،وخاصة يف علم الفلك
الذي استغنى عن مسرية اإلنسان ومسرية الراحلة بمسرية الضوء ..وقد وجدنا عند
حساب ذلك أن األرقام اهلزيلة التي وضعوها ..والتي جتعل الكون مجيعا بعرشه وبفرشه
ال يتجاوز املجموعة الشمسية يف أحسن األحوال.
قال أحدنا :عجيب أمر هؤالء ..فكيف مل ينكر عليهم علامء الفلك ..أم تراهم مل
يسمعوا هبذا العلم بعد؟
قال أحدهم :هؤالء الذين ذكروا ذلك ال يؤمنون بعلم الفلك ،وال بعلامئه ..بل إن
علامء الفلك تعرضوا للحرمان والتكفري مثلام حصل لعلامء الفلك الذين كفرهتم الكنيسة.

( )1رواه ابن ماجه يف سننه ،املقدمة ،باب فيام أنكرت اجلهمية ،)69 /1( :واإلمام أمحد يف مسنده ،)257 /1( :وأبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب يف
اجلهمية ،)93 /5( :والدارمي يف الرد عىل برش املرييس :ص  ،448واآلجري يف الرشيعة :ص  ،292والاللكائي يف السنة)390 /3( :
( )2حاشية ابن القيم.8/13
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قال آخر :وكمثال عىل ذلك تلك اهلجمة الرشسة التي ووجه هبا من يقول بأن
األرض تدور حول الشمس ،والذي وصل إىل حد التكفري ،ذلك أن هذه املقولة تالف ما
يسمونه بأهم مسألة عقدية يف تصورهم ،وهي [علو اهلل تعاىل عىل خلقه] ،والذي يقتيض
أن تكون األرض ثابتة ،والسموات السبع فوقها كالقبة عليها ،ثم يكون العرش ،ثم يكون
اهلل تعاىل بحسب تصورهم ..ودروان األرض يقيض عىل ذلك كله.
قال آخر :ولألسف فإن هذه اهلجمة مل تكن من لدن أناس عاديني بسطاء ،بل كانت
من أعىل اهليئات الدينية ،ففي فتوى موجهة هليئة العلامء برئاسة الشيخ ابن باز ـ وهو من
كبار علامء املسلمني ـ ورده هذا السؤال( :أنا مدرس ملادة اجلغرافيا ،وحيث إنه قد ورد إِل
موضوع يتعلق بدوران األرض حول نفسها وحول الشمس ،وحيث إنه قد سبق وأن قرأت
كتا ًبا لسامحتكم بعنوان( :األدلة النقلية واحلسية عىل إمكان الصعود إىل الكواكب ،وعىل
جريان الشمس والقمر وسكون األرض) حيث كان هنالك تعارض بني ما ذكرمتوه
سامحتكم وبني الكتاب املدريس؛ لذا أرجو من سامحتكم إفاديت عن هذا املوضوع) ،فأجابه
بقوله( :جيب عىل مدرس اجلغرافيا إذا عرض عىل الطالب نظرية اجلغرافيني حول ثبوت
الشمس ودوران األرض عليها أن يبني أن هذه النظرية تتعارض مـع اآليـات القرآنية
واألحاديث النبوية ،وأن الواجب األخذ بام دل عليه القرآن والسنة ،ورفض ما خـالف
ذلك ،وال بأس بعرض نظرية اجلغرافيني من أجل معرفتها والرد عليها كسائر املذاهب
()1

املخالفة ،ال من أجل تصديقها واألخذ هبا)

قال آخر :وهكذا نجد الكتب الكثرية التي ألفت يف هذا املجال ،ومنها كتاب (دوران

( )1فتاوى اللجنة الدائمة.415/26 ،
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األرض حقيقة أم خرافة) لعادل العرشي ،وكتاب (هداية احلريان يف مسألة الدوران) لعبد
الكريم بن صالح احلميد ،وكتاب (الصواعق الشديدة عىل أتباع اهليئة اجلديدة) للشيخ
التوجيري ،وغريها من الكتب.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله التوجيري يف كتابه (الصواعق الشديدة عىل
اتباع اهليئة اجلديدة) عند رده ملا يقوله الفلكيون من أن (األرض سابحة يف اجلو معلقة
بسالسل اجلاذبية وقائمة هبا) ،فقد قال ردا عليهم( :ونقول أما قوهلم إن األرض سابحة يف
اجلو فهذا باطل ترده اآليات واألحاديث الدالة عىل سكون األرض وثباهتا ..ويرده أيض ًا
إمجاع املسلمني عىل ثبات األرض وسكوهنا ..أما قوهلم إهنا معلقة بسالسل اجلاذبية فهذا
باطل يرده قول اهلل تعاىل﴿ :إِ هن اهللهَ يم ِس ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن تَزُ َ
وال َو َلئِ ْن زَ ا َلتَا إِ ْن
هَ َ
ُْ
َأمسك َُهام ِم ْن َأ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِد ِه إِ هن ُه ك َ ِ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َت ُقو َم
ورا﴾ [فاطر ،]41 :وقولهَ :
َان َحل ًيام َغ ُف ً
ْ َ َ
الس َام ُء َو ْاألَ ْر ُض بِ َأ ْم ِر ِه﴾ [الروم ،]25 :فالسامء قائمة بأمر اهلل تعاىل وإمساكه هلا من غري عمد،
ه
()1

واألرض قائمة بأمر اهلل تعاىل وإمساكه هلا من غري سالسل)

قال آخر :وقد وجدنا نفس هذه اخلرافات أو ما يقرب منها عند بعض الصوفية
الذين التجأنا إليهم بعد فرارنا من املدارس السلفية التي متتلئ هبا بالدنا ..لكنا سمعنا ،ويف
أول جملس لنا بعض شيوخهم يقول( :وأما السامء الدنيا فإهنا أشد بياضا من الفضة ،خلقها
اهللّ تعاىل من حقيقة الروح لتكون نسبتها لألرض نسبة الروح للجسد ،وكذلك جعل فلك
احلي ،وأدار فلكه يف سامء الربوج فيه حياة
القمر فيها ،ألنه تعاىل جعل القمر مظهر اسمه ّ
الوجود وعليه مدار املوهوم واملشهود ،ثم جعل فلك الكوكب القمري هو املتوِل تدبري

( )1الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة ،ص .58
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األرض ،كام أن الروح هي التي تتوىل تدبري اجلسد ،فلو مل خيلق اهللّ تعاىل سامء الدنيا من
حقيقة الروح ملا كانت احلكمة تقتيض وجود احليوان من األرض ،بل كانت حمل اجلامدات،
ثم أسكن اهللّ تعاىل آدم يف هذه السامء ،ألن آدم روح العامل الدنيوي إذ به نظر اهللّ إىل
املوجودات فرمحها ،وجعل هلا حياة بحياة آدم فيها ،فلم يزل العامل الدنيوي حيا ما دام هذا
النوع اإلنساين فيها ،فإذا انتقل منها هلكت الدنيا والتحق بعضها ببعض ،كام لو خرجت
روح احليوان من جسده ،فيخرب اجلسد ويلتحق بعضه ببعض ،وزين اهللّ هذه السامء بزينة
الكواكب مجيعها كام زين الروح بجميع ما محله اهليكل اإلنساين من اللطائف الظاهرة
كاحلواس اخلمس ،ومن اللطائف الباطنة كالسبع القوى التي هي العقل واهلمة والفهم
والوهم والقلب والفكر واخليال ،فكام أن كواكب سامء الدنيا رجوم للشياطني ،كذلك هذه
القوى إذا حكم اإلنسان بصحتها انتفت عنها شياطني اخلواطر ،فحفظ باطنه هبذه القوى
()1

كام حفظت بالنجوم الثواقب السامء الدنيا)

قال آخر :وسمعنا آخر يقول( :)2لقد تبني لنا من خالل الكشف الذي ذكره
العارفون باهلل أن لألرض سبع طبقات ،مثلها مثل السامء ..أما الطبقة األوىل منها ،فأول ما
خلقها اهللّ تعاىل كانت أشد بياضا من اللبن وأطيب من رائحة املسك ،فاغربت ملا مشى آدم
عليه السالم عليها بعد أن عىص اهللّ تعاىل ،وهذه األرض أرض النفوس ،وهلذا كانت
يسكنها احليوانات ..وهذه األرض من أرشف األرايض وأرفعها قدرا عند اهللّ تعاىل ،ألهنا
حمل النبيني واملرسلني واألولياء الصاحلني ،فلوال ما أخذ الناس من الغفلة عن معرفتها
ويترصفون يف األمور املعضالت ،ويفعلون ما يشاؤن
لكنت تراهم يتكلمون باملغيبات
ّ
( )1اإلنسان الكامل ،ص .232
( )2اإلنسان الكامل ،ص .231
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بقدرة صانع الربيات.
قال آخر( : )1ثم راح حيدثناعن طوهلا وعرضها ومناخها وتضاريسها ،فذكر لنا أن
دور كرة األرض مسرية ألف ومائة عام وستة وستون عاما ومائتا يوم وأربعون يوما ..وقد
غمر املاء منها ثالثة أرباع بحكم احليطة ،فبقي الربع من وسط األرض إال ما ييل اجلانب
الشامِل ،وأما اجلانب اجلنويب فأمجعه بكليته مغمور حتت املاء من نصف األرض ،ثم ربعه
من اجلانب الشامِل حتت املاء ،فام بقي إال الربع وهذا الربع فاخلراب منه ثالثة أرباعه ،ومل
يبق إال الربع من الربع ،ثم هذا الربع املتبقى مل تكن مدته املسكونة منه إال مسرية أربعة
وعرشين عاما وباقيها برار وقفار عامرة بالطرق ممكنة الذهاب واإلياب.
قال آخر( : )2وهكذا حدثنا آخر عن الطبقة الثانية من األرض ،وأن لوهنا كالزمردة
اخلرضاء ،وهي تسمى أرض العبادات ،يسكنها مؤمنو اجلن ،ليلهم هنار األرض األوىل،
وهنارهم ليلها ،ال يزال أهلها قاطنني فيها حتى تغيب الشمس عن أرض الدنيا ،فيخرجون
إىل ظاهر األرض يتعشقون ببني آدم تعشق احلديد باملغناطيس ،وخيافون منهم أشد من
خوف الفريسة لآلساد ..ودورة كرة هذه األرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة أشهر ،ولكن
ليس فيها خراب ،بل اجلميع معمور بالسكنى ،وأكثر مؤمني اجلن حيسدون أهل اإلرادات
واملخالفات ،فأكثر هالك السالكني من جن هذه األرض يأخذون الشخص من حيث ال
يشعر هبم.
قال آخر :وهكذا سمعنا الكثري من أمثال هذه األحاديث التي مل تطقها عقولنا..
ولذلك هربنا من اإلسالم ..ومن األديان إىل العلم والعقل.
( )1اإلنسان الكامل ،ص .231
( )2اإلنسان الكامل ،ص .243
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 .4اهلل ..والدين احلق:
حكى الربويب التائب هذه املشاهد ،ثم قال :بعد أن تلقينا تلك املعلومات التفصيلية
عن األديان الساموية ،وما فيها من خرافات تتناقض مع العقل والعلم ازداد فرح أصدقائي
بام آثروه ألنفسهم من اإلنكار عىل األديان والنبوات ،وازدادوا يقينا بأهنم أهل احلق املجرد،
لكني قلت هلم :مع أن كل ما سمعناه يؤيد ما ذهبنا إليه من إنكار األديان ،لكني ال أزال
أشعر أننا ـ ويف هذه القضية اخلطرية ـ مل نطبق املنهج العلمي الصحيح ،وبكامل خطواته.
قال أحدهم :كيف ذلك؟
قلت :من األمثلة عىل ذلك أن هؤالء الذين أخربونا عن األديان الساموية من اليهود
واملسيحيني واملسلمني ،أخربونا عن البيئات التي عاشوا فيها ،واصطدموا معها ..وما أدرانا
أن هناك جهات أخرى ،تعارض تلك اخلرافات التي تلبست هبا تلك األديان.
قالوا :صدقت ..ولكن كيف لنا أن نصل إىل أهل األديان بفرقهم وطوائفهم
املختلفة ..لنميز بعد ذلك بني املحق واملبطل؟
قلت :أرى أن نرجع لذلك املركز الذي ذهبنا إليه أوال ..ففيه املراجع الكثرية،
واألساتذة املختصون الكثريون ..فلعلهم يفرسون لنا رس ما نراه من خرافات وتناقضات
بني األديان ..ولعلنا هنتدي بعد ذلك إىل احلق الذي ال يصطدم مع عقولنا.
تردد أصحايب يف البداية ..ولكنهم وافقوا عىل الذهاب ..وبرشوط كثرية قبلتها منهم
مجيعا.
وقد شاء اهلل أن نلتقي عند ذهابنا إليه ،بذلك الشيخ الذي التقيت به يف العيادة،
والذي مل يتسن ِل أن أسمع قصة حتوله إىل الربوبية إىل التدين ..وعندما رآين رحب يب كثريا،
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وقال :ها قد جئت مع رفاقك لتسمع قصتي ..ويرسين ذلك ..فأعريوا أسامعكم ِل،
واصربوا ..فلعل يف حديثي ما يفيدكم يف بحثكم.
قلنا :أجل ..نحن يف شوق كبري لسامع قصتك ..فحدثنا.
التفت الشيخ إِل ،وقال :لقد ذكرت لك أين بدأت حيايت يف بيئة دينية مملوءة
باخلرافات والشعوذة والدجل ..وهذا ما جعلني أنفر منها ..ال إىل البحث عن الدين احلق،
وإنام لإلحلاد ..ثم وجدت بعد دراستي املفصلة لألدلة التي يستند إليها املالحدة ،أهنا ال
توافق عقيل ..فرحت أختار لنفيس ما اختاره الكثري من العلامء ألنفسهم من اإليامن باهلل
بعيدا عن خرافات األديان ..وقد استمر احلال يب كذلك مدة من الزمن إىل أن أكرمني اهلل
تعاىل بزيارة بعض بالد املسلمني ،ممن مجعوا بني احلكمة والعلم والعقل ..وقد رأيت فيها
ما أزال كل تلك التصورات اخلاطئة التي كنت أمحلها عنهم ،وعن األديان مجيعا.
أ .اإلسالم ..واألوهام:
قلنا :كيف تم ذلك؟
قال الشيخ :لقد بدأ ذلك بمعرفتي من موقف اإلسالم من األديان املختلفة
وتصوراهتا هلل تعاىل ،فقد رأيت أنه أعدل املواقف وأكملها وأكثرها توافقا مع العقول
السليمة ..بل إن العقول ال يمكن إال أن تسلم له يف ذلك ..وطبعا ال يمكنني يف هذا
املجلس أن أحدثكم بكل ما سمعته مما خيص هذ اجلانب ..ولذلك سأكتفي منه بخمسة
مشاهد.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن املشهد األول.
قال الشيخ :لقد كان أول ما سمعته أثناء دخوِل إىل تلك املدينة املسلمة رجلني
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يتحدثان ،قال أوهلام :حيق لك أن تنكر عىل البوذيني والزرادشتيني واليهود واملسيحيني
وحتى املسلمني ..ولكن ال حيق لك أن تنكر عىل األنبياء الذين ينتسبون إليهم زورا وهبتانا..
فبوذا وزرادشت وموسى واملسيح وحممد ..وغريهم ..مل يأتوا إال بالدين احلق ..لكن
التجار من الكهنة هم الذين حرفوا ما جاءوا به ،ليستعملوه وسيلة ألهوائهم.
قال الثاين :وكيف عرفت ذلك؟
قال األول :عندما ُتري بني تصديق ما جاء به كوبرنيغ يف علم الفلك ،وبني ما ذكره
السابقون عليه ..أهيم تتار؟
قال الثاين :ال شك أين أختار ما جاء به كوبرنيغ ،فقد نبه إىل األخطاء التي وقع فيها
من سبقه ،وجاء بأشياء جديدة ،دلت عليها كل األدلة.
قال األول :فهل ألغى كوبرنيغ كل ما ذكره السابقون؟
قال الثاين :ال ..فهناك أشياء كثرية صحيحة قاهلا القدامى ال يمكن رفضها ..ولذلك
مل جيد مناصا من قبوهلا.
قال األول :وهذا ما فعله القرآن الكريم ،فقد أمر املؤمنني باإليامن بجميع األنبياء
والرسل عليهم السالم ،وعدم التفريق بينهم يف ذلك ،فقال تعاىلُ ﴿ :قو ُلوا آ َمنها بِاهللهِ َو َما
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وسى
وب َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
اق َو َي ْع ُق َ
ويت ُم َ
ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ويت النهبِ ُّي َ
ون﴾ [البقرة،]136 :
ون ِم ْن َر ِّهبِ ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
يسى َو َما ُأ ِ َ
َوع َ

الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ون ُك ٌّل آ َم َن بِاهللهِ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه
وقال﴿ :آ َم َن ه
ني َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر هبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري﴾ [البقرة،]285 :
َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق َو َي ْع ُقو َب
وقالُ ﴿ :ق ْل آ َمنها بِاهللهِ َو َما ُأن ِْز َل َع َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل ع ََىل إِ ْب َراه َ

ِ
ِ
يسى َوالنهبِ ُّي َ
ني َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه
ون ِم ْن َر ِّ ِهب ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
َو ْاألَ ْس َباط َو َما ُأ ِ َ
وسى َوع َ
ويت ُم َ
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ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران ،]84 :ولذلك ،فإن القرآن الكريم مل ينكر األديان السابقة إنكارا تاما،
وإنام أنكر ما زيد فيها من خرافات وأباطل.
قال الثاين :هل تقصد أن أصل الدين واحد؟
قال األول :أجل ..أصل الدين واحد ،ألنه من عند اهلل الواحد ..لكن أتباع األديان
هم الذين انحرفوا هبا عن وجهتها ..وهلذا اعترب اهلل تعاىل مجيع الرسل عليهم السالم جاءوا
باإلسالم ،الذي يعني التسليم هلل تعاىل ،واإلذعان له وحده ،ال لكل أولئك املنحرفني
الظاملني املستبدين الذين جعلوا الدين وسيلة لتضليل الشعوب واستعبادها.
قال الثاين :فهال ذكرت ِل شواهد عىل ذلك من القرآن الكريم.
قال األول :القرآن الكريم ميلء بذكر ذلك ،فلذلك هو يتناقض متاما مع ما يذكره
تاريخ األديان من أن الوثنية بدأت أوال ..بل هو يذكر أن التوحيد هو األول ،وإنام دخلت
الوثنية واالنحرافات إىل التوحيد بسبب التدليسات اخلاطئة التي وضعها أتباع األديان،
ليخدموا مصاحلهم بذلك.
قال الثاين :أجل ..لقد ذكرتني بآيات كثرية يف القرآن الكريم ذهبت عن خاطري،
ومل أتذكرها إال اآلن ..منها قوله تعاىل﴿ :إِ هن الدِّ ي َن ِعنْدَ اهللهِ ْ ِ
اإل ْس َال ُم َو َما ْ
ف ا هل ِذي َن ُأو ُتوا
اخ َت َل َ
رسيع ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل َس ِ
اب﴾
َاب إِ هال م ْن َب ْعد َما َجا َء ُه ُم ا ْلع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْين َُه ْم َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِآ َيات اهللهِ َفإِ هن اهللهَ َ ِ ُ
ا ْلكت َ
[آل عمران]19 :

قال األول :وقد وصف اهلل تعاىل املتمسكني بدينه احلق باإلسالم سواء كانوا أنبياء
أو أتباع األنبياء ،فقد أخرب اهلل تعاىل أن إبراهيم ويعقوب أوصيا باملوت عىل اإلسالم ،وأن
إبراهيم عليه السالم كان من املسلمني ،قال تعاىل﴿ :إِ ْذ َق َال َل ُه َر ُّب ُه َأ ْسلِ ْم َق َال َأ ْس َل ْم ُت لِ َر ِّب
ِ
اه ِ ِ
ِ
ِ
اص َط َفى َل ُك ُم الدِّ ي َن َف َال َمتُو ُت هن إِ هال
وب َيا َبن هي إِ هن اهللهَ ْ
يم َبنيه َو َي ْع ُق ُ
ا ْل َعاملَنيَ َو َو هَّص ِ َهبا إِ ْب َر ُ
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ِ

َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسل ُم َ
ون﴾ [البقرة 131 :ـ ]132
قال الثاين :وهكذا أخرب أن بني يعقوب عليه السالم أقروا عىل أنفسهم باإلسالم،
ت إِ ْذ َق َال لِبنِ ِ
ِ
يه َما َت ْع ُبدُ َ
ون ِم ْن َب ْع ِدي َقا ُلوا َن ْع ُبدُ
وب املَْ ْو ُ
َ
رض َي ْع ُق َ
فقالَ ﴿ :أ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ
اق ِإ َهلا و ِ
ِ
ِ
ِ
احدً ا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة،]133 :
يم َو ِإ ْس َامع َيل َو ِإ ْس َح َ ً َ
ِإ َهل َ َك َو ِإ َل َه آ َبائ َك ِإ ْب َراه َ
اج َع ْلنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ني
﴿ر هبنَا َو ْ
وأخرب أن إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم كانا يقوالن يف دعائهامَ :
َل َك َو ِم ْن ُذ ِّر هيتِنَا ُأ هم ًة ُم ْسلِ َم ًة َل َ
ك﴾ [البقرة]128 :

قال األول :وقد وصف اهلل تعاىل إبراهيم باإلسالم ،ونفى عنه اليهودية والنرصانية،
ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
َان َحنِي ًفا ُم ْسلِ ًام َو َما ك َ
َرصانِ ًّيا َو َلكِ ْن ك َ
رشكِنيَ ﴾
فقالَ ﴿ :ما كَا َن إِ ْب َراه ُ
يم َ ُهيود ًّيا َو َال ن ْ َ
﴿ر هبنَا َأ ْف ِر ْغ
[آل عمران ،]67 :وأخرب أن سحرة فرعون بعد إسالمهم دعوا اهلل تعاىل فقالواَ :
ربا َوت ََو هفنَا ُم ْسلِ ِمنيَ ﴾ [األعراف ،]126 :وأخرب أن نوحا عليه السالم قال يف خطابه
َع َل ْينَا َص ْ ً
ت َأ ْن َأ ُك َ
ون ِم َن
لقومهَ ﴿ :فإِ ْن ت ََو هل ْي ُت ْم َف َام َس َأ ْل ُت ُك ْم ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ هال ع ََىل اهللهِ َو ُأ ِم ْر ُ
املُْ ِ ِ
سلمنيَ ﴾ [يونس]72 :
ْ
قال الثاين :وأخرب أن موسى عليه السالم قال يف خطابه لبني إرسائيلَ ﴿ :يا َق ْو ِم إِ ْن

ُكنْ ُت ْم آ َمنْ ُت ْم بِاهللهِ َف َع َل ْي ِه ت ََو هك ُلوا إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُم ْسلِ ِمنيَ ﴾ [يونس ..]84 :وأخرب أن سليامن عليه السالم
ِ
الر ِحي ِم َأ هال َت ْع ُلوا ع ََيل َو ْأ ُت ِ
وين
الر ْمح َِن ه
قال يف رسالته لسبأ﴿ :إِ هن ُه م ْن ُس َل ْي َام َن َوإِ هن ُه بِ ْس ِم اهللهِ ه
ه
م ِِ
سلمنيَ ﴾ [النمل 30 :ـ ]31
ُ ْ

قال األول :ووصف اهلل تعاىل بيت لوط عليه السالم باإلسالم ،فقال فيهمَ ﴿ :ف َام
وجدْ نَا فِيها غَري بي ٍ
ت ِم َن املُْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [الذاريات ..]36 :وأخرب أن احلواريني أشهدوا عيسى عىل
َ َْ َْ
َ َ
ِ
احلَ َو ِار ُّي َ
يسى ِمن ُْه ُم ا ْل ُك ْف َر َق َال َم ْن َأن َْص ِاري إِ َىل اهللهِ َق َال ْ
ون
إسالمهم ،فقالَ ﴿ :ف َل هام َأ َح هس ع َ
ن َْح ُن َأن َْص ُار اهللهِ آ َمنها ِباهللهِ َو ْاش َهدْ ِب َأنها ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ [آل عمران]52 :
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قال الثاين :وكل هذا يفرس املشرتكات املوجودة يف األديان مجيعا ..كام أنه يفرس
التحريفات والتشوهيات التي وقعت ،والتي يرجعها اهلل تعاىل إىل املضللني من األتباع ،كام
ْج َل َك َع ْن
﴿و َما َأع َ
قال تعاىل مربا عن السامري ،وكيف جر بني إرسائيل إىل عبادة العجلَ :
َقو ِم َك يا موسى َق َال هم ُأ َ ِ
ِ
ِ
رت َىض َق َال َفإِنها َقدْ َف َتنها َق ْو َم َك
ْ
والء ع ََىل َأ َث ِري َوعَج ْل ُت إِ َل ْي َك َر ِّب ل َ ْ
ُ ْ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
وسى إِ َىل َق ْو ِم ِه غ َْض َب َ
ان َأ ِس ًفا َق َال َيا َق ْو ِم َأ َمل ْ َي ِعدْ ُك ْم َر ُّب ُك ْم
السام ِر ُّي َف َر َج َع ُم َ
م ْن َب ْعد َك َو َأ َض هل ُه ُم ه
ِ
ب ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْخ َل ْف ُت ْم َم ْو ِع ِدي
َوعْدً ا َح َسنًا َأ َف َط َال َع َل ْي ُك ُم ا ْل َع ْهدُ َأ ْم َأ َر ْد ُت ْم َأ ْن َحي هل َع َل ْي ُك ْم غ ََض ٌ
َاها َفك ََذلِ َك َأ ْل َقى
َقا ُلوا َما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِعدَ َك بِ َم ْلكِنَا َو َلكِنها ُ ِّ
مح ْلنَا َأ ْوزَ ًارا ِم ْن ِزين َِة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن َ
ِ
ِ
ِ
َيس َأ َف َال َي َر ْو َن
السام ِر ُّي َف َأ ْخ َر َج َهل ُ ْم ع ْج ًال َج َسدً ا َل ُه ُخ َو ٌار َف َقا ُلوا َه َذا إِ َهل ُ ُك ْم َوإِ َل ُه ُم َ
ه
وسى َفن َ
ِ

ِ ِ
رضا َو َال َن ْف ًعا﴾ [طه 83 :ـ ]89
َأ هال َي ْرج ُع إ َل ْي ِه ْم َق ْو ًال َو َال َي ْمل ُك َهل ُ ْم َ ًّ

قال األول :وقد ذكر اهلل تعاىل كذلك التحريفات التي وقع فيها املسيحيون بسبب
ِ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم
إعراضهم عن اإلسالم الذي جاء به املسيح ،فقال تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َق َال اهللهُ َيا ع َ
ني ِمن د ِ
هاس ه ِ
ات ُذ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
ون ِِل َأ ْن َأ ُق َ
ون اهللهِ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ول َما
َأ َأن َ
وين َو ُأ ِّم َي إِ َهل َ ْ ِ ْ ُ
ْت ع هَال ُم
َل ْي َس ِِل بِ َح ٍّق إِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك إِن َهك َأن َ
ا ْل ُغ ُي ِ
وب َما ُق ْل ُت َهل ُ ْم إِ هال َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللهَ َر ِّيب َو َر هب ُك ْم َو ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت

ْت ِ
ِ
فِ ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُهب ْم َفإِ ههنُ ْم
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
يه ْم َف َل هام ت ََو هف ْيتَني ُكن َْت َأن َ ه
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ِ
يم﴾ [املائدة 116 :ـ ]118
ع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغْف ْر َهل ُ ْم َفإِن َهك َأن َ َ
احلك ُ
َ
املشهد الثاين:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.

قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت نفرا من الناس يتحدثون،
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قال أحدهم( :)1لقد رأيت من خالل بحثي يف األديان السالفة قبل اإلسالم أن الفساد قد
تطرق إليها يف أمر التوحيد لوجوه ثالثة ..األول التشبيه والتمثيل ،أي أهنم قد شبهوا اهلل
بغريه من خلقه ..والثاين :أهنم جعلوا صفات منفصلة عنه ومستقلة ..والثالث :أهنم اغرتوا
بكثرة املظاهر يف العاملُ ،
وخدعوا برضوب من مصنوعات اهلل ،وآثار مقدوراته ،فلام من اهلل
عىل اإلنسانية باإلسالم أزال به األوهام ،وكشف خفايا الشبهات ،فانجلت عن البصائر
غياهب التمثيل ،والتشبيه.
قال آخر :أجل ..وقد وصلت إىل نفس النتائج ..وقد وجدت بالنسبة لألمر األول
أن أهل امللل والنحل من غري اإلسالم اختاروا طرقا واتذوا وسائل ملعرفة ما هلل عز وجل
من الصفات اجلليلة ،والصلة التي بينه وبني خلقه ،فشبهوه جل جالله بأجسام متلفة،
و مثلوا صفاته يف رضوب من الصور واألشكال ،فلام طال عليهم األمد بقيت هذه الصور
املمثل هبا ،وزال عن قلوب الناس اسم اهلل الذي مل يزل وال يزال ،فصارت املشبه هبا أوثانا،
وأصناما ،ومتاثيل ،وطفق الناس يعبدوهنا ،ويسجدون هلا ظنا منهم بأهنا مظاهر صفات اهلل،
ومشاهد قدرته ،وتفننوا يف تصور صفات اهلل هبذه التامثيل املنحوتة ،واألوثان املصنوعة.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أهنم جعلوا حلب اهلل عباده ،ولرأفته هبم متثاال من
حجر أو غريه ،واألمم اآلرية اتذت متثال املرأة رمزا للحب اإلهلي ،فإهنا عندهم مظهر
احلنان واألمومة ،وإهلة احلب والغرام ،فعربوا عن حب اهلل بنوع من العبادة ،وعن حنانه
عليهم بحنان األم عىل ولدها ،فانقلب اإلله عندهم أما حنونا ،ونحتوا له صورة أم حنون،
وأخذوا يعبدوهنا ،ويسجدون هلا..

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :الرسالة املحمدية ،ص  ،200فام بعدها.
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قال آخر :والطوائف اآلخرى من اهلنادك قد أظهروا هذا احلب اإلهلي لعباده وحنانه
عليهم بام بني احلليلة وزوجها من املودة واملحبة ،فاختار لفيف من الرجال زي النساء
وهيئتهن ،وتأنثوا ،وتنثوا شكال وأخالقا ،عىل زعم أن اهلل حيبهم كام حيب الزوج حليلته..
وهكذا ظهر اإلله عند الروم واإلغريق يف صورة امرأة.
قال آخر :أما األمم السامية فقد متثل اإلله عندها رجال وأبا؛ إذ كان ذكر املرأة عندها
عىل مأل من الناس مالفا لآلداب السامية ،وكان األب هو رأس األرسة وأصلها ،ويدل
عليه ما استخرج من بطون األرض يف بابل ،وأثور ،وديار الشام من متاثيل تصور اإلله
بصور الرجال ،وكذلك بنو إرسائيل ،يظهر أهنم يف بدء أمرهم كانوا يتصورون اهلل بصورة
األب ،وحيسبونه والدا ،وحيسبون املالئكة وسائر الناس أوالدا له ،ثم ضاق نطاق
تفكريهم ،فلم يبق لإلله أوالد عندهم سوى بني إرسائيل..
قال آخر :صدقت ..حيث أنه يوجد يف بعض صحف بني إرسائيل ما يدل عىل أن
الرابطة كانت بني اإلله وبني إرسائيل كالرابطة التي تكون بني الزوج وحليلته ،وأن بني
إرسائيل وأورشلم حالئل ،واإلله زوجهن ،تعاىل اهلل عام يقولون ويتصورون!
قال آخر :وقد أخطأ املنتسبون إىل املسيح عليه السالم ،فجعلوا ما كان بادىء بدء
استعارة كأنه حقيقة ثابتة ..وانقلب تشبيه اإلله باألب حلنانه عىل نبيه عيسى عليه السالم،
ورأفته به ،فاعتربوه حقيقة ،واإلله الذي مل يلد ومل يولد اعتربوه والدا ،وعيسى ولده..
وشبيه بذلك ما نجده عند قدماء العرب من ظنهم باهلل أنه أب ،واملالئكة بنات له.
قال آخر :فلام بزغت شمس اإلسالم انكشفت ظلامت التشبيه ،والتمثيل كلها،
وانجىل قتام الرشك ،وأمهل استعامل مجيع الكلامت التي تقيض إىل اإلرشاك باهلل ،منذ نادى
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾
السم ُ
يش ٌء َو ُه َو ه
رسول اإلسالم  هبذه احلقيقة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
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[الشورى]11 :

قال آخر :ثم نزلت سورة من قصار سور القرآن حمت األوهام الباطلة كلها،
والعقائد الفاسدة التي نسجها الناس حول وجود اهلل ،وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللهُ َأ َحدٌ
الص َمدُ َمل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص 1 :ـ  ]4فكان اإلسالم بذلك طاهرا
اهللهُ ه
من دنس الرشك ،نقيا من كل شوائبه..
قال آخر :وكل ذلك مع أن الرسالة املحمدية مل تنف شيئا مما هلل عز وجل من عظيم
الرأفة ،وواسع الرمحة بعباده ،ومل تبطل ما هلل يف عباده من حنان ،إهنا مل تفعل ذلك ،بل وثقت
حبل اهلل الذي يرسه لعباده وزادته قوة.
قال آخر :وإنام أبطلت ما زاد عىل ذلك من أوهام تفيض إىل جتسيم اهلل ،أو متثيله بيشء
من خلقه ،وحمت وسائل كاذبة جتر إىل اإلرشاك باهلل مما اتذته األمم السالفة ،فضلت به،
وأضلت.
قال آخر :وفيام عدا ذلك فإن اإلسالم أشاد بام بني اهلل وعباده من رابطة هي أشد،
وأقوى من كل ما يمت به املخلوقون بعضهم إىل بعض من نسب ،ورحم ،وآرصة ،ودم،
فاإلنسان الذي يعيش يف طاعة اهلل أقرب إىل اهلل من قرابة الولد لوالده ،وقرابة الزوجة من
زوجها..
قال آخر :انظروا كيف أراد اهلل أن يعلم الصاحلني من عباده بأنه حيبهم كام حيب األب
أوالده ،فأمرهم أن يذكروه كام يذكرون آباءهم ،أو أشد ذكرا.
قال آخر :فهو عز وجل مل يشبه نفسه باألب ،لكنه شبه حبه بحب األب ،واجتنب
ما يدل عىل القرابة الواشجة ،والرحم املاسة ،فأبقى من هذه العالقة ما يدل عىل احلب ،ثم
ِ
زاد احلث عىل أن يذكروه أشد ،وأكثر مما يذكرون آباءهم بقولهَ ﴿ :أ ْو َأ َشده ذك ًْرا﴾ [البقرة:
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]200

قال آخر :ألن الصلة بني العبد وخالقه أشد ،وأسمى من مجيع ما يمت به املرء إىل
ِ
ح ًّبا هللهِ﴾ [البقرة]165 :
﴿وا هلذي َن آ َمنُوا َأ َشدُّ ُ
أحد من ذوي قرابته ،فقال تعاىلَ :
قال آخر :واإلسالم ال يسمي اهلل أبا للناس ،بل يدعوه (رب العاملني) ألن الرب
أعىل مكانا من األب ،وإن الصلة بني االبن وأبيه عارض يفنى ،والصلة بني املربوب وربه
أثبت وأبقى؛ ألهنا مستمرة من أول نشأة املخلوق إىل أن تنتهي حياته بال انقطاع.
قال آخر :وهكذا ،فإن اهلل ودود ،رؤوف ،حنان بأكثر مما يف الرجال من الود
ألوالدهم ،وما يف األب من الشفقة والرأفة نحو بنيه ،وما يف األم من احلنان عىل أوالدها،
ومع ذلك فإنه سبحانه ليس بأب وال أم ،وهو منزه ،ومقدس عن كل شائبة من شوائب
البرشية.
قال آخر :أما األمر الثاين الذي أفىض باألديان القديمة إىل فساد العقائد يف معنى
التوحيد ،فهو مرتبط بمسألة الصفات اإلهلية.
قال آخر :ومنشأ ذلك أن أتباع األديان األخرى قد فصلوا صفات اهلل عن ذاته،
وجعلوها مستقلة عنه ،وبذلك تعددت اآلهلة ،وكثرت يف مجيع الفرق اهلندوكية من الدين
الربمهي؛ ألهنم اتذوا من كل صفة إهلية إهلا.
قال آخر :وجسموا تلك الصفة يف صورة أو صاغوها يف قالب ..ثم وسعوا نطاق
الرشك ،وطبقوه عىل مجيع ما شبهت به صفات اإلله من متلف التشابيه ،ومتنوع التامثيل،
وصاغوا هذه الصفات ،وما شبهت به يف صور ومتاثيل وأوثان ،وبعد أن كان اهلل إهلا واحدا
ال إله غريه ،صار هلم ثالثون وثالثمئة مليون من اآلهلة.
قال آخر :وتفصيل ذلك أهنم أرادوا أن يعربوا عن قوة اهلل وقدرته ،وظاهر أن اليد
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من مظاهر القوة والبطش ،فنحتوا هلل تعاىل يدين قويتني من احلجر ،بل سولت هلم أنفسهم
أن ينحتوا له كثريا من األيدي ..وحاولوا أن يعربوا عن حكمته البالغة؛ فجعلوا له رأسني،
واتذوا له وثنا ذا رأسني.
قال آخر :وإذا تأملنا نحل اهلنادك الكثرية العدد؛ بدا لنا أهنا مل تكثر هذه الكثرة
اهلائلة ،ومل تفرتق إىل فرق كثرية ،إال ألجل جتسيمهم صفات اإلله.
قال آخر :فإن اهلل عندهم ثالث صفات عظيامت :اخللق ،والقيام عىل املخلوق،
واإلماتة ،وإن شئتم فلكم أن تعربوا عن هذه الصفات باخلالقية ،والقيومية ،واإلماتة.
قال آخر :وقد جعلت الفرق من اهلنادك هذه الصفات الثالث أشخاصا مستبدين
أطلقوا عليهم أسامء :برمها ،ووشنو ،وشيو ..فربمها رمز للخالق ،ووشنو هو القيوم ،وشيو
هو املميت.
قال آخر :ونجمت عن ذلك ثالث نحل :نحلة يعبد أتباعها برمها ،ونحلة إهلها
وشنو ،ونحلة معبودها شيو ..وقد انفصل بعض هذه الفرق عن بعض.
قال آخر :بل هناك فرقة منهم تعبد األعضاء التناسلية للرجل واملرأة؛ ألهنم متثلوا
هبا صفة اخللق ،وأرادوا أن يمثلوها بجسم ،كام فعلوا يف الصفات األخرى ،فهداهم سوء
بصريهتم إىل أن تلك األعضاء من أكرب األسباب للخلق يف هذا الكون ،فاتذوا هلا صورا،
وأوثانا ،وجعلوا يسجدون هلا ،ويتقربون إليها.
قال آخر :ويف النرصانية صفات إهلية ثالث :احلياة ،والعلم ،واإلرادة ،متثلوها ذواتا
سموها األقانيم الثالثة ..فاألب رمز للحياة ،وروح القدس رمز للعلم ،واالبن رمز
لإلرادة ..ونجد مثل ذلك يف عامل األصنام عند قدماء املرصيني واإلغريق والروم.
قال آخر :وبام أن حممدا  بعث بتنفيذ آراء األمم يف صفات اهلل ،فقد أظهر خطأ
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تلك املذاهب ،وفسادها ،وبني أن اهلل واحد ،وأن صفاته الكثرية ليست أشخاصا منفصلة
عنه ،وأن من جعل اهلل الواحد اثنني أو أكثر مغرتا بتعدد أسامئه احلسنى وصفاته العليا؛ فقد
ضل وغوى ،وحاد عن سواء السبيل.
ِ
﴿و َل ُه
﴿ر ُّب ا ْل َعاملَنيَ ﴾ [التكوير ،]29 :وأن َ
قال آخر :فالقرآن الكريم أعلمنا بأن اهلل َ
املَْ َث ُل ْاألَع َْىل﴾ [الروم ،]27 :وأنه ﴿ ُنور السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [النور]35 :
ُ هَ َ
قال آخر :وكان نصارى العرب يدعون اخلالق بالرمحن؛ التصافه بالرمحة ،أما عامة
مح َن َأ ًّيا
الر ْ َ
املرشكني فكانوا يدعونه (اهلل) ونزل القرآن تصديقا هلام ﴿ ُق ِل ا ْد ُعوا اهللهَ َأ ِو ا ْد ُعوا ه
َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ
حييِي املَْ ْوتَى َو ُه َو
احلُ ْسنَى﴾ [اإلرساء ،]110 :وقالَ ﴿ :فاهللهُ ُه َو ا ْل َو ِ ُِّل َو ُه َو ُ ْ
ع ََىل ُك ِّل َيش ٍء َق ِدير﴾ [الشورى ،]9 :وقالَ ﴿ :أ َال إِ هن اهللهَ ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾ [الشورى ،]5 :وقال:
َ
الرح ُ
ُ ه
ٌ
ْ
ِ
ض إِ َله و ُهو ْ ِ
ِ
ِ
يم﴾ [الزخرف ،]84 :وقال﴿ :إِ هن ُه
َ
يم ا ْل َعل ُ
احلك ُ
الس َامء إِ َل ٌه َو ِيف ْاألَ ْر ِ ٌ َ َ َ
﴿و ُه َو ا هلذي ِيف ه
ِِ
ُهو الس ِميع ا ْلعلِيم رب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
حييِي
َ ه ُ َ ُ َ ِّ ه َ َ
ض َو َما َب ْين َُه َام إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُموقننيَ َال إِ َل َه إِ هال ُه َو ُ ْ
ِ
ِ
م ا ْألَ هولنيَ ﴾ [الدخان 6 :ـ ]8
َو ُي ِم ُ
يت َر ُّب ُك ْم َو َر ُّب آ َبائ ُك ُ

قال آخر :أما برمها بمعنى اخلالق ،ووشنو بمعنى القيوم ،وشيو بمعنى املميت
فمدلول الثالثة كلها واحد هو اهلل اخلالق القيوم املميت ،واملوصوف ال يتعدد مهام كثرت
ض رب ا ْلعاملَِنيَ و َله ا ْلكِ ِربياء ِيف السامو ِ
ِ
ِ ِ
ات
هَ َ
الس َام َوات َو َر ِّب ْاألَ ْر ِ َ ِّ َ
َ ُ ْ َ ُ
احل ْمدُ َر ِّب ه
صفاته ﴿ َفل هله ْ َ
ِ
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ِ ِ
َامل ا ْل َغ ْي ِ
ب
يم﴾ [اجلاثية 36 :ـ ُ ،]37
َو ْاألَ ْر ِ َ َ َ
احلك ُ
َ
﴿ه َو اهللهُ ا هلذي َال إ َل َه إ هال ُه َو ع ُ
ِ
محن ِ
و ه ِ
الس َال ُم املُْؤْ ِم ُن
يم ُه َو اهللهُ ا هلذي َال إِ َل َه إِ هال ُه َو املَْلِ ُك ا ْل ُقدُّ ُ
َ
وس ه
الرح ُ
الر ْ َ ُ ه
الش َها َدة ُه َو ه
ِ
ان اهللهِ ع هَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
َرب ُس ْب َح َ
اخلالِ ُق ا ْل َب ِارئُ املُْ َص ِّو ُر َل ُه ْاألَ ْس َام ُء
ون ُه َو اهللهُ ْ َ
اجل هب ُار املُْ َتك ِّ ُ
املُْ َه ْيم ُن ا ْل َع ِزيزُ ْ َ
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ْ
يم﴾ [احلرش 22 :ـ ]24
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ َ َ
احلك ُ
َ
احلُ ْسنَى ُي َس ِّب ُح َل ُه َما ِيف ه
قال آخر :فاهلل واحد وإن كثرت أسامؤه ،وتعددت صفاته ،وهذه الكثرة ليست يف
247

ذاته بل يف صفاته ،وإنام علمنا ذاته الواحدة املوصوفة بالصفات الكثرية بسبب رسالة حممد
 ..أما األديان األخرى فقد جعل أتباعها اهلل الواحد آهلة متعددة بتعدد صفاته ،فسبحان
اهلل عام يرشكون.
قال آخر :أما األمر الثالث الذي أفىض باألديان القديمة إىل فساد العقائد يف معنى
التوحيد ،فهو مرتبط بكثرة أفعال اهلل ،وتنوع شؤونه.
قال آخر :منشأ ذلك أن أتباع األديان األخرى حني رأوا أن اهلل تصدر عنه رضوب
من األعامل حسبوا أهنا تصدر عن مصادر متعددة ،وأن هلا فاعلني كثريين ،فحملهم فساد
رأهيم عىل أن جعلوا لكل عمل عامال مستقال ،فاعتقدوا أن الذي حييي غري الذي يميت،
ومن حيب العباد غري الذي يبغضهم ،فاتذوا إهلا للعلم ،وإهلا للثروة والرزق ،فتعدد الواحد
بذلك  ،وصارت اآلهلة بعدد األفعال ،أما اإلسالم؛ فقد أخرب بأن األفعال وإن كانت كثرية
فإن الفعال هو اهلل الواحد ،العزيز ،املتعال.
قال آخر :ومن األسباب كذلك استبعادهم أن يفعل الواحد فعلني متضادين ،حيث
ذهبوا إىل أن من يصدر عنه اخلري ال يأيت منه ضده ،فعبد أتباع زردشت إهلني اثنني أحدمها
للخري ،واآلخر للرش ،وسموا مسدي اخلري (يزدان) ومصدر الرش (أهرمن) ،وتصوروا أن
هذا العامل ساحة حرب يعرتك فيها هذان القرنان املتصارعان.
قال آخر :وما محلهم عىل هذا الفساد يف العقيدة إال خطؤهم يف فهم اخلري والرش..
واحلق أنه ليس يف الدنيا يشء يصح أن يطلق عليه اسم الرش ،فالنار ال شك أهنا حترق،
ولكن اإلحراق يف نفسه ال يعد خريا وال يسمى رشا ،فإن أوقدهتا لتنضج عليها غذاءك ،أو
لتقتبس منها قبسا تصطيل به من الربد فإن عملك هذا هو الذي يعد إحسانا ،ويطلق عليه
اسم اخلري ..وإذا أرضمت النار لتحرق مأوى يأوي إليه فقري بائس مل يرتكب ذنبا فإن
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عملك هذا هو الذي يعد سيئة ورشا ،بينام النار نفسها ليست بنفسها خريا حمضا ال رش فيه،
أو رشا حمضا ال خري فيه ،وأنت الذي جعلتها بعملك خريا أو رشا.
قال آخر :وهكذا ،فإن السيف القاطع ال يعد خريا ،وال رشا ،بل أنت الذي تتخذ
منه ذريعة للخري أو الرش ..والظالم ال يعد رشا لكنك إن تسرتت به يف جوف الليل لرتتكب
فيه السوء ،فالرش هو عملك ال الظالم ،وإن تواريت فيه لتعمل صاحلا أو أويت فيه إىل
الراحة ،والدعة؛ فهو خري.
قال آخر :وهكذا ،فإن العامل ال يضل وال يغوي ،وال يرشد وال هيدي ،ولكن
اإلنسان هو الذي هيتدي بسليم فطرته ،وسديد رأيه ،وسالمة قلبه ،أو يضل بسوء تفكريه،
وخطل رأيه ،وقبح تأمله.
قال آخر :ذلك أن العامل هيدي من هيتدي به ،ويضل من يضل به ..وما أنزل اهلل من
كتبه ـ التوراة ،واإلنجيل ،والقرآن ـ هيدي الذين حيسنون تدبره ،وتالوته ،فتطمئن قلوهبم
إىل ما فيه من حق ،ويؤمنون به ،وآخرون يتلون ما أنزل اهلل من حق فيزدادون ريبا به ،وال
تسكن نفوسهم إليه ،فيجحدون ،ويكفرون ،مع أن الكالم واحد ،إال أن تأثريه يف القلوب
متلف :فيخرج هذا منه مؤمنا به ،وخيرج ذاك منه كافرا به ،وكالمها من خلق اهلل الواحد.
قال آخر :وهلذا ،فإن الذي يستنتج من كثرة األفعال ،وتعددها ،واختالفها كثرة
الفاعلني؛ فقد أخطأ ،ذلك أن بيد اهلل تعاىل اخلري والرش ،واهلداية ،والضالل ،وكل ما يف
الكون ،ويف الناس من رضوب العجائب وأنواع الغرائب ،فهي من بديع السموات
واألرض ومجيل صنعته وعظيم قدرته ،فهو الذي ال إله إال هو وحده ال رشيك له ﴿ ُي ِض ُّل
ون عَهدَ اهللهِ ِمن بع ِد ِمي َث ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اق ِه
ْ َْ
بِه كَث ًريا َو َ ْهيدي بِه كَث ًريا َو َما ُيض ُّل بِه إِ هال ا ْل َفاسقنيَ ا هلذي َن َينْ ُق ُض َ ْ
ض ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ارس َ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
َو َي ْق َط ُع َ
ون﴾ [البقرة 26 :ـ
ُ َ
ون َما َأ َم َر اهللهُ ِبه َأ ْن ُي َ
اخل ُ
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ِ

ِ

ن﴾ [التوبة]37 :
﴿واهللهُ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َ
َ ،]27

قال آخر :فهذه اآليات تدل عىل أن الضالل واهلدى يرجعان إليه عز وجل ،لكن
اإلنسان هو الذي خيتار بادىء ذي بدء ما يفيض به إىل الضالل أو اهلدى ،فمن فسق عن أمر
ربه ،أو قطع الرحم ،وأفسد يف األرض ،وكفر ،جاءه من اهلل الضالل ،والضالل ال يتقدم
الفسق ،والقطيعة ،واإلفساد يف األرض ،بل هو يعقب هذه اخلالل ،ويتلوها.
قال آخر :إن اهلل عز وجل خلق بني آدم ،ودهلم عىل اخلري والرش ،وبرصهم باحلسن
والسيىء ،ثم أمرهم باخلري ،وهناهم عن الرش ،وهداهم الطريق املستقيم ،وحذرهم سوء
ِ
ورا﴾ [اإلنسان ]3 :وهو الذي قد
السبِ َيل إِ هما َشاك ًرا َوإِ هما َك ُف ً
العقبى إذا عصوه﴿ ،إِنها َهدَ ْينَا ُه ه
خلق كل يشء خريه ورشه ﴿ َذلِ ُكم اهللهُ رب ُكم َخالِ ُق ُك ِّل َ ٍ
﴿واهللهُ
يشء َال إِ َل َه إِ هال ُه َو﴾ [غافرَ ]62 :
ُ َ ُّ ْ
ْ
َخ َل َق ُك ْم َو َما َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [الصافات ،]96 :ثم بني هلم اخلري من الرش ،واحلسن من السيىء
﴿ َأ ْع َطى ُك هل َ ٍ
م َهدَ ى﴾ [طه]50 :
يشء َخ ْل َق ُه ُث ه
ْ
قال آخر :وهلذا ،فإنه ال يوجد يف الدنيا خري لذاته وال رش لذاته ،وإنام يكون األمر
خريا أو رشا باختيار اإلنسان ،وبعمله ،فإذا سلك الرصاط املستقيم ،كان بذلك راشدا
واهتدى ،وإذا سدر يف الفساد والغي ،وآثر بنيات الطريق عىل الطريق املستقيم ضل،
وغوى ،وإذا صح اختياره ملا ينفع ،ويسعد أصاب اخلري ،وأتى باحلسن ،وإذا ارتكب
الشطط يف اختيار ما يرض أصاب الرش ،وكان من املخطئني.
قال آخر :والذي يظن أن للكون إهلني اثنني؛ ألن يف الكون خريا وفيه رشا؛ فقد
زاغت بصريته ،وأخطأ احلقيقة ﴿ َأنهام إِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احدٌ ﴾ [فصلت ]6 :واهلل وحده خالق كل يشء
َ ُ ْ ٌ َ
ِ
َ ِ
ٍِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
ض َال إِ َل َه إِ هال ُه َو َف َأنهى ُتؤْ َف ُك َ
ون﴾ [فاطر]3 :
َري اهللهِ َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن ه
﴿ه ْل م ْن َخالق غ ْ ُ
واهلل قد بلغ رساالته وأحكامه بألسنة أنبيائه ومرسليه ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
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﴿ ُثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا هل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمن ُْه ْم َظ ِامل ٌ لِنَ ْف ِس ِه َو ِمن ُْه ْم ُم ْقت َِصدٌ َو ِمن ُْه ْم
ْ َ
َ ْ ْ
َ
ه َْ
ِ
ِ
﴿و َما َأ َصا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َام ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْع ُفو
اخل ْ َريات بِإِ ْذن اهللهِ﴾ [فاطرَ ..]32 :
َسابِ ٌق بِ ْ َ
ِ
اب َم ْن
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ك َ
هاها َو َقدْ َخ َ
َع ْن كَث ٍري﴾ [الشورىَ ﴿ ..]30 :ف َأ ْهل َ َم َها ُف ُج َ
اها﴾ [الشمس 8 :ـ ]10
َد هس َ

املشهد الثالث:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت نفرا من الناس يتحدثون،
قال أحدهم :هلم نتذكر نعمة اهلل علينا بالقرآن الكريم الذي خلصنا من اليهودية ،دين آبائنا
وأجدادنا ،كام خلصنا من الربوبية التي كنا نتوهم أهنا البديل الوحيد عن األديان وحتريفاهتا.
قال أحدهم :أجل ..فنعمة اهلداية أعظم نعمة ..وسأبدأ احلديث عن نفيس ..فقد
انبهرت يف تلك الفرتة ،وبعد اطالعي عىل القرآن الكريم بام يذكره عن واقع األديان،
واالنحرافات التي آلت إليه ،وأسباب تلك االنحرافات ،وقد وجدت أن تصويره لكل
ذلك ال يتناقض مع العقل ،وال مع املنطق ،بل ينسجم معهام انسجاما تاما ..ذلك أين رأيت
أن موقف الربوبيني من أصحايب من األديان وحتريفاهتا هو نفس موقف القرآن الكريم..
لكن القرآن ال يلغي أصل الدين بسبب االنحراف الواقع ..وإنام يدعو إىل عالج االنحراف
وتصحيحه.
قال آخر :صدقت ..لقد حصل ِل نفس ما ذكرت ..فقد كان أول ما قرأته من القرآن
ِ
حي ُك ُم ِ َهبا النهبِ ُّي َ
ون ا هل ِذي َن َأ ْس َل ُموا لِ هل ِذي َن
الكريم قوله تعاىل﴿ :إِنها َأنْزَ ْلنَا الت ْهو َرا َة ف َ
ور َ ْ
يها ُهدً ى َو ُن ٌ
ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
الر هبانِ ُّي َ
هاس
َاب اهللهِ َوكَا ُنوا َع َل ْيه ُش َهدَ ا َء َف َال َت َْش ُوا الن َ
ون َو ْاألَ ْح َب ُار بِ َام ْ
َها ُدوا َو ه
ِ
ِ
حي ُك ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللهُ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
َو ْ
ون﴾
رتوا بِآ َي ِايت َث َمنًا َقل ًيال َو َم ْن َمل ْ َ ْ
اخ َش ْون َو َال ت َْش َ ُ
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[املائدة ، ]44 :وقد رأيت من خالل تأميل فيها أهنا تشري إىل أن التوراة وكل الكتب املقدسة
جاءت باإلسالم الذي يتوافق مع العقول ،لكن اليهود ـ مثل مجيع أهل األديان ـ حرفوها
لتتحول إىل ما هي عليه اآلن ،مملوءة باخلرافات واألكاذيب والدجل.
قال آخر :وقد ذكر القرآن الكريم الكثري من التفاصيل املرتبطة بتلك التحريفات،
وكيفية ترسهبا إىل األديان ..ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره من اتاذ اليهود من العجل
وسى َأ ْر َب ِعنيَ َل ْي َل ًة ُث هم هات َْذ ُت ُم ا ْل ِع ْج َل ِم ْن
معبودا من دون اهلل ،كام قال تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َواعَدْ نَا ُم َ
ِ
ون ُث هم َع َف ْونَا َعنْ ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َل َع هل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
َب ْع ِد ِه َو َأ ْن ُت ْم َظاملُِ َ
َاب
وسى ا ْلكت َ
ون َوإِ ْذ آ َت ْينَا ُم َ
ات ِ
ان َل َع هل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
َوا ْل ُف ْر َق َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِ هن ُك ْم َظ َل ْم ُت ْم َأ ْن ُف َس ُك ْم بِ ِّ َ
اذ ُك ُم ا ْل ِع ْج َل
ون َوإِ ْذ َق َال ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
َاب َع َل ْي ُك ْم إِ هن ُه ُه َو الت ههو ُ
َف ُتو ُبوا إِ َىل َب ِارئ ُك ْم َفا ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم َذل ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم عنْدَ َب ِارئ ُك ْم َفت َ
ِ
يم﴾ [البقرة 51 :ـ ]54
الرح ُ
ه
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن جتسيم اليهود هلل ،وتصورهم أنه ُيرى كام ترى
وسى َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتهى
األجسام ،كام قال تعاىل مربا عنهم وموبخا هلمَ :
﴿وإِ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
نَرى اهللهَ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُكم الص ِ
اع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم َتنْ ُظ ُر َ
ون ُث هم َب َع ْثنَا ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد َم ْوتِ ُك ْم َل َع هل ُك ْم
ُ ه
َ َْ
َ
ون و َظ هل ْلنَا َع َلي ُكم ا ْلغَامم و َأنْزَ ْلنَا َع َلي ُكم املَْن والس ْلوى ُك ُلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم
ْ ِّ َ
ْ ُ ه َ ه َ
ْ ُ َ َ َ
ت َْش ُك ُر َ َ
َو َما َظ َل ُمونَا َو َلكِ ْن كَا ُنوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ [البقرة 55 :ـ ]57
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن تبديلهم لكلامت اهلل ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ
اب ُس هجدً ا َو ُقو ُلوا ِح هط ٌة َنغ ِْف ْر
ا ْد ُخ ُلوا َهذه ا ْل َق ْر َي َة َف ُك ُلوا من َْها َح ْي ُث ش ْئ ُت ْم َر َغدً ا َوا ْد ُخ ُلوا ا ْل َب َ
ِ
ِ ِ
َري ا هل ِذي ِق َيل َهل ُ ْم َف َأنْزَ ْلنَا ع ََىل
َل ُك ْم َخ َطا َيا ُك ْم َو َسن َِزيدُ املُْ ْحسننيَ َف َبده َل ا هلذي َن َظ َل ُموا َق ْو ًال غ ْ َ
ِ
ِ
الس َام ِء بِ َام كَا ُنوا َي ْف ُس ُق َ
ون﴾ [البقرة 58 :ـ ]59
ا هلذي َن َظ َل ُموا ِر ْجزً ا م َن ه
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن عنادهم الشديد مع اهلل ورسله ،مثلام حصل يف
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ِ
يها
﴿وإِ ْذ َق َت ْل ُت ْم َن ْف ًسا َفا هد َار ْأ ُت ْم ف َ
قصة القتيل الذي اختصموا فيه وفيمن قتله ،كام قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ون َف ُق ْلنَا ْ ِ
َواهللهُ مُ ِْر ٌج َما ُكنْ ُت ْم َت ْك ُت ُم َ
حييِي اهللهُ املَْ ْوتَى َو ُي ِري ُك ْم آ َياتِ ِه
ارض ُبو ُه بِ َب ْعض َها ك ََذل َك ُ ْ
ون ُثم َقس ْت ُق ُلوب ُكم ِمن بع ِد َذلِ َك َف ِهي ك ِْ
ِ
َاحل َج َار ِة َأ ْو َأ َشدُّ َق ْس َو ًة َوإِ هن ِم َن
ُ ْ ْ َْ
َ
َل َع هل ُك ْم َت ْعق ُل َ ه َ
ِْ
احل َج َار ِة ملَا َي َت َف هج ُر ِمنْ ُه ْاألَ ْهنَ ُار َوإِ هن ِمن َْها ملَا َي هش هق ُق َف َي ْخ ُر ُج ِمنْ ُه املَْا ُء َوإِ هن ِمن َْها ملَا َ ْهيبِ ُط ِم ْن َخ ْش َي ِة
اهللهِ َو َما اهللهُ بِغَافِ ٍل ع هَام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة 72 :ـ ]74
قال آخر :ومثل ذلك قوهلم ملوسى عليه السالم عندما أمرهم اهلل تعاىل بالسري لبيت
اهنَا َق ِ
ِ
اعدُ َ
ون﴾
ب َأن َ
ْت َو َر ُّب َك َف َقاتِ َال إِنها َه ُ
يها َفا ْذ َه ْ
املقدس﴿ :إِنها َل ْن نَدْ ُخ َل َها َأ َبدً ا َما َدا ُموا ف َ
[املائدة]24 :

قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن جرأهتم عىل اهلل تعاىل ،كقوهلم﴿ :إِ هن اهللهَ َف ِق ٌري
ِ
ن َأغْن َيا ُء﴾ [آل عمران ،]181 :وقوهلمَ ﴿ :يدُ اهللهِ َم ْغ ُلو َل ٌة﴾ [املائدة]64 :
َون َْح ُ

قال آخر :وقد قال تعاىل ردا عليهم﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللهِ َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ هل ْت َأ ْي ِدهيِ ْم
َ
و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء﴾ [املائدة ،]64 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللهُ َق ْو َل
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ب َما َقا ُلوا َو َق ْت َل ُه ُم ْاألَنْبِ َيا َء بِغ ْ ِ
َري َح ٍّق َو َن ُق ُ
ول ُذو ُقوا
ا هلذي َن َقا ُلوا إِ هن اهللهَ َفق ٌري َون َْح ُن َأغْن َيا ُء َسنَ ْك ُت ُ

احل ِر ِ
يق﴾ [آل عمران]181 :
ع ََذ َ
اب ْ َ
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن أمانيهم وغرورهم ،وقوهلم عىل اهلل بغري علم،
﴿و َقا ُلوا َل ْن
﴿و َقا ُلوا َل ْن َمت َ هسنَا الن ُهار إِ هال َأ هيا ًما َم ْعدُ و َد ًة﴾ [البقرة ،]80 :وقالَ :
كام قال تعاىلَ :
اجلَنه َة إِ هال َم ْن ك َ
َيدْ ُخ َل ْ
َان ُهو ًدا َأ ْو ن ََص َارى تِ ْل َك َأ َمانِ ُّي ُه ْم ُق ْل َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َصا ِد ِقنيَ ﴾
[البقرة]111 :

قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن زعمهم أن اهلل تعاىل تعب من خلق الساموات
واألرض ،فرد اهلل عليهم بقوله﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ِست ِهة َأ هيا ٍم
هَ َ
َ
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َو َما َم هسنَا ِم ْن ُل ُغ ٍ
وب﴾ [ق ]38 :وذلك لكامل قوته وقدرته.
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن موقفهم من القرآن الكريم ،حيث ادعوا أن اهلل
مل ينزل شيئا ،كام قال تعاىل﴿ :وما َقدَ روا اهللهَ ح هق َقدْ ِر ِه إِ ْذ َقا ُلوا ما َأنْزَ َل اهللهُ ع ََىل ب َ ٍ ِ
يش ٍء
َ
َ
َ
َ َ ُ
رش م ْن َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُهدً ى لِلن ِ
وهنَا
هاس َ ْ
جت َع ُلو َن ُه َق َراط َ
ُق ْل َم ْن َأنْزَ َل ا ْلكت َ
يس ُت ْبدُ َ
وسى ُن ً
َاب ا هلذي َجا َء ِبه ُم َ

ون كَثِ ًريا َو ُع ِّل ْم ُت ْم َما َمل ْ َت ْع َل ُموا َأ ْن ُت ْم َو َال آ َباؤُ ُك ْم ُق ِل اهللهُ ُث هم َذ ْر ُه ْم ِيف َخ ْو ِض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ت ُف َ
َو ُ ْ
ون﴾
[األنعام]91 :

قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن موقفهم من نبوة حممد  ،كام قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َف ُه ْم َال
﴿ا هل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ُم ا هلذي َن َخ ُ
ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام]20 :
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن موقفهم من املالئكة ،حيث زعموا أن جربيل
وميكائيل عليهام السالم من أعدائهم ،وقد بني اهلل تعاىل ذلك وتوعدهم ،فقالَ ﴿ :م ْن ك َ
َان
ِ ِ
عَدُ ًّوا هللهِ َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْ ِرب َيل َو ِميك َ
ن﴾ [البقرة]98 :
َال َفإِ هن اهللهَ عَدُ ٌّو ل ْلكَاف ِري َ
قال آخر :ومثل ذلك ما أخرب به عن فساد عقيدهتم يف اليوم اآلخر ،حيث أهنم
يزعمون أنه لن يدخل اجلنة إال من كان من اليهود ،وأن العايص منهم مهام فعل من املعايص
﴿و َقا ُلوا َل ْن َيدْ ُخ َل
واآلثام فلن يدخل النار إال أياما معدودات ،وقد كذهبم اهلل تعاىل بقولهَ :
َان ُهودا َأو نَصارى تِ ْل َك َأمانِيهم ُق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
صادقنيَ ﴾ [البقرة:
ْ َ
ْ
ُْ
َ ُّ ُ ْ
اجلنه َة إِ هال َم ْن ك َ ً ْ َ َ
َْ
ف
خيلِ َ
﴿و َقا ُلوا َل ْن َمت َ هسنَا الن ُهار إِ هال َأ هيا ًما َم ْعدُ و َد ًة ُق ْل َأ هت َْذ ُت ْم ِعنْدَ اهللهِ ع َْهدً ا َف َل ْن ُ ْ
 ،]111وقالَ :
ون ع ََىل اهللهِ َما َال َت ْع َل ُم َ
اهللهُ ع َْهدَ ُه َأ ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾ [البقرة]80 :
املشهد الرابع:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
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قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت نفرا من الناس يتحدثون،
قال أحدهم :هلم نتذكر نعمة اهلل علينا بالقرآن الكريم الذي خلصنا من االنحرافات التي
وقعت فيها املسيحية ،دين آبائنا وأجدادنا ،ومن غري أن متس بسوء تلك املكانة العظيمة التي
حيتلها املسيح عليه السالم أو أمه العذراء يف قلوبنا ،بل إهنا زادت ،وأصبحت أمجل وأكثر
عقالنية ،وكيف ال تكون كذلك ،والقرآن الكريم حتدث عن املسيح عليه السالم بأفضل مما
حتدثت عنه كل كتبنا املقدسة.
قال آخر :فقد نص القرآن الكريم عىل أن عقيدة املسيح عليه السالم هي التوحيد
الكامل ،التوحيد بكل شعبه ،التوحيد يف العبادة ،فال ُيعبد إال اهلل ..والتوحيد يف اخللق
والتدبري ،فخالق السامء واألرض وما بينهام هو اهلل وحده ال رشيك له ..والتوحيد يف الذات
والصفات فليست ذاته بمركبة ،وهي منزهة عن مشاهبة احلوادث سبحانه وتعاىل ..وقد
هاس ه ِ
ِ
ات ُذ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
وين َو ُأ ِّم َي
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ :
﴿وإِ ْذ َق َال اهللهُ َيا ع َ
ني ِمن د ِ
ون ِِل َأ ْن َأ ُق َ
ون اهللهِ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ول َما َل ْي َس ِِل بِ َح ٍّق إِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه
إِ َهل َ ْ ِ ْ ُ

ْت ع هَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب َما ُق ْل ُت َهل ُ ْم إِ هال َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه
َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك إِن َهك َأن َ
ْت ِ
ِ
َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللهَ َر ِّيب َو َر هب ُك ْم َو ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت فِ ِ
ب
الرقي َ
يه ْم َف َل هام ت ََو هف ْيتَني ُكن َْت َأن َ ه
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [املائدة 116 :ـ ]117
َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
ْ
قال آخر :وذكر القرآن الكريم أن اهلل تعاىل أنزل عىل املسيح عليه السالم كتابا هو
اإلنجيل ،وهو مصدق للتوراة ،وحمي لرشيعتها ،ومؤيد للصحيح من أحكامها ،وأنه مبرش
برسول يأيت من بعده اسمه أمحد ،وهو مشتمل عىل هدى ونور وهو عظة للمتقني ،وإنه كان
اإلن ِ
﴿و ْل َي ْح ُك ْم َأ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ
يل
عىل أهل اإلنجيل أن حيكموا بام أنزل فيه ،ولذلك قال اهلل تعاىلَ :
يه ومن َمل َحي ُكم بِام َأنْزَ َل اهللهُ َف ُأو َلئِ َك ُهم ا ْل َف ِ
ِ ِ
اس ُق َ
ون﴾ [املائدة.]47 :
ُ
بِ َام َأنْزَ َل اهللهُ ف َ َ ْ ْ ْ ْ َ
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قال آخر :وقد أخرب اهلل تعاىل أن أصل دعوة املسيح عليه السالم تقوم عىل أساس أنه
ال توسط بني اخلالق واملخلوق ،وال بني العابد واملعبود ،فاألخبار والرهبان مل تكن هلم
الوساطة بني اهلل والناس ،بل كل مسيحي يتصل باهلل يف عبادته بنفسه ،من غري حاجة إىل
توسط كاهن أو قسيس أو غريمها ،كام قال تعاىل :ه
﴿ات َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاهنُ ْم َأ ْر َبا ًبا ِم ْن
ون اهللهِ واملَْ ِسيح ابن مريم وما ُأ ِمروا إِ هال لِيعبدُ وا إِ َهلا و ِ
د ِ
احدً ا َال إِ َل َه إِ هال ُه َو ُس ْب َحا َن ُه ع هَام
ً َ
َُْ
َ
ُ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ
ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [التوبة]31 :
قال آخر :وقد ورد يف احلديث ما يدل عىل هذا ،فعن عدي بن حاتم قال :وفدت
عىل رسول اهلل  وكان يف رقبتي صليب من الذهب ،فقال ِل :يا عدي ألق هذا الصنم عن
رقبتك ،ففعلت ذلك ،ثم دنوت منه فسمعته يتلو اآلية ه
﴿ات َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاهنُ ْم َأ ْر َبا ًبا
ِمن د ِ
ون اهللهِ﴾ [التوبة ،]31 :فلام أتم اآلية قلت له :نحن ال نتخذ أئمتنا أربابا أبدا ،فقال( :أمل
ْ ُ
()1

حيرموا حالل اهلل حيلوا حرامه فتتبعوهم؟ فقلت :بىل ،فقال :فهذه عبادهتم)

قال آخر :وبذلك ،فالقرآن الكريم يعلمنا درسا مهام جدا ،وهو أبرز مفاهيم
التوحيد ،وهو أنه ال حيق ألي مسلم طاعة إنسان آخر دون قيد أو رشط ،ألن هذا األمر
مساو لعبادته ،ومجيع الطاعات حيب أن تكون يف إطار طاعة اهلل ،وانام يصح اتباع اإلنسان
نظريه متى كانت قوانينه غري مالفة لقوانني اهلل ،أيا كان ذلك اإلنسان ويف أية مكانة أو
منزلة ،ألن الطاعة بال قيد أو رشط مساوية للعبادة ،أو هي شكل من أشكال الرشك
والعبودية.
قال آخر :ولو أن املسيحيني واليهود وحتى املسلمني طبقوا هذه التعاليم اإلهلية ملا

( )1الرتمذي ()3095
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وقعوا أرسى يف أيدي الدجالني واملحرفني الذين استبدلوا دين اهلل بأهوائهم وخرافاهتم
ومصاحلهم.
قال آخر( :)1أجل ،فهذا النوع من الرشك أو العبادة الوثنية أخطر بكثري من عبادة
األصنام يف زمان اجلاهلية ،والسجود هلا ،ألن تلك األصنام ليس فيها روح حتى تستعمر
عبدهتا ،إال أن االصنام البرشية وبسبب غرورهم وعدواهنم جيرون أتباعهم إىل الوبال
والذلة والشقاء واإلنحطاط.
قال آخر :ولذلك ،فإن اهلل تعاىل يصف املسيح عليه السالم باعتباره برشا كسائر
البرش ،وأن دوره تبليغ دين اهلل ،ومتثيله يف الواقع مثل سائر األنبياء والرسل عليهم السالم،
ت املَْ َالئِ َك ُة يا مريم إِ هن اهللهَ يب ِّرش ِك بِكَلِم ٍة ِمنْه اسمه املَْ ِس ِ
كام قال تعاىل﴿ :إِ ْذ َقا َل ِ
يسى ا ْب ُن
ُ
َ ُ ْ ُُ
يح ع َ
َ ََْ ُ
َُ ُ
مريم و ِجيها ِيف الدُّ ْنيا و ْاآل ِخر ِة و ِمن املُْ َقر ِبنيَ وي َك ِّلم النهاس ِيف املَْه ِد وكَه ًال و ِمن الص ِ
احلنيَ
ْ َ ْ َ َ ه
َ
َ َ
ََْ َ َ ً
َُ ُ
َ َ َ ه

ِ
َقا َل ْت َر ِّب َأنهى َي ُك ُ
خي ُل ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا
رش َق َال ك ََذلِ ِك اهللهُ َ ْ
ون ِِل َو َلدٌ َو َمل ْ َي ْم َس ْسني َب َ ٌ
ون ويع ِّلمه ا ْلكِتَاب و ِْ
اإلن ِ
احلك َْم َة َوالت ْهو َرا َة َو ْ ِ
ْج َيل َو َر ُس ً
َفإِن َهام َي ُق ُ
وال إِ َىل َبنِي
َ َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ َ ُ َ ُ ُ
ني كَهيئ َِة ال هط ِري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
ِ
ٍ ِ
إِ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون
رسائ َيل َأ ِّين َقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َية م ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم م َن ال ِّط ِ َ ْ
ْ
ْ َ
ِ
ص َو ُأ ْحيِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللهِ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون َو َما
َط ْ ًريا بِإِ ْذن اهللهِ َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَ ْب َر َ

تَده ِخ ُر َ
ني َيدَ هي ِم َن الت ْهو َر ِاة
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ هن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ َو ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
و ِألُ ِح هل َل ُكم بع َض ا هل ِذي حرم َع َلي ُكم و ِج ْئ ُت ُكم بِآي ٍة ِمن رب ُكم َفا هت ُقوا اهللهَ و َأطِيع ِ
ون إِ هن اهللهَ
َ ُ
ُ ِّ َ ْ ْ َ
ْ َْ
َ
ْ َ ْ َ ِّ ْ
ِ
ِ
رص ٌ
يم﴾ [آل عمران 45 :ـ ]51
اط ُم ْستَق ٌ
َر ِّيب َو َر ُّب ُك ْم َفا ْع ُبدُ و ُه َه َذا َ
قال آخر :هذا هو املسيح عليه السالم يف القرآن الكريم ،برش خلقه اهلل بكلمته ،كام

( )1األمثل ،الشريازي.)10 /6( :
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خلق من قبله آدم عليه السالم بكلمته ،وهي قوله( :كن) وجعله اهلل سبحانه آية حيث خلقه
يف بطن أمه مريم بدون أن يكون هلا زوج أو يمسها برش ،بل كانت أمة صاحلة طاهرة مربأة
من اخلبث والفساد.
قال آخر :وبني اهلل عز وجل لنا حقيقة دعوة املسيح عليه السالم ،وأنه رسول دعا
إىل عبادة اهلل عز وجل وحده ال رشيك له ،وقد وجه دعوته لبني جنسه ،وهم بنو إرسائيل
الذين كانوا يف ذلك الوقت قد انحرفوا كثريا عن دين موسى عليه السالم ،إال أن قومه
كذبوه وسعوا إىل قتله ،فأنجاه اهلل منهم.
قال آخر( :)1وإذا نظرنا إىل األناجيل املوجودة حاليا نجد أهنا تتوافق مع ما ذكره
القرآن الكريم حول املسيح عليه السالم واملسيحية ،وهذا يدل عىل التحريفات التي طرأت
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم إِ هال َر ُس ٌ
ول
عىل املسيحية عىل يد رجال الدين املنحرفني ..فقوله تعاىلَ ﴿ :ما املَْس ُ
ِِ
ِ
الر ُس ُل﴾ [املائدة ]75 :متوافق مع ما ورد يف مواطن كثرية يف األناجيل بأنه
َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
رسول من عند اهلل ،وليس إهلا ،وال أقنوما من إله.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف إنجيل متى [( :]40 /10من يقبلكم
يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني) ..ويف إنجيل لوقا [( :]43 /4فقال هلم :إنه ينبغي
ِل أن أبرش املدن األخر أيضا بملكوت اهلل؛ ألين هلذا أرسلت ..فكان يكرز يف جمامع
اجلليل) ..وكان يقول لتالميذه الذين أرسلهم إىل املدن لدعوة الناس لإليامن به وبرسالته
حسب قول لوقا [( :]16 /10الذي يسمع منكم يسمع مني ،والذي يرذلكم يرذلني،
والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني) ..ويف إنجيل يوحنا ذكر أنه رسول من اهلل يف مواطن

( )1انظر :دراسات يف األديان اليهودية والنرصانية لسعود بن عبد العزيز اخللف ،ص  ،167وما بعدها.
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كثرية منها [( :]34 /4قال هلم يسوع :طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني ،وأمتم
عمله) ..ويف [ ]3 /17يذكر عن املسيح أنه قال( :وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت
اإلله احلقيقي وحدك ،ويسوع املسيح الذي أرسلته)
قال آخر :ومثل ذلك نجد أهنا تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من كونه رسوال
﴿و َر ُس ً ِ ِ ِ
رسائِ َ
يل﴾ [آل عمران:
خاصا إىل بني إرسائيل ،كام قال تعاىل حاكيا عنهَ :
وال إ َىل َبني إ ْ َ
 ،]49وقد ورد يف إنجيل متى [ ]24 /15أن املسيح عليه السالم حلقته امرأة كنعانية تطلب
منه شفاء ابنتها املجنونة ،فقال املسيح( :مل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة).
وكذلك يف إنجيل متى [ ]5 /10أن املسيح أرسل تالميذه إىل القرى اليهودية ،وقال هلم:
(إىل طريق أمم ال متضوا وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا باحلرى إىل خراف بيت
إرسائيل الضالة)
قال آخر :وهكذا نجدها تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من دعوته لعبادة اهلل
ِ
ِ
ِ
رص ٌ
يم﴾ [آل
اط ُم ْستَق ٌ
وحده ،كام قال تعاىل حاكيا عنه﴿ :إ هن اهللهَ َر ِّيب َو َر ُّب ُك ْم َفا ْع ُبدُ و ُه َه َذا َ
عمران ،]51 :ففي إنجيل متى [ ]10 /4عن املسيح أنه قال( :للرب إهلك تسجد وإياه وحده
تعبد) ،ويف إنجيل مرقص [ ]29 /12أن املسيح أجاب من سأله عن أول الوصايا
والواجبات بقوله( :إن أول كل الوصايا هي :اسمع يا إرسائيل ،الرب إهلنا رب واحد.
وحتب الرب إهلك من كل قلبك) ،ويف إنجيل لوقا [ ]8 /4أن املسيح قال للشيطان ملا طلب
م نه أن يسجد له( :اذهب يا شيطان ،إنه مكتوب :للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد)،
ويف إنجيل يوحنا [ ]3 /17أن املسيح قال( :وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله
احلقيقي وحدك ،ويسوع املسيح الذي أرسلته) ،وكذلك قال للمرأة التي رأته بعد القيامة
يف كالمهم يف إنجيل يوحنا [( :]17 /20قال هلا يسوع :ال تلمسيني؛ ألين مل أصعد بعد إىل
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أيب ،ولكن اذهبي إىل إخويت وقوِل هلم :إين أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم)
قال آخر :وهكذا نجدها تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من كونه مل يأت لينقض
الرشيعة الصحيحية ملوسى عليه السالم ،بل جاء مصححا ومكمال هلا ،كام قال تعاىل:
ني َيدَ هي ِم َن الت ْهو َر ِاة َو ِألُ ِح هل َل ُك ْم َب ْع َض ا هل ِذي ُح ِّر َم َع َل ْي ُك ْم﴾ [آل عمران،]50 :
﴿و ُم َصدِّ ًقا َملِا َب ْ َ
َ
ففي إنجيل متى [ ]17 /5عن املسيح أنه قال( :ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو
األنبياء ما جئت ألنقض بل ألكمل)
قال آخر :وهكذا نجدها تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من دعوته إىل التصحيح
ِ ِ
ٍ ِ
والتوبة ،كام قال تعاىل حكاية عنهِ َ :
م َفا هت ُقوا اهللهَ َو َأطي ُعون﴾ [آل عمران:
﴿وج ْئ ُت ُك ْم بِآ َية م ْن َر ِّب ُك ْ
 ،]50ففي إنجيل متى [( :]13 /9ألين مل آت ألدعو أبرارا بل خطاة إىل التوبة) .ويف إنجيل
مرقص [( :]14 /1وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إىل اجلليل يكرز ببشارة ملكوت اهلل،
ويقول :قد كمل الزمان واقرتب ملكوت اهلل فتوبوا وآمنوا باإلنجيل).
قال آخر :وهذه النصوص الواردة يف األناجيل ،وغريها تدل عىل برشية املسيح عليه
السالم ،وأنه رسول دعا بني إرسائيل إىل عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،وهذا يتفق متام
االتفاق مع ما ذكره اهلل تعاىل يف القرآن الكريم عنه ،ويتفق مع دعوة األنبياء السابقني الذين
ورد ذكرهم يف القرآن ،أو ذكرهم اليهود يف كتبهم ..كام يتفق مع العقل وترتاح له النفس،
بخالف ما تدعيه الكنيسة وتزعمه من األمور املناقضة للعقل والرشع.
املشهد اخلامس:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الرابع ..فحدثنا عن اخلامس.
قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت نفرا من الناس يتحدثون،
قال أحدهم :لقد كان من أعظم احلجب التي حالت بيني وبني دخول اإلسالم ،مع كوين
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تأثرت بالقرآن الكريم أيام تأثر ،هو سامعي لبعض علامء املسلمني الذين يصورون اهلل تعاىل
بصورة ال تتلف كثريا عن تلك الصور التي يصور هبا الوثنيون أوثاهنم ..لكن اهلل تفضل
عيل بأن أسمع علامء آخرين ،ذكروا ِل أن كل ما يذكره أولئك جمرد حتريفات ال عالقة هلا
بالدين ،وال بالقرآن ،وإنام هي من تراث اليهود الذي تسلل للمسلمني ..وقد أطلعني عىل
تراث عظيم عريض للمسلمني يرد عىل أولئك املحرفني ،بل يعتربهم امتدادا للوثنيات
اجلاهلية.
قال آخر :ومثلك أنا ..فقد رحت أبحث يف تراث أقرب الناس إىل رسول اهلل



وأكثرهم فهام ومتسكا بدينه ،فوجدهتم مجيعا يذكرون العقيدة القرآنية التنزهيية التي يدل
عليها العقل والفطرة ..ومن ذلك ما قرأته عن اإلمام عيل أنه قال يف خطبة له( :إن كنت
صادقا أهيا املتكلف لوصف ربك ،فصف جربيل وميكائيل ،وجنود املالئكة املقربني ،يف
حجرات القدس مرجحنني( ، )1متوهلة عقوهلم ،أن حيدوا أحسن اخلالقني؛ فإنام يدرك
بالصفات ،ذوو اهليئات واألدوات ،ومن ينقيض إذا بلغ أمد حده بالفناء ،فال إله إال هو،
()2

أضاء بنوره كل ظالم ،وأظلم بظلمته كل نور)

قال آخر :ومثلك أنا ..فمام قرأته لإلمام احلسني قوله يف الر دعىل املشبهة( :أهيا
الناس اتقوا هؤالء املارقة الذين يشبهون اهلل بأنفسهم ،يضاهئون قول الذين كفروا من أهل
الكتاب ،بل هو اهلل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري ،ال تدركه األبصار ،وهو يدرك
األبصار ،وهو اللطيف اخلبري ،استخلص الوحدانية واجلربوت ،وأمىض املشيئة واإلرادة
والقدرة والعلم بام هو كائن ،ال منازع له يف يشء من أمره ،وال كفو له يعادله ،وال ضد له
( )1من ارجحن الشئ ،إذا مال من ثقله وحترك.
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم .182
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ينازعه ،وال سمي له يشاهبه ،وال مثل له يشاكله ،ال تتداوله األمور ،وال جتري عليه
األحوال ،وال تنزل عليه األحداث ،وال يقدر الواصفون كنه عظمته ،وال خيطر عىل القلوب
مبلغ جربوته ،ألنه ليس له يف األشياء عديل ،وال تدركه العلامء بألباهبا ،وال أهل التفكري
بتفكريهم إال بالتحقيق إيقانا بالغيب ،ألنه ال يوصف بيشء من صفات املخلوقني ،وهو
( )1

الواحد الصمد ،ما تصور يف األوهام فهو خالفه)

قال آخر :ومثله قال اإلمام الباقر يف الرد عىل املجسمة( :ما أعظم فرية أهل الشام
عىل اهلل عز وجل ،يزعمون أن اهلل تبارك وتعاىل حيث صعد إىل السامء وضع قدمه عىل
صخرة بيت املقدس ،ولقد وضع عبد من عباد اهلل قدمه عىل حجرة فأمرنا اهلل تبارك وتعاىل
أن نتخذه مصىل)( ..)2وقال يف وصف اهلل تعاىل( :إن اهلل تبارك وتعاىل ال نظري له وال شبيه،
تعاىل عن صفة الواصفني ،وجل عن أوهام املتومهني ،واحتجب عن أعني الناظرين ،ال
()3

يزول مع الزائلني ،وال يأفل مع اآلفلني ،ليس كمثله يشء وهو السميع العليم)

قال آخر :وذكر لإلمام الصادق أن بعض أصحابه يقول( :إن اهلل جسم صمدي
نوري ،معرفته رضورة ،يمن هبا عىل من يشاء من خلقه) ،فقال( :سبحان من اليعلم أحدٌ
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [الشورى ]11 :الحيد ،وال حيس،
السم ُ
يش ٌء َو ُه َو ه
كيف هو إال هو ﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
وال جيس ،وال تدركه األبصار وال احلواس ،وال حييط به يشء ،وال جسم وال صورة ،وال
تطيط وال حتديد)

()4

قال آخر :وذكر له قول من يزعم أن اهلل جسم ،فقال( :وحيه ،أما علم أن اجلسم
( )1حتف العقول  244و.245
( )2التوحيد .179
( )3التوحيد ،ص .179
( )4الكايف.256/1 :
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حمدود متناه ،والصورة حمدودة متناهية؟ فإذا احتمل احلد ،احتمل الزيادة والنقصان ،وإذا
احتمل الزيادة والنقصان ،كان ملوقا) ،قيل له :فام أقول؟ ..قال( :ال جسم وال صورة،
وهو جمسم األجسام ،ومصور الصور ،مل يتجزأ ،ومل يتناه ،ومل يتزايد ،ومل يتناقص ،لو كان
كام يقولون ،مل يكن بني اخلالق واملخلوق فرق ،وال بني املنشئ واملنشإ ،لكن هو املنشئ،
فرق بني من جسمه وصوره وأنشأه؛ إذ كان اليشبهه يشء ،وال يشبه هو شيئا)

()1

قال آخر :وذكر لإلمام الكاظم قول بعض املجسمة ،فقال( :إن اهلل تعاىل اليشبهه
يشء ،أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق األشياء بجسم أو صورة ،أو بخلقة،
أو بتحديد وأعضاء؟ تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا)

()2

قال آخر :وقيل له( :إن هشام بن احلكم زعم أن اهلل جسم ليس كمثله يشء ،عامل،
سميع ،بصري ،قادر ،متكلم ،ناطق ،والكالم والقدرة والعلم جيري جمرى واحد ،ليس يشء
منها ملوقا) ،فقال( :قاتله اهلل ،أ ما علم أن اجلسم حمدود ،والكالم غري املتكلم؟ معاذ اهلل،
وأبرأ إىل اهلل من هذا القول ،الجسم ،وال صورة ،وال حتديد ،وكل يشء سواه ملوق ،إنام
تكون األشياء بإرادته ومشيئته ،من غري كالم ،وال تردد يف نفس ،وال نطق بلسان)

()3

قال آخر :ومثلهم مجيعا قال اإلمام الرضا( :إن لنا بالرسل أسوة كانوا يأكلون
ويرشبون ويمشون يف األسواق ،وكل جسم مغذو هبذا إال اخلالق الرازق ،ألنه جسم
األجسام ،وهو مل جيسم ،ومل جيزأ بتناه ،ومل يتزايد ومل يتناقص مربأ من ذاته ما ركب يف ذات
من جسمه ..الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد منشئ

( )1الكايف.259/1 :
( )2الكايف.258/1 :
( )3الكايف.260/1 :
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األشياء ،وجمسم األجسام ،وهو السميع العليم ،اللطيف اخلبري الرؤوف الرحيم تبارك
وتعاىل عام يقول الظاملون علوا كبريا ..لو كان كام يوصف مل يعرف الرب من املربوب وال
اخلالق من املخلوق وال املنشئ من املنشأ ،ولكنه فرق بينه وبني من جسمه ،وشيأ األشياء إذ
()1

كان ،ال يشبهه يشء يرى وال يشبه شيئا)
املشهد السادس:

قلنا :حدثتنا عن املشهد اخلامس ..فحدثنا عن السادس.
قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت معلام جيتمع لديه جمموعة من
الشباب ،وهو يسأهلم ،وهم جييبونه ،وكان من األسئلة التي حرضهتا قوله هلم :ما تقولون
فيمن يزعم لكم بأن الرؤية الفلسفية القديمة هلل ،أكثر تنزهيا من الرؤية الدينية؟
قال أحدهم :إن كنت تقصد الرؤية الدينية مطلقا من غري حتديد أي دين ،فذلك قد
يكون صحيحا بالنسبة للكثري من التحريفات التي تعرضت هلا األديان ..لكن إن أردت
مقارنتها بام ذكره القرآن الكريم ،فالبون حينها سيكون شاسعا جدا ..فشتان بني الرؤية
الفلسفية والرؤية القرآنية.
قال آخر( :)2فمن ذلك مثال ما ذهب إليه أئمة الفلسفة األفالطونية احلديثة ،ذلك
أن مذهبهم أقرب إىل الغيبوبة الصوفية منه إىل التفكري اجليل واملنطق املعقول ،وطريقتهم يف
التنزيه أن يمعن يف الزيادة عىل كل صفة يوصف هبا اهلل ،فال يزال يتخطاها ،ثم يتخطاها
كلام استطاع الزيادة اللفظية حتى تنقطع الصلة بينها وبني مجيع املدلوالت املفهومة أو
املظنونة.
( )1كشف الغمة .386 /2
( )2استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ،العقاد ،ص ،7فام بعدها.
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قال آخر :فمن ذلك أنه ينكر صفة الوجود ليقول :إن اهلل ال يوصف بأنه موجود،
تنزهيا له عن الصفة التي يقابلها العدم وتشرتك فيها املوجودات أو املوجدات.
قال آخر :ومثل ذلك مذهب أرسطو يف اإلله؛ فهو يذكر أنه كائن أزِل أبدي مطلق
الكامل ال أول له وال آخر ،وال عمل له وال إرادة ،منذ كان العمل طلبا ليشء واهلل غني عن
كل طلب ،وقد كانت اإلرادة اختيارا بني أمرين ،واهلل قد اجتمع عنده األصلح األفضل من
كل كامل؛ فال حاجة به إىل االختيار بني صالح وغري صالح ،وال بني فاضل ومفضول.
قال آخر :وليس مما يناسب اإلله يف رأي أرسطو أن يبتدئ العمل يف زمان؛ ألنه أبدي
رسمدي ال يطرأ عليه طارئ يدعوه إىل العمل ،وال يستجد عليه من جديد يف وجوده املطلق
بال أول وال آخر وال جديد وال قديم ..وكل ما يناسب كامله فهو السعادة بنعمة بقائه التي
ال بغية وراءها وال نعمة فوقها وال دوهنا ،وال ترج من نطاقها عناية تعنيه.
قال آخر :فاإلله الكامل املطلق الكامل ـ عنده ـ ال يعنيه أن خيلق العامل أو خيلق مادته
األوىل وهي (اهليوِل) ،ولكن هلذه (اهليوِل) قابلية للوجود خيرجها من القوة إىل الفعل
شوقها إىل الوجود الذي يفيض عليها من قبل اإلله ،فيدفعها هذا الشوق إىل الوجود ،ثم
يدفعها من النقص إىل الكامل املستطاع يف حدودها؛ فتتحرك وتعمل بام فيها من الشوق
والقابلية ،وال يقال عنها :إهنا من خلقة اهلل ،إال أن تكون اخللقة عىل هذا االعتبار.
قال آخر :وبذلك ،فإن اهلل عنده كامل مطلق ال يعمل وال يريد ..أو كامل مطلق
يوشك أن يكون هو والعدم املطلق عىل حد السواء.
قال آخر :وقد كان إىل جانب هذا يتصور أن من كامل الكائنات العلوية ـ الساموية ـ
أهنا خالدة باقية ال تفنى؛ ألهنا من نور ،والنور بسيط ال يعرض له الفناء كام يعرض عىل
الرتكيب.
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قال آخر :ولو أنه عاش حتى علم أن املادة األرضية كلها من نور ،وأن عنارص املادة
كلها تؤول إىل الذرات والكهارب ،وأن هذه الذرات والكهارب تنشق فتؤول إىل شعاع؛
ملا ساقه الظن والقياس إىل ذلك اخلطأ يف التفرقة بني لوازم البقاء ولوازم الفناء ،أو بني
خصائص البساطة وخصائص الرتكيب.
قال آخر :ولعل إدراكه لذاك اخلطأ يف فهم لوازم البساطة والكامل ،ولوازم البقاء
والفناء؛ كان خليقا أن هيديه إىل فهم خطئه يف تصور لوازم الكامل اإلهلي؛ فال يمتنع يف عقله
أن جيتمع الكامل الواحد من صفات عدة كالصفات احلسنى التي ُوصف هبا اإلله يف القرآن
الكريم ،ومنها الرمحة والكرم والقدرة والفعل واإلرادة.
قال آخر :وال يمتنع يف عقله أن يكون هلذه الصفات لوازمها ومقتضياهتا؛ إذ ال تكون
قدرة بغري مقدور عليه ،وال يكون كرم بغري إعطاء ،وال تكون مشيئة بغري اختيار بني أمرين،
وإذا اختار اهلل أمرا فهو ال خيتاره لذاته ـ سبحانه وتعاىل ـ بل خيتاره ملخلوقاته التي جتوز عليها
حاالت شتى ال جتوز يف حق اإلله ،وإذا خلق اهلل شيئا يف الزمان فال ننظر إىل األبدية اإلهلية،
بل ينبغي أن ننظر إىل اليشء املوجود عىل املخلوق يف زمانه ،ثم ال مانع عقال من أن تتعلق
به إرادة اهلل األبدية عىل أن يكون حيث كان يف زمن من األزمان.
قال آخر :لقد كان مفهوم البساطة يف األبدية الباقية عند أرسطو غري مفهومها الذي
ملسناه اليوم ملسا يف هذه الكائنات األرضية السفلية؛ فال جرم يكون مفهوم الكامل املطلق
عندنا غري مفهومه الذي جعله أرسطو أشبه يشء بالعدم املطلق ،غري عامل وال مريد وال
عامل بسوى النعمة والسعادة ،قانع بأنه منعم سعيد.
قال املعلم :فهل استطاع أرسطو بتجريده الفلسفي أن يسمو بالكامل األعىل فوق
مرتبته التي يستلهمها املسلم من عقيدة دينه؟
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قال أحد التالميذ :كال؛ فإن اهلل يف اإلسالم إله صمد ال أول له وال آخر ،وله املثل
األعىل؛ فليس كمثله يشء ،وهو حميط بكل يشء.
قال املعلم :فهل تغض العقيدة الدينية من الفكرة الفلسفية يف مذهب التنزيه؟
قال أحد التالميذ :كال ،بل الدين هنا فلسفة أصح من الفلسفة إذا قيست بالقياس
الفلسفي الصحيح؛ ألن صفات اإلله التي تعددت يف عقيدة اإلسالم ال تعدو أن تكون نفيا
للنقائص التي ال جتوز يف حق اإلله ،وليس تعدد النقائص مما يقيض بتعدد الكامل املطلق
الذي ينفرد وال يتعدد؛ فإن الكامل املطلق واحد والنقائص كثرية ال ينفيها مجيعا ذلك الكامل
الواحد.
قال آخر :ولذلك ،فإن إيامن املسلم بأن اهلل عليم قدير فعال ملا يريد كريم رحيم،
إيامن بأنه ـ جل وعال ـ قد تنزه عن نقائص اجلهل والعجز واجلحد والغشم؛ فهو كامل منزه
عن مجيع النقائص.
قال آخر :ومقتىض قدرته أن يعمل وخيلق ويريد خللقه ما يشاء ،ومقتىض عمله
وخلقه أن يتنزه عن تلك (العزلة السعيدة) التي تومهها أرسطو مطئا يف التجريد والتنزيه،
فهو سعيد بنعمة كامله سعيد بنعمة عطائه ،كفايته لذاته العلية ال تأبى له أن يفيض عىل اخللق
كفايتهم من الوجود يف الزمان ،أي من ذلك الوجود املحدود الذي ال يغض من وجود اهلل
يف األبد بال أول وال آخر وال رشيك وال مثيل.
قال آخر :ومن صفات اهلل يف القرآن الكريم ما يعترب ردا عىل فكرة اهلل يف الفلسفة
األرسطية ،كام يعترب ردا عىل أصحاب التأويل يف األديان الكتابية وغري الكتابية ..فاهلل عند
أرسطو يعقل ذاته وال يعقل ما دوهنا ،ويتنزه عن اإلرادة؛ ألن اإلرادة طلب يف رأيه واهلل
كامل ال يطلب شيئا غري ذاته ،وجيل عن علم الكليات واجلزئيات؛ ألنه حيسبها من علم
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العقول البرشية ،وال يعنى باخللق رمحة وال قسوة؛ ألن اخللق أحرى أن يطلب الكامل
﴿ال يعزُ ب َعنْه ِم ْث َق ُ ٍ
ال َذ هرة﴾ [سبأ:
بالسعي إليه ،ولكن اهلل يف اإلسالم عامل الغيب والشهادةُ ُ ْ َ َ :
ِ
ِ
﴿و َما ُكنها ع ِ
﴿و ِس َع
اخل ْل ِق غَافلِنيَ ﴾ [املؤمنونَ ،]17 :
َن ْ َ
يم﴾ [يسَ ،]79 :
َ ،]3
﴿و ُه َو بِ ُك ِّل َخ ْل ٍق عَل ٌ
اخل ْل ُق و ْاألَمر﴾ [األعراف﴿ ،]54 :عَلِيم ِب َذ ِ
ربنَا ُك هل َ ٍ ِ
ات
َ ُّ
ٌ
يشء ع ْل ًام﴾ [األعرافَ ﴿ ،]89 :أ َال َل ُه ْ َ َ ْ ُ
ْ
ور﴾ [امللك﴿ ،]13 :و َقا َل ِ
الصدُ ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللهِ َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ هل ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو ُل ِعنُوا بِ َام َقا ُلوا َب ْل َيدَ ا ُه
َ
ُّ
مبسو َ ِ
طتَان﴾ [املائدة]64 :
َْ ُ

قال آخر :ويف هذه اآلية الكريمة األخرية رد عىل هيود العرب بمناسبة خاصة تتعلق
بالزكاة والصدقات ـ كام جاء يف أقوال بعض املفرسين ـ لكنها ترد عىل كل من يغلون إرادة
اهلل عىل وجه من الوجوه ،وال يبعد أن يكون يف هيود اجلزيرة من يشري إىل رواية من روايات
الفلسفة األرسطية لذلك املقال.
قال آخر :وقد أشار القرآن الكريم إىل اخلالف بني األديان املتعددة ،فجاء فيه قوله
ِ
ِ
ِ
ِ
رش ُكوا إِ هن
الصابِئنيَ َوالن َهص َارى َواملَْ ُج َ
تعاىل﴿ :إِ هن ا هلذي َن آ َمنُوا َوا هلذي َن َها ُدوا َو ه
وس َوا هلذي َن َأ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [احلج ،]17 :وأشار إىل الدهريني،
اهللهَ َي ْفص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إ هن اهللهَ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
وت َون َْح َيا َو َما ُ ْهيلِ ُكنَا إِ هال الده ْه ُر َو َما َهل ُ ْم بِ َذلِ َك ِم ْن
﴿و َقا ُلوا َما ِه َي إِ هال َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا ن َُم ُ
فقالَ :
ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إِ هال َي ُظن َ
ُّون﴾ [اجلاثية ،]24 :فكانت فكرة اهلل يف اإلسالم هي الفكرة املتممة ألفكار
كثرية موزعة يف هذه العقائد الدينية ،ويف املذاهب الفلسفية التي تدور عليها.
قال آخر :وهلذا بلغت املثل األعىل يف صفات الذات اإلهلية ،وتضمنت تصحيحا
للضامئر وتصحيحا للعقول يف تقرير ما ينبغي لكامل اهلل ،بقسطاس اإليامن وقسطاس النظر
والقياس.
قال آخر :وبذلك ،فإن اإلسالم جاء بالقول الفصل يف مسألة البقاء والفناء؛ فالعقل
268

ال يتصور للوجود الدائم والوجود الفاين صورة أقرب إىل الفهم من صورتيهام يف العقيدة
اإلسالمية.
قال آخر :ألن العقل ال يتصور وجودين رسمديني ،كالمها غري ملوق ،أحدمها جمرد
واآلخر مادة ،وهذا وذاك ليس هلام ابتداء وليس هلام انتهاء ..ولكنه يتصور وجودا أبديا خيلق
وجودا زمانيا ،أو يتصور وجودا يدوم ووجودا يبتدئ وينتهي يف الزمان ،وقديام قال
أفالطون وأصاب فيام قال( :إن الزمان حماكاة لألبد ..ألنه ملوق ،واألبد غري ملوق)
قال آخر :فبقاء املخلوقات بقاء يف الزمن ،وبقاء اخلالق بقاء أبدي رسمدي ال حيده
املايض واحلارض واملستقبل؛ ألهنا كلها من حدود احلركة واالنتقال يف تصور أبناء الفناء،
وال جتوز يف حق اخلالق الرسمدي حركة وال انتقال ..فاهلل هو ْ
وت﴾
﴿احلَ ِّي ا هل ِذي َال َي ُم ُ
ِ
يش ٍء َهالِ ٌك إِ هال َو ْج َه ُه﴾
حييِي َو ُي ِم ُ
[الفرقانَ ،]58 :
﴿و ُه َو ا هلذي ُ ْ
يت﴾ [املؤمنونُ ﴿ ،]80 :ك ُّل َ ْ
[القصص]88 :

قال آخر :وأيا كان املرتقى الذي ارتفع إليه تنزيه الفكرة اإلهلية يف مذهب أرسطو
وغريه ..فهذا التنزيه الفلسفي قمة منبتة عن البيئة التي عاش فيها الفيلسوفان.
قال آخر :بل يكاد هذا التنزيه الفلسفي أن يكون خياال جاحما بالنسبة إىل العقائد
اإلهلية التي كانت فاشية بني الكهان واملتعبدين من أبناء اليونان ،فال شك أن صورة
(زيوس) رب األرباب عندهم كانت أقرب إىل صورة الشيطان منها إىل صورة األرباب
املنزهني ،ولو مل يبلغ وصف التنزيه عندهم نصيبا ملحوظا من الكامل.
قال آخر :ومثل األمم القديمة كمثل اليونان يف بعد الفارق بني صورة اإلله يف حكمة
الفالسفة وبني صورته يف شعائر الكهان واملتعبدين ..فاهلند القديمة كانت تطوي هياكلها
ومعابدها عىل طوائف من األرباب؛ منها ما يلحق باحليوان وعنارص الطبيعة ،ومنها ما
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يلحق باألوثان واألنصاب ،وكثري منها يتطلب سدنته أن يتقربوا بالبغاء املقدس وسفك
الدماء.
قال آخر :ومجلة املالحظات عىل تنزيه الفكرة اإلهلية عند األقدمني أنه كان تنزهيا
خاصا مقصورا عىل الفئة القليلة من املفكرين واملطلعني عىل صفوة األرسار الدينية ..ثم
يالحظ عليه بعد ذلك أنه تنزيه مل يسلم يف كل آنة من ضعف يعيبه عقال وجيعله غري صالح
لألخذ به يف ديانات اجلامعة عىل اخلصوص.
قال آخر :ففي الديانة املرصية مل تسلم فكرة التوحيد من شائبة الوثنية ،ومل تزل عبادة
الشمس ظاهرة األثر يف عبادة (آتون)
قال آخر :وديانة اهلند مل تعلم الناس اإليامن ب (ذات إهلية) معروفة الصفات ،وليس
يف معبوداهتا أرشف من الكارما والنرڤانا ،ومها باملعاين الذهنية أشبه منهام بالكائنات احلية،
وإحدامها ـ وهي النرڤانا ـ إىل الفناء أقرب منها إىل البقاء.
قال آخر :والتنزيه الفلسفي الذي ارتقت إليه حكمة اليونان يف مذهب أرسطو يكاد
يلحق الكامل املطلق بالعدم املطلق ،وخيرج لنا صورة لإلله ال تصلح لإليامن هبا وال لالقتناع
هبا عىل هدى من الفهم الصحيح.
قال آخر :وكل أولئك ال يبلغون بالتنزيه اإلهلي مبلغه الذي جاء به اإلسالم صاحلا
لإليامن به يف العقيدة الدينية ،وصاحلا لألخذ به يف مذاهب التفكري.
قال آخر :فاإلسالم ـ كام هو معلوم ـ ثالث الديانات املشهورة باسم الديانات
الكتابية ،و مكاهنا يف علم املقارنة بني األديان مرتبط بمكان الديانتني األخريني ومها
املوسوية واملسيحية ،وجتري املقارنة بني اإلسالم وبينهام فعال يف كتابات الغربيني ،فال يتورع
أكثرهم من حسبان اإلسالم نسخة مشوهة أو حمرفة من املسيحية أو املوسوية ،مع أن املسألة
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ال حتتمل اجلدل الطويل يف ميزان النقد واملقارنة وإن احتملته يف جمال الدعوة واخلصومة
العصبية ،وال حاجة يف املقارنة بني هذه الديانات إىل أكثر من ذكر العقيدة اإلهلية يف كل
منها ،للعلم الصحيح بمكاهنا من التنزيه يف حكم الدين وحكم املعرفة النظرية.
قال آخر :إن املراجع التي تلقينا منها عقائد العربيني ـ كام يدين هبا أتباع الديانة
املوس وية إىل يومنا هذا ـ مبسوطة بني أيدي مجيع القادرين عىل مطالعتها يف لغاهتا األصيلة
أو لغاهتا املرتمجة ،وأشهرها التوراة والتلمود.
قال آخر :فصورة اإلله يف هذه املراجع من أوائلها إىل أواخرها هي صورة (هيوا) إله
شعب إرسائيل ،وهي صورة بعيدة عن الوحدانية ،يشرتك معها آهلة كثريون تعبدها األمم
التي جاورت العربيني يف أوطان نشأهتم وأوطان هجرهتم ،ولكن (هيوا) يغار منها وال يريد
من شعب إرسائيل أن يلتفت إليها؛ ألنه يريد أن يستأثر بشعب إرسائيل لنفسه بني سائر
الشعوب ،وأن يستأثر شعب إرسائيل به ألنفسهم بني سائر اآلهلة.
قال آخر :وهلذا مل يكن العربيون ينكرون وجود اآلهلة الكثريين غري إهلهم الذي
يعبدونه تارة ويرتكونه تارة أخرى ،ولكنهم كانوا حيسبون الكفر به رضبا من خيانة الرعية
مللكها واعرتافهم بالطاعة لغريه من امللوك القائمني بامللك يف أرض غري أرضه وبني رعية
غري رعيته ،وإذا تركوا (هيوا) حينا من الزمن ثم آثروا الرجعة إىل عبادته فإنام يرجعون إليه؛
العتقادهم بالتجربة املزعومة أنه أقدر عىل النكاية هبم ،وأن اآلهلة األخرى عجزت عن
محايتهم من سخطه وانتقامه.
قال آخر :وقد وصفوه يف كتبهم املقدسة فقالوا عنه مرة :إنه حيب ريح الشواء..
وقالوا عنه مرة أخرى :إنه يتمشى يف ظالل احلديقة ليتربد هبوائها ..وقالوا عنه ـ غري هذا
وذاك :إنه يصارع عباده ويصارعونه ،وإنه خياف من مركبات اجلبال كام خيافها جنوده،
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وغربوا ردحا من الدهر وهم يسوون بينه وبني عزازيل شيطان الربية فيتقربون إليه بذبيحة،
ويتقربون إىل الشيطان بذبيحة مثلها.
قال آخر :ومن تتبع نعوت (هيوا) من أوائل أيام العربيني يف أوطان نشأهتم وأوطان
هجرهتم ،إىل أواخرها قبل عرص امليالد املسيحي؛ مل يتبني من تلك النعوت أهنم وسعوا أفق
العبادة هلذا اإلله ،وال أهنم وسعوا جمال احلظوة عنده ،بل إنه ليتبني من نعوته السابقة
والالحقة أهنم كانوا يضيقون أفق عبادته ،وحيرصون جمال احلظوة عنده جيال بعد جيل؛
فكان شعبه املختار يف مبدأ األمر عاما شامال لقوم إبراهيم ،ثم أصبح بعد بضعة قرون
حمصورا مقصورا عىل قوم يعقوب بن إسحاق ،ثم أصبح بعد ذلك حمصورا مقصورا عىل
قوم موسى ،ثم عىل أبناء داود وعىل من يدينون لعرشه بالوالء ..ومن ذريته كان ينبغي أن
يظهر املسيح املخلص هلم يف آخر الزمان.
قال آخر :وهكذا ،فإن العقيدة اإلهلية ـ كام دان هبا العربيون ،ومجدوا عليها إىل عرص
امليالد ـ إنام هي عقيدة شعب متار بني الشعوب يف إله متار بني اآلهلة ،وليس يف هذه العقيدة
إيامن بالتوحيد ،وال هي مما يتسع لديانة إنسانية ،أو مما يصح أن حيسبه الباحث املنصف
مقدمة لإليامن باإلله الذي يدعو إليه اإلسالم.
قال آخر :ثم تطورت هذه العقيدة اإلهلية بعد ظهور املسيحية ،فانتقلت من اإليامن
باإلله ألبناء إبراهيم يف اجلسد إىل اإلله ألبناء إبراهيم يف الروح ،وانقىض عرص السيد املسيح
وعرص بولس الرسول ،واتصلت املسيحية باألمم األجنبية ـ ويف مقدمتها األمة املرصية ـ
فشاعت فيها عىل إثر ذلك عقيدة إهلية جديدة يف مذهب العربيني ،وهي عقيدة الثالوث
املجتمع من األب واالبن والروح القدس ،وفحواها أن املسيح املخلص هو ابن اهلل ،وأن
اهلل أرسله فداء ألبناء آدم وحواء ،وكفارة عن اخلطيئة التي وقعا فيها عندما أكال من شجرة
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املعرفة يف اجلنة بعد أن هنامها عن االقرتاب منها.
قال آخر :وظهر اإلسالم وفحوى العقيدة اإلهلية كام تطورت هبا الديانة املسيحية أن
اهلل اإلله واحد من أقانيم ثالثة ،هي األب واالبن والروح القدس ،وأن املسيح هو االبن
من هذه األقانيم ،وهو ذو طبيعة إهلية واحدة يف مذهب فريق من املسيحيني ،وذو طبيعتني
ـ إهلية وإنسانية ـ يف مذهب فريق آخر.
قال آخر :ومن البدهيي أن الباحث الذي يريد تطبيق علم املقارنة بني األديان عىل
املسيحية واإلسالم مطالب بالرجوع إىل حالة الديانة املسيحية حيث ظهرت دعوة اإلسالم
يف اجلزيرة العربية؛ فال جيوز ألحد من هؤالء الباحثني أن يزعم أن اإلسالم نسخة حمرفة من
املسيحية إال إذا اعتقد أن نبي اإلسالم قد أخذ من املسيحية كام عرفها يف بيئته العربية ،وفيام
اتصل به من البيئات األخرى حول جزيرة العرب.
قال آخر :ومهام يكن من تطور العقائد املسيحية يف سائر البيئات ومتلف العصور،
فالعقيدة املسيحية التي جيوز لصاحب املقارنة بني األديان أن جيعلها قدوة لإلسالم إنام هي
عقيدة املسيحيني يف اجلزيرة العربية وما حوهلا ،وقد وصف املؤرخون ذلك بتفصيل ،حيث
ذكروا أن كل اخلرافات املوجودة يف املسيحية كانت موجودة بينهم ،وزيادة ،حيث ظهر
فيهم من يقول بألوهية العذراء مريم ويعبدوهنا كأنام هي اهلل ،ويقربون هلا أقراصا مضفورة
من الرقاق يقال هلا :كلريس ،وهبا سمي أصحاب هذه البدع كلرييني.
قال آخر :ومن الواضح البني أن عقائد الفرق املسيحية عىل ذلك النحو مل تكن مما
يغري باإلعجاب أو مما يدعو إىل االقتداء ،ومن الواضح البني أن موقف اإلسالم كان
موقف املصحح املتمم ،ومل يكن موقف الناقل املستعري بغري فهم وال دراية.
قال آخر :فقد جاء اإلسالم بالدعوة إىل إله منزه عن لوثة الرشك ،منزه عن جهالة
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العصبية وساللة النسب ،منزه عن التشبيه الذي ترسب من بقايا الوثنية إىل األديان
﴿س ْب َحا َن ُه ع هَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾
الكتابية ..فاهلل الذي يؤمن به املسلمون إله واحد مل يكن له رشكاء ُ
﴿ر ُّب
[التوبة ،]31 :وما هو برب قبيلة وال ساللة يؤثرها عىل سواها بغري مأثرة ،ولكنه َ
ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [التكوير ،]29 :خلق الناس مجيعا ليتعارفوا ويتفاضلوا بالتقوى؛ فال فضل بينهم
هاس إِنها َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر
لعريب عىل أعجمي وال لقريش عىل حبيش إال بالتقوىَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ هن َأك َْر َم ُك ْم ِعنْدَ اهللهِ َأ ْت َقا ُك ْم﴾ [احلجرات ،]13 :وهو
واحد أحد َ
﴿مل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ

حدٌ ﴾ [اإلخالص 3 :ـ ]4
َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َ

قال آخر :وهو إله ال يأخذ إنسانا بذنب إنسان ،وال حياسب أمة خلفت بجريرة أمة
﴿و َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى﴾ [الزمر﴿ ،]7 :تِ ْل َك ُأ هم ٌة
سلفت ،وال يدين العامل كله بغري نذيرَ :
ون ع هَام كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
َقدْ َخ َل ْت َهلَا َما ك ََس َب ْت َو َل ُك ْم َما ك ََس ْب ُت ْم َو َال ُت ْس َأ ُل َ
﴿و َما
ون﴾ [البقرةَ ،]141 :
ُكنها ُم َع ِّذبِنيَ

َحتهى َن ْب َع َث َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء]15 :

الر ْمح َِن
قال آخر :ودينه دين الرمحة والعدل ،تفتتح كل سورة من كتابه ﴿بِ ْس ِم اهللهِ ه
ِ ِ
ِ
﴿هو ْاألَو ُل و ْاآل ِخر وال هظ ِ
اه ُر
ُ َ
﴿و َما َر ُّب َك بِ َظ هال ٍم ل ْل َعبِيد﴾ [فصلت َ ُ ،]46 :ه َ
الرحي ِم﴾ [النملَ ..]30 :
ه
وا ْلباطِن﴾ [احلديد﴿ ،]3 :و ِسع ربنَا ُك هل َ ٍ ِ
ِ
يم﴾
يشء ع ْل ًام﴾ [األعرافَ ،]89 :
َ َ َ ُّ
َ َ ُ
﴿و ُه َو بِ ُك ِّل َخ ْل ٍق عَل ٌ
ْ
[يس]79 :

قال آخر :وللباحث يف مقارنات األديان أن يقول ما يشاء عن هذا اإلله الواحد
األحد ،رب العاملني ،ورب املرشقني واملغربني ،إال أن يقول إنه نسخة مستمدة من عقائد
عرب اجلاهلية ،أو عقائد الفرق الكتابية التي خالطت عقائد اجلاهليني.
قال آخر :ذلك أن العقيدة اإلهلية التي تستمد من تراث اجلاهليني لن تكون هلا صبغة
أغلب من صبغة العصبية ،وال مفخرة أظهر من مفاخر األحساب ،ولن تلو من لوثة
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الرشك ،وال من عقابيل العبادات التي امتألت باخلبائث وحلت فيها الرقى والتعاويذ حمل
الشعائر والصلوات.
قال آخر :ومعجزة املعجزات أن اإلسالم مل يكن كذلك ،بل كان نقيض ذلك يف
رصاحة حاسمة جازمة ال تأذن باهلوادة وال باملساومة؛ فام من خلة كانت أبغض إليه من
خلة العصبية اجلاهلية واملفاخرة اجلاهلية والتناجز اجلاهيل عىل فوارق األنساب
واألحزاب.
قال آخر :فمن صميم بالد العصبية خرج الدين الذي ينكر العصبية ،ومن جوف
بالد القبائل والعشائر خرج الدين الذي يدعو إىل إله واحد رب العاملني ورب املرشق
واملغرب ،ورب األمم اإلنسانية مجيعا ،بغري فارق بينها غري فارق الصالح واإليامن.
قال آخر :عىل أن الباحثني الذين يصطنعون سمت العلم من علامء املقارنة بني
األديان يف الغرب؛ يطلقون نعوهتم عىل اإلسالم سامعا فيام يظهر من مقرراهتم أو من
مكرراهتم التقليدية التي ال يبدو منها ،أهنم كلفوا عقوهلم ـ جدا وحقا ـ أن تلم إملامة واحدة
هبذا الدين يف مجلة أو تفصيل.
قال آخر :ففي كتاب من أحدث الكتب عن أديان بني اإلنسان ألفه أستاذ للفلسفة
يف جامعة كبرية ،يقول املؤلف املتخصص هلذه الدراسات بعد اإلشارة إىل السيف والعنف
واالقتباس من النرصانية والصابئية واملجوسية( :إن حممدا أسبغ عىل اهلل ـ ربه ـ ثوبا من
اخللق العريب والشخصية العربية) ،ويقول( :إن احلقيقة التي قررها هنا تتجىل للباحث كلام
تقدم يف دراسة هذا الدين العريب وهذه الشخصية اإلهلية العربية) ..هبذا النعت التقليدي
ينعت املؤلف إله اإلسالم بعد أن تقدم يف دراساته عىل حد قوله ،فامذا كان عساه قائال لو
أنه مل يسمع باسم اإلسالم إال عىل اإلشاعة من بعيد!؟
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قال آخر :لعله مل يكن بحاجة إىل التقدم وراء البسملة يف سورة الفاحتة ليعلم أن
املسلم يدين برب العاملني ،وأنه يصف ربه بالرمحة مرتني عند االبتداء بكل سورة من سور
كتابه.
قال آخر :ولعله كان حيسب املقارنة جدا وحقا ،لو أنه قنع هبذه الصفة من صفات
إله اإلسالم وقارن بينها وبني الصفات التي خيتارها غري املسلمني؛ فال يذكرون اهلل مفتتح
دعواهتم بغري صفة القوة واجلربوت ..فاهلل رب العاملني ،ملك يوم الدين ،مل يكن نسخة
حمرفة من صورة اهلل يف عقيدة من العقائد الكتابية ،بل كان هو األصل الذي يثوب إليه من
ينحرف عن العقيدة يف اإلله كأكمل ما كانت عليه ،وكأكمل ما ينبغي أن يكون.
قال آخر :ومن ثم كانت هذه العقيدة اإلهلية يف اإلسالم مصححة متممة لكل عقيدة
سبقتها يف مذاهب الديانات أو مذاهب الفلسفة ومباحث الربوبية ..فهي عقيدة كاملة
صححت ومتمت عقيدة اهلند يف الكارما والنرڤانا؛ ألهنا عقيدة يف خواء أو فناء مسلوب
الذات ال جتاوب بينه وبني أبناء احلياة.
قال آخر :وهي عقيدة كاملة صححت ومتمت عقيدة املعلم األول بني فالسفة
الغرب األقدمني؛ ألنه كان عىل خطأ يف فهم التجريد والتنزيه ،ساقه هذا اخلطأ إىل القول
بكامل مطلق كالعدم املطلق يف التجرد من العمل ،والتجرد من اإلرادة ،والتجرد من الروح.
قال آخر :ودين يصحح العقائد اإلهلية ،ويتممها فيام سبقه من ديانات األمم
وحضاراهتا ومذاهب فالسفتها؛ تراه من أين أتى ،ومن أي رسول كان مبعثه ومدعاه!؟..
من صحراء العرب! ..ومن الرسول األمي بني الرسل املبعوثني بالكتب والعبادات! ..إن
مل يكن هذا وحيا من اهلل ،فكيف يكون الوحي من اهلل!؟
قال آخر :ليكن كيف كان يف أخالد املؤمنني بالوحي اإلهلي حيث كان ،فام هيتدي
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رجل (أمي) يف أكناف الصحراء إىل إيامن أكمل من كل إيامن تقدم إال أن يكون ذلك وحيا
من اهلل ،وإنه حلجر عىل البصائر والعقول أن تنكر الوحي عىل هذه املعجزة العليا؛ ألنه ال
يصدق عليها يف صورة من صور احلدس أو اخليال.
ب .اإلسالم ..واحلقائق:
بعد أن حدثنا الشيخ عن هذه املشاهد اخلمسة التي عرف فيها موقف اإلسالم من
األديان املختلفة ،والفرق بينه وبينها يف العقيدة يف اهلل ،سألناه عام حصل له بعد ذلك ،فقال:
بعد أن سمعت كل ذلك وغريه ،اشتاقت نفيس للتعرف عىل العقائد احلقيقية لإلسالم،
والواردة يف مصادره املقدسة ،ال تلك التي تعرضت للتحريف والتشويه ..وقد أتاح اهلل ِل
الكثري ممن دلني عىل ذلك ،مما ال يمكن أن أحتدث عنه مجيعا هنا ،فلذلك سأكتفي لكم بأربعة
مشاهد.
املشهد األول:
قلنا :فحدثنا عن املشهد األول.
قال الشيخ :يف حمل مبارك من تلك املدينة الفاضلة ،رأيت نفرا من الناس يتحدثون،
قال أحدهم :مع اطالعي عىل مجيع الكتب املقدسة إال أين مل أجد كتابا هيتم بالتعريف باهلل
وتنزهيه وتعظيمه كام اهتم القرآن الكريم ..فهو يتحدث عنه يف كل املحال ،بل ال تكاد جتد
آية إال وتذكر بعض صفاته ،حتى ولو كانت اآلية تتحدث عن الرشائع أو القصص
وغريها.
قال آخر :صدقت ..وقد كان هذا من أسباب ترجيحي للقرآن ولإلسالم بعد
اطالعي عىل مجيع الكتب املقدسة ،واألديان املرتبطة هبا ..ومن األمثلة عىل ذلك سفر
إستري ،فهو يبدأ هكذا( :وحدث يف أيام أحشويروش ،الذي امتد حكمه من اهلند إىل كوش،
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فملك عىل مئة وسبعة وعرشين إقليام ،أنه جلس ذات يوم عىل عرش ملكه يف شوشن
القرص ،يف السنة الثالثة من عهده ،وأقام مأدبة جلميع رؤساء جيش مادي وفارس وقادته،
ومثل أمامه نبالء اململكة وعظامؤها ..وظلت الوالئم قائمة طوال مئة وثامنني يوما ،أظهر
فيها امللك كل بذخ من غنى ملكه وعزة جالل عظمته ،وبعد أن انقضت هذه األيام ،صنع
امللك وليمة جلميع الشعب املقيم يف شوشن العاصمة ،كبارهم وصغارهم ،استمرت سبعة
أيام يف دار حديقة القرص ،التي زينت بأنسجة بيضاء وخرضاء وزرقاء ،علقت بحبال كتانية
ملونة يف حلقات فضية وأعمدة رخامية وأرائك ذهبية وفضية ،عىل أرضية مرصوفة بجزع
من هبت ومرمر ودر ورخام أسود .وكانت األقداح التي تقدم فيها اخلمور من ذهب ،وآنية
املوائد متلفة األشكال ،أما اخلمور امللكية فكانت وفرية بفضل كرم امللك ،وأصدر امللك
أمره إىل كبار رجال قرصه أن يقدموا اخلمور حسب رغبة كل مدعو من غري قيود ،وأقامت
وشتي امللكة وليمة أخرى للنساء يف قرص امللك أحشويروش) [إستري 1 /1:ـ  ..]9ثم
يميض السفر كام متيض حكايات ألف ليلة وليلة ال يتحدث عن اهلل وال يعرف به ،فكيف
تعترب هذا كتابا مقدسا؟
قال آخر :أجل ..ويتعلل الذين يقبلون إدراج ذلك السفر يف الكتاب املقدس،
باعتباره يتحدث عن جزء من تاريخ بني إرسائيل ..مع أن حممدا  مر بظروف خطرية
جدا ..لكننا ال نرى هلا أي أثر يف كتابه.
قال آخر :لقد ولد له ولد واحد بعد النبوة ،كان هو الولد الوحيد الذكر ،ومات
الولد ..وحصل أن كسفت الشمس يوم موته حتى ظن الناس أهنا كسفت بسبب موت
ابنه ..لكنه مل يستغل احلادثة ،ومل ينزل فيها أي قرآن ..بل قال رسول اهلل  نفسه عن
احلادثة( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،وإهنام ال تسفان ملوت أحد ،فإذا كان ذلك
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()1

فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم)

قال آخر :وهلذا ال نرى يف القرآن الكريم ذكرا لتلك املآيس العظيمة التي حصلت
للمسلمني ،وهم يؤذون يف مكة ..لقد ُرضب رسول اهلل  يف الطائف ،فلم تنزل آية واحدة
يف سب أهل الطائف وال يف لعنتهم ..ومر مع عشريته بسنني حورصوا فيها وجوعوا ..فلم
تنزل آية واحدة ترب عن ذلك املوقف الشديد ،ألن القرآن للبرشية مجيعا ،ال لفئة حمدودة..
وهو لذلك هيتم بالتعريف باهلل وبيان سبيل السلوك إليه ،وال هيتم بالتواريخ القومية التي
تفوح من الكتاب املقدس.
قال آخر( :)2وهلذا نجد من الرباهني القرآنية عىل إثبات وجود اهلل وعظمته ،ما ال
نجده يف أي كتاب مقدس آخر ..فليس يف التوراة وال يف اإلنجيل أكثر من إشارات عارضة
أناسا يؤمنون بإله
إىل امللحدين الذين ينكرون وجود اهلل ،ألن أنبياء التوراة كانوا خياطبون ً
إرسائيل وال يشكون يف وجوده ،فلم يكن مههم أن يقنعوا أحدً ا من املرتابني أو املنكرين،
وإنام كان مههم حتذير القوم من غضبه وتويفهم من عاقبة اإليامن بغريه ،وتذكريهم بوعده
ووعيده كلام نسوا هذا أو ذاك ،يف هجرهتم بني الغرباء الذين يعبدون إهلًا غري (ياهواه) إله
إرسائيل دون غريهم من الشعوب.
قال آخر :هلذا مل يشغل أنبياء التوراة السابقون بإثبات وجود اهلل أو بإثبات وجود
األرباب عىل اإلمجال ،وإنام كان شغلهم األكرب أن يتجنبوا غرية (ياهواه) وغضبه ،وأن
يدفعوا عن الشعب نقمته وعقابه ،ومل يكن له عقاب أشد وأقسى من عقابه ألبناء إرسائيل
كلام انحرفوا إىل عبادة إله آخر ،من آهلة مرص أو بابل أو كنعان.
( )1البخاري ( ،)1058ومسلم ()901
( )2استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :اهلل ،العقاد ،ص ،207فام بعدها.
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قال آخر :وملا ظهرت املسيحية مل يكن بينها وبني املذاهب اإلرسائيلية خالف عىل
وجود اهلل وال عىل أنبياء التوراة ،وإنام كان اخلالف األكرب عىل نفاق الرؤساء والكهان يف
مظاهر العبادة واستغالهلم الشعائر املقدسة يف كسب املال وجلب السلطان ،وتغليبهم
مطامع الدنيا عىل فرائض اإليامن ..وهلذا مل يشعر الدعاة املسيحيون باحلاجة إىل متحيص
القول يف الربوبية إال بعد عموم الدعوة يف بالد اليونان والرومان وغريهم من أمم احلضارة
يف ذلك احلني ،أي بعد كتابة األناجيل ٍ
بعهد غري قصري.
قال آخر :وبخالف ذلك ـ ولكونه خياطب البرش مجيعا ـ نجد القرآن الكريم خياطب
أقوا ًما ينكرون ،وأقوا ًما يرشكون ،وأقوا ًما يدينون بالتوراة واإلنجيل وخيتلفون يف مذاهب
الربوبية والعبادة ،وكانت دعوته للناس كافة من أبناء العرص الذي نزل فيه وأبناء سائر
العصور ،ومن أمة العرب وسائر األمم ،فلزم فيه متحيص القول يف الربوبية عند كل
خطاب ،وقامت دعوته كلها عىل حتكيم العقل يف التفرقة بني عبادة وعبادة ،وبني اإلله
(األحد) وتلك اآلهلة التي كانت ُتعبد يومئذ بغري برهان.
﴿و َقا ُلوا َما ِه َي
قال آخر :فقد كان فيمن خاطبهم القرآن أناس ينكرون وجود اهلل َ
وت َون َْح َيا َو َما ُ ْهيلِ ُكنَا إِ هال الده ْه ُر َو َما َهل ُ ْم بِ َذلِ َك ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إِ هال
إِ هال َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا ن َُم ُ
َي ُظن َ
ُّون﴾ [اجلاثية ..]24 :وكان فيهم من يدينون لألوثان وال يقبلون عبادة غري العبادة الوثنية
كام توارثوها عن األجداد واآلباء ..وكان فيهم من يشوبون الوحدانية بالوثنية ومن
خيتصمون عىل تأويل الكتب املنزه لة كام اختصمت طوائف اليهود وطوائف املسيحيني.
قال آخر :وهلذا نراه خياطب العقل ليقنع املخالفني باحلجة التي تقبلها العقول
اإلنسانية ،فجاء بكل برهان من الرباهني التي استعملها بعد ذلك املتكلمون وغريهم.
قال آخر :وهو يذكر أن آيات اهلل مكشوفة ملن يريدها ويستقيم إىل مغزاها ،ولكنها
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ِ
ِ
الس َام ِء
وحدها ال ُتقنع من ال يريد وال يستقيم ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َل ْو َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َبا ًبا م َن ه
َف َظ ُّلوا فِ ِ
ور َ
يه َي ْع ُر ُج َ
ون﴾ [احلجر 14 :ـ ..]15
ون َل َقا ُلوا إِن َهام ُسك َِّر ْ
ت َأ ْب َص ُارنَا َب ْل ن َْح ُن َق ْو ٌم َم ْس ُح ُ
فحتى العيان ال يكفي إلقناع من رصف عقله عن سبيل اإلقناع؛ ألنه يتهم برصه وسمعه
فيام رأى بعينيه وسمع بأذنيه ،وكل يشء يف األرض والسامء كاف ملن جرد عقله من أسباب
اإلنكار واإلرصار ..وهلذا يشرتط القرآن الكريم التعقل والتأمل والتفكر واالستبصار ملن
يريد أن يعرب من آيات اهلل إىل اهلل ،كام قال
قال آخر :وهلذا يذكر اهلل تعاىل األمثلة الكثرية عن آياته يف اآلفاق واألنفس ،ويدعو
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َخ ْل ُق
إىل التفكر فيها ،للتعرف من خالهلا عىل خالقها ومبدعها ،كام قال تعاىلَ :
ف َأ ْل ِسنَتِ ُكم و َأ ْلوانِ ُكم إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ات لِ ْل َعاملِنيَ ﴾ [الروم،]22 :
اختِ َال ُ
َ
هَ َ
ْ َ َ ْ

وقالَ ﴿ :أ َمل ن َْج َع ِل ْاألَ ْر َض ِم َها ًدا َو ِْ
اجا َو َج َع ْلنَا ن َْو َم ُك ْم ُس َبا ًتا
اجل َب َال َأ ْوتَا ًدا َو َخ َل ْقنَا ُك ْم َأزْ َو ً
ْ
ِ
ِ
ِ
اسا َو َج َع ْلنَا الن َهه َار َم َع ً
اجا
اجا َو هه ً
رس ً
َو َج َع ْلنَا ال هل ْي َل ل َب ً
اشا َو َبنَ ْينَا َف ْو َق ُك ْم َس ْب ًعا شدَ ا ًدا َو َج َع ْلنَا َ
ات ماء َثجاجا لِنُ ْخ ِرج ِب ِه حبا و َنباتًا وجن ٍ
و َأنْزَ ْلنَا ِمن املُْع ِ ِ
هات َأ ْل َفا ًفا﴾ [النبأ 6 :ـ  ،]16وقال:
َ ًّ َ َ َ َ
َ
رص َ ً ه ً
َ
َ ْ َ
ان وغَري ِصنْو ٍ
ِ
ِ
ض ِق َط ٌع ُمت ََج ِ
هات ِم ْن َأ ْعن ٍ
﴿و ِيف ْاألَ ْر ِ
ان
ات َو َجن ٌ
او َر ٌ
َ
َ
َاب َوزَ ْر ٌع َونَخ ٌيل صن َْو ٌ َ ْ ُ
ض ِيف ْاألُ ُك ِل إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
يس َقى بِام ٍء و ِ
اح ٍد َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها ع ََىل َب ْع ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾
َ
َ َ
ُ ْ

[الرعد]4 :

ِ

ِِ

ِ

ِ

﴿وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق ُك ْم م ْن ُت َر ٍ ِ
َرش َ
ون﴾ [الروم:
قال آخر :وقالَ :
رش َتنْت ُ
اب ُث هم إ َذا َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ

ِ
ِ
ِِ
 ،]20وقالِ :
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو هد ًة
﴿وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأزْ َو ً
َ
ِ
مح ًة إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُهر َ
الس َام ِء
َو َر ْ َ
َ
ون﴾ [الروم ،]21 :وقالُ ﴿ :ق ْل َم ْن َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن ه
احلي ِمن املَْي ِ
ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ت َو ُخي ِْر ُج املَْ ِّي َت ِم َن ْ
احلَ ِّي
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو َم ْن ُخي ِْر ُج ْ َ ه َ ِّ
ض َأ هم ْن َي ْمل ُك ه
ون اهللهُ﴾ [يونس ،]31 :وقال﴿ :واهللهُ َأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
ون ُأ هم َهاتِ ُك ْم َال
َ َ ْ ْ ُ
َ
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الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع هل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [النحل ،]78 :وقال:
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َل ُك ُم ه
ِ
ت ُذ ولِيا َفاطِ ِر السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
م﴾ [األنعام]14 :
هَ َ
َري اهللهِ َأ ه َ ًّ
ض َو ُه َو ُي ْطع ُم َو َال ُي ْط َع ُ
﴿ ُق ْل َأغ ْ َ
قال آخر :وليست هذه مجيع اآليات التي وردت يف القرآن الكريم بإقامة الربهان
عىل وجود اهلل وعظمته  ،لكنها أمثلة منها جتمع أنواعها ،ونرى منها أهنا قد أحاطت بأهم
الرباهني التي استدل هبا احلكامء عىل وجوده ،وهي براهني اخللق واإلبداع وبراهني القصد
والنظام ،وبراهني الكامل واالستعالء واملثل األعىل.
املشهد الثاين:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت نفرا من الناس يتحدثون،
قال أحدهم :لقد كان أكرب ما اجتذبني إىل رياض اإلسالم ،وانتشلني من أوحال الربوبية،
ما رأيته فيه من تعظيم اهلل وتنزهيه عن مشاهبة ملوقاته ..وهو ما مل أجده يف مجيع الديانات
التي اطلعت عليها ..فام عرف اهلل من شبهه ..وما عرف اهلل من قاسه عىل خلقه ..أو قاس
خلقه عليه ..وما عرف اهلل من وضع اهلل يف قوالب صورها له عقله أو صورها له هواه..
فاهلل أعظم من أن حياط به.
قال آخر :ومثلك أنا ،فقد رأيت القرآن الكريم يصف اهلل تعاىل بكونه (قدوسا)..
ِ
ِ
ِ
اجل هب ُار
قال تعاىلُ ﴿ :ه َو اهللهُ ا هلذي َال إِ َل َه إِ هال ُه َو املَْلِ ُك ا ْل ُقدُّ ُ
الس َال ُم املُْؤْ م ُن املُْ َه ْيم ُن ا ْل َع ِزيزُ ْ َ
وس ه
ون﴾ [احلرش ،]23 :وقال﴿ :يسبح هللهِ ما ِيف السامو ِ
ان اهللهِ ع هَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
َرب ُس ْب َح َ
ات َو َما ِيف
هَ َ
ُ َ ِّ ُ
َ
املُْ َتك ِّ ُ
ِ ِ

ِ

ْاألَ ْر ِ
ض املَْلك ا ْل ُقدُّ ِ
احلكي ِ
م﴾ [اجلمعة]1 :
وس ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
قال آخر :أجل ..والقرآن الكريم ينزه اهلل تعاىل عن الرشيك ..فاهلل واحد ،قال تعاىل:
الص َمدُ َمل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ َو َمل ْ َي ُك ْن
﴿اهللهُ َال إِ َل َه إِ هال ُه َو﴾ [التغابن ،]13 :وقالُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللهُ َأ َحدٌ اهللهُ ه
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حدٌ ﴾ [اإلخالص 1 :ـ ]4
َل ُه ُك ُف ًوا َأ َ

قال آخر :وينزهه عن الشبيه ..فاهلل ال يشبهه يشء ،قال تعاىلَ ﴿ :و َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا
َأحدٌ ﴾ [اإلخالص ،]4 :وقالَ ﴿ :ليس ك َِم ْثلِ ِه َيشء و ُهو ِ
ِ
ري﴾ [الشورى]11 :
السم ُ
ْ َ
َ
ْ ٌ َ َ ه
يع ا ْل َبص ُ
وت﴾
احل ِّي ا هل ِذي َال َي ُم ُ
قال آخر :وينزهه عن املوت والنوم ،قال تعاىلَ ﴿ :وت ََوك ْهل ع ََىل ْ َ
[الفرقان]58 :

قال آخر :وينزهه أن يكون له زوجة أو ولد ،قال تعاىل إخبارا عن مقالة اجلنَ ﴿ :و َأ هن ُه
َتع َاىل جدُّ ربنَا ما هات ََذ ص ِ
اح َب ًة َو َال َو َلدً ا﴾ [اجلن ،]3 :وقالَ ﴿ :و َقا ُلوا هات ََذ اهللهُ َو َلدً ا ُس ْب َحا َن ُه َب ْل
َ
َ َ َ ِّ َ
َله ما ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ُك ٌّل َل ُه َقانِ ُت َ
ون﴾ [البقرة]116 :
هَ َ
ُ َ

قال آخر :وينزهه عن الظلم ،قال تعاىل﴿ :إِ هن اهللهَ َال َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ هر ٍة َوإِ ْن ت ُ
َك َح َسنَ ًة
ِ
ِ ِ
ِ
يام﴾ [النساء]40 :
ُي َضاع ْف َها َو ُيؤْ ت م ْن َلدُ ْن ُه َأ ْج ًرا عَظ ً
قال آخر :وينزهه عن الكذب ..فقوله الصدق وخربه احلق ،قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن
َأصدَ ُق ِمن اهللهِ ِ
حدي ًثا﴾ [النساء]87 :
َ
َ
ْ

قال آخر :وينزهه عن الضالل والنسيان ،قال تعاىل مربا عن نبيه موسى عليه السالم
ِ
سى﴾ [طه]52 :
أنه قالَ ﴿ :ال َيض ُّل َر ِّيب َو َال َينْ َ
قال آخر :وينزهه عن الفناء ،فالقدوس باق ،قال تعاىلَ ﴿ :و َال تَدْ ُع َم َع اهللهِ إِ َهلًا َ
آخ َر
ِ ِ
احلُك ُْم َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
يش ٍء َهالِ ٌك إِ هال َو ْج َه ُه َل ُه ْ
ون﴾ [القصص]88 :
َال إ َل َه إ هال ُه َو ُك ُّل َ ْ
قال آخر :وينزهه عن كل العوراض التي ال تتناسب مع جالل األلوهية ..كام قال
احلي ا ْل َقيوم َال َت ْأ ُخ ُذه ِسنَ ٌة و َال نَوم َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف
هَ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
تعاىل﴿ :اهللهُ َال إِ َل َه إِ هال ُه َو ْ َ ُّ ُّ ُ
ْاألَ ْر ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال ُحيِي ُط َ
يش ٍء
ض َم ْن َذا ا هل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِ هال بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َل ُم َما َب ْ َ
ون بِ َ ْ
ِمن ِع ْل ِم ِه ِإ هال ِبام َشاء و ِسع ُكر ِسيه السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َال َي ُئو ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َام َو ُه َو ا ْل َع ِ ُّيل
َ َ َ ْ ُّ ُ ه َ َ
ْ
َ
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ِ

يم﴾ [البقرة]255 :
ا ْل َعظ ُ

هاس َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء إِ َىل اهللهِ
قال آخر :وينزهه عن الفقر والبخل ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
واهللهُ ُهو ا ْلغَنِي ْ ِ
احلَميدُ ﴾ [فاطر]15 :
َ
َ
ُّ
قال آخر :وينزهه عن التعب والنصب ..قال تعاىلَ ﴿ :و َما َم هسنَا ِم ْن ُل ُغ ٍ
وب﴾ [ق]38 :
قال آخر :وينزهه عن احلاجة إىل اآلالت واألدوات وتقدم املادة واملدة ،قال تعاىل:
ِ
ِ
يش ٍء إِ َذا َأ َر ْدنَا ُه َأ ْن َن ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [النحل]40 :
﴿إن َهام َق ْو ُلنَا ل َ ْ
قال آخر :وينزهه عن انتهاء القدرة وحصول الفقر ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللهُ َق ْو َل
ِ
ِ
ِ
ن َأغْن َيا ُء﴾ [آل عمران]181 :
ا هلذي َن َقا ُلوا إِ هن اهللهَ َفق ٌري َون َْح ُ
ِ
﴿و ُه َو
قال آخر :وينزهه عن احلاجة قال تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ُي ْطع ُم َو َال ُي ْط َع ُم﴾ [األنعامَ ]14 :
ِ
ار َع َل ْيه﴾ [املؤمنون]88 :
جي ُ
ُجيِ ُري َو َال ُ َ
الس َام َء َو ْاألَ ْر َض َو َما
قال آخر :وينزهه عن أن خيلق الباطل ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما َخ َل ْقنَا ه

ِ
ِ ِ
﴿و َي َت َفك ُهر َ
ون ِيف
َب ْين َُه َام َباط ًال َذل َك َظ ُّن ا هلذي َن َك َف ُروا﴾ [ص ،]27 :وقال حكاية عن املؤمننيَ :
ِ
ِ
َخ ْل ِق السامو ِ
اب الن ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
هار﴾ [آل عمران:
ض َر هبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
هَ َ
]191

قال آخر :وينزهه عن أن خيلق للعب ،قال تعاىل﴿ :وما َخ َل ْقنَا السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض
هَ َ
َ َ
ِ
احل ِّق َو َلكِ هن َأ ْك َث َر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الدخان 38 :ـ ]39
َامها إِ هال بِ ْ َ
َو َما َب ْين َُه َام َالعبِنيَ َما َخ َل ْقن ُ َ
قال آخر :وينزهه أن خيلق للعبث؛ قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َح ِس ْب ُت ْم َأن َهام َخ َل ْقنَا ُك ْم َع َب ًثا َو َأ هن ُك ْم
ِ
احل ُّق َال إِ َل َه إِ هال ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
إِ َل ْينَا َال ُت ْر َج ُع َ
ش ا ْلك َِري ِ
م﴾ [املؤمنون 115 :ـ ]116
ون َف َت َع َاىل اهللهُ املَْل ُك ْ َ
قال آخر :وينزهه عن أن يرىض بالكفر ،قال تعاىل﴿ :و َال ير َىض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُ
ك ْف َر﴾ [الزمر:
َ
َ َْ
]7
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قال آخر :وينزهه عن أن يريد الظلم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما اهللهُ ُي ِريدُ
]31

ِ ِ ِ

ُ
ظ ْل ًام ل ْلع َباد﴾ [غافر:

ِ
ب ا ْل َف َسا َد﴾
قال آخر :وينزهه عن أن حيب الفساد ،قال تعاىلَ ﴿ :واهللهُ َال ُحي ُّ

[البقرة:

]205

قال آخر :وينزهه عن أن يعاقب من غري سابقة جرم ،قال تعاىلَ ﴿ :ما َي ْف َع ُل اهللهُ
م﴾ [النساء]147 :
بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َشك َْر ُت ْ

قال آخر :وينزهه عن أن ينتفع بطاعات املطيعني أو يترضر بمعايص املذنبني ،قال
ِ ِ
م َف َل َها﴾ [اإلرساء]7 :
تعاىل﴿ :إِ ْن َأ ْح َسنْ ُت ْم َأ ْح َسنْ ُت ْم ألَ ْن ُفس ُك ْم َوإِ ْن َأ َس ْأ ُت ْ
قال آخر :وينزهه عن أن يعرتض أحد عىل أفعاله وأحكامه ،قال تعاىلَ :
﴿ال ُي ْس َأ ُل
ون﴾ [األنبياء ،]23 :وقالَ ﴿ :فع ٌ ِ
ع هَام َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ال َملا ُي ِريدُ ﴾ [الربوج]16 :
ه
قال آخر :وينزهه عن أن خيلف وعده ووعيده ،قال تعاىلَ ﴿ :ما ُي َبده ُل ا ْل َق ْو ُل َلدَ هي َو َما
َأنَا بِ َ ِ ِ
ظ هال ٍم ل ْل َعبِيد﴾ [ق]29 :
املشهد الثالث:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثاين ..فحدثنا عن الثالث.
قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت معلام يقف بني جمموعة من
الشباب ،وهو يسأهلم ،وهم جييبونه ،ومما حرضته من أسئلته قوله هلم( :)1فام تقولون يف
﴿و َمك َُروا َو َمك ََر
اآليات التي وردت يف القرآن الكريم تصف اهلل تعاىل باملكر ،كقوله تعاىلَ :
ِ
﴿و ِإ ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك ا هل ِذي َن َك َف ُروا لِ ُي ْث ِب ُت َ
وك َأ ْو
اهللهُ َواهللهُ َخ ْ ُري املَْاك ِري َن﴾ [آل عمران ،]54 :وقولهَ :
وك َأ ْو ُخي ِْر ُج َ
َي ْق ُت ُل َ
وك َو َي ْم ُك ُر َ
ون َو َي ْم ُك ُر اهللهُ َواهللهُ َخ ْ ُري املَْاكِ ِري َن﴾ [األنفال]30 :؟

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :الباحثون عن اهلل ،ص  ،251فام بعدها.
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قال أحدهم :املكر يف اللغة ويف عرف الناس يراد به أمران ..أحدمها ،وهو مستحيل
عىل اهلل تعاىل بدالئل النصوص املقدسة الكثرية التي تنزه اهلل تعاىل عن الضعف والعجز هو
(التبييت بيشء خفي يرض اخلصم) ..فالذي يمكر ويبيت شيئا خفيا بالنسبة لعدوه ضعيف
ال يملك القدرة عىل املواجهة ،فلذلك يلجأ إىل أن يبيت من ورائه ..ولو كانت عنده قدرة
عىل املواجهة فلن يمكر؛ لذلك ال يامرس املكر إال الضعيف ،ألن الضعيف إن أصاب فرصة
استغلها حيث يظن أنه قد ال تتاح له فرصة ثانية؛ لذلك يندفع إىل قتل خصمه .أما القوي
فهو يثق يف نفسه وقدراته ،ولذلك يعطي خصمه فرصة ثانية وثالثة ،ثم يعاقب خصمه عىل
قدر ما أساء إليه.
قال آخر :وأما املعنى الثاين ،وهو رصف الغري عام يقصد خريا كان أم رشا ..فال حرج
﴿و َمك َُروا َو َمك ََر اهللهُ
يف نسبة ذلك هلل ..وهذا ما أرادته اآليات الكريمة ..فاهلل تعاىل يف قولهَ :
َواهللهُ َخ ْ ُري املَْاكِ ِري َن﴾ [آل عمران ]54 :خيربنا أن أعداء املسيح عليه السالم الذين وضعوا اخلطط
الشيطانية للوقوف بوجه الدعوة التي جاء هبا قد رصفوا عن غايتهم ،وأن اهلل ـ لكي حيفظ
حياة نبيه ويصون الدعوة ـ مكر أيضا فأحبط كل ما مكروه.
وك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
﴿وإِ ْذ َي ْم ُك ُر بِ َك ا هل ِذي َن َك َف ُروا لِ ُي ْثبِ ُت َ
وك َأ ْو
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
ُخي ِْر ُج َ
وك َو َي ْم ُك ُر َ
ون َو َي ْم ُك ُر اهللهُ َواهللهُ َخ ْ ُري املَْاكِ ِري َن﴾ [األنفال ،]30 :فهذه اآلية تصور تلك
اجلهود التي بذهلا املرشكون للصد عن دين اهلل ،وهم غافلون عىل ما يدبر هلم مما ال يعلمونه،
وال يستطيعون أن يعلموه.
قال آخر :وقد ورد التعبري عن هذا املعنى بلفظ آخر هو (االستدراج) ،كام قال تعاىل:
﴿سن َْستَدْ ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُث َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [القلم ]44 :ومعناه أن يعطي اهلل عبده كل ما يريده يف
َ
الدنيا بناء عىل رغبة العبد يف ذلك ،ليزداد غيه وضالله وجهله وعناده ،فيزداد بذلك كل
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يوم بعد ًا من اهلل.
قال آخر :وقد عرب القرآن الكريم عن هذا االستدراج باملكر ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َال
ي ْأمن مكْر اهللهِ إِ هال ا ْل َقوم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [األعراف]99 :
ْ ُ
َ َ ُ َ َ
اخلَ ُ
ِ
﴿خي ِ
َاد ُع َ
م﴾ [النساء:
قال آخر :وعرب عنه باخلداع ،كام قال تعاىلُ :
ون اهللهَ َو ُه َو َخاد ُع ُه ْ
]142

حي َس َب هن ا هل ِذي َن َك َف ُروا َأن َهام ُن ْم ِيل َهل ُ ْم
قال آخر :وعرب عنه باإلمالء ،كام قال تعاىلَ :
﴿و َال َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [آل عمران]178 :
َخ ْ ٌري ألَ ْن ُفس ِه ْم ِإن َهام ُن ْميل َهل ُ ْم ل َيزْ َدا ُدوا ِإ ْث ًام َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
قال آخر :فظهر هبذه اآليات أن اإليصال إىل املرادات ال يدل عىل كامل الدرجات
والفوز باخلريات.
قال املعلم :أال ترون أنكم بحديثكم هذا ،أردتم أن تزيلوا شبهة ،فوقعتم يف أخرى؛

فقد يقول لكم قائل :كيف يميل اهلل هلؤالء ،ويمكن هلم؟ ..أليس يف ذلك إعانة هلم عىل الرش
والضاللة؟
قال أحدهم :إن ذلك يستدعي فهم رس االبتالء والتكليف ..فاهلل تعاىل شاء بحكمته
أن يمتحن عباده ليميز الطيب منهم عن اخلبيب ،وأن يقيم احلجة عليهم بذلك ..وذلك
يقتيض ال حمالة إمهاهلم وأعطاء الفرص املختلفة هلم ..فال يمكن أن يتحقق االمتحان من
غري هذا.
قال املعلم :فام تقولون ملن يعرتض عليكم بأن من الكفار من يعيش مرغدا ويموت
مرتفا ال يصيبه جرائر ذنوبه وال هتلكه كثرة معاصيه ..فهل هلذا املتمرد من الوجاهة ما جعله
بمنأى من عدالة اجلزاء اإلهلي؟
قال أحدهم :إن اجلواب عن هذا االعرتاض هو أن عدالة اهلل املطلقة ،ورمحته التامة
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الشاملة ،والتي سبقت غضبه تتيح هلذا املتمرد من الفرص ،وتبلغه من احلجج ما يكفي
لعودته ،فإن استمر عىل بغيه أخذ أخذ عزيز مقتدر بمجرد تسليم روحه.
قال آخر :ولذلك علل اهلل تعاىل عدم تعجيله العقوبة للمخطئني من عباده بمغفرته
ِ
ِ
اب
الر ْمحَة َل ْو ُيؤَ اخ ُذ ُه ْم بِ َام ك ََس ُبوا َل َع هج َل َهل ُ ُم ا ْل َع َذ َ
ورمحته ،فقال تعاىلَ :
ور ُذو ه
﴿و َر ُّب َك ا ْل َغ ُف ُ
َب ْل َهل ُ ْم َم ْو ِعدٌ َل ْن َجيِدُ وا ِم ْن ُدونِ ِه َم ْوئِ ًال﴾ [الكهف ،]58 :وأخرب أن كل القرى التي نزل عليها
ِ
اس ُت ْه ِزئَ
العذاب مل ينزل عليها إال بعد اإلمهال الكايف إلقامة احلجة ،قال تعاىلَ :
﴿و َل َقد ْ

َان ِع َق ِ
فك َ
اب﴾ [الرعد ،]32 :وقال:
بِ ُر ُس ٍل ِم ْن َق ْبلِ َك َف َأ ْم َل ْي ُت لِ هل ِذي َن َك َف ُروا ُث هم َأ َخ ْذ ُ ُهت ْم َف َك ْي َ
﴿و َك َأين ِمن َقري ٍة َأم َلي ُت َهلا و ِهي َظ َِ
ِ
ِ
ري﴾ [احلج]48 :
َ ِّ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ
امل ٌة ُث هم َأ َخ ْذ ُ َهتا َوإ َ هِل املَْص ُ
قال آخر :وقد رضب تعاىل األمثلة عىل ذلك باألمم التي أصاهبا العذاب ،ومل يصبها
إال بعد فرتة طويلة من اإلمهال وإقامة احلجة ،قال تعاىل مسلي ًا نبيه  يف تكذيب من خالفه
اهيم و َقوم ُل ٍ
ِ
﴿وإِ ْن ُيك َِّذ ُب َ
وط
من قومهَ :
وك َف َقدْ ك هَذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم ُنوحٍ َوعَا ٌد َو َث ُمو ُد َو َق ْو ُم إِ ْب َر َ َ ْ ُ
َان نَكِ ِ
فك َ
ري﴾ [احلج 42 :ـ
وسى َف َأ ْم َل ْي ُت لِ ْلكَافِ ِري َن ُث هم َأ َخ ْذ ُ ُهت ْم َف َك ْي َ
َو َأ ْص َح ُ
اب َمدْ َي َن َو ُك ِّذ َب ُم َ
]44

قال آخر :فاإلمهال إذن رمحة من اهلل ،أو هو فرصة ممنوحة من اهلل للظاملني ،قد
يستغلوهنا بالرجوع إىل اهلل ،وقد ينتكسون بأن يضاعف هلم العذاب ،كام قال ( :إن اهللّ
﴿وك ََذلِ َك َأ ْخ ُذ َر ِّب َك إِ َذا َأ َخ َذ ا ْل ُق َرى
ليميل للظامل حتى إذا أخذه مل يفلته) ،ثم قرأ قوله تعاىلَ :
ِ
و ِهي َظ َِ
( )1
يم َش ِديدٌ ﴾ [هود)]102 :
امل ٌة إِ هن َأ ْخ َذ ُه َأل ٌ
َ َ
قال آخر :واألمر الثاين أن امتحان اخللق يقتيض سرت أكثر ما يتعرضون له من اجلزاء،
ألن تعجيل اجلزاء قد جيعل اخللق مجيعا يف صف واحد ،صف اخلري أو صف الرش بحسب
( )1البخاري )4686( ،ومسلم ()2583
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ون النهاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َجل َع ْلنَا ملَِ ْن َي ْك ُفر بِالر ْمح َِن لِ ُب ُي ِ
﴿و َل ْو َال َأ ْن َي ُك َ
وهتِ ْم
ُ ه َ
اجلزاء ،كام قال تعاىلَ :
ُ ه
َ
ُس ُق ًفا ِم ْن فِ هض ٍة َو َم َع ِار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُر َ
ون﴾ [الزخرف ]33 :أي لوال أن يعتقد كثري من اجلهلة أن
إعطاءنا املال دليل عىل حمبتنا ملن أعطيناه ،فيجتمعوا عىل الكفر ألجل املال جلعلنا للذين
كفروا ذلك الرتف املوصوف يف اآلية.
قال آخر :وهلذا ورد يف النصوص الكثرية اإلخبار بأن ما أعطي الكفار من النعيم ال
يدل عىل مرضاة اهلل ،بل قد يدل عىل سخطه ،قال تعاىل مصححا فهوم الكفار اخلاطئة:
اخلري ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات َب ْل َال َي ْش ُع ُر َ
حي َس ُب َ
ون﴾ [املؤمنون55 :
﴿ َأ َ ْ
ون َأن َهام ُنمدُّ ُه ْم بِه م ْن َمال َو َبننيَ ُن َسار ُع َهل ُ ْم يف ْ َ ْ َ
حي َس َب هن ا هل ِذي َن َك َف ُروا َأن َهام ُن ْم ِيل َهل ُ ْم َخ ْ ٌري ِألَ ْن ُف ِس ِه ْم إِن َهام ُن ْم ِيل َهل ُ ْم لِ َيزْ َدا ُدوا إِ ْث ًام
ـ  ،]56وقالَ :
﴿و َال َ ْ
اب ُم ِهنيٌ ﴾ [آل عمران]178 :
َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ

قال آخر :وهلذا ورد بعد هذه اآلية اإلخبار بأن هذا االبتالء هو الذي يميز اخلبيث
من الطيب ،ويميز بني الراغب يف اهلل ،والراغب يف املتاع األدنى ،قال تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
َان اهللهُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يث ِم َن ال هط ِّي ِ
ب َو َما ك َ
اخلبِ َ
َان اهللهُ لِ ُي ْطلِ َع ُك ْم ع ََىل
ل َي َذ َر املُْؤْ مننيَ ع ََىل َما َأ ْن ُت ْم َع َل ْيه َحتهى َيميزَ ْ َ
ب و َلكِن اهللهَ َجيتَبِي ِمن رسلِ ِه من ي َشاء َف ِ
آمنُوا بِاهللهِ َو ُر ُسلِ ِه َوإِ ْن ُتؤْ ِمنُوا َو َت هت ُقوا َف َل ُك ْم َأ ْج ٌر
ا ْل َغ ْي ِ َ ه
ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
ْ
ِ
يم﴾ [آل عمران ،]179 :ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن تعجيل اجلزاء قد يؤثر يف االبتالء،
عَظ ٌ
َان اهللهُ لِ ُي ْطلِ َع ُك ْم ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
﴿و َما ك َ
ب﴾ [آل عمران]179 :
ولذلك قال تعاىلَ :
قال آخر :وهلذا يرد يف القرآن الكريم اإلخبار بأن اجلزاء احلقيقي هو اجلزاء املعد يف
اآلخرة ،قال تعاىل مربا عن جزاء املؤمنني﴿ :و ْاآل ِخر ُة ِعنْدَ رب َ ِ ِ
ك ل ْل ُمتهقنيَ ﴾ [الزخرف]35 :
َ ِّ
َ
َ
قال آخر :وقد ورد هذا املعنى عقب ذكر زخارف احلياة الدنيا التي يتهافت عليها
الغافلون ..ويف نفس الوقت ينهى تعاىل املؤمنني من اإلعجاب بام أويت الكفار من النعيم،
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
قال تعاىلَ ﴿ :ف َال ُت ْعج ْب َك َأ ْم َو ُاهل ُ ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُه ْم إِن َهام ُي ِريدُ اهللهُ ل ُي َع ِّذ َ ُهب ْم ِ َهبا ِيف ْ َ
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َوتَزْ َه َق َأ ْن ُف ُس ُه ْم َو ُه ْم كَافِ ُر َ
ون﴾ [التوبة ،]55 :فام أمهل به هؤالء الغافلون ليس دليال عىل أي
تفضيل هلم ،كام قال رسول اهلل ( :لو كانت الدنيا تزن عند اهللّ جناح بعوضة ما سقى منها
كافر ًا رشبة ماء أبدا)

()1

قال آخر :فهذا اإلمهال ـ إذن ـ كام ينطوي عىل معاين الرمحة والعدل ،وينطوي عىل
معاين االنتقام ممن مل يعرف للنعمة حقها وال لإلمهال حقه ،ينطوي كذلك عىل رس
االمتحان الذي يقتيض سرت اجلزاء حتى ال يكون الناس أمة واحدة يف اخلري أو يف الرش.
قال املعلم :أحسنتم ..فحدثونا عن تنزه اهلل عن الظلم.
قال أحدهم :لقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من اآليات الكريمة التي ترب عن
ب َقو ِم ُنوحٍ وع ٍ
ِ
َاد َو َث ُمو َد َوا هل ِذي َن ِم ْن
َ
تقديس اهلل تعاىل عن الظلم ،كام قال تعاىل﴿ :م ْث َل َد ْأ ِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
احلا َفلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َأ َسا َء
َب ْعده ْم َو َما اهللهُ ُي ِريدُ ُظ ْل ًام ل ْلع َباد﴾ [غافر ،]31 :وقالَ ﴿ :م ْن عَم َل َص ً
َفع َليها وما رب َك بِ َ ِ ِ
ظ هال ٍم ل ْل َعبِيد﴾ [فصلت]46 :
َ ْ َ َ َ َ ُّ
قال آخر( :)2وقد ورد يف القرآن الكريم ما يبني تنزه اهلل عن مجيع صور ال ّظلم
ومظاهره املختلفة؛ كإضاعة ثواب املحسن ،أو نقصه ،أو مساواته بامليسء ،أو مواخذة العبد
﴿و َما
احلجة عليه ،أو بام مل يعمله ،أو بجرم غريه ،أو بزيادة عىل ذنبه ،قال تعاىلَ :
قبل قيام ّ
هاس َلرء ٌ ِ
ك َ ِ ِ
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل ِم َن
يم﴾ [البقرة ،]143 :وقالَ :
َان اهللهُ ل ُيض َ
وف َرح ٌ
يع إِ َيام َن ُك ْم إِ هن اهللهَ بِالن ِ َ ُ
احل ِ
ِ
َاف ُظ ْل ًام َو َال َه ْض ًام﴾ [طه]112 :؛ واهلضم االنتقاص من
ات َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َال َخي ُ
ه
الص َ
احلسنات.
قال آخر :ومن مظاهر تنزيه اهلل عن الظلم تنزهيه عن تكليف عباده بام ال يطاق ،وعن
( )1رواه ابن أيب شيبة .225 /13
( )2استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :داللة األسامء احلسنى عىل التنزيه ،ص  ،144فام بعدها.
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املعاجلة بعقوبة العصاة ،كام قال تعاىلَ :
ف اهللهُ َن ْف ًسا إِ هال ُو ْس َع َها﴾ [البقرة ،]286 :وقال:
﴿ال ُي َك ِّل ُ
ِ
هاس بِ ُظ ْل ِم ِه ْم َما ت ََر َك َع َل ْي َها ِم ْن َدا هب ٍة َو َلكِ ْن ُيؤَ ِّخ ُر ُه ْم إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى﴾
﴿و َل ْو ُيؤَ اخ ُذ اهللهُ الن َ
َ
[النحل ،]61 :وهذا من كامل عدله ،ومن كامل رفقه ولطفه أيضا؛ فإن اهلل لطيف ،رفيق حيب
الرفق؛ فال يكلف عباده ما ال يطيقون ،أو يأخذهم بالتكاليف الشاقة دفعة واحدة ،أو
يعاجلهم بالعقوبة قبل وجود رشطها ،وانتفاء مانعها؛ وهلذا يمهلهم ،ويستأين هبم ،وال
هيلك عىل اهلل إال هالك.
قال املعلم :فام رس تنزه اهلل عن الظلم؟
قال أحدهم :ألن الظامل مل يظلم إال لكونه حمفوفا بأنواع من النقص كثرية ..فهو
حمفوف بالفقر ..والبخل ..واجلهل ..واجلور ..والضعف ..واهلل تعاىل قد تنزه عن كل
ذلك ،فلله تعاىل كامل الغنى.
قال آخر :ولذلك هو ال حيتاج ألحد من خلقه حتى يضيع حقه ،أو ينقصه شيئا منه،
ِ ِ
﴿وهللهِ َما ِيف
﴿و َما اهللهُ ُي ِريدُ ُظ ْل ًام ل ْل َعاملَنيَ ﴾ [آل عمران ،]108 :ثم قال بعدهاَ :
قال تعاىلَ :
السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ور﴾ [آل عمران ،]109 :وهو يشري بذلك إىل أنه
هَ َ
ض َوإِ َىل اهللهِ ُت ْر َج ُع ْاألُ ُم ُ
منزه الظلم؛ لكامل غناه عن خلقه؛ إذ كل ما يف السموات واألرض ملكه ويف قبضته.
قال آخر :وقال يف آية أخرى مشريا إىل هذا املعنىَ ﴿ :ما َي ْف َع ُل اهللهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َشك َْر ُت ْم
َوآ َمنْ ُت ْم َوك َ
َان اهللهُ َشاكِ ًرا عَلِ ًيام﴾ [النساء]147 :؛ أي ال منفعة له يف عذابكم إن شكرتكم وآمنتم؛
فإن ذلك ال يزيد يف ملكه ،كام إن ترك عذابكم ال ينقص من سلطانه.
قال آخر :وهلل تعاىل كامل الكرم؛ فهو الكريم ،اجلواد ،الوهاب ،املجيد ،الشكور ،فال
يضيع عنده سعي العاملني لوجهه ،بل يضاعفه بكرمه وجوده أضعافا مضاعفة ،قال تعاىل:
﴿وك َ
َان اهللهُ َشاكِ ًرا عَلِ ًيام﴾ [النساء]147 :؛ أي يشكر عباده عىل طاعته؛ فيتقبل العمل القليل،
َ
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ويعطي عليه الثواب اجلزيل ،ويعطي بالعمل يف أيام معدودة نعام غري حمدودة.
قال آخر :وهلل تعاىل كامل العلم؛ فاسم العليم ،واخلبري ،والسميع ،والبصري،
واحلفيظ ،واحلسيب ،ونظائرها تدل عىل كامل إحاطته تعاىل بأعامل العباد علام وكتابة؛
ملجازاهتم بالعدل؛ فكل عامل مرهتن بعمله؛ إن خريا فخري ،وإن رشا فرش ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ون َيا َو ْي َل َتنَا م ِ
ال َه َذا ا ْلكِت ِ
رتى املُْ ْج ِر ِمنيَ ُم ْش ِف ِقنيَ ِممها فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
َاب َال
﴿و ُوض َع ا ْلكت ُ
َ
َ
َاب َف َ َ
ِ
ِ
يغ ِ
ارضا َو َال َي ْظلِ ُم َر ُّب َك َأ َحدً ا﴾
َاد ُر َص ِغ َري ًة َو َال كَبِ َري ًة إِ هال َأ ْح َص َ
ُ
اها َو َو َجدُ وا َما عَم ُلوا َح ً
ِ ِ
﴿و َما َت ْف َع ُلوا ِم ْن َخ ْ ٍ
يم﴾ [البقرة]215 :؛ أي مهام صار منكم
[الكهف ،]49 :وقالَ :
ري َفإِ هن اهللهَ ِبه عَل ٌ
من فعل معروف ّ
فإن اهلل يعلمه ،وسيجزيكم عىل ذلك أوفر اجلزاء ،فإنّه ال يظلم أحدً ا مثقال
ذرة.
ّ
قال آخر :وهلل تعاىل كامل العدل؛ فاهلل هو العدل ،املقسط ،املؤمن( )1لكامل عدله..
وهو الفتاح؛ أي القايض باحلق؛ فال جيور أبدا ،وال يضيع مثقال ذرة من خري أو رش ،قال
ون بِ َ ٍ
ِ
ِِ
احل ِّق وا هل ِذين يدْ ُع َ ِ
ِ
يع
السم ُ
َ َ
﴿واهللهُ َي ْقيض بِ ْ َ َ
تعاىلَ :
يشء إِ هن اهللهَ ُه َو ه
ون م ْن ُدونه َال َي ْق ُض َ ْ
ا ْل َب ِص ُري﴾ [غافر ..]20 :انظروا إىل اإلشارة التي حتملها فاصلة النص ..فاسم السميع والبصري
يدل بالنص والفحوى عىل مناط تفرد الرب باحلكم بني عباده؛ وهو كامله ونقص ما يدعى
من دونه؛ فاهلل هو الكامل يف سمعه وبرصه؛ وهلذا كان هو احلكم وحده قدرا ورشعا،
وجزاء.
قال آخر :وهلل تعاىل مجيع الكامالت التي يفتقر إليها الظامل ..فهو العيل ،والكبري،
واجلميل ،واحلميد ،وهلذا يضع األشياء يف مواضعها؛ وال يتصور أن يقع منه ظلم أبدا ،قال

( )1وهو يف أحد التّفسريين بمعنى ا هلذي أمن عذابه من ال يستحقّه.
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ِ

احلُك ُْم هللهِ ا ْل َعيل ا ْلكَبِ ِ
تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ري﴾ [غافر]12 :
ِّ
قال آخر :وهو الواسع الذي يوسع عىل عباده يف أحكامه الدينية؛ فال يكلفهم ما ال
يطيقون ،ويوسع عليهم يف أحكامه القدرية؛ فال يعاجلهم بالعقوبة ،ويوسع عليهم يف
أحكامه اجلزائية؛ فال يؤاخذهم بكل معصية ،بل يتجاوز ،ويعفو ،ويغفر؛ ألنه العفو،
والغفور ،والغفار ،وال بد أن تتحقق متعلقات هذه األسامء ،وتظهر آثارها ..ويف احلديث
قال رسول اهلل ( :والذي نفيس بيده لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم ،وجلاء بقوم يذنبون
()1

فيستغفرون اهلل فيغفر هلم)

قال املعلم :أحسنتم ..فحدثونا عن تنزه اهلل عن البخل.
قال :البخل ينايف كامل غنى الرب وكرمه؛ وهلذا حني قال بعض اليهود لرسول اهلل
( :إن ربك بخيل ال ينفق) أنزل اهلل تعاىل قوله﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللهِ َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ هل ْت
َ
َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
( )2
ف َي َشا ُء﴾ [املائدة]64 :
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
ْ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
قال آخر :وأسامء اهلل احلسنى تبطل تلك الظنون التي ظنوها هيود برب العاملني؛ فإن
من أسامئه تعاىل الغني ،واجلواد ،والوهاب ،والكريم ،والواجد ،واملجيد ،والواسع ،وهي
كلها تدل عىل كامل غنى الرب وجوده ،قال تعاىل﴿ :وإِ ْن َت ْك ُفروا َفإِ هن هللهِ ما ِيف السامو ِ
ات
هَ َ
َ
َ
ُ
َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َوك َ
َان اهللهُ غَنِ ًّيا َمحِيدً ا﴾ [النساء ،]131 :أي أن له الغنى التام من كل الوجوه؛
لكامله ،ومن سعة غناه أن خزائن السموات واألرض بيديه ،وأن جوده عىل خلقه متواصل
يف مجيع اللحظات.
قال آخر :وجود اهلل تعاىل عىل خلقه نوعان ..أوهلام :اجلود املطلق عن أي قيد؛ وال
( )1الطرباين ()12794
( )2تفسري ابن كثري ..75 /2
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خيلو عنه ملوق من املخلوقات؛ فإن اهلل وسع غناه كل فقر ،وعم جوده مجيع الكائنات ،قال
ِ ِ ٍ ِ
ن اهللهِ﴾ [النحل]53 :
﴿و َما بِ ُك ْم م ْن ن ْع َمة َفم َ
تعاىلَ :
قال آخر :وثانيهام اجلود املقيد بسؤال السائلني؛ فمن سأل اهلل بصدق ،وطهارة مما
يمنع القبول أعطاه سؤاله ،وأناله مطلوبه ،دون أن ينقص ذلك مما عنده شيئا؛ لكامل غناه،
وسعة خزائنه.
قال آخر :ويف احلديث قال رسول اهلل ( :قال اهلل تعاىل :يا عبادي لو أن أولكم
وآخركم ،وإنسكم ،وجنكم ،قاموا يف صعيد واحد ،فسألوين ،فأعطيت كل إنسان مسألته
()1

ما نقص ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر)

قال املعلم :أحسنتم ..فحدثونا عن تنزه اهلل عن الكذب واخللف بالوعد.
قال :إخالف الوعد والوعيد يتناىف مع كامل اهلل وعظمته وجالله ،وهلذا نزه اهلل تعاىل
ف َوع ِْد ِه
نفسه عنه ،فقال﴿ :إِ هن َوعْدَ اهللهِ َح ٌّق﴾ [األحقاف ،]17 :وقالَ ﴿ :ف َال َحت َْس َب هن اهللهَ مُ ْلِ َ
ُر ُس َل ُه﴾ [إبراهيم]47 :

قال املعلم :فام رس تنزه اهلل عن اخللف؟
قال أحدهم :تنزه اهلل عن ذلك ملا يف اخللف من العبث املنايف حلكمة اإلله احلق؛ فإن
أصل احلق املطابقة واملوافقة ..وبام أن أفعال الرب مطابقة للحكمة ،وأقواله مطابقة ملا عليه
اليشء يف نفسه؛ هلذا كله كانت أفعاله تعاىل وأقواله كلها حقا ،ووعده ووعيده كله حقا
ات سنُدْ ِخ ُلهم جن ٍ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
هات َ ْ
ُ ْ َ
﴿وا هلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا ه
وصدقا ،قال تعاىلَ :
َ
الص َ
ِِ ِ
يها َأ َبدً ا َوعْدَ اهللهِ َح ًّقا َو َم ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن اهللهِ ِق ً
يال﴾ [النساء]122 :
ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ

( )1مسلم ()1994 /4
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قال آخر :فصدق اهلل يقتيض حتقق وعده ووعيده ،وعدم اخللف فيهام؛ ألنه اإلله
احلق؛ فال يكون كالمه إال حقا؛ أي مطابقا ملا عليه اليشء يف نفسه؛ وهلذا سمى نفسه
باملؤمن؛ فإنه يف يدل يف بعض معانيه عىل املصدق؛ أي املصدق لرسله بام يظهره هلم من
آياته ،ومصدق املؤمنني ما وعدهم من الثواب ،ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب.
قال آخر :ويدل عىل استحالة إخالفه تعاىل لوعده ووعيده ،أو تبديله لكلامته كثري
من أسامء اهلل احلسنى.
قال آخر :منها العليم ،واخلبري ،والشهيد ،واملهيمن ،والرقيب ،والسميع ،والبصري..
فإن هذه األسامء تدل عىل علم اهلل تعاىل التام املحيط بام دق أو جل من أعامل العباد ،قال
ِ
ِ
ِ
جي ِز َي ا هل ِذي َن َأ ْح َسنُوا بِ ْ
سنَى﴾ [النجم]31 :
احلُ ْ
تعاىل﴿ :ل َي ْج ِز َي ا هلذي َن َأ َسا ُءوا بِ َام عَم ُلوا َو َ ْ
قال آخر :ومنها القدير ،والعزيز ،والقهار ،واملقيت ،واملتني؛ فإهنا تدل عىل تفرد
الرب بالقدرة التامة؛ فال يشء يمنعه من إنفاذ وعده ووعيده يف املحل الذي تقتضيه حكمته.
قال آخر :ومنها الرحيم ،والرؤوف ،والغني ،والرب ،والشكور؛ فإن هذه األسامء
ونظائرها تقتيض إيصال الثواب املوعود ألهله وعدم إخالفه.
قال آخر :ومنها احلكيم ،واحلكم ،والعدل ،واملقسط ،والفتاح؛ فإن عدل اهلل
وحكمته يتضمنان وضع األشياء يف مواضعها؛ فال يعاقب من ال يستحق العقاب ،وال
خيلف من يستحق الثواب.
قال املعلم :أحسنتم ..فحدثونا عن تنزه اهلل عن اإلمهال.
قال أحدهم :إمهال اهلل لعباده يتناىف مع كامل اهلل وعظمته وجالله ،وهلذا نزه اهلل تعاىل
ب ِْ
اإلن َْس ُ
رت َك ُسدً ى﴾ [القيامة ،]36 :وقالَ ﴿ :أ َف َح ِس ْب ُت ْم َأن َهام
حي َس ُ
ان َأ ْن ُي ْ َ
نفسه عنه ،فقالَ ﴿ :أ َ ْ
ِ
احل ُّق َال ِإ َل َه ِإ هال ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
َخ َل ْقنَا ُك ْم َع َب ًثا َو َأ هن ُك ْم ِإ َل ْينَا َال ُت ْر َج ُع َ
ش
ون َف َت َع َاىل اهللهُ املَْل ُك ْ َ
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ا ْلك َِري ِم﴾ [املؤمنون 115 :ـ ]116؛ أي تنزه وتقدس عن هذا الظن اليسء؛ ألنه عبث وسفه ينايف
حكمته.
﴿ر ُّب ا ْل َع ْر ِ
ش
قال آخر :ومثله يف الداللة قوله تعاىل يف تينك اآليتني الكريمتنيَ :
ا ْلك َِري ِم﴾ [املؤمنون ،]116 :فإن كونه ربا للعرش فام دونه يدل عىل تنزهيه عن إمهال العباد،
وتركهم سدى ،بال أمر وال هني ،وال ثواب وال عقاب.
قال آخر :ذلك أن اسم (الرب) إما أن يدل عىل صفة معنى ،ويفرس بمعنى :املالك،
والسيد ،وإما أن يدل عىل صفة فعل ،ويفرس بمعنى :املريب ..فإن فرس باملعنى األول ،فمن
آثار امللك والسؤدد أن الرب يأمر وينهى ،ويثيب ويعاقب ،ويترصف يف مماليكه بأنواع
الترصفات ..وإن فرس باملعنى الثاين فاملريب هو املصلح ،واملدبر ،واجلابر ،والقائم؛ وهذا
يتضمن الرتبية العامة واخلاصة.
قال املعلم :فام الفرق بينهام؟
قال أحدهم :تربية اهلل خللقه نوعان :عامة ،وخاصة ..أما العامة ،فهي خلقه
للمخلوقني ،ورزقهم ،وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم ،التي فيها بقاؤهم يف الدنيا ..وأما
اخلاصة ،فرتبيته ألوليائه؛ فريبيهم باإليامن ،ويوفقهم له ،ويكملهم ،ويدفع عنهم
الصوارف ،والعوائق احلائلة بينهم وبينه ..فحقيقة الربوبية تتضمن التنزيه عن إمهال العباد
مطلقا؛ أي يف مجيع شؤون معاشهم ومعادهم.
قال املعلم :فام األسامء احلسنى التي ترون أن هلا عالقة بتنزيه اهلل عن اإلمهال.
قال أحدهم :كل أسامء اهلل احلسنى تدل عىل ذلك ..ومن األمثلة عىل ذلك اسمه
تعاىل (احلسيب)؛ فإنه يفرس بالكايف؛ وهو باملعنى العام الذي يكفي العباد مجيع ما هيمهم
من أمر د ينهم ودنياهم ،فيوصل إليهم املنافع ،ويدفع عنهم املضار ..وباملعنى األخص هو
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الذي يكفي من توكل عليه كفاية خاصة يصلح هبا دينه ودنياه.
قال آخر :ومن ذلك اسمه تعاىل (اللطيف) ،فهو يطلق عىل من اجتمع له الرفق يف
الفعل ،والعلم بدقائق املصالح ،وإيصاهلا إىل من قدرها له من خلقه ..وعىل املحسن إىل
عباده يف خفاء وسرت من حيث ال يعلمون ،ويسبب هلم أسباب معيشتهم من حيث ال
حيتسبون ..وخيتص أولياء اهلل بلطف خاص يتضمن أعىل درجات اإلحسان واإلصالح؛
وهو أن ييرسهم لليرسى ،وجينبهم العرسى ،وقد يكون ذلك بيشء من االبتالءات واملحن.
قال آخر :ومن ذلك اسمه تعاىل (اجلبار)؛ وهو الذي يصلح أحوال عباده؛ فيجرب
الكسري واملصاب ،ويغني الفقري ،ويعز الذليل ،وييرس عىل املعرس ،وجيرب قلوب اخلاضعني
جلالله جربا خاصا بام يفيض عليها من معارف اإليامن وأحواله ..وهذا املعنى مستقر يف
قلوب عامة املؤمنني؛ وهلذا يسأل كل واحد منهم ربه اجلرب كل صالة ،وهو إنام يريد هذا
اجلرب الذي حقيقته إصالح العبد ،ودفع املكاره عنه.
قال آخر :ومن ذلك اسمه تعاىل (احلفيظ)؛ فإنه يفرس بمعنى احلافظ لعباده مما
يكرهون ..وحفظه خللقه نوعان؛ عام وخاص؛ فالعام حفظه جلميع املخلوقات هبدايتها
ِ
يش ٍء َخ ْل َق ُه ُث هم َهدَ ى﴾ [طه ..]50 :واحلفظ اخلاص
ملصاحلها ،كام قال تعاىل﴿ :ا هلذي َأ ْع َطى ُك هل َ ْ
حفظ أوليائه يف مصالح دنياهم ويف دينهم؛ فيحفظهم حال حياهتم من الشبهات
والشهوات ،وحيفظ عليهم دينهم عند الوفاة ،فيتوفاهم عىل اإليامن .وهذا احلفظ متفاوت
بني املؤمنني بحسب ما عند كل واحد منهم من حمافظة عىل أمر اهلل وهنيه.
قال آخر :ومن ذلك اسمه تعاىل (الرزاق)؛ أي كثري الرزق؛ فهو الذي يوصل جلميع
خلقه كل ما حيتاجونه يف معاشهم وقيامهم ،ويوصل ألوليائه رزقا خاصا يتضمن رزق
القلوب باإليامن ،واألبدان باملال احلالل.
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قال آخر :فهذه األسامء احلسنى مجيعا وغريها تدل عىل عناية امللك احلق بعباده،
وتربيتهم تربية عامة وخاصة ،يستحيل معها إمهاهلم ال يف أمور معادهم ،وال يف أمور
معاشهم ..وهذه املعارف تثمر يف القلوب احلية حمبة اهلل ،والتأله له خوفا وطمعا؛ وهي
أعظم مقامات اإليامن ،وأصوله الكربى التي يقوم عليها بناؤه.
قال املعلم :أحسنتم ..فحدثونا عن تنزه اهلل عن العبث.
قال أحدهم :العبث يتناىف مع كامل اهلل وعظمته وجالله ،وهلذا نزه اهلل تعاىل نفسه
ِ
احل ُّق َو َأ هن ُه ُ ْ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [احلج،]6 :
عنه ،فقالَ ﴿ :ذل َك بِ َأ هن اهللهَ ُه َو ْ َ
حييي املَْ ْوتَى َو َأ هن ُه ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ِ
احل ُّق َو َأ هن َما َيدْ ُع َ
ون ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو ا ْل َباطِ ُل َو َأ هن اهللهَ ُه َو ا ْل َع ِ ُّيل ا ْلكَبِ ُري﴾
وقالَ ﴿ :ذل َك بِ َأ هن اهللهَ ُه َو ْ َ
[احلج]62 :

قال آخر :انظروا كيف سمى اهلل تعاىل نفسه حقا ..وهلذا ،فإنه تعاىل ال ينسب إليه إال
احلق؛ فقوله حق ،وفعله حق ،ودينه حق ،ولقاؤه حق ،ووعده ووعيده حق؛ فكل يشء منه
تعاىل مطابق للحكمة البالغة املنافية للسفه ،والعبث ،واخللف.
قال آخر :وقد تكرر يف القرآن الكريم ذكر هذا املعنى لتستقيم النفوس عىل معرفة
الس َام َء َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام َباطِ ًال َذلِ َك
رهبا ،وال تظن به السوء ..قال تعاىلَ :
﴿و َما َخ َل ْقنَا ه
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َظ ُّن ا هل ِذي َن َك َف ُروا َف َو ْي ٌل لِ هل ِذي َن َك َف ُروا ِم َن الن ِ
ات
هار َأ ْم ن َْج َع ُل ا هلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا ه
الص َ
ض َأ ْم ن َْج َع ُل املُْت ِهقنيَ كَا ْل ُف هج ِ
كَاملُْ ْف ِس ِدي َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ار﴾ [ص 27 :ـ ]28
قال آخر :وذلك ألن هذا الظن ينايف أسامء الرب تعاىل؛ فاحلكيم احلق منزه عن أن
خيلق شيئا عبثا أو سفها؛ ألن أفعاله حق؛ أي مطابقة للحكمة ،ومفعوالته حق؛ أي متحققة
وكائنة بعلم اهلل وحكمته؛ وهلذا كانت مشتملة عىل احلكمة ،وآيلة هلا.
قال آخر :ومثل ذلك قال تعاىل يف آية أخرى﴿ :و ُهو ا هل ِذي َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض
هَ َ
َ َ
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ِ ِ
َامل ا ْل َغ ْي ِ
احل ِّق َو َي ْو َم َي ُق ُ
ول ُك ْن َف َي ُك ُ
ب َو ه
الش َها َد ِة
احل ُّق َو َل ُه املُْ ْل ُك َي ْو َم ُينْ َف ُخ ِيف ُّ
ون َق ْو ُل ُه ْ َ
بِ ْ َ
الصور ع ُ
و ُهو ْ ِ
اخلبِ ُري﴾ [األنعام ..]73 :فاحلق سابق خللقها ،ومقارن له ،وغاية له.
يم ْ َ
احلك ُ
َ َ َ
قال آخر :وهلذا أتى بالباء الدالة عىل هذا املعنى دون الالم املفيدة للغاية ليس غري؛
واحلق السابق للخلق صدورها عن علم اهلل وحكمته؛ وهلذا كانت كلها حقا ،أي متقنة،
مطابقة للحكمة ،ال نقص فيها وال خلل.
ِ
يش ٍء﴾ [النمل،]88 :
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلُ :
﴿صن َْع اهللهِ ا هلذي َأ ْت َق َن ُك هل َ ْ
وقوله﴿ :ا هل ِذي َأحسن ُك هل َ ٍ
الر ْمح َِن ِم ْن
ْ َ َ
يشء َخ َل َق ُه﴾ [السجدة ،]7 :وقولهَ ﴿ :ما ت ََرى ِيف َخ ْل ِق ه
ْ
َت َف ٍ
اوت﴾ [امللك]3 :
ُ
قال آخر :فهذا اإلحكام واإلتقان هو احلق املقارن للمخلوقات؛ وهلذا كانت أدلة
وبراهني عىل أصول اإليامن؛ لتقود الناس للحق الغائي؛ وهو معرفة الرب وعبادته ،وإنجاز
وعد اهلل ملن أطاعه ،وإنفاذ وعيده فيمن عصاه.
قال املعلم :فام األسامء املشرية إىل هذه املعاين التي ذكرهتا؟
قال أحدهم :كل أسامء اهلل تشري إىل ذلك ..كاسم احلميد ،والرشيد ،واجلميل ..فهذه
األسامء الثالثة تدل عىل كامل ذات الرب وصفاته؛ وأن له من األفعال أمجلها ،وأرشدها،
وأمحدها ،وهذا حييل أن يكون يف يشء من أفعال اهلل ـ تعاىل ـ عبث أو سفه ..وكاسم احلق
واحلكيم ففيهام داللة واضحة عىل نفي العبث يف اخللق ،واستحالته.
قال املعلم :أحسنتم ..فحدثونا عن تنزه اهلل عن اإلرضار بخلقه ..وكيف ينسجم
ذلك مع اسم اهلل (الضار)؟
قال أحدهم :اإلرضار باخللق يتناىف مع كامل اهلل وعظمته وجالله ..وأما االسم
الذي ذكرت فهو [الضار النافع] ..ال الضار وحده ..ذلك أنه اسم مقرتن بالنافع ال جيوز
299

فصله عنه ..و قد ذكر العلامء أن األسامء املقرتنة أو املزدوجة ال جيوز أن تطلق عىل الرب
مفردة؛ ألهنا جتري جمرى االسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض؛ فاملانع
جيب أن يقرن باملعطي ،وهكذا الضار بالنافع ،واملذل باملعز ،واملحيي باملميت.
قال آخر :وذلك ألن هذه األسامء ال تدل عىل احلسن والعلو املطلق إال إذا قرن كل
اسم بمقابله؛ وحينئذ تفيد الثناء عىل الرب بمعاين الربوبية ،وكامل الترصف يف اخللق؛ عطاء
ومنعا ،ونفعا ورضا ،وإحياء وإماتة.
قال آخر :من أسامء اهلل تعاىل ما يسمى به مطلقا من غري قيد ،وهي األسامء املشتقة
الدالة عىل معاين اجلالل والكامل واجلامل والكامل مثل الرزاق واخلالق والبارئ واملصور،
وغريها ..فهذه كلها أسامء تطلق عىل اهلل تعاىل من غري قيد أو رشط.
قال آخر :أما النوع الثاين من األسامء ،فاميطلق عىل اهلل تعاىل مقيدا ،ومن القيود ما
﴿و َي ْم ُك ُر َ
ري
يسميه العلامء قيد املقابلة واجلزاء ،ومن ذلك قوله تعاىلَ :
ون َو َي ْم ُك ُر اهللهُ َواهللهُ َخ ْ ُ
املَْاكِ ِري َن﴾ [األنفال ،]30 :فمكر اهلل تعاىل هبم ملا مكروا ..فال جيوز أن يؤخذ منها أسامء مطلقة،
فنقول :إن من أسامء اهلل تعاىل املاكر أو املكهار ..هذا ليس من أسامء اهلل تعاىل وال جيوز أن
نسمي اهلل تعاىل بيشء من ذلك.
قال آخر :ومثل ذلك األسامء التي قد يتوهم فيها أو منها العجز أو النقص أو العيب
﴿وإِ ْن ُي ِريدُ وا ِخ َيا َنت ََك َف َقدْ َخا ُنوا اهللهَ ِم ْن َق ْب ُل
فاهلل تعاىل منزه عنها ..مثل قول اهلل تعاىلَ :
َف َأ ْم َك َن ِمن ُْه ْم﴾ [األنفال ،]71 :فلم يقل اهلل تعاىل( :وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهلل من قبل
فخاهنم اهلل)
قال آخر :مل يقل هذا ،ألن اخليانة خدعة يف مقام االئتامن ،واخليانة من صفات
املنافقني واهلل تعاىل يتنزه أن يصف نفسه بصفة من صفات املنافقني ،وال يسمي نفسه أبدا
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باسم من أسامء املنافقني.
قال املعلم :فام تقولون يف اسم (املنتقم) ..فنحن نجده يف تعداد أسامء اهلل احلسنى؟
قال أحدهم :ال ..مل يصح اعتبار هذا اسام ..أما الرواية التي ورد فيها ذكر أسامء اهلل
احلسنى ،وفيها اسم املنتقم ،فهي من إدراج بعض الرواة ،وليست من كالم النبي  ..لقد
قال الصنعاين يف ذلك( :اتّفق احل ّفاظ من أئمة احلديث أن رسدها إدراج من بعض
()1

الرواة)

قال آخر :أما قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْن َت َق ْمنَا ِم َن ا هل ِذي َن َأ ْج َر ُموا﴾ [الروم ،]47 :وقولهَ ﴿ :ف َل هام
َاه ْم َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [الزخرف ،]55 :فاالنتقام هنا بمعنى العقاب ..وقد
آس ُفونَا ا ْن َت َق ْمنَا ِمن ُْه ْم َف َأغ َْر ْقن ُ
َ
قيده اهلل هبؤالء املجرمني ..فال يصح اعتباره اسام ألجل هذا.
قال املعلم :فام تقولون ملن يزعم أن اهلل تعاىل خلق الرش؟
قال أحدهم :املؤمن يتأدب مع اهلل تعاىل ،فال ينسب إليه الرش بحال من األحوال..
فليس من اهلل إال اخلري ،وقد قال رسول اهلل ( :لبيك وسعديك ،واخلري ىف يديك ،والرش
ليس إليك)( ،)2فهذا النفى يقتىض امتناع إضافة الرش إليه تعاىل ..فال يضاف إىل ذاته وال
أسامئه وال أفعاله ،فإن ذاته تعاىل منزهة عن كل رش ،وأسامؤه كلها حسنى ليس فيها اسم
ذم وال عيب ،وأفعاله كلها حكمة ورمحة ومصلحة وإحسان وعدل ال ترج عن ذلك أبدا،
وهو املحمود عىل ذلك كله فيستحيل إضافة الرش إليه (.)3
قال آخر :وهلذا ينزه اهلل تعاىل يف األسلوب القرآين من نسبة الرش إليه ،فالطريقة

السالم ..166 /4
( )1سبل ّ
( )2أمحد ()191 /5
( )3انظر :طريق اهلجرتني.166:
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املعهودة يف القرآن الكريم هي نسبة أفعال اإلحسان والرمحة واجلود إىل اهلل تعاىل فيذكر
فاعلها منسوبة إليه ،وال يبني الفعل معها للمفعول ،فإذا جيء بأفعال العدل واجلزاء
والعقوبة حذف وبني الفعل معها للمفعول ،واألمثلة عىل ذلك كثرية يف القرآن الكريم:
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلِ :
اط ا هل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
﴿رص َ
َري
َ
املَْغ ُْض ِ
الضا ِّلنيَ ﴾ [الفاحتة ،]7 :فإنه تعاىل ذكر النعمة فأضافها إليه ومل حيذف
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال ه
فاعلها ،وملا ذكر الغضب حذف الفاعل ،وبنى الفعل للمفعول ،فقال﴿ :املَْغ ُْض ِ
وب
ِ
م﴾ [الفاحتة]7 :
َع َل ْي ِه ْم﴾ [الفاحتة ، ]7 :وقال يف اإلحسان﴿ :ا هلذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْ
قال آخر :ومنها قول إبراهيم اخلليل عليه السالم﴿ :ا هل ِذي َخ َل َقنِي َف ُه َو َ ْهي ِد ِ
ين َوا هل ِذي
ني َوإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ُه َو ُي ْط ِع ُمنِي َو َي ْس ِق ِ
ني﴾ [الشعراء 78 :ـ  ،]80فنسب اخللق واهلداية
واإلحسان بالطعام والسقي إىل اهلل تعاىل ،وملا جاء إىل ذكر املرض نسبه إىل نفسه ،ومل يقل:
(أمرضني) وقالَ ﴿ :ف ُه َو َي ْش ِف ِ
ني﴾ [الشعراء]80 :
َت َملِ َساكِنيَ
الس ِفينَ ُة َفكَان ْ
قال آخر :ومنه قول اخلرض عليه السالم يف السفينةَ ﴿ :أ هما ه
ِ ٍ
ت َأ ْن َأ ِعي َب َها َوك َ
َي ْع َم ُل َ
َص ًبا﴾ [الكهف]79 :
ون ِيف ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ْد ُ
َان َو َرا َء ُه ْم َملِ ٌك َي ْأ ُخ ُذ ُك هل َسفينَة غ ْ

َان لِ ُغ َال َم ْ ِ
﴿و َأ هما ِْ
اجلدَ ُار َفك َ
ني
(الكهف ،)79:فأضاف العيب إىل نفسه ،وقال يف الغالمنيَ :
ِ
ِ
يم ْ ِ
حت َت ُه َكنْزٌ َهل ُ َام َوك َ
ني ِيف املَْ ِدين َِة َوك َ
مها
َان َ ْ
احلا َف َأ َرا َد َر ُّب َك َأ ْن َي ْب ُلغَا َأ ُشده ُ َ
ومها َص ً
َان َأ ُب ُ َ
َيت َ
َو َي ْست ْ
مح ًة ِم ْن َر ِّب َك﴾ [الكهف ]82 :فأضاف اإلرادة إىل اهلل.
مها َر ْ َ
َخ ِر َجا َكنْزَ ُ َ

قال آخر :وهلذا ليس من أسامء اهلل احلسنى أي اسم يتضمن الرش ،وإنام يذكر الرش
ادي َأ ِّين َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
ىف مفعوالته كقوله تعاىلَ ﴿ :نبئ ِعب ِ
يم﴾ [احلجر ،]49 :وقال بعدها:
ِّ ْ َ
الرح ُ
ُ ه
ِ
يم﴾ [احلجر ،]50 :ومثل ذلك قوله تعاىل﴿ :ا ْع َل ُموا َأ هن اهللهَ َش ِديدُ
﴿و َأ هن ع ََذ ِايب ُه َو ا ْل َع َذ ُ
َ
اب ْاألَل ُ
ِ
ا ْل ِع َق ِ
يم﴾ [املائدة]98 :
ور َرح ٌ
اب َو َأ هن اهللهَ َغ ُف ٌ
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قال آخر :ولذلك نفى العلامء صحة تسمية اهلل تعاىل باسم (املنتقم) ،فهو ليس من
أسامء اهلل احلسنى الثابتة عن النبى  ،وإنام جاء يف القرآن مقيدا ،كقوله تعاىل﴿ :إِنها ِم َن
ِ
ِ
املُْ ْج ِر ِمنيَ ُمنْت َِق ُم َ
اب َش ِديدٌ َواهللهُ
ون﴾ [السجدة ،]22 :وقوله﴿ :إِ هن ا هلذي َن َك َف ُروا بِآ َيات اهللهِ َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ِ
ع َِزيزٌ ُذو انْت َقا ٍم﴾ [آل عمران]4 :
قال املعلم :أحسنتم ..فام تقولون فيمن يذكر أن الرضر والرش موجودان ..فال بد
هلام من موجد ..وبام أن اهلل موجد كل يشء ..فاهلل هو موجدمها(.)1
قال أحدهم( :)2إن الرش املحض يستحيل وجوده يف هذا الكون ..ألن كل ما نتومهه
أو نراه رشا قد يكون خريا متلبسا بصورة رش ،أو رشا انحرف عن مساره مع بقاء أصل
اخلريية فيه ..وهلذا خلق اهلل تعاىل ما نراه من الدواب الرشيرة ،أواألفعال التي هي رش ملا
يرتتب عىل خلقها من اخلري املحبوب ،فلم خيلق ملجرد الرش الذي ال يستلزم خريا بوجه ما..
فاخلري هو املقصود من اخللق ،والرش إنام قصد قصد الوسائل واملبادئ ال قصد الغايات
والنهايات ،فإذا حصلت الغاية املقصودة بخلقه بطل وزال ،كام تبطل الوسائل عند االنتهاء
إىل غاياهتا كام هو معلوم باحلس والعقل.
قال املعلم :فام تقولون يف تعذيب اهلل للمجرمني والظاملني ..أليس يف ذلك رضر
هبم؟
قال املعلم :ال ..يستحيل عىل اهلل أن يريد الرضر املحض بعباده ..أما ما ورد من
ذلك العقوبات واالبتالءات يف القرآن الكريم ،فإن املقصود من ورائه هو الرتبية والتهذيب
والتأديب ،ولذلك أشار القرآن الكريم إىل دور البالء يف تطهري الفطرة وتقويمها ،كام قال
( )1ذكرنا الردود عىل هذا النوع من اإلشكاالت بتفصيل يف (أرسار األقدار)
( )2شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ص..256
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اب ْاألَك َ ِ
ون ا ْل َع َذ ِ
﴿و َلنُ ِذي َقن ُهه ْم ِم َن ا ْل َع َذ ِ
ْرب َل َع هل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
اب ْاألَ ْدنَى ُد َ
ون﴾ [السجدة،]21 :
تعاىلَ :
فأخرب تعاىل أنه يعذهبم رمحة هبم لريدهم العذاب إليه كام يعذب األب الشفيق ولده إذا فر
منه إىل عدوه لريجع إىل بره وكرامته.
قال آخر :لقد بني اهلل تعاىل سنته يف ذلك ،فقالَ ﴿ :ما َي ْف َع ُل اهللهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َشك َْر ُت ْم
َوآ َمنْ ُت ْم َوك َ
َان اهللهُ َشاكِ ًرا عَلِ ًيام﴾ [النساء ،]147 :وهذه اآلية ـ التي مجعت قانون اهلل يف الثواب
والعقاب ـ دليل عىل أن احلكمة تقتيض كون العذاب مصلحة مؤقتة تقتضيها الرمحة املقرتنة
باحلكمة.
قال آخر :ومن اآليات الكريمة الدالة عىل هذا املعنى قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ ههنُ ْم َال
ِ
ب َو َال مَ َْم َص ٌة ِيف َسبِ ِ
يظ ا ْل ُك هف َار َو َال َينَا ُل َ
ون َم ْوطِئًا َي ِغ ُ
يل اهللهِ َو َال َي َط ُئ َ
ون
ُيصي ُب ُه ْم َظ َم ٌأ َو َال ن ََص ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َأ ْج َر املُْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [التوبة ،]120 :فقد
ب َهل ُ ْم بِه ع ََم ٌل َصال ٌح إِ هن اهللهَ َال ُيض ُ
م ْن عَدُ ٍّو َن ْي ًال إِ هال ُكت َ
أخرب تعاىل أن يكتب هلم هبذه األعامل التي ليست داخلة حتت قدرهم ،وإنام هي ناشئة عن
أفعاهلم أعامالً صاحلة وثواب ًا جزيالً.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلِ :
ص اهللهُ ا هل ِذي َن آ َمنُوا َو َي ْم َح َق
﴿ول ُي َم ِّح َ
َ

ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [آل عمران ،]141 :فأخرب تعاىل أن أمل القتل واجلراح يف سبيله متحيص وتطهري
وتصفية للمؤمنني.

﴿و َما َأ َصا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َام ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي ُك ْم
قال آخر :ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
َو َي ْع ُفو َع ْن كَثِ ٍري﴾ [الشورى ،]30 :ففي هذه اآلية الكريمة تبشري وحتذير ،تبشري بالتطهري من
الذنوب باملصائب ،وحتذير باملصائب من املعايص ،فالعدل يقتيض اجلزاء ،والرمحة تقتيض
التطهري.
قال املعلم :فلامذا ال يغفر اهلل للعاصني مبارشة ،ويدخلون اجلنة من غري مقاساة
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للعذاب ،فتغلب الرمحة الغضب؟
قال أحدهم :إن العدل اإلهلي يقتيض املجازاة ،كام أن الرمحة اإلهلية تقتيض اإلحسان،
فكان اجلمع بينهام ،هو إصالح هذه النفوس لتصلح بعدها للرمحة اإلهلية.
املشهد الرابع:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن الرابع.
قال الشيخ :يف حمل آخر من تلك املدينة املباركة ،رأيت معلام يقف بني جمموعة من
الشباب ،وهو يسأهلم ،وهم جييبونه ،ومما حرضته من أسئلته قوله هلم :بعد أن اطلعتم عىل
ما ورد يف الكتب املقدسة املختلفة من احلديث عن اهلل تعاىل ،ثم اطلعتم عىل ما ورد يف
القرآن الكريم ،أخربوين عن الفروق بينهام.
قال أحدهم :ال يمكن ذلك معلمنا ..فالفارق بني القرآن الكريم وبني غريه من
الكتب املقدسة كبري جدا ،بل ال يمكن املقارنة بينهام إال إذا جازت املقارنة بني السيف
والعصا ،أو بني الرتاب والترب.
قال املعلم :فحدثوين عن حديث القرآن الكريم عن اهلل.
قال أحدهم :كل القرآن الكريم حديث عن اهلل ،فال توجد آية إال وتشري إال عظمة
اهلل وكامالته املختلفة التي ال يمكن حرصها ..ولذلك فإن القارئ املتدبر خيرج بمعارف
كثرية ال يمكن أن جيدها يف كل دواوين الدنيا.
قال املعلم :ما دام األمر كام ذكرتم ..فاذكروا ِل نامذج مما ورد فيه من احلديث عن
اهلل تعاىل ،لنستدل بام تذكرون عىل ما ال تذكرون.
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قال آخر( :)1من األمثلة عىل ذلك أننا نجد القرآن الكريم ـ عىل خالف مجيع املصادر
املقدسة لألديان ـ يصف اهلل تعاىل بجميع صفات الكامل ،فهو السميع اخلبري ،عىل كل يشء
قدير ،غفور رحيم ،عزيز حكيم ،حي قيوم ،واسع عليم ،بصري بالعباد ،حيب املحسنني
والصابرين ،وال حيب الظاملني ،ويمحق الكافرين.
قال آخر :ويصفه بأنه غني محيد ،واحد قهار ،نور السموات واألرض ،قوي ،شديد
العقاب ،خالق كل يشء ،ال إله إال هو ،عىل كل يشء شهيد ،عامل الغيب والشهادة ،هو
الرمحن الرحيم.
قال آخر :ويصفه بأنه امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب،
اخلالق الب ارئ املصور ،له األسامء احلسنى ،يسبح له ما يف السموات واألرض وهو العزيز
احلكيم.
قال آخر :ويصفه بأنه األول واآلخر ،والظاهر والباطن ،الصمد ،مل يلد ،ومل يولد،
ومل يكن له كفوا أحد ،رسيع احلساب ،غنى عن العاملني ،عليم بذات الصدور ،بكل يشء
حميط ،عيل كبري ،عفو غفور ،شاكر حليم.
قال آخر :ويصفه بأنه ليس بظالم للعبيد ،جيزى املتصدقني ،وال هيدى كيد اخلائنني،
ال خيلف امليعاد ،عزيز ذو انتقام ،خري الرازقني ،لطيف خبري ،ذو القوة املتني.
قال آخر :أوليس من يتصف هبذه الصفات املثالية جديرا بالعبادة والتقديس ،وأال
يتخذ له رشيك ،وال من دونه إله.
قال آخر :ومن بني ما عنى القرآن الكريم به أكرب عناية إبراز صفة اإلنعام التي

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :من بالغة القرآن ،البدوي ،ص  ،192فام بعدها.
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يتصف هبا اهلل سبحانه.
قال آخر :حيث يوجه أنظار البرش إىل النعمة الكربى التي أودعها قلوهبم وهى نعمة
اهلدوء والسكينة حيسون هبا ،عند ما يعودون إىل بيوهتم ،مكدودين منهوكي القوى ،وإىل
هدايتهم إىل بناء بيوت من جلود األنعام ،جيدوهنا خفيفة املحمل يف الظعن واإلقامة ،وإىل
اتاذ أثاثهم وأمتعتهم من أصوافها وأوبارها ،وإىل نعمة الظل جيدون عنده األمن
واالستقرار ،وإن للشمس وحرارهتا لوقعا مؤملا يف النفوس وعىل األجسام ،ومن أمجل
﴿واهللهُ َج َع َل
وسائل االستتار هذه الثياب تقى صاحبها احلر ،وهبا تتم نعمة اهلل ،فيقولَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهنَا َي ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم َو َي ْو َم
َل ُك ْم م ْن ُب ُيوت ُك ْم َس َكنًا َو َج َع َل َل ُك ْم م ْن ُج ُلود ْاألَ ْن َعا ِم ُب ُيوتًا ت َْستَخ ُّف َ
إِ َقا َمتِ ُك ْم َو ِم ْن َأ ْص َوافِ َها َو َأ ْو َب ِار َها َو َأ ْش َع ِار َها َأ َثا ًثا َو َمتَاعًا إِ َىل ِح ٍ
ني َواهللهُ َج َع َل َل ُك ْم ِممها َخ َل َق
ِ
ظِ َال ًال َو َج َع َل َل ُكم ِم َن ِْ ِ
رسابِ َيل ت َِقي ُك ْم َب ْأ َس ُك ْم
رسابِ َيل تَقي ُك ُم ْ َ
ْ
احل هر َو َ َ
اجل َبال َأ ْكنَانًا َو َج َع َل َل ُك ْم َ َ
ك ََذلِ َك ُيتِ ُّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع هل ُك ْم ُت ْسلِ ُم َ
ون﴾ [النحل 80 :ـ ]81

قال آخر :ويوجه القرآن الكريم أنظار اخللق إىل ما يف خلق الزوج من نعمة تسكن
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم
إليها النفس ،وجتد يف ظلها الرمحة واملودة ،فيقولَ :
مح ًة إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُهر َ
ون﴾ [الروم:
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو هد ًة َو َر ْ َ
َ
َأزْ َو ً
 ،]21وهو الذى يرزقهم ،ويرزق ما عىل األرض من دواب ،ال تستطيع أن تتكفل برزق
﴿و َك َأ ِّي ْن ِم ْن َدا هب ٍة َال َحت ِْم ُل ِرزْ َق َها اهللهُ َيرزُ ُق َها َوإِ هيا ُكم َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [العنكبوت:
نفسهاَ ،
يع ا ْل َعل ُ
ه
ْ
ْ
]60

قال آخر :وينبه القرآن الكريم اخللق إىل ما يف اختالف الليل والنهار من جتديد
النشاط للجسم ،وبعث القوة يف األحياء وما يف الفلك املسخرة تنقل املتاجر فوق سطح
البحر ،فتنفع الناس ،ويف املاء ينزل من السامء فيحيي األرض بعد موهتا ،ويف الرياح حتمل
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السحاب املسخر بني السامء واألرض ،ينبههم إىل نفع ذلك كله فيقول﴿ :إِ هن ِيف َخ ْل ِق
اختِ َال ِ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف ا ْل َب ْح ِر بِ َام َينْ َف ُع النها َس
ف ال هل ْي ِل َوالن َهه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا هلتِي َ ْ
هَ َ
ٍ
َرص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن ُك ِّل َدا هب ٍة َوت ْ ِ
يف
الس َامء م ْن َماء َف َأ ْح َيا بِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب هث ف َ
َو َما َأنْزَ َل اهللهُ م َن ه
ِ
ض َآلي ٍ
الس َح ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [البقرة ..]164 :ويسأل
اب املُْ َس هخ ِر َب ْ َ
الس َامء َو ْاألَ ْر ِ َ
ني ه
الر َياحِ َو ه
ِّ
عمن يلجئون إليه ،حني يمأل قلبهم الرعب من ظلمة الرب البحر ،أليس اهلل هو الذى ينجيهم
ِ
ِ
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة
منه ومن كل كرب ،فيقولُ ﴿ :ق ْل َم ْن ُين َِّجي ُك ْم م ْن ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
رب َوا ْل َب ْح ِر تَدْ ُعو َن ُه ت َ ُّ
الشاكِ ِري َن ُق ِل اهللهُ ُين َِّجي ُك ْم ِمن َْها َو ِم ْن ُك ِّل ك َْر ٍ
َلئِ ْن َأن َْجانَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَ ُكو َن هن ِم َن ه
ب ُث هم َأ ْن ُت ْم
ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام 63 :ـ ]64
قال آخر :ويذكر القرآن الكريم نعمة تبادل الليل والنهار ،وعام خلق له الليل من
نعمة اهلدوء والسكون ،وعن الشمس والقمر جيريان يف دقة ونظام ،فيحسب الناس هبام
حياهتم ،وينظمون أعامهلم ،وعن النجوم يف السامء تزينها كمصابيح ،وهيتدى هبا السائر يف
ظلامت الرب والبحر ،وعن املطر ينزل من السامء ،فتحيا به األرض وتنبت به اجلنات اليانعة،
ذات الثامر املشتبهة وغري املشتبهة ،وكان للمطر يف احلياة العربية قدره وأثره ،فعليه حياهتم،
فال جرم أكثر القرآن الكريم من احلديث عنه نعمة من ّ
أجل نعمه عليهم ،فيقولَ ﴿ :فالِ ُق
ِْ
اإل ْص َباحِ َو َج َع َل ال هل ْي َل َس َكنًا َو ه
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر ُح ْس َبانًا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِي ِم َو ُه َو ا هل ِذي
ت ا ْلرب وا ْلبح ِر َقدْ َفص ْلنَا ْاآلي ِ
جع َل َل ُكم النُّجوم لِتَهتَدُ وا ِهبا ِيف ُظ ُلام ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون َو ُه َو
َ
ه
َ ِّ َ َ ْ
ُ ُ َ ْ
َ َ
َ
َ
احدَ ٍة َفمس َت َقر ومستَودع َقدْ َفص ْلنَا ْاآلي ِ
سو ِ
ِ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْف َق ُه َ
ون َو ُه َو ا هل ِذي
َ
ه
ُ ْ ٌّ َ ُ ْ ْ َ ٌ
ا هلذي َأن َْش َأ ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ات ُك ِّل َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
رتاكِ ًبا
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا بِ ِه َن َب َ
رضا ُن ْخ ِر ُج منْ ُه َح ًّبا ُم َ َ
َأنْزَ َل م َن ه
يشء َف َأ ْخ َر ْجنَا منْ ُه َخ ً
ْ
ان دانِي ٌة وجن ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
هات ِم ْن َأ ْعن ٍ
الر هم َ
َاب َوالزه ْي ُت َ
َري
َوم َن الن ْهخ ِل م ْن َط ْلع َها قن َْو ٌ َ َ َ َ
ون َو ُّ
ان ُم ْشتَبِ ًها َوغ ْ َ
مت ََش ِاب ٍه ا ْن ُظروا ِإ َىل َثم ِر ِه ِإ َذا َأ ْثمر وين ِْع ِه ِإ هن ِيف َذلِ ُكم َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ [األنعام 96 :ـ ]99
ْ َ
ََ ََ
َ
ُ
ُ
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قال آخر :ويذكر القرآن الكريم ما أنعم اهلل تعاىل عىل العباد من أنعام ،فيها دفء
ومنافع ،ومجال ،وعاد فذكرهم بنعمة املطر وإنباته الزرع ،وخص البحر باحلديث عن
تسخريه ،وما نستخرجه منه من اللحم واحلىل ،وما جيرى فوقه من فلك متخر عبابه ،فقال:
ِ
ِ
ِ
حي َ
ف ٌء َو َمنَافِ ُع َو ِمن َْها َت ْأ ُك ُل َ
يها ِد ْ
ون َو ِحنيَ
ون َو َل ُك ْم ف َ
﴿و ْاألَ ْن َعا َم َخ َل َق َها َل ُك ْم ف َ
َ
يها َمج ٌَال حنيَ ُت ِر ُ
س إِ هن رب ُكم َلرء ٌ ِ
ِ
ِِ ِ
ٍ
ِ
َرس ُح َ
يم
وف َرح ٌ
ون َو َحتْم ُل َأ ْث َقا َل ُك ْم إِ َىل َب َلد َمل ْ َت ُكو ُنوا َبالغيه إِ هال بِش ِّق ْاألَ ْن ُف ِ َ ه ْ َ ُ
تَْ
َال و ْ ِ ِ
خي ُل ُق َما َال َت ْع َل ُم َ
السبِي ِل َو ِمن َْها
وها َو ِزينَ ًة َو َ ْ
رت َك ُب َ
َو ْ َ
ون َوع ََىل اهللهِ َق ْصدُ ه
احلم َري ل َ ْ
اخل ْي َل َوا ْلبِغ َ َ َ
جائِر و َلو َشاء َهلدَ ا ُكم َأ ْمج َِعنيَ ُهو ا هل ِذي َأنْزَ َل ِمن السام ِء ماء َل ُكم ِمنْه َرشاب و ِمنْه َشجر فِ ِ
يه
َ
َ هَ َ ً ْ ُ َ ٌ َ ُ ٌَ
َ ٌ َ ْ َ َ ْ

هخ َيل و ْاألَ ْعنَاب و ِمن ُك ِّل ال هثمر ِ
ون والن ِ
ِ
ِ
يم َ
ات إِ هن ِيف َذلِ َك
َ َ ْ
َ
ون ُينْبِ ُت َل ُك ْم بِه الزه ْر َع َوالزه ْي ُت َ َ
ََ
ُتس ُ
َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُهر َ
ون َو َس هخ َر َل ُك ُم ال هل ْي َل َوالن َهه َار َو ه
ات بِ َأ ْم ِر ِه
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو ُم ُم َس هخ َر ٌ
إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ون َو َما َذ َر َأ َل ُك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ض مُ ْتَلِ ًفا َأ ْل َوا ُن ُه إِ هن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َي هذك ُهر َ
حل ًام َط ِر ًّيا َوت َْست ْ
وهنَا َوت ََرى
َخ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
ون َو ُه َو ا هلذي َس هخ َر ا ْل َب ْح َر ل َت ْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
ِ
اخر فِ ِ
ِ
ون َو َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
يه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع هل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ايس َأ ْن َمتِيدَ
ا ْل ُف ْل َك َم َو َ
ض َر َو َ
ون وع ََالم ٍ
ات َوبِالن ْهج ِم ُه ْم َ ْهيتَدُ َ
خي ُل ُق
خي ُل ُق ك ََم ْن َال َ ْ
ون َأ َف َم ْن َ ْ
بِ ُك ْم َو َأ ْهنَ ًارا َو ُس ُب ًال َل َع هل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ َ
َ
ِ

ِ

َأ َف َال ت ََذك ُهر َ
يم﴾ [النحل 5 :ـ ]18
ون َوإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اهللهِ َال ُحت ُْص َ
ور َرح ٌ
وها إِ هن اهللهَ َل َغ ُف ٌ
قال آخر :ويوجه القرآن الكريم نظر البرش إىل خلقهم وما منحهم اهلل من نعمة
ِ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار
السمع والبرص والعقل ،فيقولُ ﴿ :ق ْل ُه َو ا هلذي َأن َْش َأ ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم ه
َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِ ًيال َما ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [امللك]23 :
فيقررها مرة ،ويقررهم هبا أخرى،
قال آخر :وكثريا ما امت ّن اهلل عليهم بنعمة الرزقّ ،
ِ
الس َام َء بِنَا ًء َو َص هو َر ُك ْم َف َأ ْح َس َن ُص َو َر ُك ْم
فيقول حينا﴿ :اهللهُ ا هلذي َج َع َل َل ُك ُم ْاألَ ْر َض َق َر ًارا َو ه
ورزَ َق ُكم ِمن ال هطيب ِ
ات َذلِ ُك ُم اهللهُ َر ُّب ُك ْم َف َت َب َار َك اهللهُ َر ُّب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ [غافر ،]64 :ويقول حينا:
ْ َ ِّ َ
ََ
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ِ
ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
احل هي ِم َن
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو َم ْن ُخي ِْر ُج ْ َ
ض َأ هم ْن َي ْمل ُك ه
﴿ ُق ْل َم ْن َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن ه
ِ
ِ
ون اهللهُ َف ُق ْل َأ َف َال َت هت ُق َ
احل ِّي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
ون﴾ [يونس]31 :
املَْ ِّيت َو ُخي ِْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ
قال آخر :ويسرتعي انتباههم إىل طعامهم الذى هو من فيض فضله ،فيقولَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر
ِ
ِِ
ِْ
اإلن َْس ُ
يها َح ًّبا َو ِعنَ ًبا َو َق ْض ًبا
ان إِ َىل َط َعامه َأنها َص َب ْبنَا املَْا َء َص ًّبا ُث هم َش َق ْقنَا ْاألَ ْر َض َش ًّقا َف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
ِ ِ
ِ
ِ
َوزَ ْي ُتونًا َون ْ
م﴾ [عبس 24 :ـ ]32
َخ ًال َو َحدَ ائ َق ُغ ْل ًبا َو َفاك َه ًة َو َأ ًّبا َمتَاعًا َل ُك ْم َوألَ ْن َعام ُك ْ
قال آخر :إن يف إكثار القرآن الكريم من احلديث عن هذه النعم ،وتوجيه أنظارهم
إليها ،وتقريرهم هبا ،ما يدفعهم إىل التفكري يف مصدرها ،وأنه جدير بالعبادة ،وما يثري يف
أنفسهم شكرها وتقديس بارئها ،وال سيام أن تلك النعم ليست يف طاقة برش ،وأهنا
العىل القدير.
باعرتافهم أنفسهم من خلق ّ
قال آخر :وهكذا يستند القرآن الكريم إىل عاطفة إنسانية يثريها ،لتدفع صاحبها عن
طريق اإلعجاب حينا ،واالعرتاف باجلميل حينا ،إىل اإليامن باهلل وإجالله وتقديسه .كام أن
ذلك الوصف يبعث يف النفس حب اهلل املنعم ،فتكون عبادته منبعثة عن حبه وشكر أياديه.
قال آخر :ومما عنى القرآن الكريم بإبرازه من صفات اهلل وحدانيته ،فاهلل مل يلد ،ومل
يولد ،ومل يكن له كفوا أحد ،وقد أبرز القرآن الكريم يف صورة قاطعة أنه ال يقبل الرشك
ِ
ِ
ون َذلِ َك َملِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
رش ْك بِاهللهِ َف َق ِد
وال يغفره﴿ :إ هن اهللهَ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ِ
يام﴾ [النساء]48 :
رتى إِ ْث ًام عَظ ً
ا ْف َ َ
قال آخر :ويعد القرآن الكريم اإلرشاك رجسا فيقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا إِن َهام
احلرام بعدَ ع ِ
املُْ ْ ِ
رش ُك َ
َام ِه ْم َه َذا﴾ [التوبة ..]28 :أوليس يف هذا
ون ن ََج ٌس َف َال َي ْق َر ُبوا املَْ ْس ِجدَ ْ َ َ َ َ ْ
التصوير ما يبعث يف النفس النفور منه واالشمئزاز!؟
قال آخر :والقرآن الكريم يعرض جلميع ألوان اإلرشاك ،فيدحضها وهيدمها من
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أساسها ،فعرض لفكرة اتاذ ولد ،فيحدثنا يف رصاحة عن أنه ليس يف حاجة إىل هذا الولد،
﴿و َقا ُلوا
يعينه أو يساعده ،فكل من يف الوجود خاضع ألمره ،ال يلبث أن ينقاد إذا دعىَ ،
ون ب ِديع السامو ِ
ِ
هات ََذ اهللهُ و َلدً ا سبحا َنه ب ْل َله ما ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ات
ض ُك ٌّل َل ُه َقان ُت َ َ ُ ه َ َ
هَ َ
َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ
َو ْاألَ ْر ِ
ض َوإِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا َفإِن َهام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [البقرة 116 :ـ ]117
قال آخر :وحينا يدفع ذلك دفعا طبيعيا بأن الولد ال يكون إال إذا كان ثمة له زوجة
تلد ،أما وقد خلق كل يشء ،فليس ما يزعمونه ولدا سوى خلق ممن خلق﴿ :ب ِديع السامو ِ
ات
َ ُ هَ َ
ون َله و َلدٌ و َمل َت ُكن َله ص ِ
اح َب ٌة َو َخ َل َق ُك هل َيش ٍء َو ُه َو بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
َو ْاألَ ْر ِ
يم َذلِ ُك ُم
ض َأنهى َي ُك ُ ُ َ َ ْ ْ ُ َ
يشء عَل ٌ
ْ
ْ
اهللهُ رب ُكم َال إِ َله إِ هال هو َخالِ ُق ُك ِّل َ ٍ
يش ٍء َوكِ ٌ
يل﴾ [األنعام 101 :ـ ]102
َ ُ َ
َ ُّ ْ
يشء َفا ْع ُبدُ و ُه َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ْ
قال آخر :ويعرض القرآن الكريم مرة أخرى هلذه الدعوى ،فيقرر غنى اهلل عن هذا
الولد ،ومل حيتاج إليه ،وله ما يف السموات وما يف األرض ،فيقولَ ﴿ :قا ُلوا هات ََذ اهللهُ َو َلدً ا
ض إِ ْن ِعنْدَ ُكم ِمن س ْل َط ٍ
سبحا َنه ُهو ا ْلغَنِي َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ان ِ َهب َذا َأ َت ُقو ُل َ
ون
هَ َ
ُ ْ َ ُ َ
ْ ْ ُ
ُّ ُ َ
ِ
ون ع ََىل اهللهِ ا ْلك َِذ َب َال ُي ْفلِ ُح َ
رت َ
ع ََىل اهللهِ َما َال َت ْع َل ُم َ
َاع ِيف الدُّ ْن َيا ُث هم ِإ َل ْينَا
ون َمت ٌ
ون ُق ْل ِإ هن ا هلذي َن َي ْف َ ُ
ِ
الش ِديدَ بِ َام كَا ُنوا َي ْك ُف ُر َ
اب ه
ون﴾ [يونس 68 :ـ  ..]70ويعجب القرآن
َم ْر ِج ُع ُه ْم ُث هم ُنذي ُق ُه ُم ا ْل َع َذ َ

الكريم كيف خييل للمرشكني عقوهلم أن خيصوا أنفسهم بالبنني وجيعلوا البنات هلل ،فيقول:
ِ
﴿ َأ َف َأ ْص َفا ُك ْم َر ُّب ُك ْم بِا ْل َبنِنيَ َو هات ََذ ِم َن املَْ َالئِك َِة إِنَا ًثا إِ هن ُك ْم َل َت ُقو ُل َ
يام﴾ [اإلرساء]40 :
ون َق ْو ًال عَظ ً
قال آخر :ويصور القرآن الكريم ـ يف أقوى صور التعبري ـ موقف الطبيعة الساخطة
املستعظمة نسبة الولد إىل اهلل ،حيث تكاد ـ لشدة غضبها ـ تنفجر غيظا ،وتنشق ثورة ،وتر
مح ُن َو َلدً ا
الر ْ َ
الراسيات هلول هذا االفرتاء ،وضخامة هذا الكذب ،قال تعاىلَ :
﴿و َقا ُلوا هات ََذ ه
ات ي َت َف هطر َن ِمنْه و َتن َْش ُّق ْاألَر ُض و َ ِ
ِ
ت ُّر ِْ
اجل َب ُال َهدًّ ا َأ ْن َدع َْوا
َ
ُ َ
ْ
الس َام َو ُ َ ْ
َل َقدْ ج ْئ ُت ْم َش ْيئًا إِ ًّدا َتكَا ُد ه
لِ هلر ْمح ِ
َن َو َلدً ا﴾ [مريم 88 :ـ ]91
311

قال آخر :ويصور القرآن الكريم هؤالء الذين دعوهم أبناء اهلل ،بأهنم ليسوا سوى
عباد مكرمني ،خاضعني ألمره ،ولن جيرؤ واحد منهم عىل ادعاء األلوهية ،أما من جترأ منهم
عىل تلك الدعوى فجزاؤه جهنم ،ألنه ظامل مبني ،وهل هناك أقوى يف هدم الدعوى من
اعرتف هؤالء العباد أنفسهم الذين يدعوهنم أبناء ،بأهنم ليسوا سوى عبيد خاضعني ،ومن
﴿و َقا ُلوا
جرأ منهم عىل دعوى األلوهية كان جزاؤه عذاب جهنم خالدا فيها ،قال تعاىلَ :
ون َال َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
مح ُن َو َلدً ا ُس ْب َحا َن ُه َب ْل ِع َبا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون َي ْع َل ُم َما
الر ْ َ
هات ََذ ه
ون إِ هال َملِ ِن ْارت ََىض َو ُه ْم ِم ْن َخ ْش َيتِ ِه ُم ْش ِف ُق َ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال َي ْش َف ُع َ
ون َو َم ْن َي ُق ْل ِمن ُْه ْم
َب ْ َ
إِ ِّين إِ َله ِمن دونِ ِه َف َذلِ َك نَج ِز ِيه جهنهم ك ََذلِ َك نَج ِزي ال ه ِ
ظاملنيَ ﴾ [األنبياء 26 :ـ ]29
ْ
ْ
ٌ ْ ُ
َ َ َ
قال آخر :وعىل هذا النسق نفسه جرى يف الرد عىل من زعم ألوهية املسيح ،فقد جعل
ِ
ْت ُق ْل َت
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
املسيح نفسه يتربأ من ذلك وينفيه ،إذ قالَ :
﴿وإِ ْذ َق َال اهللهُ َيا ع َ
ني ِمن د ِ
هاس ه ِ
ات ُذ ِ
لِلن ِ
ون ِِل َأ ْن َأ ُق َ
ون اهللهِ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َي ُك ُ
ول َما َل ْي َس ِِل بِ َح ٍّق
وين َو ُأ ِّم َي إِ َهل َ ْ ِ ْ ُ
ْت ع هَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب َما
ِإ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ عَلِ ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك ِإن َهك َأن َ
ُق ْل ُت َهل ُ ْم إِ هال َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه َأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللهَ َر ِّيب َو َر هب ُك ْم َو ُكن ُْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت فِ ِ
يه ْم َف َل هام
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ٍ
ْت ِ
ِ
يشء َش ِهيدٌ ﴾ [املائدة 116 :ـ ]117
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
ت ََو هف ْيتَني ُكن َْت َأن َ ه
ْ

قال آخر :وقد تعرض القرآن الكريم مرارا لدعوى ألوهية املسيح عليه السالم،
وقوض هذه الدعوى من أساسها ،حيث ذكر أن املسيح الذى يزعمونه إهلا ،ليس لديه قدرة
يدفع هبا عن نفسه إن أراد اهلل أن هيلكه ،وأنه ال امتياز له عىل سائر املخلوقات ،بل هو
خاضع ألمره ،مقر بأنه ليس سوى عبد اهلل ،وليس املسيح وأمه سوى برشين.
ِ
ِ
يح ا ْب ُن
قال آخر :لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا هلذي َن َقا ُلوا إِ هن اهللهَ ُه َو املَْس ُ
ِ
ِ
يح ا ْب َن َم ْر َي َم َو ُأ هم ُه َو َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
َم ْر َي َم ُق ْل َف َم ْن َي ْملِ ُك م َن اهللهِ َش ْيئًا ِإ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُ ْهيلِ َك املَْس َ
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ِ

ٍ ِ

ِ

الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ
ير﴾ [املائدة:
ض َو َما َب ْين َُه َام َ ْ
يشء َقد ٌ
َمجي ًعا َوهللهِ ُم ْل ُك ه
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َواهللهُ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
]17

ِ
ِ
ِ
يح َيا
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم َو َق َال املَْس ُ
قال آخر :وقالَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا هلذي َن َقا ُلوا إِ هن اهللهَ ُه َو املَْس ُ
ِ ِ
رسائِ َيل ا ْع ُبدُ وا اهللهَ َر ِّيب َو َر هب ُك ْم إِ هن ُه َم ْن ُي ْ ِ
رش ْك بِاهللهِ َف َقدْ َح هر َم اهللهُ َع َل ْي ِه ْ
اجلَنه َة َو َم ْأ َوا ُه الن ُهار
َبني إ ْ َ
وما لِل هظاملِنيَ ِمن َأنْص ٍار َل َقدْ َك َفر ا هل ِذين َقا ُلوا إِ هن اهللهَ َثالِ ُث َث َال َث ٍة وما ِمن إِ َل ٍه إِ هال إِ َله و ِ
احدٌ َوإِ ْن
ٌ َ
َ َ ْ
َ
ْ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
يم َأ َف َال َي ُتو ُب َ
َمل ْ َينْت َُهوا ع هَام َي ُقو ُل َ
ون إِ َىل اهللهِ َو َي ْس َتغ ِْف ُرو َن ُه
ون َل َي َم هس هن ا هلذي َن َك َف ُروا من ُْه ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ِإ هال َر ُس ٌ
الر ُس ُل َو ُأ ُّم ُه ِصدِّ ي َق ٌة كَانَا
يم َما ا َْملس ُ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
ور َرح ٌ
َواهللهُ َغ ُف ٌ
ني َهلم ْاآلي ِ
ون ُق ْل َأ َت ْع ُبدُ َ
ات ُث هم ا ْن ُظ ْر َأنهى ُيؤْ َف ُك َ
ون ِم ْن ُدو ِن اهللهِ َما
َي ْأ ُك َال ِن ال هط َعا َم ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف ُن َب ِّ ُ ُ ُ َ
َال َيملِ ُك َل ُكم َرضا َو َال َن ْف ًعا َواهللهُ ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [املائدة 72 :ـ  ،]76ذلك أن الفطرة
يع ا ْل َعل ُ
ه
ْ
ْ ًّ
السليمة تنأى عن عبادة من ال يملك الرضر وال النفع.
قال آخر :وقد هاجم القرآن الكريم بكل قوة اإلرشاك باهلل ،وهو هياجم ببالغته
العقل والوجدان معا فيأخذ يف نقاش املرشكني ،ليصلوا إىل احلق بأنفسهم ،ويلزمهم احلجة،
ويقودهم إىل الصواب ،فيسأهلم عمن يرزقهم ،ومن يملك سمعهم وأبصارهم ،ومن خيرج
ثم يعيده ،ومن
احلى من امليت ،وخيرج امليت من احلى ،ومن يدبر أمر العامل ،ومن يبدأ اخللق ّ
هيدى إىل احلق ،وإذا كان املرشكون أنفسهم يعرتفون بأن ذلك إنام هو من أفعال اهلل ،فام قيمة
هؤالء الرشكاء إذا؟ ..وما معنى إرشاكهم هلل يف العبادة؟ ..أو ليس من هيدى إىل احلق جديرا
بأن يعبد ويتّبع ،أما من ال هيتدى إال إذا اقتيد فمن الظلم عبادته ،ومن اجلهل اتباعه؟..
وليست عبادة هؤالء الرشكاء سوى جري وراءه وهم ال يغنى من احلق شيئا.
قال آخر :وتأملوا مجال هذا النقاش الذى يثري التفكري والوجدان معا ..يثري التفكري
بقضاياه ،ويثري الوجدان هبذا التساؤل عن اجلدير باالتباع ،وتصويره املرشك ،مرصوفا عن
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احلق ،مأفوكا ،ظاملا ،يتبع الظن الذى ال يغنى عن احلق شيئا ،وذلك حني يقولُ ﴿ :ق ْل َم ْن
يرزُ ُق ُكم ِمن الس ِ
احلي ِمن املَْي ِ
ِ
امء َو ْاألَ ْر ِ
ت َو ُخي ِْر ُج
صار َو َم ْن ُخي ِْر ُج ْ َ ه َ ِّ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َ
ض َأ هم ْن َي ْمل ُك ه
ْ َ ه
َْ
ون َفذلِ ُك ُم اهللهُ َر ُّب ُك ُم ْ
ون اهللهُ َف ُق ْل َأ َفال َت هت ُق َ
احلَ ِّي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر ْاألَ ْم َر َف َس َي ُقو ُل َ
املَْ ِّي َت ِم َن ْ
احلَ ُّق َفامذا
الض ُ
رص ُف َ
ون كَذلِ َك َح هق ْت كَلِ َم ُة َر ِّب َك ع ََىل ا هل ِذي َن َف َس ُقوا َأ ههنُ ْم ال
احل ِّق إِ هال ه
َب ْعدَ ْ َ
الل َف َأنهى ُت ْ َ
ِ
اخلَ ْل َق ُث هم ُي ِعيدُ ُه ُق ِل اهللهُ َي ْبدَ ؤُ ا ْ
رشكائِ ُك ْم َم ْن َي ْبدَ ؤُ ا ْ
ُيؤْ ِمنُ َ
اخلَ ْل َق ُث هم ُي ِعيدُ ُه َف َأنهى
ون ُق ْل َه ْل م ْن ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ون ُق ْل َه ْل ِمن ُ ِ
ُتؤْ َف ُك َ
احل ِّق
احل ِّق ُق ِل اهللهُ َ ْهيدي ل ْل َح ِّق َأ َف َم ْن َ ْهيدي إِ َىل ْ َ
رشكائ ُك ْم َم ْن َ ْهيدي إِ َىل ْ َ
ْ َ
حت ُك ُم َ
ون َوما َيت ِهب ُع َأ ْك َث ُر ُه ْم إِ هال َظنًّا إِ هن
َأ َح ُّق َأ ْن ُي هت َب َع َأ هم ْن ال َهيِدِّ ي إِ هال َأ ْن ُ ْهيدى َفام َل ُك ْم َك ْي َ
ف َْ
ِ ِ
ِ
يم بِام َي ْف َع ُل َ
ون﴾ ،ويف التحدث إليهم عن الرزق،
احل ِّق َش ْيئ ًا إِ هن اهللهَ عَل ٌ
ال هظ هن ال ُيغْني م َن ْ َ
وهدايتهم إىل احلق ،ما يثري يف أنفسهم عبادة هذا الذى يمدهم بالرزق ،وهيدهيم إىل احلق.
قال آخر :وهكذا يناقشهم يف حمل آخر حيدثهم فيه عن نعم اهلل تعاىل عليهم ،متسائال:
أله رشيك يف هذه النعم التي أسداها ،وإذا مل يكن له رشيك فيام أسدى ،فكيف يرشك به
ِ ِِ ِ
اص َط َفى آهللهُ َخ ْ ٌري َأ هما
احل ْمدُ هللهِ َو َس َال ٌم ع ََىل ع َباده ا هلذي َن ْ
غريه يف العبادة؟ ..قال تعاىلُ ﴿ :ق ِل ْ َ
ِ
ِ
ُي ْ ِ
رش ُك َ
ات
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْن َب ْتنَا بِ ِه َحدَ ائِ َق َذ َ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َأنْزَ َل َل ُك ْم م َن ه
ون َأ هم ْن َخ َل َق ه

َان َل ُك ْم َأ ْن ُتنْبِ ُتوا َش َج َر َها َأإِ َل ٌه َم َع اهللهِ َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِد ُل َ
َ ْهب َج ٍة َما ك َ
ون َأ هم ْن َج َع َل ْاألَ ْر َض َق َر ًارا
ِ
ِ
ني ا ْل َب ْحر ْي ِن َح ِ
اجزً ا َأإِ َل ٌه َم َع اهللهِ َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم
ايس َو َج َع َل َب ْ َ
َ
َو َج َع َل خ َال َهلَا َأ ْهنَ ًارا َو َج َع َل َهلَا َر َو َ
جي َع ُل ُك ْم ُخ َل َفا َء ْاألَ ْر ِ
َال َي ْع َل ُم َ
ض َأإِ َل ٌه َم َع اهللهِ
يب املُْ ْض َط هر إِ َذا َدعَا ُه َو َيك ِْش ُ
ون َأ هم ْن ُجيِ ُ
السو َء َو َ ْ
ف ُّ

ِ
ِ
ِ
َقلِ ًيال َما ت ََذك ُهر َ
محتِ ِه
ني َيدَ ْي َر ْ َ
رشا َب ْ َ
الر َي َ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َم ْن ُي ْرس ُل ِّ
ون َأ هم ْن َ ْهيدي ُك ْم ِيف ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
اح ُب ْ ً
ِ
ِ
َأإِ َل ٌه َم َع اهللهِ َت َع َاىل اهللهُ ع هَام ُي ْ ِ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
رش ُك َ
ض
ون َأ هم ْن َي ْبدَ ُأ ْ َ
اخل ْل َق ُث هم ُيعيدُ ُه َو َم ْن َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن ه
َأإِ َله مع اهللهِ ُق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم ِ ِ
صادقنيَ ﴾ [النمل 59 :ـ ]64
ْ َ
ٌ َ َ
ْ
ُْ
قال آخر :أو ليس يف إنبات احلدائق ذات البهجة ،وتسيري األهنار خالل األرض،
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وإجابة املضطر إذا دعا ،وكشف السوء ،وجعلهم خلفاء األرض ،ما يبعث االبتهاج يف
النفس ،واحلب هلل ،ويدفع إىل عبادته وتوحيده ما دام هو امللجأ يف الشدائد ،واهلادى يف
ظلامت الرب والبحر ،ومرسل الرياح برشا بني يدى رمحته؟
احل ْمدُ ِيف ْاألُ َ
وىل
قال آخر :ويسأهلم مرة أخرى قائالَ :
﴿و ُه َو اهللهُ َال إِ َل َه إِ هال ُه َو َل ُه ْ َ
ِ
احلُك ُْم َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
َو ْاآل ِخ َر ِة َو َل ُه ْ
رس َمدً ا إِ َىل َي ْو ِم
ون ُق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إ ْن َج َع َل اهللهُ َع َل ْي ُك ُم ال هل ْي َل َ ْ
ا ْل ِقيام ِة من إِ َله غَري اهللهِ ي ْأتِي ُكم بِ ِضي ٍ
اء َأ َف َال ت َْس َم ُع َ
ون ُق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن َج َع َل اهللهُ َع َل ْي ُك ُم الن َهه َار
ْ َ
َ
َ َ َ ْ ٌ ُْ
ِ
رسمدً ا إِ َىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة من إِ َله غَري اهللهِ ي ْأتِي ُكم ِب َلي ٍل تَس ُكنُ َ ِ ِ
رص َ
ون َو ِم ْن َر ْمحَتِ ِه
َ
َْ
ْ ْ ْ
َ ْ َ
ون فيه َأ َف َال ُت ْب ُ
َ َ َ ْ ٌ ُْ
جع َل َل ُكم ال هلي َل والنههار لِتَس ُكنُوا فِ ِ
يه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع هل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾
َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ

[القصص 70 :ـ

 ..]73أوليس يف الليل الرسمد والنهار الرسمد ما يبعث اخلوف يف النفس ،واحلب ملن جعل
الليل والنهار خلفة!؟
قال آخر :والقرآن الكريم يبعث اخلوف من سوء مصري هؤالء املرشكني يوم القيامة،
فمرة يصورهم حماولني سرت جريمتهم بإنكارهم ،حني ال جيدون هلا سندا من احلق والواقع،
فيقول﴿ :ويوم نَح ُرش ُهم َمجِيعا ُثم َن ُق ُ ِ ِ
رش َكاؤُ ُك ُم ا هل ِذي َن ُكنْ ُت ْم تَزْ ُع ُم َ
ون
ََْ َ ْ ُ ْ ً ه
رش ُكوا َأ ْي َن ُ َ
ول ل هلذي َن َأ ْ َ
ُث هم َمل َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم إِ هال َأ ْن َقا ُلوا َواهللهِ َر ِّبنَا َما ُكنها ُم ْ ِ
ف ك ََذ ُبوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َض هل
رشكِنيَ ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ْ
رت َ
ون﴾ [األنعام 22 :ـ ]24
َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ
قال آخر :وحينا يصورهم ،وقد تربأ رشكاؤهم من عبادهتم ،فحبطت أعامهلم ،وضل
سعيهم ،وذلك حني يقول﴿ :ويوم نَح ُرش ُهم َمجِيعا ُثم َن ُق ُ ِ ِ
رش َكاؤُ ُك ُم
ََْ َ ْ ُ ْ ً ه
رش ُكوا َأ ْي َن ُ َ
ول ل هلذي َن َأ ْ َ
ون ُث هم َمل َت ُك ْن فِ ْتنَ ُت ُه ْم إِ هال َأ ْن َقا ُلوا َواهللهِ َر ِّبنَا َما ُكنها ُم ْ ِ
ا هل ِذي َن ُكنْ ُت ْم تَزْ ُع ُم َ
ف ك ََذ ُبوا
رشكِنيَ ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ْ
ِ
رت َ
ون﴾ [األنعام 22 :ـ ]24
ع ََىل َأ ْن ُفس ِه ْم َو َض هل َعن ُْه ْم َما كَا ُنوا َي ْف َ ُ
﴿و َم ْن
قال آخر :وحينا يصورهم هلكى يف أشد صور اهلالك وأفتكها ،إذ يقولَ :
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ِ

ِ

ِ

ٍ

ِ

يح ِيف َمكَان َسح ٍ
ُي ْ ِ
الس َامء َفت ْ
يق﴾ [احلج:
الر ُ
َخ َط ُف ُه ال هط ْ ُري َأ ْو َ ْهت ِوي بِه ِّ
رش ْك بِاهللهِ َف َك َأن َهام َخ هر م َن ه
 ..]31أما املصري املنتظر ملن يرشك باهلل فأن يلقى يف جهنم ملوما مدحورا.
يوجه النظر إىل
قال آخر :ومن أبرز صفات اهلل يف القرآن الكريم قدرته ،حيث ّ
مظاهرها ،ويأخذ بيدهم ليدركوا آثار هذه القدرة ،مبثوثة يف أرجاء الكون ويف أنفسهم.
قال آخر :فهذه األرض هو الذى بسطها فراشا ،وتلك السامء رفعها بناء ،وهذه
اجلبال بثها يف األرض أوتادا ،وهذه الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ،ووجه النظر
إىل هذه احلبوب فلقها بقدرته ،كام فلق النوى ليخرج منه النخل باسقات ،ويوجه أنظارهم
إىل ألوان املخلوقات وأنواعها.
قال آخر :قال تعاىل﴿ :واهللهُ َخ َل َق ُك هل داب ٍة ِمن م ٍ
اء َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِيش ع ََىل َب ْطنِ ِه َو ِمن ُْه ْم
َ
َ ه ْ َ
َم ْن َي ْم ِيش ع ََىل ِر ْج َل ْ ِ
ِ
يش ٍء
ني َو ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْم ِيش ع ََىل َأ ْر َب ٍع َ ْ
خي ُل ُق اهللهُ َما َي َشا ُء إ هن اهللهَ ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ِ
ير﴾ [النور]45 :
َقد ٌ
ِ
ِ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
َرش َ
ون َو ِم ْن
قال آخر :وقالَ :
رش َتنْت ُ
اب ُث هم إ َذا َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ
ِ
ِ
ِِ
مح ًة إِ هن ِيف َذلِ َك
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو هد ًة َو َر ْ َ
آ َياته َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأزْ َو ً
ون و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السامو ِ
ٍ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف َأ ْل ِسنَتِ ُك ْم َو َأ ْل َوانِ ُك ْم إِ هن
اختِ َال ُ
هَ َ
َآل َيات ل َق ْو ٍم َي َت َفك ُهر َ َ ْ َ
ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ ْل َعاملِنيَ َو ِم ْن آ َياتِ ِه َمنَا ُم ُك ْم بِال هل ْي ِل َوالن َهه ِار َوا ْبتِ َغاؤُ ُك ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه إِ هن ِيف َذلِ َك
َ
ِ
ِِ
ات لِ َقو ٍم يسمع َ ِ
َآلي ٍ
الس َام ِء َما ًء َف ُي ْحيِي بِ ِه
ْ َْ َ ُ
َ
رب َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ُينَزِّ ُل م َن ه
ون َوم ْن آ َياته ُي ِري ُك ُم ا ْل َ ْ
ِِ
ات لِ َقو ٍم يع ِق ُل َ ِ
ْاألَر َض بعدَ مو ِهتا إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
الس َام ُء َو ْاألَ ْر ُض
ْ َْ
َ
ون َوم ْن آ َياته َأ ْن َت ُقو َم ه
َْ َْ َ
ْ
ِ

ِ

بِ َأ ْم ِره ُث هم إِ َذا َدعَا ُك ْم َدع َْو ًة م َن ْاألَ ْر ِ
ت ُر ُج َ
ض إِ َذا َأ ْن ُت ْم َ ْ
ون﴾ [الروم 20 :ـ ]25

ِ
﴿خ َل َق السامو ِ
ات بِغ ْ ِ
َري ع ََم ٍد ت ََر ْو َهنَا َو َأ ْل َقى ِيف ْاألَ ْر ِ
قال آخر :وقالَ :
ايس َأ ْن َمتِيدَ
هَ َ
ض َر َو َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
بِ ُكم وب هث فِ ِ
يها ِم ْن ُك ِّل زَ ْوجٍ ك َِري ٍ
م﴾ [لقامن]10 :
الس َامء َما ًء َف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َ
ْ ََ
يها م ْن ُك ِّل َدا هبة َو َأنْزَ ْلنَا م َن ه
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ويوجه القرآن الكريم النظر إىل تواىل الليل والنهار ،وتسخري الشمس
قال آخر:
ّ
والقمر ،فيقولَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ هن اهللهَ ُيولِ ُج ال هل ْي َل ِيف الن َهه ِار َو ُيولِ ُج الن َهه َار ِيف ال هل ْي ِل َو َس هخ َر ه
الش ْم َس
ِ
جي ِري إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َو َأ هن اهللهَ بِ َام َت ْع َم ُل َ
احل ُّق َو َأ هن َما
ون َخبِ ٌري َذل َك بِ َأ هن اهللهَ ُه َو ْ َ
َوا ْل َق َم َر ُك ٌّل َ ْ
ِ

ِِ

ِ

ِ

َيدْ ُع َ
ري﴾ [لقامن 29 :ـ ]30
ون م ْن ُدونه ا ْل َباط ُل َو َأ هن اهللهَ ُه َو ا ْل َع ُّيل ا ْلكَبِ ُ

َاها
الس َام ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
ف َبنَ ْين َ
قال آخر :وكرر ذلك مرارا عدة ،كقولهَ ﴿ :أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِ َىل ه
ِ
ِ
ِ
يها ِم ْن ُك ِّل زَ ْوجٍ
هاها َو َما َهلَا ِم ْن ُف ُروجٍ َو ْاألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
َوزَ هين َ
ايس َو َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
يها َر َو َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
رص ًة َو ِذك َْرى لِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
ب
الس َامء َما ًء ُم َب َاركًا َف َأ ْن َب ْتنَا ِبه َجنهات َو َح ه
يب َونَزه ْلنَا م َن ه
َ ِهبيجٍ َت ْب َ

ات َهلا َط ْلع ن َِضيدٌ ِرزْ ًقا لِ ْل ِعب ِ
اس َق ٍ
يد والن ْهخ َل ب ِ
ْ ِ ِ
اد َو َأ ْح َي ْينَا بِ ِه َب ْلدَ ًة َم ْيتًا ك ََذلِ َك ْ
وج﴾
اخلُ ُر ُ
َ
ٌ
َ
احلص َ
َ
َ

[ق 6 :ـ ]11

﴿ه َو
قال آخر:
ويوجه القرآن الكريم النظر إىل قدرة اهلل تعاىل يف خلق البرش ،فيقولُ :
ّ
ف ي َشاء َال إِ َله إِ هال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم﴾ [آل عمران ،]6 :ويقول:
َ َ
َ
احلك ُ
َ
ا هلذي ُي َص ِّو ُر ُك ْم ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َك ْي َ َ ُ
ت َث َال ٍ
ون ُأمهاتِ ُكم َخ ْل ًقا ِمن بع ِد َخ ْل ٍق ِيف ُظ ُلام ٍ
﴿خي ُل ُق ُكم ِيف ب ُط ِ
ث َذلِ ُك ُم اهللهُ َر ُّب ُك ْم َل ُه املُْ ْل ُك َال
ْ َْ
َْ ْ ُ
َ
هَ ْ

ِ ِ
رص ُف َ
ون﴾ [الزمر]6 :
إ َل َه إ هال ُه َو َف َأنهى ُت ْ َ
ويصور القرآن الكريم قدرة اهلل الباهرة التي ال يعجزها يشء ،والتى
قال آخر:
ّ
يستجيب ألمرها كل يشء ،هبذا التّصوير البارع إذ قال﴿ :إِن َهام َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه
ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴾ [يس]82 :
وجه النظر إىل مظاهر قدرته ،اتذ ذلك ذريعة إىل إقناعهم بأمر البعث،
قال آخر :وملا ّ
فحينا يتساءل أمن خلق السموات واألرض ،ومل جيد مشقة يف خلقها يعجز عن إحياء
ات و ْاألَر َض و َمل يعي بِ َخ ْل ِق ِهن بِ َق ِ
ِ
ِ
اد ٍر
ه
َ َْْ َ
الس َام َو َ ْ
املوتى ،فيقولَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ هن اهللهَ ا هلذي َخ َل َق ه
ع ََىل َأ ْن ُحي ِيي ا َْملوتَى ب َىل ِإ هنه ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ِ
ير﴾ [األحقاف]33 :
ُ
ْ َ ْ َ
يشء َقد ٌ
ْ
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﴿خل ْل ُق
قال آخر :ويقرر أن خلق السموات واألرض أكرب من خلق الناسَ َ ،
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
هاس َو َلكِ هن َأ ْك َث َر الن ِ
ْرب ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
هاس َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [غافر ،]57 :ولذا
هَ َ
ض َأك َ ُ
َاها َر َف َع َس ْمك ََها َف َس هو َاها َو َأ ْغ َط َش
الس َام ُء َبن َ
صح هذا التساؤل ليقرواَ ﴿ :أ َأ ْن ُت ْم َأ َشدُّ َخ ْل ًقا َأ ِم ه
َاها َو ِْ
اجل َب َال
اها َأ ْخ َر َج ِمن َْها َما َء َها َو َم ْرع َ
اها َو ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َذلِ َك َد َح َ
َل ْي َل َها َو َأ ْخ َر َج ُض َح َ
ِ ِ
م﴾ [النازعات 27 :ـ ]33
َأ ْر َس َ
اها َمتَاعًا َل ُك ْم َوألَ ْن َعام ُك ْ
قال آخر :ومن أظهر صفات اهلل يف القرآن الكريم علمه ،وإحاطة علمه بكل يشء
﴿وما َي ْعزُ ُب َع ْن ر ِّب َك ِم ْن ِم ْث َق ِ
ال َذ هر ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َال
َ
يف األرض ويف السامء ،كام قال تعاىلَ َ :
ِ
ِ ِ
َاب ُمبِ ٍ
ْرب إِ هال ِيف كِت ٍ
ني﴾ [يونس]61 :
الس َامء َو َال َأ ْصغ ََر م ْن َذل َك َو َال َأك َ َ
ِيف ه
قال آخر :ويقول عىل لسان لقامن عليه السالم البنهَ ﴿ :يا ُبن هَي إِ ههنَا إِ ْن ت ُ
َك ِم ْث َق َال َح هب ٍة
ض ي ْأ ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
يف َخبِ ٌري﴾
ت ِ َهبا اهللهُ إِ هن اهللهَ َلطِ ٌ
الس َام َوات َأ ْو ِيف ْاألَ ْر ِ َ
م ْن َخ ْر َدل َف َت ُك ْن ِيف َص ْخ َرة َأ ْو ِيف ه

ذرة
[لقامن ..]16 :أرأيتم هذا التصوير املؤثر إلحاطة علم اهلل بكل يشء ،فال يغيب عنه موضع ّ
بني طيات صخرة أو يف طبقات السموات ،أو يف أعامق األرض.
قال آخر :ومن أظهر صفات اهلل تعاىل يف القرآن الكريم شدة قربه إىل الناس ،كام قال
ون ِمن نَجوى َث َال َث ٍة إِ هال ُهو رابِعهم و َال َمخْس ٍة إِ هال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم َو َال َأ ْدنَى ِم ْن
َ َ ُُ ْ َ
تعاىلَ ﴿ :ما َي ُك ُ ْ ْ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يش ٍء
َذل َك َو َال َأ ْك َث َر إ هال ُه َو َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما كَا ُنوا ُث هم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام عَم ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إ هن اهللهَ بِ ُك ِّل َ ْ
ِ
يم﴾ [املجادلة]7 :
عَل ٌ
قال آخر :وأمر الرسول  بأن خيرب الناس بقربه ،يسمعهم ويصغى إليهم إذا دعوا،
ِ
ِ ِ
يب َدع َْو َة الده ا ِ
ع إِ َذا َدعَان﴾ [البقرة]186 :
يب ُأ ِج ُ
﴿وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِّين َق ِر ٌ
فقالَ :
قال آخر :وال يستطيع فرد أن يعيش بعيدا عن عينهَ ﴿ ،ي ْع َل ُم َما َيلِ ُج ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َما
ِ
ِ
ِ
ِ
يها َو ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم َواهللهُ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون
الس َامء َو َما َي ْع ُر ُج ف َ
َخي ُْر ُج من َْها َو َما َين ِْز ُل م َن ه
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ِ

ري﴾ [احلديد]4 :
َبص ٌ

قال آخر :بل هو أقرب يشء إىل اإلنسان ،يعلم خلجات نفسه ،ويدرك أرساره
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه َون َْح ُن
وخواطره ال يغيب عنه منها يشءَ ،
ِ
َأ ْق َر ُب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِ
ل ا ْل َو ِريد﴾ [ق]16 :
قال آخر :ومن أظهر صفات اهلل تعاىل يف القرآن الكريم صفة العدل ،فقد أطال يف
تأكيد هذه الصفة ،وأكثر من تكريرها ،فكل إنسان جمزى بعمله ﴿وما اهللهُ ي ِريدُ ُظ ْلام لِ ْل ِعب ِ
اد﴾
ً َ
ُ
َ َ
احلا َفلِنَ ْف ِس ِه ومن َأساء َفع َليها وما رب َك بِ َ ِ ِ
ِ
ِ
ظ هال ٍم ل ْل َعبِيد﴾ [فصلت]46 :
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
[غافرَ ﴿ ..]31 :م ْن عَم َل َص ً
ِ
هاس َأ ْن ُف َس ُه ْم
هاس َش ْيئًا َو َلك هن الن َ
قال آخر :ويقرر يف رصاحة ﴿إِ هن اهللهَ َال َي ْظلِ ُم الن َ
ِ ِ

ِ

ٍ

ون﴾ [يونس﴿ ..]44 :إِ هن اهللهَ َال َي ْظل ُم م ْث َق َ
َي ْظل ُم َ
ال َذ هرة﴾ [النساء]40 :
قال آخر :وكان وصف القرآن الكريم هلل بالرمحة والرأفة واحللم والغفران والشكر،
أكثر من وصفه باالنتقام وشدة العذاب ،بل هو عندما يوصف هبام ،تذكر إىل جانبهام أحيانا
هاس َلرء ٌ ِ
يم﴾
وف َرح ٌ
صفات الرمحة؛ فكثريا ما يكرر القرآن الكريم معنى قوله﴿ :إِ هن اهللهَ بِالن ِ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ورا َر ِح ًيام﴾
[احلج ،]65 :وقولهَ :
﴿و َم ْن َي ْع َم ْل ُسو ًءا َأ ْو َي ْظل ْم َن ْف َس ُه ُث هم َي ْس َتغْف ِر اهللهَ َجيِد اهللهَ َغ ُف ً
[النساء]110 :

ِ ِ
مح َة َأ هن ُه َم ْن ع َِم َل
الر ْ َ
قال آخر :وأكد هذا الوصف حتى قالَ ﴿ :كت َ
َب َر ُّب ُك ْم ع ََىل َن ْفسه ه
ِ
ِ ِ
ِمنْ ُكم سوءا بِجها َل ٍة ُثم ت ِ
﴿و ُق ْل
يم﴾ [األنعام ،]54 :وقالَ :
ه َ
ْ ُ ً َ َ
ور َرح ٌ
َاب م ْن َب ْعده َو َأ ْص َل َح َف َأ هن ُه َغ ُف ٌ
ْت َخري الر ِ
ِ
محنَا
ْت َولِ ُّينَا َفاغ ِْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
امحِنيَ ﴾ [املؤمنون ،]118 :وقالَ ﴿ :أن َ
َر ِّب اغْف ْر َو ْار َح ْم َو َأن َ ْ ُ ه
ِ
ن﴾ [األعراف]155 :
َو َأن َ
ْت َخ ْ ُري ا ْلغَاف ِري َ
قال آخر :ويفتح باب رمحته وغفرانه ،حتى ملن أرسف ولج يف العصيان ،إذ يقول:
ِ
ِ ِ
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْمح َِة اهللهِ إِ هن اهللهَ َيغ ِْف ُر ُّ
وب َمجِي ًعا
الذ ُن َ
﴿ ُق ْل َيا ع َباد َي ا هلذي َن َأ ْ َ
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ِ

يم﴾ [الزمر]53 :
الرح ُ
ور ه
إِ هن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ

قال آخر :وبذلك كانت الصورة التي رسمها القرآن الكريم مليئة باألمل والرجاء،
حتيى يف النفس التفاؤل ،كام أن كثرة وصفه بالرمحة وأخواهتا ،جتعل عبادة اهلل منبعثة عن
احلب ،أكثر منها منبعثة عن الرهبة واخلوف.
قال آخر :ولكن ملا كان كثري من النفوس خيضع بالرهبة دون الرغبة وصف القرآن
الكريم اهلل بالعزة واالنتقام وشدة العذاب ،يقرن ذلك بوصفه بالرمحة حينا ،وال يقرهنا هبا
ِ
حينا آخر ،قال تعاىل﴿ :ا ْع َل ُموا َأ هن اهللهَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
يم﴾ [املائدة،]98 :
ور َرح ٌ
اب َو َأ هن اهللهَ َغ ُف ٌ
ب َش ِد ِ
يد ا ْل ِع َق ِ
ْب َو َقابِ ِل الت ْهو ِ
الذن ِ
وقال﴿ :غَافِ ِر ه
اب ِذي ال هط ْو ِل﴾ [غافر ،]3 :وقال﴿ :إِ هن َر هب َك

َل ُذو مغ ِْفر ٍة و ُذو ِع َق ٍ ِ
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم
اب َألي ٍم﴾ [فصلت ،]43 :وقالَ :
َ َ َ
﴿و َما آتَا ُك ُم ه
َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا هت ُقوا اهللهَ إِ هن اهللهَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
ف َو َم ْن عَا َد
اب﴾ [احلرش ،]7 :وقالَ ﴿ :ع َفا اهللهُ ع هَام َس َل َ

َفينْت َِقم اهللهُ ِمنْه واهللهُ ع َِزيزٌ ُذو انْتِ َقا ٍم﴾ [املائدة ،]95 :وقال﴿ :إِ هن ا هل ِذين َك َفروا بِآي ِ
ات اهللهِ َهل ُ ْم
َ
ُ َ
َ ُ
َ ُ
ع ََذاب َش ِديدٌ واهللهُ َع ِزيزٌ ُذو انْتِ َقا ٍم﴾ [آل عمران ،]4 :وقال﴿ :ومن ي ْضلِ ِل اهللهُ َفام َله ِمن َه ٍ
اد
َ ُ ْ
َ َ ْ ُ
َ
ٌ
ومن هي ِد اهللهُ َفام َله ِمن م ِض ٍّل َأ َليس اهللهُ بِع ِز ٍ ِ ِ
يز ذي انْت َقا ٍم﴾ [الزمر 36 :ـ ]37
َ
ْ َ
َ ُ ْ ُ
َ َ ْ َْ
قال آخر :وبرغم وصف اهلل تعاىل بالعزة واالنتقام واجلربوت كانت الصفة الغالبة
يف القرآن الكريم هى اإلنعام والرمحة والتفضل وأنه امللجأ والوزر ،جييب املضطر إذا دعاه،
ويكشف السوء ،وينجى يف ظلامت الرب والبحر ،فهي صورة حمببة إىل النفوس ،تدفع إىل
العبادة ،عبادة من هو جدير هبا ،لكثرة فضله وخريه وإنعامه.
قال آخر :وأفحم القرآن الكريم من ا ّدعى األلوهية من البرش إفحاما ال ملص له
منه ،وذلك يف احلديث الذى دار بني إبراهيم عليه السالم وامللك الذى ادعى أنه إله ،إذ
اهيم ر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِي
يم ِيف َر ِّبه َأ ْن آتَا ُه اهللهُ املُْ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َر ُ َ ِّ َ
يقولَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا هلذي َح ه
يب ا هلذي ُ ْ
اج إِ ْب َراه َ
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رش ِق َف ْأ ِ
ِ
س ِم َن املَْ ْ ِ
الش ْم ِ
يم َفإِ هن اهللهَ َي ْأ ِيت بِ ه
ت ِ َهبا ِم َن
يت َق َال َأنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
َو ُي ِم ُ
يت َق َال إِ ْب َراه ُ
ب َفب ِه َت ا هل ِذي َك َفر واهللهُ َال هي ِدي ا ْل َقوم ال ه ِ
ظاملنيَ ﴾ [البقرة]258 :
َ َ
املَْغ ِْر ِ ُ
ْ َ
َْ
قال آخر :وأرشد القرآن الكريم إىل أن العقل السليم والفطرة املستقيمة يرشدان إىل
وجود اهلل ّ
ويدالن عىل وحدانيته.
قال آخر :وبام أن اإليامن باهلل ووحدانيته ،أساس الدين اإلسالمى ،فقد رأينا كيف
عنى القرآن الكريم بإبراز صفاته التي تتصل باإلنسان خالقا له ،ومنعام عليه ،وعاملا بكل
صغرية وكبرية تصدر منه ،وقريبا منه أقرب إليه من حبل الوريد ،ورحيام به ،عادال ال
يظلمه ،وال يغبنه ،هيبه الرزق ،ويمنحه اخلري ،وجييبه إذا دعاه ..أو ليس من له هذه الصفات
الكاملة جديرا من الناس بالعبادة والتقديس والتنزيه عن النقص واإلرشاك؟
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ثالثا ـ الدين ..والنبوة
بعد أن انتهى املتحدث الثاين ،قام الثالث ،وقال :لقد جاء اآلن دوري ..واسمحوا
ِل أن أبدأ حديثي بام انتهى إليه حديث صاحبي ،فقد مررت مثله بالكثري من املشاهد التي
جعلتني أتعرف عىل اهلل تعاىل وعنايته ولطفه بخلقه ..وقد جعلني ذلك أبحث عن مظاهر
هدايته بعد أن تعرفت عىل مظاهر رمحته ..فيستحيل أن تكتمل الرمحة من دون اهلداية.
قالوا :كيف ذلك؟
قال :لقد كان من أهم القضايا التي جعلتني أهتدي إىل احلق األشواق التي كانت
متأل عقيل وقلبي ،وتدعوين إىل البحث عن اهلداة الذين قد يكون اهلل تعاىل اختارهم ليكونوا
سفراءه إىل خلقه ..ذلك أن تلك املعاين واملبادئ التي استفدهتا من أساتذيت يف املدرسة
الربوبية ،والتي تصور عدم احلاجة إىل ذلك مل تعد تقنع عقيل.
ولذلك رحت أبحث يف األديان مجيعا ،بل يف كل التاريخ وتراث البرشية عن هؤالء
اهلداة ..وقد مررت يف أثناء رحلتي بالكثري من املشاهد ،والتي أتاحها اهلل ليعرفني هبم،
وبأيرس الطرق وأمجلها ..وسأحكي لكم ما تشاءون منها ،لعله يكون يف بعضها من اإلرشاد
لعقولكم ما يغنيكم عن العنت الذي وصل إليه عقيل ،وهو يبحث عن احلق.

 .1النبوة ..والشهادات:
قال أحد احلضور :فحدثنا عن بداية تفكريك يف البحث عن النبوة ..وكيف تليت
عام كنت تراه من معتقدات بشأهنا؟
قال :لئن بدأت قصة صاحباي من العيادات الطبية ،فقد بدأت قصتي يف بعض
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املطارات التي قصدهتا للسفر إىل مؤمتر أقامته بعض املؤسسات اهلندية للحوار بني الربوبيني
و الربانيني ،ليطرح كل منهم ما لديه ..لكن لست أدري كيف حتولت أهدايف من رحلتي
متاما ..وبسبب ساعات حمدودة يف ذلك املطار ..فبعد أن كنت أرتب يف عقيل الكلامت التي
سأقوهلا ألدافع عن الربوبيني ،رصت أستقبل بكل أرحيية وطمأنينة األفكار التي يسوقها
الربانيون.
لقد بدأ ذلك بخرب نزل عىل نفيس حينها كالصاعقة ،لكني بعد ذلك محدت اهلل كثريا
عىل حصوله ..ألن اخلري كله كان يف تلك السعادات املعدودة.
حني أبلغنا املرشفون عىل املطار بأن عطبا أصاب الطائرة التي ستقلنا ،وأن الرحلة
ستتأخر إىل ساعات طويلة ،كنت أبحث عن أي يشء يمكنه أن يمرر تلك الساعات
الطويلة ..وقد شاء اهلل أن يكون ذلك الذي تومهته رشا هو بداية اخلري الذي تنزل عيل.
لقد شد انتباهي ـ وأنا أبحث عن أي يشء أتسىل به ـ سبعة رجال ،كانوا أصحاب
سمت ووقار ،كنت أنظر إليهم ،وكأين أنظر إىل احلكامء السابقني الذين كنت أقرأ أخبارهم
يف كتب التاريخ ..وبنفس الصورة التي أتيلها.
وعندما جلست إليهم مع اجلمع امللتفت هبم ،راحوا حيدثوننا كالما كثريا عن النبوة،
ورضورهتا ،وعدم تنافيها مع العقل ..وبام أن صاحبي األول قد ذكر لكم الكثري من ذلك،
فلذلك لن أذكر لكم ما ذكروه من هذا ..بل سأذكر لكم مشاهد أخرى ،تتمم ذلك.
شهادة التاريخ:
قلنا :فحدثنا عن أوهلا.
قال :بعد أن قال أولئك احلكامء تلك الكلامت التي ذكرت لكم خالصتها ،سمعنا
مذيع املطار يذكر بأن الطائرة قد هتيأت للطريان ،وأن العطب الذي هبا قد ُأصلح ،فتأسفت
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كثريا ،ألين كنت أمتنى أن أسمع املزيد من الكلامت من أولئك احلكامء الطيبني.
لكن اهلل تعاىل بكرمه وفضله ،مل حيرمني من صحبتهم ،بل وفر ِل منها ما مل يكن ِل
يف احلسبان ..فعندما رحت أركب الطائرة ،فوجئت بأهنم يركبوهنا معي ،وأن وجهتهم هي
نفس وجهتي.
وقد فوجئت بأحدهم ،وهو يقول ِل مبتسام :احلمد هلل الذي أصلح عطب الطائرة..
فلوال ذلك لظللنا يف األرض ،ومل نستطيع التحليق ..فنسأل اهلل أن يصلح عطب نفوسنا
لرتحل إليه ..فعطبها هو الذي حيول بينها وبني الرحلة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :كام أن رحلة أجسادنا حتتاج إىل القائد الذي يقود الطائرة ،ولواله مل تطر..
فكذلك رحلتنا للبحث عن حقائق وجود ،البد هلا من قائد ..وإال ضللنا الطريق ،أو مل نرس
أصال.
قلت :فكيف نميز القائد الكاذب من القائد املدعي؟
قال :باألنباء ..ألسنا عند دراسة أي علم ،نمر عىل التواريخ املرتبطة به ،لنميز اجليد
من الرديء ،واملقبول من املرفوض ،لنكمل بعدها مسرية من سبقنا ،ال أن نكرر نفس
سريهم ،ونفس أخطائهم.
قلت :بىل ..فكل بحث علمي نجده عادة يرجع للدراسات السابقة ،وهيتم هبا،
ويستفيد منها ،ليضيف إليها بعد ذلك ما يقدر عليه ،أو قد يراه كافية ال حتتاج ألي إضافة.
قال :فهكذا عليك أن تبحث عن قادة طائرة اهلداية اإلهلية ..حتر عنهم ،وابحث..
فام فاز إال الباحثون.
قلت :سمعتكم تتحدثون ..وقد أعجبتني طريقة كالمكم ..فمن أنتم؟
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قال :ن حن من قوم كنا نتوهم أن عقولنا كفيلة بأن جتيبنا عىل كل األسئلة ،وأن حتل
لنا كل املشكالت ،لكنا وجدناها تتلف يف كل يشء ..ثم وجدنا أنفسنا نتصارع وتنقسم
إىل شظايا يف كل مسألة نخوضها ..وحينها عرفنا أن حدسنا وظننا لن يوصلنا إىل يشء..
ألن كل منا يزعم أن عقله هو الذي هداه للحق الذي ال حق غريه ،لكنه يف تصور غريه كان
يف الباطل الذي ال باطل غريه.
قلت :فأنتم تقفون موقفا سلبيا من العقل إذن؟
قال :معاذ اهلل أن نفعل ذلك ..بل نحن نستعمله يف املحل الذي وضع له.
قلت :مل أفهم.
قال :سأرضب لك عىل ذلك مثاال ..هل ترى أنه يمكن أن تقلع الطائرة ،من دون
خارطة توضح هلا مسارها.
قلت :ال يمكن ذلك ..فالقائد مهام كان عبقريا حيتاج إىل اخلرائط التي توضح له
الوجهة واهلدف.
قال :فلو ُترك األمر لعبقريات القواد؟
قلت :حينها سنرى العجائب ..فكل قائد سيسري بالطائرة بحسب ما هيواه ،ال
بحسب ما حيتاجه املسافرون.
قال :فهكذا األمر مع عقولنا ..فهي مهام كانت ذكية وعبقرية حتتاج إىل مصادر
خارجية تعرفها باحلقائق التي ال يمكن للعقل املجرد أن يكتشفها ،كام ال يمكن لعقل الطيار
أن يضع اخلارطة من دون مصادر خارجية.
أردت حينها أن أحدثه ..لكن بعض مضيفي الطريان طلب منه احلضور ملركز
القيادة ،وقد تعجبت كثريا عندما رأيته يصافحه بحرارة ،وكأنه معه عىل معرفة سابقة.
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وعندما سألت املضيف بعد ذلك عن الرجل ،قال :حسبتك تعرفه عندما رأيتك
تتحدث معه ..إنه من أشهر علامء الطريان يف العامل ..بل هو مرتع لبعض أجهزهتا املرتبطة
باخلرائط.
قلت :وأولئك النفر الذين رأيتم معه.
قال :هم سبعة رجال ..نحن نطلق عليهم لقب احلكامء ..وهم كذلك ..حكامء
وعلامء ..ومتخصصون يف جماالت متلفة ..لكنهم لتواضعهم جتدهم يسريون يف كل حمل
يبرشون بام يؤمنون به ،وال يطلبون عىل ذلك جزاء وال شكورا.
قلت :لقد شوقتني إليهم ..فأين هي وجهتهم ،لعيل أسمع من حكمتهم ما يغنيني
عن احلكمة التي رست ألبرش هبا؟
قال :هم اآلن مسافرون إىل مؤمتر حول اإلصالح والنبوة والتاريخ ..وإىل نفس
املدينة التي ستنزل فيها الطائرة.
بعد أن نزلت يف تلك املدينة اهلندية العريقة ،ثم قصدت الفندق الذي حجز لنا
املسؤولون عن املؤمتر فيه غرفنا ،فوجئت بأن أولئك احلكامء قد نزلوا معي فيه ،وقد رسين
ذلك كثريا.
يف ذلك املساء خرجت إىل حديقة مجيلة قرب الفندق ،وقد كان من لطف اهلل تعاىل
وهدايته ِل أن رأيت أولئك احلكامء السبعة جيتمعون مع كبار األساتذة والباحثني من الذين
كنت أعرفهم.
وقد سمعت أحدهم يسأهلم ،وهو يقول :نحن نعرف جهودكم يف خدمة البحث
العلمي ..لكنا مل نكن نعلم بتحولكم إىل هذا املسار اجلديد الذي حتولتم به إىل حكامء
مبرشين ،ال جمرد باحثني منظرين ..فكيف حصل هذا التحول؟
326

قال أحدهم :قصة ذلك طويلة ..وال يمكننا يف هذا املجلس أن نقصها لكم ..لكنا
سنكتفي بذكر بعض األشعة التي اهتدينا هبا إىل شمس احلقيقة.
قال آخر :وهي ترتبط بالتاريخ كام ترتبط بالواقع ..ذلك ألننا علمنا أن الذي خيتاره
اهلل تعاىل هلداية عباده ،البد أن يكون له من الظهور ما يتيح للجميع االستفادة منه ..ألنه
كالشمس التي تيضء للجميع.
قال آخر :وهذا ما جعلنا نبحث يف أعامق التاريخ عن شمس اهلداية اإلهلية ..وقد
مررنا أثناء بحثنا بالكثري من الشموس التي أعجبنا هبا ..لكنا رأينا أن غيوما كثرية من
التحريفات والتشوهيات حتول بينها وبني أن تؤدي دورها يف اهلداية ..إىل أن وصلنا إىل
شمس اهلداية احلقيقية.
قال أحد احلضور :لقد شوقتمونا ..فهال تركتم اإلمجال ،واعتمدتم التفصيل..
أخربونا عن تلك الشموس التي أفلت.
قال أحد احلكامء( :)1فلنبدأ بالبالد التي نحن فيها اآلن ..أنتم تعلمون أن من أقدم
األمم عهدا هنادك اهلند ـ كام يذكرون ـ ففي تارخيهم مئات من العظامء والناهبني ..فهل يؤيد
التاريخ سرية أحد منهم؟ ..إن التاريخ ال يستطيع ذلك ،فكثري منهم ال يعرف الناس من
شؤون حياهتم وحقائق أحواهلم إال أسامءهم ،وهم ال حيظون يف كتب التاريخ بمكانة ،وإنام
تعد سريهتم من علم األساطري ،وخرافات الوثنية.
قال آخر :ومن أحظاهم تارخيا ،وأحسنهم سمعة رجال (مهاهبارتا وراماينا())2

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :الرسالة املحمدية ،ص  ،40فام بعدها.
( )2مها هبارتا وراماينا :امللحمتان اهلنديتان الكبريتان اللتان تقصان وقائع بعض األبطال من العظام اهلنود القدامى ،واحلروب التي جرت فيام بينهم يف
العصور القديمة.
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وأبطاهلا ،ومع ذلك فإن سرية أولئك الرجال ال ُتعد من التاريخ ،بل ال يعرف التاريخ
زماهنم ،فضال عن أن تتعني يف الزمان قروهنم ،أو تعرف من قروهنم سنوات حياهتم.
قال آخر :لقد درس بعض علامء أوربا تاريخ اهلند القديم درسا متواليا ،وقاسوا له
أقيسة ،وذهبوا يف ذلك شوطا بعيدا ،فصاروا يعينون عهد عظامء اهلنادك وأبطاهلم تعيينا..
وأكثر املحققني ال يعدون ذلك من التاريخ ،بل ال يعرتفون بأن هؤالء قد وجدوا يف العامل
يوما ما ،أو كان ملا حيك حوهلم من أساطري شبه وجود.
قال آخر :وهكذا عند غريهم من األمم ..فزرادشت ،صاحب املجوسية ال يزال
معظام عند كثري من أتباعه ،لكن التاريخ مل يكشف احلجاب عن وجوده احلقيقي بعد ،فهو
ال يزال رسا غامضا من أرسار التاريخ ،حتى شك بعض املؤرخني من األمريكيني
واألوربيني يف نفس وجوده ،أما املسترشقون الذين يعرتفون بوجوده التارخيي؛ فإهنم يثبتون
بعض شؤون حياته بظنون متباينة ،وأوهام متباعدة إثباتا ال يروي غلة ،وال يشفي علة.
قال آخر :ونحن ال نقول شيئا من عندنا يف سرية زرادشت ،بل نعرض عليكم نبذة
مما كتب عنه يف (دائرة املعارف الربيطانية للقرن العرشين) وهي تعد من أوثق املصادر يف
التاريخ ،فقد ذكرت أن زرادشت الذي عرفناه من أبيات شعرية يف (كاثا) غري زرادشت
الذي نراه يف (وستا) اجلديدة ،فاملوصوف يف املصدر األول مباين للمذكور يف املصدر الثاين
ومضاد له ..وعىل كل فإن األسطورة التي تشتمل عىل احلياة املستغربة ـ وقد نقل الكاتب
شؤونا يف سريته من كاثا ـ ال تدلنا عىل حياة زرادشت داللة واضحة ،وال هتدينا السبيل إىل
معرفته معرفة تارخيية ،بسبب ما نجد من غموض ال ندرك معناه.
قال آخر :وقد أخذ الكاتب يرسد املصنفات التي وضعت يف هذا العرص عن حياة
زرادشت ،وقال :إن مولده مل يعني بعد ،والشهادات عىل ذلك يناقض بعضها بعضا،
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والعهد الذي كان فيه زرادشت جمهول كذلك ،فاملؤرخون من اليونان اختلفوا فيه اختالفا
شديدا ،كام اختلف علامء عرصنا يف تعيني عهده ،وانتهى كاتب ترمجته يف دائرة املعارف
الربيطانية إىل القول بأننا ال نعلم زمن زرادشت البتة ،ونجهله جهال تاما.
قال آخر :ولذلك ،فإن خالصة ما نعلمه عن حياة زرادشت أنه ولد يف مقاطعة
أذربيجان ،ونرش دعوته يف بلخ وأطرافها ،وأن امللك هشتاسب دخل يف دينه ،ثم ظهرت
عىل يده معجزات ،وقد تزوج ،وولد له أوالد ،ثم تويف ..فهل يظن أحد أن هذه املعلومات
عن حياة رجل صاحب دعوة تكفي ألن يتخذ من حياته أسوة ،وأن يقتدى به يف مجيع
مراحل احلياة ،فيكون للناس رساجا يستضيئون بنوره يف ترصفاهتم ،وسلوكهم؟
قال آخر :فكيف يستطيع أحد من الناس أن يطمئن إىل اتاذ حياة زرادشت أسوة
لنفسه يف احلياة مادام الشك وتضارب اآلراء حيومان حوله زمانه ،وبلده ،ونسبه ،وأرسته،
ورشيعته ،ودعوته ،وكتابه ،ولغته ،وعام وفاته ،ومكان موته ،والروايات عن ذلك أوهام،
وأقيسة ،وظنون ال تغني من احلق شيئا.
قال آخر :ومع ذلك فإن املجوس ليس هلم سبيل إىل معرفة هذه األمور املرتاب فيها
إال ما زعمه بعض املسترشقني والباحثني من أهل أمريكا وأوربا ،وإن علم املجوس األصيل
بنبيهم وحياته وسريته ال يعدو ما يف (الشاهنامة) للفردويس ،ومن ذا الذي يعذرهم فيام
يعتذرون من أن كتبهم الدينية قد ذهبت هبا حروهبم مع اليونانيني ،وأن أعداءهم أبادوها.
قال آخر :ونحن ليس من غرضنا إال أن نثبت أهنا غري موجودة وال معلومة ،وال
هيمنا كيفية انعدامها ،وزواهلا ،وهذا يدل عىل أن حياة زرادشت مل تنل حظ الدوام والبقاء
حتى أنكر بعضهم شخصية زرادشت ،ووجوده التارخيي.
قال آخر :وهكذا ،فإنه مع كون دين (بوذا) أقدم األديان ،وأوسعها نطاقا ،وأكثرها
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انتشارا يف سالف األيام ،وكان له سلطان عىل اهلند ،والصني ،وآسيا الوسطى ،وأفغانستان،
وتركستان ،وال يزال إىل اآلن يف سيام ،والصني ،واليابان ،وتبت ..لكن ..هل يقيم التاريخ
وزنا لوجود بوذا؟ ..وهل يقدر مؤرخ عىل أن يعرض للناس صورة حقيقية لتارخيه؟ ..وهل
يستطيع كاتب أن يصف ظروفه ،وأحواله التي كان عليها يف حياته وصفا كامال ال يغادر
شيئا من حتديد زمن ميالده ،ووطنه ،وأصول دينه ،كام دعا هو إليه ،ومبادىء دعوته
وأهدافها؟
قال آخر :الذي نعلمه أن ذلك كله حمجوب عن علم الناس بظلامت كثيفة مرتاكمة،
وكل ما أمكن للباحثني أهنم حاولوا تعيني زمان وجوده بحوادث راجوات بالد (مكده)
ومل يكن هلم سبيل سوى ذلك ،وتسنى ملؤرخ أن يقارن زمن هؤالء الراجوات بملوك
اليونان الذين كانت بينهم وبني راجوات عدة روابط.
قال آخر :أليس من املستغرب أن بوذا الذي يبلغ عدد املنتسبني إليه ربع سكان
املعمورة ،وال حيفظ التاريخ من سريته إال عدة أقاصيص وحكايات ،لو أننا نقدناها
بمقاييس التاريخ لنتخذ ألنفسنا قدوة من حياته وسريته؛ خلرجنا من ذلك خارسين.
قال آخر :إن إحدى تلك األقاصيص تنبئنا بأنه ولد يف زمان غري معلوم يف واد من
أودية (نيبال) يف بيت ملك ،فكان ذكيا ،وذا طبيعة متوثبة ،وله نفس متدبرة ،وقلب
حساس ،فلام بلغ أشده ،وتزوج ،وصار أبا؛ اتفق أن رأى مجاعة من الفقراء والبؤساء ،فأثر
فيه منظرهم املؤمل ،وأثار يف نفسه كامن الرمحة والشفقة ،فخرج من وطنه هائام عىل وجهه
حتى بلغ (بنارس) ثم (كيا) و(باييل برت) ثم (راجكري) وتاه فيام بني ذلك من جبال وغابات
ومدن وقرى ،ومل يزل هائام عىل وجهه متجوال بني هذه البقاع النائية حتى بلغ يف جتواله إىل
(كيا) فتجلت له احلقيقة املحجوبة ،وهو حتت شجرة من أشجار (بيبل) فرأى نور احلق
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ساطعا ،وادعى أنه أدرك رس احلقيقة ،فخرج يدعو الناس إىل دينه بني (بنارس) و(هبار) ثم
مىض لسبيله ..هذه مجلة ما نعلم من سرية (بوذا) وحياته.
قال آخر :وهكذا ،فإن الذي نعلمه عن كونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن بوذا
مع أن املنتسبني لطريقته الدينية يبلغ عددهم مئات املاليني.
قال آخر :وهكذا عندما نبحث يف تاريخ األمم السامية التي بعث فيها مئات من
الرسل ،لكن التاريخ مل حيفظ لنا عنهم إال أسامء بعضهم ،وال نعلم عن هؤالء الرسل ـ من
نوح ،وإبراهيم ،وهود ،وصالح ،وإسامعيل ،وإسحاق ،ويعقوب ،وزكريا ،وحييى عليهم
السالم ـ إال بعض سريهم ،وقليال من صفحات حياهتم ،والذي نعلمه من ذلك ال يكاد
يروي غلة أو يشفي علة.
قال آخر :ومادام الذي غاب عن علمنا من ذلك أكثر بكثري من الذي عرفناه ،فكيف
يتسنى ملن شاء أن يتخذ من سريهتم أسوة كاملة حلياته يف مجيع أطوارها ،وهو مل يبلغه من
سريهم إال قليل؟
قال آخر :ذلك أن أسفار اليهود التي تضمنت سري هؤالء األنبياء قد خالج املحققني
من العلامء رضوب من الشك يف كل سفر من هذه األسفار ،عىل أننا إذا رضبنا صفحا عن
هذه الشكوك نرى سري هؤالء النبيني يف تلك األسفار ناقصة.
قال آخر :من األمثلة عىل ذلك أحوال موسى عليه السالم املذكورة يف أسفار
التوراة ،فإن مؤلفي (دائرة املعارف الربيطانية) أنفسهم توصلوا يف حتقيقاهتم إىل أن هذه
األسفار دونت ،ومجعت بعد موسى عليه السالم بقرون كثرية ،زد عىل ذلك أن التوراة
املوجودة فيها لكل حادثة روايتان متلفتان ،وحكايتان متباينتان ،كام حقق ذلك بعض علامء
األملان.
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قال آخر :بل ربام دفع بعض هذه الروايات بعضا فتعارضت أوالها بأخراها ،ونحن
نواجه الوصف املتعارض يف سري الرجال واحلوادث مجيعا ،ومن أراد أن يزداد علام هبذا
املوضوع فلرياجع مادة (بايبل) يف الطبعة األخرية من دائرة املعارف الربيطانية.
قال آخر :وإذا كان األمر كذلك فبأي منزلة من التاريخ ننزل حوادث العامل من آدم
إىل موسى عليهام السالم؟ ..وكيف نقدر قدر التاريخ الصحيح الثابت يف هذه األمور؟
قال آخر :وإذا رأينا أن نتساهل يف هذا األمر ،ورجعنا إىل أسفار التوراة اخلمسة
لنبحث عن عن حياته بال أي نقد ملا فيه من روايات ضعيفة؛ فإننا ال نجد يف هذه األسفار
اخلمسة من التوراة عن حياة موسى إال أنه بعد والدته تربى يف قرص فرعون ،وملا بلغ مبلغ
الرجال نرص قومه بني إرسائيل عىل ظلم فرعون مرة أو مرتني ،ثم هرب من مرص إىل
(مدين) من بالد العرب ،وتزوج فيها ،وأقام هناك برهة من الزمن ،ثم رجع منها إىل مرص،
وبينام هو يف طريقه إليها أوحي إليه من ربه ،وبعث إىل قومه نبيا وداعيا ،ثم لقي فرعون،
وأراه آيات بينات ،واستأذنه يف اخلروج ببني إرسائيل من مرص ،فلم يأذن له بذلك ،فخرج
هبم عىل حني غفلة من فرعون ،ووجد يف البحر طريقا بإذن اهلل ،وتبعه فرعون فأدركه
الغرق ..أما موسى فقصد بقومه إال بالد العرب ،ودخل هبم أرض الشام ،وجاهد من كانوا
عىل ال رشك من أهلها ،ومازال يقاتل وجياهد إىل أن هرم ،وبلغ من العمر عتيا ،وأرعشه
الكرب ،فجاءه املوت وهو عىل ربوة.
قال آخر :وقد اختتم سفر التثنية [ 5 :34ـ  ]10هبذه الفقرات( :إن عبد اهلل موسى
مات بإذن اهلل يف أرض موآب ،ودفنه اهلل يف اجلواء يف أرض موآب مقابل بيت فغور ،ومل
يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوم ..وكان موسى ابن عرشين ومئة سنة حني جاءه املوت...
ومل يقم بعد نبي يف إرسائيل مثل موسى)
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قال آخر :فهذه الفقرات من سفر التثنية وهو السفر اخلامس من التوراة املوحى إىل
موسى عليه السالم ،وال خيفى عىل ناظر هذا السفر أن الكلامت التي نقلناها مل ينطق هبا
موسى عليه السالم ،وهذا يدل عىل أن هذا السفر كله ،أو جزءه األخري عىل األقل ،ليس
ملوسى ،وأن الدنيا جتهل كاتب هذه السرية ملوسى.
قال آخر :ومما يلفت نظر القارئ قول القائل يف هذا السفر (ومل يعرف إنسان قربه ـ
أي قرب موسى عليه السالم ـ إىل اليوم) وقوله (مل يقم بعد نبي يف إرسائيل مثل موسى)..
فهاتان الفقرتان تدالن عىل أن هذا اجلزء األخري من سرية موسى عليه السالم قد أضيف
إىل كتاب حياته بعد أيام طويلة ذهبت فيها يد الدهر بآثار هذا املزار العظيم واملشهد الكبري
حتى عمي حمله عن األجيال التالية ،ونسوه ،بل أضيف هذا اجلزء من سرية موسى إىل سفر
التثنية بعد زمان طويل كان ُيرجى فيه أن يقوم يف إرسائيل نبي يسد فراغ موسى ،فنوه كاتب
السفر بأنه مل يقم بعد مثله.
قال آخر :وكل ذلك مع أن موسى عليه السالم عمر طويال ،وقد نسأ اهلل من أجله
حتى عاش عرشين ومئة سنة ،فام الذي نعرفه عن حياته الطويلة ،وبأي األعامل شغل فراغ
حياته املباركة ،وما هي النواحي التي نعلمها واضحة مفصلة من سريته احلافلة بكثري مما
كان ينبغي أن يعلم؛ لتحسن به األسوة؟
قال آخر :إننا ال نعلم إال مولده ،وشبابه ،وهجرته ،وزواجه ،وبعثته ،ثم قتاله
املرشكني إىل أن لقيناه مرة أخرى وهو يرتعش من الكرب ،وقد أدركه اهلرم ،وبلغ من العمر
عرشين ومئة سنة . .وهل يغنينا ذكر ما يتعلق بحياته اخلاصة مما يمر بكل إنسان يف حياته
وبيئته العادية؟
قال آخر :إن األمور التي كان حيتاج البرش إىل معرفتها من حياة موسى االجتامعية
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هي :األخالق ،والعادات ،واهلدي ،وكل ذلك ال نجده يف سريته ..أما ذكر أسامء الرجال،
وأنساهبم ،وأماكنهم ،وبالدهم ،وعددهم ،فمام ال هيمنا علمه يف مقام القدوة واألسوة
واهلداية ،مع أنه هو الذي نراه مفصال يف التوراة.
قال آخر :وكذلك نرى فيها شيئا كثريا من القوانني ،واملبادئ ،واألصول ،لكن هذه
األمور والتي سبقتها مهام تكن أمهيتها عند علامء اجلغرافيا ،واألنساب ،واحلقوق فإهنا ال
تعنينا نحن من جهة األسوة والقدوة يف احلياة ،وال تسد اخللل الواقع يف سرية موسى عليه
السالم من هذه الناحية؛ التي ال يكمل بياهنا إال بذكر أخالقه ،وشؤون حياته ،وأحواله يف
معارشته ،وهو ما ال بد منه ليتخذه البرش مثاال يعمل به.
قال آخر :وهكذا األمر عندما نرجع إىل أحوال املسيح عليه السالم وسريته املكتوبة
يف األناجيل ،واألناجيل كام تعلمون ـ كثرية ،غري أن أكثرية املسيحيني اقترصت عىل أربعة
أناجيل ،أما (إنجيل الطفولة) و(إنجيل برنابا) وغريمها فال يعتربوهنام ،ومع ذلك فإن
األناجيل األربعة التي اقترصوا عليها مل يلق أحد من الذين مجعوها سيدنا عيسى عليه
السالم.
قال آخر :وإذا تساءلنا :عمن رووا هذه األناجيل ،نجد التاريخ جيهل ذلك كل
اجلهل ،ويزداد املرء شكا إذا توصل إىل حقيقة أخرى ،وهي أن الرجال األربعة املنسوبة
إليهم هذه األناجيل األربعة ال يمكن القطع يقينا بأهنم هم الذين مجعوها يف الواقع ..فإذا
كان األشخاص املنسوبة إليهم هذه األناجيل ال يطمئن التاريخ إىل صدورها عنهم فكيف
يطمئن إىل صحتها؟
قال آخر :وزاد الطني بلة أننا ال نعلم يقينا اللغة التي كتبت هبا هذه األناجيل يف
األصل ،ويف أي زمان كتبت ..فقد اختلف مفرسو األناجيل اختالفا شديدا يف تعيني زمان
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مجعها ،وتدوينها ،فمن قائل :إهنا كتبت سنة  60للميالد ،ومن قائل :إهنا مجعت بعد ذلك
التاريخ بكثري ،وذهب بعض نقدة العلامء األمريكيني مذهبا بعيدا مستغربا يف أمر املسيح،
ووالدته ،ووفاته ،ودين التثليث ،فأنكر ذلك الناقد األمريكي وجود املسيح عليه السالم
قائال :إن هذا كله من األساطري ،وإن ما ذكروه عنه إنام هو بقية من بقايا وثنية الروم
واليونان؛ إذ أن تلك األمم كانت تدين بمثل هذه األفكار والعقائد يف آهلتهم وأبطاهلم
القدماء.
قال آخر :كل ذلك حصل مع أن أوربا املسيحية قد محلها حافز البحث والكشف
عىل أن تستثري بطون الصحارى ،وقلل اجلبال ،وأطراف الصخور واألطالل الدارسة،
ومظان اآلثار ،وجماالت احلوادث التي مرت عليها األحقاب الطويلة ،فكتب املسترشقون
التار يخ القديم لبابل ،وأشور ،والعرب ،والشام ،ومرص ،وإفريقية ،واهلند ،وتركستان،
وأخذوا يالئمون بني احلوادث القديمة املجهولة الزمن ،ويعرضوهنا عىل الناس واضحة،
نقية ،منسقة ،مرتبطا بعضها ببعض ،وطفقوا يعثرون عىل الصفحات املفقودة من كتاب
التاريخ القديم للبرش ،إال أهنم قد أعياهم البحث والفحص ،فلم جيدوا الصفحات املفقودة
عن حياة نبيهم ..وقد استفرغ العالمة رينان جهده ،ولقي من العناء والنصب مبلغا عظيام
ليقف عىل حياة عيسى كاملة تامة ،ومع ذلك فإن شؤون املسيح عليه السالم وأحواله ال
تزال رسا مكنونا يف ضمري الزمن مل يبح به لسانه بعد.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن املسيح عليه السالم عاش يف هذه الدنيا ثالثا
وثالثني سنة كام يروي اإلنجيل ،واألناجيل املوجودة يف األيدي ـ عىل ما يف رواياهتا من
ضعف ولبس ـ مقصورة عىل ذكر أحواله ملدة ثالث سنوات من أواخر حياته وحسب.
قال آخر :فنحن ال نعلم عن حياته علم اليقني إال أنه ولد ،وجيء به إىل مرص ،وأراه
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اهلل آية أو آيتني يف صباه ،ثم غاب عن الناس ،وظهر هلم وهو يف الثالثني من عمره ،فنراه
قائام يعظ املالحني ،وصيادي السمك عىل الشواطىء ،ويف بعض الربوات ،فصحبه مجاعة
من حوارييه ،وقد جادل اليهود ،وناظرهم يف بعض األحيان ،إىل أن محل اليهود احلكام
الروميني عىل القبض عليه ،ورفع أمره إىل حمكمة يرأسها قاض من الروم ،فقىض عليه
بالصلب ،وبعد ثالثة أيام وجد قربه خاليا من جسده عليه السالم.
قال آخر :وكل هذا يدعو إىل التساؤل :أين قىض املسيح عليه السالم الثالثني أو
اخلمس والعرشين سنة عىل األقل من حياته؟ ..وفيم قضاها؟ ..وبأي األعامل شغل هذا
الفراغ الواسع من عمره؟ ..إن الدنيا ال تعلم عن ذلك شيئا ولن تعلم ..والسنوات الثالث
األخرية ماذا نجد فيها؟ آيات ومعجزات معدودات ،وبعض العظات ،ثم قيل :إنه صلب،
فانطوت صحيفة حياته.
قال آخر :أليس كل هذا مما يوهن األمر فيام يتعلق بعض سرية املسيح عليه السالم،
وموقف التاريخ من ذلك؟ ..وبذلك ،كيف يمكن اتاذ األسوة الكاملة التي تطمئن هلا
القلوب إن مل تكن مجيع نواحي احلياة يف الشخصية املقتدى هبا معلومة ،وليس فيها ما جيهله
الناس ،وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ.
قال آخر :ذلك أن املقتدى به والذي يتخذ الناس من حياته أسوة ال بد أن تكون
حياته كلها واضحة صافية كاملرآة ،ليلها كنهارها ،لتبني للناس املثل العليا التي حيتذوهنا يف
حياهتم بجميع أطوارها ومناحيها.
بعد أن ذكر احلكامء السبعة هذه احلقائق التي مل يستطع أحد أن جيادهلم فيها ،قال
أحد احلضور :وعينا هذا ،وال نحسب أننا نخالفكم فيه ..لكن ما هي النتيجة التي آلت
إليها أبحاثكم ،هل يئستم من وجود اهلداة الذين حفظ التاريخ هدهيم؟
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قال أحد احلكامء :بعد أن كدنا أن نيأس ..هدانا اهلل تعاىل إىل شمس احلقيقة التي مل
تأفل ،وال يمكن أن تأفل ،ألهنا إن أفلت ،فستعيش البرشية يف مدهلامت الظلامت ..ولذلك
كان من رمحة اهلل تعاىل أن حفظ هلا ما حيفظ هدي كل أولئك الذين أفلت شموسهم.
قال أحد احلضور :فمن هي هذه الشمس التي مل تأفل ،ويستحيل أن تأفل؟
ما قال ذلك ،حتى سمعنا اآلذان يردد [حممد رسول اهلل] ،ومن مآذن متلفة ..حينها
قال أحد احلكامء :هذا الصوت الذي يردد هنا كام يردد يف مجيع أنحاء العامل هو الذي يدل
عىل تلك الشمس التي مل تأفل ولن تأفل ..بل ال تزيدها األيام إال ظهورا وانتشارا.
قال آخر :لقد نظرنا يف حياة أصحاب النحل ،ودعاة امللل ،وهداة البرش من األنبياء
والرسل نظر الناقد البصري ،وتأملنا هداهم ،وسريهم؛ فلم نجد فيمن تقدم ذكرهم من
يمكن أن يتخذ من حياته مثال أعىل للحياة اإلنسانية إال حممدا  ،وهديه ،وسريته ،فهو
الذي أرسله اهلل ليكون فيه أسوة لبني آدم يف مجيع نواحي حياهتم ،وأطوارها ،وأحواهلا.
قال آخر :ونحن ال نقول ذلك جزافا ألجل عقيدة خاصة نعتقدها ،وإنام هي حقيقة
يشهد هلا التاريخ ،وتؤيدها الرباهني ،والدالئل.
قال آخر :ف السرية التي حيق لصاحبها أن يتخذ الناس من حياته أسوة حسنة ،ومثال
أعىل ،يشرتط هلا قبل كل يشء أن تكون سرية (تارخيية) ،أما السرية القائمة عىل أساطري،
وأحاديث خرافة ،ال تدعمها الروايات املوثوق بصحتها؛ فإن من طبيعة اإلنسان أاليتأثر بام
حيكى له من سرية لشخصية مفرتضة ،ال يعرف هلا التاريخ أصال صحيحا ،وإنام اختلق هلا
املناقب أناس أحسنوا الظن هبا ،فرفعوا مكاهنا ،وقد خيدعون هبذه املناقب بعض الناس أمدا
قصريا حني يعرضوهنا عليهم يف حلة قشيبة من األلفاظ ،وثوب قشيب من العبارات ،ثم
ال تلبث احلقيقة أن تظهر من وراء غالئل األوهام ،فيعرض الناس عنها إعراضا؛ ألهنا
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قامت عىل غري أساس من التاريخ.
قال آخر :لذلك ال بد لكل سرية من سري الكامل اإلنساين يدعى الناس إىل االقتداء
هبا ،واتاذها أسوة أن يدعمها التاريخ ،ويشهد هلا املحققون ،وهلذا نرى النفوس البرشية ال
تتأثر باألساطري واألوهام كتأثرها بحوادث التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات األثبات.
قال آخر :وذلك ألن سرية الرجل العظيم الكامل ال تعرض عىل الناس ليشغلوا هبا
أوقات فراغهم ويروحوا هبا عن أنفسهم يف حالة امللل أو الضجر ،بل تعرض عليهم ليدعوا
إىل االقتداء هبا واتاذها نرباسا حلياهتم يسريون عىل ضوئها يف ظلامت احلياة القتحام
العقبات.
قال آخر :وكم من عقبة تعرتض اإلنسان يف حياته ،فيحتاج إىل من يسري أمامه ليأخذ
بيده يف اجتيازها ،فإن مل تكن الشخصية تارخيية كيف يدعى الناس إىل االقتداء هبا ،وهي يف
الواقع مفرتضة ،واملناقب التي تذكر عنها من األساطري واألوهام!؟
قال آخر :وقد وجدنا من خالل البحث الطويل املفصل أن السرية املحمدية هي
السرية التامة الكاملة الشاملة جلميع أطوار احلياة ،وما من حياة أحد ـ مهام بلغت من صحة
التاريخ وثبوت الرواية ـ يصح أن يكون منها للناس أسوة تتبع ومثال يقتدى به إال إذا كانت
متصفة بالكامل ،وال تكون حياة أحد كاملة ومنزهة عن العيوب واملثالب إال إذا كانت
معلومة للناس بجميع أطوارها ،ومتجلية هلم دخائلها من كل مناحيها ..وحياة حممد



من ميالده إىل ساعة وفاته معلومة للذين عارصوه ،وشهدوا عهده ،وقد حفظها التاريخ
عنهم ملن بعدهم.
قال آخر :لقد حفظ لنا التاريخ مجيع شؤونه  وأطوار حياته من والدته ،ورضاعه،
وطفولته إىل أن صار يافعا وشابا ..وقد حفظ التاريخ عن هذا النبي اشتغاله يف التجارة،
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وكيفية زواجه ،وعلم الناس سجاياه يف صداقته ،ويف وفائه للناس قبل النبوة ،واتصلوا به
حني اتذوه أمينا ،وأقاموه حكام فيام اختلفوا فيه من نصب احلجر األسود يف موضعه من
الكعبة ،ثم وقفوا عىل أمره حني حبب اهلل إليه اخللوة ،فاعتزهلم يف غار حراء ،ثم علموا
حاله حني نزل عليه الوحي من رب العاملني ،وحني بدأ أمر اإلسالم يظهر للوجود ،فأخذ
يدعو الناس إليه ،ويبلغ ما أنزل عليه.
قال آخر :وقد رأى التاريخ كيف خالفوه وعاندوه ..وهل غاب عن التاريخ ما لقي
 يف نرش اإلسالم من جهد وعناء ،وما قابله به أهل الطائف حني سار إليهم ينهاهم عن
عبادة األوثان ،ويأمرهم بعبادة الرمحن؟ ..ثم هل خفي عن التاريخ أمر هجرته ،ومع من
هاجر ،والغزوات التي غزاها ،واألسباب الباعثة عليها ،وموقفه من اهلدنة إذا هادن،
وعهوده إذا عاهد؟
قال آخر :والذين طالعوا كتب السرية النبوية يعلمون ما ذكرنا ،وما مل نذكر ،وقد
وقفوا عىل كتبه  إىل امللوك ،واألقيال ،والوالة ،يدعوهم فيها إىل دين اهلل ،دين السالم
والوئام ،وعرفوا جهاده يف سبيل احلق ،وما بذله يف تبليغ دعوة اإلسالم إىل الناس ،إىل أن
أكمل اهلل لإلنسانية دينها ،وحج  حجة الوداع ،وتوفاه اهلل إليه ..فهل يف يشء من ذلك ما
جيهله التاريخ ،وهل فيام يتعلق هبذا الرسول األعظم ورسالته ما أسدل عليه ستار من
خفاء؟
قال آخر :لقد حفظ املؤرخون كل شؤون حياة النبي  ،وأحواله ،وأخباره كلها،
ومل يرتكوا أمرا من أموره ،وال شأنا من شؤونه إال ذكروه.
قال آخر :حتى لقد وصفوه يف قيامه ،وجلوسه ،وهنوضه من النوم ،وهيئته يف
ضحكه ،وابتسامه ،وعبادته يف ليلة وهناره ،وكيف كان يفعل إذا اغتسل ،وإذا أكل ،وكيف
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كان يرشب ،وماذا كان يلبس ،وكيف يتحدث إىل الناس إذا لقيهم ،وما كان حيب من
األلوان ،ومن الطيب ،وما هي حليته وشامئله ،ووصفوا جسده الطاهر وصفا كامال كأنك
تراه.
قال آخر :لقد صدق فولتري يف كلمته املشهورة( :إن الرجل ال يكون عظيام يف داخل
بيته ،وال بطال يف أرسته) يريد أن عظمة املرء ال يعرتف هبا من هو أقرب الناس إليه،
الطالعه عىل دخيلته يف مباذله ..وهذا احلكم يشذ عن الرسول  ،حيث يقول باسورت
سمث( :إن ما قيل عن العظامء يف مباذهلم ال يصح ـ عىل األقل ـ يف حممد رسول اإلسالم)،
واستشهد بقول كبن( :مل يمتحن رسول من الرسل أصحابه كام امتحن حممد أصحابه ،إنه
قبل أن يتقدم إىل الناس مجيعا ،تقدم إىل الذين عرفوه إنسانا املعرفة الكاملة ،فطلب من
زوج ته ،وغالمه ،وأخيه ،وأقرب أصدقائه إليه أن يؤمنوا به نبيا مرسال ،فكل منهم صدق
دعواه ،وآمن بنبوته ..وإن حليلة املرء أكثر الناس علام بباطن أمره ،ودخيلة نفسه ،وألصقهم
به ،فال يوجد من هو أعرف منها هبناته ،ونقائصه ،أليس أول من آمن بمحمد رسول اهلل
زوجه الكريمة التي عارشته مخسة عرش عاما ،واطلعت عىل دخائله يف مجيع أموره،
()1

وأحاطت به علام ومعرفة ،فلام ادعى النبوة كانت أول من صدقه يف نبوته)

قال آخر :إن أعظم الناس ال يأذن لزوجه بأن حتدث الناس عن مجيع ما تراه من
حليلها ،وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله ،لكن رسول اهلل  أذن لزوجاته بأن يقلن
عنه للناس كل ما رأينه منه يف وضح النهار أو يف ظلمة الليل ،وأن يتحدثن يف الساحات،
واملجامع بام يشاهدن منه يف احلجرات ،فهل عرفت الدنيا رجال كهذا الرجل يثق بنفسه كل

( )1عن :الرسالة املحمدية ،ص .95
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هذه الثقة ،ويعتمد عليها إىل هذا احلد ،وال خياف قالة السوء عنه من أحد؛ ألنه أبعد الناس
عن السوء؟
قال آخر :وهكذا أذن رسول اهلل  ألصحابه وملن حيرض جمالسه أن يبلغوا عنه ملن
غاب عنها ،وهذا اإلذن عام ملا يكون عنه يف بيته ،وبني أهله وعياله ،أو ما يصدر عنه يف
حلقته مع أصحابه ،أو ما يقفون عليه من أعامله ،وأقواله عند تعبده يف مسجده ،أو قيامه
عىل منربه خطيبا ،أو جهاده يف ساحة احلرب جتاه أعدائه ،وهو يسوي صفوف املجاهدين
يف سبيل اهلل ،أو إذا خال إىل ربه يف حجرة منعزلة يف بيته يعبد اهلل ويترضع إليه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن أعداءه أفرغوا كل جهدهم ،واستنفذوا كل
سعيهم؛ ليقفوا عىل دخيلة من دخائله ،وليؤاخذوه بحقيقة يعلموهنا عنه ،فلم يستطع أحد
منهم أن جيد له ناحية ضعف ،وال ما يندد به.
قال آخر :بل إن رسول اهلل  مل يقض حياته كلها بني أحبابه وأصحابه ،بل قىض
أربعني سنة من عمره يف مكة قبل أن يبعث ،فكان بني أهلها مرشكي قريش ،وكان يتعاطى
فيهم التجارة ،ويعاملهم يف أمور احلياة ليل هنار ،وهي احلياة اليومية ،وما تنطوي عليه من
أخذ وعطاء ،ومن شأهنا أن تكشف عن أخالق املرء ،فيتبني للناس فسادها وصالحها،
وهي عيشة طويل طريقها ،كثرية منعطفاهتا ،وعرة مسالكها ،تعرتضها وهدات مما قد يصدر
عن املرء من خيانة ،وإخفار عهد ،وأكل مال بالباطل ،وعقبات من اخلديعة واخليانة،
وتطفيف الكيل ،وبخس احلقوق وإخالف الوعد ..وإن الرسول  اجتاز هذه السبيل
الشائكة الوعرة ،وخلص منها ساملا نقيا ،مل يصبه يشء مما يصيب عامة الناس ،حتى لقد
دعوه (األمني)
قال آخر :بل إن قريشا بعد بعثته وادعائه النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم،
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وأمواهلم لعظيم ثقتهم به ،وقد علمتم أنه  ملا هاجر من مكة خلف فيها عليا لريد ما كان
لديه من الودائع إىل أهلها.
قال آخر :فقريش خالفوه أشد اخلالف يف دعوته ،ومل يرتكوا سبيال إىل ذلك إال
سلكوه ،فقاطعوه ،وعاندوه ،وصدوا عن سبيله ،وألقوا عليه سىل جزور وهو يصيل ،ورموه
باحلجارة ،وأرادوا قتله ،وكادوا له كيدهم ،وسموه ساحرا ،ودعوه شاعرا ،وفندوا آراءه،
وسخفوا حلمه ،ولكن مل جيرؤ أحد منهم عىل أن يقول شيئا يف أخالقه ،وال أن يرميه
باخليانة ،أو ينسب إليه الكذب يف القول ،أو إخالف الوعد ،أو إخفار الذمة ،أو نقض
العهد.
قال آخر :أمل يكن يكفي قريشا يف ردهم عىل رسول اهلل  أن يذكروا أمورا عمل
فيها بغري احلق ،وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم وعدا ،أو خاهنم يف أمواهلم ،أو كذهبم يف
يشء مما قاله هلم؟
قال آخر :إن قريشا أنفقوا أمواهلم ،وبذلوا نفوسهم يف عداوة الرسول ،وضحوا
بفلذات أكبادهم يف قتاله حتى قتل منهم وجرح كثريون ،لكنهم مل يستطيعوا أن يدنسوا
سمعته الطاهرة ،وال أن يصموه بيشء يف عظيم أخالقه.
قال آخر :لقد ذكر املؤرخون أن عظامء قريش كانوا جمتمعني ذات يوم يف نادهيم،
فجرى ذكر الرسول  ، وفيهم النرض بن احلارث ،وكان رجال داهية حمنكا ،وعاملا
باألخبار ،فقال هلم :يا معرش قريش! لقد أعياكم أمر حممد ،وعجزتم عن أن تدبروا فيه رأيا
ملا أصابكم به ..إن حممدا قد نشأ فيكم حتى بلغ مبلغ الرجال ،وكان أحب الناس إليكم،
وأصدقهم فيكم ،واتذمتوه أمينا ،فلام وخطه الشيب ،وعرض عليكم هذا األمر قلتم
ساحر ،وكاهن ،وشاعر ،وجمنون ..تاهلل لقد سمعت كالمه فليس فيه يشء مما ذكرتم!
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قال آخر :وأبو جهل كان أشد الناس عداوة للرسول ،وقد قال له ذات يوم :يا حممد
إين ال أقول :إنك كاذب ،لكني أجحد الذي جئت به ،وما تدعو إليه ..فأنزل اهلل هذه اآلية:
ون َفإِهنم ال يكَذبون ََك ولكِن الظاملِنيَ بِ ِ
﴿ َقدْ َنع َلم إِنه َليحزُ ُن َك ِ
الذي َي ُقو ُل َ
آيات اهللِ
َ
ُ ُ
ْ ُ ُ َ ْ
ُْ
جي َحدُ َ
ون﴾
َْ
قال آخر :وملا تلقى الرسول أمر ربه بأن يدعو ذوي قرباه إىل اإلسالم ،وينذر عشريته
األقربني؛ صعد اجلبل؛ ونادى :يا معرش قريش! فلام اجتمعوا؛ قال :هل كنتم مصدقي إن
قلت :إن جيشا قد بلغ سفح هذا اجلبل؟ قالوا :ما جربنا عليك كذبا قط.
قال آخر( :)1وملا أرسل النبي  كتاب الدعوة إىل هرقل عظيم الروم؛ دعا هرقل أبا
سفيان ليسأله عن هذه الدعوة وصاحبه ،وأنتم تعلمون أن أبا سفيان كان يومئذ عىل العداوة
لإلسالم ورسوله مدة ست سنوات متوالية انقضت بحشد املقاتلة ،واستنفار املرشكني
حلرب املسلمني ..وانظروا إىل هذا املوقف يدعى فيه عدو ليسأل عن عدوه اللدود الذي
يتمنى لو استطاع أن يقتله ،ويمحو اسمه ،وخيفض من شأنه ،ثم يدعى إىل جملس رجل
عظيم صاحب سلطان ليشهد عنده يف عدوه ..فسأله هرقل عن النبي  :كيف نسبه
فيكم؟ ..قال أبو سفيان :هو فينا ذو نسب ..فقال هرقل :هل قال هذا القول منكم أحد
قبله؟ ..قال أبو سفيان :ال ..قال هرقل :هل كان من آبائه من ملك؟ ..قال أبو سفيان :ال..
قال هرقل :فأرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ ..قال أبو سفيان :بل ضعفاؤهم ..قال
هرقل :أيزيدون أم ينقصون؟ ..قال أبو سفيان :بل يزيدون ..قال هرقل :فهل يرتد أحد
منهم سخطة لدينه؟ ..قال أبو سفيان :ال ..قال هرقل :فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ ..قال

( )1البخاري ()1076 /3

343

أبو سفيان :ال ..قال هرقل :فهل يغدر؟ ..قال أبو سفيان :ال ،ونحن منه يف مدة ال ندري
ما هو فاعل فيها ..قال هرقل :ماذا يأمركم؟ ..قال أبو سفيان :يقول :اعبدوا اهلل وحده،
وال ترشكوا به شيئا ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،ويأمرنا بالصالة ،والصدق ،والعفاف،
والصلة.
قال آخر :فهل جتدون شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ إن املوقف حرج ،والسائل
ملك ذو شوكة وقوة ،يسأل رجال مأل الضغن صدره عن أمر الرسول ،فال يقول فيه إال
الصدق ،واحلق ..فهل جتدون رسوال كامال أعظم من حممد  ،وأي شهادة أصدق من
هذه الشهادة؟ إن تاريخ الرسل أعجز من أن يأيت بمثلها عن غريه.
قال آخر :ونحب أن نلفت أنظاركم إىل أمر آخر جدير بأن هتتموا له ،وتعنوا به ،وهو
أن الذين آمنوا بمحمد  أوال كانوا رجاال من أمة عريقة يف احلرية ،ذات عقول ناضجة
وفطنة ،وهلم محاسة ومحية ،مل تلن قناهتم حلكومة قاهرة ،وال ذللت أنفتهم دولة قوية منذ
فجر التاريخ ،وكانت هلم جتارة واسعة النطاق تصدر فيها ،وترد سلعهم وأمتعتهم بني بالد
وبالد ،وكانت مملكة فارس ،وبالد الشام ،ومرص ،وآسيا الصغرى مرضهبم وموارد
جتاراهتم ،والحتكاكهم باألمم املتمدنة ولقائهم الرجال من متلف األمم تفتقت آراؤهم،
واتسعت عقوهلم ،وازدادت جتارهبم.
قال آخر :فهل يسوغ يف العقل ،أن من أويت مثل هذا العقل الراجح ،واملواهب
العظيمة ،والرأي احلصيف خيفى عليه يشء من أمر هذا الرسول  ،أو ينخدع به!
قال آخر :هؤالء الرجال هم الذين نقلوا عنه ما شهدوه بأنفسهم ،وسمعوه باذاهنم،
وكانوا يرون االقتداء به سعادة هلم ،واالهتداء هبديه رشفا هلم يف الدنيا ،وذخرا هلم يف
اآلخرة ،فاقتفوا آثاره ،وسلكوا سبيله ،واستنوا بسنته ،وهذا دليل واضح عىل أنه الرسول
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الكامل ،وأنه عىل احلق ،ومما ال يرده ،وال جيادل فيه إال مكابر.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن رسول اهلل حممدا  مل حياول أن خيفي عن الناس
أمرا من أموره ،وال أن يكتمهم حالة من حاالته ،لذلك عرفوه كام كان يف الواقع ،وهو اآلن
يف أذهان عارفيه كام كان يف أعني مشاهديه.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك ،فإن من طباع الناس ـ وال سيام من يقوم هلم باإلصالح
واهلداية والتهذيب ـ أهنم ال حيبون أن يظهر للناس من نفوسهم ما يؤاخذون به ،أو يعاب
عليهم ..ويف القرآن احلكيم عدة آيات نبه اهلل فيها رسوله عىل بعض خطئه ،فكان الرسول
يتلو هذه اآليات كلها عىل الناس ،ويدعوهم إىل حفظها وإىل تالوهتا يف الصالة واملساجد،
وال تزال هذه اآليات كأخواهتا ـ تتىل بألسنة أتباع حممد رسول اهلل  ،فحيثام يبلغ انتشار
الدين املحمدي ،ويدين به كثري أو قليل من الناس تتىل هذه اآليات ،ولوال أن هذه األمور
ذكرت يف القرآن ملا انترش العلم هبا هذا االنتشار ،وهكذا السرية الطاهرة ،واحلياة الكاملة
هي التي تتضح للجميع بمثل وضح النهار أو أشد.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك أن العرب كانوا يف اجلاهلية ينكرون زواج الرجل
مطلقة متبناه ،وقد تزوج الرسول زينب التي كانت من قبل زوجا ملتبناه زيد بعد أن طلقها،
فوردت هذه القصة يف القرآن ببيان رصيح ،وإن أم املؤمنني عائشة تقول :لو كتم رسول اهلل
 شيئا من القرآن لكتم هذه اآلية( )1ـ أي :اآلية الكريمة التي تذكر قصة طالق زيد لزوجه
زينب وزواج النبي  هبا ـ لكيال ييسء فهمها اجلهالء وضعاف العقول ،لكن الرسول 

مل يفعل ذلك ،أليس هذا مما يدل عىل أنه  مل يكتم من أمره شيئا وال خفي عىل الناس يشء

( )1مسلم ( ،)177والنسائي يف الكربى ()11344
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من سريته؟
قال بعض احلضور :قد نسلم لكم بكل ما ذكرتم ..لكن أال ترون أن هناك الكثري
ممن ادعوا النبوة ،لكن الناس راحوا يتهموهنم بالكذب ،وأهنم أنبياء مدعون كذبة ،وهلذا مل
يتح هلم أن يؤسسوا أي دين ،أو يكون هلم أي أتباع ..فام أدرانا ..لعلهم هم من يمثلون
احلقيقة ،وغريهم من الذين تذكرون جمرد أدعياء وكذبة.
قال أحد احلكامء :نحن ال ننكر أن هناك الكثري من األنبياء الصادقني الذين كذهبم
أقوامهم وقتلوهم ،ومل يتيحوا هلم الفرصة ليظهروا ،أو يكون له أي أتباع يتبعوهنم..
وهؤالء مجيعا يمثلهم من ذكرنا من األنبياء ،ألن اجلميع جاءوا هلدف واحد ،وإن أخفق
واحد ،فقد استمر غريه يف املسرية.
قال آخر :ومع هذا ال ننكر أن يكون هناك الكثري من األدعياء والكذبة ،وقد قال
السيد املسيح عليه السالم حمذرا منهم ،ومعرفا بكيفية كشف كذهبم( :احرتزوا من األنبياء
الكذبة الذين يأتونكم بثياب احلمالن ،ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثامرهم
تعرفوهنم ..هل جيتنون يف الشوك عنبا أو من احلسك تينا ،هكذا كل شجرة جيدة تصنع
أثامرا جيدة ،وأما الشجرة الرديئة ،فتصنع أثامرا رديئة ،ال تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثامرا
رديئة ،وال شجرة رديئة أن تصنع أثامرا جيدة ،كل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى
يف النار ،فإذا من ثامرهم تعرفوهنم) [إنجيل متى  15 :7ـ ]20

قال آخر( : )1وقد حفظ لنا التاريخ الكثري من النامذج عن أمثال هؤالء الذين ينطبق
عليهم هذا الوصف ،ومنهم [سيمون] امللقب بالساحر ،والذي مل يدع النبوة فقط ،بل ادعى

( )1تاريخ الكنيسة ،يوسابيوس القيرصي – مكتبة املحبة ص ..99 ،85،84
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األلوهية أيضا ،حيث خرج من بعض قرى السامرة بفلسطني يف عهد القيرص كلوديوس،
وأتى ببعض أعامل السحر العجيبة ،وتابعه عدد كبري من أهل السامرة وغريها ،بل لقد صنع
له يف روما متثال أقيم فوق هنر التيرب نقش عليه (إىل سيمون اإلله القدوس) ،ورغم األعامل
اخلارقة لسيمون هذا ،فقد كانت أخالقه وضيعة؛ إذ كان يعارش عاهرة تدعي هالنة سامها
[الفكرة األوىل] التي انبثقت منه ،وسجد أتباعه أمام أصنامه هو وعشيقته ويعبدوهنا
بالبخور والذبائح.
قال آخر( :)1وهنالك اليهودي املرصي مدعي النبوة الذي خرج يف القرن األول
امليالدي ،وقد اقتاد جيشا مكونا من 4000من اليهود لدخول القدس لكن احلامية
الرومانية قضت عليهم.
قال آخر :أما أخطر النبوات الكاذبة بعد املسيح عليه السالم ،والتي ذكرها التاريخ
املسيحي ،فهي نبوة [مونتانوس] الذي أعلن عام  156م أن الروح القدس يتكلم إليه
مبارشة ..وأن أتباعه أداة توصيل للروح القدس [الرباكليت] ..وكان ينطق بعبارات مثل:
هو ذا اإلنسان وكأنه قيثارة وأن اهلل ألعب عىل أوتارها.
قال آخر :ومثله ظهر بعد رسول اهلل  مسيلمة الكذاب ،والذي حني أراد معارضة
القرآن فضحه اهلل وأخزاه ،فكان قوله حمال لسخرية العقالء وإعراض البلغاء.
قال آخر :هذه بعض النبوات الزائفة ،والتي جيمع بينها مجيعها ثمرهتا اخلبيثة ،كام أن
هذه الدعوات ماتت ومل تعد هلا أي ثمرة.
قال آخر( :)2أما النبي حممد  فثمرته باقية ودعوته خالدة ،وهي ثمرة الصدق
( )1التكامل يف دالئل نبوة النبي ،ص ..33
( )2استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :التكامل يف دالئل نبوة النبي ،ص  ،34فام بعدها.

347

واحلق والفضيلة.
قال آخر :لقد أمر بالصدق وصلة الرحم وبر الوالدين واجتناب الربا والزنا ورشب
اخلمر وأمر بغض البرص وحث عىل الصدقة وأن يتبسم املسلم يف وجه أخيه وأن يكظم
الغيظ.
قال آخر :وهنى عن التجسس والغيبة والنميمة والسخرية واالستهزاء والتنابز
باأللقاب واهلمز واللمز وأمر باتقاء الشبهات.
قال آخر :وأوَّص باليتيم واألرملة وحث عىل الرمحة باحليوان وإطعامه وسقايته..
وحث أمته عىل العفو عند املقدرة وعدم مقابلة اإلساءة باإلساءة بل باإلحسان ..وحث
أمته كذلك عىل احللم واألناة وهنى عن سوء الظن.
قال آخر :وحث عىل الصرب عىل املعرس الذي ال يستطيع تسديد ديونه ..وطلب من
أمته أن تفيش السالم عىل من تعرف ومن ال تعرف وأن تطعم الطعام ..وحث الوالدين عىل
أن يعدلوا بني أبناءهم ..وحث عىل توقري الكبري والرمحة بالصغري ..وهنى عن الغضب
واجلدال فيام ال ينفع ..وطلب من املسلم أن يلتمس األعذار ألخيه ..وأمر باالستئذان..
وأمر بالتبني والتثبت والتيقن والتأكد قبل إصدار األحكام عىل الناس.
قال آخر :وهكذا حث عىل اإلصالح بني الناس وذكر عظم أجر الذي يصلح بني
الناس ..وحث أمته عىل حفظ املال والوقت والوفاء بالعهود واملواثيق ..وهنى عن الكالم
الفاحش البذيء وأمر بالكالم الطيب احلسن ..وهنى عن ترويع املسلم وإخافته ..وأمر
بإكرام اجلار والسؤال الدائم عن أحواله ..وحث عىل رد التحية بأحسن منها وعىل زيارة
املريض وعىل إعانة من تويف هلم أحد ..وهنى املسلم عن الكالم فيام ال يعنيه وهنى عن الطعن
والقذف والبهتان واالفرتاء عىل الناس بالباطل.
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قال آخر :وحث عىل النصيحة والتناصح بني املسلمني ..وشدد عىل أن الدين
املعاملة بأن يتعامل الناس مع بعضهم بأفضل أنواع التعامل ..وهنى عن احلسد والتحاسد
ومتني زوال نعمة الغري ..وأمر بالتوايص والتعاون عىل اخلري ..وحث عىل إخالص العمل
هلل وعدم ابتغاء األجر من الناس ..وحث عىل التفاؤل وهنى التشاؤم ..ودعا إىل أداء
األمانة ..وحث عىل عدم تتبع العورات وأمر بالسرت عىل املسلمني وعدم فضحهم.
قال آخر :وحث عىل التواري عند قرع الباب والوقوف بجانب الباب وليس أمامه
حتى ال يكشف عورات البيت ..ودعا إىل السخاء وهنى عن البخل والشح ..وحث املسلم
أن يتمنى ألخيه ما يتمناه لنفسه ..وحث عىل الصرب عن البالء وعدم التجزع والتسخط..
وأمر أمته بالطهارة والنظافة واملظهر احلسن ..وهنى عن التفاخر والغرور والتباهي والتعاِل
عىل الناس.
قال آخر :وهنى أن يرفع املسلم صوته عند احلديث حتى ال يزعج إخوانه ..وحث
عىل امليش اهلادئ ..وهنى عن اإلرساف يف الطعام والرشاب ..وحث أمته عىل التأمل
والتدبر وعدم الغفلة ..وحث عىل النشاط وهنى عن الكسل والتكاسل ..وحث أمته عىل
إتقان العمل.
قال آخر :وحث أمته عىل الوحدة وعدم التفرق والترشذم ..وهنى أن خيطب الرجل
امرأة مطوبة لرجل آخر قبله ..وهنى عن قيل وقال وكثرة السؤال عن ما ال ينفع ..وذكر
فضل احلياء وأنه من اإليامن وأن احلياء ال يأيت إال بخري ..ودعا إىل إماطة األذى عن
الطريق ..وحث عىل العدل والقسط بني الناس وانه ال فرق بني املسلمني إال بالتقوى.
قال آخر :وحث عىل إعطاء األجري أجره قبل ان جيف عرقه وعدم تأخري دفع األجر
للعامل ..وهنى أن يتناجى اثنان دون الثالث وذلك عندما يكون يف جملس ثالثة أشخاص
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فيتحدث إثنان منهم بالرس دون أن يسمعهم الرجل الثالث ..وحث عىل أن يصل الرجل
أصحاب أبيه وغري ذلك من الفضائل العظيمة التي أمر هبا سيد اخللق حممد ..
قال آخر :إن الشجرة الطيبة ثامرها طيبة ..والشجرة اخلبيثة ثامرها خبيثة ..فهل هذه
الثامر التي ذكرناها طيبة أم خبيثة؟
قال آخر :وقد حدث ابن مسعود قال :بعثنا رسول اهلل  إىل النجايش ونحن نحو
من ثامنني رجال ،فيهم وجعفر بن أيب طالب ،فأتوا النجايش ليحتموا بأرضه ،وبعثت قريش
عمرو بن العاص ،وعامرة بن الوليد ،هبدية فلام دخال عىل النجايش سجدا له ،ثم ابتدراه
عن يمينه وعن شامله ،ثم قاال له :إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا،
قال :فأين هم؟ ..قال :هم يف أرضك فابعث إليهم؛ فبعث إليهم ،فقال جعفر :أنا خطيبكم
اليوم فاتبعوه فسلم ومل يسجد ،فقالوا له :ما لك ال تسجد للملك؟ ..قال :إنا ال نسجد إال
هلل عز وجل قال :وما ذاك؟ ..قال :إن اهلل عز وجل بعث إلينا رسوله ،وأمرنا أن ال نسجد
ألحد إال هلل عز وجل ،وأمرنا بالصالة والزكاة وقال :أهيا امللك!كنا قوما أهل جاهلية نعبد
األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونيسء اجلوار ويأكل القوي منا
الضعيف فكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه
فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من احلجارة واألوثان وأمرنا
بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم ..فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا
لريدونا إىل عبادة االوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ..قال :عمرو بن العاص:
فإهنم خيالفونك يف عيسى ابن مريم .قال :ما تقولون يف عيسى ابن مريم وأمه؟ ..قالوا:
نقول كام قال اهلل عز وجل؛ هو كلمة اهلل وروحه ،ألقاها إىل العذراء البتول التي مل يمسها
برش ومل يفرضها ولد ،قال :فرفع عودا من األرض ،ثم قال :يا معرش احلبشة والقسيسني
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والرهبان ،واهلل ما يزيدون عىل الذي نقول فيه ما يسوى هذا ـ يعني العود ـ مرحبا بكم وبمن
جئتم من عنده ،أشهد أنه رسول اهلل ،فإنه الذي نجد يف اإلنجيل ،وإنه الرسول الذي برش
به عيسى ابن مريم ،انزلوا حيث شئتم ،واهلل لوال ما أنا فيه من امللك ،ألتيته حتى أكون أنا
أمحل نعليه وأوضئه ..وأمر هبدية اآلخرين فردت إليهام(.)1
شهادة الباحثني:
قلنا :حدثتنا عن املشهد األول ..فحدثنا عن الثاين.
قال :لقد حصل ِل هذا املشهد يف أوقات الراحة والفراغ التي أتيحت بني جلسات
املؤمتر ،وذلك عند ترددي عىل الكثري من احلضور ،ويف جمالسهم اخلاصة ،ومن غري شعور
منهم يب ،وال بحضوري ..وقد سمعت منهم فيها خالف ما سمعته متاما يف حمارضاهتم
العلنية.
وطبعا ال يمكنني أن أذكر لكم هنا ،كل ما سمعته ..ولكني سأقترص لكم عىل بعض
املشاهد ،والتي قسمتها بحسب بلدان الوفود التي جلست إليها ،وسأقترص منها عىل
الفرنسيني والربيطانيني واألمريكيني ..وغريهم.
شهود فرنسيون:
قلنا :فحدثنا عن الشهود الفرنسيني ،وما شهدوا به.
قال :بمجرد حضوري مع الوفد الفرنيس ،سمعت أحدهم يقول :مع كثرة أسفاري،
وجلميع بالد العامل ،مل أر شخصا توفر له من الدعاة املتحمسني ،مثلام رأيت ملحمد ..فهو
وبعد كل تلك القرون الطوال التي تفصل بيننا وبينه ،ال يزال حيظى باملحامني الذي

( )1أخرجه اإلمام أمحد يف املسند (رقم ،)4386:ابن هشام  ،290/1الطربي  ،335/2البداية والنهاية 66/3
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يدافعون عنه باملجان ،ويف كل املحال.
قال آخر :ليت األمر اقترص عىل ذلك ..بل حتى أولئك الذين مل يدخلوا دينه ،كتبوا
الكتب واملقاالت الكثرية يف الثناء عليه ..وكأن املدعني صاروا حمامني من حيث ال
يشعرون.
قال آخر :أجل ..وقد كان من بينهم أستاذي (كوستاف لوبون) ،الطبيب ،واملؤرخ
الفرنيس ،الذي عني باحلضارات الرشقية ،وترك لنا الكثري من الكتب املهمة ،مثل (حضارة
العرب) ،وهو يقصد حضارة املسلمني ،باعتبار أن اللقب الشائع عن املسلمني يف ذلك
الوقت ـ وخصوصا عند الفرنسيني ـ هو العرب ..فمن شهاداته عن تأثري حممد يف العرب
والعامل من النواحي املختلفة قوله( :مجع حممد قبل وفاته كلمة العرب ،وبنى منهم أمة
واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد ،فكانت يف ذلك آيته الكربى ..ومما ال ريب
فيه أن حممدا أصاب يف بالد العرب نتائج مل تصب مثلها مجيع الديانات التي ظهرت قبل
()1

اإلسالم ،ومنها اليهودية والنرصانية ولذلك كان فضله عىل العرب عظيام)

قال آخر :وحتدث عن املكانة الرفيعة التي حيتلها حممد بني العظامء ،فقال( :إذا ما
قيست قيمة الرجال بجليل أعامهلم كان حممد من أعظم من عرفهم التاريخ ،وقد أخذ علامء
الغرب ينصفون حممدا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخني كثريين عن االعرتاف
()2

بفضله)

قال آخر :وحتدث عن املثل العليا التي أشاعها ،فقال( :استطاع حممد أن يبدع مثال
عاليا قويا للشعوب العربية التي ال عهد هلا باملثل العليا ،ويف ذلك اإلبداع تتجىل عظمة
( )1دين اإلسالم ،ص .16
( )2حضارة العرب ،ص .115
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()1

حممد عىل اخلصوص ..ومل يرتدد أتباعه يف التضحية بأنفسهم يف سبيل هذا املثل األعىل)

قال آخر :وحتدث عن االسرتاتيجية املثىل التي استعملها يف توحيد اجلزيرة العربية،
فقال( :ال يشء أصوب من مجع حممد جلميع السلطات املدنية واحلربية والدينية يف يد واحدة
أيام كانت جزيرة العرب جمزأة ما استطعنا أن نقدر قيمة ذلك بنتائجه ،فقد فتح العرب العامل
()2

يف قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباه الربابرة املتحاربني قبل ظهور حممد)

قال آخر :وقارن مقارنة موضوعية بني اإلسالم واملسيحية عىل املستويات املختلفة،
فقال( :إن اإلسالم خيتلف عن املسيحية يف كثري من األصول ،وال سيام يف التوحيد املطلق
الذي هو أصل أسايس ،وذلك أن اإلله الواحد الذي دعا إليه اإلسالم مهيمن عىل كل يشء
وال حتف به املالئكة والقديسون وغريهم ممن يفرض تقديسه ،ولإلسالم وحده أن يباهي
بأنه أول دين أدخل التوحيد إىل العامل ..إن سهولة اإلسالم العظيمة تشتق من التوحيد
املحض ،ويف هذه السهولة رس قوة اإلسالم ،واإلسالم ،وإدراكه سهل ،خال مما نراه يف
األديان األخرى ويأباه الذوق السليم ،غالبا ،من املتناقضات والغوامض ،وال يشء أكثر
وضوحا وأقل غموضا من أصول اإلسالم القائلة بوجود إله واحد ،وبمساواة مجيع الناس
أمام اهلل ..وأنك ،إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة ،رأيته يعرف ما جيب عليه أن
يعتقد ويرسد لك أصول اإلسالم يف بضع كلامت بسهولة ،وهو بذلك عكس املسيحي الذي
ال يستطيع حديثا عن التثليث واالستحالة وما ماثلهام من الغوامض من غري أن يكون من
()3

علامء الالهوت)

( )1حضارة العرب ،ص .116
( )2حضارة العرب ،ص .394 – 393
( )3حضارة العرب ،ص .125
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قال آخر :وحتدث عن القابلية التي يتمتع هبا اإلسالم ،بحيث جتعل الكل مقبال
عليه ،فقال ( :اإلسالم يعد من أشد األديان تأثريا يف الناس ،وهو مع مماثلته ألكثر األديان
يف األمر بالعدل واإلحسان والصالة ..إلخ ،يعلم هذه األمور بسهولة يستمرئها اجلميع،
()1

وهو يعرف ،فضال عن ذلك ،أن يصب يف النفوس إيامنا ثابتا ال تزعزعه الشبهات)

قال آخر :وحتدث عن أرسار تلك القابلية ،فقال( :تأثري دين حممد يف النفوس أعظم
من تأثري أي دين آخر ،وال تزال األعراف املختلفة التي اتذت القرآن مرشدا هلا تعمل
()2

بأحكامه كام كانت تفعل منذ ثالثة عرش قرنا)

قال آخر :وقال( :ساعد وضوح اإلسالم البالغ وما أمر به من العدل واإلحسان كل
املساعدة عىل انتشاره يف العامل ،ونفرس هبذه املزايا سبب اعتناق كثري من الشعوب النرصانية
لإلسالم ،كاملرصيني الذين كانوا نصارى أيام حكم قيارصة القسطنطينية فأصبحوا
مسلمني حني عرفوا أصول اإلسالم ،كام نفرس السبب يف عدم تنرص أي أمة بعد أن رضيت
()3

باإلسالم دينا ،سواء أكانت هذه األمة غالبة أم مغلوبة)

قال آخر :ومثلهم أستاذنا املفكر الفرنيس [مارسيل بوازار] ،املفكر والقانوين
الفرنيس ،الذي أوىل اهتامما كبريا ملسألة العالقات الدولية وحقوق اإلنسان وكتب عددا
من األبحاث للمؤمترات والدوريات املعنية هباتني املسألتني ..وله كتاب (إنسانية
اإلسالم) ،والذي تضمن الكثري من شهاداته يف هذا املجال.
قال آخر :أجل ..فمام سمعته منه شخصيا قوله( :سبق أن كتب كل يشء عن نبي

( )1حضارة العرب ،ص .126 – 125
( )2حضارة العرب ،ص .417
( )3حضارة العرب ،ص 125

354

اإلسالم ،فأنوار التاريخ تسطع عىل حياته التي نعرفها يف أدق تفاصيلها .والصورة التي
خلفها حممد عن نفسه تبدو ،حتى وإن عمد إىل تشوهيها ،علمية يف احلدود التي تكشف فيها
وهي تندمج يف ظاهرة اإلسالم عن مظهر من مظاهر املفهوم الديني وتتيح إدراك عظمته
()1

احلقيقية)

قال آخر :أجل ..وقد حتدث عن األعامل التي حوهتا رسالة حممد مقارنة بغريه،
فقال ( :مل يكن حممد عىل الصعيد التارخيي مبرشا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس
()2

سياسة غريت جمرى التاريخ ،وأثرت يف تطور انتشار اإلسالم فيام بعد عىل أوسع نطاق)

قال آخر :وقال( :منذ استقر النبي حممد يف املدينة ،غدت حياته جزءا ال ينفصل من
التاريخ اإلسالمي .فقد نقلت إلينا أفعاله وترصفاته يف أدق تفاصيلها ..وملا كان منظام شديد
احليوية ،فقد أثبت نضالية يف الدفاع عن املجتمع اإلسالمي اجلنيني ،ويف بث الدعوة..
وبالرغم من قتاليته ومنافحته ،فقد كان يعفو عند املقدرة ،لكنه مل يكن يلني أو يتسامح مع
أعداء الدين . .ويبدو أن مزايا النبي الثالث ،الورع والقتالية والعفو عند املقدرة قد طبعت
املجتمع اإلسالمي يف إبان قيامه وجسدت املناخ الروحي لإلسالم ..وكام يظهر التاريخ
الرسول قائدا عظيام مأل قلبه الرأفة ،يصوره كذلك رجل دولة رصحيا قوي الشكيمة له
سياسته احلكيمة التي تتعامل مع اجلميع عىل قدم املساواة وتعطي كل صاحب حق حقه..
ولقد استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع االعرتاف باجلامعة اإلسالمية عن طريق
املعاهدات يف الوقت الذي كان النرص العسكري قد بدأ حيالفه ..وإذا تذكرنا أخريا عىل
الصعيد النفساين هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعامء العرب ،والفضائل
( )1إنسانية اإلسالم ،ص .41 – 40
( )2إنسانية اإلسالم ،ص .42
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التي كان أفراد املجتمع يطالبونه بالتحيل هبا ،استطعنا أن نستخلص أنه البد أن يكون حممد
الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع اجلامهري به إنسانا فوق مستوى البرش حقا ،وأنه البد أن
( )1

يكون نبيا حقيقيا من أنبياء اهلل)

قال آخر :بل إنه ال يكتفي بذلك ،بل يشهد ملحمد بالنبوة ،رادا بذلك عىل من يزعم
أن حممدا هو جمرد مصلح اجتامعي ،فيقول( :لقد كان حممد نبيا ال مصلحا اجتامعيا.
وأحدثت رسالته يف املجتمع العريب القائم آنذاك تغيريات أساسية ما تزال آثارها ماثلة يف
املجتمع اإلسالمي املعارص)( ..)2وقال( :مما ال ريب فيه أن حممدا قد اعترب ،بل كان يف
الواقع ،ثائرا يف النطاق الذي كان فيه كل نبي ثائرا بوصفه نبيا ،أي بمحاولته تغيري املحيط
()3

الذي يعيش فيه)

قال آخر :ومثلهم أستاذنا إميل درمنغم ،املسترشق الفرنيس ،صاحب كتاب (حياة
حممد) ،و(حممد والسنة اإلسالمية) ،والذي نرش عددا من األبحاث يف املجالت الشهرية
مثل( :املجلة األفريقية) ،و(حوليات معهد الدراسات الرشقية) ،و(نرشة الدراسات
العربية) وغريها.
قال آخر :أجل ..فمام سمعته منه قوله( :البد لكل نبي من دليل عىل رسالته ،والبد
له من معجزة يتحدى هبا ..والقرآن هو معجزة حممد الوحيدة ،فأسلوبه املعجز وقوة أبحاثه
ال تزال ..إىل يومنا يثريان ساكن من يتلونه ،ولو مل يكونوا من األتقياء العابدين ،وكان حممد
يتحدى اإلنس واجلن بأن يأتوا بمثله ،وكان هذا التحدي أقوم دليل ملحمد عىل صدق

( )1إنسانية اإلسالم ،ص .46
( )2إنسانية اإلسالم ،ص .61
( )3إنسانية اإلسالم ،ص .66

356

رسالته ..وال ريب أن يف كل آية منه ،ولو أشارت إىل أدق حادثة يف حياة اخلاصة ،تأتيه بام
هيز الروح بأرسها من املعجزة العقلية ،وال ريب يف أن هنالك ما جيب أن يبحث به عن رس
()1

نفوذه وعظيم نجاحه)

قال آخر :وحتدث عن مظاهر صدق حممد ،والتي تدل عىل أن القرآن ليس افرتاء
منه ،فقال( :كان ملحمد بالوحي آالم كبرية ..وحاالت مؤثرة كره أن يطلع الناس عليها،
والحظ أبو بكر ذات يوم ،واحلزن ملء قلبه ،بدء الشيب يف حلية النبي فقال له النبي:
(شيبتني هود وأخواهتا :الواقعة واحلاقة والقارعة) ..وكان النبي يشعر بعد الوحي بثقل يف
رأسه فيطبه باملراهم ،وكان يدثر حني الوحي فيسمع له غطيط وأنني ..وكان إذا نزل الوحي
عليه يتحدر جبينه عرقا يف الربد)( ..)2وقال( :كان حممد ،وهو البعيد من إنشاء القرآن
وتأليفه ينتظر نزول الوحي إليه أحيانا عىل غري جدوى ،فيأمل من ذلك ،ويود لو يأتيه امللك
()3

متواترا)

قال آخر :وحتدث عن بعض مواقف حممد الدالة عىل صدقه بإعجاب ،فقال( :ولد
ملحمد ،من مارية القبطية ابنه إبراهيم فامت طفال ،فحزن عليه كثريا وحلده بيده وبكاه،
ووافق موته كسوف الشمس فقال املسلمون :إهنا انكسفت ملوته ،ولكن حممدا كان من
سمو النفس ما رأى به رد ذلك فقال( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان
( )5

ملوت أحد )4( )..فقول مثل هذا مما ال يصدر عن كاذب دجال)

( )1حياة حممد ،ص .280 – 289
( )2حياة حممد ،ص .283
( )3حياة حممد ،ص .285
( )4البخاري ( ،)1060ومسلم ()915
( )5حياة حممد ،ص .318
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قال آخر :وقال ( :إن حممدا الذي خلق القيادة مل يطلب معارصيه بغري ما يفرض
عليهم من الطاعة لرجل يبلغهم رساالت اهلل ،فهو بذلك واسطة بني اهلل رب العاملني
والناس أمج عني ..وكان ينهى عن عده ملكا ..ولقد نال السلطان والثراء واملجد ،ولكنه مل
يغرت بيشء من هذا كله فكان يفضل إسالم رجل عىل أعظم الغنائم ،ومما كان يمضه عجز
()1

كثري من الناس عن إدراك كنه رسالته)

قال آخر :وحتدث عن اجلهد الذي بذله يف سبيل نجاح دعوته ،فقال( :جتلت هبذه
الرحلة الباهرة [حجة الوداع] ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد رسالة ذلك النبي الذي
أهنكه اضطهاد عرش سنني وحروب عرش سنني أخرى بال انقطاع ،وهو النبي الذي جعل
()2

من متلف القبائل املتقاتلة عىل الدوام أمة واحدة)

قال آخر :وقال( :احلق أن النبي مل يعرف الراحة وال السكون بعد أن أوحي إليه يف
غار حراء ،فقىض حياة يعجب اإلنسان هبا ،واحلق أن عرشين سنة كفت إلعداد ما يقلب
الدنيا ،فقد نبتت يف رمال احلجاز اجلديبة حبة سوف جتدد ،عام قليل ،بالد العرب ومتتد
أغصاهنا إىل بالد اهلند واملحيط األطلنطي ..وليس لدينا ما نعرف به أن حممدا أبرص ،حني
أفاض من جبل عرفات ،مستقبل أمته وانتشار دينه ،وأنه أحس ببصريته أن العرب الذين
()3

ألف بينهم سيخرجون من جزيرهتم لفتح بالد فارس والشام وأفريقية وإسبانية)

قال آخر :ومثلهم أستاذنا (كلود كاهن) ،وهو من مسترشقي فرنسا الكبار ،فمام
سمعته منه قوله( :اصطبغت شخصية حممد بصبغة تارخيية قد ال جتدها عند أي مؤسس

( )1حياة حممد ،ص .360
( )2حياة حممد ،ص .359
( )3حياة حممد ،ص .369 – 368
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()1

آخر من مؤسيس الديانات الكربى)

قال آخر :وذكر يف بعض كتبه القيم النبيلة التي كان يتحىل هبا حممد ،فقال( :يبدو
للمؤرخ املنصف أن حممدا كان يف عداد الشخصيات النبيلة السامية التي سعت يف كثري من
احلام س واإلخالص إىل النهوض بالبيئة التي عاش فيها أخالقيا وفكريا ،كام استطاع يف
الوقت نفسه أن يكيف رسالته حسب طباع الناس وتقاليدهم بمزيد من الفهم والتنظيم
بحيث كفل البقاء واخللود للرسالة التي برش هبا ..وحتم علينا أن نلقى حممدا بعواطف
اإلجالل واالحرتام ملا حتىل به من سمو اإلهلام ومن قدرة عىل تذليل العقبات اإلنسانية عامة
()2

والتغلب عىل مصاعبه الشخصية خاصة)

قال آخر :وحتدث عن بعض املنجزات الكربى ملحمد ،فقال( :نشأ الرسول يف جمتمع
بال دولة ،فكان ،عىل نحو ال تتبينه إال العقول العرصية مبرشا بدين ،ومنظام ملجتمع دنيوي،
ون تج عن ذلك أن القانون االجتامعي صار جزءا متامسكا مع القانون الديني ،كام كان
احرتام القانون االجتامعي جزءا مكمال لطاعة اهلل تعاىل ،كان الوحي بذاته ـ إذن ـ هو
األساس املشرتك للعقيدة وللتنظيم الزمني ،فكان املجتمع نفسه هو الدولة والدين ،ومل
يتسن ألحدمها أن يبقى وحده نظاما قائام بذاته ..لقد كان هذا التوجيه حاسام ،ومل تستطع
العقول أن تتخىل عنه إىل مدة غري قصرية ،وكان من نتائجه يف العصور التالية أن الرجل
املسلم أصبح يطلب من نظامه السيايس أن يكون عىل جانب من الكامل ،فإن فقد ذلك فقد
()3

أيضا مبدأ الطاعة املحتمة عليه إزاء هذا النظام)

( )1تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.14 / 1 ،
( )2تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية.18 / 1 ،
( )3الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية (حترير كرونباوم) ،ص .201 – 200
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قال آخر :ومثلهم املسترشق الفرنيس هنري ماسيه الذي حتدث عن منجزات حممد
الكربى ،فقال( :بفضل إصالحات حممد الدينية والسياسية ،وهي إصالحات موحدة
بشكل أسايس ،فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلامت اجلهل والفوىض ليعدوا
()1

دخلوهم النهائي إىل تاريخ املدنية)

قال آخر :وحتدث عن بعض صفاته ،فقال( :كان حممد هو املرشع امللهم واملحرك
( )2

األول للوحدة الدينية بني مجيع األقوام ،..وكان بسيطا وحازما)

قال آخر :ومثلهم الفيلسوف الفرنيس (فولتري) ،الذي اشتهر بعداوته الشديدة
لألديان ،بام فيها اإلسالم ،ولذا عد من كبار أصحابنا الربوبيني ،لكنه مع ذلك رصح بالكثري
من الترصحيات الدالة عىل ثنائه عىل حممد ،فمن مقوالته قوله( :قد هدم حممد الضالل
السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة ،ولكن يبدو أنه يوجد دائام من يعملون عىل استبقاء الباطل
ومحاية اخلطأ)

()3

قال آخر :وقال( :لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن إلنسان أن يقوم به عىل
األرض ..إن أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد جاء بكتاب وجاهد ،واإلسالم مل يتغري قط ،أما
()4

أنتم ورجال دينكم فقد غريتم دينكم عرشين مرة)

قال آخر :وقال يف قاموسه الفلسفي( :أهيا األساقفة والرهبان والقسيسون إذا فرض
عليكم قانون حيرم عليكم الطعام والرشاب طوال النهار يف شهر الصيام ..إذا فرض عليكم
احلج يف صحراء حمرقة ..إذا فرض عليكم إعطاء ربع عرش مالكم للفقراء ..إذا حرم عليكم
( )1اإلسالم ،ص .55
( )2اإلسالم ،ص .59
( )3القاموس الفلسفي()4/6
( )4نقالً عن (غوته والعامل العريب) كاتارينا مومزن (181و)355
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رشب اخلمور ولعب امليرس ..إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثامين عرشة زوجة أحيانا،
فجاء من حيذف أربع عرشة من هذا العدد ،هل يمكنكم اإلدعاء ملصني بأن هذه الرشيعة
()1

رشيعة لذات)

قال آخر( :المارتني) ،شاعر فرنسا الكبري ،الذي قال يف اإلسالم( :اإلسالم هو
الدين الوحيد الذي استطاع أن يفي بمطالب البدن والروح معا ،دون أن يعرض املسلم
ألن يعيش يف تأنيب الضمري… وهو الدين الوحيد الذي عباداته بال صور ،وهو أعىل ما
()2

وهبه اخلالق لبني البرش)

شهود بريطانيون:
قلنا :حدثتنا عن الشهود الفرنسيني ،فحدثنا عن الشهود الربيطانيني ،وما شهدوا به.
قال :لقد سمعت يف اجلناح املخصص لراحة الوفد اإلنجليزي الكثري من
الشهادات ،وسأقترص منها عىل بعضها ..وأوهلا شهادات (سري توماس أرنولد) ،وهو من
كبار املسترشقني الربيطانيني ،وصاحب فكرة كتاب (تراث اإلسالم) الذي أسهم فيه عدد
من مشاهري البحث واالسترشاق الغريب ،وقد أرشف آرنولد عىل تنسيقه وإخراجه.
وقد قال بعض أعضاء الوفد اإلنجليزي متحدثا عنه :لقد رأيت له الكثري من
الشهادات حول اإلسالم وحممد ،ومنها قوله عن توفر خصائص القدوة يف حممد( :لعله من
املتوقع ،بطبيعة احلال ،أن تكون حياة مؤسس اإلسالم ومنشئ الدعوة اإلسالمية ،هي
الصورة احلق لنشاط الدعوة إىل هذا الدين ،وإذا كانت حياة النبي هي مقياس سلوك عامة
املؤمنني ،فإهنا كذلك بالنسبة إىل سائر دعاة اإلسالم ،لذلك نرجو من دراسة هذا املثل أن
( )1القاموس الفلسفي()4/6
( )2السفر إىل الرشق :المارتني ()47
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نعرف شيئا عن الروح التي دفعت الذين عملوا عىل االقتداء به ،وعن الوسائل التي ينتظر
أن يتخذوها ،ذ لك أن روح الدعوة إىل اإلسالم مل جتئ يف تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة
وتفكر ،وإنام هي قديمة قدم العقيدة ذاهتا ،ويف هذا الوصف املوجز سنبني كيف حدث
()1

ذلك وكيف كان النبي حممد يعد نموذجا للداعي إىل اإلسالم)

قال آخر :وحتدث عن استمرار الدعوة النبوية رغم التمكني الذي ُمكن به
للمسلمني يف املدينة ،وما بعدها ،فقال( :من اخلطأ أن نفرتض أن حممدا يف املدينة قد طرح
مهمة الداعي إىل اإلسالم واملبلغ لتعاليمه ،أو أنه عندما سيطر عىل جيش كبري يأمتر بأمره،
()2

انقطع عن دعوة املرشكني إىل اعتناق الدين)

قال آخر :وحتدث عن بعض أساليب الدعوة التي مارسها حممد ،فقال( :إن املعاملة
احلسنة التي تعودهتا وفود العشائر املختلفة من النبي واهتاممه بالنظر يف شكاياهتم ،واحلكمة
التي كان يصلح هبا ذات بينهم ،والسياسة التي أوحت إليه بتخصيص قطع من األرض
مكافأة لكل من بادر إىل الوقوف يف جانب اإلسالم وإظهار العطف عىل املسلمني ،كل ذلك
جعل اسمه مألوفا لدهيم ،كام جعل صيته ذائعا يف كافة أنحاء شبه اجلزيرة سيدا عظيام
ورجال كريام ،وكثريا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة عىل النبي باملدينة ثم يعود إىل قومه داعيا
()3

إىل اإلسالم جادا يف حتويل إخوانه إليه)

قال آخر :وحتدث عن بعض أسباب اإلقبال عىل اإلسالم يف املدينة ،فقال( :نرى من
أسباب الرتحيب احلار الذي لقيه حممد يف املدينة أن الدخول يف اإلسالم ،قد بدا للطبقة

( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .34
( )2الدعوة إىل اإلسالم ،ص .54
( )3الدعوة إىل اإلسالم ،ص .54
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املستنرية من أهاِل املدينة عالجا هلذه الفوىض التي كان املجتمع يقاسيها ،وذلك ملا وجدوه
يف اإلسالم من تنظيم حمكم للحياة ،وإخضاع أهواء الناس اجلاحمة لقوانني منظمة قد
رشعتها سلطة تسمو عىل األهواء الفردية)

()1

قال آخر :وحتدث عن الثورة التي كان حيملها اإلسالم ضد أوضاع اجلاهلية ،فقال:
(ال يغرب عن البال كيف ظهر جليا أن اإلسالم حركة حديثة العهد يف بالد العرب الوثنية،
وكيف كانت تتعارض املثل العليا يف هذين املجتمعني تعارضا تاما ،ذلك أن دخول اإلسالم
يف املجتمع العريب مل يدل عىل جمرد القضاء عىل قليل من عادات بربرية وحشية فحسب،
وإنام كان انقالبا كامال ملثل احلياة التي كانت من قبل ..وأصبح النبي بذلك رمزا ألسلوب
()2

جديد)

قال آخر :ومثلهم (سري هاملتون جب) ،وهو من كبار املسترشقني اإلنجليز،
فبالرغم من بعض مواقفه السيئة من بعض القضايا اإلسالم ،إال أن له شهادات كثرية
تناقض ذلك ،ومنها حديثه عن االحرتام العظيم الذي يكنه املسلمون ملحمد من غري غلو،
حيث قال( :ومهام نقل يف قوة النزعة اإلسالمية نحو حممد ويف آثارها فإنا ال نوصف بالغلو،
فقد كان إجالل الرسول شعورا طبيعيا حمتوما يف عرصه وفيام بعده ،غري أن ما نومئ إليه
يشء يتجاوز اإلجالل ،فإن العالقات الشخصية من اإلعجاب واحلب اللذين بعثهام يف
نفوس صحابته ظل صداها يرتدد خالل القرآن ،والفضل يف ذلك يعود إىل الوسائل التي
()3

أقرهتا األمة لتستثري هبام جمددين يف كل جيل)

( )1الدعوة إىل اإلسالم ،ص .43
( )2الدعوة إىل اإلسالم ،ص .61
( )3دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .257
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قال آخر :وحتدث عن حب األمة يف مجيع أجياهلا ،وتقديرها لنبيها ،فقال( :ما تزال
االحتفاالت العائلية تتم بأدعية وأناشيد يف متجيد الرسول وكل األمة تراعيها وتشهدها
بحامسة يف ذلك اليوم املجيد ،يوم مولد النبي يف الثاين عرش من شهر ربيع األول ،هنالك
ترى املجددين واملقلدين والصوفية والسلفية والعلامء وأفراد اجلمهور يلتقون مجيعا معا عىل
بقعة واحدة ،وقد يكون بني نزعاهتم العقلية تنوع واسع متباين ،ولكنهم مجيعا وحدة متآلفة
()1

يف إخالصهم وحبهم حممد)

قال آخر :ومثلهم (روم الندو) ،املسترشق اإلنجليزي الذي مجع بني الفن واالهتامم
بالرشق ،فقد قال عن حممد وصفاته( :مل ينسب حممد يف يوم من األيام إىل نفسه صفة ألوهية
أو قوى أعجوبية ،عىل العكس ،لقد كان حريصا عىل النص عىل أنه جمرد رسول اصطنعه
()2

اهلل إلبالغ الوحي للناس)

قال آخر :وقال( :كان حممد تقيا بالفطرة ،وكان من غري ريب مهيأ حلمل رسالة
اإلسالم التي تلقاها ..وباإلضافة إىل طبيعته الروحية ،كان يف رسه وجهره رجال عمليا
عرف مواطن الضعف ومواطن القوة يف اخللق العريب ،وأدرك أن اإلصالحات الرضورية
ينبغي أن تقدم إىل ال بدو الذين ال يعرفون انضباطا وإىل املدنيني الوثنيني ،ويف آن معا ،عىل
نحو تدرجيي ،ويف الوقت نفسه كان حممد يملك إيامنا ال يلني بفكرة اإلله الواحد ..وعزما
راسخا عىل استئصال كل أثر من آثار عبادة األصنام التي كانت سائدة بني الوثنيني
()3

العرب)

( )1دراسات يف حضارة اإلسالم ،ص .259
( )2اإلسالم والعرب ،ص .32
( )3اإلسالم والعرب ،ص .33
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قال آخر :وقال( :كانت مهمة حممد هائلة ،كانت مهمة ليس يف ميسور دجال حتدوه
دوافع أنانية ،وهو الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيني املبكرين الرسول العريب،
أن يرجو النجاح يف حتقيقها بمجهوده الشخيص ،إن اإلخالص الذي تكشف عنه حممد يف
أداء رسالته ،وما كان ألتباعه من إيامن كامل يف ما أنزل عليه من وحي ،واختبار األجيال
والقرون ،كل أولئك جيعل من غري املعقول اهتام حممد بأي رضب من اخلداع املتعمد ،ومل
يعرف التاريخ قط أي تلفيق ديني متعمد استطاع أن يعمر طويال ،واإلسالم مل يعمر حتى
اآلن ما ينوف عىل ألف وثالثامئة سنة وحسب ،بل إنه ال يزال يكتسب ،يف كل عام ،أتباعا
جددا ،وصفحات التاريخ ال تقدم إلينا مثال واحدا عىل حمتال كان لرسالته الفضل يف خلق
()1

إمرباطورية من إمرباطوريات العامل وحضارة من أكثر احلضارات نبال)

قال آخر :وحتدث عن الثامر العظيمة التي حققها حممد ،فقال( :كانت مهمة حممد
هي القضاء عىل النظام القبيل القوي الذي كان مسؤوال عن اندالع نار احلرب ،عىل نحو
موصول تقريبا ،بني العرب ،واالستعاضة عنه بوالء هلل يسمو عىل مجيع الروابط األرسية
واألحقاد الصغرية ،كان عليه أن يعطي الناس قانونا كليا يستطيع حتى العرب املتمردون
قبوله واإلذعان له ،وكان عليه أن يفرض االنضباط عىل جمتمع عاش عىل العنف القبيل
والثأر الدموي لرضوب من املظامل بعضها واقعي وبعضها متوهم ،كان عليه أن حيل
()2

اإلنسانية حمل الوحشية ،والنظام حمل الفوىض ،والعدالة حملة القوة اخلالصة)

قال آخر :ومثلهم (آرنولد توينبي) ،املؤرخ الربيطاين الذي انصبت معظم دراساته
عىل تاريخ احلضارات ،وصاحب كتاب (دراسة للتاريخ) ،فقد حتدث عن امتداد تاثري حممد
( )1اإلسالم والعرب ،ص .34 – 33
( )2اإلسالم والعرب ،ص .34

365

باعتباره قدوة حمبوبا يف األجيال البعيدة لألمة اإلسالمية ،فقال( :لقد أخذت سرية الرسول
العريب بألباب أتباعه ،وسمت شخصيته لدهيم إىل أعىل عليني ،فآمنوا برسالته إيامنا جعلهم
يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كام سجلتها السنة ،مصدرا للقانون ،ال يقترص عىل تنظيم
حياة اجلامعة اإلسالمية وحدها ،بل يرتب كذلك عالقات املسلمني الفاحتني برعاياهم غري
()1

املسلمني الذين كانوا يف بداية األمر يفوقوهنم عددا)

قال آخر :ومثلهم (توماس كاراليل) ،الكاتب اإلنجليزي املعروف صاحب كتاب
[األبطال] ..فقد قال يف كتابه هذا عن حممد( :هل رأيتم قط ..أن رجال كاذبا يستطيع أن
يوجد دينا عجبا ..إنه ال يقدر أن يبني بيتا من الطوب! فهو إذا مل يكن عليام بخصائص اجلري
واجلص والرتاب وما شاكل ذلك فام ذلك الذي يبنيه ببيت وإنام هو تل من األنقاض وكثيب
من أخالط املواد ،وليس جديرا أن يبقى عىل دعائمه اثني عرش قرنا يسكنه مائتا مليون من
األنفس ،ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه مل يكن ،وإين ألعلم أن عىل املرء أن يسري
يف مجيع أموره طبق قوانني الطبيعة وإال أبت أن جتيب طلبته ..كذب ما يذيعه أولئك الكفار
()2

وإن زخرفوه حتى تيلوه حقا ..وحمنة أن ينخدع الناس شعوبا وأمما هبذه األضاليل)

قال آخر :وقال ـ مبينا عدم وجود أي مصدر يمكن أن يستند إليه حممد غري مصدر
الوحي اإلهلي ـ( :إن حممدا مل يتلق دروسا عىل أستاذ أبدا وكانت صناعة اخلط حديثة العهد
آنذاك يف بالد العرب ،ويظهر ِل أن احلقيقة هي أن حممدا مل يكن يعرف اخلط والقراءة ،وكل
ما تعلم هو عيشة الصحراء وأحواهلا وكل ما وفق إىل معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه
ويتلقى بفؤاده من هذا الكون العديم النهاية ..أنه مل يعرف من العامل وال من علومه إال ما
( )1مترص دراسة للتاريخ.98 / 3 :
( )2األبطال ،ص .43
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تيرس له أن يبرصه بنفسه أو يصل إىل سمعه يف ظلامت صحراء العرب ،ومل يرضه ..أنه مل
يعرف علوم العامل ال قديمها وال حديثها ألنه كان بنفسه غنيا عن كل ذلك ،ومل يقتبس حممد
من نور أي إنسان آخر ومل يغرتف من مناهل غريه ومل يك يف مجيع أشباهه من األنبياء
والعظامء،ـ أولئك الذين أشبههم باملصابيح اهلادية يف ظلامت الدهور ،من كان بني حممد
()1

وبينه أدنى صلة وإنام نشأ وعاش وحده يف أحشاء الصحراء ..بني الطبيعة وبني أفكاره)

قال آخر :وحتدث عن أوصاف حممد ،والتي حتيل أن يكون مدعيا أو كاذبا ،فقال:
(لوحظ عىل حممد منذ صباه أنه كان شابا مفكرا وقد سامه رفقاؤه األمني ،رجل الصدق
والوفاء ،الصدق يف أفعاله وأقواله وأفكاره ،وقد الحظوا أنه ما من كلمة ترج من فيه إال
وفيها حكمة بليغة ،وإين ألعرف عنه أنه كان كثري الصمت يسكت حيث ال موجب
للكالم ،فإذا نطق فام شئت من لب ..وقد رأيناه طول حياته رجال راسخ املبدأ صارم العزم
بعيد اهلم كريام برا رؤوفا تقيا فاضال حرا ،رجال شديد اجلد ملصا ،وهو مع ذلك سهل
اجلانب لني العريكة ،جم البرش والطالقة محيد العرشة حلو اإليناس ،بل ربام مازح وداعب،
وكان عىل العموم تيضء وجهه ابتسامة مرشقة من فؤاد صادق ..وكان ذكي اللب ،شهم
الفؤاد ..عظيام بفطرته ،مل تثقفه مدرسة وال هذبه معلم وهو غني عن ذلك ..فأدى عمله يف
()2

احلياة وحده يف أعامق الصحراء)

قال آخر :وحتدث عن دليل آخر لنبوة حممد ،فقال( :ومما يبطل دعوى القائلني أن
حممدا مل يكن صادقا يف رسالته ..أنه قىض عنفوان شبابه وحرارة صباه يف تلك العيشة اهلادئة
املطمئنة مع خدجية مل حياول أثناءها إحداث ضجة وال دوي ،مما يكون وراءه ذكر وشهرة
( )1األبطال ،ص .5
( )2األبطال ،ص .51 – 50
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وجاه وسلطة ..ومل يكن إال بعد أن ذهب الشباب وأقبل املشيب أن فار بصدره ذلك الربكان
()1

الذي كان هاجعا وثار يريد أمرا جليال وشأنا عظيام)

قال آخر :وحتدث عن إخالص حممد وعفافه وزهده ،فقال( :لقد كان يف فؤاد ذلك
الرجل الكبري ابن القفار والفوات العظيم النفس ،اململوء رمحة وخريا وحنانا وبرا وحكمة
وحجى وهنى ،أفكار غري الطمع الدنيوي ،ونوايا خالف طلب السلطة واجلاه ،وكيف
وتلك نفس صامتة كبرية ورجل من الذين ال يمكنهم إال أن يكونوا ملصني جادين؟ فبينام
نرى آخرين يرضون باإلصالحات الكاذبة ويسريون طبق اعتبارات باطلة ،إذ ترى حممدا
مل يرض أن يلتفع باألكاذيب واألباطيل ،لقد كان منفردا بنفسه العظيمة وبحقائق األمور
والكائنات ،لقد كان رس الوجود يسطع لعينيه بأهواله وماوفه ومباهره ،ومل يكن هنالك
من األباطيل ما حيجب ذلك عنه ،فكأنه لسان حال ذلك الرس يناجيه :هاآنذا ،فمثل هذا
اإلخالص ال خيلو من معنى إهلي مقدس ،وما كلمة مثل هذا الرجل إال صوت خارج من
صميم قلب الطبيعة ،فإذا تكلم فكل اآلذان برغمها صاغية وكل القلوب واعية ،وكل كالم
()2

ما عدا ذلك هباء وكل قول جفاء)

قال آخر :وهو ال يكتفي بتلك الشهادات ،بل يرصح بحبه ملحمد ،ويعترب ذلك
احلب رضوريا ،فيقول( :إين ألحب حممدا لرباءة طبعه من الرأي والتصنع ،ولقد كان ابن
القفار هذا رجال مستقل الرأي ال يعول إال عىل نفسه وال يدعي ما ليس فيه ومل يكن متكربا
ولكنه مل يكن ذليال ،فهو قائم يف ثوبه املرقع كام أوجده اهلل وكام أراده ،خياطب بقوله احلر
املبني قيارصة الروم وأكارسة العجم يرشدهم إىل ما جيب عليهم هلذه احلياة وللحياة
( )1األبطال ،ص .51
( )2األبطال ،ص .52 – 51
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اآلخرة ،وكان يعرف لنفسه قدرها ..وكان رجال مايض العزم ال يؤخر عمل اليوم إىل
()1

غد)

قال آخر :ورد بشدة عىل الذين يتصورون كذب حممد ،فقال( :لقد أصبح من أكرب
العار عىل أي فرد متدين من أبناء هذا العرص أن يصغي إىل ما يظن من أن دين اإلسالم
كذب وأن حممدا ،وحاشاه خداع مزور ،وأن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه األقوال
السخيفة املخجلة ،فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت الرساج املنري مدة اثني
عرش قرنا لنحو مائتني مليون من الناس أمثالنا ،خلقهم اهلل الذي خلقنا ،أفكان أحدكم يظن
أن هذه الرسالة التي عاش هبا ومات عليها هذه املاليني الفائقة احلرص واإلحصاء ،كذبة
وخدعة؟أما أنا فال أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا ،ولو أن الكذب والغش يروجان عند
خلق اهلل هذا الرواج ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول ،فام الناس إال بله وجمانني
()2

وما احلياة إال سخف وعبث وأضلولة كان األوىل هبا أال تلق)

قال آخر :لقد ذكر مونتجومري وات تأثري تلك الكلامت التي قاهلا كارليل يف
الغرب ،فقال( :منذ أن قام كارليل بدراسته عن حممد يف كتابه (األبطال وعبادة البطل)
أدرك الغرب أن هناك أسبابا وجيهة لالقتناع بصدق حممد ،إذ إن عزيمته يف حتمل
االضطهاد من أجل عقيدته ،واخللق السامي للرجال الذين آمنوا به ،وكان هلم بمثابة القائد،
وأخريا عظمة عمله يف منجزاته األخرية ،كل ذلك يشهد باستقامته التي ال تتزعزع ،فاهتام
حممد بأنه دجال يثري من املشاكل أكثر مما حيل ،ومع ذلك فليس هناك شخصية كبرية يف
التاريخ حط من قدرها يف الغرب كمحمد ،فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق
( )1األبطال ،ص .64
( )2األبطال ،ص .43 – 42
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أسوأ األمور عن حم مد وكلام ظهر أي تفسري نقدي لواقعة من الوقائع ممكنا قبوله ،وال
يكفي ،مع ذلك ،يف ذكر فضائل حممد أن نكتفي بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل يشء
عنه ،وإذا أردنا أن نصحح األغالط املكتسبة من املايض بصدده فيجب علينا يف كل حالة
من احلاالت ،ال يقوم الدليل القاطع عىل ضدها ،أن نتمسك بصالبة بصدقه ،وجيب علينا
أن ال ننسى عندئذ أيضا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنا وأنه يف مثل
()1

هذا املوضوع يصعب احلصول عليه)

قال آخر :ومثلهم الباحث اإلنكليزي (اليتنر) ،الذي حتدث عن أصالة رسالة حممد،
فقال( :بقدر ما أعرف من ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه حممد ليس اقتباسا بل
قد أوحي إليه به ،وال ريب بذلك طاملا نؤمن بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز عليم ،وإين
بكل احرتام وخشوع أقول :إذا كان تضحية الصالح الذايت ،وأمانة املقصد ،واإليامن
القلوب الثابت ،والنظر الصادق الثاقب بدقائق وخفايا اخلطيئة والضالل ،واستعامل
أحسن الوسائط إلزالتها ،فذلك من العالمات الظاهرة الدالة عىل نبوة حممد وأنه قد أوحي
()2

إليه)

قال آخر :وحتدث عن الدور التصحيحي الذي جاء به حممد لألديان املحرفة ،فقال:
(إن الديانة النرصانية التي ود حممد إعادهتا ألصلها النقي كام برش هبا املسيح تالف التعاليم
الرسية التي أذاعها بولس واألغالط الفظيعة التي أدخلها عليها شيع النصارى ..ولقد
كانت آمال حممد وأمانيه أن ال تصص بركة دين إبراهيم لقومه خاصة ،بل تعم الناس
مجيعا ،ولقد صار دينه الواسطة إلرشاد ومتدن املاليني من البرش ،ولوال هذا الدين للبثوا
( )1حممد يف مكة ،ص .94
( )2دين اإلسالم ،ص .5 – 4
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()1

غرقى يف التوحش واهلمجية ،وملا كان هلم هذا اإلخاء املعمول به يف دين اإلسالم)

قال آخر :ورد عىل شبهة تعدد زوجات حممد ،فقال( :ملا بلغ السنة اخلامسة
والعرشين من العمر تزوج امرأة عمرها أربعون عاما ،وهذه تشابه امرأة عمرها مخسون
عاما يف أو ربا ،وهي أول من آمن برسالته املقدسة ..وبقيت خدجية معه عرشين عاما مل
يتزوج عليها قط حتى ماتت ،وملا بلغ من العمر مخسا ومخسني سنة صار يتزوج الواحدة
بعد األخرى ،لكن ليس من االستقامة والصدق أن ننسب ما ال يليق لرجل عظيم رصف
كل ذاك العمر بالطهارة والعفاف فال ريب أن لزواجه بسن الكرب أسبابا حقيقية غري التي
يتشدق هبا كتاب النصارى هبذا اخلصوص ،وما هي تلك األسباب يا ترى؟وال ريب هي
()2

شفقته عىل نساء أصحابه الذين قتلوا)

قال آخر :وحتدث عن دالئل صدق النبوة ،فقال( :مرة ،أوحى اهلل تعاىل إىل النبي
وحيا شديد املؤاخذة ألنه أدار وجهه عن رجل فقري أعمى ليخاطب رجال غنيا من ذوي
النفوذ ،وقد نرش ذاك الوحي ،فلو كان كام يقول أغبياء النصارى بحقه ملا كان لذاك الوحي
()3

من وجود)

قال آخر :وهو ال يكتفي بذلك ،بل راح يدعو قومه الحرتام حممد ..بل اإليامن به..
فيقول( :إين ألجهر برجائي بمجيء اليوم الذي به حيرتم النصارى املسيح احرتاما عظيام
وذلك باحرتامهم حممدا ،وال ريب يف أن املسيحي املعرتف برسالة حممد وباحلق الذي جاء
()4

به هو املسيحي الصادق)
( )1دين اإلسالم ،ص .5

( )2دين اإلسالم ،ص  ،13 – 12وانظر تفاصيل الرد عىل هذه الشبهة يف كتاب (النبي املعصوم).
( )3دين اإلسالم ،ص .133 – 132
( )4دين اإلسالم ،ص .6
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قال آخر :ومثلهم (هربرت جورج ولز) ،الكاتب واألديب الربيطاين املعروف،
صاحب الكتب الشهرية يف اخليال العلمي مثل (آلة الزمن) و(الرجل اخلفي) ،فض ً
ال عن
رواياته النفسية واالجتامعية من مثل (ميكا فيليل اجلديد) و(الزواج) ..فضال عن كتابيه:
(موجز تاريخ العامل) ،و(معامل تاريخ اإلنسانية) ،فقد قال يف كتابه األخري عن حممد( :هل
تراك علمت قط أن رجال غري كريم السجايا يستطيع أن يتخذك صديقا؟ ذلك أن من عرفوا
حممدا أكثر من غريهم ،كانوا أشد الناس إيامنا به ،وقد آمنت به خدجية كل حياته عىل أهنا
ربام كانت زوجة حمبة ،فأبو بكر شاهد أفضل وهو مل يرتدد قط يف إخالصه ،كان يؤمن بالنبي
ومن العسري عىل أي إنسان يقرأ تلك األيام إال يؤمن بأيب بكر ،وكذلك عيل فإنه خاطر
()1

بحياته من أجل النبي يف أحلك أيامه سوادا)

قال آخر :وقال متحدثا عن سمو القيم التي نادى هبا حممد( :حج حممد حجة الوداع
من املدينة إىل مكة ،قبل وفاته بعام ،وعند ذاك ألقى عىل شعبه موعظة عظيمة ..إن أول فقرة
فيها جترف أمامها كل ما بني املسلمني من هنب وسلب ومن ثارات ودماء ،وجتعل الفقرة
األخرية منها الزنجي املؤمن عدال للخليفة ..إهنا أسست يف العامل تقاليد عظيمة للتعامل
العادل الكريم ،وإهنا لتنفخ يف الناس روح الكرم والسامحة ،كام أهنا إنسانية السمة ممكنة
التنفيذ ،فإهنا خلقت مجاعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتامعي ،عام
()2

يف أي مجاعة أخرى سبقتها)

قال آخر :وقال متحدثا عن الثامر التي حققها حممد عىل مستوى العامل أمجع( :لقد
منح املسلمون العامل ثقافة جديدة ،وأقاموا عقيدة ال تزال إىل اليوم من أعظم القوى احليوية
( )1معامل تاريخ اإلنسانية.639 / 3 ،
( )2معامل تاريخ اإلنسانية.641 – 640 / 3 :
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()1

يف العامل أما الرجل الذي أشعل ذلك القبس فهو حممد)

قال آخر :ومثلهم (برنارد شو) ،الكاتب اإلنجليزي املعروف ،والذي حيظى باحرتام
كبري لدى اجلميع ،فمن شهاداته قوله( :لقد وضعت دائام دين حممد موضع االعتبار السامي
بسبب حيويته العظيمة ،فهو الدين الوحيد الذي يلوح ِل أنه حائز عىل أهلية العيش ألطوار
احلياة املختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذابا لكل زمان ومكان ،لقد صور (أكلريوس
القرون الوسطى) اإلسالم بأحلك األلوان إما بسبب اجلهل وإما بسبب التعصب)
قال آخر :وحتدث متأسفا عىل األباطيل التي تنترش بني قومه عن اإلسالم ،فقال:
(مضت عىل الغرب القرون وهو يقرأ كتبا مألى باألكاذيب عىل اإلسالم)
قال آخر :وقال متحدثا عن إعجابه بمحمد( :لقد درست حممدا باعتباره رجال
عظيام فرأيته بعيدا عن ماصمة املسيح ،بل جيب أن يدعى (منقذ البرشية) ،وإنني ألعتقد
أن رجال مثله لو توىل حكم العامل احلديث لنجح يف حل مشكالته بطريقة جتلب إىل العامل
السالم والسعادة اللذين هو يف أشد احلاجة إليهام ،ويف الوقت احلارض دخل كثري من أبناء
قومي من أهل أوروبا يف دين حممد حتى ليمكن أن يقال إن حتول أوربا إىل اإلسالم قد بدأ،
لقد بدأت أوروبا اآلن تعشق اإلسالم ،ولن يميض القرن احلادي والعرشون حتى تكون
()2

أوروبا كله قد بدأت تستعني به يف حل مشاكلها)

قال آخر :ومنها قوله( :إذا حكمنا عىل العظمة بام كان للعظيم من أثر يف الناس ،قلنا
إن حممدا رسول املسلمني أعظم عظامء التاريخ ،فقد كبح مجاح التعصب واخلرافات ،وأقام
فوق اليهودية واملسيحية ودين بالده القديم دينا واضحا قويا ،استطاع أن يبقى إىل يومنا
( )1موجز تاريخ العامل ،ص .201 – 200
(( ))2عن موسوعة مقدمات املناهج والعلوم ،أنور اجلندي ()211 / 8
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هذا قوة ذات خطر عظيم)

()1

قال آخر :ومنها قوله( :مل يسجل التاريخ أن رجال واحدا ،سوى حممد ،كان صاحب
رسالة وباين أمة ،ومؤسس دولة ..هذه الثالثة التي قام هبا حممد ،كانت وحدة متالمحة،
()2

وكان الدين هو القوة التي توحدها عىل مدى التاريخ)

قال آخر :ويف مقابل هذا حتدث عن املخاطر التي حيملها الكتاب املقدس عىل القيم،
فقال بأسلوبه الساخر( :الكتاب املقدس من أخطر الكتب املوجودة عىل وجه األرض،
فاحفظوه يف خزانة مغلقة باملفتاح ،احفظوه بعيدا عن متناول األطفال)

()3

شهود أمريكيون:
قلنا :حدثتنا عن الشهود الربيطانيني ،فحدثنا عن الشهود األمريكيني ،وما شهدوا
به.
قال :لقد سمعت يف اجلناح املخصص لراحة الوفد األمريكي الكثري من الشهادات،
وسأقترص منها عىل بعضها ..وأوهلا ما حدث به بعضهم من شهادات (ول ديورانت)
صاحب كتاب (قصة احلضارة) الذي يعد من أشهر الكتب التي تؤرخ للحضارة البرشية
عرب مساراهتا املعقدة املتشابكة ،وقد قال األمريكي يف التقديم لشهاداته :لقد حتدث (ول
ديورانت) عن أمية حممد ،فقال( :يبدو أن أحدا مل يعن بتعليم حممد القراءة والكتابة ..ومل
يعرف عنه أنه كتب شيئا بنفسه ..ولكن هذا مل حيل بينه وبني قدرته عىل تعرف شؤون الناس
()4

تعرفا قلام يصل إليه أرقى الناس تعليام)
(( ))1عن موسوعة مقدمات املناهج والعلوم)211 / 8( ،
(( ))2عن موسوعة مقدمات املناهج والعلوم)211 / 8( ،
(( ))3عن موسوعة مقدمات املناهج والعلوم)211 / 8( ،
( )4قصة احلضارة.22 – 21 / 13 :
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قال آخر :وحتدث عن قدرته عىل القيادة ،فقال( :كان النبي من مهرة القواد ..ولكنه
()1

كان إىل هذا سياسيا حمنكا ،يعرف كيف يواصل احلرب بطريق السلم)

قال آخر :وحتدث عن املنجزات العظيمة التي حققها ،والتي مل يدانيه يف حتقيقها أحد
من البرش ،فقال( :إذا ما حكمنا عىل العظمة بام كان للعظيم من أثر يف الناس قلنا إن حممدا
كان من أعظم عظامء التاريخ ،فلقد أخذ عىل نفسه أن يرفع املستوى الروحي واألخالقي
لشعب ألقت به يف دياجري اهلمجية حرارة اجلو وجدب الصحراء ،وقد نجح يف حتقيق هذا
الغرض نجاحا مل يدانه فيه أي مصلح آخر يف التاريخ كله ،وقل أن نجد إنسانا غريه حقق
ما كان حيلم به ..ومل يكن ذلك ألنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى ،بل ألنه مل
يكن ثمة قوة غري قوة الدين تدفع العرب يف أيامه إىل سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه..
وكانت بالد العريب ملا بدأ الدعوة صحراء جدباء ،تسكنها قبائل من عبدة األوثان قليل
عددها ،متفرقة كلمتها ،وكانت عند وفاته أمة موحدة متامسكة ،وقد كبح مجاح التعصب
واخلرافات ،وأقام فوق اليهودية واملسيحية ،ودين بالده القديم ،دينا سهال واضحا قويا،
ورصحا خلقيا وقوامه البسالة والعزة القومية ،واستطاع يف جيل واحد أن ينترص يف مائة
معركة ،ويف قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة ،وأن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم
()2

يف نصف العامل)

قال آخر :وحتدث عن رمحة حممد باملستضعفني ،فقال( :لسنا نجد يف التاريخ كله
()3

مصلحا فرض عىل األغنياء من الرضائب ما فرضه عليهم حممد إلعانة الفقراء)

( )1قصة احلضارة.38 / 13 :
( )2قصة احلضارة.47 / 13 :
( )3قصة احلضارة.59 / 13 :
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قال آخر :وحتدث عن اهتامم حممد بالعلم ،فقال( :تدل األحاديث النبوية عىل أن
النبي كان حيث عىل طلب العلم ويعجب به ،فهو من هذه الناحية خيتلف عن معظم
()1

املصلحني الدينيني)

قال آخر :ومثلهم (واشنجتون ايرفنج) ،املسترشق األمريكي ،الذي أوىل اهتامما
كبريا لتاريخ املسلمني يف األندلس ،ومن آثاره (سرية النبي العريب) ،فقد قال يف حديثه عن
حممد ( :كان حممد خاتم النبيني وأعظم الرسل الذين بعثهم اهلل ليدعوا الناس إىل عبادة
()2

اهلل)

قال آخر :وحتدث عن رمحة حممد وداللتها عىل صدق نبوته ،فقال( :كانت ترصفات
الرسول يف [أعقاب فتح] مكة تدل عىل أنه نبي مرسل ال عىل أنه قائد مظفر ،فقد أبدى رمحة
وشفقة عىل مواطنيه برغم أنه أصبح يف مركز قوي ،ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرمحة
()3

والعفو)

قال آخر :وحتدث عن اجلهد العظيم الذي بذله يف سبيل دعوته ،فقال( :لقي الرسول
من أجل نرش اإلسالم كثريا من العناء ،وبذل عدة تضحيات ،فقد شك الكثري يف صدق
دعوته ،وظل عدة سنوات دون أن ينال نجاحا كبريا ،وتعرض خالل إبالغ الوحي إىل
اإلهانات واالعتداءات واالضطهادات ،بل اضطر إىل أن يرتك وطنه ويبحث عن مكان
هياجر إليه هنا وهناك وتىل عن كل متع احلياة وعن السعي وراء الثراء من أجل نرش
()4

العقيدة)

( )1قصة احلضارة.167 / 13 :
( )2حياة حممد ،ص .72
( )3حياة حممد ،ص .72
( )4حياة حممد ،ص .300
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قال آخر :وحتدث عن خصال حممد ،فقال( :برغم انتصارات الرسول العسكرية مل
تثر هذه االنتصارات كربياءه أو غروره ،فقد كان حيارب من أجل اإلسالم ال من أجل
مصلحة شخصية ،وحتى يف أوج جمده حافظ الرسول عىل بساطته وتواضعه ،فكان يكره
إذا دخل حجرة عىل مجاعة أن يقوموا له أو يبالغوا يف الرتحيب به وإن كان قد هدف إىل
تكوين دولة عظيمة ،فإهنا كانت دولة اإلسالم ،وقد حكم فيها بالعدل ،ومل يفكر أن جيعل
()1

احلكم فيها وراثيا ألرسته)

قال آخر :وقال( :كان الرسول ينفق ما حيصل من جزية أو ما يقع يف يديه من غنائم
يف سبيل انتصار اإلسالم ،ويف معاونة فقراء املسلمني ،وكثريا ما كان ينفق يف سبيل ذلك
آخر درهم يف بيت املال ..وهو مل خيلف وراءه دينارا أو درمها أو رقيقا ..وقد خريه اهلل بني
()2

مفاتيح كنوز األرض يف الدنيا وبني اآلخرة فاختار اآلخرة)

قال آخر :وحتدث عن صفاء التوحيد يف اإلسالم ،فقال( :ينهى اإلسالم عن الوثنية
متاما يف مجيع صورها ،فقد هنى اإلسالم عن مجيع الطقوس الدينية يف اجلاهلية التي تتعلق
بالوثنية ،ودعا إىل توحيد اهلل ،ولكنه احتفظ من بني هذه الطقوس بام هو بعيد عن الوثنية،
()3

مثل احلج إىل مكة والطواف بالكعبة)

قال آخر :وحتدث عن بعض أرسار انتشار اإلسالم ،فقال( :عند قدوم حممد إىل
املدينة اعتنق بعض أهلها من املسيحيني اإلسالم ،فقد وجدوا تشاهبا بني التعاليم اإلنسانية
يف كل من اإلسالم واملسيحية ،ومل يلمسوا أي تعارض بني الدينني ،وبخاصة أن اإلسالم

( )1حياة حممد ،ص .303 – 302
( )2حياة حممد ،ص .303
( )3حياة حممد ،ص .75
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يضع املسيح يف مقدمة األنبياء ..أما باقي املسيحيني فلم يبدوا أي عداء لإلسالم فقد اعتربوه
أفضل بكثري من الوثنية ،وال شك أن اخلالفات العديدة التي كانت قد نشبت بني الطوائف
()1

املسيحية يف الرشق قد مهدت الطريق أمام املسيحيني ليعتنقوا اإلسالم)

قال آخر :ومثلهم (سدين فيرش) ،أستاذ التاريخ يف جامعة أوهايو األمريكية،
وصاحب الدراسات املتعددة يف شؤون البالد الرشقية ،ومؤلف كتاب (الرشق األوسط يف
العرص اإلسالمي) والذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع إليها تطور الشعوب
واحلوادث يف هذه البالد وأوهلا اإلسالم ،فمن شهادته عن الثمرات التي حققها حممد قوله:
(إننا إذا نظرنا إىل جمال اإلسالم الواسع يف شؤون العقائد الدينية والواجبات الدينية
والفضائل الدينية ،مل يكن يف وسع أحد إال أن حيب حممدا نبيا مفلحا جدا ومصلحا موفقا
ألنه كام قال بعض الكتاب وجد مكة بلدة مادية جتارية تغلب عليها شهوة الكسب املباح
وغري املباح ويمتلئ فراغ أهلها بمعاقرة اخلمر واملقامرة والفحشاء ،ويعامل فيها األرامل
واليتامى وسائر الضعفاء كأهنم من سقط املتاع ،فإذا بمحمد وهو فقري من كل ما يعتز به
املأل قد جاءهم باهلداية إىل اهلل وإىل سبل اخلالص ،وغري مقاييس األخالق واآلداب يف
()2

أرجاء البالد العربية)

قال آخر :ومثلهم (مايكل هارث) ،الكاتب الذي أراد أن يصنف األبطال ،فوجد
حممدا عىل رأسهم ،وقد ذكر رس هذا التصنيف ،فقال( :إن اختياري ملحمد ليكون رأس
القائمة التي تضم األشخاص الذين كان هلم أعظم تأثري عاملي يف متلف املجاالت ،ربام
أدهش كثريا من القراء ..لكن يف اعتقادي أن حممدا كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي
( )1حياة حممد ،ص .134 – 133
( )2الرشق األوسط يف العرص اإلسالمي ،عن العقاد :ما يقال عن اإلسالم ،ص .55 – 54
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( )1

نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال املستويني الديني والدنيوي)

قال آخر :وقال( :لقد أسس حممد ونرش أحد أعظم األديان يف العامل ،وأصبح أحد
الزعامء العامليني السياسيني العظام ،ففي هذه األيام وبعد مرور ثالثة عرش قرنا تقريبا عىل
وفاته ،فإن تأثريه ال يزال قويا وعارما)( ..)2وقال( :من وجهة النظر الدينية الرصفة يبدو
()3

أن حممدا كان له تأثري عىل البرشية عرب التاريخ كام كان للمسيح)

قال آخر :وقال( :إن حممدا خيتلف عن املسيح بأنه كان زعيام دنيويا فضال عن أنه
زعيم ديني ،ويف احلقيقة إذا أخذنا بعني االعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات اإلسالمية،
()4

فإن حممدا يصبح أعظم قائد سيايس عىل مدى األجيال)

قال آخر :وقال( :إن هذا االحتاد الفريد ال نظري له للتأثري الديني والدنيوي معا خيول
()5

حممدا أن يعترب أعظم شخصية مفردة ذات تأثري يف تاريخ البرشية)

قال آخر :ومثلهم (فرانز روزنثال) ،صاحب العديد من الدراسات واألبحاث يف
املجالت الشهرية مثل (الثقافة اإلسالمية)( ،الرشقيات)( ،صحيفة اجلمعية األمريكية
الرشقية) ،وصاحب كتاب (مناهج العلامء املسلمني يف البحث العلمي) ،و(علم التاريخ
عند املسلمني) ،وغريها ،والذي اهتم باملآثر احلضارية اإلسالمية ،وخاصة ما ارتبط منها
بالتاريخ ،فمن شهاداته قوله( :إن أفكار الرسول التي تلقاها وحيا أو التي أدى إليها
اجتهاده نشطت دراسة التاريخ نشاطا ال مزيد عليه ،فقد أصبحت أعامل األفراد وأحداث

( )1دراسة يف املائة األوائل ،ص .19
( )2دراسة يف املائة األوائل ،ص .19
( )3دراسة يف املائة األوائل ،ص .23
( )4دراسة يف املائة األوائل ،ص .24
( )5دراسة يف املائة األوائل ،ص .25
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املايض وحوادث كافة شعوب األرض أمورا ذات أمهية دينية ،كام أن شخصية الرسول
كانت خطا فاصال واضحا يف كل جمرى التاريخ ،ومل يتخط علم التاريخ اإلسالمي هذا
()1

اخلط قط)

قال آخر :بل هو ينسب تأسيس االهتامم بالتاريخ ملحمد ،فيقول( :تبقى حقيقة ،هي
أن الرسول نفسه وضع البذور التي نجني منها اهتامما واسعا بالتاريخ ..لقد كان التاريخ
يمأل تفكري الرسول لدرجة كبرية ،وقد ساعد عمله من حيث العموم يف تقديم نمو التاريخ
اإلسالمي يف املستقبل ،رغم أن الرسول مل يتنبأ بالنمو اهلائل للمعرفة والعلم الذي سيتم
()2

باسم دينه)

قال آخر :وحتدث عن وضوح اإلسالم مقارنة باليهودية واملسيحية ،فقال( :عندما
ظهر الرسول كانت اليهودية واملسيحية منترشين يف اجلزيرة وهلام آراء متشاهبة يف التفسري
التارخيي للحياة اإلنسانية غري أن الدين اإلسالمي الذي برش به الرسول كان يتميز
بالوضوح والقدرة عىل تفهم أسس هذا الوجود بصورة واضحة جدا ومن غري تعسف،
والواقع أن مفاهيم اإلسالم أوضح وأقل مجودا من ناحية العقيدة ،ومن مفاهيم اليهود
()3

والنصارى الدينية)

شهود آخرون:
قلنا :فهل هناك شهود آخرون غري ما ذكرت؟
قال :أجل ..وهم كثريون جدا ،وقد رأيتهم جمتمعني يف جناح واحد ،وقد قال

( )1علم التاريخ عند املسلمني ،ص .40
( )2علم التاريخ عند املسلمني ،ص .45
( )3علم التاريخ عند املسلمني ،ص .39
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أحدهم ـ وقد كان إيطاليا ـ :أال تعرفون لورا فيشيا فاغلريي؟ ..الباحثة اإليطالية صاحبة
كتاب (اإلسالم) ( ،)1946و(دفاع عن اإلسالم) ( ،)1952والعديد من الدراسات يف
املجالت االسترشاقية املعروفة ..لقد كانت هي األخرى من اإليطاليات الاليت شهدن
ملحمد.
قال آخر :أجل ..وقد سمعت من مقوالهتا بشأنه قوهلا( :كان حممد املتمسك دائام
باملبادئ اإلهلية شديد التسامح ،وبخاصة نحو أتباع األديان املوحدة ،لقد عرف كيف يتذرع
بالصرب مع الوثنيني ،مصطنعا األناة دائام اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله اهلادف إىل
هدايتهم وإخراجهم من الظالم إىل النور ..لقد عرف جيدا أن اهلل البد أن يدخل آخر األمر
()1

إىل القلب البرشي)

قال آخر :أجل ..ومن أقواهلا فيه قوهلا( :حاول أقوى أعداء اإلسالم ،وقد أعامهم
احلقد ،أن يرموا نبي اهلل ببعض التهم املفرتاة ،لقد نسوا أن حممدا كان قبل أن يستهل رسالته
موضع اإلجالل العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته ،ومن عجب أن هؤالء
الناس ال جيشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى حممد عىل هتديد الكاذبني
واملرائني ،يف بعض آيات القرآن الالسعة بنار اجلحيم األبدية ،لو كان هو قبل ذلك وحاشاه
رجال كاذبا؟كيف جرؤ عىل التبشري ،عىل الرغم من إهانات مواطنيه ،إذا مل يكن ثمة قوى
داخلية حتثه ،وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة ،حثا موصوال؟ ..كيف استطاع أن يستهل
رصاعا كان يبدو يائسا؟ ..كيف وفق إىل أن يواصل هذا الرصاع أكثر من عرش سنوات ،يف
مكة ،يف نجاح قليل جدا ،ويف أحزان ال حتىص ،إذا مل يكن مؤمنا إيامنا عميقا بصدق

( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .73
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رسالته؟ ..كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبري من املسلمني النبالء واألذكياء ،وأن
يؤازروه ،ويدخلوا يف الدين اجلديد ويشدوا أنفسهم بالتاِل إىل جمتمع مؤلف يف كثرته من
األرقاء ،والعتقاء ،والفقراء املعدمني إذا مل يلمسوا يف كلمته حرارة الصدق؟ ..ولسنا يف
حاجة إىل أن نقول أكثر من ذلك ،فحتى بني الغربيني يكاد ينعقد اإلمجاع عىل أن صدق
()1

حممد كان عميقا وأكيدا)

قال آخر :وقالت( :دعا الرسول العريب بصوت ملهم باتصال عميق بربه ،دعا عبدة
األ وثان وأتباع مسيحية وهيودية حمرفتني عىل أصفى عقيدة توحيدية ،وارتىض أن خيوض
رصاعا مكشوفا مع بعض نزعات البرش الرجعية التي تقود املرء إىل أن يرشك باخلالق آهلة
()2

أخرى)

قال آخر :ومل تكتف بذلك ،بل راحت تدافع عنه ضد أخطر سالح يستعمله قومنا،
فقالت( :إن حممدا طوا ل سنني الشباب التي تكون فيها الغريزة اجلنسية أقوى ما تكون،
وعىل الرغم من أنه عاش يف جمتمع كمجتمع العرب ،حيث كان الزواج ،كمؤسسة
اجتامعية ،مفقودا أو يكاد ،وحيث كان تعدد الزوجات هو القاعدة ،وحيث كان الطالق
سهال إىل أبعد احلدود ،مل يتزوج إال من امرأة واحدة ليس غري ،هي خدجية التي كانت سنها
أعىل من سنه بكثري ،وأنه ظل طوال مخس وعرشين سنة زوجها املخلص املحب ،ومل يتزوج
()3

كرة ثانية ،وأكثر من مرة ،إال بعد أن توفيت خدجية ،وإال بعد أن بلغ اخلمسني من عمره)

قال آخر :ومثلها (دافيد دي سانتيالنا) الباحث والقانوين اإليطاِل ،فقد أشاد بقدرة

( )1دفاع عن اإلسالم ،ص .38 – 37
( )2دفاع عن اإلسالم ،ص .43
( )3دفاع عن اإلسالم ،ص .100 – 99
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حممد عىل حتويل الوالء للقبيلة الذي يمثل العنرصية إىل الوالء لإلسالم الذي يمثل الوالء
للفكرة ،فقال( :ما كان من حممد إال أن تناول املجتمع العريب هدما من أصوله وجذوره
وشاد رصحا اجتامعيا جديدا ..هذا العمل الباهر مل تطئه عني (ابن خلدون) النفاذة الثاقبة،
إن حممدا هدم شكل القبيلة واألرسة املعروفني آنذاك ،وحما منه الشخصية الفردية واملواالة
واجلامعات املتحالفة ،من يعتنق دين اإلسالم عليه أن ينشئ روابطه كلها ومنها رابطة قرباه
وأرسته ،إال إذا كانوا يعتنقون دينه (إخوته يف اإليامن) ،فام داموا هم عىل دينهم القديم فإنه
()1

يقول هلم كام قال إبراهيم ألهله( :لقد تقطعت بيننا األسباب)

قال آخر :وحتدث عن ثمرة ذلك ،فقال( :ذلكم هو شكل النظام اجلديد الذي دعا
إليه حممد ..ونحن نجد يف ظله أن قيمة الفرد بدأت تتضح وكينونته البرشية أخذت تربز إىل
عامل الوجود فصار يستمد حقوقه وواجباته من إيامنه ويستقيها من معني دينه ال من روابطه
()2

االجتامعية والعرفية ،فمن مجاعة املؤمنني هؤالء تكون املجتمع اإلسالمي)

قال آخر :وحتدث عن الوجهة التي يتوجه إليها والء املؤمن ،فقال( :إن أساس
الوحدة االجتامعية يمثله (اهلل) يف اإلسالم ،فاهلل هو االسم الذي يطلق عىل السلطة العاملة
يف حقل املصلحة العامة ،وعىل هذا املنوال يكون بيت املال هو (بيت مال اهلل) ،واجلند هم
(جند اهلل) ،حتى املوظفون العموميون هم (عامل اهلل) وليست العالقة بني اهلل واملؤمن بأقل
قوة من ذلك وال يوجد بني املؤمن وربه (وسيط) ،وما دام اإلسالم ال يقر بسلطان كنيس
وكهنويت وال يعرتف بأرسار كنيسة مقدسة ،فأي فائدة ترجتى من الوسيط بني اإلنسان وبني
خالقه الذي كان يعرفه قبل أن يبدعه والذي هو ﴿ َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ [ق..]16 :
َ ُ ْ ْ َْ َ
( )1تراث اإلسالم (إرشاف سري توماس آرنولد) ،ص .406 – 405
( )2تراث اإلسالم ،ص 406
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إن اهلل بعد أن أرسل إىل البرش خامتة أنبيائه وكلمته النهائية ،مل يعد ثم من ينطق بلسانه أو
يعرف عن إرادته ،اإلنسان وحده ماثل أمام اهلل يف حياته وموته وله أن خياطبه رأسا بال
وسيط ،أو شفاعة أو (إجراءات) ..واإلنسان من فجر حياته حتى موته حتت أنظار اهلل وهو
وحده يمثل أمام اهلل يوم احلرش ..إن اشد املذاهب الربوتستانتية رصامة إنام تكاد تكون
مذهبا كهنوتيا رصفا إذا ما قورنت بعقيدة التوحيد الراسخة التي ال تلني وال تتزعزع وال
()1

تسمح بالتدخل بني اخلالق واملخلوق)

قال آخر :وحتدث عن عاملية رسالة حممد ،فقال( :كان حممد رسول اهلل إىل الشعوب
()2

األخرى ،كام كان رسول اهلل إىل العرب)

قال آخر :وهكذا يوجد عندنا يف بلجيكا الكثري من الباحثني الكبار الذين شهدوا
ملحمد ،وأشادوا به ،وبام جاء به ..ومن األمثلة عىل ذلك (جورج سارتون) الباحث
البلجيكي املهتم بتاريخ العلوم ،الذي حتدث عن صفات حممد وفضله ،فقال( :صدع
الرسول بالدعوة نحو عام 610م وعمره يوم ذاك أربعون سنة ،وكان مثل إخوانه األنبياء
السابقني ولكن كان أفضل منهم بام ال نسبة فيه ..وكان زاهدا وفقيها ومرشعا ورجال
()3

عمليا)

قال آخر :بل إنه اعترب انتصار حممد أعظم انتصار حققه نبي من األنبياء ،فقال( :إنه
مل يتح لنبي من قبل ..أن ينترص انتصارا تاما كانتصار حممد)( ..)4وقال( :كان النبي حممد

( )1تراث اإلسالم ،ص .410 – 409
( )2تراث اإلسالم ،ص .406
( )3الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .31 – 30 – 29
( )4الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .43
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()1

أشمل يف دعوته وأعمق من كل من سواه من األنبياء)

قال آخر :وذكر أثر حممد يف احلضارة اإلسالمية ،فقال( :مل يكن حممد نبي اإلسالم
فحسب ،بل نبي اللغة العربية والثقافة العربية ( ،)2عىل اختالف أجناس املتكلمني هبا
()3

وأدياهنم)

قال آخر :واعترب املنجزات التي حققها حممد أعظم املنجزات يف تاريخ البرشية،
فقال( :ثمة حادثة واحدة من أخصب احلوادث نتائج يف تاريخ اإلنسانية أال وهي ظهور
()4

اإلسالم)

قال آخر :وهكذا يوجد عندنا يف اهلند الكثري من الذين شهدوا ملحمد ،وأشادوا به،
وبام جاء به ..ومن األمثلة عىل ذلك (جوار الل هنرو) ،والذي كان رئيسا لوزراء اهلند..
فمن شهاداته قوله مربا عن حممد ،وما بثه يف نفوس املسلمني من عزة قضت عىل االستبداد:
(لربام خامرت هؤالء امللوك واحلكام الذين تسلموا كتب الرسول الدهشة من هذا الرجل
البسيط الذي يدعوهم إىل الطاعة ،ولكن إرسال هذه الكتب يعطينا صورة عن مقدار ثقة
حممد بنفسه ورسالته ،وقد هيأ هبذه الثقة وهذا اإليامن ألمته أسباب القوة والعزة واملنعة
وحوهلم من سكان صحراء إىل سادة يفتحون نصف العامل املعروف يف زماهنم ..وقد تويف
()5

حممد بعد أن جعل من القبائل العربية املتنافرة أمة واحدة تتقد غرية ومحاسا)

قال آخر :وحتدث ـ يف الوقت الذي غلب فيه املد الشيوعي ـ عن القيم النبيلة التي

( )1الرشق األدنى :جمتمعه وثقافته.140 ،
( )2الثقافة العربية يف جمموعها ثقافة إسالمية.
( )3الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .43
( )4الثقافة الغربية يف رعاية الرشق األوسط ،ص .28
( )5ملحات من تاريخ العامل ،ص .26 – 25
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جاء هبا اإلسالم ،فقال( :إن اإلسالم هو الباعث والفكرة لليقظة العربية بام بثه يف أتباعه من
ثقة ونشاط ..ولقد ك انت ثقة العرب وإيامهنم عظيمني ،وقد أضاف اإلسالم إليهام رسالة
األخوة واملساواة والعدل بني مجيع املسلمني ،وهكذا ولد يف العامل مبدأ ديمقراطي جديد،
وأية مقارنة بني رسالة األخوة اإلسالمية وحالة املسيحية املنحلة جتعل املرء يدرك مقدار
سحر هذه الرسالة وتأثريها ال عىل العرب وحدهم ولكن عىل مجيع شعوب البلدان التي
()1

وصل إليها العرب!)

قال آخر :وقال( :كان للدين الذي برش به حممد ،بام فيه من سهولة ورصاحة وإخاء
ومساواة ،جتاوب لدى الناس يف البلدان املجاورة ،ألهنم ذاقوا الظلم عىل يد امللوك
األوتوقراطيني والقساوسة املستبدين ،لقد تعب الناس من النظام القديم وتاقوا إىل نظام
جديد فكان اإلسالم فرصتهم الذهبية ألنه أصلح الكثري من أحواهلم ورفع عنهم كابوس
()2

الضيم والظلم)

قال آخر :وهكذا يوجد عندنا يف سويرسا الكثري من الباحثني الكبار الذين شهدوا
ملحمد ،وأشادوا به ،وبام جاء به ..ومن األمثلة عىل ذلك (مونته) أستاذ اللغات الرشقية يف
جامعة جنيف ،وصاحب كتاب (حممد والقرآن) ،و(حارض اإلسالم ومستقبله) ..فمن
شهاداته قوله يف وصف حممد( :إن طبيعة حممد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه املقصد
بام يتجىل فيها من شدة اإلخالص ،فقد كان حممد مصلحا دينيا ذا عقيدة راسخة ،ومل يقم
إال بعد أن تأمل كثريا وبلغ سن الكامل هبذه الدعوة العظيمة التي جعلته من أسطع األنوار
اإلنسانية يف الدين ،وهو يف قتاله الرشك والعادات القبيحة التي كانت عند أبناء زمنه كان
( )1ملحات من تاريخ العامل ،ص .26 ،24
( )2ملحات من تاريخ العامل ،ص .27
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يف بالد العرب أشبه بنبي من أنبياء بني إرسائيل الذين نراهم كبارا جدا يف تاريخ قومهم،
ولقد جهل كثري من الناس حممدا وبخسوه حقه ،وذلك ألنه من املصلحني النادرين الذين
()1

عرف الناس أطوار حياهتم بدقائقها)

قال آخر :وقال( :كان حممد كريم األخالق حسن العرشة ،عذب احلديث ،صحيح
احلكم صادق اللفظ ،وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة احلكم ورصاحة اللفظ،
واالقتناع التام بام يعمله ويقوله)( ..)2وقال( :ال جمال للشك يف إخالص الرسول ومحاسته
()3

الدينية التي تشبعت هبا نفسه وفكره)

قال آخر :بل إنه اعترب ما قام به حممد من أعظم املنجزات يف التاريخ ،قال( :ندر بني
املصلحني من عرفت حياهتم بالتفصيل مثل حممد ،وإن ما قام به من إصالح أخالق وتطهري
()4

املجتمع يمكن أن يعد به من أعظم املحسنني لإلنسانية)

قال آخر :وحتدث عن املبادئ النبيلة التي جاء هبا اإلسالم ،فقال( :إن الديانة
اإلسالمية كعقيدة توحيد ،ليس فيها يشء جمهول يف ديانات التوحيد األخرى إال أن
ظهورها يف جزيرة العرب بروح عربية عالية جعل هلا طابعا جديدا باهرا ،وقد سميت
اإلسالم إشارة إىل متام االنقياد إلرادة اهلل ،وهي يف هذه العقيدة مشاهبة للمسيحية إال أهنا
تتجىل يف القرآن بقوة ال تعرفها املسيحية ..ولقد منع القرآن الذبائح البرشية ،ووأد البنات
واخلمر وامليرس ،وكان هلذه اإلصالحات تأثري غري متناه يف اخللق بحيث ينبغي أن يعد حممد
يف صف أعاظم املحسنني للبرشية ،أن حكمة الصالة مخس مرات يف اليوم هي إبقاء اإلنسان
( )1حممد والقرآن ،ص ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي )32 / 1
( )2حممد والقرآن ،ص ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي )32 / 1
( )3حممد والقرآن ،ص ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي )67 / 1
( )4حممد والقرآن ،ص ( 18عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي )32 / 1
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من الصباح إىل املساء حتت تأثري الديانة ،ليكون دائام بعيدا عن الرش ،وحكمة الصيام تعويد
املؤمن غلبة شهوات اجلسم وزيادة القوة الروحية يف اإلنسان ،وحكمة احلج هي توطيد
اإلخاء بني املؤمنني ومتكني الوحدة العربية ،فهذا هو البناء العظيم الذي وضع حممد
()1

أساسه ،وثبت وال يزال ثابتا بإزاء عواصف الدهور)

قال آخر :وانطالقا من هذه الشهادات دعا إىل احرتام اإلسالم وعقد صالت األخوة
مع معتنقيه ،قال( :ملا كان اإلسالم دينا من األديان أصبح قوة أدبية عظيمة جدا جديرة
باالحرتام من وراء الغاية ،ولذا تقيض احلال بأن تقوم الصالت مع أهله عىل أساس اإلخاء
واحلب ،وأهم الرشوط يف هذه الروابط احلسنة احرتام اإلسالم احرتاما مطلقا ،وأن هذا
الدين بفضل ما نرشه بعض الباحثني من العلامء املجردين عن األغراض ،وما وقف عليه
بعض أرباب الرحالت قد أصبح معروفا يف أوروبا معرفة تامة ،وغدا يقدر قدره أكثر من
()2

قبل)

قال آخر :وهكذا يوجد عندنا يف لبنان الكثري من الباحثني املسيحيني الذين شهدوا
ملحمد ،وأشادوا به ،وبام جاء به ،ومنهم (د .فيليب حتي) ،وهو مسيحي لبناين ،درس يف
كربيات جامعات العامل ،وله مصنفات ترتبط باإلسالم ،فمن شهاداته يف حق حممد قوله:
(إذا نحن نظرنا إىل حممد من خالل األعامل التي حققها ،فإن حممدا الرجل واملعلم
واخلطيب ورجل الدولة واملجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال يف مجيع
أحقاب التاريخ ،لقد نرش دينا هو اإلسالم ،وأسس دولة هي اخلالفة ،ووضع أساس
حضارة هي احلضارة العربية اإلسالمية ،وأقام أمة هي األمة العربية ،وهو ال يزال إىل اليوم
( )1حممد والقرآن ،ص ( ،22عن ستودارد :حارض العامل اإلسالمي)33 – 32 / 1 ،
( )2اإلسالم( ،عن حممد كرد عيل :اإلسالم واحلضارة العربية .)72 / 1
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()1

قوة حية فعالة يف حياة املاليني من البرش)

قال آخر :وقال يف املقارنة بني املسيح وحممد( :ال سبيل إىل املوازنة بني حممد رسول
اإلسالم وبني عيسى مؤسس املسيحية (يف رأي النصارى) ،إن حممدا مل يكن فيه صفة ذاتية
غري طبيعية وال جاء مسيطرا عىل البرش بقوة خارقة ،ولكنه كان مبلغا لرسالة ربه ،وجيب أن
نذكر أن هذا الرأي هو الرأي الرشعي العلمي يف اإلسالم ..من أجل هذا كله نجد املسلمني
يأبون أن يسموا (حممديني) باملعنى الذي يسمى به النصارى (مسيحيني) ،وهؤالء
املسترشقون املتأخرون الذين ال يزالون يطلقون هذه التسمية غري املقبولة (اخلاطئة) عىل
املسلمني إطالقا هينا جيب أن يعلموا أنه ال حيق هلم أن يسموا أمة باسم ال حتبه ،إن املسلم،
يف اللغة ،هو الذي (أسلم نفسه هلل) (خضع إلرادة اهلل) ،فاإلسالم ـ من أجل ذلك ـ ليس
()2

دينا حممديا ولكنه دين التسليم بإرادة اهلل)

قال آخر :ومثله (د .جورج حنا) ،صاحب الكتاب املعروف (قصة اإلنسان) ،فمن
شهاداته يف حق حممد قوله( :كان حممد خيرج من سويعات [لقائه مع جربيل] بآيات تنطق
باحلكمة ،داعيا قومه إىل الرجوع عن غيهم ،واإليامن باإلله الواحد الكيل القدرة ،صابا
النقمة عىل اآلهلة الصنمية ،التي كان القوم يعبدوهنا فكان طبيعيا أن حيقد عليه أرشاف
العرب ويضمروا له الرش ،ملا كان يف دعوته من خطر عىل زعامتهم ،وهي ما كانت قائمة
إال عىل التعبد لألصنام التي جاء هذا الرجل يدعو إىل حتطيمها ،لكن حممدا مل يكن هيادن يف
بث دعوته ،ومل يكن يسكت عن اضطهاد أرشاف قريش له ،بل كان يتحداهم ،فيزدادون
حقدا عليه وتآمرا عىل حياته ،فلم تلبث دعوته حتى حتولت من دعوة سلمية إىل دعوة
( )1اإلسالم منهج حياة ،ص .56
( )2اإلسالم منهج حياة ،ص .53
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نضالية ،إنه مل يرض بأن حيول خده األيرس ملن يرضبه عىل خده األيمن ..بل مشى يف طريقه
غري هياب ،يف يده الواحدة رسالة هداية ،هيدي هبا من ساملوه ،ويف يده الثانية سيف حيارب
به من حياربوه ،لقد آمن به نفر قليل يف بداية الدعوة ،وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه من
االضطهاد والتكفري ..كان هؤالء باكورة الديانة اإلسالمية ،والشعلة التي انطلقت منها
()1

رسالة حممد)

قال آخر :ومنها قوله( :كان حممد يف املدينة أكثر اطمئنانا عىل نفسه وعىل أتباعه
ورسالته مما كان يف مكة ..كانت يثرب مدينة العامة التابعة ،ال مدينة اخلاصة املتبوعة،
والعامة دائام أقرب إىل اقتباس كلمة احلق من اخلاصة ،ال سيام إذا كانت كلمة احلق هذه،
( )2

حتررها من عبوديتها للخاصة)

قال آخر :ومنها قوله( :حممد بن عبد اهلل كان ثائرا ،عندما أبى أن ياميش أهل
الصحراء يف عبادة األصنام ويف عاداهتم اهلمجية ويف جمتمعهم الرببري ،فأرضمها حربا ال
هوادة فيها عىل جاهلية املرشكني وأسيادهم وآهلتهم ،فكفره قومه واضطهدوه وأضمروا له
املوت ،فهاجر حتت جنح الليل مع نفر من أتباعه ،وما تىل عن النضال يف نرش دعوته ،وما
أحجم عن جتريد السيف من أجلها ،فأخرج من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتامعية
()3

جتمع بني مئات املاليني من البرش يف أقطار املعمورة)

قال آخر :ومثلهم (نرصي سلهب) ،وهو من مسيحي من لبنان ،فقد قال يف بعض
كتبه( :إن حممدا كان أميا ال يقرأ وال يكتب ،فإذا هبذا األمي هيدي إىل اإلنسانية أبلغ أثر

( )1قصة اإلنسان ،ص .76
( )2قصة اإلنسان ،ص .77
( )3قصة اإلنسان ،ص .252
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مكتوب حلمت به اإلنسانية منذ كانت اإلنسانية ،ذاك كان القرآن الكريم ،الكتاب الذي
أنزله اهلل عىل رسوله هدى للمتقني)( ..)1وقال( :يف مكة ..أبرص النور طفل مل يمر ببال أمة،
ساعة والدته ،أنه سيكون أمحد أعظم الرجال يف العامل بل يف التاريخ ،ولربام أعظمهم
()2

إطالقا)

قال آخر :وقال( :هنا عظمة حممد ،لقد استطاع ،خالل تلك احلقبة القصرية من
الزمن ،أن حيدث رشيعة خلقية وروحية واجتامعية مل يستطعها أحد يف التاريخ بمثل تلك
()3

الرسعة املذهلة)

قال آخر :وقال( :هذا الرجل الذي ما عرف اهلدوء وال الراحة وال االستقرار،
استطاع وسط ذلك اخلضم اهلائج ،أن يريس قواعد دولة ،وأن يرشع قوانني ويسن أنظمة،
وجيود بالتفسري واالجتهادات ..ومل ينس أنه أب وجد ألوالد وأحفاد ،فلم حيرمهم عطفه
وحنانه ،فكان بشخصيته الفذة الغنية بالقيم واملعطيات واملؤهالت ،املتعددة األبعاد
واجلوانب ،الفريدة بام أسبغ اهلل عليها من نعم وصفات ،وبام حباها من إمكانات ،كان
()4

بذلك كله ،عاملا قائام بنفسه)

قال آخر :وقال( :تراثك يا ابن عبد اهلل ينبغي أن حييا ،ال يف النفوس والقلوب
فحسب ،بل يف واقع احلياة ،يف ما يعاين البرش من أزمات وما يعرتضهم من عقبات ،تراثك
مدرسة يلقى عىل منابرها كل يوم عظة ودرس ،كل سؤال له عندك جواب ،كل مشكلة

( )1لقاء املسيحية واإلسالم ،ص .22
( )2يف خطى حممد ،ص .42
( )3يف خطى حممد ،ص .196
( )4يف خطى حممد ،ص .274 – 273
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()1

مهام استعصت وتعقدت ،نجد هلا يف آثارك حال)

قال آخر :وقال( :مل يكن النبي رسوال وحسب ،هيدي الناس إىل اإليامن ،إنام كان
زعيام وقائد شعب ،فعزم عىل أن جيعل من ذلك الشعب خري أمة أخرجت للناس ،وكان له
()2

ما أراد)

قال آخر :ومثلهم (د .نظمي لوقا) ،وهو من مسيحيي من مرص ،صاحب كتاب
(حممد :الرسالة والرسول) ،و(حممد يف حياته اخلاصة) ،من شهاداته يف حق حممد قوله( :ما
كان حممد كآحاد الناس يف خالله ومزاياه ،وهو الذي اجتمعت له آالء الرسل عليهم
()3

السالم ،ومهة البطل ،فكان حقا عىل املنصف أن يكرم فيه املثل ،وحييي فيه الرجل)

قال آخر :وقال يف الفرق بني نظرة املسلمني إىل حممد ونظرة املسيحيني إىل املسيح:
(ال تأليه وال شبهة تأليه يف معنى النبوة اإلسالمية ..وقد درجت شعوب األرض عىل تأليه
امللوك واألبطال واألجداد ،فكان الرسل أيضا معرضني ملثل ذلك الربط بينهم وبني
األلوهية بسبب من األسباب ،فام أقرب الناس لو تركوا ألنفسهم أن يعتقدوا يف الرسول أو
النبي أنه ليس برشا كسائر البرش وأن له صفة من صفات األلوهية عىل نحو من األنحاء،
ولذا نجد توكيد هذا التنبيه متواترا مكررا يف آيات القرآن ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال
احلرصُ ﴿ :ق ْل إِنهام َأنَا ب َ ِ
وحى إِ َ هِل﴾ [فصلت ،]6 :ويف تري كلمة (مثلكم) معنى
رش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
َ
َ ٌ
مقصود به التسوية املطلقة ،واحليلولة دون االرتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى
البرشية بحال من األحوال ،بل نجد ما هو أرصح من هذا املعنى فيام جاء بسورة الشورى:

( )1يف خطى حممد ،ص .396
( )2يف خطى حممد ،ص .409
( )3حممد الرسالة والرسول ،ص .28
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﴿ َفإِ ْن َأع َْر ُضوا َف َام َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن َع َل ْي َك إِ هال ا ْل َب َال ُغ﴾ [الشورى ،]48 :وظاهر يف هذه
اآلية تعمد تنبيه الرسول نفسه إىل حقيقة مهمته ،وحدود رسالته التي كلف هبا ،وليس له
()1

أن يعدوها ،كام أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها)

قال آخر :وقد حتدث بإعجاب شديد عن تواضع حممد وعبوديته ،فقال( :رجل فرد
هو لسان السامء ،فوقه اهلل ال سواه ،ومن حتته سائر عباد اهلل من املؤمنني ،ولكن هذا الرجل
يأبى أن يداخله من ذلك كرب ،بل يشفق ،بل يفرق من ذلك وحيشد نفسه كلها حلرب الزهو
يف رسيرته ،قبل أن حياربه يف رسائر تابعيه ،ولو أن هذا الرسول بام أنعم من اهلداية عىل الناس
وما تم له من العزة واأليادي ،وما استقام له من السلطان ،اعتد بذلك كله واعتز ،ملا كان
عليه جناح من أحد ،ألنه إنام يعتد بقيمة ماثلة ،ويعتز بمزية طائلة ،يطريه أصحابه باحلق
الذي يعلمون عنه ،فيقول هلم :ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم ،إنام أنا عبد اهلل،
فقولوا عبد اهلل ورسوله ،وخيرج عىل مجاعة من أصحابه فينهضون تعظيام له ،فينهاهم عن
( )2

ذلك قائال :ال تقوموا كام يقوم األعاجم يعظم بعضهم بعضا)

قال آخر :وحتدث عن نزاهة حممد ،وكونه فوق كل الشبهات التي يزعمها
الزاعمون ،فيقول( :ماذا بقي من مزعم لزاعم؟ إيامن امتحنه البالء طويال قبل أن يفاء عليه
بالنرص وما كان النرص متوقعا أو شبه متوقع لذلك الداعي إىل اهلل يف عاصمة األوثان
واألزالم ..ونزاهة ترتفع فوق املنافع ،وسمو يتعفف عن هبارج احلياة ،وسامحة ال يداخلها
زهو أو استطالة بسلطان مطاع ،مل يفد ،ومل يورث آله ،ومل جيعل لذريته وعشريته ميزة من
ميزات الدنيا ونعيمها وسلطاهنا ،وحرم عىل نفسه ما أحل آلحاد الناس من أتباعه ،وألغى
( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .86 – 85
( )2حممد الرسالة والرسول ،ص .180 – 179
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ما كان لقبيلته من تقدم عىل الناس يف اجلاهلية حتى جعل العبدان واألحابيش سواسية
وملوك قريش ،مل يمكن لنفسه وال لذويه ،وكانت لذويه بحكم اجلاهلية صدارة غري
مدفوعة ،فسوى ذلك كله باألرض أي قالة بعد هذا تنهض عىل قدمني لتطاول هذ املجد
الشاهق أو تدافع هذا الصدق الصادق؟ ال خرية يف األمر ،ما نطق هذا الرسول عن اهلوى..
()1

وما ضل وما غوى ..وما صدق برش إن مل يكن هذا الرسول بالصادق األمني)

قال آخر :وحتدث عن األثر العظيم الذي خلفه حممد ،فقال( :أي الناس أوىل بنفي
الكيد عن سريته من (أيب القاسم) الذي حول املاليني من عبادة األصنام املوبقة إىل عبادة
اهلل رب العاملني ،ومن الضياع واالنحالل إىل السمو واإليامن ،ومل يفد من جهاده لشخصه
()2

أو آله شيئا مما يقتتل عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام؟)

قال آخر :وحتدث عن عظم شخصية حممد ،فقال( :كان حممد يملك حيويته وال
متلكه حيويته ،ويستخدم وظائفه وال تستخدمه وظائفه ،فهي قوة له حتسب يف مزاياه،
وليست ضعفا يعد يف نقائصه ،مل يكن معطل النوازع ولكنها مل تكن نوازع تعصف به ،ألنه
يسخرها يف كيانه يف املستوى الذي يكرم به اإلنسان حني يطلب ما هو مجيل وجليل يف
الصورة اجلميلة اجلليلة التي ال هتدر من قدره بل تضاعف من تساميه وعفته وطهره ،وبيان
()3

ذلك يف أمر بنائه بزوجاته التسع)

 .3النبوة ..والشبهات:

( )1حممد الرسالة والرسول ،ص .186 – 183
( )2حممد يف حياته اخلاصة ،ص .12
( )3حممد يف حياته اخلاصة ،ص .40 – 39
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قال أحد احلضور :فهل اكتفيت بام سمعت من شهود؟
قال :لقد أصبح عقيل بعد سامعي لكل تلك الشهادات أكثر لينا ..لكنه مل خيضع بعد،
فتلك الشبهات الكثرية التي كنت أقرؤها يف املصادر التارخيية ،كانت حتول بيني وبني
اإلقرار واإلذعان لكل تلك الشهادات والبينات.
قلنا :فهل وجدت من أجابك عنها ..وهل لذلك عالقة بأولئك احلكامء؟
قال :أجل ..وقد حصل ذلك بعد انتهاء املؤمتر ،ولكن ليس يف قاعته ،وال يف الفندق
الذي كنا نقيم فيه ،وإنام يف ساحة كان يطلق عليها ساحة احلرية ،كانت مملوءة بأصحاب
الديانات واآلراء املختلفة.
قلنا :فكيف اهتديت إليها؟
قال :لقد قادين إليها احلكامء السبعة ،ومن حيث ال يشعرون ..ذلك أين شعرت بعد
خروجنا من الفندق بنفيس وهي تنجذب إليهم دون غريهم من احلضور ..ولذلك رحت
أتتبع خطواهتم ألرى أين يذهبون ،وماذا يفعلون ..وقد رأيتهم عىل خالف سائر من كانوا
معنا ال يذهبون إىل املتاحف ،وال إىل األسواق ،وإنام إىل تلك الساحة التي ذكرت لكم.
قلنا :فهل ستذكر لنا ما سمعت منهم.
قال :سأذكر لكم سبعة مشاهد مما رأيت وسمعت ،وبحسب ما يتسع له هذا املجلس
منها ..وإال فإن كلامهتم وحواراهتم أزالت عن عقيل كل تلك الشبهات التي كانت جتثم
عليها(.)1
الزواج:

( )1أكثر ما أوردناه هنا ملخص من كتايب [النبي املعصوم] ،ومن شاء تفاصيل أكثر جيدها يف الكتاب.
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قلنا :فحدثنا عن املشهد األول.
قال :يف هذا املشهد سمعت الرد عىل أكرب شبهة كانت حتول بيني وبني حممد ..وهي
شبهة زواجه من عدد من النساء.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت شخصا يشبه كثريا (سلامن رشدي) صاحب رواية
(آيات شيطانية) ،والتي كنت قرأهتا مرات متعددة ،يف نفس الوقت الذي مل أقرأ كتابا واحدا
يف الرد عليها(.)1
ومن العجيب أنه كان حيمل نفس اسمه ،ومعه نفس كتابه ،يقرؤه ،وكأنه كتاب
مقدس ،وكأنه مصدر تارخيي موثوق ،وليس جمرد رواية تعتمد اخليال ال احلقائق.
قال سلامن ماطبا اجلموع املحيطة به ـ وكان معهم احلكامء السبعة ـ وبتهكم
وسخرية :كان يا ما كان يف قديم الزمان ..وسالف العرص واألوان ..رجل له تسع من
النسوان ..ومل يكن له هم يف احلياة إال رضاهن ..ومل يكن له مقصد إال العبث معهن وهبن..
هل تعرفون من هو؟
قال رجل من اجلمع ساخرا :ربام تريد أن حتكي لنا قصتك ..فإن مالمح وجهك ال
تدل إال عىل أنك زير نساء.
ضحك اجلمع ،فكتم سلامن أملا يف صدره ،ثم صاح هبستريية :ربام كنت كذلك..
ولكن الذي حدثتكم عنه اآلن ليس أنا ..وإنام هو حممد.

( )1منها (شيطانية اآليات الشيطانية) ألمحد ديدات ،و(اآليات الشيطانية الظاهرة والتفسري) د .حممد حميي(.،مهزات شيطانية وسلامن رشدي) د .نبيل
السامن(.،آيات ساموية يف الرد عىل آيات شيطانية) د .شمس الدين الفايس ،و(آيات شيطانية .جدلية الرصاع بني اإلسالم والغرب) د .رفعت سيد أمحد ،و(الرد
عىل كتاب اآليات الشيطانية) هادي املدريس.
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فوجئ اجلمع بتسميته ملحمد ..فقال :نعم ..لقد كنت أحدثكم عن حممد ..ومل أكن
أحدثكم باألساطري ،وإنام كنت أحدثكم باحلقائق ،وأحتدى أي رجل يكذب أن حممدا
تزوج تسع نساء ..هذا عدا الرسائر.
سكت اجلمع ،ومل جيدوا ما جييبوه به ،فتشجع سلامن ،وراح يصيح :هل ترون رجال
مثل هذا يمكن أن يكون نبيا ..إن مثل هذا ال يصلح ألن يكلف إدارة مدرسة ابتدائية،
فكيف بإدارة أمة!؟
ثم أضاف يصيح :إن هذا عدو للحضارة ..عدو لإلنسانية ..عدو لكل األعراف
التي أقر هبا البرش..
هنا سمعت أحد احلكامء السبعة يصيح يف سلامن :أنا مسلم ..وقلبي يمتلئ حمبة
لرسول اهلل  ..وال أرى يف العامل من هو أنزه منه وأطهر ..فإن شئت أن تسمع ِل وإلخواين
لنجيبك ،فعلنا ..وإال فال نرى أنه يصلح أن جيلس أحد يف هذا املحل ليميل عىل غريه ما
يريد دون أن يتيح هلم فرصة الرد.
مل جيد سلامن إال أن يقول وبنربة ممتلئة احتقارا :لعلك أحد احلكامء السبعة الذين
سمعت عنهم ..ال بأس ..سأسمع لكم ..وماِل ال أسمع ..بل ما جئت هنا إال ألسمع لكم
وألمثالكم ..فقولوا ما بدا لكم ..لكنكم مهام قلتم ،فلن تستطيعوا أن تنقصوا امرأة واحدة
من زوجات حممد.
قال احلكيم :أجبني أوال ..أأنت تنكر عىل حممد



أصل زواجه ..فتعتربه

انحرافا؟ ..أم تنكر عليه تعديده الزوجات ..فتعترب تعديده للزوجات هو االنحراف ال
أصل الزواج؟
قال سلامن :أنا أنكر الترصف الثاين ،واعتربه منافيا لإلنسانية ..بل هو البهيمية
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بعينها ،فكيف يمكن لرجل واحد أن يضم قطيعا من النساء ملمتلكاته؟
قال ذلك ،ثم انفجر ضاحكا..
ابتسم احلكيم ،وقال :وما رأيك يف القطيع الذي يستغل أبشع استغالل ،فينرش
باستغالله كل أنواع االنحراف من الرذيلة واألمراض واألطفال املرشدين.
سكت سلامن ،فقال احلكيم( :)1أنتم تسمون هذا حرية ..وأنتم تعلمون أن هؤالء
النسوة معذبات ،وينرشن من العذاب ما ال يمكن وصفه ..فإذا ما جاء اإلسالم ليعطي
احلل األمثل هلذا نظرتم إليه نظرة االحتقار ،وكأنه يريد أن خيلصكم من املتع التي وفرهتا
لكم هذه احلرية التي كسبتموها عىل حساب هؤالء النسوة املعذبات.
نظر احلكيم إىل اجلمع املحيط به ،ثم قال :لكي تفهم أرسار إباحة اإلسالم للتعدد ال
بد أن تعرف أن اإلسالم دين واقعي يتامشى مع الفطرة ،وال جينح إىل اخليال الذي ال سند
له من الواقع.
قال سلامن :والواقع ..كل الواقع يدل عىل عدم إنسانية التعدد.
قال احلكيم :أي واقع هذا الذي حتكم من خالله عىل عدم إنسانية التعدد؟
قال :الواقع البرشي.
قال احلكيم :أي واقع برشي؟
قال :الواقع البرشي واحد ..وهو الواقع الذي يشكل اإلنسان ركنه الوحيد.
قال احلكيم :لكن اإلنسان متلف ..فهناك إنسان العرص احلديث ..وهناك إنسان
العصور السابقة بمختلف أطوارها ..وهناك إنسان الصحراء ..وهناك إنسان التالل

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :النبي املعصوم ،ص ،544فام بعدها ،إضافة لبعض اإلضافات املهمة.
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والسهول ..فعىل أي إنسان حتكم؟
قال :اإلنسان هو اإلنسان.
قال احلكيم :إن املنهج العلمي الذي يريد أن يعمم مثل هذا احلكم يتطلب مراجعة
التواريخ والبيئات املختلفة للتعرف عىل مواقفهم من هذا ..فال ينبغي أن نحكم انطالقا من
عينة من البرش عىل البرش مجيعا.
قام رجل من اجلمع ،وقال :هذا صحيح ..ونحن أساتذة تاريخ ..ولنا اهتامم كبري
بالنواحي االجتامعية يف متلف احلضارات ..وقد وجدنا أن ظاهرة التعدد كانت منترشة يف
مجيع العهود البرشية ،ويف أعظم بلدان العامل حضارة.
قال آخر( :)1أجل ..فبني الفراعنة ،وأشهر الفراعنة عىل اإلطالق وهو رمسيس
الثاين ،كان له ثامين زوجات وعرشات املحظيات واجلواري ،وأنجب أكثر من مائة ومخسني
ولدا وبنتا ..وأسامء زوجاته وحمظياته وأوالده منقوش عىل جدران املعابد حتى اليوم،
وأشهر زوجات رمسيس الثاين هي امللكة اجلميلة نفرتارى ..وتليها يف املكانة والرتتيب
امللكة (أيسه نفر) أو (إيزيس نفر) وهى والدة ابنه امللك (مرنبتاح) الذي توىل احلكم بعد
وفاة أبيه وإخوته األكرب سنا.
قال آخر :وكان تعدد الزوجات شائعا يف الشعوب ذات األصل السالىف ،وهى التي
تسمى اآلن بالروس والرصب والتشيك والسلوفاك ..وتضم أيضا معظم سكان ليتوانيا
وأستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا ..وكان شائعا بني الشعوب اجلرمانية والسكسونية
التي ينتمي إليها معظم سكان أملانيا والنمسا وسويرسا وبلجيكا وهولندا والدانامرك

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :زوجات ال عشيقات ،ص  ،4فام بعدها.
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والسويد والنرويج وانجلرتا.
قال آخر :وكان التعدد ومازال منترشا بني شعوب وقبائل أخرى ال تدين باإلسالم..
ومنها الشعوب الوثنية يف أفريقيا واهلند والصني واليابان ومناطق أخرى يف جنوب رشق
آسيا.
قال آخر :وكان تعدد الزوجات منترشا يف جزيرة العرب قبل اإلسالم ،ويروى من
ذلك أن غيالن الثقفي أسلم وحتته عرش نسوة ،فقال له النبي ( :أخرت منهن أربعا) ،وقال
عمرية األسدى قال :أسلمت وعندي ثامين نسوة ،فذكرت ذلك للنبي  فقال( :اخرت منهن
أربعا) ،وعن نوفل ابن معاوية الديلمى قال :أسلمت وعندي مخس نسوة ،فقال ِل رسول
()1

اهلل ( :اخرت أربعا أيتهن شئت ،وفارق األخرى)

ابتسم سلامن ابتسامة سخرية ،وقال :وهل ترى أن تلك األطوار التي مرت هبا
البرشية أطوار معتربة ..إن اإلنسان كان يعيش يف هبيمية وانحطاط ،فهل تعترب ذلك
االنحطاط مقياسا صحيحا للسلوك اإلنساين؟
قال أحد احلارضين :قبل أن أجيبك عىل هذا االعرتاض أحب أن أذكر لك أن علامء
االجتامع واملؤرخني ،ومنهم وسرت مارك وهوهبوس وهيلري وجنربرج وغريهم ،يالحظون
أن التعدد مل ينترش إال بني الشعوب التي بلغت قدرا معينا من احلضارة ،وهى الشعوب التي
استقرت يف وديان األهنار ومناطق األمطار الغزيرة ،وحتولت إىل الزراعة املنظمة والرعي
بدال من الصيد ومجع ثامر الغابات والزراعة البدائية.
قال آخر :ففي املرحلة البدائية من عمر املجتمعات كان السائد هو نظام وحدة

( )1رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة.
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األرسة ،ووحدة الزوجة ..ويرى هؤالء املؤرخون وعلامء االجتامع أن نظام التعدد سوف
يتسع نطاقه كلام تقدمت املدنية ،واتسع نطاق احلضارة يف العامل.
ضحك سلامن بصوت عال ،وقال :كيف هذا ،والعامل اآلن يسعى إللغاء هذه
الظاهرة ،بل يقرص التمدن والتحرض عىل من تلصوا منها؟
قال أحد احلكامء  :لقد كان العامل ـ واملسيحي منه بالذات ـ ينكر الطالق ،ولكنه،
وبفعل الضغوط الفطرية والواقعية الكثرية اضطر إليه ،فقنن له ،وفتح له يف تقنينه مجيع
األبواب ..وهكذا األمر سيحصل مع التعدد ،فيوشك أن تطالب العشيقات بحقوق
الزوجية ،كام طالبن بحقوق أبنائهن ،بل قد حصل بعض ذلك بالفعل.
قال آخر :وأنت ال شك تعرف جيدا احلياة اخلاصة للزعامء الكبار الذين يدافعون
عن حقوق النساء ،لرتوا كيف هم مع نسائهم ..لقد كان للرئيس األمريكي القبيح ليندون
جونسون ثامين..
قاطعه سلامن ،وقال :ال حتك لنا أي حكاية ..فأنا أعرف كل ذلك ..لكني أقول :لو
أن حممدا اكتفى بأن يكون زعيام أو رئيسا أو قائدا لقبل منه كل ذلك ..فهؤالء ال عالقة هلم
باألخالق ،وال عالقة لألخالق هبم ..والبرش يعرفوهنم ..فلذلك ال يتتلمذون عليهم يف
هذا اجلانب ..ولكن حممدا ادعى النبوة ..والنبوة تقتيض الطهارة والعفاف.
قال أحد احلكامء :ومن ذكر لكم أن الزواج الطاهر العفيف يتناقض مع النبوة
والكامل ..وخاصة إن مست احلاجة إليه ،ال من طرف الزوج ،وإنام من طرف الزوجة التي
قد تكون هلا ظروف خاصة ،جتعلها ممتهنة إن مل تأوي إىل بيت حيميها.
ظهر عىل سلامن كثري من االرتباك لكنه فر منه بقوله :ال بأس ..قد نقبل ما ذكرتم..
لكن التعدد الذي قام به حممد متلف متاما ..لقد قهر زوجاته قهرا.
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ابتسم احلكيم ،وقال :الشك أنك حمام؟
قال سلامن :لقد أخطأت يف حدسك ،أنا روائي ،ولست حماميا.
قال احلكيم :فكيف عرفت أن نساءه قهرن قهرا ..عادة ال يعرف هذا إال املحامون
الذين يلجأ إليهم النساء ليخلصوهن من أزواجهن.
قال سلامن :التاريخ ..وحقائق التاريخ ..فهي أفصح من كل لسان.
قال احلكيم :ما دام التاريخ هو احلاكم ..أليس من األجدر أن نبحث يف تواريخ
هؤالء النسوة التي أثري كل هذا الشغب من أجلهن ،فانربى كل الناس يدافع عنهن ..يريد
أن خيلصهن من حبيبهن ..لنرى مدى السعادة أو الشقاء الذي وجدنه صحبة رسول اهلل 

لنحكم بعد ذلك.
قال سلامن ،وقد فوجئ بجواب احلكيم اهلادئ :ومن أين لنا أن نعرف تواريخ هؤالء
النسوة؟
قال احلكيم :ليس هناك يف الدنيا شخصية عرفت مجيع أرسارها ..بل عرف مجيع
أرسار املحيطني هبا مثل رسول اهلل ..
قال آخر :إن كثريا من احلكام ال نعرف حتى زوجاهتم ..فكيف بعشيقاهتم
الكثريات ..فكيف بغريهن ..ولكن رسول اهلل  نعرف كل تفاصيل حياته ..بل نعرف
كثريا من تفاصيل املحيطني به.
قال آخر :لقد كان يف إمكان حممد  ..بل كان يف إمكان املقربني إليه أن يسرتوا تلك
احلياة اخلاصة التي عاشها رسول اهلل  ..ولكنهم مل يفعلوا ..وكان ذلك لسبب واحد،
وهو أن حياة رسول اهلل  ال حتتضن إال الكامل.
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قال آخر( :)1ولذلك فإن التعدد الذي تراه منفرا عن رسول اهلل  هو يف حقيقته
حجة للمسلم عىل صدق نبيه ..فليس للنبوة من آية أرشف من آيتها يف معيشة نبي اإلسالم
من مطلع حياته إىل يوم وفاته.
قال آخر :أجبنا ما الذي يفعله الرجل الشهوان الغارق يف لذات اجلسد إذا بلغ من
املكانة والسلطان ما بلغه حممد بني قومه؟
قال آخر :أمل يكن عسريا عىل رسول اهلل  أن جيمع إليه أمجل بنات العرب ،وأفتن
جواري الفرس والروم عىل توم اجلزيرة العربية؟
قال آخر :أمل يكن عسريا عليه أن يوفر لنفسه وألهله من الطعام والكساء والزينة ما
مل يتوفر لسيد من سادات اجلزيرة يف زمانه؟
قال آخر :فهل فعل رسول اهلل  ذلك بعد نجاحه؟ ..وهل فعل ذلك يف مطلع
حياته؟
قال آخر :كال ،مل يفعله قط بل فعل نقيضه ،وكاد أن يفقد زوجاته لشكايتهن من
شظف العيش يف داره ..ومل حيدث قط أن اختار زوجة واحدة ألهنا مليحة أو وسيمة.
قال آخر :ولذلك ،فإن هذا الرجل الذي يفرتي عليه األثمة الكاذبون أنه الشهوان
الغارق يف لذات حسه ،قد كانت زوجته األوىل أكرب منه سنا ،وكان هو يف عنفوان الشباب
ال جياوز اخلامسة والعرشين وقد اختارته زوجا هلا؛ ألنه الصادق األمني فيام اشتهر به بني
قومه من صفة وسرية ،وفيام لقبه به عارفوه وعارفو الصدق واألمانة فيه.
قال آخر :وعاش معها إىل يوم وفاهتا عىل أحسن حال من السرية الطاهرة والسمعة

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ،العقاد ،ص ،122فام بعدها.
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النقية ،ثم وىف هلا بعد موهتا فلم يفكر يف الزواج حتى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له يف
عزلته فخطبت له السيدة عائشة بإذنه ،ومل تكن هذه الفتاة تسمع منه كلمة ال ترضيها غري
ثنائه عىل زوجته الراحلة ووفائه لذكراها.
قال سلامن :أال يمكن أن يكون حممد قد تزوجها طمعا يف ماهلا ،فقد علمت أنه كان
قبل أن يتاجر يف ماهلا ،ثم يتزوج هبا يشتغل يف رعي الغنم ..ففي احلديث عن حممد أنه قال:
(ما بعث اهلل نبيا إال راعي غنم) ،فقال له أصحابه وأنت يارسول اهلل؟ قال( :وأنا رعيتها
()1

ألهل مكة بالقراريط)

قال أحد احلكامء :إن ما ذكرته يستدعي من العاقل احلكيم أن يدرس حياة رسول
اهلل



معها ،وكيف كانت ..وهل أثرى رسول اهلل



بسببها ،أم ال ..لتعرف جواب

سؤالك؟
قال سلامن :فام الذي جعله يتزوج هبا؟
قال أ حد احلكامء :أوال ..هو تزوجها كام يتزوج كل رجل أي امرأة ..فهو يف العادة
إما أن يطلبها رغبة منه فيها ،أو تطلبه هي ،فيصادف رغبة من نفسه ،فيتزوجها ،وحني تتوفر
الرغبة والرىض التام ال هيمه بعد ذلك غناها أو فقرها.
قال آخر :وهذا ما حصل مع رسول اهلل  كام تدل األخبار بدقة ..فهل ترى من
احلكمة أن يرسل رسول اهلل



ليقول خلدجية :ال ..لن أقبل الزواج بك ،ألنك غنية،

وأخاف أن يتهمني الناس بأين تزوجتك لغناك؟
قال آخر :إن هذا ال يستقيم ..ولو فرضنا أنه قال ذلك ألقمتم الدنيا ،ومل تقعدوها،

( )1رواه البخاري.
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ولقلتم حينها :هذا دين حيارب األغنياء ..أو هذا نبي يمتلئ بالعقد من األغنياء.
قال آخر :هذا أوال ..وهو كالم نوجهه ملن يتصور رسول اهلل  برشا كالبرش ،مل ُهييأ
لوظيفة خطرية ..بل أخطر الوظائف عىل اإلطالق ..أما الذي يؤمن هبذا ،فهو يعرف أن
حياة رسول اهلل  ليست كحياة سائر الناس ،فهي مضبوطة بدقة حمكمة ال يمكن تصور
حدودها.
قال آخر :إن حياة رسول اهلل  ، وما حدث له فيها من أحداث ،وما مر به من
عالقات ..كل ذلك كان مططا له بدقة من طرف احلكيم اخلبري ..لقد أريد من حممد  أن
يكون نموذجا لإلنسان الكامل ،فهو النبي اخلاتم ،والبد ملثل هذه الوظيفة التي هي أخطر
الوظيفة أن يكون كل ما يرتبط هبا حمكام غاية اإلحكام.
قال آخر :وهلذا ..فقد كان رسول اهلل  يف هذه السن ،ويف املرحلة التي ترتبط بنشأة
الرسالة حمتاجا إىل صدر حنون يلجأ إليه يكون له كاألم الرؤوم ..وقد كانت خدجية بام
أوتيت من حنان ورمحة ولطف مثاال عاليا هلذا الصدر.
قال آخر :فقبل البعثة ،كان حممد  بعيدا عن ترهات قومه ،قد حبب إليه اخلالء،
فكان يأخذ السويق واملاء ،ويذهب إىل غار حراء يتحنث ..وكانت خدجية تؤ ّمن له اهلدوء
الشامل ،واالستقرار الكامل ،تأخذ له الطعام إىل الغار إذا أبطأ عنها ..وتكأله بحبها إذا
حرض إليها ،كانت مقتنعة بترصفاته ..مدركة بفطرهتا السليمة أن لزوجها شأنا عظيام.
قال آخر :وعند البعثة ،عندما جاء الوحي إىل رسول اهلل  ..ومل يكن يعلم
بالوحي ..وخاف عىل نفسه ،قالت له خدجية( :كال واهلل ما خيزيك اهلل أبدا ،إنك لتصل
الرحم ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق .أبرش يا
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()1

ابن عم ،واثبت ،فوالذي نفس خدجية بيده إين ألرجو أن تكون نبي هذه األمة)

قال آخر :إن هذا املوقف يف حياة النبي  مل يكن يصلح له إال خدجية ..فلذلك مل
تكن له زوجة يف ذلك احلني إال خدجية.
قال آخر :وهكذا؛ فإن رسول اهلل  منذ ذلك احلني الذي عرف فيه ضخم املسؤولية
التي أنيطت به ،ومنذ نزل قوله تعاىل﴿ :إِنها َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْو ًال َث ِق ًيال﴾ [املزمل ،]5 :وخدجية
معه تؤازه بكل ما أطاقت أن تؤازره به.
قال آخر :ويف احلصار االقتصادي الذي فرضته قريش عىل املسلمني ،تركت خدجية
دارها ،وانتقلت معه  إىل شعب أيب طالب ،تقايس ما يقايس وما يقايس أتباعه معه ،ومل
تتوان رغم جتاوزها الستني يف أن تقوم له بام كانت تقوم له من قبل ،فظلت هي هي املواسية
املشجعة املؤازرة وزير الصدق الذي عاونه ،وأخذ بيده.
قال آخر :ليس هذا فقط ..بل كانت تدبر أمر إيصال الطعام إىل الشعب املحارص،
وترشف بنفسها عىل توزيعه عىل املحارصين ..وقد مكث املسلمون ثالث سنوات طوال
وسمع
حمارصين يف الشعب ،حتى اشتد هبم البالء وبلغ منهم اجلهد ،فأكلوا ورق الشجر ُ
رصاخ أطفاهلم من بعيد.
قال آخر :أال ترون ـ حرضة اجلمع املبارك ـ مقدار العناء الذي عانته معه !؟ ..هل
ترون مثل هذه املرأة يمكنها ـ وهي من هي يف مرتبتها بني قومها ،ويف غناها ـ تصرب عىل هذا
البالء إذا مل تكن موقنة بصدق زوجها الذي تعرفه كل املعرفة!؟
قال آخر :وهلذا ،فقد أخرب  عن اجلزاء العظيم املعد هلا ،ففي احلديث أن جربيل

( )1سرية ابن هشام .1 /203
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أتى النبي  ،فقال( :يا رسول اهلل ،هذه خدجية قد أتت معها إناء فيه إدام ،فإذا هي أتتك
فاقرأ عليها السالم من رهبا ومني ،وبرشها ببيت يف اجلنة من قصب ..ال صخب فيه وال
()1

نصب)

قال آخر :لقد كانت هذه البشارة متناسبة متاما مع ذلك العناء العظيم الذي كانت
تعاين هذه املرأة الفاضلة التي بقيت وفية للرسالة التي حتملتها مع رسول اهلل  إىل أن
توفاها اهلل تعاىل.
قال آخر :وقد حفظ رسول اهلل  هلا ذلك الدور العظيم الذي قامت به ،بل ظل
حزنه عليها إىل آخر عمره ،وقد سمى العام الذي توفيت فيه عام احلزن ..هل ترون وفاء
أعظم من هذا الوفاء؟
قال آخر :وبعد أن رزقه اهلل غريها من الزوجات ..مل ينسها ،بل ظل يذكرها إىل أن
جلب غريهتن ..فعن عائشة قالت :ما غرت عىل نساء النبي ،إال عىل خدجية ،وإين مل أدركها.
قالت :وكان رسول اهلل  ،إذا ذبح الشاة يقول( :أرسلوا هبا إىل صدائق خدجية) ،قالت:
()2

فأغضبته يوما ،فقلت :خدجية ،فقال رسول اهلل ( :إين رزقت حبها)

قال آخر :وقالت :كان رسول اهلل  ال يكاد خيرج من البيت حتى يذكر خدجية،
فيحسن الثناء عليها ،فذكرها يوما من األيام فأدركتني الغرية ،فقلت :هل كانت إال عجوزا،
فقد أبدلك اهلل خريا منها ،فغضب ،ثم قال :ال واهلل ما أبدلني اهلل خريا منها ،آمنت يب إذ
كفر الناس ،وصدقتني إذ كذبني الناس ،وواستني يف ماهلا إذ حرمني الناس ،ورزقني اهلل

( )1احلاكم .185/3
( )2البخاري  ،102 / 7ومسلم رقم ()2434
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منها أوالدا إذ حرمني أوالد النساء ،قالت عائشة :فقلت يف نفيس ال أذكرها بسيئة أبدا (.)1
قال آخر :ويف حديث آخر روته عائشة ،قالت :جاءت عجوز إىل النبي  ،وهو
عندي ،فقال هلا رسول اهلل  : من أنت؟ قالت :أنا جثامة املزنية فقال :بل أنت حسانة
املزنية ،كيف كنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ قالت :بخري بأيب أنت وأمي يا رسول
اهلل ،فلام خرجت قلت :يا رسول اهلل تقبل عىل هذه العجوز هذا اإلقبال فقال( :إهنا كانت
()2

تأتينا زمن خدجية ،وإن حسن العهد من اإليامن)

قال آخر :هل هناك وفاء أعظم من هذا الوفاء؟ ..الرسول يعرب بكل رقة عن حبه
هلا ،وهي ميتة ..وال ينسى ـ وفاء هلا ـ أن حيسن لكل من له عالقة هبا ،بل يغضب زوجه
الصغرية ألجلها.
قال سلامن :ولكنه رسعان ما تزوج عليها بعد ذلك.
قال أحد احلكامء :وليس يف ذلك أدنى عيب ،بل العيب أال يتزوج ،وهو الذي جعله
اهلل تعاىل أسوة للبرش مجيعا.
قال آخر( :)3وأنتم تعلمون أن رسول اهلل  ما تزوج بواحدة من النساء ملا ُوصفت
به عنده من مجال ونضارة ،وإنام كانت صلة الرحم والضن هبن عىل املهانة هي الباعث
األكرب يف نفسه الرشيفة عىل التفكري يف الزواج هبن.
قال آخر :ولذلك كان معظم زوجاته أرامل مؤيامت فقدن األزواج أو األولياء،
وليس من يتقدم خلطبتهن من األكفاء هلن إن مل يفكر فيهن رسول اهلل  ،مع العلم أنه كان

( )1الطرباين .)22( 13 /23
( )2احلاكم ،62/1:أمحد ،134/1 :املعجم الكبري ،14/23:شعب اإليامن.517/6:
( )3استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه ،ص ،123فام بعدها.
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بإمكانه أن يتزوج بمن شاء من النساء ،وبرضاهن ورضا أهلهن ،بل سعادهتم مجيعا بذلك.
قال آخر :فالسيدة سودة بنت زمعة ،وهي امرأة عجوز ،تكربه سنا بكثري ،فقد كان
عمرها نحو ست وستني سنة ،وليس هلا أي حظ من اجلامل ،مات ابن عمها املتزوج هبا بعد
عودته من اهلجرة إىل احلبشة ،وال مأوى هلا بعد موته إال أن تعود إىل أهلها فيكرهوها عىل
الردة أو تتزوج بغري كفء هلا أو بكفء هلا ال يريدها.
قال آخر :وأنتم تعلمون أن امرأة يف مثل تلك السن ال يمكن لرجل أقل منها بأكثر
من عرش سنوات أن يتزوجها لشهوة له يف النساء.
قال سلامن :فام اهلدف إذن؟
قال احلكيم :لقد علم  أن هذه املرأة لو عادت إىل أهلها ألكرهوها عىل الرشك ،أو
عذبوها عذابا شديدا ليفتنوها عن دينها ،فاختار النبي  كفالتها ..وال يمكن أن تتم كفالتها
هلا ،وهي امرأة من دون زواج.
قال آخر :وقد قابل اجلميع ـ يف ذلك الوقت ـ هذا الترصف الكريم من الرسول
الكريم باإلعجاب والثناء ..بل إنه قد خفف من بعض عداء قومها من بني عبد شمس،
وهم أعداء الرسول وأعداء بني هاشم ،و ُأنقذت سودة مما كان ينتظرها من الضياع.
قال آخر :وقد بقيت زوجة إىل أن توفاه اهلل تعاىل هلا حظها من العدل بني زوجاته
كسائر زوجاته إىل أن توفاه اهلل.
قال آخر :ربام لو كان هناك رجل آخر يف منصب حممد لطلقها بعد أن حتسنت ظروف
املؤمنني ،ولفرض هلا من املال ما يكفيه زواجه منها ،ولكن النبي  مل يفعل.
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة هند بنت أيب أمية ـ أم سلمة ـ التي مات
زوجها عبد اهلل املخزومي ،وكان أيضا ابن عمها ،أصابه جرح يف غزوة أحد فقىض عليه،
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وكانت كهلة مسنة ،فاعتذرت إىل رسول اهلل  بسنها لتعفيه من خطبتها ،فواساها قائال:
سيل اهلل أن يؤجرك يف مصيبتك وأن خيلفك خريا ،فقالت :ومن يكون خريا ِل من أيب
سلمة؟ وكان رسول اهلل  يعلم أن أبا بكر وعمر قد خطباها فاعتذرت بمثل ما اعتذرت
به إليه ،فطيب خاطرها وأعاد عليها اخلطب حتى قبلتها.
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة رملة بنت أيب سفيان ،والتي تركت
أباها وهاجرت مع زوجها إىل احلبشة ،فتنرص زوجها وفارقها يف غربتها بغري عائل يكفلها،
فأرسل رسول اهلل  إىل النجايش يطلبها من هذه الغربة املهلكة وينقذها من أهلها إذا
عادت إليهم راغمة من هجرهتا يف سبيل دينها.
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة جويرية بنت احلارث سيد قومها،
والتي أكرمها رسول اهلل  من أن تذل ذلة السباء فتزوجها وأعتقها ،وحض املسلمني عىل
إعتاق سباياهم فأسلموا مجيعا وحسن إسالمهم ،وخريها أبوها بني العودة إليه والبقاء عند
رسول اهلل ،فاختارت البقاء يف حرم رسول اهلل .
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة حفصة بنت عمر التي مات زوجها،
فعرضها أبوها عىل أيب بكر فسكت وعرضها عىل عثامن فسكت ،وبث عمر أسفه للنبي 

فلم يشأ أن يضن عىل صديقه باملصاهرة التي رشف هبا أبا بكر قبله ،وقال له :يتزوج حفصة
من هو خري هلا من أيب بكر وعثامن.
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة صفية اإلرسائيلية بنت سيد بني قريظة،
والتي خريها النبي  بني أن يردها إىل أهلها أو يعتقها ويتزوجها ،فاختارت البقاء عنده
عىل العودة إىل ذوهيا ،ولوال اخللق الرفيع الذي جبلت عليه نفسه الرشيفة ملا علمنا أن
السيدة صفية قصرية يعيبها صواحبها بالقرص ،ولكنه سمع إحدى صواحبها تعيبها بقرصها
410

فقال هلا :إنك قد نطقت بكلمة لو ألقيت يف البحر لكدرته ،وجرب خاطر األسرية الغريبة أن
تسمع يف بيته ما يكدرها ويغض منها.
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة زينب بنت جحش ـ ابنة عمته ـ زوجها
من مواله ومتبناه زيد بن حارثة ،فنفرت منه وعز عىل زيد أن يروضها عىل طاعته ،فأذن له
النبي يف طالقها ،فتزوجها  ألنه هو املسؤول عن زواجها ،وما كان مجاهلا خفيا عليه قبل
تزوجيها بمواله؛ ألهنا كانت بنت عمته يراها من طفولتها ومل تفاجئه بروعة مل يعهدها.
قال آخر :وهكذا تزوج رسول اهلل  السيدة زينب بنت خزيمة ،والتي مات زوجها
عبد اهلل بن جحش قتيال يف غزوة أحد ،ومل يكن بني املسلمني القالئل يف صحبته من تقدم
خلطبتها ،فتكفل هبا  إذ ال كفيل هلا من قومها.
قال آخر :هؤالء هن زوجاته  ،وتلك هي ظروفهن القاسية ،فهل هذه بواعث
إنسان غارق يف لذات احلس والشهوة؟ ..وهل يمكن لعاقل أن يرتك الزواج من امرأة شابة
مجيلة واحدة بدل كل أولئك النساء؟
قال آخر :لقد أقام هؤالء الزوجات يف بيت ال جيدن فيه من الرغد ما جيده الزوجات
يف بيوت الكثريين من الرجال مسلمني كانوا أو مرشكني.
قال آخر :وعىل هذا الرشف الذي ال يدانيه عند املرأة املسلمة رشف امللكات أو
األمريات ،شقت عليهن شدة العيش يف بيت ال يصبن فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف
والقناعة بأيرس اليسري ،فاتفقن عىل مفاحتته يف األمر واجتمعن يسألنه املزيد من النفقة ،وهي
موفورة لديه لو شاء أن يزيد يف حصته من الفيء ،فال يعرتضه أحد وال حياسبه عليه ،إال أن
الرجل املحكم يف األنفس واألموال ـ سيد اجلزيرة العربية ـ مل يستطع أن يزيدهن عىل نصيبه
ونصيبهن من الطعام والزينة ،فأمهلهن شهرا وخريهن بعده أن يفارقنه ،وهلن منه حق املرأة
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املفارقة من املتاع احلسن ،أو يقبلن ما قبله لنفسه معهن من ذلك العيش الكفاف.
قال آخر :ولو أن هذا اخلرب من أخبار بيت النبي  كان من حوادث السرية املحمدية
التي تفى عىل املطلعني املتوسعني يف االطالع ،لكان للمبطلني بعض العذر فيام يفرتونه عىل
نبي اإلسالم من كذب وهبتان ،إال أنه خرب يعلمه كل من اطلع عىل القرآن ووقف عىل
أسباب التنزيل ،وليس بينها ما هو أشهر يف كتب التفسري من أسباب نزول هذه اآليات يف
سورة األحزابَ ﴿ :يا َأهيا النهبِي ُق ْل ِألَزْ َو ِ
اج َك إِ ْن ُكنْ ُت هن ُت ِر ْد َن ْ
ني
احلَ َيا َة الدُّ ْن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ْ َ
ُّ
ُّ َ
احا َمجِ ًيال َوإِ ْن ُكنْ ُت هن ُت ِر ْد َن اهللهَ َو َر ُسو َل ُه َوالده َار ْاآل ِخ َر َة َفإِ هن اهللهَ َأعَده
رس ً
رس ْح ُك هن َ َ
ُأ َم ِّت ْع ُك هن َو ُأ َ ِّ
ِ

ِ ِ

ِ

ِ

يام﴾ [األحزاب 28 :ـ ]29
ل ْل ُم ْحسنَات منْ ُك هن َأ ْج ًرا عَظ ً

قال آخر :وهلذا ،فإن أقل املحرتفني ولعا بالتفتيش عن خفايا السرية النبوية خليق أن
يطلع عىل تفاصيل هذا احلادث بحذافريه؛ ألنه ورد يف القرآن الكريم خاصا باملسألة التي
يتكالب املحرتفون عىل استقصاء أخبارها وإحصاء شواردها ،وهي مسألة الزواج وتعدد
الزوجات.
قال آخر :وملا تألب زوجات رسول اهلل  يشكني ويلحفن يف طلب املزيد من النفقة
لبث النبي  يف داره مهموما بأمره ،وأقبل أبو بكر فوجد الناس جلوسا ال يؤذن ألحد
منهم ،فدخل الدار وحلق به عمر فوجد النبي وامجا وحوله نساؤه ،فأحب أبو بكر أن يرسي
عنه بكلمة يقوهلا ،وكأنه فطن لرس هذا الوجوم من النبي  بني نسائه املجتمعات حوله،
فقال( :يا رسول اهلل! لو رأيت بنت خارجة ،سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها!
فضحك النبي  وقال :هن حوِل كام ترى يسألنني النفقة ..فقام أبو بكر إىل عائشة جيأ
عنقها ،وقام عمر إىل حفصة جيأ عنقها ،ويقوالن :تسألن رسول اهلل ما ليس عنده؟ فقلن:
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()1

واهلل ال نسأل رسول اهلل  شيئا أبدا ليس عنده)

قال آخر :وقد روي أن رسول اهلل  هجر نساءه شهرا ،يمهلهن أن خيرتن بعد الروية
بني البقاء عىل ما تيرس له وهلن من الرزق وبني االنرصاف بمتعة الطالق ،وبدأ بالسيدة
عائشة فقال :إين أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أال تعجيل فيه حتى تستشريي أبويك،
فسألته :وما هو يا رسول اهلل؟ فعرض عليها اخلرية مع سائر نسائه يف أمرهن ،فقالت :أفيك
يا رسول اهلل أستشري قومي؟ بل أختار اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،وأجابت أمهات
املسلمني بام أجابت به السيدة عائشة(.)2
قال آخر :وانتهت هذه األزمة بسالم ،وما استطاع صاحب الدار  ـ وهو يومئذ
أقدر رجل يف العامل املعمور ـ أن حيل أزمة داره بغري إحدى اثنتني :أن جيمع النية عىل فراق
نسائه ،أو يقنعن معه بام لدهين من رزق كفاف.
قال آخر :أعن مثل هذا الرجل يقال إنه حلس شهوات وأسري لذات؟ ..أعن مثله
يقال إنه ابتغى من رسالته مأربا يبغيه الدعاة غري اهلداية واإلصالح؟ ..فيم كان هذا الشقاء
بأهوال الرسالة وأوجاهلا من ميعة الشباب إىل سن ال متعة فيها ملن صاحبه التوفيق والظفر،
أو ملن صاحبته اخليبة واهلزيمة؟
قال آخر :ومن أراد الدعوة لغري اهلداية واإلصالح فلامذا يريدها ،وما الذي يغنمه
من ورائها؟
قال آخر :أتراه يريدها ماطرا بأمته وحياته مستخفا باهلجرة من وطنه والعزلة بني
أهله ،ليسوم نفسه بعد ذلك عيشة ال يقنع هبا أقرب الناس منه وأعالهم رشفا باالنتامء إليه؟
( )1النسائي يف الكربى ()9208
( )2اجلمع بني الصحيحني للحميدي ()410 /2
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قال آخر :أمن أجل احلس ولذاته يتزوج الرجل بمن تزوج هبن وهو سيد اجلزيرة
العربية ،وأقدر رجاهلا عىل اصطفاء النساء احلسان من احلرائر؟
قال آخر :وهل يتزوج هبن الشهوان الغارق يف لذات احلس ليقتدين به يف اجتواء
الرتف والزينة وخلوص الضمري لإليامن باهلل وابتغاء الدار اآلخرة؟
قال آخر :وما مأربه من كل ذلك إن كان له مأرب يف طويته غري مأربه يف العالنية؟
قال آخر :وعالم جياهد نفسه ذلك اجلهاد يف بيته وبني قومه إن مل تكن له رسالة يؤمن
هبا ،ومل تكن هذه الرسالة أحب إليه من النعمة واألمان؟
قال آخر :إن املحرتفني يف بث الشبهات مل يكشفوا من مسألة الزواج يف السرية النبوية
مقتال يصيب حممدا  أو يصيب دعوته من ورائه ،لكنهم قد كشفوا منها حجة ال حجة
مثلها يف الداللة عىل صدق دعوته وإيامنه برسالته ،وإخالصه هلا يف رسه كإخالصه هلا يف
عالنيته ،ولوال أهنم يعولون عىل جهل املستمعني هلم الجتهدوا يف السكوت عن مسألة
الزواج خاصة أشد من اجتهادهم يف التشهري هبا واللغط فيها.
مل جيد سلامن بعد أن سمع كل هذا إال أن يقول :ولكن مل نجد هذا خاصا برسول
اإلسالم ..مل وحده من بني األنبياء عدد نساءه ..ألستم تعتربوهنم مجيعا قدوة وأسوة؟
قال أحد احلكامء( :)1ومن ذكر لكم هذا ..إن املصادر املقدسة تذكر التعدد ألكثر
األنبياء عليهم السالم ..فقد كان تعدد الزوجات معروفا يف عهد إبراهيم عليه السالم،
وأنجبت له السيدة هاجر إسامعيل عليه السالم ،بينام رزقه اهلل من سارة سيدنا إسحاق عليه
السالم.

( )1أوردنا تفاصيل أكثر حول هذا يف كتاب :النبي املعصوم ،ص ،549فام بعدها.
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قال آخر :ومجع نبي اهلل يعقوب عليه السالم بني أختني ـ ابنتي خاله البان ـ مها (ليا)
و(راحيل) ،وجاريتني هلام ،فكانت له أربع حالئل يف وقت واحد.
قال آخر :وكانت لداود عليه السالم ـ كام يذكر الكتاب املقدس ـ عدة زوجات
والعديد من اجلواري.
قال آخر :وهكذا زعموا أن سليامن عليه السالم تزوج بألف امرأة ،سبعامئة منهن
حرات من بنات السالطني وثلثامئة جوار ،بل زعموا أنه ارتد بإغوائهن يف آخر عمره وبنى
املعابد لألصنام.
قال آخر :وهلذا ،فإنه ال يفهم من موضع من مواضع الكتاب املقدس ،حرمة التزوج
بأزيد من امرأة واحدة ،ولو كان حرام ًا لرصح موسى عليه السالم بحرمته ،كام رصح بسائر
املحرمات وشدد يف إظهار حتريمها ،بل ُيفهم جوازه من مواضع.
قال آخر :ويف الباب احلادي والعرشين من سفر االستثناء هكذا( :وإذا خرجت إىل
القتال مع أعدائك وأسلمهم الرب إهلك يف يدك وسبيتهم ورأيت يف مجلة املسبيني امرأة
حسنة وأحببتها ،وأردت أن تتخذها لك امرأة ،فأدخلها إىل بيتك وهي حتلق رأسها وتقص
أظفارها ،وتنزع عنها الرداء الذي سبيت به وجتلس يف بيتك وتبكي عىل أبيها وأمها مدة
شهر ثم تدخل إليها وترقد معها ولتكن لك امرأة ،فإن كانت بعد ذلك ال هتواها نفسك
فرسحها حرة وال تستطيع أن تبيعها بثمن وال تقهرها أنك قد ذليتها ،وإن كان لرجل
امرأتان الواحدة حمبوبة واألخرى مبغوضة ويكون هلام منه بنون وكان ابن املبغوضة بكرا،
وأراد أن يقسم رزقه بني أوالده فال يستطيع يعمل ابن املحبوبة بكرا ويقدمه عىل ابن
املبغوضة ،ولكنه يعرف ابن املبغوضة أنه هو البكر ويعيطه من كل ما كان له الضعف من
أجل أنه هو أول بنيه وهلذا جتب البكورية)
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قال سلامن :إن ما تذكره هو أحكام العهد القديم ،والعربة يف املسيحية بالعهد اجلديد
وبرأي الكنيسة؟
قال احلكيم :ال يوجد نص رصيح يف أي من األناجيل األربعة حيظر تعدد الزوجات،
وكل ما حدث هو أن تقاليد بعض الشعوب األوروبية الوثنية كانت متنع تعدد الزوجات،
فلام اعتنقت هذه األقلية التي متنع التعدد املسيحية فرضت تقاليدها السابقة عىل املسيحيني،
وبمرور الزمن ظن الناس أن حتريم التعدد هو من صلب املسيحية ،بينام هو تقليد قديم
فرضه البعض عىل اآلخرين عىل مر السنني.
قال آخر :ونحن نتحداك بأن تأتينا بنص واحد عىل حتريم التعدد يف أي إنجيل من
األربعة التي متثل العهد اجلديد ..أما العهد القديم ففيه نصوص رصحية عىل إباحة التعدد
يف دين اخلليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،ورشيعة داود وسليامن ،وغريهم من أنبياء بنى
إرسائيل.
قال سلامن :لكنا نرى يف اإلنجيل أن اهلل خلق لكل رجل زوجته ،وهو ما يدل عىل
حرمة التعدد.
قال أحد احلكامء :ال ..هذا ال يفيد ـ عىل أبعد االحتامالت ـ إالالرتغيب بأن يقترص
الرجل يف األحوال العادية عىل زوجة واحدة ،واإلسالم يقول مثل هذا القول ،ونحن ال
ننكره ،ولكن أين الدليل عىل أن زواج الرجل بزوجة ثانية مع بقاء زوجته األوىل يف عصمته
يعترب زنـا ويكون العقد باطال؟
قال آخر :ليس يف األناجيل نـص عىل ذلك ،بل يف بعض رسائل بولـس ما يفيد أن
التعدد جائز ،فقد قال( :يلزم أن يكون األسقف زوجـا لزوجة واحدة) ففي إلـزام األسقف
وحده بذلك دليل عىل جوازه لغريه.
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قال أحد احلضور :بل ثبت تارخييا أن بني املسيحيني األقدمني من كانوا يتزوجون
أكثر من واحـدة ،ويف آباء الكنيسة األقدمني من كان هلـم كثري من الزوجات ،وقد كان يف
أقـدم عصور املسيحية إباحة تعدد الزوجات يف أحوال استثنائية وأمكنة مصوصة.
قال آخر :وقد قال وسرت مارك العامل الثقة يف تاريخ الزواج( :إن تعدد الزوجات ـ
باعرتاف الكنيسة ـ بقي إىل القرن السابع عرش ،وكان يتكرر كثري ًا يف احلاالت التي ال حتصيها
ورسيتـان)
الكنيسة والدولة) ،وقال( :إن ديار ماسدت ملك أيرلندة كان له زوجتان ِّ
قال آخر :وهكذا يذكر التاريخ تعدد زوجات املريوفنجيني يف القرون الوسطى،
وكان لرشملان زوجتان وكثري من الرساري ،كام يظهر من بعض قوانينه أن تعدد الزوجات
مل يكن جمهوالً بني رجال الدين أنفسهم.
قال آخر :وبعد ذلك بزمن كان فيليب أوفاهيس ،وفردريك وليام الثاين الربويس
يربمان عقد الزواج مع اثنتني بموافقة القساوسة اللوثريني ،وأقر مارتن لوثر نفسه ترصف
األول منهام كام أقره مالنكنون.
قال آخر :وكان لوثر يتكلم يف شتى املناسبات عىل تعدد الزوجات بغري اعرتاض،
فإنه مل حيرم بأمر من اهلل ،ومل يكن إبراهيم ـ وهو مثل املسيحي الصادق ـ حيجم عنه إذ كان
له زوجتان ..نعم إن اهلل أذن بذلك ألناس من رجال العهـد القديم يف ظروف خاصة،
ولكن املسيحي الذي يريد أن يقتدي هبم حيق له أن يفعل ذلك متى تيقن أن ظروفه تشبه
تلك الظروف ،فإن تعدد الزوجات عىل كل حال أفضل من الطالق.
قال آخر :ويف سنة  1650ميالدية بعد صلح وستفاليا ،وبعد أن تبني النقص يف عدد
السكان من جراء حروب الثالثني ،أصدر جملس الفرنكيني بنورمربج قرارا جييز للرجل أن
جيمع بني زوجتني ..بل ذهبت بعض الطوائف املسيحية إىل إجياب تعدد الزوجات ،ففي
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سنة 1531م نادى الالمعمدانيـون يف مونسرت رصاحة بأن املسيحي ـ حـق املسيحي ـ ينبغي
أن تكون له عدة زوجات ،ويعترب املورمون كام هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام إهلي
مقدس.
قال آخر :وهكذا ،فإن اقتنـاء السـراري كان مباحا يف املسيحية عىل إطالقه كتعدد
الزوجات ،مع إباحة الرق مجلة يف البالد الغربيـة ،ال حيده إال ما كان حيد تعدد الزوجات،
من ظروف املعيشة البيتية ،ومن صعوبة جلب الرقيقات املقبوالت للترسي من بالد أجنبية،
وربام نصح بعض األئمة ـ عند النصارى ـ بالترسي الجتناب الطالق يف حالة عقم الزوجة
الرشعية ،ومن ذلك ما جـاء يف الفصل اخلامس عرش من كتاب الزواج األمثـل للقديـس
أوغسطني ،فإنه يفضل التجـاء الزوج إىل الترسي بدالً من تطليق زوجته العقيم
قال آخر :وتشري موسوعة العقليني إىل ذلك ،ثم تعود إىل الكالم عن تعدد الزوجات
فتقول ( :إن الفقـيد الكبري جروتيوس دافع عن اآلباء األقدمني فيام أخذه بعـض الناقدين
املتأخرين عليهم من التزوج بأكثر من واحدة ،ألهنم كانوا يتحرون الواجب ،وال يطلبون
املتعة من اجلمع بني الزوجات)
قال آخر :وقال جرجي زيدان( :فالنرصانية ليس فيها نص رصيح يمنع أتباعها من
التزوج بامرأتني فأكثر ،ولو شاءوا لكان تعدد الزوجات جائزا عندهم ،ولكن رؤساءها
القدماء وجدوا االكتفاء بزوجة واحدة أقرب حلفظ نظـام العائلة واحتادها ،وكان ذلك
شائعا يف الدولة الرومانية ،فلم يعجزهم تأويل آيات الزواج حتى صار التزوج بغري امرأة
واحدة حراما كام هو مشهور)
قال آخر :بل نرى املسيحية املعارصة تعرتف بالتعـدد يف إفريقيا السوداء ،فقـد
وجدت اإلرسالية التبشريية نفسها أمام واقع اجتامعي وهو تعدد الزوجات لدى االفريقيني
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الوثنيني ،ورأوا أن اإلرصار عىل منع التعدد حيول بينهم وبني الدخول يف النرصانية ،فنادوا
بوجوب السامح لالفريقيني املسيحيني بالتعدد إىل غري حد حمدود.
قال آخر :وقد ذكر السيد نورجيه مؤلف كتاب (اإلسالم والنرصانية يف أوساط
أفريقية) هذه احلقيقة ثم قال( :فقد كان هؤالء املرسلون يقـولون :إنه ليس من السياسة أن
نتدخل يف شؤون الوثنيني االجتامعية التي وجدناهم عليها ،وليس من الكياسة أن نحرم
عليهم التمتع بأزواجهم ما داموا نصارى يدينون بدين املسيح ،بل ال رضر من ذلك ما
دامت التوراة وهي الكتاب الذي جيب عىل املسيحيني أن جيعلوه أسـاس دينهم تبيح هذا
()1

التعدد ،فض ً
ال عن أن املسيح قد أقر ذلك يف قوله (ال تظنوا أين جئت ألهدم بل ألمتم)
احلروب:

قلنا :حدثتنا عن املشهد األول الذي عرفت فيه رس تعدد زوجات رسول اهلل  ،فام
عرفت يف املشهد الثاين؟
قال :يف املشهد الثاين ،سمعت الرد عىل شبهة أخرى ال تقل عن الشبهة األوىل ،وهي
احلروب التي خاضها رسول اهلل  ،والتي استفدهتا من الكثري من احلاقدين الذين صوروه
لنا ،وكأنه قاطع طريق.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت رساما يعرض بعض اللوحات الزيتية ،وهو ينادي
عىل الناس لريوها ..وعندما اجتمعوا ،ومعهم احلكامء السبعة ،راح يزيح الغالف عن لوحة
كبرية ،حتمل صورة رجل حيمل سيوفا كثرية يقتل هبا كل يشء جيده أمامه ،ثم قال :هل

( )1اإلسالم والنرصانية يف أوساط أفريقية ،ص  92ـ .98
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تعرفون املقصود هبذه الصورة؟
قالوا :ال ..نراها إرهابيا متطرفا قاتال.
قال الرسام :أجل ..إهنا صورة ألستاذ املتطرفني واإلرهابيني األكرب ..إهنا صورة
حممد ..إن هذه الصورة متثل اإلرهاب الذي كان يامرسه حممد ..أال ترون كثرة السيوف
التي متتلئ هبا هذه اللوحة ..إن كل سيف منها يمثل معركة من املعارك الكربى التي خاضها
حممد إما بنفسه ..أو باملرتزقة الذين أغراهم باجلنة ليقوموا بأشنع املعارك يف تاريخ
اإلنسانية.
قال ذلك ،ثم أشار إىل سيف من السيوف ،وقال :هذا السيف ـ مثال ـ يمثل غزوة
سيف البحر ..الشك أنكم مل تسمعوا هبا ..إهنا من املعارك الكربى التي خاضها حممد مع
املرتزقة الذين صاحبوه.
أشار إىل سيف آخر ،ثم قال :وهذه غزوة رابغ ..وهذه بواط العشرية ..وهذه سفوان
وتسمى غزوة بدر األوىل ..وهذه غزوة بدر الكربى ..وهي من احلروب الكربى التي
خاضها حممد ..وهذه غزوة بني قينقاع ..وهذه غزوة أحد ..وهذه غزوة محراء األسد..
وهذه غزوة بني النضري ..وهذه غزوة بني املصطلق ..وهذه غزوة اخلندق ..وهذه غزوة
بني قريظة ..وهذه غزوة احلديبية ..وهذه غزوة خيرب ..وهذه غزوة عمرة القضاء ..وهذه
غزوة فتح مكة ..وهذه غزوة حنني ..وهذه الطائف ..وهذه غزوة تبوك.
ثم التفت لريى تأثري كلامته يف وجوه احلارضي ،ثم قال( :)1لقد بلغت غزوات حممد
التي غزا فيها بنفسه تسعا وعرشين غزوة ..أما رساياه ..أي الغزوات التي مل يقدها بنفسه،

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :النبي املعصوم ،ص ،405فام بعدها.
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بل أرسل إليها بعض أصحابه ،فعددها تسع وأربعون .وقيل إهنا تزيد عىل سبعني ..هل
يمكن لنبي أن يفعل هذا ..هل يمكن لنبي أن خيوض كل هذه احلروب!؟ ..تأملوا حياة
املسيح املتسامح ..وقارنوها بحياة هذا النبي املقاتل ..بل الذي ال هيدأ عن احلرب ..عودوا
إىل الكتاب املقدس ذلك الكتاب اململوء بالسالم ..وأحرقوا تلك املصاحف التي كتبها لكم
حممد ،ليأمركم من خالهلا أن تقاتلوا الناس كافة.
قام بعض اجلمع غاضبا ،لكن أحد احلكامء راح يمنعه ،ويأمره ،ويأمر احلارضين
باهلدوء ،وقد شجع ذلك الرسام ،فراح يقول :إن ما تفعلونه هو اإلرهاب ..فمحمد الذي
تتبعونه ..وتركتم له عقولكم هو الذي جعلكم إرهابيني تريدون أن تقمعو الفن النبيل
بالسالح الذي مل يعلمكم حممد غريه ..ألنه مل يكن لديه إال السالح ..ومل يكن يامرس يف
حياته غري اإلرهاب.
قال أحد احلكامء :مهال ـ يا أخي ـ ال ينبغي أن تصب الزيت يف النار ،فتحرقهم،
وحترق نفسك.
قال الرسام :بل ينبغي أن أصبها حتى أحرق ذلك الذوبان يف حممد ..والذي جعلهم
يامرسون اإلرهاب بكل أصنافه.
قال احلكيم :أال ترى أن ما متارسه اآلن نوع أخطر من اإلرهاب نفسه؟
قال الرسام :ال ..أنا فنان مبدع ..وقد استطعت بريشتي أن أصور احلقيقة التي
عجزت مجيع أسفار الدنيا أن تصورها.
قال احلكيم :إنك تصور ما تومهته حقيقة ..ونحن ال نعتب عليك ومهك ..ولكن
نعت ب عليك إرصارك عليه ..نحن وإياك نشبه مدعيا ومتهمني ..فأنت املدعي ونحن
املتهمون ..فهل ترى من العقل واألدب أن تتهم شخصا ،ثم ال تسمح له أن يغضب ألنك
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تتهمه من دون بينة ..ثم ال تعطي له بعد ذلك الفرصة ألن يدافع عن نفسه ،ويدفع التهم
التي تكلها له؟
سكت الرسام ،فقال احلكيم :هذا نوع من اإلرهاب ..إنك ـ يا أخي ـ تقيم بترصفك
هذا حماكمة عسكرية ،ليس فيها شهود وال حمامون..
قال الرسام :ولكن حممدا مات ..وال حرج عيل أن أرسمه بأي صورة أشاء.
قال احلكيم :أرأيت لو أن رساما ال يقل عنك إبداعا انتظر حتى متوت أمك ،ثم
رسمها بصورة مومس بغي ..هل تقبل ذلك؟ ..أم هل تعترب ذلك من احلرية؟
قال الرسام :ال شك أين ال أقبل ..ولكن هي أمي..
قال احلكيم :وهذا حممد ..وهو بالنسبة لكل مسلم أعظم حرمة من أبيه وأمه وأخيه
وزوجه وولده ..إنه بالنسبة للمسلمني أحب إليهم من أنفسهم ..إنه بالنسبة هلم العني التي
هبا يبرصون ..واألذن التي هبا يسمعون ..والروح التي هبا حييون.
قال آخر :ونحن نقول لك بكل رصاحة ..لو أنك رسمت هذه الصورة ..وقلت
للناس :هذه صورة فالن من الناس من املسلمني ..ربام لو قلت ذلك لن هيتم أحد ..ولن
يباِل أحد حتى من رسمته ال يباِل ..أما حممد ..فهو القداسة بعينها ..وال ينبغي للقداسة ان
تلطخ.
قال الرسام :ولكني ذكرت لكم أدلتي ..أمل تروا كل تلك السيوف ..إن كل سيف
منها دليل قائم بذاته ..إن كل سيف منها مل يضعه حممد حتى مأله دماء.
انتفضت اجلامعة غاضبة ،فقال أحد احلكامء :مهال ـ يا مجاعة ـ إن هذا الرجل ـ عىل
ما يبدو ـ طالب حق ..وقد ذكر لنا من خالل صورته هذه الشبه التي حتيك يف نفسه ،وحتول
بينه وبني حممد  ..واألدب الذي أدبنا رسول اهلل  يدعونا ألن نحل له اإلشكاالت التي
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وقع فيها ،ونجيبه عن الشبه التي جعلته يعتقد يف نبينا هذا.
قال الرسام :ال ..أنا لست واقعا يف أي شبهة ..بل أنا متأكد من كل ما فعلته مرص
عليه غاية اإلرصار.
قال احلكيم :ال بأس ..ولكن املنطق العلمي يدعوك ألن تسمع لنا ،ثم جتيبنا بعد
ذلك بام تشاء أن جتيبنا به.
قال الرسام :وهل ألمثالكم منطق علمي حتى يمكن أن نسمع له؟
قال احلكيم :ال بأس ..سنعرض عليك ما عندنا ..ولك احلرية بعد ذلك أن تقبله أو
ترده.
قال الرسام :أنا فنان مبدع ..وليس للفنان املبدع أن يضيع وقته مع أمثالكم.
قال احلكيم :ال بأس ..اعتربنا مادة لفنك ..اسمع لنا ..ثم صور ما تشاء مما نقوله بام
تشاء من ألوانك.
سكت الرسام ،فقال أحد احلكامء :إن ما ذكرته من شبه يستدعي البحث العلمي يف
ثالثة أمور ..أما أوهلا ..فهو يف رشعية احلرب من خالل مصادرك ،ومن خالل مصادرنا،
باعتبار املصادر هي األساس الذي نتلقى منه أفكارنا وسلوكنا وحياتنا ..وأما الثاين ..فهو
النظر يف أسباب احلروب التي مارسها رسول اهلل  ونقارهنا باحلروب التي مارسها غريه
عىل امتداد تاريخ البرشية ..وأما الثالث ..فهو النظر يف األخالق التي صاحبت حروب
حممد ..والتي صاحبت حروبكم.
نظر إىل اجلامعة ،وقال :أظن أن هذه األمور الثالثة التي نقارن فيها بيننا وبني اآلخر
تكفي للداللة عىل حقيقة احلروب التي مارسها حممد .
قال الرسام :ال بأس ..سأستمع لكم ..ولكن ذلك ال يعني أنني أوافقكم.
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قال أحد احلكامء :نحن ال هيمنا أن توافقنا أو تالفنا ..بل هيمنا يشء واحد ،وهو أن
نذكر لك ما عندنا من احلقائق ،وترد علينا بام لديك منها لنصل إىل احلقيقة ..فليس لنا من
هدف يف هذه احلياة إال الوصول إىل احلقيقة.
رشعية احلرب:
قال رجل من اجلمع :فلنبدأ من األول ..من رشعية احلرب من خالل مصادرهم،
ومن خالل مصادرنا.
قال أحد احلكامء( :)1أما مصادرهم ،فكثرية ،منها ما يرجع إىل فلسفاهتم ومذاهبهم
وتصوراهتم للحياة ..وهذه ال يمكن أن نجد فيها إال استباحة سفك الدماء ألي سبب من
األسباب ..ولذلك سنستبعد هذه املصادر ،وسنكتفي بأنظف مصادرهم وأقدسها ..وهي
املصادر التي فخر علينا هبا هذا الفنان اآلن ..وهي أسفار الكتاب املقدس ..وسنكتفي منها
هبذه األسفار :التكوين ـ العدد ـ التثنية ـ يوشع ـ القضاة ـ صموئيل األول ـ امللوك الثانى ـ
حزقيال.
قال آخر :أما ىف سفر العدد ،فنرى موسى بعد خروجه بقومه من مرص يرسل رسال
يتحسسون أمر أرض كنعان ـ فلسطني ـ ليستقروا فيها ..ففيه( :فساروا حتى أتوا موسى
وهارون وكل مجاعة بنى إرسائيل إىل برية فاران إىل قادش ،وردوا إليهام خربا وإىل كل
اجلامعة ،وأروهم ثمر األرض وأخربوه ،وقالوا :قد ذهبنا إىل األرض التى أرسلتنا إليها،
وحقا إهنا تفيض لبنا وعسال وهذا ثمرها غري أن الشعب الساكن ىف األرض معتز واملدن
حصينة عظيمة جدا وأيضا قد رأينا بنى عناق هناك) [العدد 26 / 13 :ـ ]29
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قال آخر :وجاء ىف سفر صموئيل األول( :فأجاب نابال عبيد داود وقال :من هو
داود ومن هو ابن يسى قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده ،أآخذ
خبزى ومائى وذبيحى الذى ذبحت جلارى وأعطيه لقوم ال أعلم من أين هم؟ فتحول
غلامن داود إىل طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخربوه حسب كل هذا الكالم ،فقال داود
لرجاله :ليتقلد كل واحد منكم سيفه وتقلد داود سيفه وصعد وراء داود نحو أربعامئة رجل
ومكث مائتان مع األمتعة) [صموئيل األول 10/25 :ـ ]14
قال آخر :وىف سفر امللوك الثانى( :وكان ميشع ملك موآب الثانى صاحب مواش،
فأدى مللك إرسائيل مائة ألف خروف ومائة ألف كبش بصوفها ،وعند موت آخاب عىص
ملك موآب عىل ملك إرسائيل وخرج امللك هيورام ىف ذلك اليوم من السامرة وعد كل
إرسائيل وذهب وأرسل إىل هيو شافاط ملك هيوذا يقول :قد عىص عىل ملك موآب ،فهل
تذهب معى إىل موآب للحرب؟) [امللوك الثانى 4/3 :ـ ]8
قال آخر :وىف سفر حزقيال( :وكان إىل كالم الرب قائال :يا ابن آدم اجعل وجهك
نحو أورشليم وتكلم عىل املقادس وتنبأ عىل أرض إرسائيل وقل ألرض إرسائيل هكذا قال
الرب هأنذا عليك وأستل سيفى من غمده فأقطع منه الصديق والرشير من حيث إنى أقطع
منك الصديق والرشير فلذلك خيرج سيفى من غمده عىل كل برش من اجلنوب إىل الشامل
فيعلم كل برش أنى أنا الرب سللت سيفى من غمده ال يرجع أيض ًا) [حزقيال 1/ 21:ـ ]5
قال آخر :وىف سفر يوشع( :وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إهلكم هو املحارب
عنكم انظروا :قد قسمت لكم بالقرعة هؤالء الشعوب الباقني ملك ًا حسب أسباطكم من
األردن ومجيع الشعوب التى قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس والرب إهلكم
هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كام كلمكم الرب إهلكم)
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[يوشع 3/23 :ـ ]5
قال آخر :وىف سفر القضاة( :وحارب بنو هيوذا أورشليم وأخذوها ورضبوا بحد
السيف وأشعلوا املدينة بالنار وبعد ذلك نزل بنو هيوذا ملحاربة الكنعانيني سكان اجلبل
وسكان اجلنوب والسهل) [القضاة 27/18 :ـ ]30
قال آخر :وفيه( :فأما هم فقد أخذوا ما صنع ميخ ًا والكاهن الذى له وجاءوا إىل
اليش إىل شعب مسرتيح مطمئن فرضبوهم بحد السيف وأحرقوا املدينة بالنار ومل يكن َم ْن
ينقذ ألهنا بعيدة عن صيدون ومل يكن هلم أمر مع إنسان وهى ىف الوادى الذى لبيت رحوب
فبنوا املدينة وسكنوا هبا ودعوا اسم املدينة دان باسم دان أبيهم الذى ولد إلرسائيل ولكن
اسم املدينة أوال :اليش)
قال آخر :وىف سفر صموئيل األول( :وخرج إرسائيل للقاء الفلسطينيني للحرب
ونزلوا عند حجر املعونة ،وأما الفلسطينيون فنزلوا ىف أفيق واصطف الفلسطينيون للقاء
إرسائيل واشتبكت احلرب فانكرس إرسائيل أمام الفلسطينيني ورضبوا من الصف ىف احلقل
نحو أربعة آالف رجل) [صموئيل األول 1/4 :ـ ]4
قال آخر :وىف سفر التكوين( :فحدث ىف اليوم الثالث إذ كانوا متوجعني أن ابنى
يعقوب شمعون والوى أخوى دينة أخذ كل واحد منهام سيفه وأتيا عىل املدينة بأمن وقتال
كل ذكر وقتال محور وشكيم ابنه بحد السيف ألهنم بخسوا أختهم ،غنمهم وبقرهم وكل
ما ىف املدينة وما ىف احلقل أخذوه وسبوا وهنبوا كل ثروهتم وكل أطفاهلم ونسائهم وكل ما
ىف البيوت) [التكوين 25/34 :ـ ]29
قال آخر :وفيه( :فلام سمع إبرام أن أخاه سبى جر غلامنه املتمرنني ولدان بيته ثالثامئة
وثامنية عرش وتبعهم إىل دان وانقسم عليهم لي ً
ال هو وعبيده فكرسهم وتبعهم إىل حوبة التى
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من شامل دمشق واسرتجع كل األمالك واسرتجع لوط ًا أخاه أيض ًا وأمالكه والنساء أيض ًا
والشعب) [التكوين]16 – 14/14 :
قال آخر :وىف سفر العدد( :فقال الرب ملوسى ال تف منه ألنى قد دفعته إىل يدك
مع مجيع قومه وأرضه فتفعل به كام فعلت بسيحون ملك األموريني الساكن ىف حبشون
فرضبوه وبنيه ومجيع قومه حتى مل يبق هلم شارد وملكوا أرضه) [العدد 34/21 :ـ ]35
قال آخر( :ثم كلم الرب موسى قائال ضايقوا املديانيني وارضبوهم ألهنم ضايقوكم
بمكايدهم التى كادوكم هبا) [العدد]16/25 :
قال آخر :وفيه نرى نرى أن اهلل قد أمر موسى عليه السالم أن يشن حرب ًا عىل أقوام
قد عبدوا غري اهلل ..ففيه( :وكلم الرب موسى ىف عربات مو آب عىل أردن أرحيا قائال :كلم
بنى إرسائيل وقل هلم :إنكم عابرون األردن إىل أرض كنعان فتطردون كل سكان األرض
من أمامكم ومتحون مجيع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم املسبوكة وتربون مجيع
مرتفعاهتم) [العدد 50 /33 :ـ ]53
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد ىف سفر صموئيل( :فقال داود للفلسطينى :أنت تأتى
إىل بسيف وبرمح وبرتس ،وأنا آتى إليك باسم رب اجلنود إله صفوف إرسائيل الذين
عريهتم ..فتعلم كل األرض أنه يوجد إله إلرسائيل) [صموئيل 45:ـ  ،]47وىف سفر
صموئيل األول( :فذهب داود ورجاله إىل قعيلة وحارب الفلسطينيني وساق مواشيهم
ورضهبم رضبة عظيمة وخلص داود سكان قعيلة) [صموئيل األول]6/23 :
قال آخر :وىف سفر املزامري( :يسبح داود الرب ويمجده ألنه يعطيه القوة عىل حماربة
أعدائه :الذى يعلم يدى القتال فتحنى بذراعى قوس من نحاس ..أتبع أعدائى فأدركهم
وال أرجع حتى أفنيهم أسحقهم فال يستطيعون القيام ،يسقطون حتت رجىل متنطقنى بقوة
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للقتال ترصع حتتى القائمني عىل وتعطينى أقفية أعدائى ومبغىض أفنيهم) [املزامري:
 35/18ـ ]41
قال آخر :هذه بعض النصوص التي تدل عىل مرشوعية احلرب والقتال ،فاحلرب ـ
حسب هذه النصوص ـ ليست شيئا مكروها ..بل هي دائام تتم بمباركة الرب ومعونته،
وكأن الرب ـ حسب تعبري التوراة ـ قد استل سيفه من غمده فال يرجع ،كام يف سفر
(حزقيال)5/21:
قال الرسام :أنت ترجع للعهد القديم ..ولكن العهد اجلديد يقول( :من رضبك عىل
خدك األيمن فأدر له األيرس)
قال أحد احلكامء :وهو يقول كذلك( :ال تظنوا أنى جئت ألرسى سالما عىل
األرض ،ما جئت ألرسى سالما ،بل سيفا ،فإنى جئت ألجعل اإلنسان عىل خالف مع
أبيه ،والبنت مع أمها والكنة مع محاهتا ،وهكذا يصري أعداء اإلنسان أهل بيته) [إنجيل متى:
 34/10ـ ]36
قال أحد احلضور :حدثتمونا عن موقف الكتاب املقدس من احلرب ،فحدثونا عن
موقف القرآن منها.
قال أحد احلكامء :لنعرف موقف القرآن الكريم من احلرب ال بد أن نقرأ القرآن
الكريم مجيعا لنرى فيه مدى حرمة اإلنسان ..حرمة اإلنسان بكل ما يرتبط به من نفس ومال
وعرض وحرية ..وغريها.
قال آخر :لقد ذكر القرآن من األمور املنكرة التي ذكرهتا املالئكة متعجبة منها (سفك
ض َخلِي َف ًة َقا ُلوا َأ َ ْ ِ
الدماء) ،قال تعاىل﴿ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلمالئِك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
يها
جت َع ُل ف َ
َ
َ ُّ
َ
َ
ِ ِ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما ال
َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
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َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]30:
قال آخر :وذكر القرآن الكريم قصة ابني آدم ،وأثنى كل الثناء عىل االبن الذي تعفف
ِ ِ
ِ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِ ْ
مها
عن قتل أخيه ،فقال تعاىلَ :
احلَ ِّق إِ ْذ َق هر َبا ُق ْر َبانًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
َو َمل ْ ُي َت َق هب ْل ِم َن ْاآل َخ ِر َق َال َألَ ْق ُت َلن َهك َقا َل إِن َهام َي َت َق هب ُل اهللهُ ِم َن املُْت ِهقنيَ َلئِ ْن َب َس ْط َت إِ َ هِل َيدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي
اس ٍ
ما َأنَا بِب ِ
اف اهللهَ َر هب ا ْل َعا َملِنيَ إِ ِّين ُأ ِريدُ َأ ْن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْق ُت َل َك إِ ِّين َأ َخ ُ
َ
َ

َت َله َن ْفسه َقت َْل َأ ِخ ِ
ِ
اب الن ِ ِ
ون ِم ْن َأ ْص َح ِ
َف َت ُك َ
يه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم َن
هار َو َذل َك َجزَ ا ُء ال هظاملنيَ َف َط هوع ْ ُ ُ ُ
ض لِ ُ ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن َف َب َع َث اهللهُ ُغ َرا ًبا َي ْب َح ُث ِيف ْاألَ ْر ِ
ف ُي َو ِاري َس ْو َء َة َأ ِخ ِيه َق َال َيا َو ْي َلتَا
ري َي ُه َك ْي َ
َْ
ِِ
ِ
ِ
ون ِم ْث َل َه َذا ا ْل ُغ َر ِ
ت َأ ْن َأ ُك َ
ن النهادمنيَ ﴾ [املائدة 27 :ـ
َجزْ ُ
اب َف ُأ َو ِار َي َس ْو َء َة َأخي َف َأ ْص َب َح م َ
َأع َ
]31

قال آخر :وذكر اهلل تعاىل قصة قتل موسى عليه السالم للقبطي ،وكيف ندم عىل
ِ
ٍ ِ
ذلك ،مع كونه مل يقتله متعمدا ،فقالَ ﴿ :و َد َخ َل املَْ ِدينَ َة ع ََىل ِح ِ
يها
ني َغ ْف َلة م ْن َأ ْهلِ َها َف َو َجدَ ف َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
رج َل ِ ِ ِ
اس َتغَا َث ُه ا هل ِذي ِم ْن ِشي َعتِ ِه ع ََىل ا هل ِذي ِم ْن عَدُ ِّو ِه
ني َي ْقتَت َالن َه َذا م ْن شي َعته َو َه َذا م ْن عَدُ ِّوه َف ْ
َ ُ ْ

الشي َط ِ
ِ
ِ
ان إِ هن ُه عَدُ ٌّو ُم ِض ٌّل ُمبِنيٌ َق َال َر ِّب إِ ِّين
وسى َف َق َىض َع َل ْيه َق َال َه َذا م ْن ع ََم ِل ه ْ
َف َو َكزَ ُه ُم َ
َظ َلم ُت َن ْف ِيس َفاغ ِْفر ِِل َف َغ َفر َله إِ هنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾ [القصص 15 :ـ ]16
َ ُ ُ َ
الرح ُ
ُ ه
ْ
ْ

قال آخر :أرأيتم ندم موسى عليه السالم عىل قتله ،مع كونه كان ظاملا ..بل اعترب
ذلك من عمل الشيطان ..ثم استغفر اهلل ..واعترب نفسه ظاملا بفعله ذلك!؟ ..قارنوا هذا بام
ورد يف التوراة من نفس احلادث ..حيث ال يبدي فيه موسى أي ندم عىل فعله ..لرتوا مدى
ما حيمله الكتاب املقدس من مرشوعية لسفك الدماء.
قال الرسام :أنتم تنتقون من القرآن ما حيلو لكم ..ملاذا ال تقرؤون اآليات القرآنية
الكثرية التي حتتوي عىل كلمة (قتال) ..لقد قرأت كتب العامل املقدسة ..فلم أجد لفظا
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مستعمال هبذه الكثرة التي استعمل هبا القرآن كلمة (القتال) وما يف معناها ..إهنا تزاحم
كلمة الصالة ..بل تكاد تفوق عليها.
قال أحد احلكامء :صدقت ..لقد وردت كلمة القتال يف القرآن كثريا ..ولكن العربة
ليس بكثرهتا ،وإنام بنوع األوامر املرتبطة هبا.
قال الرسام ،وهو يضحك بصوت عال :القتل هو القتل ..وال يفوح من هذه املادة
إال روائح الدماء.
قال أحد احلكامء :دعنا من هذا األسلوب ..ولنتحدث حديث العقالء ..إن املنطق
العلمي يستدعي النظر يف كل مجلة أو آية وردت فيها كلمة القتال يف القرآن لنحلل املراد
منها ..ثم نرى بعد ذلك ما نوع القتال الذي يطلب القرآن من املسلمني القيام به ..هل هو
قتال إرهابيني ظلمة ..أم هو قتال أهل احلق دفاعا عن حقهم.
التفتت اجلامعة إىل الرسام ،وقالت :صدق الرجل ..وقد ألزمك احلجة ..وال مناص
لك من أن تذكر له هذه املواضع التي ورد فيها لفظ القتال لنرى املراد منها.
قال الرسام :أول ما يصادفك يف القرآن هذه اآلية التي نسخت مجيع ما ورد يف القرآن
من األمر بالسالم﴿ :و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ ِ
رشكنيَ كَا هف ًة﴾ [التوبة]36:
َ
قال أحد احلكامء :أنت تقص اآلية ،وتقطعها عن سياقها ..فاآلية ال تأمر إال بقتال
ِ
املقاتلني ..لقد جاء فيها﴿ :و َقاتِ ُلوا املُْ ْ ِ ِ
م كَا هف ًة﴾ [التوبة]36:
َ
رشكنيَ كَا هف ًة ك ََام ُي َقات ُلو َن ُك ْ
قال آخر :ثم إن اهلل تعاىل مل يأمر املؤمنني بالقتال كافة إال بعد أن أمرهم بالدخول يف
الشي َط ِ
ِ
ِ
ان
الس ْل ِم كَا هف ًة َوال َتتهبِ ُعوا ُخ ُط َوات ه ْ
السلم كافة ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ِّ
م عَدُ ٌّو ُمبِنيٌ ﴾ [البقرة]208:
إِ هن ُه َل ُك ْ

قال آخر :وليس يف القرآن ناسخ ومنسوخ ..كل ما يف القرآن حمكم ..فكالم اهلل:
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ني يدَ ي ِه وال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
يد﴾ [فصلت ..]42:ثم ملاذا
ْ َ
ْ
﴿ال َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
تعترب اآلية منسوخة ،وال تعتربها ناسخة؟
قال الرسام :هذا ما ذكره املفرسون.
قال أحد احلكامء :أنت تنتقي من املفرسين من تشاء ،كام تنتقي من القرآن ما تشاء..
وهو منهج ال عالقة له بالعلم وال باملنطق.
قال الرسام :فإذا عزلنا املفرسين ،فمن يعرب عن القرآن؟
قال أحد احلكامء :القرآن ..القرآن هو الوحيد الذي له احلق يف التعبري عن نفسه..
أال ترى أين حينام أذكر لك الكتاب املقدس ال أذكر لك قول أي شارح وال أي مفرس؟
قال احلضور :نعم ..الحظنا ذلك ..فاملسلمون يف حوارهم ال يستخدمون إال
النصوص املقدسة.
قال أحد احلكامء :ألنه ال حيق ألحد أن يميل عىل اهلل ما يقصد ..ثم إن اهلل الذي علم
كل يشء كيف ينطق وكيف يفهم غريه ال يعجز عن أن يفهمنا مراده من غري حاجة إىل من
يعقب عليه.
قال الرسام :ال بأس ..لن أذكر لك كالم أحد من املفرسين ..سأقترص عىل القرآن..
إن معي مصحفا ..وسأقرأ عليكم منه ما يفند ما يدعيه هذا الرجل.
قال أحد احلكامء :كل القرآن حديث عن السالم ..حتى اآليات التي تومهتها تدعوا
للحرب هي يف أصلها تنطلق من حب السالم ..ومن البحث عن السالم..
قال آخر :اقرأ علينا ما شئت منها لتعرف من خالهلا أن القرآن مل يأذن بالقتال إال
للرضورة القصوى التي استدعت ذلك ويف حدود ضيقة جدا ..ولوال ذلك لظلت احلرب،
وظل معها سفك الدماء جريمة من اجلرائم الكربى التي تتناىف مع وظيفة اخلالفة التي
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أنيطت باإلنسان يف األرض.
فتح الرسام املصحف ،وقد وضع فيه عالمات حمددة عىل املواضع التي يريد قراءهتا،
ثم قال :لقد ورد يف القرآنَ ﴿ :و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللهِ﴾ [البقرة]190:
قال أحد احلكامء :واصل قراءة اآلية ،فهي جتيبك.
ِ
ِ
ِ
ِ
ن﴾ [البقرة]190:
ب املُْ ْعتَدي َ
واصل الرسام﴿ :ا هلذي َن ُي َقات ُلو َن ُك ْم َوال َت ْعتَدُ وا إِ هن اهللهَ ال ُحي ُّ
قال أحد احلكامء :أرأيت ..لقد حددت اآلية الصنف الذي جتب مقاتلته ،وهو من
يقاتلهم دون من عداهم ..ومع ذلك مل تكتف بذلك ..بل هنت عن االعتداء بأبلغ الصيغ..
وهي اإلخبار بأن اهلل ال حيب املعتدين.
قال آخر :وهذه الكلمة متثل عند املؤمنني الصادقني قمة أنواع الزجر ..ألن كل
مؤمن صادق ال هيتم يف حياته بيشء كاهتاممه بحب اهلل له ،ورضاه عنه ..فإذا علم أن اهلل ال
حيب من ترصف ترصفا أو سلك سلوكا معينا كان أبعد الناس عنه ..فهل ترى سالما أعظم
من السالم الذي دعت له هذه اآلية؟
قال الرسام :ولكنها أمرت بالقتال!؟
قال أحد احلكامء :وهل ترى من احلكمة والعقل والسالم أن يسلم أهل احلق رقاهبم
ألعدائهم ليستأصلوها كام يشاءون!؟ ..هل هذا هو السالم!؟
سكت الرسام ،فقال أحد احلكامء :لو كان هذا هو السالم ملا بقي عىل وجه األرض
إال املجرمون.
وه ْم﴾
وه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
فتح الرسام املصحف عىل موضع آخر ،وراح يقرأَ ﴿ :وا ْق ُت ُل ُ
[البقرة]191:

قال أحد احلكامء :واصل قراءة اآلية ..ما بالك تقطعها.
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وه ْم ِم ْن َح ْي ُث َأ ْخ َر ُجو ُك ْم َوا ْل ِف ْتنَ ُة َأ َشدُّ ِم َن ا ْل َقت ِْل َوال
واصل الرسامَ ﴿ :و َأ ْخ ِر ُج ُ
احلرا ِم حتهى ي َقاتِ ُلو ُكم فِ ِ
ِ
ُت َقاتِ ُل ُ ِ
وه ْم ك ََذلِ َك َجزَ ا ُء
يه َفإِ ْن َقا َت ُلو ُك ْم َفا ْق ُت ُل ُ
وه ْم عنْدَ املَْ ْس ِجد ْ َ َ َ ُ
ْ
ِ
ا ْلكَاف ِرين َ﴾ [البقرة]191:
قال أحد احلكامء :أال ترى أن اآلية الكريم تدعو إىل معاملة املعتدين باملثل ..ثم تعلل
ذلك للنفوس املؤمنة الكارهة لسفك الدماء بأن الفتنة التي يوقعها هؤالء املجرمون أعظم
من القتل.
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
وه ْم َحتهى ال َت ُك َ
ون الدِّ ي ُن هللهِ
فتح الرسام املصحف ،وراح يقرأَ ﴿ :و َقاتِ ُل ُ
َفإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َفال ُعدْ َو َ
ان إِ هال ع ََىل ال هظاملِنيَ ﴾ [البقرة ،]193:ثم قال :أال ترون أن هذه اآلية تأمر
بالقتال ألجل نرش الدين؟
قال أحد احلكامء :ال ..إهنا ال تأمر بالقتال لنرش الدين ..وإنام تأمر به حلفظ الدين.
قال الرسام :كالمها سواء.
قال أحد احلكامء :ال ..بل مها متلفان ..فالقتال لنرش الدين إكراه ..وقد حرم
اإلكراه ،فقد قال تعاىل﴿ :ال إِك َْرا َه ِيف الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي﴾ [البقرة ..]256:أما
ين َقدْ َت َب ه َ
ني ُّ
القتال حلفظ الدين ،فهو قتال ضد الذين توجهوا برماحهم وسيوفهم للدين ليستأصلوه.
قال آخر :لقد ذكر القرآن ذلك ،فقال تعاىل مبينا علة اإلذن بالقتالُ ﴿ :أ ِذ َن لِ هل ِذي َن
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير ا هل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم بِغ ْ ِ
ون بِ َأ ههنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ هن اهللهَ ع ََىل ن ْ ِ
ُي َقا َت ُل َ
َري َح ٍّق إِ هال َأ ْن
هاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ات
ض َهلُدِّ َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا اهللهُ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللهِ الن َ
ِ
ِ
َومس ِ
ي ع َِزيزٌ ﴾ [احلج 39 :ـ
ْرص ُه إِ هن اهللهَ َل َق ِو ٌّ
اجدُ ُي ْذك َُر ف َ
يها ْ
َ َ
ْرص هن اهللهُ َم ْن َين ُ ُ
اس ُم اهللهِ كَث ًريا َو َل َين ُ َ
]40

قال آخر :ومع ذلك ..فقد جعل القرآن لذلك القتال املضطر إليه غاية ينتهي إليها،
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وهي انتهاء املعتدين عن عدواهنم ،فقال تعاىلَ ﴿ :فإِ ِن ا ْنت ََه ْوا َف َال ُعدْ َو َ
ان إِ هال ع ََىل ال هظاملِنيَ ﴾
[البقرة ]193 :وقد وضعت اآلية بذلك شعار املؤمنني يف قتاهلم ..وهو أهنم ال يقاتلهم إال
الظاملني ..أما من عداهم ،فال جيوز بحال من األحوال سفك دمائهم.
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم َوع ََسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئ ًا
قرأ الرسام قوله تعاىلُ ﴿ :كت َ
ِ
رش َل ُك ْم َواهللهُ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة،]216:
َو ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم َوع ََسى َأ ْن ُحت ُّبوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َ ٌّ
ثم قال :أال ترون هذه اآلية كيف حتض عىل القتال؟
قال أحد احلكامء :يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم﴾ [البقرة ]216:دليل عىل أن اإلسالم
مل حيضهم عىل القتال إال للرضورة ..ومع ذلك ،فإن املسلم ال يقاتل من يقاتله حبا يف سفك
الدماء ،وإنام ألنه ال يمكن أن يدافع عن نفسه وعن دينه إال بذلك.
احلرم ُ ِ
احل َرا ُم بِ ه
قرأ الرسام قوله تعاىل ﴿ :ه
اص َف َم ِن
ات ق َص ٌ
احل َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
الش ْه ِر ْ َ
الش ْه ُر ْ َ
ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َوا هت ُقوا اهللهَ َوا ْع َل ُموا َأ هن اهللهَ َم َع املُْت ِهقنيَ ﴾
[البقرة]194:

قال أحد احلكامء :أنت ترى اآلية تأمر باملعاقبة باملثل ..وعدم جتاوز املثل.
قال الرسام :وهذه نقطة االختالف الكربى بني املسيحية واإلسالم ..فاملسيح أمرنا
بالتسامح وبمحبة أعدائنا ال بمجازاهتم باملثل.
قال أحد احلكامء :لكل يشء ميزانه املحدد ..فقد يصلح التسامح يف أحوال معينة،
ومع بعض الناس ..ولكنه ال يصلح يف كل األحوال ،وال مع كل الناس.
قال آخر :وهلذا ،فإن القرآن بالنسبة لألفراد ،ويف األحول اخلاصة التي ال ترتبط هبا
املصالح العامة حيض عىل العفو واحللم ومقابلة اإلساءة باإلحسان ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وال
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا هل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ هن ُه َو ِ ٌِّل
احل َسنَ ُة َوال ه
ت َْست َِوي ْ َ
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ِ

يم﴾ [فصلت]34:
َمح ٌ

قال آخر :ولكن مع ذلك ،فإن املعاملة باملثل حق من احلقوق ال يالم فاعله ،قال
ِ
ِ
َرص َ
ون َو َجزَ ا ُء َس ِّيئ ٍَة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح
تعاىلَ ﴿ :وا هلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
اهب ُم ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
ِ
ِ
َرص َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َف ُأو َلئِ َك َما َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َس ِب ٍ
يل ِإن َهام
َف َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللهِ ِإ هن ُه َال ُحي ُّ
ب ال هظاملنيَ َوملَ ِن ا ْنت َ َ

ِ
ِ
ض بِغ ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
هاس َو َي ْب ُغ َ
السبِ ُيل ع ََىل ا هل ِذي َن َي ْظلِ ُم َ
يم َو َمل ْن
احل ِّق ُأو َلئ َك َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
ون الن َ
اب َأل ٌ
َري ْ َ
ه
رب َو َغ َف َر إِ هن َذلِ َك ملَِ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ [الشورى 39 :ـ ]43
َص َ َ

قال آخر :هذا كله يف املصالح اخلاصة ..أما املصالح العامة فإن التشدد يف احلفاظ
عليها رشيعة عادلة ال خيتلف العقالء يف اعتبارها.
قال الرسام :التسامح ال يتجزأ.
قال أحد احلكامء :ولكنك إن تساحمت مع املجرم أخذت حق الربيء ..وإن تساحمت
مع القاتل ظلمت املقتول ..وإن تساحمت مع املتكرب اعتديت عىل املستضعف.
قال الرسام :كيف ذلك؟
قال أحد احلكامء :أرأيت لو أن قانون العقوبات نص يف بلد من البلدان عىل تكريم
اللصوص ،وعدم عقوبتهم ..ماذا سيحصل؟
مل جيب الرسام ،فنطق أحد احلارضين ،وقال :حينها ستصبح كل البلدة لصوصا.
قال أحد احلكامء :فهذا ما يطلبه هذا الفنان املبدع من اإلسالم ..إنه يطلب أن
يستسلم أهل احلق ألهل الباطل ،ويدعوا هلم البالد والعباد ،ليترصف املستكربون بام هتواه
نفوسهم ،وكل ذلك من أجل يشء واحد ،وهو أن ال يصفهم املستكربون باإلرهاب.
قال آخر :إنه يطلب من املستضعفني أن يلقوا أسلحتهم ،بينام ال يتجارس أن يقول
كلمة واحدة ألولئك املستكربين الذين مألوا األرض أسلحة ودمارا.
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مل جيب الرسام بيشء ،بل فتح املصحف ،وراح يقرأَ ﴿ :ي ْس َألون ََك ع ِ
َن ه
احل َرا ِم
الش ْه ِر ْ َ
ِ ِ
ِ
يه ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِ
َال فِ ِ
ِقت ٍ
يه كَبِ ٌري َو َصدٌّ َع ْن َسبِ ِ
اج َأ ْهلِ ِه ِمنْ ُه
احل َرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
يل اهللهِ َو ُك ْف ٌر بِه َواملَْ ْسجد ْ َ
ِ
َأك ِ
ْرب ِم َن ا ْل َقت ِْل َوال َيزَ ا ُل َ
ون ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َحتهى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن ِدينِ ُك ْم إِ ِن
ْرب عنْدَ اهللهِ َوا ْلف ْتنَ ُة َأك َ ُ
َُ

اس َت َطا ُعوا َو َم ْن َي ْرت َِد ْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ [البقرة]217:
هار ُه ْم ف َ
َو ْاآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ثم قال :أال ترون القرآن كيف حيض عىل القتال يف األشهر احلرم ..وهي األشهر
التي اتفق العرب عىل أال قتال فيها؟
قال أحد احلكامء :إن القرآن يكره النفاق ،ويكره أساليب املنافقني.
قال الرسام :وما عالقة هذا بالنفاق؟
قال أحد احلكامء :إن هؤالء املرشكني يشبهون أولئك املستعمرين اجلشعني الذين
يقتلون العباد ،وينهبون البالد ،ثم يسنوا بعد ذلك من القوانني ما شاءوا ،فإن خالفها
بعضهم رموه بام شاءت هلم أهواؤهم أن يرموه به.
قال آخر :إن هؤالء املرشكني الذين بدا هلم أن يعظموا األشهر احلرم نسوا أن يعظموا
احلرم نفسه ..احلرم الذي عذبوا فيه املؤمنني ..بل احلرم الذي أرادوا أن يقتلوا فيه رسول
اهلل .
قال آخر :وهلذا ،فإن القرآن الكريم يذكر املربرات التي تبيح استعامل السالح يف
هذه املواقف ،وهي مربرات ال يمكن لعقل سليم أن يرفضها.
ِ
قرأ الرسام قوله تعاىل﴿ :و َك َأين ِمن نَبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف
َ َ ُ ِّ ُّ
ون كَث ٌري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
َ ِّ ْ ْ ٍّ
ِ
َسبِ ِ
ن﴾ [آل عمران]146:
الصابِ ِري َ
ب ه
اس َتكَا ُنوا َواهللهُ ُحي ُّ
يل اهللهِ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ
ثم قال :أال ترون القرآن كيف يعترب القتال سنة من سنن األنبياء والصاحلني؟
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قال أحد احلكامء :لوال األسلحة التي ووجه هبا الصاحلون ما اضطروا للقتال ..ويف
اآلية دليل عىل شدة العناء الذي القاه هؤالء من أعدائهم.
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َحت َْس َب هن ا هل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللهِ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ
ِ
ِِ
ِ
رش َ
َر ِّ ِهب ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون بِا هل ِذي َن َمل ْ َي ْل َح ُقوا ِ ِهب ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم
ون َف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
َاه ُم اهللهُ م ْن َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
حيزَ ُن َ
رتى ِم َن
َأ هال َخ ْو ٌ
ون﴾ [آل عمران 169 :ـ  ..]170ويف القرآن﴿ :إِ هن اهللهَ ْاش َ َ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ

ِِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللهِ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلنه َة ُي َقاتِ ُل َ
ون َوعْد ًا َع َل ْي ِه
املُْؤْ مننيَ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َاهل ُ ْم بِ َأ هن َهل ُ ُم ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ح ّق ًا ِيف التهور ِاة و ْ ِ
األن ِ
ْج ِ
رشوا بِ َب ْي ِع ُك ُم ا هل ِذي َبا َي ْع ُت ْم
َْ َ
َ
يل َوا ْل ُق ْرآن َو َم ْن َأ ْو َىف بِ َع ْهده م َن اهللهِ َف ْ
اس َت ْب ُ
ِ
ِ ِ
يم﴾ [التوبة ،]111:ثم قال :أال ترون هذا اإلغراء الذي يغري به
بِه َو َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
القرآن من قاتل يف سبيل اهلل؟
قال أحد احلكامء :إن تقييد القرآن للقتل هبذه الكلمة العظيمةِ ﴿ :يف َسبِ ِ
يل اهللهِ﴾
[التوبة ]111:دليل عىل رشف هذا القتال ورشف القضية التي حيملها ..فهؤالء مل يقاتلوا من
أجل مصاحلهم املحدودة ،بل قاتلوا من أجل احلق الذي وهبوا أنفسهم له.
قال الرسام :وهو نرش اإلسالم.
قال أحد احلكامء :لقد ذكرت لك أن اإلسالم ال يمكن أن ينرش بالسيف ..ألن
اإلسالم هو تسليم النفس هلل ..وتسليم النفس هلل ال يكون إال عن طواعية مطلقة.
قال الرسام :فلم يقاتلون إذن؟
قال أحد احلكامء :لنرصة املستضعفني وإزالة احلواجز التي تقف بينهم وبني
حريتهم ..وسرتى يف اآليات التي ستقرؤها هذا املقصد القرآين الرشيف الذي يميز اجلهاد
يف اإلسالم عن كل قتال يف الدنيا.
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :فاستَجاب َهلم رهبم َأ ِّين ال ُأ ِضيع عَم َل ع ِ
َام ٍل ِمنْ ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر
ُ َ
ْ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ
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َأو ُأ ْن َثى بع ُض ُكم ِمن بع ٍ ِ
اج ُروا َو ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َو ُأو ُذوا ِيف َسبِ ِييل َو َقا َت ُلوا
ض َفا هلذي َن َه َ
ْ ْ َْ
َْ
ْ
َاهتِم و َألُد ِخ َلنههم جن ٍ
ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار َث َواب ًا ِم ْن ِعن ِْد اهللهِ
هات َ ْ
َو ُقت ُلوا َألُ َك ِّف َر هن َعن ُْه ْم َس ِّيئ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ
َواهللهُ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن ال هث َو ِ
اب﴾ [آل عمران]195:
قال أحد احلكامء :أنت ترى يف هذه اآلية الكريمة كيف ذكر اهلل تعاىل عذر هؤالء
املقاتلني الذي دفعهم للقتال ..فقد أخرجوا من ديارهم ،وأوذوا يف سبيل اهلل ،ولو أن
أعداءهم مل يفعلوا هذا هبم ما قاتلوهم وال قتلوهم وال عرضوا أنفسهم للقتل بسبب ذلك.
ِ
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل ُي َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِ
رش َ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا بِ ْاآل ِخ َر ِة
ون ْ َ
يل اهللهِ ا هلذي َن َي ْ ُ
ف ُنؤْ تِ ِ
َو َم ْن ُي َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِ
يه َأ ْجر ًا عَظِي ً
ام﴾ [النساء]74:
ب َف َس ْو َ
يل اهللهِ َف ُي ْقت َْل َأ ْو َيغْلِ ْ
ثم قال :أال ترون يف هذه اآلية كيف يأمر القرآن بقتل من هيتمون باحلياة الدنيا
ويعمروهنا؟
قال أحد احلكامء :أخطأت يف فهمك لكالم اهلل ..فهؤالء الذين يرشون احلياة الدنيا
الذين أمر املؤمنون بقتاهلم إنام يرشوهنا بالظلم واالستبداد واالستعامر ..ولو أهنم اشرتوها
بالطرق املرشوعة ملا عرض هلم أحد.
يل اهللهِ َواملُْست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َل ُك ْم ال ُت َقاتِ ُل َ
ال
ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
ِ
ان ا هل ِذي َن َي ُقو ُل َ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال هظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
َوالن َِّس َ
َلدُ ن َْك ولِي ًا واجع ْل َلنَا ِمن َلدُ ن َ ِ
ْك نَصري ًا﴾ [النساء]75:
ْ
َ ّ َ ْ َ
قال أحد احلكامء :هذه اآلية هي سيدة آي الباب ..وهي احلكم الذي يرجع إليه يف
فهم كل ما يرتبط بالقرآن الكريم من آيات القتال واجلهاد.
قال الرسام :ولكن مثل هذا األمر بالقتال ال نجده يف املسيحية.
قال أحد احلكامء :ألن املسيحية مل تكن يف يوم من األيام ..هي وال سائر األديان..
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دين اخلالص للبرشية مجيعا ،بل كانت خاصة بأمة معينة ،ويف زمن معني.
غضب الرسام ،وقال :كيف تقول ذلك ..واملسيحية هي دين اخلالص؟
قال أحد احلكامء :اخلالص بمفهومه الشامل الذي يعني احلياة بجميع أركاهنا مل
يكتمل إال يف اإلسالم ..فإن كان املسيحي ومثله كل متدين بأي دين من األديان ،يسعى
خلالص نفسه ..فإن املسلم مطالب بأن خيلص كل املستضعفني ..وهلذا فإن اجلهاد يف
اإلسالم ال ينسخ أبدا ما دام هناك من يكتوي بنريان الظلم والعبودية والقهر.
قال آخر :فإن وجد من يريد أن ينسخ اجلهاد فعليه أن خيلص األرض من املستكربين
املستبدين الظاملني ..وحينذاك ،فلن يرفع مسلم سالحا يف وجه أحد ..فإن رفعه قتل به.
ون إِ َىل َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
قرأ الرسام قوله تعاىل﴿ :إِ هال ا هل ِذي َن َي ِص ُل َ
اق َأ ْو َجا ُءو ُك ْم
ِ
ور ُه ْم َأ ْن ُي َقاتِ ُلو ُك ْم َأ ْو ُي َقاتِ ُلوا َق ْو َم ُه ْم َو َل ْو َشا َء اهللهُ َل َس هل َط ُه ْم َع َل ْي ُك ْم َف َل َقا َت ُلو ُك ْم
رص ْ
ت ُصدُ ُ
َح َ
ِ
ِ
الس َل َم َف َام َج َع َل اهللهُ َل ُك ْم َع َل ْي ِه ْم َسبِي ً
ال﴾ [النساء]90:
َفإِن ا ْعتَزَ ُلو ُك ْم َف َل ْم ُي َقات ُلو ُك ْم َو َأ ْل َق ْوا إِ َل ْي ُك ُم ه
قال أحد احلكامء :هذه اآلية كذلك مرجع من املراجع الكربى التي يفهم هبا معنى
اجلهاد ..فالقتال ال يوجه إال للمقاتلني ..فإن اعتزل الظاملون أو طلبوا السالم وجب عىل
املسلمني أن جييبوهم له.
ِ
لس ْل ِم
قال آخر :وقد رصحت بذلك آية أخرى يقول فيها اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َجن َُحوا ل ه
اجن َْح َهلا َوت ََوك ْهل ع ََىل اهللهِ إِ هن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [ألنفال]61:
َف ْ
يع ا ْل َعل ُ
ه
َ
انتفض الرسام ،وقال :أين جتد هذا يف واقع املسلمني ..وأعداؤهم يطلبون منهم
السالم ،وهم يأبون إال احلرب؟
ابتسم احلكيم ،وقال :أرأيت لو أن رجال غصب أرضك ،واستوىل عىل أمالكك،
فإن غضبت وثرت ،أرسل لك بكربياء من يطالبك بالسالم ،فإن رشطت عليه أن يرجع
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لك حقوقك أوال رفض ،وقال :ليس عندي إال السالم ..فهل تراك تقبل؟
سكت الرسام ،فقال أحد احلكامء :هذا ما حصل مع املسلمني يف كل معاركهم مع
أعدائهم ..استعمروا أرضهم ،وهنبوا ثرواهتم ..فإذا ما قام أحد منهم يطالب بحقه اعترب
إرهابيا ،واعترب املعتدي مساملا.
وه ْم َو َلكِ هن اهللهَ َق َت َل ُه ْم َو َما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو َلكِ هن
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ْم َت ْق ُت ُل ُ
اهللهَ رمى َولِ ُي ْب ِيل املُْؤْ ِمنِنيَ ِمنْ ُه َبالء َحسن ًا إِ هن اهللهَ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [ألنفال ،]17:ثم قال :أال ترون
يع عَل ٌ
َ
ً َ
َ َ
َ
كيف حيرض إله املسلمني املسلمني عىل القتال؟
قال أحد احلكامء :القتال من أجل احلق رشف ..ألن السكوت عن الظلم واهلوان
والذلة مهانة وذلة وضعف ..واهلل ال يعني أمثال هؤالء.
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
وه ْم َحتهى ال َت ُك َ
ون الدِّ ي ُن ُك ُّل ُه هللهِ َفإِ ِن
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :و َقاتِ ُل ُ
ا ْنتَهوا َفإِ هن اهللهَ بِام يعم ُل َ ِ
ري﴾ [ألنفال]39:
َْ
َ ََْ
ون َبص ٌ
قال أحد احلكامء :لقد علل األمر بالقتال يف هذه اآلية بسد ذرائع الفتنة ،والفتنة هي
الصد عن سبيل اهلل وقهر املستضعفني واالستيالء عىل حقوقهم.
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َت ُكو ُنوا كَا هل ِذي َن َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َب َط ًرا َو ِرئَا َء الن ِ
هاس
ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
الش ْي َط ُ
ون حمُ ِ ٌ
يل اهللهِ َواهللهُ بِ َام َي ْع َم ُل َ
َو َي ُصدُّ َ
يط َوإِ ْذ زَ هي َن َهل ُ ُم ه
ب
ان َأع َْام َهل ُ ْم َو َق َال َال غَال َ
ِ ِ ِ
َل ُك ُم ا ْل َي ْو َم ِم َن الن ِ
َص ع ََىل ع َِق َب ْي ِه َو َق َال إِ ِّين َب ِري ٌء
هاس َوإِ ِّين َج ٌار َل ُك ْم َف َل هام ت ََرا َءت ا ْلف َئتَان َنك َ
اف اهللهَ َواهللهُ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ [األنفال 47 :ـ ]48
ِمنْ ُك ْم إِ ِّين َأ َرى َما َال ت ََر ْو َن إِ ِّين َأ َخ ُ
قال أحد احلكامء :هذه اآلية تبني جنس الذين يقوم املؤمنون بقتاهلم ..فهم قوم
مستكربون طاغون ظاملون ..ال حيرتمون اإلنسان وال يبالون بسفك الدماء ..وهم فوق
ذلك حلفاء للشياطني.
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احلُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا املُْ ْ ِ
قرأ الرسام قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ان َْس َل َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
رشكِنيَ َح ْي ُث
وهم وا ْقعدُ وا َهلم ُك هل مر ٍ
صد﴾ [التوبة]5:
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
َو َجدْ ُمت ُ ُ
َْ َ
رص ُ ْ َ ُ
وه ْم َو ْ
ُْ
اح ُ ُ
قال أحد احلكامء :واصل قراءة اآلية واآليات التي بعدها ..فال يمكن أن تفهم أي
كالم بتقطيعه كام تشتهي.
نظر الرسام إىل احلكيم ،ثم راح يقول :سأقرأ ما تشتهي إىل أن توقفني ..ولكنك لن
تشم يف هذه اآليات إال روائح الدماء.
ِ
يم
أخذ يقرأَ ﴿ :فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا ه
ور َرح ٌ
الص َال َة َوآت َُوا الزه كَا َة َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ هن اهللهَ َغ ُف ٌ
وإِ ْن َأحدٌ ِمن املُْ ْ ِ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتهى َي ْس َم َع ك ََال َم اهللهِ ُث هم َأ ْبلِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ ههنُ ْم َق ْو ٌم
َ
َ
َ
رشكنيَ ْ
ون لِ ْل ُم ْ ِ
ف َي ُك ُ
َال َي ْع َل ُم َ
َاهدْ ُت ْم ِعنْدَ املَْ ْس ِج ِد
ون َك ْي َ
رشكِنيَ ع َْهدٌ ِعنْدَ اهللهِ َو ِعنْدَ َر ُسولِ ِه إِ هال ا هل ِذي َن ع َ

ِ
احلرا ِم َفام اس َت َقاموا َل ُكم َف ِ
ف َوإِ ْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْي ُك ْم َال َي ْر ُق ُبوا
ب املُْت ِهقنيَ َك ْي َ
يموا َهل ُ ْم إِ هن اهللهَ ُحي ُّ
استَق ُ
ْ ْ
َْ َ َ ْ ُ
ون ْاش َرتوا بِآي ِ
اه ِهم و َت ْأبى ُق ُلوهبم و َأ ْك َثر ُهم َف ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُق َ
ات اهللهِ
َْ َ
في ُك ْم إِ ًّال َو َال ذ هم ًة ُي ْر ُضو َن ُك ْم بِ َأ ْف َو ْ َ َ
ُُ ْ َ ُ ْ
ون َال َي ْر ُق ُب َ
َث َمنًا َقلِ ًيال َف َصدُّ وا َع ْن َسبِيلِ ِه ِإ ههنُ ْم َسا َء َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون ِيف ُمؤْ ِم ٍن ِإ ًّال َو َال ِذ هم ًة
الص َال َة َوآت َُوا الزه كَا َة َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدِّ ِ
َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْعتَدُ َ
ين َو ُن َف ِّص ُل
ون َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا ه
ْاآلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون َوإِ ْن َن َك ُثوا َأ ْي َام َهنُ ْم ِم ْن َب ْع ِد ع َْه ِد ِه ْم َو َط َعنُوا ِيف ِدينِ ُك ْم َف َقاتِ ُلوا َأئِ هم َة ا ْل ُك ْف ِر
َ
ِ
ون َق ْوما َن َك ُثوا َأ ْيامهنم َو َمهوا بِإِ ْخراجِ الرس ِ
إِ ههنُ ْم َال َأ ْي َام َن َهل ُ ْم َل َع هل ُه ْم َينْت َُه َ
ول َو ُه ْم
ه ُ
َ
َ َ ُ ْ ُّ
ون َأ َال ُت َقات ُل َ ً
ِِ
ٍ
م ُمؤْ مننيَ ﴾ [التوبة 5 :ـ ]13
َبدَ ُءو ُك ْم َأ هو َل َم هرة َأ َت َْش ْو َهنُ ْم َفاهللهُ َأ َح ُّق َأ ْن َت َْش ْو ُه إِ ْن ُكنْ ُت ْ

أوقفه احلكيم ،وقال :هل هناك كتاب يف الدنيا يتكلم عن أعدائه ـ الذين استعملوا
كل األساليب اخلسيسة الستئصاله ـ هبذا األسلوب!؟
قال آخر :إنه يتحدث عن حقوق أعدائه الكثرية ..ويطلب من املسلمني الذين
أصاهبم ما أصاهبم من أعدائهم أن يوفوهم هبا يف حلظات نرصهم.
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قال آخر :إنه يطلب من املسلمني أن جيريوا املرشكني الذين مل يكن هلم إال شعار
واحد هو استئصال املؤمنني.
قال آخر :وهو عندما يأمر بالقتال يقرصه عىل أئمة اإلجرام دون غريهم من العامة
والبسطاء.
قال آخر :ثم هو يأمر املرة بعد املرة بالتسامح مع هؤالء وقبوهلم إخوانا يف اهلل إن
تابوا عن سلوكهم الذي كانوا يسلكونه.
هنا انتفض الرسام ،وقال :هذا هو اإلكراه بعينه.
قال أحد احلكامء :ال ..ليس هذا إكراها ..لقد جاء اإلسالم يف بيئة جاهلية وثنية
متتلئ بالكهانة والسحر ووأد البنات وظلم املرأة والعبيد ..فلذلك مل يرض من هؤالء إال
اإلسالم ،وترك عاداهتم اجلاهلية ،بعد أن أتاح هلم فرصة التفكري فيه ..أما غريهم من أهل
الكتاب ،فلم يتعرض هلم عربا كانوا أو غري عرب.
قال الرسام :أليس هذا إكراها؟
قال أحد احلكامء :وهل فرض الدولة للقيم احلضارية عىل الشعب إكراه؟ ..هل إذا
أمر احلاكم شعبه بالنظاقة والنظام واحلفاظ عىل حقوق اآلخرين يعترب ظاملا ومستبدا؟
قال الرسام :ولكن اإلسالم ليس هذا فقط؟
قال أ حد احلكامء :بل هذا هو اإلسالم ..اإلسالم هو القيم النبيلة التي لو بحثت يف
مجيع أسفار العامل املقدسة وغري املقدسة ..فلن جتد أنبل منها وال أكرم منها وال أرشف منها.
قال الرسام :هكذا أنتم ـ معرش املسلمني ـ ال تعرفون غري الفخر.
قال أحد احلكامء :املسلمون ال يفخرون بأنفسهم ..بل يعرتفون بقصورهم عن متثيل
اإلسالم يف صورته املثىل ..ولكنهم يعتقدون أن اهلل الذي خلق هذا الكون ووفر له مجيع
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أسباب اهلداية مل يضيع البرش ..بل أرسل هلم من أنوار اهلداية ما يرفع عنهم كل ظلمة،
ويملؤهم بكل حقيقة.
قال الرسام :دعنا من هذا ..وأجبني :أمل حيو القرآن كلمة اإلرهاب؟
قال أحد احلكامء :أجل ..لقد وردت مادة (رهب) ومشتقاهتا يف القرآن الكريم يف
اثني عرش موضعا..
انتفض الرسام فرحا ،وهو يقول :أرأيتم ..لقد ذكرت لكم بأن القرآن هو كتاب
اإلرهاب ..إنه يذكر اإلرهاب اثني عرش مرة.
التفت اجلمع إىل احلكامء ،ويف عيوهنم تساؤالت كثرية ،فقال أحدهم :سنقرؤها
عليكم واحدة واحدة ..أما األوىل ..فهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي إِ ْرس َ
ائيل ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي ا هلتِي
وف بِعه ِد ُكم وإِياي َفار َهب ِ
َأ ْنعم ُت َع َلي ُكم و َأو ُفوا بِعه ِدي ُأ ِ
ون﴾ [البقرة ،]40:ومثل هذا قوله
َْ ْ َ ه َ ْ ُ
َْ
ْ ْ َ ْ
َ ْ
احدٌ َفإِياي َفار َهب ِ
َني إِنهام ُهو إِ َله و ِ
تعاىل﴿ :و َق َال اهللهُ َال َتت ِ
هخ ُذوا إِ َهل َ ْ ِ
ون﴾ [النحل،]51 :
ه َ ْ ُ
ني ا ْثن ْ ِ َ َ ٌ َ
َ

اخلري ِ
حي َيى َو َأ ْص َل ْحنَا َل ُه زَ ْو َج ُه إِ ههن ْم كَا ُنوا ُي َس ِار ُع َ ِ
ات
است ََج ْبنَا َل ُه َو َو َه ْبنَا َل ُه َ ْ
وقولهَ ﴿ :ف ْ
ون يف ْ َ ْ َ
ُ
ويدْ ُعو َننَا ر َغبا ور َهبا وكَا ُنوا َلنَا َخ ِ
اش ِعنيَ ﴾ [األنبياء ..]90 :والرهبة هنا تعني اخلوف من اهلل..
َ ً ََ ً َ
ََ
فاخلوف هو السوط الذي يكرس نوازع الرش يف اإلنسان.
قال آخر :وأما الثانية ،فقوله تعاىلَ ﴿ :لت ِ
َجدَ هن َأ َشده الن ِ
هاس عَدَ َاو ًة لِ هل ِذي َن آ َمنُوا ا ْل َي ُهو َد
َوا هل ِذي َن َأ ْرش ُكوا َو َلت ِ
َجدَ هن َأ ْق َر َ ُهب ْم َم َو هد ًة لِ هل ِذي َن آ َمنُوا ا هل ِذي َن َقا ُلوا إِنها ن ََص َارى َذلِ َك بِ َأ هن ِمن ُْه ْم
َ
ِ ِ
ْرب َ
ون﴾ [املائدة ،]82:فالرهبان الصادقون هم الذين محلهم
ق ِّسيسنيَ َو ُر ْه َبان ًا َو َأ ههنُ ْم ال َي ْس َتك ِ ُ
اخلوف من اهلل إىل اعتزال كل ما يبعدهم عنه أو ما يغضبه عليهم.
قال آخر :ومثل هذا قوله تعاىل ﴿ :هات َُذوا َأحبار ُهم ور ْهباهنم َأربابا ِمن د ِ
ون اهللهِ
ْ َ َ ْ َ ُ َ َُْ َْ ً ْ ُ
واملَْ ِسيح ابن مريم وما ُأ ِمروا إِ هال لِيعبدُ وا إِ َهلا و ِ
احدً ا َال إِ َل َه إِ هال ُه َو ُس ْب َحا َن ُه ع هَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾
ً َ
َُْ
َ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ
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[التوبة ،]31 :وقوله﴿ :يا َأهيا ا هل ِذين آمنُوا إِ هن كَثِريا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
هاس
ً َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
وهنَا ِيف َسبِ ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ون ه
يل اهللهِ َوا هل ِذي َن َيكْنِزُ َ
بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
يل اهللهِ
الذ َه َ
ب َوا ْلف هض َة َو َال ُينْف ُق َ
ِ
َفب ِّرش ُهم بِع َذ ٍ ِ
ِ
ِ
يسى ا ْب ِن
َ ْ ْ َ
اب َألي ٍم﴾ [التوبة ،]34 :وقولهُ ﴿ :ث هم َق هف ْينَا ع ََىل آ َث ِاره ْم بِ ُر ُسلنَا َو َق هف ْينَا بِع َ
اإلن ِ
َم ْر َي َم َوآ َت ْينَا ُه ْ ِ
ْج َيل َو َج َع ْلنَا ِيف ُق ُل ِ
وها َما
وب ا هل ِذي َن ا هت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
مح ًة َو َر ْه َبانِ هي ًة ا ْبتَدَ ُع َ
َاها َع َلي ِهم إِ هال ابتِغَاء ِر ْضو ِ
ان اهللهِ َف َام َرع َْو َها َح هق ِرعَا َيتِ َها َفآ َت ْينَا ا هل ِذي َن آ َمنُوا ِمن ُْه ْم َأ ْج َر ُه ْم
َ
ْ َ
َك َت ْبن َ ْ ْ
وكَثِري ِمنْهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ [احلديد..]27 :
َ ٌ ُ ْ
قال آخر :وأما الثالثة ،فقوله تعاىل حكاية عن السحرةَ ﴿ :ق َال َأ ْل ُقوا َف َل هام َأ ْل َق ْوا َس َح ُروا
ْني الن ِ
وه ْم َو َجا ُءوا بِ ِس ْح ٍر عَظِي ٍم﴾ [ألعراف ،]116:فالسحرة استعملوا سالح
َأع ُ َ
رت َه ُب ُ
اس َ ْ
هاس َو ْ
سحرهم للتاثري يف بث الرعب يف احلارضين.
﴿اس ُل ْك َيدَ َك ِيف َج ْيبِ َك
قال آخر :وقريب من هذا قوله تعاىل ملوسى ـ عليه السالم ـْ :
َري س ٍ
ب َف َذانِ َك بر َهان ِ
ِ
ِ
الر ْه ِ
َان ِم ْن َر ِّب َك إِ َىل
وء َو ْ
اض ُم ْم إِ َل ْي َك َجن َ
ُْ
َاح َك م َن ه
َت ُْر ْج َب ْي َضا َء م ْن غ ْ ِ ُ
فِرعَو َن وم َلئِ ِه ِإهنم كَا ُنوا َقوما َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [القصص ،]32 :فهو من اخلوف العادي الذي يعرتي
ْ ً
هُْ
ْ ْ َ َ
أي إنسان.
اح
قال آخر :وأما الرابعة ،فقوله تعاىلَ ﴿ :وملَها َسك َ
ب َأ َخ َذ ْاألَ ْل َو َ
وسى ا ْلغ ََض ُ
َت َع ْن ُم َ
ِ
مح ٌة لِ هل ِذي َن ُه ْم لِ َر ِّ ِهب ْم َي ْر َه ُب َ
ون﴾ [ألعراف ،]154:وهي تتحدث عن تأثري
دى َو َر ْ َ
َو ِيف ُن ْس َخت َها ُه ً
مافة اهلل يف السلوك الصالح.
قال آخر :وأما اخلامسة ،فقوله تعاىل﴿ :و َأ ِعدُّ وا َهلم ما اس َت َطع ُتم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اط
ُْ َ ْ ْ ْ ْ ه َ ْ َ
َ
آخ ِري َن ِم ْن ُد ِ ِ
اخل ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدُ هو اهللهِ َوعَدُ هو ُك ْم َو َ
وهنُ ُم اهللهُ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتن ِْف ُقوا
َْ
وهن ْم ال َت ْع َل ُم َ
ِ
يش ٍء ِيف َسبِ ِ
ف إِ َل ْي ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ال ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾ [ألنفال]60:
يل اهللهِ ُي َو ه
م ْن َ ْ
انتفض الرسام قائال :هذه هي اآلية التي أريدها ..إهنا اآلية التي ترشع اإلرهاب،
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وتأمر املؤمنني به.
قال أحد احلكامء :بل هذه آية السالم ..فهي ترشع للسالم ..وتأمر املؤمنني باإلعداد
له.
قال الرسام :كيف ذلك ،وهي تنص رصاحة عىل إرهاب األعداء؟
قال أحد احلكامء :أمل تفهم من اآليات السابقة أن اخلوف جند من جند اهلل التي يقمع
هبا اهلل نوازع الرش يف اإلنسان؟
قام رجل من اجلمع ،وقال :هذا صحيح ..وأنا عامل نفس ..وأعلم أن اخلوف الذي
يستعمل استعامال صحيحا له تأثري كبري يف حياة صاحبه ..وهلذا ،فإن املتهور ـ الذي نزع
اخلوف من نفسه ـ قد يقع يف املهالك التي ال يقع فيها من تسلح بسالح اخلوف.
قال أحد احلكامء :تصور لو أن دولة من الدول رفعت كل ما يملؤها باهليبة يف نفوس
أعدائها ..فلم يكن هلا جيش وال رشطة وال أمن حيفظ شوارعها وحدودها ..هل يمكن
هلذه الدولة يف عامل يمتلئ بالذئاب أن يبقى هلا وجود؟
قال احلضور :ال ..بل ستصبح هذه الدولة ورعيتها مطمعا لكل طامع.
قال أحد احلكامء :فلذا كان يف تسلحها بأنواع القوة ردعا ألعدائها ،فال يفكر أحد ـ
جمرد تفكري ـ يف املساس هبا.
قال آخر :وبذلك يكون اإلرهاب الواعي هو السالم ..فالقوة ال تداوهيا إال القوة،
وهلذا فإن اهلل تعاىل قال يف بيان احلكمة من ترشيع القصاصَ ﴿ :و َل ُك ْم ِيف ا ْل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َيا
وِل ْاألَ ْل َب ِ
ُأ ِ
اب َل َع هل ُك ْم َت هت ُق َ
ون﴾ [البقرة ..]179:فبالقصاص تتحقق احلياة.
قال الرسام :ولكن مل اعترب القرآن إعداد العدة وسيلة للسالم؟
قال أحد احلكامء :ألن من البرش من ال خياف إال السالح ..فهو ال خياف اهلل ..ولذلك
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حيتاج إىل سالح يردعه ..لقد ذكر القرآن ذلك ،فقالَ ﴿ :ألَ ْن ُت ْم َأ َشدُّ َر ْه َب ًة ِيف ُصدُ ِ
ور ِه ْم ِم َن
اهللهِ َذلِ َك بِ َأ ههنُ ْم َق ْو ٌم ال َي ْف َق ُه َ
ون﴾ [احلرش]13:
أسباب احلرب:
أغلق الرسام املصحف ،وقال :ال طاقة ِل بجدالكم يف هذا ..فالقرآن قد وضع لكم
املخارج التي جتادلون هبا عنه ..وهلذا سأنزل بكم إىل الواقع ..وسأقترص منه عىل واقع
حممد ..ذلك الواقع الذي مل يكن فيه إال القتال ..لقد قرأت سري املصلحني واألنبياء ..فلم
أجد واحدا منهم محل من السيوف ما محل حممد.
أشار إىل اللوحة ،وقال :لقد سجلت يف هذه اللوحة تلك املعارك الكثرية التي
خاضها حممد ،والتي الزال املسلمون يتباهون هبا إىل اليوم.
قال أحد احلكامء :وحق هلم أن يتباهوا ..فليس هناك حرب يف الدنيا أنظف من
احلرب التي خاضها املسلمون ..لقد كانوا ثلة قليلة مستضعفة سامها أعداؤها اخلسف..
ولكن اهلل من عليها ،وأعطاها من القوة بحيث استطاعت أن تنترص عىل مجيع أعدائها ويف
مرحلة وجيزة هي أقرب إىل اإلعجاز منها إىل الواقع.
قال آخر :أمل يزل األوروبيون ـ ومثلهم كل البرش ـ يرددون بافتخار ما حصل يف
تارخيهم من انتصاراهتم؟
قال آخر :فأنتم تفخرون بانتصارات ومهية كان أكثرها ملصالح حمدودة ،ثم تريدون
من املسلمني أن يستحوا من املعارك التي انترص فيها احلق عىل الباطل ،والقيم النبيلة عىل
اجلاهلية.
قال الرسام :فأنتم تقرون إذن بأن دعوة حممد كانت دعوة قتال ،ال دعوة سالم؟
قال أحد احلكامء :السالم الشامل يستدعي أن تقهر املعتدين وتردهم إىل صواهبم..
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إنه مثل العملية اجلراحية التي تستأصل هبا األدواء ..فال يمكن للجسم أن يظل سليام
مساملا ،وتلك األدواء تنهشه ،وتقتله.
توجه الرسام إىل اجلمع ،وقال :ولكن أال ترون من العجب أن خيوض نبي من
األنبياء يف فرتة وجيزة كل تلك احلروب!؟ ..انظروا هذه السيوف الكثرية التي متتلئ هبا
هذه اللوحة.
قال أحد احلكامء :فلنسكت عن الكالم املجرد ..ولنبحث يف حقائق التاريخ عن هذه
الغزوات لنرى حقيقتها وأسباهبا ودوافعها وما نتج عنها لنحكم بعد ذلك.
قال الرسام :إن التاريح ينقيض دون االنتهاء من ذكر هذه التفاصيل التي تريد أن
نذكرها.
قال أحد احلكامء :ال مناص لطالب احلق أن يعرف التفاصيل ..وقد كان من
عالمات صدق املسلمني أن سجلوا تارخيهم حرفا حرفا وكلمة كلمة ..وبسطوا حياة نبيهم
بجميع تفاصيلها لريى الكل مدى الصفاء والطهر والقداسة التي كان يسلكها حممد  يف
حياته.
قال الرسام :كيف تقول ذلك ..وقد قام بكل تلك احلروب؟
قال أحد احلكامء( :)1قبل أن نحدثك عن بعض تفاصيل تلك احلروب نريد أن نضع
بني يديك عدد القتىل الذين سقطوا يف تلك احلروب مجيعا ..ثم قارهنا بعد ذلك بام شئت
من حروب الدنيا.
قال آخر :لقد ذكر املؤرخون أن عدد القتىل الذين سقطوا يف مجيع احلروب التي

( )1خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :النبي املعصوم ،ص ،430فام بعدها.
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مارسها املسلمون يف عهد رسول اهلل  ـ سواء كانت غزوات أو رسايا أو مناوشات ـ والتى
ابت دأت ىف السنة الثانية للهجرة ودامت حتى السنة التاسعة ـ أى ما يقرب من ثامن سنوات
ـ مل يزد عدد املقتولني من الفريقني ـ املسلم وغري املسلم ـ عىل ألف وثامنية عرش نفس ًا
( ..)1018املسلمون منهم  259شهيد ًا ..وغري املسلمني  759قتيالً.
قال آخر :قارن هذا العدد بام سقط يف احلرب العاملية األوىل من قتىل ..فبني سنة
 1918 – 1914م بلغ عدد القتىل سبعة ماليني ،واملصابون واحد وعرشون مليون نفس..
أما احلرب يف العاملية الثانية ،سنة 1939م ،فعدد املصابني ال يقل عددهم عن مخسني مليون
نفس ًا.
قال آخر :الشك أنكم نسيتم هذه احلروب العاملية التي خضتموها ..ونسيتم تلك
القنابل التي دككتم هبا البيوت عىل أهليها ..ومل تذكروا إال دفاع حممد  عن نفسه ،وعن
القيم النبيلة التي أرسله اهلل ليقيمها.
قال آخر :باإلضافة إىل هذا ..فإن حروب حممد حروب صاحب رسالة ومبدأ ..أما
احلروب العاملية التي خضتموها ،فلم تكن حتمل إال نفسا جشعة بشعة حريصة سفاكة
للدماء.
قال آخر :اقرأ كتب التاريخ لتعرف أسباب تلك املعارك التي خاضها رسول اهلل
 ..لتكتشف احلقيقة من الواقع بعد أن عرفتها من خالهلا مصدرها املقدس.
أخالق احلرب:
بعد أن أجاب احلكامء بتفصيل عن كل الشبهات التي استعرضها الرسام ،واملرتبطة
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بكل معركة من املعارك( ،)1قال أحد احلكامء :دعنا من هذه اللوحة اآلن ..فنحسب أنا
رشحناها بام يكفي ..ولنبحث يف الركن الثالث من األركان التي أسسنا عليها حديثنا..
لعلكم تذكرونه.
قال أحد احلضور :أجل ..لقد ذكرتم أنه النظر يف األخالق التي صاحبت حروب
حممد ..والتي صاحبت حروب غريه.
قال أحد احلكامء :أجل ..فاألخالق عند أصحاب الفطر السليمة هي األساس الذي
حيكم من خالله عىل األشياء.
قال آخر :ويرسنا قبل أن نبدأ يف ذكر األخالق التي انصبغت هبا حروب حممد  أن
نقرأ بعض النصوص من الكتاب املقدس ..ذلك الكتاب الذي حياكمنا به هؤالء القضاة..
لقد جاء فيه( :فحرمناها كام فعلنا بسيحون ملك حشبون حمرمني كل مدينة :الرجال
والنساء واألطفال ،لكن كل البهائم وغنيمة املدن هنبناها ألنفسنا) [تثنية  6 :3ـ ]7
قال آخر :وفيه( :فرضبا ترضب سكان تلك املدينة بحد السيف وحترمها بكل ما فيها
مع هبائمها بحد السيف جتمع كل أمتعتها إىل وسط ساحتها وحترق بالنار املدينة وكل
أمتعتها كاملة للرب إهلك فتكون تال إىل األبد ال تبنى بعد) [تثنية  15 :13ـ ]17
قال آخر :وفيه( :حني تقرب من مدينة لتحارهبا استدعها للصلح فإن أجابتك إىل
الصلح وفتحت لك فكل الشعب املوجود فيها يكون لك للتسخري ويستعبد لك .وإن مل
تساملك بل عملت معك حربا فحارصها .وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك فارضب مجيع
ذكورها بحد السيف ،وأما النساء واألطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغتنمها

( )1ذكرنا يف كتاب النبي املعصوم أهم الرسايا والغزوات ،وأسباهبا ،ورددنا بتفصيل عن الشبه املثارة حوهلا ،ولذلك من أراد تفاصيل أكثر يمكنه الرجوع
إليه.
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لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهلك .هكذا تفعل بجميع املدن البعيدة
منك جدا التي ليست من مدن هؤالء األمم هنا .وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك
الرب إهلك نصيبا فال تستبق منها نسمة ما بل حترمها حتريام[ )..تثنية  10 :20ـ ]18
قال آخر :وفيه( :فهتف الشعب ورضبوا باألبواق ،وكان حني سمع الشعب صوت
البوق أن الشعب هتف هتافا عظيام ،فسقط السور يف مكانه ،وصعد الشعب إىل املدينة كل
رجل مع وجهه ،وأخذوا املدينة .وحرموا كل ما يف املدينة من رجل وامرأة ،من طفل وشيخ
ـ حتى البقر والغنم واحلمري بحد السيف ..وأحرقوا املدينة بالنار مع كل ما هبا .إنام الفضة
والذهب وآنية النحاس واحلديد جعلوها يف خزانة بيت الرب) [يشوع  20 :6ـ ]24
قال آخر :لعلكم تقولون بأن هذه النصوص من العهد القديم ..ومسيحية العهد
اجلديد تتلف كثريا ..بل تتلف اختالفا جذريا ..إن قلتم ذلك ..فإن مجيع املسيحيني
يقولون بأن الكتاب املقدس مل ُينسخ وال يمكن أن ينسخ … ويستشهدون بقول املسيح:
(السموات واألرض تزوالن وكلمتى ال تزول)
قال آخر :ومع ذلك ،فال نفتقر يف العهد اجلديد ملثل هذه النصوص ،ففي رسالة
بولس إىل العربانيني يقول( :باإليامن سقطت أسوار أرحيا بعدما طيف حوهلا سبعة أيام.
باإليامن راحاب الزانية مل هتلك مع العصاة ،إذ قبلت اجلاسوسني بسالم .وماذا أقول أيضا؟
ألنه يعوزين الوقت إن أخربت عن جدعون ،وباراق ،وشمشون ،ويفتاح ،وداود،
وصموئيل ،واألنبياء ،الذين باإليامن قهروا ممالك ،صنعوا برا ،نالوا مواعيد ،سدوا أفواه
أسود ،أطفأوا قوة النار ،نجوا من حد السيف ،تقووا من ضعف ،صاروا أشداء يف احلرب،
هزموا جيوش غرباء ،أخذت نساء أمواهتن بقيامة .وآخرون عذبوا ومل يقبلوا النجاة لكي
ينالوا قيامة أفضل .وآخرون جتربوا يف هزء وجلد ،ثم يف قيود أيضا وحبس .رمجوا ،نرشوا،
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جربوا ،ماتوا قتال بالسيف ،طافوا يف جلود غنم وجلود معزى ،معتازين مكروبني مذلني)
[عربانيني ]36 – 30 :11
قال آخر :أال ترون بولس يقر كل ما ورد يف العهد القديم؟ ..أال ترونه يثني عىل كل
ما فعله أولئك املجرمون من سفك دماء وجرائم حرب ..بل يعترب كل ذلك تقوى وإيامن
وخري…!؟
قال آخر :ليس ذلك فقط ..ففى العهد اجلديد( :ال تظنوا أين جئت أللقي سالما
عىل األرض .ما جئت أللقي سالما بل سيفا .فإين جئت ألفرق اإلنسان ضد أبيه واالبنة
ضد أمها والكنة ضد محاهتا) [متى  34 :10ـ ]40
قال آخر :وفيه( :جئت أللقي نارا عىل األرض … أتظنون أين جئت ألعطي سالما
عىل األرض؟ كال أقول لكم! بل انقساما .ألنه يكون من اآلن مخسة يف بيت واحد
منقسمني :ثالثة عىل اثنني واثنان عىل ثالثة ..ينقسم األب عىل االبن واالبن عىل األب
واألم عىل البنت والبنت عىل األم واحلامة عىل كنتها والكنة عىل محاهتا) [لوقا  49 :12ـ ]53
قال آخر :وفيه( :أما أعدائي أولئك الذين مل يريدوا أن أملك عليهم فأتوا هبم إىل هنا
واذبحوهم قدامي) [لوقا ]27 :19
قال آخر :وفيه( :فقال هلم( :لكن اآلن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ،ومن
ليس له فليبع ثوبه ويشرت سيفا ،ألين أقول لكم إنه ينبغي أن يتم يف أيضا هذا املكتوب:
وأحيص مع إثمة .ألن ما هو من جهتي له انقضاء ،فقالوا :يا رب هوذا هنا سيفان ،فقال
هلم :يكفي!) [لوقا  36 :22ـ ]37
قال آخر :وفيه( :ال تكونوا حتت نري مع غري املؤمنني ،ألنه أية خلطة للرب واإلثم؟
وأية رشكة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غري
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املؤمن؟ وأية موافقة هليكل اهلل مع األوثان؟) [كورنثوس الثانية  14 :6ـ ]16
قال آخر :هذا عن املسيحية ..أما عن اجلرائم التي حدثت طيلة عهود التاريخ
البرشي ،فال يمكن حرصها ..ففي مرص قتل جستنيان األول عام 560م مائتي ألف ىف
اإلسكندرية وحدها من أجل رفضهم اعتناق املسيحية.
قال آخر :وىف النرويج ذبح امللك (أوالف) كل من رفض اعتناق املسيحية ..وىف
روسيا فرض فالديمري عام 988م املسيحية عىل كل الروس بالقوة.
قال آخر :وىف اجلبل األسود قاد األسقف احلاكم دانيال بيرتوفيتش عملية ذبح غري
املسيحيني ليلة عيد امليالد عام 1703م.
قال آخر :ليس هذا سلوك برابرة تلك العصور فقط ..بل ما زال هذا هو سلوك أهل
احلضارة إىل اليوم..
طأطأ الرسام رأسه ،ومل جيد ما جييب ،فقال رجل من اجلمع متهكام :هال تفضلت ـ
حرضة الفنان البارع ـ فرسمت لنا صورة باجلرائم التي وقعت فيها هذه األمم املتحرضة؟
ضحك آخر ،وقال :ومن يملك ثمن اللوح الذي يرسم فيه صورة ذلك؟
قال آخر :وبأي آلة يمكن أن حيملها؟
قال آخر :وأي مداد هذا الذي يكفي لتصويرها؟
قال أحد احلكامء :لقد نيس هؤالء قول املسيح( :من كان منكم بال خطيئة ،فلريمها
بحجر) ..فراحوا ـ وهم امللطخون بجميع اجلرائم ـ يرمون الطهر والنبل والكرم والسامحة
بكل ما امتألت به نفوسهم من أحقاد.
قال رجل من اجلمع :حدثتنا عن أخالقهم ،فحدثنا عن أخالق حممد يف حروبه.
قال أحد احلكامء :حتى نخترص حديثنا ،فسنتحدث عن ناحيتني ترتبطان بكل
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حروب الدنيا ،لنرى أنواع األخالق التي صاحبتهام يف حروب حممد  ،ويف حروب غريه..
ومها :الدوافع التي دفعت للحرب ،والوسائل التي استعملت فيها.
قال أحد احلضور :لقد حدثتنا بتفصيل عن األسباب التي دفعت حممدا إىل حروبه.
قال أحد احلكامء :جيمع كل ما ذكرناه من تفتصيل سببان ..أما السبب األول ،فهو
الدفاع عن النفس ،وقبلها عن املبادئ ..ولذلك كان املؤمنون يقدمون أنفسهم قرابني
للمبادئ النبيلة التي حيملوهنا.
قال آخر :لقد ذكر القرآن الكريم هذا السبب ،واعتربه مربرا حلمل السيوف ،فقال:
ِ
ِ ِ ِ
ون بِ َأهنم ُظلِموا وإِ هن اهللهَ ع ََىل ن ِ ِ
ير﴾ [احلج]39:
﴿ ُأذ َن ل هلذي َن ُي َقا َت ُل َ ه ُ ْ ُ َ
َرصه ْم َل َقد ٌ
ْ
التفت أحد احلكامء إىل الرسام ،وقال :اذهب ..وابحث ـ بعقل وحكمة ـ يف أكثر
الغزوات التي غزاها النبي  جتد هذا السبب هو الدافع األسايس خلوض تلك الغزوات..
قال آخر :ذلك أنه عندما تفرض احلرب عىل إنسان ،فهو بني أمرين ..إما
االستسالم ..وباالستسالم متوت

املبادئ ،وينترص الظلم واالستبداد ..ولو فعل حممد 

ذلك لرحت ترسم لوحة بجبن املسلمني وخوفهم وتزلزل أقدامهم أمام أعدائهم ..وإما
قبول احلرب املفروضة ..وهذا ما فعله املسلمون ..وقد كتب اهلل هلم النرص ،ألهنم مل يكن
هلم هدفهم يف حروهبم إال الدفاع ونرصة احلق الذي حيملونه ،وقد شهد اهلل تعاىل هلم بذلك،
يل ال هطا ُغ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهللهِ َوا هل ِذي َن َك َف ُروا ُي َقاتِ ُل َ
فقال﴿ :ا هل ِذي َن آ َمنُوا ُي َقاتِ ُل َ
وت َف َقاتِ ُلوا
َان َ ِ
الشي َط ِ
ِ
ان ك َ
َأ ْولِ َيا َء ه
ضعيف ًا﴾ [النساء]76:
الش ْي َطان إِ هن َك ْيدَ ه ْ
قال آخر :أما السبب الثاين ،فهو اخلالص ..لقد كان الدافع الذي دفع املسلمون يف
حروهبم مجيعا ـ حتى الدفاعية منها ـ هو تليص املستضعفني من قيود املستكربين ..لقد ذكر
ال والنِّس ِ
ِ ِ
ِ
ون ِيف َسبِ ِ
اهلل هذا الدافع ،فقالَ ﴿ :و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
اء
الر َج َ َ
يل اهللهِ َواملُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ِّ
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ِ
ِ ِ
ِ
وا ْل ِو ْلدَ ِ
ِ
ان ا هل ِذي َن َي ُقو ُل َ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال هظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
َ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء]75 :
َو ْ
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك نَص ً
قال آخر :لقد أراد رسول اهلل  من تلك املعارك املحدودة التي خاضها كرس شوكة
السلطات الطاغية واملتجربة التي كانت حتكم تلك البالد ،وحتول بني شعوهبا وبني االستامع
إىل هدي اإلسالم.
قال آخر :لقد كانت تلك السلطات ترى أن هلا احلرية يف هذا اجلانب ،فلذلك ال
تريد إال أن يبقى الناس عىل دينها ومذهبها ،وال يفكر أحد يف اعتناق دين آخر ،ما مل يأذن
له كرسى أو قيرص ،أو امللك أو األمري.
قال آخر :لقد عرب القرآن عىل لسان فرعون قديام حينام أسلم سحرته ،وآمنوا برب
موسى وهارون ،فقال هلم﴿ :آ َمنْ ُت ْم بِ ِه َق ْب َل َأ ْن آ َذ َن َل ُك ْم إِ هن َه َذا ملَك ٌْر َمك َْر ُمتُو ُه ِيف املَْ ِدين َِة
ون َألُ َق ِّطعن َأي ِدي ُكم و َأرج َل ُكم ِمن ِخ َال ٍ
ف َت ْع َل ُم َ
ف ُث هم َألُ َص ِّل َبنه ُك ْم
لِ ُت ْخ ِر ُجوا ِمن َْها َأ ْه َل َها َف َس ْو َ
َ ه ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ِ

َأ ْمجَعنيَ ﴾ [األعراف 123 :ـ ]124

التفت أحد احلكامء إىل الرسام ،وقال :لقد رأيت ـ عند رسدنا للغزوات والرسايا ـ
كيف كان رسول اهلل  يؤمر عىل كل قرية يفتحها أمريا منهم ..وكيف أنه مل يكن يطلب
منهم أي جباية تصه ،بل كل ما كان يطلبه منهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم لرتد عىل
فقرائهم ..ويكتفي منهم بذلك.
قال آخر :قارن ذلك بجشع املستعمرين من هذه احلضارة الطاغية الذين أسسوا
حضارهتم عىل تريب البالد ،وهالك العباد ..ومل يكتفوا بنهب خريات الشعوب التي
استعمروها ،وال باستذالهلا وتسخريها يف مصاحلها ..بل راحوا ـ فوق ذلك ـ وبعد
خروجهم منها ينرشون الفتن بني أهلها ،ليكملوا ما بدأه املستعمر من خراب.
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قال أحد احلضور :عرفنا الدوافع ،وال يشك أحد من الناس يف رشفها ،فقد ظل
حممد يف مجيع حياته ـ كام هو ـ إنسانا بسيطا أقرب إىل الفقر منه إىل الغنى ..وقد كان يف إمكانه
أن تبني له القصور ،وينعم بام نعم به املرتفون ،لكنه أبى كل ذلك ..وليس ذلك من خلق
املستبد أو املستعمر أو الذي يغلب مصاحله عىل مصالح غريه.
قال آخر :اقتنعنا هبذا ،فحدثنا عن األخالق التي صاحبت تنفيذ حممد ملا تتطلبه هذه
الدوافع الرشيفة ..فقد تكون الدوافع رشيفة ،لكن الطريق إليها خاطئ.
قال أحد احلكامء :لقد عرفتم من خالل ما رسدنا من آيات القرآن ،ومن خالل ما
رسدنا من حوادث السرية أن حممدا  اضطر إىل استعامل السالح اضطرارا ..ومع ذلك،
ومع أنه أبيح له هذا االستعامل إال أنه أبيح مقيدا بقيود كثرية ترفعه إىل مستويات عالية ال
نجد هلا يف تاريخ املبادئ مثيال.
قال الرسام :من السهل ادعاء مثل هذا.
قال أحد احلكامء :ومن السهل إثباته.
قال أحد احلضور :فأثبت لنا وله ذلك.
قال أحد احلكامء :سنذكر لكم أربع ترشيعات مرتبطة هبذا ..وسنرتك لكم احلرية
لتبحثوا يف مجيع حروب الدنيا لتجدوا نظريا هلا.
قال آخر :أما الترشيع األول ،فهو حرص اإلسالم عىل املعاهدات التي حتفظ
السالم ..وهو ما يؤكد حرص اإلسالم عىل السالم.
قال آخر :لقد رأيتم يف عرضنا لغزوات النبي  ما وهبه اهلل من القوة بعد غزوة
األحزاب ..بل كان يمكنه بعد فرتة وجيزة من صلح احلديبية أن يفتح مكة ..لكنه مل يفعل
حرصا عىل املعاهدة التي أقامها معها.
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قال آخر :ونفس اليشء حصل مع مجيع اليهود ..فلم يبدأهم رسول اهلل  باحلرب
حتى بدؤوه ..ومل ينفذ فيهم بعد خيانتهم له إال ما استوجبته قوانني العدالة التي يرتضوهنا،
بل التي أسس عليها كتاهبم املقدس.
قال آخر :وملا أرست قريش حذيفة وأباه أطلقومها ،وعاهدومها أن ال يقاتالهم مع
رسول اهلل  ،وكانوا خارجني إىل بدر ،فقال رسول اهلل ( :انرصفا ،نفي هلم بعهدهم،
()1

ونستعني اهلل عليهم)

قال آخر :وقد رد النبي  أبا بصري للمرشكني ،وأبى أن يقبله بعد أن عاد إليه وفاء
بالعهد الذي بينه وبني املرشكني.
قال آخر :واملؤمنون مع رسول اهلل  يف ذلك يتأدبون بام ورد يف القرآن الكريم من
َاهدْ ُت ْم َوال َتنْ ُق ُضوا ْاألَ ْي َام َن َب ْعدَ
األمر بالوفاء بالعهود ..قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ْو ُفوا بِ َع ْه ِد اهللهِ إِ َذا ع َ
تَوكِ ِ
ال إِ هن اهللهَ َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُل َ
يد َها َو َقدْ َج َع ْل ُت ُم اهللهَ َع َل ْي ُك ْم ك َِفي ً
ون﴾ [النحل ،]91:وقالَ ﴿ :و َأ ْو ُفوا
ْ
بِا ْل َع ْه ِد إِ هن ا ْل َع ْهدَ ك َ
سؤُ والً﴾ [االرساء]34:
َان َم ْ

قال آخر :وقد وصف اهلل تعاىل الذين ينقضون العهد باخلرسان ،فقال﴿ :ا هل ِذي َن
ِ
ون عَهدَ اهللهِ ِمن بع ِد ِمي َث ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ض
ون َما َأ َم َر اهللهُ بِه َأ ْن ُي َ
ْ َْ
َينْ ُق ُض َ ْ

ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ارس َ
ون﴾ [البقرة ..]27:بل وصفهم بام هو أخطر من ذلك ،فقالَ ﴿ :وا هل ِذي َن
ُ َ
اخل ُ
ِ
ون عَهدَ اهللهِ ِمن بع ِد ِمي َث ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ض
ون َما َأ َم َر اهللهُ بِه َأ ْن ُي َ
ْ َْ
َينْ ُق ُض َ ْ
ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم ال هل ْعنَ ُة َو َهل ُ ْم ُسو ُء الده ِ
ار﴾ [الرعد]25:
قال آخر :ولذلك ،فإن القرآن الكريم يصف أعداء اإلسالم باخليانة ،وذلك ليقرر

( )1مسلم ( ،)1787وأبو عوانة ()6838
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ت ِمن ُْه ْم
َاهدْ َ
يف املؤمنني أن اخليانة ليست من أخالقهم ،وال من دينهم ،قال تعاىل﴿ :ا هل ِذي َن ع َ
ون ع َْهدَ ُه ْم ِيف ُك ِّل َم هر ٍة َو ُه ْم ال َي هت ُق َ
ُث هم َينْ ُق ُض َ
ون﴾ [ألنفال]56:

قال آخر :ويف مقابل هذا أمر املؤمنون بإمتام مدة العهد ،قال تعاىل﴿ :إِ هال ا هل ِذي َن
رشكِنيَ ُثم َمل ينْ ُقصو ُكم َشيئًا و َمل ي َظ ِ
َاهدْ ُت ْم ِم َن املُْ ْ ِ
اه ُروا َع َل ْي ُك ْم َأ َحدً ا َف َأ ِمتُّوا إِ َل ْي ِه ْم ع َْهدَ ُه ْم إِ َىل
ع َ
ه َْ ُ ْ ْ َ ُْ
ِ
ِ
ب ا ْملُتهقنيَ ﴾ [التوبة]4 :
ُمده ِهتِ ْم إِ هن اهللهَ ُحي ُّ
قال آخر :وعىل هذا امليثاق القرآين كان النبي  يريب أصحابه ،ورساياه التي كان
()1

يرسلها ،وجيوشه التي كان يغزو هبا ،قال ( :ال دين ملن ال عهد له)

قال آخر :وقد وصف رسول اهلل  ناقض العهد بالنفاق ،قال ( :أربع من كن فيه
كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:
()2

إذا ائتمن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)

قال آخر :بل إنه  اعترب خائن العهد خصام له ،فقال( :من ظلم معاهدا أو انتقصه
()3

أوكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)

قال آخر :وأخرب عن بعض اجلزاء الذي يعانيه الغادر ،فقال( :لكل غادر لواء يوم
()4

القيامة يعرف به)

قال آخر :وانطالقا من هذه النصوص ،ورد األمر بالتعامل مع كل من تربط بينهم
وبني املسلمني أي عالقة أو أي ميثاق بمقتىض ما متليه تلك املعاهدات ،وال جيوز خيانتها
بحال من األحوال إال إذا ظهرت من العدو بوادر اخليانة ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ هما َتَا َف هن ِم ْن َق ْو ٍم
( )1رواه أمحد.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه أبو داود.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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ٍ

ِ

ِ

ِِ

اخلائننيَ ﴾ [ألنفال]58:
ب َْ
خ َيا َن ًة َفانْبِ ْذ إِ َل ْي ِه ْم ع ََىل َس َواء إِ هن اهللهَ ال ُحي ُّ

قال آخر :وقال رسول اهلل  يؤكد ذلك ويوضحه( :من كان بينه وبني قوم عهد فال
()1

حيلن عقدا وال يشدنه حتى يمىض أمده أو ينبذ إليهم عىل سواء)

قال أحد احلضور :حدثتنا عن اخللق األول ،أو الترشيع األول ،فحدثنا عن الترشيع
الثاين ،أو اخللق الثاين.
قال أحد احلكامء :اخللق الثاين هو النبل ..حيث ال يعترب يف رشيعتنا اجلهاد جهادا إال
من النبالء ..أولئك الذين حيملون نفوسا طيبة ،ومهام رفيعة ،وأرواحا يقدموهنا هدايا لكل
هدف نبيل.
قال آخر :لقد سئل رسول اهلل  عن الرجل يقاتل شجاعة ،ويقاتل َمحِ هية ،ويقاتل
()2

رياء ،أي ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال( :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل)
التفت أحد احلكامء إىل الرسام ،وقال :أتدري ما معنى القتال محية؟
قال :ال ..فام هو؟
قال احلكيم :هو ما تسمونه القتال من أجل القومية والوطنية ..وغريها.
قال الرسام :أفرتى اإلسالم حماربا هلذه القيم السامية؟

قال أحد احلكامء :اإلسالم حيرتم القيم اإلنسانية الرفيعة التي تضع البرش مجيعا يف
حمل واحد ،فال تفرق بني إنسان وإنسان ،وال بني شعب وشعب.
قال آخر :ولذلك يعترب كل احلروب التي تقوم يف سبيل رفعة وطن عىل حساب
وطن ،أو تسلب خريات وطن ألجل وطن آخر قتال محية يتناىف مع النبل الذي دعا له
( )1رواه أبو داود والرتمذى وقال :حديت حسن صحيح.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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اإلسالم.
قال آخر :إن فهمت هذا فهمت نبل املجاهد املسلم ..فهو ينطلق ألجل إعالء كلمة
اهلل ..وكلمة اهلل تعني القيم النبيلة من العدالة والرمحة ونرصة املستضعفني.
قال آخر :وهو يف ممارسته للجهاد ال يامرسه إال بذلك النبل الذي انطلق منه ..فجند
اهلل رهبان بالليل فرسان بالنهار ..أصحاب عبادة وخلق.
قال آخر :قارن هؤالء بجيوش العامل مجيعا ..أولئك اجليوش الذين جعلوا من
ثكناهتم مواخري للرذيلة واالنحراف حتى أصبحت اجلندية مرادفة للرذيلة واالنحراف.
قال الرسام :كيف تقول هذا ..وكيف تصف هؤالء هبذا النبل ،وقد ورد القرآن
يصفهم بالشدة والغلظة؟
قال أحد احلكامء :صدقت ..لقد قال اهلل تعاىل آمرا املجاهدين يف سبيله بالغلظة مع
من يقاتلهمَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا َقاتِ ُلوا ا هل ِذي َن َي ُلو َن ُك ْم ِم َن ا ْل ُك هف ِار َو ْل َي ِجدُ وا فِي ُك ْم ِغ ْل َظ ًة
وا ْع َلموا َأ هن اهللهَ مع املُْت ِهقنيَ ﴾ [التوبة ،]123:وقال﴿ :يا َأهيا الن ِهبي ج ِ
اه ِد ا ْل ُك هف َار َواملُْنَافِ ِقنيَ َوا ْغ ُل ْظ
ُّ َ
َ َ
َ ُ
َ ُّ َ

َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن ُهم َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾ [التوبة ..]73:ولكن هذه الغلظة متتلئ بالرمحة.
ضحك الرسام ساخرا ،وقال :كيف ذلك ..كيف جتتمع الغلظة مع الرمحة؟

احل ْر ِ
رش ْد ِ ِهب ْم َم ْن
قال أحد احلكامء :لقد قال تعاىل مبينا ذلكَ ﴿ :فإِ هما َت ْث َق َفن ُهه ْم ِيف ْ َ
ب َف َ ِّ
َخ ْل َف ُه ْم َل َع هل ُه ْم َي هذك ُهر َ
ون﴾ [ألنفال ..]57:لقد قال املفرسون يف معنى هذه اآلية( :معناه :غ ِّلظ
عقوبتهم ،وأثخنهم قتالً؛ ليخاف من سواهم من األعداء وغريهم ،ويصريوا هلم عربة)
قال الرسام :فاآلية حتث املؤمنني عىل استعامل أسلوب التخويف.
قال أحد احلكامء :إذا كان التخويف هو وسيلة السالم الوحيدة فال حرج من
استعامله ..وليس هناك يف الدنيا أمة من األمم إال وتستعمله.
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قال آخر :تصور لو أن املجرمني مل متتلئ قلوهبم من اإلرهاب املعد هلم يف السجون
واملقاصل ..إهنم لو أتيح هلم قوانني رمحة كام يريدون ألصبحت األرض مجيعا ملكا هلم،
يقتلون من يشاءون ،وحييون من يشاءون.
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فام اخللق الثالث؟
قال أحد احلكامء :اإلنسانية..
ضحك الرسام ،وقال :إن احلرب قتل لإلنسان ،فكيف تكون إنسانية؟
قال أحد احلكامء :عندما يكون هدف املحارب هو قضيته فقط ..وال يكون له أي
غرض سواها ..وعندما تكون نفسه مشحونة باإليامن الذي يطهرها من كل األحقاد تكون
احلرب إنسانية.
قال أحد احلضور :فام مظاهرها يف جهاد املسلمني؟
قال أحد احلكامء :مظاهرها كثرية ..منها مثال :رمحة القتيل باإلجهاز عليه ،وعدم
تركه آلالمه ،كام أشار إىل ذلك قوله ( :إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل ٍ
يشء ،فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،وليحد أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته)(،)1
فقد أمر  يف هذا احلديث باإلحسان يف القتل ،واعترب إحداد الشفرة من إراحة الذبيحة.
قال آخر :وقد نص عىل هذا املظهر اإلنساين قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َل ِقي ُت ُم ا هل ِذي َن َك َف ُروا
الر َق ِ
اب﴾ [حممد ،]4 :فقد أمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية املؤمنني برضب الرقاب ،وهي
رض َب ِّ
َف َ ْ
أقرب املناطق التي تيرس املوت الرحيم.
قال آخر :وبام أن املق اتل بني أن يقتل من يقاتله أو يأرسه ،فقد خص اهلل تعاىل

( )1رواه مسلم.
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موضعني فقط للمقاتل ،أما أوهلام فرضب الرقاب ،وأما الثاين فرضب البنان الذي هو
رؤوس األصابع ،وذلك ملن يريد أرسه حتى ال يبقي فيه عاهة مستديمة قال تعاىل﴿ :إِ ْذ
وحي رب َك إِ َىل املَْالئِك َِة َأ ِّين مع ُكم َف َثب ُتوا ا هل ِذين آمنُوا س ُأ ْل ِقي ِيف ُق ُل ِ ِ
ي ِ
ْب
الرع َ
َ َ ْ ِّ
َ ُّ
ُ
وب ا هلذي َن َك َف ُروا ُّ
َ َ َ
ٍ
َاق و ْ ِ ِ
َف ْ ِ
م ُك هل َبنَان﴾ [ألنفال]12:
ارض ُبوا َف ْو َق ْاألَ ْعن ِ َ
ارض ُبوا من ُْه ْ
التفت الرسام ،وقال للجمع :هل سمعتم مثل هذا ..إن القرآن يأمر برضب الرقاب،
ِ
ِ ِ
الر َق ِ
اب﴾ [حممد]4:
رض َب ِّ
إنه يقول بكل قسوةَ ﴿ :﴿ :فإ َذا َلقي ُت ُم ا هلذي َن َك َف ُروا َف َ ْ
ابتسم أحد احلكامء ،وقال :وما تريد منه أن يقول يف هذا املوضع؟ ..هل تريد أن
يقول :فإذا لقيتم الذين كفروا فسلموهم رقابكم ..أو تراه يقول هلم( :فانثروا الورود
والرياحني يف وجوههم) ..إن املقام مقام شدة ،وال يردع الشدة مثل الشدة ..ومع ذلك،
فالقرآن مل يأمر بالقتل فقط ،بل أمر معه باألرس.
انتفض الرسام بشدة قائال :ماذا تقول!؟ ..أال تتحرج من احلديث عن األرس يف
اإلسالم!؟ ..إن اإلسالم يأمر بقتل األرسى ،وال يتعامل معهم بأي رمحة؟ ..ولن نستطيع
َان لِنَبِ ٍّي َأ ْن َي ُك َ
أن جتادلني يف هذا ،فقد قال القرآن كلمته فيها ،ففيهَ ﴿ :ما ك َ
رسى َحتهى
ون َل ُه َأ ْ َ
ِ
ِ
ي ْث ِ
خ َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُت ِريدُ َ
يم﴾ [ألنفال..]67:
ُ
ون ع ََر َض الدُّ ْن َيا َواهللهُ ُي ِريدُ ْاآلخ َر َة َواهللهُ ع َِزيزٌ َحك ٌ
واآلية واضحة ،فهي تنهى عن اإلبقاء عىل األرسى ،وتأمر بالقضاء عليهم.
قال أحد احلكامء :أنت تفهم من القرآن ما حيلو لك ..بل أنت حتمل من القرآن من
املعاين ما ال يطيق ..سأزيل عنك هذا الوهم ..إن اآلية التي ذكرهتا ال تفهم إال يف ضوء قوله
ِ
ِ ِ
الر َق ِ
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق َفإِ هما َمنًّا
اب َحتهى إِ َذا َأ ْث َخنْ ُت ُم ُ
رض َب ِّ
تعاىلَ ﴿ :فإ َذا َلقي ُت ُم ا هلذي َن َك َف ُروا َف َ ْ
ِ
ار َها﴾ [حممد]4 :
احل ْر ُب َأ ْوزَ َ
َب ْعدُ َوإِ هما فدَ ا ًء َحتهى ت ََض َع ْ َ
قال الرسام :أال حيتمل أن تكون هذه اآلية منسوخة بتلك اآلية؟
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قال أحد احلكامء :القرآن كله حمكم ﴿ال ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل
َ
ِمن حكِي ٍ ِ ٍ
م َمحيد﴾ [فصلت]42:
ْ َ
قال الرسام :ولكن التعارض بينهام واضح.
قال أحد احلكامء :التعارض واضح يف األذهان التي مل ترتق لتفهم أرسار التعابري
القرآنية ..فهاتان اآليتان تبينان أسلوبا من أساليب احلرب الدفاعية.
قال آخر :أما اآلية التي ذكرهتا ،فتأمر املقاتلني بأن يبدؤوا بتحطيم قوة عدوهم وكرس
شوكتهم ،فإذا أثخنوا يف قتل أعداءهم حتى يكون عندهم خوف ورعب ..وحينذاك ـ حني
تنهار قوة العدو ـ يبدأ استعامل األسلوب الثاين ،وهو أسلوب األرس ،قال تعاىلَ ﴿ :حتهى إِ َذا
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق﴾ [حممد ،]4 :فاألرس يكون بعد اإلثخان وليس معه أو قبله ،فليس
َأ ْث َخنْ ُت ُم ُ
هناك هني عن األرس ،وإنام أمر أن يكون اإلثخان هو األول ،وبعده يأيت األرس.
قال آخر :سأذكر لك بعض مظاهر إنسانية التعامل مع األسري يف اإلسالم ،ثم قارهنا
بام شئت ..فمن حقوق األسري عدم إكراهه عىل ترك دينه ،فال ُيكره عىل الدخول يف
اإلسالم ،وإنام ُيدعى إىل اإلسالم بالتي هي أحسن ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النهبِ ُّي ُق ْل َملِ ْن ِيف
ِ
ِ
رسى إِ ْن َي ْع َل ِم اهللهُ ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم َخ ْري ًا ُيؤْ تِ ُك ْم َخ ْري ًا ِممها ُأ ِخ َذ ِمنْ ُك ْم َو َيغ ِْف ْر َل ُك ْم َواهللهُ
َأ ْيدي ُك ْم م َن ْاألَ ْ َ
ِ
يم﴾ [ألنفال]70:
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
قال آخر :ففي اآلية استاملة لألرسى ،وجتديد الدعوة هلم ،وفتح باب التوبة أمامهم،
وترغيبهم بام يعوضهم عام دفعوا من الفداء ،ويعدهم إن هم دخلوا يف اإلسالم طائعني
متارين بالرزق الوفري يف الدنيا واآلخرة واملغفرة ملا سلف من ذنوهبم قبل اإليامن ،ويف هذا
دليل واضح عىل أهنم ال يكرهون عىل الدخول يف اإلسالم.
قال آخر :سأرضب لك مثاال عن كيفية تعامل رسول اهلل  مع بعض أرساه ،روى
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ابن إسحاق عن أيب هريرة أن خيال لرسول اهلل  أخذت أسريا ،وال يشعرون من هو حتى
أتوا به رسول اهلل  ، فقال( :أتدرون من أخذتم؟ هذا ثاممة بن أثال احلنفي) ،فربطوه
بسارية من سواري املسجد بأمره  لينظر حسن صالة املسلمني ،واجتامعهم عليها فريق
قلبه ،فخرج إليه رسول اهلل  فقال( :ماذا عندك يا ثاممة؟) ،قال :عندي خري يا حممد إن
تقتل تقتل ذا دم ،وإن تنعم تنعم عىل شاكر ،وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت،
فرتكه حتى كان الغد ،ثم قال له( :ما عندك يا ثاممة؟) ،قال :ما قلت لك :إن تنعم تنعم عىل
شاكر ،فرتكه حتى كان بعد الغد ،فقال( :ما عندك يا ثاممة؟) ،قال :عندي ما قلت لك،
فقال( :أطلقوا ثاممة) ،فانطلق إىل نخل قريب من املسجد فاغتسل ثم دخل املسجد فقال:
(أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل) ثم قال :واهلل يا حممد ما كان عىل وجه األرض
وجه أبغض إِل من وجهك ،وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إِل ،واهلل ما كان من دين
أبغض إِل من دينك ،فأصبح دينك أحب الدين كله إِل ،واهلل ما كان من بلد أبغض إِل من
بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إِل ،وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فامذا ترى؟ فبرشه
النبي  بخري الدنيا واآلخرة وأمره أن يعتمر ،فلام قدم مكة يلبي وينفي الرشيك عن اهلل
قال له قائل :صبوت؟ قال :ال ،ولكن أسلمت هلل رب العاملني مع حممد رسول اهلل  وال
واهلل تأتيكم من الياممة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي .
قال الرسام :كيف تزعم أن نبيكم حيسن معاملة األرسى ،وقد ذكرت أنه ربطه
بسارية من سواري املسجد.
قال أحد احلكامء :إن هذا احلديث يفهم عىل ضوء قوله ( :ال تغلوا وال متثلوا وال
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تغدروا شيخا فانيا وال صبيا وال امرأة)( ،)1فمن معاين قوله ( :ال تغلوا) وضع األغالل
يف أيدي األسارى ،فقد هنت الرشيعة اإلسالمية عن وضع األغالل بأيدي األرسى،
وأمرت برتكهم أحرارا من دون تقييد أو حتديد حلركتهم.
قال الرسام :ولكن ما أمر به حممد من تقييده يتناىف مع هذا؟
قال أحد احلكامء :إن النبي  مل يقيد يديه باألغالل ليعذبه بذلك ،وإنام وضعه يف
موضع يستطيع معه أن يرى املسلمني ورمحة املسلمني وإنسانية املسلمني ،ولو أنه رأى غري
ذلك ملا عاد بعد أن أطلق رساحه ليسلم ،بل وحيسن إسالمه ،ويثبت يف الوقت الذي ارتد
فيه الناس عىل أعقاهبم.
قال أحد احلضور :واصلوا حديثكم عن حقوق األسري يف اإلسالم.
قال أحد احلكامء :من حقوق األسري التي نص عليها القرآن الكريم إعطاؤه ما يكفيه
من الطعام والرشاب ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال هط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه ِم ْسكِين ًا َو َيتِي ًام َو َأ ِسري ًا إِن َهام
ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللهِ ال ُن ِريدُ ِمنْ ُك ْم َجزَ ا ًء َوال ُش ُ
كور ًا﴾ [االنسان 8:ـ ]9
قال آخر :ففي هاتني اآليتني دليل عىل أن إطعام األسري قربة يتقرب هبا املؤمن إىل
ربه سبحانه وتعاىل ،وفيهام أن املؤمن يؤثر األسري حتى عىل نفسه.
قال آخر :ويف قوله تعاىلَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال هط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه﴾ [اإلنسان ]8 :دليل عىل أنه مل
يطعمه مما فضل من قوته ،وإنام يطعمه من طيب طعامه مع حاجته إليه وحمبته له.
قال آخر :ولذلك نص العلامء عىل أن منع الطعام عن األسري من الكبائر ،كام يشري
إىل ذلك قوله ( : عذبت إمرأة يف هرة ،سجنتها حتى ماتت ،فدخلت فيها النار ،ال هي

( )1أبو يعىل ( ،)2549والطرباين ( ،)11562والبيهقي .90/9
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()1

أطعمتها وال سقتها إذ حبستها ،وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض)

قال آخر :ذلك أنه ملا كان احلبس مانعا للمحبوس من الترصف يف أمر معاشه وكسبه
وجب عىل حابسه أن يقوم بحقه ،ولو كان ذلك يف حق احليوان ،فام بالك باإلنسان الذي
كرمه اهلل تبارك وتعاىل.
قال آخر :ومن حقوق األسري حقه يف الكسوة والثياب املناسبة التي تليق به وجتدر
بمثله ،وقد روي يف احل ديث عن جابر قال :ملا كان يوم بدر أيت بأسارى وأيت بالعباس ،ومل
يكن عليه ثوب ،فنظر النبي  ىل له قميصا ،فوجدوا قميص عبد اهلل بن أيب يقدر عليه،
()2

فكساه النبي  إياه)

قال آخر :ومن حقوقه حقه يف املأوى والسكن املناسب أيا كان ،فقد يسكن يف
املسجد أو يسكن يف سجن خاص ويكون مالئام أو حتى يف بيوت بعض املؤمنني ،ويف عهد
النبي  مل يكن هناك دار خاصة لألرسى وال للسجن ،وهلذا ربام سجن األسري يف املسجد،
وربام وزع األرسى عىل املسلمني يف بيوهتم إىل أن ينظر يف شأهنم.
قال آخر :ومما يدل لذلك ما روي من أن النبي  جعل ناسا من األرسى الذين كانوا
يتقنون القراءة والكتابة يعلمون أوالد األنصار القراءة والكتابة ،وجعل ذلك فداءهم
وفكاكهم( ، )3ومن املعلوم أن األسري كي يعلم ويكتب البد أن يكون طليقا غري مقيد وال
مربوط ،وقادرا عىل الذهاب واإلياب ،والوثاق إنام جعل ملنعه من اهلرب فإذا أمكن منعه
بال وثاق فال حاجة إليه.

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه أمحد وغريه.
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قال آخر :ومن حقوق األسري يف اإلسالم عدم تعريضه للتعذيب بغري حق ،ومل ينقل
يف الرشع أنه ُأمر بتعذيبهم.
قال الرسام :نبيكم مل يعذب األرسى ،لكنه قتلهم.
قال أحد احلكامء :نعم ..لقد قتل النبي بعض األرسى ،وذلك ألن هلم سوابق
وجرائم استوجبت قتلهم ،ومع ذلك ،فإن النبي  مل يقتل من األرسى خالل حروبه
الطويلة إال عددا قليال كانوا من أكابر عتاة املرشكني وقادة احلرب الرضوس الفاجرة ضد
اإلسالم وأهله ،ويمكن أن نطلق عليهم حسب التعبري املعروف اليوم (جمرمي حرب)
التفت أحد احلكامء إىل الرسام ،وقال :هذه بعض حقوق األرسى يف اإلسالم،
فقارهنا بام شئت من اتفاقات دولية ..وال تنسى مقارنتها بالواقع كذلك ،فأكثر اتفاقات
البرش مأسور مل يمن عليه باخلروج من الورق ،ومن قيود احلرب.
قال أحد احلضور :فحدثنا عن اخللق الرابع.
قال أحد احلكامء :الرمحة..
ابتسم الرسام ،وقال :احلرب قتال ..فكيف تصاحبها الرمحة؟
قال أحد احلكامء :عندما يامرس املجاهد النبيل ما تتطلبه احلرب من قتال ال يامرسه
بقسوة ،وإنام يفعل ذلك من باب الرضورة ..يفعله ،وهو يود يف كل حلظة أن يتوقف خصمه
عن قتاله ليكيف عن قتاله.
ِ
اجن َْح َهلَا َوت ََوك ْهل ع ََىل
لس ْل ِم َف ْ
قال آخر :لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ ﴿ :وإِ ْن َجن َُحوا ل ه
اهللهِ إِ هن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ [ألنفال]61:
يع ا ْل َعل ُ
ه
قال آخر :وقد روي يف احلديث أن ناسا من أصحاب رسول اهلل  ذهبوا يتطرقون،
فلقوا أناسا من العدو فحملوا عليهم فهزموهم فشد رجل منهم فتبعه رجل يريد متاعه فلام
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غشيه بالسنان قال :إين مسلم إين مسلم ،فأوجره السنان فقتله ،وأخذ متيعه فرفع ذلك إىل
رسول اهلل  فقال رسول اهلل  للقاتل :أقتلته بعد أن قال إين مسلم!؟ قال :يا رسول اهلل
إنام قاهلا متعوذا ،قال :أفال شققت عن قلبه؟ قال :مل يا رسول اهلل؟ قال :لتعلم أصادق هو
أو كاذب! قال :وكنت عامل ذلك يا رسول اهلل؟ قال رسول اهلل  :إنام كان يعرب عنه لسانه
ِ
ِ
رض ْب ُت ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللهِ َف َت َب هينُوا
إنام كان يعرب عنه لسانه ..فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا إ َذا َ َ
ِ
السال َم َل ْس َت ُمؤْ ِمن ًا َت ْب َت ُغ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َف ِعنْدَ اهللهِ َمغَانِ ُم
ون ع ََر َض ْ َ
َوال َت ُقو ُلوا ملَ ْن َأ ْل َقى إِ َل ْي ُك ُم ه
ِ

ِ

ِ

َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
كَث َري ٌة ك ََذل َك ُكنْ ُت ْم م ْن َق ْب ُل َف َم هن اهللهُ َع َل ْي ُك ْم َف َت َب هينُوا إِ هن اهللهَ ك َ
ون َخبِري ًا﴾ [النساء]94:
قال آخر :لقد كان يف إمكان كل تلك الدماء التي سفكت أن ال تسفك لو أن
أصحاهبا تلوا عن غرورهم وكربهم ..لقد رأيتم كيف عفا رسول اهلل  عن كل من
ارتكب جرائم كربى استحق ألجلها أن هيدر دمه ،لكنه بمجرد اعتذاره عفي عنه ،وحميت
كل ذنوبه ،وصار واحدا من أمته ..
قال آخر :هذا هو الوجه األول من وجوه الرمحة ..أما الوجه الثاين ،فتوجهت به
ترشيعات اإلسالم لكل من ال ناقه له يف احلرب وال مجل ..كالنساء والصبيان والشيخ الفاين
واألجري والعابد يف صومعته وغريهم ..فهؤالء وردت النصوص الشديدة بتحريم املساس
هبم.
قال آخر :ففي احلديث :وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل  ،فنهى
رسول اهلل  عن قتل النساء والصبيان( ..)1ويف حديث آخر :كنا مع رسول اهلل  يف غزوة،
فرأى الناس جمتمعني عىل يشء ،فبعث رجال ،فقال( :انظر عالم اجتمع هؤالء) ،فجاء،

( )1رواه البخاري ومسلم.
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فقال :عىل امرأة قتيل .فقال( :ما كانت هذه لتقاتل) ،قال :وعىل املقدمة خالد ،فبعث رجال،
()1

فقال( :قل خلالد :ال يقتلن امرأة وال عسيفا)

قال آخر :انظر رمحة اجلهاد يف اإلسالم ..حتى العسيف الذي هو األجري ،فالعامل
األجراء حتى لو حرضوا املعركة الجيوز قصدهم بالقتال إذا كانت خدماهتم ال تتصل
بالقتال ،فغريهم ممن مل حيرضوا إىل ساحة املعارك هم أوىل بأن تشملهم تلك احلصانة من أن
توجه إليهم األسلحة ،ولو كانوا يف بالد األعداء.
قال آخر :لقد كانت هذه التعاليم املضمخة بعطر الرمحة توجه لكل جيش أو لكل
رسية يبعثها رسول اهلل  ..ففي احلديث أن رسول اهلل  كان إذا بعث جيشا قال له:
()2

(انطلقوا باسم اهلل ،ال تقتلوا شيخا فانيا ،وال طفال صغريا ،وال امرأة ،والتغلوا)
اخلداع:

قلنا :حدثتنا عن املشهد الثاين الذي عرفت فيه رس املعارك التي حصلت يف عهد
رسول اهلل  ،فام عرفت يف املشهد الثالث؟
قال :يف املشهد الثالث ،سمعت الرد عىل شبهة أخرى ال تقل عن الشبه السابقة،
وهي تصوري له كمخادع حمتال مدع للنبوة ،ليحصل من خالهلا عىل ما يريد من اجلاه واملال
واملناصب.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت مهرجا يقوم ببعض ألعاب اخلفة ،وبعد أن انتهى من
عرض ألعابه ،خاطب احلارضين ،وكان معهم احلكامء السبعة ،قائال :ال شك أن لكم من
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه أبو داود.
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الذكاء ما جيعلكم تعتربون ما فعلته جمرد خدعة هلا أصوهلا ،وكيفيتها ..ولذلك مل تنخدعوا..
نعم ..أثار ذلك تعجبكم ،لكنكم يف نفس الوقت تعلمون أن املنديل منديل ..هو هذا
املختفي داخل كمي ..وأن احلاممة كنت أيضا أخفيها بطريقتي اخلاصة ..وقد استطعت بام
تعلمته من أساليب اخلداع أن أحول يف أبصاركم املنديل محامة ..لكن ..لو كان بينكم أغرار
أو مغفلون أو صغار مل تنضج عقوهلم ،فإهنم سينخدعون ..أليس كذلك؟
قال احلضور :بىل ..فهات خدعة أخرى ..وعلمنا من أرسارها ما علمتنا من أرسار
هذه اخلدعة.
قال :هناك خدعة حتتاج منكم صربا كثريا لتعلمها.
قالوا :هاهتا.
قال :لقد تعلمت هذه اخلدعة من رجل ظهر يف بالد العرب قبل أكثر من أربعة عرش
قرنا ..كان اسمه حممد..
تعجب احلضور ،وقال بعض املسلمني منهم :أتقصد رسول اهلل ..ذلك الصادق
األمني الذي امتألت األرض رمحة ومجاال ونورا بمحياه.
التفت إليه املهرج ،وقال :الشك أنك من األغرار الذين استطاع حممد أن يلعب
بعقوهلم ..فيحول من املنديل األبيض الذي ال حياة فيه محامة كتلك احلاممة التي أخرجتها
لكم.
قال الرجل :ولكن حممدا رجل من أهل اهلل ،أوحى اهلل إليه ..وكان ذلك الوحي هو
النور الذي اهتدت به أجيال طويلة من اإلنسانية ..بل ال تزال هتتدي ..بل إن الظمأ يصيبها
أو يقتلها إن هي أعرضت عنه.
قال املهرج :لقد ذكرت لك أن حممدا مل يكن سوى مادع أو ساحر ال خيتلف خداعه
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وسحره عن اخلداع والسحر الذي مارسته أمامكم اآلن ..لقد أدرك قومه هذا ..فلهذا مل
ِ
رص ًة َقا ُلوا
تنطل حيله عىل عقالء قومه ..وقد ذكر قرآنه هذا ..ففيهَ ﴿ :ف َل هام َجا َء ْ ُهت ْم آ َيا ُتنَا ُم ْب َ
َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [النمل ،]13:وفيهَ ﴿ :و َقا ُلوا إِ ْن َه َذا إِ هال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [الصافات ،]15:وفيه:

احل ُّق َقا ُلوا َه َذا ِس ْح ٌر َوإِنها بِ ِه كَافِ ُر َ
ون﴾ [الزخرف ،]30:وفيهَ ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم
﴿ َوملَها َجا َء ُه ُم ْ َ
آيا ُتنَا بين ٍ
َات َق َال ا هل ِذي َن َك َف ُروا لِ ْل َح ِّق ملَها َجا َء ُه ْم َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ [االحقاف ،]7:وفيهَ ﴿ :وإِ ْن
َ َ ِّ
يروا آي ًة يع ِر ُضوا وي ُقو ُلوا ِسحر م ِ
ستَم ٌّر﴾ [القمر]2:
ََ
ََ ْ َ ُ ْ
ٌْ ُ ْ
قال الرجل :لكنه أتى بقرآن معجز ..ال تزيده األيام إال إعجازا.
قال فرانكلني :لقد استطعت مع جمموعة من أصدقائي أن آيت بكتاب مثل القرآن..
نعم ..هو مل ينترش بعد انتشار القرآن ..ومل يشتهر اشتهاره ..ومل يذب يف األلسن ذوبانه..
لكن األيام وحدها كفيلة بأن جتعل له من القوة ما يبز به قرآن حممد(.)1
قال الرجل :فاقرأ علينا من قرآنك ما يملؤنا باخلشوع الذي مألنا به قرآن حممد .
استجمع املهرج كل ما تعلمه من فنون اخلداع ،وراح يمثل صورة اخلاشع املتبتل،
وبصوت ممتلئ بحرشجة الدموع راح يقرأ( :بسم األب الكلمة الروح اإلله الواحد
األوحد ،مثلث التوحيد ،موحد التثليث ما تعدد ..زعمتم بأننا قلنا :قاتلوا الذين ال يدينون
دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ..يا أهل
الضالل من عبادنا :إنام دين احلق هو دين اإلنجيل والفرقان احلق من بعده ،فمن ابتغي غري

( )1أشري هنا إىل ما يسمى (الفرقان احلق) وهو الكتاب الذي يوزع يف بعض بالدنا اإلسالمية ويبث عىل عرشات املراقع عىل شبكة اإلنرتنت ويعرض
االجتامعي.وس َور هذا
عىل أنه القرآن البديل لقرآن املسلمني .وهذا الكتاب مل يدع شيئا من اإلسالم إال ونال منه سواء عىل املستوى الديني أو السلوكي أو
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وطهارة
وجهاد
وحج
م
وصالة وصيا
توحيد ونعي ٍم ُأ ْخ َر ِو ّى
الفرقان كلها هجو ٌم و ُف ْحش عىل سيد األنبياء واملرسلني ،وتسفي ٌه لكل شىء جاء به اإلسالم من
ٍّ
ٍ
ٍ
أرسية ..وقد اشت مل هذا الكتاب عىل :املقدمة والبسملة واخلامتة ثم سبعا وسبعني سورة ،وكل سورة تتكون من عدد من اآليات ،وقد اشتملت
وترشيعات
هذه السور عىل موضوعات تكاد تكون مكررة يف كل سورة بصورة مملة.
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ذلك دينا فلن يقبل منه فقد كفر بدين احلق كفر) ..هذا الذي قرأته عليكم من سورة
اجلزية ..اآلية الثانية عرش والثالثة عرش.
ثم نظر للجمع ،فلم ير دمعة واحدة تسقط من عيوهنم ..فزاد من درجة خشوعه،
وراح يقرأ( :ولقد أنزلنا الفرقان احلق وحيا ،وألقيناه نورا يف قلب صفينا ليبلغه قوال معجزا
بلسان عريب مبني ،مصدقا ملا بني يديه من اإلنجيل احلق صنوا فاروقا حمقا للحق ،ومزهقا
للباطل وبشريا ونذيرا للكافرين) ..هذا الذي قرأته عليكم من سورة التنزيل ..اآلية الرابعة
واخلامسة.
مل يالحظ أي تأثر عىل وجوه اجلمع املحيط به ..فضم إىل خشوعه ترتيال كرتتيل
املسلمني للقرآن ،وراح يقرأ( :واصطفيناه ورشحنا صدره لإليامن وجعلنا له عينا تبرص
وأذنا تسمع وقلبا يعقل ،ولسانا ينطق ،وأوحينا إليه بالفرقان احلق ،فخطه يف سبعة أيام
وسبع ليال جليدا) ..هذا الذي قرأته عليكم من سورة الشهيد ..اآلية الثانية.
بقي املهرج وقتا غري قليل يرطن بمثل هذه الركاكة إىل أن كاد اجلمع ينفض عنه..
بل عزم بعضهم عىل ذلك إىل أن سمعنا صوتا مهيب يرتل بخشوع ومهابة قوله تعاىل:
اجلن ي ِ
﴿وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَبِ ٍّي عَدُ ًّوا َش َياطِنيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإلن ِ
ف
ض زُ ْخ ُر َ
ْس َو ِْ ِّ ُ
َ
ِ
رت َ
ون َولِت َْصغَى إِ َل ْي ِه َأ ْفئِدَ ُة ا هل ِذي َن َال
ورا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة َولِ َ ْري َض ْو ُه َولِ َي ْق َ ِرت ُفوا َما ُه ْم ُم ْق َ ِرت ُف َ
ُيؤْ ِمنُ َ
َري اهللهِ َأ ْبت َِغي َحك ًَام َو ُه َو ا هل ِذي َأنْزَ َل
ون َأ َفغ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َاب َي ْع َل ُم َ
احل ِّق َف َال َت ُكو َن هن
َاب ُم َف هص ًال َوا هل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
إِ َل ْي ُك ُم ا ْلكت َ
ون َأ هن ُه ُمنَزه ٌل م ْن َر ِّب َك بِ ْ َ
ِم َن املُْم َ ِرتي َن َو َمت ْت كَلِم ُت ر ِّب َك ِصدْ ًقا َوعَدْ ًال َال م َبدِّ َل لِكَلِامتِ ِه َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم َوإِ ْن ُتطِ ْع
يع ا ْل َعل ُ
ه
َ
ُ
َ َ
ه
ْ
َأ ْك َث َر َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
وك َع ْن َسبِ ِ
ض ُي ِض ُّل َ
ون إِ هال ال هظ هن َوإِ ْن ُه ْم إِ هال َخي ُْر ُص َ
يل اهللهِ إِ ْن َيتهبِ ُع َ
ون﴾ [األنعام:
 112ـ ]116
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ارتفعت العيون إىل صاحب الصوت املهيب ،فإذا به أحد احلكامء ،فافرتت ثغور
املجتمعني عىل ابتسامة فرح ورسور ،وانرصفت عن املهرج إىل احلكيم.
أراد املهرج أن يرصف إليه املستمعني ،فقال :ما بكم؟ ..هل غركم هذا الساحر عن
أنفسكم ..أم أن سحره قد انطىل عليكم؟
بعد أن قرأ املهرج ما قرأ ،قال أحد احلكامء :الساحر ال يرى يف حياته إال السحر..
واملجنون ال يرى يف حياته إال اجلنون.
قال املهرج :هل تراك تتهمني ،أم تقذفني ،أم تسبني؟
قال أحد احلكامء :أنا ال أهتمك وال أقذفك ،وما علمنا نبينا أن نسب أحدا من الناس،
لكني أعرض عليك أن نبحث يف احلقائق بعيون أهل احلقائق ال بعيون أهل الدجل.
قال املهرج :وما عيون أهل الدجل؟
قال أحد احلكامء :تلك العيون التي رأى هبا فرعون وملؤه ما جاءهم به موسى عليه
السالم من اآليات ،فقد رأوها سحرا ألهنم مل يروا يف حياهتم إال السحر ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ
ِ
َأرس ْلنَا موسى بِآياتِنَا وس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني إِ َىل فِ ْرع َْو َن َو َها َما َن َو َق ُار َ
اب﴾ [غافر:
ون َف َقا ُلوا َساح ٌر ك هَذ ٌ
َ َ ُ
ْ َ ُ َ
ني َفتَو هىل بِركْنِ ِه و َق َال س ِ
ٍ
ِ
اح ٌر
َ
َ
وسى إِ ْذ َأ ْر َس ْلنَا ُه إِ َىل ف ْرع َْو َن بِ ُس ْل َطان ُمبِ ٍ َ ُ
 23ـ  ،]24وقالَ ﴿ :و ِيف ُم َ
َأ ْو جمَ ْنُ ٌ
ون﴾ [الذاريات 38 :ـ ]39
قال آخر :أال ترى عمى هذا األمحق عن االحتامالت التي يتطلب العقل السليم النظر
فيها؟ ..فقد انحرص ما فعله موسى عليه السالم عنده يف السحر أو يف اجلنون.
قال املهرج :فأنت تشبهني به إذن؟
قال أحد احلكامء :بل أنت تشبه نفسك به.
قال املهرج :كيف تقول ذلك ،ثم تدعي أن نبيكم مل يعلمكم أن تسبوا أحدا من
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الناس؟
قال أحد احلكامء :يف إمكانك أن ترصف هذه املسبة عنك ،وتلصقها يب.
قال املهرج :كيف ذلك؟ ..وهل يمكن للمسبة أن تتجول لتبحث عمن حتل به؟
قال أحد احلكامء :لقد أخربنا نبينا  عن ذلك ،فقال( :أيام امرئ قال ألخيه :كافر
فقد باء هبا أحدمها ،إن كان كام قال ،وإال رجعت عليه)( ،)1وقال( :إذا قال الرجل ألخيه:
()2

أنت ِل عدو فقد باء أحدمها باثمه إن كان كذلك ،وإال رجعت عىل األول)
قال املهرج :فكيف أحوهلا إليك؟
قال أحد احلكامء :هيا بنا نحتكم إىل ما احتكم إليه فرعون.
قال املهرج :وإىل ما احتكم فرعون؟

قال أحد احلكامء :لقد قص القرآن علينا خرب ذلك ،فقالَ ﴿ :ق َال املَْ َ ُ
أل ِم ْن َق ْو ِم فِ ْرع َْو َن
ِ ِ
يم ُي ِريدُ َأ ْن ُخي ِْر َج ُك ْم ِم ْن َأ ْر ِض ُك ْم َف َام َذا َت ْأ ُم ُر َ
ون َقا ُلوا َأ ْر ِج ْه َو َأ َخا ُه َو َأ ْر ِس ْل
إِ هن َه َذا َل َساح ٌر عَل ٌ
ِ ِ
ِيف املَْدَ ائِ ِن َح ِ ِ
ارشي َن َي ْأ ُت َ
الس َح َر ُة فِ ْرع َْو َن َقا ُلوا إِ هن َلنَا َألَ ْج ًرا إِ ْن ُكنها
وك بِ ُك ِّل َساح ٍر عَلي ٍم َو َجا َء ه

ِ
ِ
وسى إِ هما َأ ْن ُت ْل ِق َي َوإِ هما َأ ْن َن ُك َ
ون ن َْح ُن
ن َْح ُن ا ْلغَالبِنيَ َق َال َن َع ْم َوإِ هن ُك ْم ملَ َن املُْ َق هربِنيَ َقا ُلوا َيا ُم َ
ْني الن ِ
وه ْم َو َجا ُءوا بِ ِس ْح ٍر عَظِي ٍم َو َأ ْو َح ْينَا
املُْ ْل ِقنيَ َق َال َأ ْل ُقوا َف َل هام َأ ْل َق ْوا َس َح ُروا َأع ُ َ
رت َه ُب ُ
اس َ ْ
هاس َو ْ
َص َ
احل ُّق َو َب َط َل َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ف َما َي ْأفِ ُك َ
ون َف ُغلِ ُبوا
اك َفإِ َذا ِه َي َت ْل َق ُ
وسى َأ ْن َأ ْل ِق ع َ
ون َف َو َق َع ْ َ
إِ َىل ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وسى
الس َح َر ُة َساجدي َن َقا ُلوا آ َمنها بِ َر ِّب ا ْل َعا َملنيَ َر ِّب ُم َ
ُهنَال َك َوا ْن َق َل ُبوا َصاغ ِري َن َو ُأ ْلق َي ه

َو َه ُار َ
ون﴾ [األعراف 109 :ـ ]122
كان لقراءة احلكيم تأثريها الكبري يف نفوس املستمعني ،بحيث كادوا ينحازون
( )1رواه مسلم.
( )2رواه اخلرائطي يف مساوي االخالق.
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انحيازا كليا إليه ،فخيش املهرج إن ترصف أي ترصف ال يقبله العقل أن يظهر بمظهر
املنهزم ،فقال :فاعتربين موسى ..وتعال ألق بحبالك ،أللقي بعصاي.
قال أحد احلكامء :ال يمكن أن يعترب أحدنا نفسه موسى ..فموسى هو النتيجة التي
نصل إليها ..وموسى هو احلقيقة التي تقيض عىل الباطل.
قال املهرج :فلنعترب أنفسنا مجيعا سحرة ومادعني ..ولنلق ما عندنا من حبال وعيص
لنعرف من منا موسى ،ومن منا غريه؟
قال أحد احلكامء :أما كون ما كنت تفعله سحرا وخداعا ،فال أظنك تالفني فيه..
أم أنك تالفني فيه؟
قال املهرج :ماذا تقصد؟
قال أحد احلكامء :ال شك أنك تعرف كاتب تلك اآليات التي كنت تقرؤها إن كان
يصح أن تسمى آيات.
قال املهرج :أجل ..وبيني وبينه عالقة وثيقة.
قال أحد احلكامء :فهل ادعى هذا الرجل النبوة ،أم أنه ال يزال تابعا للمسيح ،وملا
يأمر به رجال السلطة الكنسية؟
قال املهرج :بل هو ال يزال ملصا للمسيحية ..ولرجال الدين املعصومني فيها.
قال أحد احلكامء :فام قرأته إذن من اعتباره صفيا مرسال إليه كذب وخداع؟
سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :هل يزعم صاحبك هذا أن ما يقرؤه عىل الناس
كالم اهلل موحى به إليه كام أوحيت األسفار املقدسة للنبيني؟
قال املهرج :هو ال يزعم ذلك ،وهو أكثر تواضعا من أن يزعم ذلك.
قال أحد احلكامء :فقد كذب إذن يف نسبة كالمه إىل اهلل.
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قال املهرج :أنت مل تفهم غرض هذا الكتاب.
قال أحد احلكامء :فوضح ِل غرضه.
قال املهرج :إن غرضه أن يرد عىل التحدي الذي نطق به القرآن ..أمل يزعم القرآن
أنه لو اجتمع اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل القرآن لن يأتوا بمثله؟
قال أحد احلكامء :أجل ..لقد قال تعاىل يف ذلك التحديُ ﴿ :ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
اإلن ُْس
ْ َ َ
اجلن ع ََىل َأ ْن ي ْأ ُتوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُقر ِ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن َال َي ْأ ُت َ
ريا﴾ [اإلرساء:
َ
َو ِْ ُّ
ْ
ض َظ ِه ً
]88

قال املهرج :فقد رد صاحبي هذا عىل هذه الدعوى.
قال أحد احلكامء :بل مل يرد عليها؟
قال املهرج :كيف ذلك ،وأنت ترى آياته ال تتلف كثريا عن آيات القرآن؟
قال أحد احلكامء :إن ما تقوله يشبه ما رآه فرعون من عصا موسى عليه السالم حني
تصورها سحرا ..ألنه تصور أن كل خارق للعادة لن يكون إال سحرا.
قال املهرج :فكيف متيز السخر عن غريه؟
قال أحد احلكامء :باالحتكام إىل أهل االختصاص ..لقد احتكم فرعون إىل أهل
االختصاص من السحرة ،فلم يملكوا إال أن يسجدوا.
قال املهرج :فلمن نحتكم نحن اآلن؟
قال أحد احلكامء :لقد أثبتنا أن ما قرأته ليس كالما من اهلل ..وأقررت بنفسك أن
صاحبك هذا جمرد متالعب ،وليس صاحب رسالة كام تزعم كلامته ..وبذلك كانت حباله
التي ألقاها جمرد سحر وخدعة برصية كتلك اخلدعة التي كنت متارسها اآلن بيننا.
قال املهرج :فالدور اآلن إذن ملحمد.
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قال أحد احلكامء :أجل ..والعقل السليم يطلب منا أن ننظر فيام ألقاه حممد  ،وفيام
جاء به هل هو رسالة من اهلل إليه ،أم هو جمرد خدعة ال تتلف عن خدعة صاحبك؟
قال املهرج :فكيف نعرف ذلك؟
قال أحد احلكامء :إن املخادع يتميز بأربع صفات ..واخلدعة ال يمكن أن تقوم إال
بأربعة أركان ..ولن ينجخ املخادع إال إذا حتقق هبا ..والعقل السليم يطلب منا تطبيق تلك
املواصفات عىل ما جاء به حممد عليه السالم لنميز بني كونه مادعا أو صادقا.
قال املهرج :فام هي؟
قال أحد احلكامء :أما األوىل ،فهي الكذب ،فال يمكن للمخادع أن يكون صادقا،
وصاحبك قد علمت أنه كذب فيام ادعاه يف كتابك من الوحي الذي أوحي به ،وأنت كذلك
كذبت عىل اجلامعة حني أخربهتم أن املنديل حتول إىل محامة.
قال املهرج :والثانية؟
قال أحد احلكامء :الغش.
قال املهرج :ما تريد به؟
قال أحد احلكامء :الغش مضاد للنصيحة ..فالغاش ال يطلب إال حتقيق مطلب
شخيص بغض النظر عن مصلحة من خياعه.
قال املهرج :قد أوافقك يف أن أفعال السحرة تنطلق من الغش ،ألهنم ال يرون إال
مكاسبهم ،ولكنك ال يمكنك أن تتهم صاحبي بالغش.
قال أحد احلكامء :املنطق يتهمه ..ألنه مثل من تصدق بعملة مزورة ،رس هبا الفقري،
لريتد رسوره حزنا.
قال املهرج :فام الثالثة؟
476

قال أحد احلكامء :االحتيال؟
قال املهرج :أتتهم صاحبي باالحتيال؟
قال أحد احلكامء :ما دمت قد أقررت بأن ما ذكره ليس وحيا موحى به إليه ،فهو
حمتال ،فاملحتال هو الذي جيعل الغاية مربرا للوسيلة ..فلو أن صاحبك طرق األمر من بابه،
ما اعترب حمتاال ،ولكنه ملا عال البيت من ظهره اعتربته حمتاال ،بل هو نفسه يعترب نفسه حمتاال.
قال املهرج :فام الرابعة؟
قال أحد احلكامء :الكسل.
ضخك املهرج ،وقال :وما عالقة الكسل باخلداع؟
قال أحد احلكامء :ألن املخادع ال خيادع إال ليجني أرباحا من وراء خدعته ..وهو
لذلك يتجنب الطرق املجهدة ..ويركن إىل الطرق السهلة ..وكل ذلك بسبب كسله.
قال املهرج :مل أفهم.
قال أحد احلكامء :الشك أنك ترى سلعا كثرية مغشوشة تزاحم السلع األصيلة.
قال املهرج :أجل ..أرى ذلك.
قال أحد احلكامء :أهيام أكثر كلفة ،وأعظم تعبا :السلع األصيلة ،أم السلع املغشوشة؟
قال املهرج :بل السلع املغشوشة.
قال أحد احلكامء :فالكسل هو سبب غش السلع ..فالكسول الذي عجز عن
األصيل راح خيادع باملغشوش.
قال املهرج :فكيف تطبق هذا عىل صاحبي؟
قال أحد احلكامء :لقد عجز صاحبك أن يكون نبيا حقيقيا ،فراح يدعي نبوة
مغشوشة.
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قال املهرج :سلمت لك هبذه األصول التي تريد أن تطبقها عىل ما جاء به حممد..
لكن هل يمكن لشخص يف الدنيا أن يطبقها عىل حممد ،وما جاء به حممد؟
قال أحد احلكامء :أجل ..وها أنا أمامك ..وسنعرض بعني العقل واملنطق هذه
األصول عىل حممد  وما جاء به حممد .
الكذب:
قال املهرج :فلنبدأ بالكذب ..أنت تزعم أن حممدا يف دعواه الرسالة مل يكن كاذبا..
وأن ما يقوله من وحي اهلل إليه صدق الشك فيه.
قال أحد احلكامء :أجل ..أقول ذلك ،كام يقوله املسلمون يف مجيع أجياهلم.
قال املهرج :أليس الصدق هو مطابقة األمر للواقع؟
قال أحد احلكامء :أجل.
قال املهرج :لقد ذكر القرآن اجلنة والنار واملالئكة وأشياء كثرية من عامل الغيب..
فكيف تستطيع أن تتأكد من صدق كل ذلك ،وأنت مل تر شيئا من ذلك؟
قال أحد احلكامء :ألست تقرأ اجلرائد؟
قال املهرج :أجل ..وما عالقة ذلك هبذا؟
قال أحد احلكامء :ألست تصدقها فيام تربك به من أخبار؟
قال املهرج :أجل..
قال أحد احلكامء :حتى لو مل تر ما وصفوه لك من أخبار.
قال املهرج :أجل ..فال يمكنني أن أرحل يف كل حلظة لكل بقعة من بقاع العامل
ألتأكد مما جرى فيها.
قال أحد احلكامء :فأنت تثق يف املوكلني بنقل األخبار إليك؟
478

قال املهرج :أجل ..فالصحف املحرتمة يف العادة ال تتار إال الثقاة.
قال أحد احلكامء :فقد عرفت إذن بأن التأكد من الصدق ال حيتاج إىل أن نعرض كل
مايقوله الصادق إىل الواقع ،وإال مل نحتج إىل الصادق للتعرف عىل احلقائق.
قال املهرج :ذلك صحيح.
قال أحد احلكامء :ما تقوله يف عامل الشهادة هو نفسه ما جيري يف عامل الغيب ،فاهلل
تعاىل بحكمته مل جيعل البرش مجيعا رسال ،وإنام انتقى منهم ناسا ثقاة ليبلغوا رسالته للناس،
وليخربوا الناس بام غاب عنهم من حقائق ،قال تعاىل﴿ :اهللهُ َي ْص َط ِفي ِم َن املَْالئِك َِة ُر ُس ً
ال
ِ
ِ
َو ِم َن الن ِ
ري﴾ [احلج]75:
هاس إِ هن اهللهَ َسم ٌ
يع َبص ٌ
قال املهرج :فكيف عرفت أن حممدا مصطفى كهؤالء؟
قال أحد احلكامء :ذلك علم طويل ..وأدلته ال يمكن استيفاؤها يف هذا املحل وحده،
وإن تك صادقا ،فإن اهلل سريسل لك من العقل ما تدرك به صدقه ونبوته.
قال املهرج :فكيف تثبت لنا صدق حممد فيام يدعيه؟
قال أحد احلكامء :سأعرض لك ثالث شهادات عىل صدقه ،وأظن كل صاحب
عقل سليم يكتفي هبا.
قال املهرج :فام هي؟
قال أحد احلكامء :شهادة أعدائه ،وشهادة أتباعه ،وشهادة الواقع.
قال املهرج :كيف يشهد له أعداؤه بالصدق ،وهم الذين بارزوه املحاربة؟
قال أحد احلكامء :أحيانا تقف الشهوات أو األمراض النفسية حائال بني اإلنسان،
وبني العمل بام يقتضيه عقله ..أال ترى أن السكري املدمن يعلم من أرضار اخلمر ما يعلم،
لكنه مغلوب عىل أمره ال يستطيع أن ينفك عن رشهبا؟
479

قال املهرج :بىل ..فام السكر الذي حال بني قوم حممد ،وبني اتباعه ما داموا يعلمون
صدقه؟
قال أحد احلكامء :لقد كان ألعدائه من السلطة يف بالدهم ،ومن املنعة ،وهلم فوق
ذلك من األعراف ،ما جعلهم ينفرون مما يطالب به حممد  وإن كانوا مستيقنني به ..لقد
ذكر اهلل تعاىل ذلك يف معرض تسليته لنبيه  فقالَ ﴿ :قدْ َن ْع َل ُم إِ هن ُه َل َي ْحزُ ُن َك ا هل ِذي َي ُقو ُل َ
ون
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
ون﴾ [األنعام]33 :
َفإِ ههنُ ْم َال ُيك َِّذ ُبون ََك َو َلك هن ال هظاملنيَ بِآ َيات اهللهِ َ ْ
قال آخر :لقد كان أعداؤه يودون أن يكونوا نبيهم أحد كربائهم كام قال تعاىل:
آن ع ََىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
﴿ َو َقا ُلوا َل ْو َال ُنزِّ َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
َني عَظِي ٍ
م﴾ [الزخرف]31 :
قال آخر :وكانوا يودون من نبيهم أن ينصب عرشه بينهم ،ثم يدعو كل واحد منهم
ليحقق له مطالبه وشهواته كام قال تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتهى َت ْف ُج َر َلنَا ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض
ِ
ِ
ون َل َك جنه ٌة ِمن ن ِ
ِ
يل َو ِعن ٍ
َخ ٍ
َينْ ُبوعًا َأ ْو َت ُك َ
الس َام َء ك ََام
ْ
َ
َب َف ُت َف ِّج َر ْاألَ ْهنَ َار خ َال َهلَا َت ْفج ًريا َأ ْو ُت ْسق َط ه
ون َل َك بي ٌت ِمن زُ ْخر ٍ
ِ
يت ِباهللهِ َواملَْ َالئِك َِة َق ِب ًيال َأ ْو َي ُك َ
ف َأ ْو ت َْر َقى ِيف
َْ
زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِ َ
ْ ُ

ِ
الس َام ِء َو َل ْن ُنؤْ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك َحتهى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا كِتَا ًبا َن ْق َرؤُ ُه ُق ْل ُس ْب َح َ
رشا
ه
ان َر ِّيب َه ْل ُكن ُْت إ هال َب َ ً
َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء 90 :ـ ]93

قال آخر :لكن رسول اهلل  ملا رفض أن ينصاع ملطالب نفوسهم ،بارزوه املحاربة
مع علمهم بصدقه.
قال املهرج :فلم مل يلب طلباهتم ،ليقيم عليهم احلجة؟
قال أحد احلكامء :أال تعلم أن وظيفة النبي تتلف عن وظيفة الكاهن املتنبئ
الساحر ..النبي هاد وطبيب ،وال يمكن للطبيب أن يستسلم لطلبات مريضه ،وإال أرض به
استسالمه له؟
480

قال املهرج  :لقد ذكرت ِل أن قومه شهدوا له بالصدق مع إعراضهم عنه يف نفس
الوقت ..فكيف عرفت ذلك؟
قال أحد احلكامء :لقد وردت األسانيد الكثرية املتواترة ترب بذلك ،وسنذكر لك
بعضها لتعلم مدى صدق ما ذكره القرآن الكريم من ذلك.
قال آخر :لقد روي يف سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َن ْع َل ُم إِ هن ُه َل َي ْحزُ ُن َك ا هل ِذي َي ُقو ُل َ
ون
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
ون﴾ [األنعام ]33:أن أبا جهل لقي النبي 
َفإِ ههنُ ْم ال ُيك َِّذ ُبون ََك َو َلك هن ال هظاملنيَ بِآ َيات اهللهِ َ ْ
فقال :إنا ال نكذبك ،ولكن نكذب ما جئت به ،فأنزل اهلل تعاىل اآلية(.)1
قال آخر :وعن أيب يزيد املدين؛ أن النبي  لقي أبا جهل فصافحه ،قال له رجل :أال
أراك تصافح هذا الصابئ!؟ فقال :واهلل إين أعلم إنه لنبي ،ولكن متى كنا لبني عبد مناف
تبعا؟
قال آخر :وقد روي أن أبا جهل جاء يستمع قراءة النبي  من الليل ،هو وأبو سفيان
صخر بن حرب ،واألخنس بن رشيق ،وال يشعر واحد منهم باآلخر ،فاستمعوها إىل
الصباح ،فلام هجم الصبح تفرقوا ،فجمعتهم الطريق ،فقال كل منهم لآلخر :ما جاء بك؟
فذكر له ما جاء له ،ثم تعاهدوا أال يعودوا ،ملا خيافون من علم شباب قريش هبم ،لئال يفتتنوا
بمجيئهم ،فلام كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه ال جييئان ،ملا تقدم من
العهود ،فلام أمجعوا مجعتهم الطريق ،فتالوموا ،ثم تعاهدوا أال يعودوا .فلام كانت الليلة
الثالثة جاءوا أيضا ،فلام أصبحوا تعاهدوا أال يعودوا ملثلها ،ثم تفرقوا ..فلام أصبح األخنس
بن رشيق أخذ عصاه ،ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب يف بيته ،فقال :أخربين يا أبا

( )1رواه احلاكم.
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حنظلة عن رأيك فيام سمعت من حممد؟ قال :يا أبا ثعلبة ،واهلل لقد سمعت أشياء أعرفها
وأعرف ما يراد هبا ،وسمعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد هبا .قال األخنس :وأنا
والذي حلفت به ..ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ،فدخل عليه يف بيته فقال :يا أبا
احلكم ،ما رأيك فيام سمعت من حممد؟ قال :ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف
الرشف :أطعموا فأطعمنا ،محلوا فحملنا ،وأعطوا فأعطينا ،حتى إذا جتاثينا عىل الركب،
وكنا كفريس رهان ،قالوا :منا نبي يأتيه الوحي من السامء! فمتى ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن
به أبدا وال نصدقه ،قال :فقام عنه األخنس وتركه(.)1
قال آخر :وروي أنه ملا كان يوم بدر قال األخنس بن رشيق لبني زهرة :يا بني زهرة،
إن حممدا ابن أختكم ،فأنتم أحق من كف عنه ،فإنه إن كان نبيا مل تقاتلوه اليوم ،وإن كان
كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا هاهنا حتى ألقى أبا احلكم ،فإن غلب حممد
رجعتم ساملني ،وإن غلب حممد فإن قومكم مل يصنعوا بكم شيئا .فيومئذ سمي األخنس:
وكان اسمه (أيب) ،فالتقى األخنس وأبو جهل ،فخال األخنس بأيب جهل فقال :يا أبا احلكم،
أخربين عن حممد :أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غريي وغريك يسمع
كالمنا .فقال أبو جهل :وحيك! واهلل إن حممدا لصادق ،وما كذب حممد قط ،ولكن إذا
()2

ذهبت بنو قيص باللواء والسقاية واحلجاب والنبوة ،فامذا يكون لسائر قريش؟)

قال آخر :وعن املغرية بن شعبة قال :إن أول يوم عرفت فيه رسول اهلل  أين أميش
أنا وأبو جهل يف بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول اهلل  ،فقال رسول اهلل  أليب جهل :يا أبا
احلكم هلم إىل اهلل ورسوله ،أدعوك إىل اهلل .فقال أبو جهل :يا حممد هل أنت منته عن سب
( )1رواه ابن إسحق وغريه.
( )2رواه ابن جرير.
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آهلتنا؟ هل تريد إال أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت ،فواهلل لو أين أعلم
أن ما تقول حق التبعتك ،فانرصف رسول اهلل  ،وأقبل عيل فقال :واهلل إين ألعلم أن ما
يقول حق ولكن يمنعني يشء :أن بني قيص قالوا :فينا احلجابة ،قلنا :نعم ،ثم قالوا :فينا
السقاية ،قلنا :نعم ،ثم قالوا :فينا الندوة ،فقلنا :نعم ،ثم قالوا :فينا اللواء ،فقلنا :نعم ،ثم
أطعموا وأطعمنا ،حتى إذا حتاكت الركب قالوا :منا نبي ،واهلل ال أفعل(.)1
قال آخر :وعن عبد اهلل بن سالم قال( :ملا قدم النبي  املدينة كنت ممن انجفل ،فلام
تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ،فسمعته يقول( :أفشوا السالم وأطعموا
()2

الطعام ،وصلوا األرحام ،وصلوا بالليل والناس نيام ،تدخلوا اجلنة بسالم)

قال آخر :ومن األعداء الذين شهدوا لرسول اهلل  رغم عداوهتم الشديدة النرض
بن احلارث الذي خاطب قومه قائال( :يا معرش قريش إنه واهلل قد نزل بكم أمر ما ابتليتم
بمثله ،ولقد كان حممد فيكم غالما حدثا ،أرضاكم عقال ،وأصدقكم حديثا ،وأعظمكم
أمانة ،حتى إذا رأيتم ىف صدغيه الشيب ،وجاءكم بام جاءكم قلتم :ساحرا! ال واهلل ما هو
بساحر ،لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ،وقلتم :كاهن! ال واهلل ما هو بكاهن ،قد رأينا
الكهنة وحاهلم ،وسمعنا سجعهم ،وقلتم :شاعر! ال واهلل ما هو بشاعر ،لقد رأينا الشعر،
وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه ،وقلتم :جمنون! ال واهلل ما هو بمجنون ،لقد
رأين ا اجلنون ،فام هو بخنقه وال وسوسته وال تليطه ،ثم قال هلم ،يا معرش قريش ،انظروا
ىف شأنكم ،فإنه واهلل لقد نزل بكم أمر عظيم) ،فهذا كالم النرض بن احلارث الذى كان
شيطانا من شياطني قريش ،وممن كان يؤذى رسول اهلل  ،وينصب له العداوة ..وهكذا
( )1رواه البيهقي ،وابن أيب شيبة بنحوه.
( )2رواه أمحد والرتمذي وغريمها.
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قال سائر أعدائه كالوليد بن املغرية وعتبة بن ربيعة وغريمها.
قال آخر :ومل تكن هذه الشهادة خاصة بحياتة  بعد البعثة ،بل إنه قبل البعثة اشتهر
باسم الصادق األمني ،وقد ذكر رشيكه يف التجارة السائب املخزومي كيف كان  ،فقال ـ
()1

بعد أن لقيه يوم الفتح ـ( :مرحبا بأخي ورشيكي ال تداري وال متاري)

قال آخر :وملا قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة حممد  تنازعوا يف رفع احلجر
األسود إىل مكانه ،واتفقوا عىل حتكيم أول من يدخل عليهم الباب ،فكان أول داخل رسول
اهلل  ففرحوا مجيعا ،وقالوا :جاء األمني ،جاء حممد .وقد كانوا يلقبونه بلقب األمني؛ ملا
يعلمونه من أمانته .
قال آخر :هذه بعض شهادة خصوم حممد ،بعضهم أسلم بعد خصومة شديدة،
وبعضهم مات عىل كفره ..لكن اجلميع حتى يف أشد حاالت اخلصومة كانوا مؤمنني أن
حممد ًا  قد متثلت فيه شخصية الصادق يف أعىل مراتبها.
قال املهرج :ربام تواضعت ،فقبلت منك شهادة أعدائه وخصومه ،لكن كيف تعترب
شهادة األتباع شهادة ..وهي تنطلق من ذاتية حمضة.
قال أحد احلكامء :قد يكون التابع تابعا عن غرض ،وحينذاك تكون شهادته تابعة
لغرضه ،ولكن إن خلت الشهادة من األغراض ،وكانت نابعة من إخالص عميق ،فإن
ذلك دليل عىل صدق صاحبها يف شهادته.
قال آخر :باإلضافة إىل ذلك فإن األتباع يرون ما ال يرى غريهم ،وبذلك يكون
لشهادهتم من القيمة ما ليس لغريهم ..لقد قال املسترشق اإلنجليزى (هـ جى ويلز) يقرر

( )1رواه أمحد.
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هذا( :إن من أرفع األدلة عىل صدق حممد كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به ،فقد
()1

كانوا مطلعني عىل أرساره ،ولو شكوا ىف صدقه ملا آمنوا به)

قال آخر :وقال هيجنس يف كتابه (االعتذار عن حممد والقرآن)( :إن أتباع عييس
ينبغي هلم أن جيعلوا عىل ذكر منهم أن دعوة حممد أحدثت يف نفوس أصحابه من احلمية ما
مل حيدث مثله يف األتباع األولني لعيسى ومن بحث عن مثل ذلك ال يرجع إال خائبا؛ فقد
هرب احلواريون ،وانفضوا عن عيسى حني ذهب به أعداؤه ليصلبوه؛ فخذله أصحابه،
وصحوا من سكرهتم الدينية ،وأسلموا نبيهم ألعدائه يسقونه كأس املوت! أما أصحاب
حممد؛ فالتفوا حول نبيهم املبغي عليه ،ودافعوا عنه ماطرين بأنفسهم إىل أن تغلب هبم عىل
أعدائه)

()2

قال آخر :وهلذا سنورد لك وللحارضين بعض أخبار هؤالء األتباع لتعلموا أنه لو
مل يكتمل ملحمد  كل الصدق ما أخلصوا له ذلك اإلخالص.
قال آخر :فمن ذلك ما روي عن القاسم بن عبد الرمحن قال :انتهى أنس بن النرض
ـ عم أنس بن مالك ـ إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد اهلل يف رجال من املهاجرين
واألنصار وقد ألقوا ما بأيدهيم ،فاقل :فام جيلسكم؟ قالوا :قتل رسول اهلل  ،ثم استقبل
القوم ،فقاتل حتى ُقتل(.)3
قال آخر :وعن زيد بن ثابت ،قال :بعثني رسول اهلل  يوم أحد لطلب سعد بن
الربيع وقال ِل :إن رأيته فأقرئه مني السالم ،وقل له :يقول لك رسول اهلل  :كيف جتدك؟

( )1اإلسالم والرسول ىف نظر منصفى الرشق والغرب ألمحد بن حجر آل بوطامى ص.132
( )2نقال عن :لنبي املعصوم ،ص.236
( )3رواه ابن إسحاق.
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قال :فجعلت أطوف بني القتىل ،فأصبته وهو يف آخر رمق ،وبه سبعون رضبة ما بني طعنة
برمح ورضبة بسيف ورمية بسهم .فقلت له :يا سعد ،إن رسول اهلل  يقرأ عليك السالم،
ويقول لك :أخربين كيف جتدك؟ قال :عىل رسول اهلل السالم ،وعليك السالم ،قل له :يا
رسول اهلل أجدين أجد ريح اجلنة ،وقل لقومي األنصار :ال عذر لكم عند اهلل إن خيلص إىل
رسول اهلل  وفيكم شفر يطرف ،قال :وفاضت نفسه(.)1
غرب
قال آخر :وروي أن رسول اهلل  مر بعبد اهلل بن أيب وهو يف ظل أطم فقالّ :
علينا ابن أيب كبشة ،فقال ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل :يا رسول اهلل والذي أكرمك لئن شئت
ألتيتك برأسه! فقال :ال ،ولكن بر أباك وأحسن صحبته (.)2
قال آخر :وعن أنس بن مالك قال :ملا كان يوم أحد حاص أهل املدينة حيصة،
وقالواُ :قتل حممد حتى كثرت الصوارخ يف ناحية املدينة ،فخرجت امرأة من األنصار حمرمة
فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها ـ أي قتىل ـ ال أدري أهيم استقبلت به أوالً ،كلام
مرت عىل أحدهم قالت :من هذا؟ قالوا :أبوك ،أخوك ،زوجك ،ابنك ،تقول :ما فعل
رسول اهلل ؟ يقولون :أمامك حتى دفعت إىل رسول اهلل  فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت:
سلمت من عطب(.)3
بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ،ال أباِل إذ
َ
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :أرأيت كل هذا اإلخالص ..وهل ترى أنه
يمكن أن يتوجه إلنسان مادع كاذب؟
قال آخر :إن هؤالء الذين وقفوا هذه املواقف مل يكونوا أغرارا وال مغفلني وال

( )1رواه احلاكم.
( )2رواه البزار.
( )3رواه الطرباين.
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منعزلني عن العامل ،بل بعضهم من مكة التي كان العرب يقصدوهنا سنويا للحج ،وتسلم
اجلزيرة العربية كلها ألهلها بالفضل والزعامة ،عدا عن صالت أهلها بواسطة التجارة مع
اليمن ومع الشام حيث مراكز احلضارة ،وبعض أصحابه من املدينة حيث الصالت الفكرية
مع اليهود وما ينشأ عن ذلك من تفتح ذهني.
قال آخر :لقد كانت هيئته  هي دليلهم األول عىل مبلغ مكانته من الصدق ،ودليال
كافيا عىل صدق دعواه الرسالة ،وعصمته ىف كل ما يبلغه من وحى اهلل عز وجل ،يعرفه
بذلك كل من صفت فكرته ،وجترد عن األنانية كام كان من احلرب عبد اهلل بن سالم اهلل عنه
فإنه ما إن رآه عند مقدمة املدينة حتى استيقن صدقه كام قال :ملا قدم النبى  املدينة انجفل
الناس إليه ،وقيل قدم رسول اهلل  ،قدم رسول اهلل  ،قدم رسول اهلل  ،فجئت ىف الناس
ألنظر إليه ،فلام استبنت وجه رسول اهلل  ،عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ،وكان أول
شئ تكلم به أن قال( :أهيا الناس :أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا والناس نيام،
()1

تدخلون اجلنة بسالم)

قال آخر :فلم يسعه بعد ذلك غري أن يعلن إسالمه ،ويتربأ من كيد هيود وعنادهم
فف عل ذلك مقتنعا متارا ،وقد نزل ىف فضله آيات من كتاب اهلل تعاىل منها قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل
َان ِمن ِعن ِْد اهللهِ و َك َفر ُتم بِ ِه و َش ِهدَ َش ِ
اهدٌ ِم ْن َبنِي إِ ْرس َ
ائيل ع ََىل ِم ْثلِ ِه َفآ َم َن
َ
َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن ك َ ْ
َ ْ ْ
ْرب ُت ْم إِ هن اهللهَ ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال هظاملِنيَ ﴾ [االحقاف ،]10:وقولهَ ﴿ :و َي ُق ُ
ول ا هل ِذي َن َك َف ُروا
اس َتك َ ْ
َو ْ
ال ُق ْل َك َفى بِاهللهِ َش ِهيد ًا َب ْينِي َو َب ْينَ ُك ْم َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِت ِ
َل ْس َت ُم ْر َس ً
َاب﴾ [الرعد]43:
قال آخر :بل إن املعارصين له كانوا يسمونه بالصادق املصدوق( ،)2أى الصادق ىف
( )1رواه البخاري.
( )2كام عرب عن ذلك ابن مسعود بقوله :حدثنا رسول اهلل  وهو الصادق املصدوق :إن أحدكم جيمع خلقه ىف بطن أمه أربعني يوماً ،ثم يكون علقة
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نفسه ،املصدوق أى املعصوم فيام جيئ به عن ربه عز وجل ،ويرون صدقه وعصمته ينبئ
عنه مظهره وجواره ،قبل أن تنبئ عنه أقواله.
قال املهرج :ال بأس ..قد أسلم لك بجدوى هاتني الشهادتني ..ولكن كيف تعترب
الواقع شاهدا لنبيكم ..وقد ذكرت لك من قبل أنه ال أحد رأى ما يدعيه حممد من املالئكة،
أو اجلنة أو النار ..أو أي يشء من ذلك الغيب الذي يدعو له حممد؟
قال أحد احلكامء :هل اجتزت يف حياتك أي مسابقة علمية أو وظيفية؟
قال املهرج :أجل ..وأنا بسببها قد نلت أعىل الشهادات ،وتبوأت أرقى املناصب.
قال أحد احلكامء :فهل امتحنت يف تلك املسابقات يف كل ما درسته وطالعته وبحثت
فيه؟
قال املهرج :ال يمكن ذلك ..فام طالعته وبحثت فيه وتعلمته أكرب بكثري من األسئلة
التي وجهت ِل.
قال أحد احلكامء :فكيف اكتفى واضعو األسئلة بتلك األسئلة؟ ..وكيف جوزوا
ألنفسهم أن يعطوك تلك األوسمة من غري أن يمتحنوك يف كل حرف تعلمته؟
قال املهرج :ذلك ال يمكن ..ثم إن األسئلة التي سئلت عنها ال يمكن أن جييب عنها
إال من اكتمل له حظ كبري من العلم ..وهبذا يستدل املمتحنون بام أجبت عىل ما مل أجب.
قال أحد احلكامء :فطبق هذا املقياس عىل شهادة الواقع لنبينا .
قال املهرج :كيف ذلك ..ونحن مل نر املالئكة وال اجلنة وال النار.
قال أحد احلكامء :لو رأيت كل ذلك الرتفع التكليف عنك ..لقد قال تعاىلَ ﴿ :و َق َال

مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك… احلديث رواه أبو داود والرتمذي.
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ِ
ِ
ا هل ِذين َال يرج َ ِ
ْربوا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َعت َْوا
َ َْ ُ
اس َتك َ ُ
ون ل َقا َءنَا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْينَا املَْ َالئ َك ُة َأ ْو ن ََرى َر هبنَا َل َقد ْ
ُع ُتوا كَبِريا يوم يرو َن املَْ َالئِ َك َة َال ب ْرشى يومئِ ٍذ لِ ْلمج ِر ِمنيَ وي ُقو ُل َ ِ
ورا﴾ [الفرقان:
ََ
ُ ْ
ً َْ َ ََ ْ
ًّ
ون ح ْج ًرا حمَ ُْج ً
ُ َ َْ َ
 21ـ ]22

قال املهرج :فكيف يشهد الواقع ملحمد إذن ..أم أنك تريد مني ثقة عمياء؟
قال أحد احلكامء :استدل بام شهد له الواقع عىل ما مل يشهد.
قال املهرج :كيف ذلك؟
قال أحد احلكامء :حينام استبعد املرشكون بعقوهلم الضيقة إمكانية البعث استدل اهلل
ِ
َيس َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن
رض َب َلنَا َم َث ًال َون َ
هلم عىل ذلك الغيب املكنون بالواقع املشهود ،فقالَ ﴿ :و َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ا هل ِذي َج َع َل
حييِ َ
يها ا هلذي َأن َْش َأ َها َأ هو َل َم هرة َو ُه َو بِ ُك ِّل َخ ْل ٍق عَل ٌ
يم ُق ْل ُ ْ
حييِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
ُْ

ون َأو َليس ا هل ِذي َخ َل َق السامو ِ
ِ
ِ
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ
َل ُك ْم ِم َن ه
ات َو ْاألَ ْر َض
هَ َ
رض ن ًَارا َفإِ َذا َأ ْن ُت ْم منْ ُه ُتوقدُ َ َ ْ َ
بِ َقا ِد ٍر ع ََىل َأ ْن َ ْ ِ
ِ
يم﴾ [يس 78 :ـ ]81
خي ُل َق م ْث َل ُه ْم َب َىل َو ُه َو ْ َ
اخل هال ُق ا ْل َعل ُ

قال آخر :لقد استدل اهلل هلذا األمحق الذي استبعد أن حييي اهلل العظام بأن اهلل هو
الذي أنشأها أول مرة وهو الذي أنشأ كل يشء ..فكيف يستبعد منه أن حييي املوتى؟
قال املهرج :وما عالقة هذا بام نحن فيه؟
قال أحد احلكامء :أنت تترص ما جاء به حممد  يف الغيب الذي ال يمكن أن نراه ما
دمنا يف هذه الدنيا ..وتريد من خالل ذلك أن تبني استحالة برهنة الواقع عىل صدق حممد
 ،ويف ذلك مغالطة عظمى.
قال املهرج :كيف تكون مغالطة ..وهي تعتمد منهجا عقليا حمرتما؟
قال أحد احلكامء :ولكنها تصور أن ما جاء به حممد  مقترص عىل ذلك الغيب ..إن
ما جاء به حممد  مما يتطلب شهادة الواقع موجود يف الغيب وموجود يف الشهادة ،وليس
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من املنطق أن نبحث يف شهادة الغيب املكنون ونرتك شهادة الواقع املعلوم؟
قال املهرج :ولكن الواقع يشهده كل الناس.
قال أحد احلكامء :من الواقع من ال يشهده أحد من الناس ،فيكون حكمه حكم
الغيب إىل أن يظهر للوجود.
قال املهرج :فهل هناك غيب من هذا النوع نطق به حممد؟
قال أحد احلكامء :كثري هو ذلك الغيب ..وهو ليس من نطق حممد  فقط ،بل من
نطق القرآن أيضا ..وأنا أحتدى كتابك الذي كنت تقرؤه أن ينطق بغيب حمرتم واحد.
قال املهرج :وهل نطق كتاب حممد بغيب من الغيب؟
قال أحد احلكامء :بل نطق بكثري منه ..ومل تزد األيام كتاب حممد  وال ما قاله حممد
 إال صدقا وتصديقا(.)1
الغش:
بعد أن ذكر احلكامء الكثري من األمثلة والنامذج عىل ذلك ،قال رجل من اجلمع:
حدثتنا عن الكذب ،وعرفنا أن حممدا أبعد الناس عنه ،فحدثنا عن الغش.
قال أحد احلكامء :الغش مضاد للنصيحة ..والغاش هو الذي يستهني بمصالح
الناس ،فهو يعبث هبا ليخدم مصاحله.
قال املهرج :وهذا لن تستطيع أن تنقذ منه حممدا ،وال دين حممد.
قال أحد احلكامء :ال ينبغي أن نترسع يف أحكامنا ..ولننظر للواقع ،فالواقع هو وحده
الكفيل بتمييز الناصح من الغاش.

( )1انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف كتايب (معجزات علمية) ،و(معجزات حسية) ،وسنذكر بعض النامذح عنه يف الفصل التاِل هلذا الفصل.
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قال املهرج :أجل ..فام هو الواقع الذي أنجزه حممد غري سفك الدماء؟
قال أحد احلكامء :سفك الدماء موجود يف كل واقع ..وهلذا ال ينبغي أن ننحجب
بالدماء عن احلقائق.
قال املهرج :فمن الشهود الذين تريد أن تستقدمهم ليشهدوا ملحمد بالنصيحة،
وجينبوه عار الغش؟
قال أحد احلكامء :سنكتفي بشاهدين كالمها تسلم له العقول السليمة ،وكالمها
تذعن له.
قال املهرج :من مها؟
قال أحد احلكامء :الدين والواقع
قال املهرج :وكيف حيق هلذين أن يشهدا؟
قال أحد احلكامء :الدين هو األصول والفروع التي جاء هبا حممد ..والواقع هو تأثري
تلك األصول والفروع يف البيئة التي آمنت هبا وطبقتها(.)1
قال آخر :وإن شئت مثاال يدلك عىل هذا ..فاذهب إىل الصيدِل ،واسأله عن
الشهادات التي تثبت مصداقية أي دواء من األدوية ،فسيذكر لك أهنام اثنان :احتواء الدواء
يف نفسه عىل عنارص الشفاء ..وظهور النتائج الواقعية الدالة عىل جدواه.
قال املهرج :فحدثني عن نصيحة الدين الذي جاء به حممد.
قال أحد احلكامء :أنتم ـ معرش املسيحيني ـ تفخرون عىل الديانات مجيعا بتلك
الوصايا التي وردت يف الكتاب املقدس ،وتكادون تستدلون هبا وحدها عىل صدق ما ورد

( )1ذكرت التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف كتاب (ثامر من شجرة النبوة)
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يف الكتاب املقدس ،مع ما فيه من تشويه كثري.
قال املهرج :ومن ال يفخر بتلك املعاين اإلنسانية السامية؟
قال أحد احلكامء :ففي نصوص اإلسالم املقدسة من الكتاب والسنة أضعاف تلك
النصوص ،وهي حتمل من املعاين أضعاف ما ورد يف الكتاب املقدس ،وهي ليست جمرد
وصايا عارية عن طرق التنفيذ ،بل هي وصايا هلا من الترشيعات ما يمأل هبا النفس
والوجدان.
قال آخر :وسنكتفي بقراءة بعض النصوص املقدسة لرتى املعاين السامية التي كان
يدعو إليها رسول اهلل  .. والتي حتيل أن يكون الداعي إليها إنسانا غاشا يكتفي باللهف
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
ب
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
عىل خدمة مصاحله ..فمنها قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ ه
ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللهِ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َاب َوالنهبِ ِّينيَ َوآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّب ِه َذ ِوي
َو َلك هن ا ْل ِ ه
ِ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
الص َال َة َوآتَى الزه كَا َة
اب َو َأ َقا َم ه
السائلنيَ َو ِيف ِّ
ه
ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن ه

ِ
ِ
الرض ِاء َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
َواملُْو ُف َ
س ُأو َلئِ َك ا هل ِذي َن
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
َاهدُ وا َو ه
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو ه ه
َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ هت ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :
قال آخر :ومنها قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح هر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ هال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئًا
اه ْم َو َال َت ْق َر ُبوا
َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ هي ُ
ِ
ِ
ِ
احل ِّق َذلِ ُك ْم َو هصا ُك ْم بِ ِه
ا ْل َف َواح َش َما َظ َه َر من َْها َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُت ُلوا النه ْف َس ا هلتي َح هر َم اهللهُ إِ هال بِ ْ َ
َل َع هل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون َو َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ هال بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتهى َي ْب ُلغَ َأ ُشده ُه َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل

ان بِا ْل ِقس ِ
ف َن ْف ًسا إِ هال ُو ْس َع َها َوإِ َذا ُق ْل ُت ْم َفاع ِْد ُلوا َو َل ْو ك َ
َواملِْيزَ َ
َان َذا ُق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد اهللهِ
ط َال ُن َك ِّل ُ
ْ
ِ
ون و َأ هن َه َذا ِ ِ
ِ
ِ
الس ُب َل
َأ ْو ُفوا َذل ُك ْم َو هصا ُك ْم بِه َل َع هل ُك ْم ت ََذك ُهر َ َ
رصاطي ُم ْستَق ًيام َفاتهبِ ُعو ُه َو َال َتتهبِ ُعوا ُّ
َ
َف َت َف هر َق ِب ُك ْم َع ْن َس ِبيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو هصا ُك ْم ِب ِه َل َع هل ُك ْم َت هت ُق َ
ون﴾ [األنعام 151 :ـ ]153
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آخ َر َف َت ْق ُعدَ َم ْذ ُمو ًما مَ ُْذ ً
قال آخر :ومنها قوله تعاىلَ :
جت َع ْل َم َع اهللهِ إِ َهلًا َ
وال َو َق َىض
﴿ال َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
مها َف َال َت ُق ْل
مها َأ ْو ك َال ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َر ُّب َك َأ هال َت ْع ُبدُ وا إِ هال إِ هيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا إِ هما َي ْب ُل َغ هن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْو ًال ك َِر ًيام َو ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َمح ُْه َام
َهل ُ َام ُأ ٍّ
َُ َ َ
الذ ِّل م َن ه
ف َو َال َتن َْه ْر ُ َ

وس ُكم إِ ْن َت ُكو ُنوا ص ِ
كَام ربي ِاين ص ِغريا رب ُكم َأ ْع َلم بِام ِيف ُن ُف ِ
ان لِ ْ َ
احلنيَ َفإِ هن ُه َك َ
ورا
َ
َ َهَ
أل هو ِابنيَ َغ ُف ً
ْ
ُ َ
َ ً َ ُّ ْ
ِ ِ
ِ
السبِ ِ
يل َو َال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذ ًيرا إِ هن املُْ َب ِّذ ِري َن كَا ُنوا إِ ْخ َو َ
ان
َوآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح هق ُه َواملْ ْسكنيَ َوا ْب َن ه
الشي َط ُ ِ ِ
الش َياطِ ِ
ني َوك َ
ه
وها َف ُق ْل
ورا َوإِ هما ُت ْع ِر َض هن َعن ُْه ُم ا ْبتِغَا َء َر ْمح ٍَة ِم ْن َر ِّب َك ت َْر ُج َ
َان ه ْ
ان ل َر ِّبه َك ُف ً

جتع ْل يدَ َك م ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُ ِق َك و َال َتبس ْطها ُك هل ا ْلبس ِ
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما
َ ُْ َ
ورا َو َال َ ْ َ َ
َْ
َ
َهل ُ ْم َق ْو ًال َم ْي ُس ً
َان بِ ِعب ِ
ِ
ِ
اد ِه َخبِ ًريا َب ِص ًريا َو َال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َال َد ُك ْم
الرزْ َق َمل ْن َي َشا ُء َو َي ْقد ُر إِ هن ُه ك َ َ
ورا إِ هن َر هب َك َي ْب ُس ُط ِّ
حمَ ُْس ً
َان َف ِ
َان ِخ ْطئًا كَبِ ًريا َو َال َت ْق َر ُبوا الزِّ نَا إِ هن ُه ك َ
َخ ْش َي َة إِ ْم َال ٍق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ هيا ُك ْم إِ هن َق ْت َل ُه ْم ك َ
اح َش ًة
ِ
احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه
َو َسا َء َسبِ ًيال َو َال َت ْق ُت ُلوا النه ْف َس ا هلتي َح هر َم اهللهُ إِ هال بِ ْ َ

ُس ْل َطانًا َف َال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ هن ُه ك َ
ورا َو َال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ هال بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتهى
رس ْ
َان َمن ُْص ً
وال َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل إِ َذا كِ ْل ُت ْم َو ِز ُنوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
َان َم ْس ُئ ً
َي ْب ُلغَ َأ ُشده ُه َو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ هن ا ْل َع ْهدَ ك َ
اس
ِ ِ
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد
املُْ ْست َِقي ِم َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ًيال َو َال َت ْق ُ
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ هن ه
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
وال َو َال َمت ْ ِ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
ض َم َر ًحا إِن َهك َل ْن َت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ
وها َذلِ َك ِممها َأوحى إِ َلي َك رب َك ِمن ِْ
ِْ
اجل َب َال ُط ً
وال ُك ُّل َذلِ َك ك َ
احلك َْم ِة
َان َس ِّي ُئ ُه ِعنْدَ َر ِّب َك َمك ُْر ً
َ
ْ َ ُّ
ْ َ
جت َع ْل َم َع اهللهِ إِ َهلًا َ
ورا﴾ [اإلرساء 22 :ـ ]39
َو َال َ ْ
آخ َر َف ُت ْل َقى ِيف َج َهن َهم َم ُلو ًما َمدْ ُح ً
بعد أن قرأ احلكامء هذه اآليات وغريها ،التفت أحدهم إىل املهرج ،وقال :يف إمكانك

أن جتري مقارنة بني املعاين السامية التي وردت يف القرآن الكريم ،وبني املعاين التي وردت
يف كتاب صديقك املقدس ،فإن مل تر كتاب صاحبك قادرا عىل ذلك ،فارتفع لتجري مقارنة
بني هذه املعاين وغريها وبني املعاين التي وردت يف الكتاب املقدس ،وأنا متيقن متاما أنك
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لن جتد يف أي كتاب من كتب الدنيا مقدسة كانت أو غري مقدسة من القيم النبيلة ما يف
الكتاب الذي جاء به حممد  ..فهل يمكن أن يكون أرشف كتاب يف الدنيا ،وأنبل كتاب
فيها كتاب غش؟
قال آخر :وهل يمكن أن يكون من جاء بذلك الكتاب رجال غاشا كاذبا ال حظ له
من الصدق والنصح؟
قال آخر :وهل يمكن ملن دعا إىل تلك القيم النبيلة ،وأخرب بالوعيد الشديد املرتبط
ملن خالفها أن يكون كاذبا وغاشا؟
قال آخر :و هل يمكن ملن حذر من الكذب عىل اهلل بمثل هذه الصيغ املشددة أن
يكون حتذيره هذا كذبا عىل اهلل؟
رتى ع ََىل اهللهِ
قال آخر :اسمع هلذا الوعيد الشديد عىل الكذب ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن ا ْف َ َ
ِ
ا ْلك َِذ َب ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ال هظاملُِ َ
رتى
ون﴾ [آل عمران ،]94 :وقالَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ه ِن ا ْف َ َ
ع ََىل اهللهِ ك َِذ ًبا َأ ْو ك هَذ َب بِآ َياتِ ِه إِ هن ُه َال ُي ْفلِ ُح ال هظاملُِ َ
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِمم ه ِن
ون﴾ [األنعام ،]21 :وقالَ :
وحي إِ َِل و َمل ي ِ ِ
ِ
ِ
يش ٌء َو َم ْن َق َال َس ُأن ِْز ُل ِم ْث َل َما َأنْزَ َل اهللهُ َو َل ْو
رتى ع ََىل اهللهِ كَذ ًبا َأ ْو َق َال ُأ َ ه َ ْ ُ َ
ا ْف َ َ
وح إ َل ْيه َ ْ
ت واملَْ َالئِ َك ُة ب ِ
ِ
ِ
ت ََرى إِ ِذ ال هظاملُِ َ
جتزَ ْو َن
اس ُطو َأ ْي ِدهيِ ْم َأ ْخ ِر ُجوا َأ ْن ُف َس ُك ُم ا ْل َي ْو َم ُ ْ
َ
ون ِيف غ ََم َرات املَْ ْو َ

ِِ
ع ََذاب ْاهل ِ
ْرب َ
ون بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ُقو ُل َ
ون﴾ [األنعام،]93 :
احل ِّق َو ُكنْ ُت ْم َع ْن آ َياته ت َْس َتك ِ ُ
َري ْ َ
َ ُ
ون ع ََىل اهللهِ غ ْ َ
ِ
َاهل ُ ْم ن َِصي ُب ُه ْم ِم َن ا ْلكِت ِ
رتى ع ََىل اهللهِ ك َِذب ًا َأ ْو ك هَذ َب بِآياتِ ِه ُأو َلئِ َك َين ُ
َاب
وقالَ ﴿ :ف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ه ِن ا ْف َ َ
ون ِمن د ِ
ون اهللهِ َقا ُلوا َض ُّلوا َعنها
َحتهى إِ َذا َجا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُلنَا َيت ََو هف ْو َهنُ ْم َقا ُلوا َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم تَدْ ُع َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
رتى ع ََىل
َو َش ِهدُ وا ع ََىل َأ ْن ُفس ِه ْم َأ ههنُ ْم كَا ُنوا كَاف ِري َن﴾ [ألعراف ،]37:وقالَ ﴿ :ف َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ه ِن ا ْف َ َ
ِ
اهللهِ ك َِذ ًبا َأ ْو ك هَذ َب بِآ َياتِ ِه إِ هن ُه َال ُي ْفلِ ُح املُْ ْج ِر ُم َ
رتى
ون﴾ [يونس ،]17 :وقالَ :
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ه ِن ا ْف َ َ
ون ع ََىل َر ِّ ِهب ْم َو َي ُق ُ
ع ََىل اهللهِ ك َِذ ًبا ُأو َلئِ َك ُي ْع َر ُض َ
ول ْاألَ ْش َها ُد َهؤُ َال ِء ا هل ِذي َن ك ََذ ُبوا ع ََىل َر ِّ ِهب ْم َأ َال
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ِ

َل ْعنَ ُة اهللهِ ع ََىل ال ه
ظاملنيَ ﴾ [هود]18 :
أحس املهرج بثقل اآليات التي كان يقرؤها احلكيم ،وكأنه كان خياطبه هبا ،أو
خياطب صديقه الذي سولت له نفسه أن يتحدى كالم اهلل ،فقال برعدة مل يستطع أن حيبسها:
فلندع هذا ..وأخربنا عن تأثري ما جاء به حممد يف الواقع ..فإن هناك فرقا واسعا بني
النظريات وتطبيقاهتا.
قال أحد احلكامء :أوال ..ال ينبغي أن يؤاخذ األستاذ الناصح الذي مل يألو جهدا يف
نصيحة طالبه إن قرص بعضهم أو فرط ..ولذلك فتطبيق الدين يف مجيع مراحل التاريخ
اإلسالمي تم عىل مستويات متلفة ..ولذلك ال ينبغي أن نحكم عىل اإلسالم من خالل
سلوك املسلمني.
قال آخر :لقد قال تعاىل يبني أن خلفاء الرسل متلفني يف مدى متسكهم بدين
أنبيائهمُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا هل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمنْهم َظ ِ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه َو ِمن ُْه ْم ُم ْق َت ِصدٌ
َ ْ ْ ْ َ
َ
ُ ْ
ه َْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ري﴾ [فاطر]32 :
َومن ُْه ْم َس ِاب ٌق ِب ْ َ
اخل ْ َريات ِبإ ْذن اهللهِ َذل َك ُه َو ا ْل َف ْض ُل ا ْلك َِب ُ
قال آخر :بل ذكر أن التفريط أغلب عىل هؤالء من االقتصاد أو السبق ،فقال:
ِ
ون ع ََر َض َه َذا ْاألَ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
﴿ َف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
اق ا ْلكِت ِ
َوإِ ْن َي ْأ ِ ِهت ْم ع ََر ٌض ِم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ْ ُيؤْ َخ ْذ َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُ
احل هق
َاب َأ ْن َال َي ُقو ُلوا ع ََىل اهللهِ إِ هال ْ َ
ودرسوا ما فِ ِ
ون َأ َف َال َت ْع ِق ُل َ
يه َوالده ُار ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري لِ هل ِذي َن َي هت ُق َ
ون﴾ [األعراف ،]169 :وقال:
َ ََ ُ َ
الشهو ِ
ف َي ْل َق ْو َ
ن َغ ًّيا﴾ [مريم:
ات َف َس ْو َ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
﴿ َف َخ َل َ
الص َال َة َوا هت َب ُعوا ه َ َ
ف َأ َضا ُعوا ه
]59

قال املهرج :فقد أخفقت دعوة حممد إذن يف جانبها التطبيقي؟
قال أحد احلكامء :بل مل تنجح دعوة يف الدنيا كام نجحت دعوة حممد ..كل املبادئ
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بلت واهنارت وسقطت إال املبادئ التي جاء هبا حممد ،فقد آتت أكلها يف حياته ،وهي ال
تزال تؤيت أكلها كل حني.
قال آخر :لن نطيل عليك ،بل سنكتفي بشهادة رجل كان يعيش يف البيئة التي ولد
فيها رسول اهلل  ، بل هو ابن عمه ،وهو يتحدث مع ملك من امللوك حول املبادئ السامة
التي جاء هبا حممد  ،والتي حتولت بعد ذلك واقعا ملموسا ال زلنا نشهد آثاره إىل اليوم.
قال آخر :لقد سأله النجايش ملك احلبشة :ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل
تدخلوا يف ديني وال يف دين أحد من هذه األمم؟ ..فقال جعفر :أهيا امللك ،إنا كنا قوما أهل
جاهلية؛ نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار،
ويأكل القوي منا الضعيف ،فكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا ،نعرف نسبه
وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل اهلل لنوحده ،ونعبده ،ونخلغ ،ما كنا نعبد وآباؤنا من
دونه من احلجارة واألوثان ،وأمر بصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن
اجلوار ،والكف عن املحارم ،والدماء ،وأمرنا أن نعبد اهلل ال نرشك به شيئا ،وأمرنا بالصالة
والزكاة ،ـ فعدد عليه أمور اإلسالم ـ فصدقناه وآمنا به واتبعناه(.)1
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :أال ترى العقل الذي يفكر به أتباع حممد ..
لقد استدلوا بام نصحهم به حممد  عىل صدقه ..فالنصيحة ال يمكن أن ترج من غاش..
والصدق ال يمكن أن خيرج من فم كذوب.
قال املهرج :لكن الرشيعة املبثوثة يف كتب الفقه حتوي مفاسد كثرية ،فكيف تزعم أن
األصول التي تستند إليها أصول صحيحة؟

( )1سرية ابن هشام ،ص .217
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قال أحد احلكامء :فرق كبري بني كتب الفقه وبني الرشيعة ..كتب الفقه حتاول أن
تصف الرشيعة التي جاء هبا حممد  ،وهي قد تفلح يف ذلك ،وقد تفق ..وإخفاقها ال
ينبغي أن يكون مربرا للهجوم عىل الرشيعة.
قال آخر :لقد ذكر علامء املسلمني أن الرشيعة املستنبطة من النصوص املقدسة ال
يمكن أن تالطها أي مفسدة أو غش أو مرضة ،لقد نص عىل ذلك بعضهم ،فقال( :إن
الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها
ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن
الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الرشيعة
وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالرشيعة عدل اهلل بني عباده ،ورمحته بني خلقه ،وظله يف أرضه،
وحكمته الدالة عليه وعىل صدق رسوله  أتم داللة وأصدقها ،وهي نوره الذي به أبرص
املبرصون ،وهداه الذي به اهتدى املهتدون ،وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل ،وطريقه
املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام عىل سواء السبيل ،فهي قرة العيون ،وحياة
القلوب ،ولذة األرواح ،فبها احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خري يف
الوجود فإنام هو مستفاد منها وحاصل هبا ،وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها ،ولوال
رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوي العامل ،وهي العصمة للناس ،وقوام العامل ،وهبا يمسك
اهلل الساموات واألرض أن تزوال ،فإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطي العامل رفع
إليه ما بقى من رسومها ،فالرشيعة التي بعث اهلل هبا رسوله هي عمود العامل وقطب الفالح
()1

والسعادة يف الدنيا واآلخرة)

( )1إعالم املوقعني.3/3:
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مل جيد املهرج ما جييب به احلكامء سوى أن قال :دعنا من هذا ..فلنسلم أن حممدا مل
يكن يقصد غش من كان يدعوهم ..بل كان يقصد أن ينصحهم وخيرجهم من جاهليتهم
إىل ما يسميه نور اإلسالم ..لكنه مل جيد وسيلة صاحلة لذلك غري أن يدعي النبوة ،فيحقق به
ما تعجز سائر الوسائل عن حتقيقه.
سكت قليال ،ثم قال :الشك أن حممدا كان يعرف الطبع العريب ،ويعرف األنفة التي
جبل عليها ،وهي أنفة متنعه من أن يسلم إال لصاحب زعامة دينية ..ومل يكن حممد يستطيع
أن ينال هذه الزعامة من غري واسطة ادعاء النبوة ،خاصة وأن الظروف قد ساعدته عىل
ذلك ،فالبيئة التي عايشها كانت كلها تزعم أن نبيا قد اقرتب موعده ،وأن بلده مكة(..)1
ابتسم احلكيم ،وقال :نعم ..فلنعترب هذا احتامال من االحتامالت ،وال نستعجل يف
قبوله أو رفضه حتى نعرضه عىل حياة حممد وسلوكه ،فاملحتال ال بد أن يرتك ثغرة تعرف
بحيلته.
قال آخر :الشك أنك تعلم ـ عىل حسب ما ينص الكتاب املقدس ـ عىل أن اهلل تعاىل
بحكمته ال يرتك للمحتال فرصة كافية للتامدي يف احتياله ..وأن من يتحدث باسم اهلل كاذبا
عىل اهلل البد أن يأيت اليوم الذي تقع فيه فضيحته ..تقع يف حياته قبل موته.
قال آخر :لقد نص الكتاب املقدس عىل هذا ،والشك أنك تعلم ما قال غامالئيل
معلم اليهود لليهود يف حق احلواريني ،لقد قال هلم ـ عىل حسب (سفر أعامل الرسل36/5 :
ـ ( :) 39يا أهيا الرجال اإلرسائيليون احرتزوا ألنفسكم من جهة هؤالء الناس فيام أنتم
مزمعون أن تفعلوا ألنه قبل هذه األيام قام ثوداس قائال عن نفسه :أنه يشء الذي التصق به

( )1ذكرنا هذا بتفصيل يف كتاب (معجزات حسية) ،فصل (إرهاصات)
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عدد من الرجال نحو أربعامئة ،الذي قتل ومجيع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا ال يشء
بعد هذا قام هيودا اجللييل يف أيام االكتتاب ،وأزاغ وراءه شعبا غفريا ،فذاك أيضا هلك
ومجيع الذين انقادوا إليه تشتتوا واآلن أقول لكم تنحوا عن هؤالء الناس واتركوهم ألنه
إن كان هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ينتقض وإن كان من اهلل فال تقدرون أن
تنتقضوه لئال توجدوا حماربني هلل أيضا)
قال آخر :وقد ورد مثل هذا يف العهد القديم ،ففي اآلية السابعة من الزبور األول
هكذا( :ألن الرب يعرف طريق الصديقني وطريق املنافقني هتلك) ،ويف اآلية السادسة من
الزبور اخلامس هكذا( :وهتلك كل الذين يتكلمون بالكذب ،الرجل السافك الدماء
والغاش يرذله الرب) ،ويف اآلية السادسة عرشة من الزبور الرابع والثالثني هكذا( :وجه
الرب عىل الذين يعملون املساوئ ليبيد من األرض ذكرهم) ،ويف الزبور السابع والثالثني
هكذا( :ألن سواعد اخلطاة تنكر ،والرب يعضد الصديقني اخلطاة فيهلكون ،وأعداء الرب
مجيع ًا إذ يمجدون ويرتفعون ،يبيدون ،وكالدخان يفنون)
قال آخر :وقد نص القرآن الكريم عىل هذه السنة ،ففيه هذا اخلطاب الشديد املوجه
يل َألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
﴿و َل ْو َت َق هو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاألَ َق ِ
او ِ
ني ُث هم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِنيَ
لرسول اهلل َ :
َفام ِمنْ ُكم ِم ْن َأ َح ٍد َعنْ ُه َح ِ
ن﴾ [احلاقة 44 :ـ ]47
اج ِزي َ
ْ
َ
قال آخر :إن هذه اآليات الكريمة تاطب املكذبني ملحمد  لتقول هلم :لو كان
حممد مفرتيا كام تزعمون ،فزاد يف الرسالة أو نقص منها ،أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا،
ِ
ني ُثم َل َق َ ِ
ِ
ِ
وليس كذلك ،لعاجلناه بالعقوبةَ ،
ط ْعنَا منْ ُه ا ْل َوتنيَ ﴾ [احلاقة 44 :ـ
و﴿ألَ َخ ْذنَا منْ ُه بِا ْل َيم ِ ه
]46

﴿وإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْفتِنُون ََك ع ِ
َن ا هل ِذي
قال آخر :ومثل ذلك ما نص عليه قوله تعاىلَ :
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ِ ِ
ِ
وك َخلِ ًيال َو َل ْو َال َأ ْن َث هب ْتن َ
َري ُه َوإِ ًذا َال هت َُذ َ
ت ت َْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم
َاك َل َقدْ كِدْ َ
َأ ْو َح ْينَا إ َل ْي َك ل َت ْف َرت َي َع َل ْينَا غ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َش ْيئًا َقلِ ًيال إِ ًذا َألَ َذ ْقن َ
ريا﴾ [اإلرساء73 :
احل َي ِاة َو ِض ْع َ
َاك ِض ْع َ
ف َْ
ف املَْ َامت ُث هم َال َجتدُ َل َك َع َل ْينَا نَص ً
ـ ]75

قال آخر :إن هذه اآليات هتديد عظيم لرسول اهلل  إن هو افرتى عىل اهلل ما مل يوح
به إليه.
التفت أحد احلكامء إىل اجلمع ،وقال :هل ترون مفرتيا يمكن أن يقول عن نفسه
هذا؟
سكت اجلمع ،فقال :سنربهن لكم من خالل القرآن الكريم أن حممدا  كان أبعد
الناس عن االحتيال ،وكان أبعد الناس عن ذلك الدهاء الشيطاين الذي يزعمه له املفرتون،
وسنكتفي بثالث شهادات تدل عىل ذلك ..أما الشهادة األوىل ،فظاهرة الوحي نفسه ،وهي
ظاهرة كان يالحظها الناس يف رسول اهلل  ويصفوهنا ..وأما الشهادة الثانية ،فتأخر الوحي
يف الوقت الذي يكون فيه رسول اهلل  أحوج ما يكون إليه ..وأما الشهادة الثالثة ،فنزول
الوحي بالعتاب والتخطئة لرأي رآه رسول اهلل  أو سلوك سلكه ..فكل هذه األمور
يستحيل أن تصدر من حمتال.
قال املهرج :كيف تعترب ما تسميه ظاهرة الوحي دليال ،ونحن نعترب الوحي نفسه
متهام ،هل حيق عندك أن يشهد اخلصم لنفسه؟
قال أحد احلكامء :إذا كان اخلصم صادقا ،فإنه يصح أن يشهد عىل نفسه ،بل إن
شهادته تبز كل شهادة ،أليس اإلقرار ـ كام يقال ـ سيد األدلة؟
قال املهرج :فمن السهل إذن أن يدعي أي شخص أنه يوحى إليه ،فإذا طولب
بالشهود اكتفى بشهادة نفسه.
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قال أحد احلكامء :نحن مل نقترص من الشهود عىل شهادة الوحي ..بل اعتربنا شهادة
الوحي من الشهادات املعتربة التي ينبغي أن نأخذها يف احلسبان ،وهي تؤيد بعد ذلك بآالف
من الشهود.
قال املهرج :ما دامت مؤيدة بآالف من الشهود ،فام الوجه إلضافة هذه الشهادة؟
قال أحد احلكامء :لوال شهادة الوحي ما اعتربنا ـ نحن املسلمني ـ كل أولئك
الشهود..فالشاهد األول عىل كون ما أنزل عىل رسول اهلل  وحيا من اهلل هو اهلل نفسه..
فاهلل سيد الشهود ،وال ينبغي أن تقدم شهادة أخرى عليه.
قال املهرج :أنا ال زلت عاجزا عن إدراك رس رضورة هذه الشهادة.
قال أحد احلكامء :سأقرب لك ذلك ..أنتم املسيحيون تتلفون يف طبيعة املسيح..
وأكثركم إما يقول بتأليه املسيح أو أنه ذو طبيعة مزودجة؟
قال املهرج :ذلك صحيح ..وما عالقته بام نحن فيه؟
قال أحد احلكامء :فهل هلؤالء فيام قالوه شهود يشهدون هلم؟
قال املهرج :هلم آالف الشهود التي تدهلم عىل هذا.
قال أحد احلكامء :هي كلها من أقوال القديسني ..أو استنتاجات األحبار والرهبان..
وليس فيها نص واحد عن املسيح ..أليس كذلك؟
قال املهرج :ال ..هناك نصوص نطق هبا املسيح ..أمل تقرأ ما ورد يف األناجيل من
قوله ـ مثال ـ( :أنا واآلب واحد)
قال أحد احلكامء :أنت تعلم أن هذا النص ليس املراد به ما يومهه ظاهره ..وقد فرس
املسيح عليه السالم املراد منه ..وبذلك يكون قد نفى أي وهم يطرق لكل نص يشبه هذا
النص.
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قال آخر :لن ن طيل عليك ..بل يكفي لتفهم النص أن تقرأ نص املحاورة للرد عىل
االستدالل هبذا الدليل ،لقد ورد نص املحاورة هكذا :قال هلم( :أنا واآلب واحد) ،فتناول
اليهود أيضا حجارة لريمجوه .فقال هلم يسوع :أريتكم أعامال صاحلة كثرية من عند أيب،
فبسبب أي عمل منها ترمجونني؟ فأجابه اليهود قائلني :ليس من أجل األعامل احلسنة
نرمجك ،ولكن ألجل التجديف ،وإذ أنت إنسان جتعل نفسك إهلا ،فقال هلم يسوع( :أليس
مكتوبا يف رشيعتكم :أنا قلت إنكم آهلة؟ فإذا كانت الرشيعة تدعو أولئك الذين نزلت إليهم
كلمة اهلل آهلة والكتاب ال يمكن أن ينقض فهل تقولون ملن قدسه اآلب وبعثه إىل العامل:
أنت جتدف ،ألين قلت :أنا ابن اهلل؟)
قال آخر :ال شك أن معنى هذه املحاورة أن اليهود فهموا خطأ من قول املسيح( :أنا
واآلب واحد) أنه يدعي األلوهية ،فأرادوا لذلك أن ينتقموا منه ،ويرمجوه ،فرد عليهم
املسيح خطأهم ،وسوء فهمهم بأن هذه العبارة ال تستدعي ألوهيته ،ألن (آساف) قديام
أطلق عىل القضاة أهنم آهلة بقوله الثابت يف املزمور (( :)6 :82أنا قلت :إنكم آهلة ،وبنو
العيل كلكم)
قال آخر :ومل يفهم أحد من هذه العبارة تأليه هؤالء القضاة ،ولكن املعنى املسوغ
إلطالق لفظ آهلة عليهم أهنم أعطوا سلطانا أن يأمروا ويتحكموا ويقضوا باسم اهلل..
وبموجب هذا املنطق الذي رشحه املسيح لليهود ساغ للمسيح أن يعرب عن نفسه بمثل ما
عرب به آساف عن أولئك القضاة الذين صارت إليهم كلمة اهلل ..وال يقتيض كل من التعربين
أن يف املسيح ،أو أن يف القضاة الهوتا حسبام فهمه اليهود خطأ.
قال املهرج :أال يمكن أن يكون املسيح قد فعل ذلك هبم من باب املداراة؟
قال أحد احلكامء :فأنت ترمي املسيح بام تريد أن ترمي به حممدا ..ال شك أنك تعلم
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أنه لو فعل ذلك لكان مغالطة منه وغشا ال مداراة ،وهذا ال يليق باألنبياء اهلادين إىل احلق،
فكيف يليق بمن تزعمونه إهلا؟ ..فإن كان املسيح هو رب العاملني الذي جيب أن يعبد ،وقد
رصفهم عن اعتقاد ذلك برضبه هلم ذلك املثل ،فيكون بذلك قد أمرهم بعبادة غريه،
ورصفهم عن عبادته.
قال آخر :ولذلك ،فإن هذا القول يفهم عىل ضوء املحكامت ،وعىل ضوء ما فرسه
املسيح ببساطة ويرس ..إن املسيح يريد أن يقول هلم( :إن قبولكم ألمري هو قبولكم ألمر
اهلل) ..هو متاما مثل قول رسول الرجل :أنا ومن أرسلني واحد ..وهو متاما مثل قول
الوكيل :أنا ومن وكلني واحد ..ألنه يقوم فيام يؤديه مقامه ،ويؤدي عنه ما أرسله به ويتكلم
بحجته ،ويطالب له بحقوقه.
أراد املهرج أن يغري مسار املناقشة ،فقال :ما بالك استطردت كل هذا االستطراد..
عد بنا إىل ما كنا فيه.
قال أحد احلكامء :أنا مل أستطرد ،ولكني أردت أن أبني لك أن أعظم شهادة هي
شهادة اهلل ..وما دام اهلل مل يشهد للمسيح يف الكتاب املقدس أنه إله أو ابن إله ،فال حيق ألحد
يف الدنيا أن يزيد عىل كالم اهلل ما مل يقله..
قال آخر :وهلذا ،فإن العقالء احلكامء يعتربون أعظم شهادة عىل كون ما يوحى للنبي
 وحي من اهلل هو نطق الوحي نفسه بأنه من اهلل ..خاصة إذا علمنا مدى صدق النبي ..
فهل يمكن ملن يتحرى الصدق كل ذلك التحري أن يدع الكذب عىل الناس ،ثم يكذب
عىل اهلل.
قال آخر :اسمع هلذه اآليات ،وحاول أن تتمعن فيها جيدا لرتى هل يمكن لكاذب
هاها َو َما َهلَا ِم ْن ُف ُروجٍ
الس َام ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
َاها َوزَ هين َ
ف َبنَ ْين َ
أن ينطق هباَ ﴿ ..أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِ َىل ه
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ِ
ايس و َأ ْنب ْتنَا فِ ِ
ِ
ِ
رص ًة َو ِذك َْرى لِ ُك ِّل
َو ْاألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
َ
يها َر َو َ َ َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
يها م ْن ُك ِّل زَ ْوجٍ َهبِيجٍ َت ْب َ
ِ
اس َق ٍ
يد والن ْهخ َل ب ِ
هات وحب ْ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
ات َهلَا
َ
احلص َ
الس َامء َما ًء ُم َب َاركًا َف َأ ْن َب ْتنَا بِه َجن َ َ ه َ
يب َونَزه ْلنَا م َن ه
َط ْلع ن َِضيدٌ ِرزْ ًقا لِ ْل ِعب ِ
اد َو َأ ْح َي ْينَا بِ ِه َب ْلدَ ًة َم ْيتًا ك ََذلِ َك ْ
وج﴾ [ق 6 :ـ  ..]11هل يمكن ملحتال
اخلُ ُر ُ
َ
ٌ
أن يدعي كل هذه الدعاوى العريضة؟
راح حكيم آخر يقرأ قوله تعاىل﴿ :إِنها َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ك ََام َأ ْو َح ْينَا إِ َىل ُنوحٍ َوالنهبِ ِّينيَ ِم ْن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وب َو ُيو ُن َس
يسى َو َأ ُّي َ
اق َو َي ْع ُق َ
وب َو ْاألَ ْس َباط َوع َ
َب ْعده َو َأ ْو َح ْينَا إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
َو َه ُار َ
ورا َو ُر ُس ًال َقدْ َق َص ْصن ُ
ون َو ُس َل ْي َام َن َوآ َت ْينَا َد ُاوو َد زَ ُب ً
َاه ْم َع َل ْي َك م ْن َق ْب ُل َو ُر ُس ًال َمل ْ
وسى َتكْلِ ًيام ُر ُس ًال ُم َب ِّ ِ
ون لِلن ِ
رشي َن َو ُمن ِْذ ِري َن لِئ هَال َي ُك َ
هاس ع ََىل اهللهِ
َن ْق ُص ْص ُه ْم َع َل ْي َك َو َك هل َم اهللهُ ُم َ
الر ُس ِل َوك َ
َان اهللهُ ع َِزيزً ا َحكِ ًيام َلكِ ِن اهللهُ َي ْش َهدُ بِ َام َأنْزَ َل إِ َل ْي َك َأنْزَ َل ُه بِ ِع ْل ِم ِه َواملَْ َالئِ َك ُة
ُح هج ٌة َب ْعدَ ُّ
ون َو َك َفى بِاهللهِ َش ِهيدً ا إِ هن ا هل ِذي َن َك َف ُروا َو َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
َي ْش َهدُ َ
يل اهللهِ َقدْ َض ُّلوا َض َال ًال َب ِعيدً ا إِ هن
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يها
ا هلذي َن َك َف ُروا َو َظ َل ُموا َمل ْ َي ُك ِن اهللهُ ل َيغْف َر َهل ُ ْم َو َال ل َي ْهد َ ُهي ْم َط ِري ًقا إِ هال َط ِر َيق َج َهن َهم َخالدي َن ف َ
احل ِّق ِمن رب ُكم َف ِ
ِ
َأبدً ا وك َ ِ
الر ُس ُ
آمنُوا َخ ْ ًريا
َان َذل َك ع ََىل اهللهِ َيس ًريا َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
َ َ
ْ َ ِّ ْ
ول ِب ْ َ
هاس َقدْ َجا َء ُك ُم ه
ِ

ِ

ِ

الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوك َ
يام﴾ [النساء 163 :ـ ]170
َان اهللهُ عَل ًيام َحك ً
َل ُك ْم َوإِ ْن َت ْك ُف ُروا َفإِ هن هللهِ َما ِيف ه

ثم التفت إىل املهرج ،وقال :هل يمكن ملحتال أن يقول هذا؟ ..وهل سمعت حمتاال
يف الدنيا يستدعي اهلل ليشهد له عىل صدقه؟ ..ثم كيف ترى اهلل يسكت عىل إشهاد حممد له
هذه الشهادات ثم ال ينتقم منه؟
مل جيد املهرج ما جييب به ،فقال أحد احلكامء :هذه شهادة واحدة من الشهادات..
والقرآن ميلء بمثلها ..ولن نطيل عليك بقراءهتا ..ولكنا ننصحك أن تقرأ القرآن من أوله
إىل آخره ،وأنت متجرد من فكرة االحتيال ،فإنك ال بد أن تبرص احلقيقة أسطع من ضوء
الشمس.
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قال املهرج :فأنت تريد مني أن أقرأه وأنا أصدق أنه كالم اهلل ..أو تريد مني أن أعلن
الشهادتني ثم أقرؤه؟
قال أحد احلكامء :ال مل نطلب منك هذا وال ذاك ..ولكنا نطلب منك أن تسمع كالم
املتهم وأنت حتمل يف نفسك احتامال بأن املتهم الواقف أمامك قد يكون بريئا مما ألصق به
من هتم؟
قال املهرج :وما جيديه ذلك؟
قال أحد احلكامء :بل جيديه ذلك كام جيديك ذلك ..فاحلقيقة تتطلب منا موضوعة
وحيادا ..واملوضوعية واحلياد كام تكون يف القبول تكون يف الرفض ،فال حيق لك أن تنطلق
من رفض احلقائق لتصل إىل قبوهلا.
قال املهرج :أليس الشك مبدأ اليقني؟
قال أحد احلكامء :لكن الشك إن لبس لباس التهمة قد ييسء إىل احلقائق ،ويضع
احلجب دون فهمها.
قال آخر :دعنا نعود إىل استشهاد الوحي ..لنرى كيف بدأ الوحي لرسول اهلل ..
ونرى معه إمكانية ادعاء رجل يف مثل صدق حممد مثل هذه الدعوى.
قال آخر :لقد ورد يف احلديث أن أول ما بدئ به رسول اهلل  من الوحى الرؤيا
الصاحلة ىف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،ثم حبب إليه اخلالء،
وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ اللياىل ذوات العدد ،قبل أن ينزع إىل أهله
ويتزود لذلك ،ثم يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها ،حتى جاءه احلق ،وهو ىف غار حراء ،فجاءه
امللك ،فقال :اقرأ ،قال :ما أنا بقارئ ..قال رسول اهلل  :فأخذنى فغطني حتى بلغ منى
اجلهد ،ثم أرسلنى فقال :اقرأ ،قلت :ما أنا بقارئ ،فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى
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اجلهد ،ثم أرسلنى فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثالثة ،ثم أرسلنى
اس ِم َر ِّب َك ا هل ِذي َخ َل َق َخ َل َق ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم ا هل ِذي َع هل َم
فقال﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
بِا ْل َق َل ِم َع هل َم ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْم﴾ [العلق 1 :ـ  ..]5فرجع هبا رسول اهلل  يرجف فؤاده.
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :إن هذا النص ميلء بالشهادات الدالة عىل
صدق حممد ..
قال املهرج :أنا ال أرى فيه أي يشء مما تدعي.
قال أحد احلكامء :سننطلق من املسلامت التي أثبتناها ..والتي دلت عليها كل األدلة:
رجل يف مثل سن حممد ..يف األربعني من عمره ..كان مشهورا بالصفاء والطهارة والصدق
والرتفع إىل درجة ال يمكن تصور مداها ..هذا الرجل يأيت فجأة ،ومن دون أي مقدمات
يرجتف ،وحيكي هلم ما حصل له ،ويقرأ عليهم من الكالم الغريب ما قيل له ،وهو ال يدعي
يف ذلك شيئا ..بل يأيت خائفا وجال.
قال املهرج :قد يكون ذلك جمرد متثيلية.
قال أحد احلكامء :لو فعل ما فعل بولس لكان ذلك جمرد متثيلية ال شك أنك تعلم ما
فعل بولس ..وال شك أنك تعلم ما ادعاه ..وال شك أنك تعلم أثر كل تلك الدعاوى التي
ادعاها.
سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :لو كان حممد مدعيا ملثل هذه املرسحية أمام قومه،
ال أمام زوجته ..ولو كان مدعيا لكان له يف الكالم الذي حرره باعتباره وحيا هلل من أهواء
البرشية ما فيه.
قال آخر :لقد زعم بولس أنه رأى املسيح بعد رفعه بسنوات ،بينام هو ذاهب إىل
دمشق يف مهمة لرؤساء الكهنة جتىل له املسيح دون القافلة التي كان يسري معها ،ويف ذلك
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التجيل منحه منصب الرسالة ..وكان مما قاله له بعد عتابه عام فعله بأتباعه من اضطهاد:
(ولكن قم وقف عىل رجليك ألين هلذا ظهرت لك ألنتخبك خادما وشاهدا بام رأيت وبام
سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن األمم الذين أنا اآلن أرسلك إليهم لتفتح عيوهنم
كي يرجعوا من ظلامت إىل نور ومن سلطان الشيطان إىل اهلل حتى ينالوا باإليامن يب غفران
اخلطايا ونصيبا مع املقدسني) [أعامل  16/26ـ ]18
رصوا
رص ُ
ت بِ َام َمل ْ َي ْب ُ ُ
قال آخر :وهذا الكالم هو نفس ما قال السامري حني قالَ ﴿ :ب ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ت ِِل َن ْفيس﴾ [طه]96 :
الر ُسو ِل َفنَ َب ْذ ُ َهتا َوك ََذلِ َك َس هو َل ْ
بِه َف َق َب ْض ُت َق ْب َض ًة م ْن َأ َث ِر ه
قال آخر :أما حممد  ففي أول وحي يوحى إليه ُأمر بالقراءة ..وبالقراءة باسم اهلل..
هذا أول الوحي ،وليس فيه أي ذكر ملحمد ،وال للمناصب الرفيعة التي هيئت ملحمد .
قال آخر :ليس هذا فقط ما أريد أن أستشهد به ..لقد بقيت هذه الظاهرة الغريبة
ثالثا وعرشين سنة ..فهل يمكن لكاذب حمتال أن يامرس كذبه واحتياله طول هذه املدة من
غري أن يكشف؟
قال آخر( :)1لقد وصف أصحابه ما كان حيصل له عند الوحي ،وهي ظواهر غريبة
ال عهد للبرش العاديني بمثلها ،وهي ظواهر مل يكن يملك حممد  هلا جلبا ،وال دفعا.
قال آخر :باإلضافة إىل هذا كله ،فقد كان حني ينزل عليه القرآن يف أول عهده
بالوحي يتلقفه متعجال؛ فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا حلفظه ،وخشية ضياعه من صدره،
ومل يكن ذلك معروفا من عادته يف حتضري كالمه ،ال قبل دعواه النبوة وال بعدها ،وال كان
ذلك من عادة العرب ،إنام كانوا يزورون كالمهم يف أنفسهم.

( )1استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب :النبأ العظيم ،ص  ،61فام بعدها.
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قال آخر :وهلذا ..فلو كان القرآن منبجسا من معني نفسه جلرى عىل سنة كالمه
وكالمهم ،ولكان له من الروية واألناة الصامتة ما يكفل له حاجته؛ من إنضاج الرأي،
ومتحيص الفكرة ،لكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به رسيعا ،بحيث ال
جتدي الروية شيئا يف اجتالبه لو طلب ،وال يف تداركه واستذكاره لو ضاع منه يشء ،وكان
عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفيا ،فكان البد له يف أول عهده بتلك احلال اجلديدة التي
مل يألفها من نفسه ،أن يكون شديد احلرص عىل املتابعة احلرفية ،حتى ضمن اهلل له حفظه
وبيانه بقوله﴿ :ال ُحتَر ْك بِ ِه لِسان ََك لِ َتعج َل بِ ِه﴾ [القيامة ،]16:وقوله﴿ :و َال َتعج ْل بِا ْل ُقر ِ
آن ِم ْن
َ ْ َ
ْ َ
ْ
َ
ِّ
ِ
ب ِز ْد ِين ع ْل ًام﴾ [طه]114 :
َق ْب ِل َأ ْن ُي ْق َىض إِ َل ْي َك َو ْح ُي ُه َو ُق ْل َر ِّ
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :أليس يكفي للحكم برباءة اإلنسان من عمل
من األعامل أن يقوم من الطبيعة شاهد بعجزه املادي عن إنتاج ذلك العمل؟
مل جيد املهرج ما جييب به إال أنه قال :كيف تعترب تأخر ما تسميه بالوحي دليال عىل
صدق الوحي ..أال يكون حممد هو الذي تسبب يف تأخره ..أو أن قرحيته مل تسمح له
بالتأليف يف ذلك الوقت؟
قال أحد احلكامء :يمكنك أن تزعم أي يشء ،لكن الذي استطاع أن حيتال عىل العامل
أمجع ،بل استطاع أن حيتال عىل اهلل نفسه ،فيزعم أنه يوحى إليه لن يعجز أن يضع لنفسه ما
خيرجه من أي مأزق قد يقع فيه ..سنذكر لك أمثلة عىل بعض املواقف احلرجة التي كان
فيها رسول اهلل  أحوج ما يكون إىل الوحي ،ولكن الوحي تأخر عنه.
قال آخر :ف من ذلك ما حدث به ابن عباس قال :بعثت قريش النرض بن احلارث،
وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار هيود باملدينة ،فقالوا هلم:سلوهم عن حممد ،وصفوا هلام صفته،
وأخربوهم بقوله؛ فإهنم أهل الكتاب األول ،وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء،
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فخرجا حتى أتيا املدينة فسألوا أحبار هيود عن رسول اهلل  ،ووصفوا هلم أمره وبعض
قوله وقاال :إنكم أهل التوراة ،وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا .قال :فقالوا
هلم:سلوه عن ثالث نأمركم هبن ،فإن أخربكم هبن فهو نبي مرسل وإال فرجل متقول فرتوا
فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان من أمرهم ،فإهنم قد كان هلم حديث
عجب ،وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما كان نبؤه ،وسلوه عن
الروح ما هو؟ فإن أخربكم بذلك فهو نبي فاتبعوه ،وإن مل خيربكم فإنه رجل متقول فاصنعوا
يف أمره ما بدا لكم .فأقبل النرض وعقبة حتى قدما عىل قريش ،فقاال :يا معرش قريش قد
جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد ،قد أمرنا أحبار هيود أن نسأله عن أمور ،فأخربوهم هبا
فجاءوا رسول اهلل  ، فقالوا :يا حممد أخربنا فسألوه عام أمروهم به ،فقال هلم رسول اهلل
( :أخربكم غدا عام سألتم عنه) ،ومل يستثن ،فانرصفوا عنه ومكث رسول اهلل  مخس
عرشة ليلة ،ال حيدث اهلل له يف ذلك وحيا ،وال يأتيه جربائيل عليه السالم حتى أرجف أهل
مكة ،وقالوا :وعدنا حممد غدا ،واليوم مخس عرشة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بيشء عام سألناه
عنه،وحتى أحزن رسول اهلل  مكث الوحي عنه ،وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ،ثم
جاءه جربائيل عليه السالم من اهلل عز وجل بسورة أصحاب الكهف ،فيها معاتبته إياه عىل
حزنه عليهم ،وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية ،والرجل الطواف ،وقول اهلل عز وجل:
﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِّيب َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ هال َقلِ ً
يال﴾ [اإلرساء:
الر ُ
َ
الروحِ ُق ِل ُّ
َن ُّ
()1
]85

التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :أال ترى هذا املوقف املحرج الذي وقف فيه
رسول اهلل ؟ ..أرأيت لو كان حمتاال كام زعمت يظل طول تلك املدة هدفا حلديث أعدائه؟
( )1الرتمذي ( ،)3140والنسائي يف الكربى ()11314

509

قال املهرج :لعل املعلومات مل تكن حترضه ذلك احلني.
قال أحد احلكامء :فكيف حرضته بعد مخسة عرش يوما؟ ..إن املعلومات التي طلبها
القرشيون معلومات ال عالقة هلا بالفكر وال بالنظر ..بل هي معلومات حتتاج إىل معلم
خارجي ،وحممد مل يلتق يف تلك املدة بأي معلم خارجي من املعلمني الذين تزعموهنم.
قال آخر :مثال آخر يدلك عىل هذا ..واألمر فيه أيرس من اجلميع ..لقد كان النبي 

يتحرق شوقا إىل حتويل القبلة إىل الكعبة ،وظل يقلب وجهه يف السامء ستة عرش شهرا أو
سبعة عرش شهرا ،لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة إىل البيت احلرام ،ولكن اهلل تعاىل مل
ينزل يف هذا التحويل قرآنا ،عىل الرغم من تلهف رسوله الكريم إليه إال بعد قرابة عام
ونصف العام.
قال آخر :ففي احلديث :كان رسول اهلل  صىل نحو بيت املقدس ستة عرش أو سبعة
ب
عرش شهرا ،وكان رسول اهلل  حيب أن يوجه إىل الكعبة،فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :قدْ ن ََرى َت َق ُّل َ
ِ
ِ ِ
احل َرا ِم َو َح ْي ُث َما ُكنْ ُت ْم
الس َامء َف َلنُ َو ِّل َين َهك ِق ْب َل ًة ت َْر َض َ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَْ ْسجد ْ َ
َو ْج ِه َك ِيف ه
ِ
ِ
َاب َل َي ْع َل ُم َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َما اهللهُ بِ َغافِ ٍل
َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َش ْط َر ُه َوإِ هن ا هلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
ون َأ هن ُه ْ َ

ع هَام َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [البقرة]144 :
قال آخر :فلو كان الوحي من تأليف النبي  ،ملا تأخر كل هذه املدة ليشء حيبه
ويشتهيه ويتشوف إليه ويتحرق شوقا له ،لكنه وحي اهلل وال ينزل إال بأمر اهلل وإذنه.
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :هل يمكن للمحتال أال يفهم ما يقوله بحيث
ينتظر أن يرشح له ،أو يفصل ،أو يبني؟
سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :إن الذي استطاع أن يؤلف كل تلك املرسحية
الطويلة التي تزعمها ال يستحيل عليه مثل هذا ،لكن النبي  مل يكن يدرك يف بعض
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األحيان بيان بعض ما يوحى إليه إىل أن يوحى إليه بتفسريه.
ق ال أحد احلضور :وعينا هذا ،فحدثنا عن الشاهد الثالث ..وهو ما سميته (آيات
العتاب)
قال أحد احلكامء :إن أول غرض للمحتال أي حمتال هو أن يربز شخصيته ويثبت
وجوده وقيمته عند من يريد أن حيتال عليهم ..لقد عرفنا ماذا قال بولس عندما أراد أن
يظفر بتلك الزعامة بني املسيحيني.
قال املهرج :وحممد فعل ذلك ..أمل يكن يقول( :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ،وال
فخر ،بيدي لواء احلمد وال فخر ،وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوائي ،وأنا أول
من تنشق عنه االرض وال فخر ،وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر)()1؟
قال أحد احلكامء :أرأيت إن قال الطبيب عن نفسه ملرضاه :إنه طبيب ،ليثقوا فيام
يقول ،وفيام يصف هلم ،أيكون بذلك قاصدا االستعالء ،أم أن املصلحة تطلبت منه ذلك؟
قال املهرج :بل املصلحة تطلبت منه ذلك ..لكن هذا الطبيب الذي وصفته ذكر أنه
طبيب ،ومل يذكر أنه سيد األطباء.
قال أحد احلكامء :فإن حصل لطبيب من األطباء أن اختري ليكون سيد األطباء
وعمدهتم بفضل ما تعلم من علوم ،وما حصل عليه من خربة ..هل يكون إخباره بذلك
ملرضاه ليزدادوا ثقة فيام يقول قاصدا االستعالء ،أم قاصدا املصلحة؟
سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :الشك أنك توافقني بأن مثل هذا ال عالقة له
باالستعالء ..والنبي  كان أبعد الناس عن االستعالء ..وإنام كان يذكر ما يذكر من فضل

( )1رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة.
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﴿و َأ هما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ْ
ث﴾
اهلل عليه من باب تنفيذ ما أمره اهلل به يف قوله تعاىلَ :

[الضحى:

 ،]11وقد جاءت هذه اآلية الكريمة بعد تعداد ما كان عليه رسول اهلل  من فاقة ،وما من
ِ
آوى َو َو َجدَ َك َض ًّاال َف َهدَ ى َو َو َجدَ َك
اهلل به عليه بعدها من فضل ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َجيِدْ َك َيت ًيام َف َ
ِ
ِ
ِ
السائ َل َف َال َتن َْه ْر﴾ [الضحى 6 :ـ ]10
يم َف َال َت ْق َه ْر َو َأ هما ه
عَائ ًال َف َأ ْغنَى َف َأ هما ا ْل َيت َ
قال آخر :أما االستعالء املجرد ،والذي حيرص عليه املحتالون ،فقد كان رسول اهلل
 أبعد الناس عنه ..ومن األمثلة عىل ذلك أن الشمس انكسفت يوم مات ابنه إبراهيم،
فقال الناس :انكسفت ملوت إبراهيم ،جريا عىل عادة اجلاهلية يف أن الشمس تنكسف ملوت
العظامء ،وقد كان يف قدرة رسول اهلل  أن يستغل هذه الفرصة ليثبت من االستعالء ما
حيرص عليه املحتالون ،لكنه قام خطيبا يف أصحابه حيذر من هذه املقولة ،ويقول( :إن
الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتموها فادعوا
اهلل وصلوا حتى ينجيل)( ..)1أترى أن مثل هذاالترصف بمكن أن يفعله حمتال؟
سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :لقد كان هذا الترصف مثار إعجاب املسترشق
املعروف (إميل درمنغم) الذي قال( :ولد ملحمد ابنه إبراهيم فامت طفال ،فحزن عليه كثريا
وحلده بيده ،ووافق مو ُته كسوف الشمس ،فقال املسلمون:إهنا انكسفت ملوت إبراهيم،
ولك ن حممدا كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك ،فقال( :إن الشمس والقمر آيتان من
آيات اهلل ،ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته)..؛ فقول مثل هذا ال يصدر عن كاذب
()2

دجال)

قال آخر :ومثل ذلك ما حدث به بعض الصحابة قال :كان أهل بيت من األنصار،
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )2حياة حممد (ص )318
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هلم مجل يسنون عليه ،وإن اجلمل استصعب عليهم ،فمنعهم ظهره ،وإن األنصار جاءوا إىل
رسول اهلل  ، فقالوا :إنه كان لنا مجل نسني عليه ،وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره ،وقد
عطش الزرع والنخل ،فقال رسول اهلل



ألصحابه :قوموا ،فقاموا ،فدخل احلائط،

واجلمل يف ناحية ،فمشى النبي  نحوه ،فقالت األنصار :يا رسول اهلل ،إنه قد صار مثل
الكلب الكلِ ب ،وإنا نخاف عليك صولته ،فقال :ليس عيل منه بأس ،فلام نظر اجلمل إىل
رسول اهلل  ،أقبل نحوه ،حتى خر ساجدا بني يديه ،فأخذ رسول اهلل  بناصيته ،أذل ما
كانت قط ،حتى أدخله يف العمل ،فقال له أصحابه :يا رسول اهلل ،هذه هبيمة ال تعقل تسجد
لك ،ونحن نعقل ،فنحن أحق أن نسجد لك ،فقال( :ال يصلح لبرش أن يسجد لبرش)(..)1
فالنبي  مل يستغل هذا ..ومل يستغل طلبهم منه السجود له ،فيأذن هلم فيه.
قال آخر :بل إن رسول اهلل  كان حيذرهم من املبالغة يف حقه ،وكان يقول( :ال
تطروين كام أطرى النارصي عيسى ابن مريم ،فإنام أنا عبد ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله)(،)2
وقال( :ال ترفعوين فوق حقي)( ،)3وقال( :قدري أن اهلل تعاىل اتذين عبدا قبل أن يتخذين
نبيا)
قال آخر :وروي أن رجال قال :يا حممد يا سيدنا وابن سيدنا ،وخرينا ،وابن خرينا،
()4

فقال رسول اهلل ( :أهيا الناس ،قولوا بقولكم ،وال يستهوينكم)

قال آخر :وعن أنس قال :مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهلل  ،وكانوا إذا

( )1رواه أمحد والنسائي يف الكربى.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أبو نعيم.
( )4رواه أمحد ،والنسائي وأبو القاسم البغوي.
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()1

رأوه مل يقوموا ،ملا يعلمون من كراهته لذلك)

التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :فإن شككت يف بعض هذا ،فاذهب إىل القرآن
واقرأ حديثه عن حممدا ..إن اإلنجيل يبدأ بذكر نسب املسيح ..واحلديث عن أم املسيح،
وبيئة املسيح ..ويسمي أصحاب املسيح واحدا واحدا ..وهكذا العهد القديم يف حديثه عن
األنبياء ..أما القرآن الكريم فيخلو من كل ذلك ،فاحلديث عن حممد  خطاب توجيهي
ملحمد



إما باسمه غري مقرون بأي وصف من األوصاف التي حيرص املحتالون عىل

﴿و َما
االتصاف هبا ..بل إن من املواضع القليلة التي ورد فيها اسم حممد  نجد هذه اآليةَ :
ِ
حمُ هَمدٌ إِ هال َر ُس ٌ
ب
ول َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْبلِ ِه ال ُّر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْب ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َو َم ْن َينْ َقلِ ْ
ِ ِ
رض اهللهَ َش ْيئًا َو َس َي ْج ِزي اهللهُ ه
الشاكِ ِري َن﴾ [آل عمران ،]144 :وهي آية تدعو
ع ََىل عَق َب ْيه َف َل ْن َي ُ ه
املسلمني إىل االهتامم باملبادئ التي دعا إليها رسول اهلل  واحلرص عليها وال هيمهم بعد
ذلك هل مات رسول اهلل أو حيا.
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات َوآ َمنُوا بِ َام ُنزِّ َل ع ََىل حمُ هَم ٍد
﴿وا هلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا ه
قال آخر :ويف آية أخرىَ :
الص َ
احل ُّق ِم ْن رهبِم َك هفر َعن ُْهم س ِّيئ ِ
َاهتِ ْم َو َأ ْص َل َح َب َاهل ُ ْم﴾ [حممد ]2 :ترى ذكر حممد  حافيا
ْ َ
َ ِّ ْ َ
َو ُه َو ْ َ
ليس مسبوقا بأي وصف حيرص عليه املحتالون ..وهكذا يف كل القرآن.
قال آخر :بل إن القرآن الكريم يصف رسول اهلل  يف أرشف املواضع بالعبودية،
ِ ِ
ِ
ِ ِ
فيقول﴿ :سبح َ ِ
احل َرا ِم إِ َىل املَْ ْس ِج ِد ْاألَ ْق َىص ا هل ِذي َب َار ْكنَا
ُ ْ َ
رسى بِ َع ْبده َل ْي ًال م َن املَْ ْسجد ْ َ
ان ا هلذي َأ ْ َ
حو َله لِنُ ِريه ِمن آياتِنَا إِ هنه ُهو ِ
ِ
﴿و َأ هن ُه ملَها َقا َم َع ْبدُ اهللهِ
يع ا ْل َبص ُري﴾ [اإلرساء ،]1 :وقال تعاىلَ :
السم ُ
َ ْ ُ َُ ْ َ
ُ َ ه
ِ ِ

َيدْ ُعو ُه كَا ُدوا َي ُكو ُن َ
ون َع َل ْيه ل َبدً ا﴾ [اجلن]19 :

( )1رواه أمحد ،والبخاري يف األدب ،والرتمذي.
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التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :أظن أن ما ذكرنا كاف ليبن لك أن حممدا 

كان أبعد الناس عن االستعالء.
قال املهرج :بل هو غري كاف ..ففي القرآن ثناء عىل حممد ..أمل تقرأ هذه اآلية﴿ :إِن َهك
ِ
﴿وإِن َهك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظِي ٍم﴾ [القلم ،]4:وهذه
َل َع َىل ُهدً ى ُم ْستَقي ٍم﴾ [احلج ،]67 :وهذه اآليةَ :
ِ ِِ ِ
ِ
اآلية﴿ :يا َأهيا النهبِي إِنها َأرس ْلن َ ِ
ِ ِ
اجا ُمنِ ًريا﴾
رس ً
ْ َ
ُّ
رشا َونَذ ًيرا َو َداع ًيا إ َىل اهللهِ بِإ ْذنه َو َ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
َ ُّ َ
[األحزاب 45 :ـ ]46؟
قال أحد احلكامء :هذه اآليات تصف ما كان عليه حممد  ،وتصف الوظيفة التي
ُك لف هبا ..وليس فيها من املبالغة يف حقه ما ذكرت ..ألن املبالغة هي أن تذكر اليشء عىل
غري ما هو عليه ،واآلية مل تذكر إال صفة رسول اهلل  التي يعرفه هبا مجيع الناس ..وهي من
خالهلا تدعو إىل التأيس به والتحيل باخلالل التي كان عليها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان َل ُك ْم
ِ
ِ
ِيف رس ِ
ول اهللهِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
ريا﴾ [األحزاب]21 :
َ ُ
َان َي ْر ُجو اهللهَ َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهللهَ كَث ً
قال آخر :وهذه اآلية مثل ما ورد يف احلث عىل التأيس بإبراهيم عليه السالم ،كام قال
ِ
يم َوا هل ِذي َن َم َع ُه إِ ْذ َقا ُلوا لِ َق ْو ِم ِه ْم إِنها ُب َرآ ُء ِمنْ ُك ْم
تعاىلَ ﴿ :قدْ كَان ْ
َت َل ُك ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ِيف إِ ْب َراه َ
ون ِمن د ِ
ِ
ون اهللهِ َك َف ْرنَا بِ ُك ْم َو َبدَ ا َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو ُة َوا ْل َبغ َْضا ُء َأ َبدً ا َحتهى ُتؤْ ِمنُوا
َوممها َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
اه ِ ِ
ِ
ِ
يش ٍء َر هبنَا َع َل ْي َك
بِاهللهِ َو ْحدَ ُه إِ هال َق ْو َل إِ ْب َر َ
يم ألَبِيه َألَ ْس َتغْف َر هن َل َك َو َما َأ ْمل ُك َل َك م َن اهللهِ م ْن َ ْ
َان َل ُك ْم فِ ِ
ت ََو هك ْلنَا َوإِ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري﴾ [املمتحنة ،]4 :ومثل قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
يه ْم ُأ ْس َو ٌة
َان يرجو اهللهَ وا ْليوم ْاآل ِخر ومن يتَو هل َفإِ هن اهللهَ ُهو ا ْلغَنِي ْ ِ
ِ
احلميدُ ﴾ [املمتحنة]6 :
َ
َ َ َ ْ َ َ
َح َسنَ ٌة ملَ ْن ك َ َ ْ ُ
ُّ َ
َ َْ َ
قال أحد احلضور :وعينا كل هذا ..فحدثنا عن آيات العتاب ،ووجه االستشهاد هبا
يف رد شبهة االحتيال عن حممد.
قال أحد احلكامء :يف اآليات التي عاتب اهلل فيها نبيه  حجة كافية لدى العقالء يف
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أن مصدر القرآن خارج ذات حممد ،ألنه يستحيل أن يعاتب اإلنسان نفسه ذلك العتاب
الشديد ،وعىل املأل ،خاصة إذا كان ذلك املعاتب زعيام خيشى يف كل حني أن يرتد الناس
عنه ،وخاصة إذا كانت زعامته دينية تقتيض منه البحث عن مواطن العصمة والطهارة.
قال آخر :سنكتفي من القرآن الكريم بشاهدين نظنهام كافيني ليكونا أمثلة هلذا النوع
﴿وإِ ْذ َت ُق ُ
ول لِ هل ِذي َأ ْن َع َم اهللهُ َع َل ْي ِه
من الشهادات ..أما األول ،فام نص عليه قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس
َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْيه َأ ْمس ْك َع َل ْي َك زَ ْو َج َك َوات ِهق اهللهَ َو ُتْفي ِيف َن ْفس َك َما اهللهُ ُم ْبديه َو َت َْشى النه َ
َواهللهُ َأ َح ُّق َأ ْن َت َْشا ُه َف َل هام َق َىض زَ ْيدٌ ِمن َْها َو َط ًرا زَ هو ْجنَاك ََها لِك َْي َال َي ُك َ
ون َع َىل املُْؤْ ِمنِنيَ َح َر ٌج ِيف
َان َأ ْم ُر اهللهِ َم ْف ُع ً
َأزْ َواجِ َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا َق َض ْوا ِمن ُْه هن َو َط ًرا َوك َ
وال﴾ [األحزاب]37 :
قام املهرج ،والفرحة تغمر وجهه ،وكأنه قد ظفر بفريسته ،وقال :كيف تعترب هذه
اآلية شاهدا ملحمد ،ونحن نعتربها من أكرب ما يدينه؟
ابتسم أحد احلكامء وقال :إن هذه اآلية الكريمة من أعظم دالئل صدق حممد ..
فالنبي  لو كان حمتاال ـ كام تزعم ـ مل يكن بحاجة ألن ينزل عىل نفسه مثل هذه اآلية التي
ستكون حمل شبهة كبرية جليله ولغري جيله.
قال املهرج :كيف تقول هذا ،وقد روي أن حممدا أع ِ
ْجب بزوجة متبناه زيد بن
حارثة ،فطلقها منه وتزوجها.
ابتسم أحد احلكامء ،وقال :فلنفرض ذلك ..هل كان حممد  بحاجة ألن يكتب
آيات يف ذلك تظل األجيال تتناقلها؟
قال آخر :وقبل ذلك أمل تكن زينب بنت جحش هى بنت عمة الرسول  ،وقد رآها
كثري ًا قبل فرض احلجاب ،فقد كان النساء ىف املجتمع اجلاهىل غري حمجبات ،فام كان يمنعه
من أن يتزوجها من البداية؟ ..وما الذي جعله يزوجها ملواله زيد ،فلو كانت به رغبة فيها
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الختارها لنفسه؟ ..وحينها ستكون زينب أكثر رسورا منها بزواجها من زيد.
قال املهرج :فام تقصد هذه اآلية من إخفاء حممد شيئا أراد اهلل أن يبديه؟
قال أحد احلكامء :هذا ما يدلك عىل أن مصدر القرآن الكريم مصدر خارجي..
فمحمد  يشتهي شيئا ،واهلل تعاىل خيالفه فيام يشتهي ..وال يمكن أن يصدر ذلك من ذات
واحدة هلا من العقل واحلكمة ما ملحمد  منهام.
قال آخر :إن حياة حممد  كلها حياة تعليم وتربية وأسوة ..فلذلك اختار اهلل حممدا
 لكرس عادة مستحكمة يف اجلاهلية مل يكن هناك بد من استعامل رسول اهلل  لكرسها.
قال آخر :لقد كان زيد أحب الناس إىل رسول اهلل  فزوجه من ابنة عمته زينب
بنت جحش بالرغم من أن العرف العريب يف ذلك احلني كان يرفض هذا النوع من الزواج..
باعتبار زيد أدنى درجة من زينب ..وقد كان من أغراض هذا الزواج القضاء عىل هذه
العادة.
قال آخر :وقد كان من عادات اجلاهلية باإلضافة إىل هذا أهنم يكرهون أن يتزوج
املتبني مطلقة متبناه ،فأراد اهلل سبحانه إبطال هذه العادة ،كام أبطل نسبة الولد إىل غري أبيه،
فأخرب رسوله  أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد لتكون هذه السنة مبطلة لتلك
العادة ،ولكن النبي  أخفى يف نفسه ما أخربه به اهلل.
قال آخر :وكان كلام شكا إليه زيد تعذر احلياة مع زينب قال له ـ كام نص القرآن ـ:
﴿ َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك زَ ْو َج َك َوات ِهق اهللهَ﴾ [األحزاب ]37 :مراعي ًا يف هذا كراهية القوم لزواجه منها
حني يطلقها زيد.
التفت إىل املهرج ،وقال :هل يمكن لرجل يف الدنيا حيب امرأة حبا شديدا ،ثم ال
يتمنى طالقها من زوجها ليتزوجها هو بدله؟
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سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :لقد ظل رسول اهلل  خيفي ما قدر اهلل إظهاره
حتى طلقها زيد ..فأنزل اهلل يف هذا قرآنا ،يكشف عام جال يف خاطر الرسول  ويقرر
القواعد التي أراد اهلل أن يقوم ترشيعه يف هذه املسألة عليها.
قال آخر :وهكذا أنفذ اهلل رشيعته وأحكمها ،وكشف ما خالج خاطر رسول اهلل 

من كراهية القوم لزواجه من مطلقة دعيه.
قال آخر :إن شئت أن تتأكد مما ذكرت لك ،فاقرأ ما ورد يف شأهنا يف القرآن الكريم
من املقدمات السوابق ،واملتمامت اللواحق ،والتي جتعل من هذه احلادثة مادة تربوية
وترشيعية عميقة ..لقد قال اهلل تعاىل يف بداية السورة التي وردت فيها حاثا النبي  عىل أن
جيعل طاعته خالصة هلل وحده ال يؤثر فيها مؤثر آخر مهام كانت درجتهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النهبِ ُّي ات ِهق
ِ
اهللهَ َو َال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن َواملُْنَافِ ِقنيَ إِ هن اهللهَ ك َ
وحى إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك إِ هن
َان عَلِ ًيام َحك ًيام َواتهبِ ْع َما ُي َ
ون َخبِ ًريا َوت ََوك ْهل ع ََىل اهللهِ َو َك َفى بِاهللهِ َوكِ ً
َان بِ َام َت ْع َم ُل َ
اهللهَ ك َ
يال﴾ [األحزاب 1 :ـ ]3
قال آخر :ويف نفس السورة نجد هذه اآلية التي حتث عىل اقتصار املؤمن عىل مراعاة
ون ِرس َاال ِ
ِ
ت اهللهِ َو َخي َْش ْو َن ُه َو َال َخي َْش ْو َن
جانب اهلل قبل أي جانب آخر قال تعاىل﴿ :ا هلذي َن ُي َب ِّل ُغ َ َ
َأحدً ا إِ هال اهللهَ و َك َفى بِاهللهِ ِ
حسي ًبا﴾ [األحزاب]39 :
َ
َ
َ
قال آخر :وقدم لذلك أيضا بنفي األسس التي تقوم عليها تصورات املجاهلية
ِِ
املتعلقة باملتبنني ،قال تعاىلَ ﴿ :ما َج َع َل اهللهُ لِ َر ُج ٍل ِم ْن َق ْل َب ْ ِ
اج ُك ُم
ني ِيف َج ْوفه َو َما َج َع َل َأزْ َو َ
ه ِ
ون ِمنْهن ُأمهاتِ ُكم وما جع َل َأد ِعياء ُكم َأبنَاء ُكم َذلِ ُكم َقو ُل ُكم بِ َأ ْفو ِ
ِ
اه ُك ْم َواهللهُ
ْ ْ ْ َ
الالئي ُت َظاه ُر َ ُ ه ه َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
ِ
َي ُق ُ
وه ْم ِآل َبائِ ِه ْم ُه َو َأ ْق َس ُط ِعنْدَ اهللهِ َفإِ ْن َمل ْ َت ْع َل ُموا آ َبا َء ُه ْم
السبِ َيل ا ْد ُع ُ
احل هق َو ُه َو َ ْهيدي ه
ول ْ َ
ِ
َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدِّ ِ
ت ُق ُلو ُب ُك ْم
َاح فِ َيام َأ ْخ َط ْأ ُت ْم بِ ِه َو َلكِ ْن َما َت َع همدَ ْ
ين َو َم َوالي ُك ْم َو َل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ِ

َوك َ
يام﴾ [األحزاب 4 :ـ ]5
ورا َرح ً
َان اهللهُ َغ ُف ً
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قال آخر :ويف نفس السورة ينفي اهلل تعاىل أن يكون حممد أبا ألحد من الناس غري ما
َان حمُ هَمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
رزقه اهلل من أوالد ،قال تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
ول اهللهِ َو َخات ََم
َان اهللهُ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
النهبِ ِّينيَ َوك َ
يام﴾ [األحزاب]40 :
يشء عَل ً
ْ
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :ألستم تراعون السياق يف نقدكم للنصوص،
وتعاملكم معها ،فخذوا هبذا املقياس هنا ،لتنفوا من الوساوس ما تريد الشياطني أن متررها
عربكم؟
قال آخر :وهكذا كلام درست مواقف الرسول من القرآن يف هذه املواطن أو غريها،
جتىل لك فيه معنى العبودية اخلاضعة ،ومعنى البرشية الرحيمة الرقيقة؛ وجتىل لك يف مقابل
ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي ال تتحكم فيها البواعث واألغراض ،بل تصدع
بالبيان فرقانا بني احلق والباطل ،وميزانا للخبيث والطيب ،أحب الناس أم كرهوا ،رضوا
أم سخطوا ،آمنوا أم كفروا ،إذ ال تزيدها طاعة الطائعني وال تنقصها معصية العاصني ،فرتى
بني املقامني ما بينهام ،وشتان ما بني سيد ومسود ،وعابد ومعبود.
الكسل:
قال أحد احلضور :حدثتنا عن الكذب والغش واالحتيال ،وعرفنا أن حممدا أبعد
الناس عنها ،فحدثنا عن الكسل وعالقته باالحتيال.
قال أحد احلكامء :من أكرب دواعي االحتيال الكسل ..فاملحتال عجز أن يأيت األمور
من أبواهبا ،فراح حيتال عىل الدخول عليها من نوافذها.
قال املهرج :وهل رأيت حممدا حتى تستطيع تنزهيه عن هذا؟
قال أحد احلكامء :من عرف سرية حممد  التي ذكرت فيها أدق التفاصيل ال يعجز
أن ينزه حممدا عن هذا.
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قال املهرج :ال أرى من تفاصيل حياة حممد إال أن له زوجات كثريات ،وكان يرتدد
بني بيوهتن ..وهذا هو الكسل بعينه ،فكيف تنزه حممدا عنه؟
قال أحد احلكامء :ألستم تتهمون حممدا بأنه خاض حروبا كثرية؟
قال املهرج :أجل ..لقد كانت كل حياته يف املدينة حروبا وغزوات مل يستقر فيها
حلظة واحدة.
قال أحد احلكامء :أال ترى أنك متناقض فيام تقول؟ ..لقد كنت تزعم أن حممدا 

ال هم له إال الطواف عىل بيوت زوجاته ،ثم أنت اآلن تذكر أنه ال يستقر به املقام دون
خوض احلروب(.)1
سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :ال بأس ..سنكتفي بذكر أربعة شواهد تدلك عىل
أن حممدا  كان أبعد الناس عن الكسل ،وما يمليه االحتيال من الكسل.
قال أحد احلضور :حدثنا عن الشاهد األول.
قال أحد احلكامء :يف أول دعوة رسول اهلل  ،وبعد أن أحس املرشكون خطرها
عرض املأل من قريش عروضا كثرية عىل رسول اهلل  ،وكلها تيرس عليه ـ يف ظاهرها
النجاج فيام يصبو إليه من مكاسب دون بذل جهد كبري ..لكن النبي  أعرض عنها ،وظل
مع أسلوبه الذي أمره اهلل به ..وهو أسلوب ممتلئ بالكد واجلهد والشدة ،ولو كان حمتاال
مادعا كام تتصور لقبل ما عرض عليه من حلول ،ثم احتال عليهم بعد ذلك بام طبع عليه
من حيلة ليحوهلم إىل طريقه واحدا واحدا.
قال آخر :سنرضب لك مثاال عىل ذلك ذكره العلامء عند تفسري (سورة الكافرون)..

( )1لألسف نجد مثل هذه التناقضات الكثرية يف احلاقدين عىل رسول اهلل  ،فهم يصفون بأوصاف متلفة متناقضة يدرك أي عقل تناقضها.
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لقد ذكر ابن عباس أن قريشا دعت رسول اهلل  إىل أن يعطوه ماال فيكون أغنى رجل بمكة
ويزوجوه ما أراد من النساء ،فقالوا :هذا لك يا حممد وكف عن شتم آهلتنا وال تذكر آهلتنا
بسوء ،فإن مل تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صالح ،قال :ما هي؟ قالوا:
تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة ،فقال ( :حتى أنظر ما يأتيني من ريب) ،فجاء الوحي من
ون َو َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ون َال َأ ْع ُبدُ َما َت ْع ُبدُ َ
عند اهللُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافِ ُر َ
ون َما َأ ْع ُبدُ َو َال َأنَا عَابِدٌ َما
ون َما َأ ْع ُبدُ َل ُك ْم ِدينُ ُك ْم َو ِ َِل ِد ِ
َع َبدْ ُت ْم َو َال َأ ْن ُت ْم عَابِدُ َ
ين﴾ [الكافرون 1 :ـ  ،]6وأنزل اهللُ ﴿ :ق ْل
ِ ِ
ِ ِ ِ
اجل ِ
ِ ِ
اه ُل َ
ْت
رشك َ
َري اهللهِ َت ْأ ُم ُر ِّ
وين َأ ْع ُبدُ َأ ُّ َهيا ْ َ
ون َو َل َقدْ ُأوح َي إ َل ْي َك َوإ َىل ا هلذي َن م ْن َق ْبل َك َلئ ْن َأ ْ َ
َأ َفغ ْ َ
ارسين ب ِل اهللهَ َفا ْعبدْ و ُكن ِمن ه ِ
َليحب َطن عَم ُل َك و َل َت ُكو َنن ِمن ْ ِ
ن﴾ [الزمر 64 :ـ ]66
الشاك ِري َ
ُ َ ْ َ
اخل ِ َ َ
ه َ َ
َ
َ َْ ه َ
( )1

قال آخر :ويف حديث آخر عن سعيد بن ميناء موىل أيب البخرتي قال :لقي الوليد بن
املغرية والعايص بن وائل ،واألسود بن املطلب وأمية بن خلف رسول اهلل  ،فقالوا :يا
حممد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ،ولنشرتك نحن وأنت يف أمرنا كله ،فإن كان الذي
نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظ ًا ،وإن كان الذي أنت عليه
أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظ ًا فأنزل اهللُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [الكافرون:
 ]1حتى انقضت السورة (.)2
التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :أال ترى أن ما عرضه عليه املرشكون فرصة
عظيمة كان يمكنه استثامرها ليحوهلم إىل صفه ،فإن حتولوا فبها ونعمت ،وإن مل يتحولوا
عاد إىل أسلوبه الطبيعي الذي بدأ به؟

( )1رواه ابن جرير وابن أيب حاتم والطرباين.
( )2رواه ابن جرير وابن أيب حاتم وابن األنباري يف املصاحف.
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سكت املهرج ،فقال أحد احلكامء :لقد اختار حممد  أن يسري يف دعوته بحسب ما
سن اهلل له من أسلوب حتى حيافظ عىل صفاء الدعوة ،وحتى ال تصبح الغاية مربرا
للوسيلة.
قال آخر :ولذلك ،فإن حممدا  يف مجيع مراحل حياته الدعوية مل جير وراء أي
مكسب رسيع وهني إذا كان وراءه تفريطا يف جزء بسيط من الرسالة التي كلف هبا.
قال آخر :وحسبك ما ذكرناه لك من آيات العتاب التي عاتب اهلل فيها نبيه  حني
انرصف إىل املستكربين يدعوهم طمعا يف أن يفتح اهلل عىل البسطاء بسببهم ،فنهي عن ذلك،
وأمر بالعودة للمستضعفني.
قال أحد احلضور :وعينا هذا الشاهد واقتنعنا به ،فحدثنا عن الشاهد الثاين.
قال أحد احلكامء :لقد نص اهلل تعاىل عىل هذا الشاهد يف قولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْزه ِّم ُل ُق ِم
ِ
ص ِمنْ ُه َقلِ ًيال َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
آن ت َْرتِ ًيال إِنها َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك
ال هل ْي َل إِ هال َقلِ ًيال ن ْص َف ُه َأ ِو ا ْن ُق ْ
َقو ًال َث ِق ًيال إِ هن ن ِ
َاش َئ َة ال هل ْي ِل ِه َي َأ َشدُّ َو ْطئًا َو َأ ْق َو ُم ِق ًيال إِ هن َل َك ِيف الن َهه ِار َس ْب ًحا َط ِو ًيال َوا ْذ ُك ِر
ْ
ب َال إِ َله إِ هال ُهو َف ه ِ
اس َم َر ِّب َك َو َت َبت ْهل إِ َل ْي ِه َت ْبتِ ًيال َر ُّب املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
ات ْذ ُه َوكِ ً
يال﴾ [املزمل 1 :ـ ]9
َ
َ
ْ
قال آخر :فهذه اآليات التي تأمر بقيام الليل من أول ما نزل من القرآن الكريم ،وقد
ظل رسول اهلل  طول حياته يامرس ما أمر به فيها من أوامر إىل أن توفاه اهلل تعاىل.
قال آخر :وقد ظل رسول اهلل  عىل هذا احلال مع نزول التخفيف ،وقد سئلت
زوجته عائشة عن قيامه بالليل فقالت للسائل :ألست تقرأَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املُْزه ِّم ُل﴾

[املزمل]1 :

قالت :بىل .قالت :هو قيامه ( ..)1وعنها قالت :كان النبي  قلام ينام من الليل ملا قال اهلل

( )1رواه حممد بن نرص يف كتاب الصالة واحلاكم.
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ِ

لهُ ﴿ :ق ِم ال هل ْي َل إِ هال َقل ً
يال﴾ [املزمل]2 :

()1

التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :هل ترى من املمكن أن يظل حمتال مادع يف
مثل اجلو احلرج الذي عاش فيه رسول اهلل  كل تلك املدة ال ينام من الليل إال قليال؟
قال آخر :هل زرت الصحراء ،وعاينت بنفسك شدة حرها؟
قال املهرج :أجل ..ولكن قومي تغلبوا عىل حرها بام أبدعوا من مكيفات؟
قال أحد احلكامء :لقد كان حممد  ـ كام تعلم ـ يعيش يف صحراء شديدة احلر ..ومل
يكن له مكيفات ..وكان يف ذلك اجلو الشديد حريصا عىل الصوم حرصا ال يقل عن حرصه
عىل الصالة ،بل كان فوق ذلك ال يسارع إىل اإلفطار إذا حل وقته كام يسارع الناس ،بل
كان يواصل ..أي يصل يف صومه ليله بنهاره.
قال آخر :هل يمكن لرجل أن جيمع كل هذا اجلهد والنشاط الذي ال نظري له ،بل ال
يطيقه غريه ،ثم يكون فوق ذلك حمتاال؟
قال أحد احلضور :وعينا هذا ،فحدثنا عن الشاهد الثالث.
﴿و َال َمتُده هن َع ْينَ ْي َك إِ َىل َما َم هت ْعنَا بِ ِه
قال أحد احلكامء :هو ما نص عليه قوله تعاىلَ :
ِ ِ
َأزْ واجا ِمنْهم زَ ْهر َة ْ ِ
ِ ِ ِ
ري َو َأ ْب َقى﴾ [طه]131 :
َ ً ُ ْ َ
احلَ َياة الدُّ ْن َيا لنَ ْفتن َُه ْم فيه َورزْ ُق َر ِّب َك َخ ْ ٌ
هنا انتفض املهرج ،وكأنه وجد فريسة يريد االنقضاض عليها ،وقال :كيف تقول
هذا ..وحممد كان يتزوج من النساء ما يشاء ..بل أبيح له أن يتزوج أكثر مما يتزوج سائر
املسلمني؟
قال أحد احلكامء :أجبني وكن صادقا يف جوابك ..وأرجو أن ال تعتصم بالصمت.

( )1رواه عبداهلل بن أمحد يف زوائد الزهد وحممد بن نرص يف كتاب الصالة.
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قال املهرج :سأجيبك فاسأل ما بدا لك.
قال أحد احلكامء :أرأيت لو أن اهلل رزقك امرأة شابة مجيلة يمتلئ قلبك حمبة هلا،
ومتتلئ هي حمبة لك ..ثم ُتكلف بعد ذلك بأن تتزوج معها امرأة عجوزا مسنة ،ثم تقسم
لكليهام بعدل ال نظري له ..أتطيق ذلك؟
قال املهرج :من الصعب عىل املرء أن يفعل ذلك.
قال أحد احلكامء :فقد ُكلف حممد  بأن يفعل ذلك ..وكلف معها أن يعيش حياة
بسيطة ال تتلف عن حياة أبسط الفقراء ..وكلف فوق ذلك أن يعيش مع البسطاء من
رب َن ْف َس َك َم َع ا هل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َر ه ُهب ْم بِا ْل َغدَ ِاة
﴿و ْ
الناس ،وأن يصرب معهم ،كام قال تعاىلَ :
اص ِ ْ
ِ
ون َو ْج َه ُه َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
يش ُي ِريدُ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َال ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ
َوا ْل َع ِّ

﴿و َال َت ْط ُر ِد ا هل ِذي َن َيدْ ُع َ
َع ْن ِذك ِْرنَا َوا هت َب َع َه َوا ُه َوك َ
ون َر ه ُهب ْم
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾ [الكهف ،]28 :وقالَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
يش ٍء َو َما ِم ْن ِح َسابِ َك َع َل ْي ِه ْم ِم ْن
ون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك م ْن ح َس ِاهبِ ْم م ْن َ ْ
بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
ٍ

ِ

ِ

ون م َن ال ه
يشء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
ظاملنيَ ﴾ [األنعام]52 :
َ ْ
قال آخر :وقد قام رسول اهلل  بام اقتضته هذه األوامر من واجبات خري قيام ،فكان
ينهض لكل مسكني ،ويقوم لكل حمتاج ..وأنت تعلم كثرة املساكني ،وكثرة احلاجات.
قال آخر :وقد قال العباس لرسول اهلل  بعد أن رأى اجلهد الذي يصيبه جراء ذلك:
يا رسول اهلل إين أراهم قد آذوك ،وآذاك غبارهم ،فلو اتذت عريشا تكلمهم فيه ،فقال
رسول اهلل ( :ال أزال بني أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثويب ،ويؤذيني غبارهم ،حتى
()1

يكون اهلل هو الذي يرمحني منهم)

( )1مسند الدارمي ()214 /1
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التفت أحد احلكامء إىل املهرج ،وقال :هل يمكن ملحتال مادع كسول أن يفعل هذا؟
قال املهرج :هناك من يفعله.
قال أحد احلكامء :هناك من يفعله أياما أو أشهرا أو أسابيع ..ولكن ليس هناك زعيم
يف الدنيا يستطيع أن يصرب عىل البقاء طول عمره يعيش املسكنة ،ويعيش مع املساكني يف
الوقت الذي يستطيع فيه أن يتنعم بأرفه عيش ،وأمتع حياة.
قال أحد احلضور :وعينا هذا ..فحدثنا عن الشاهد الرابع.
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن
قال أحد احلكامء :هو ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ه
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللهُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
هاس إِ هن اهللهَ َال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
َر ِّب َك َوإِ ْن َمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب هلغ َ
ِ
ن﴾ [املائدة]67 :
ا ْلكَاف ِري َ
قال املهرج :فام يف هذا الشاهد إن اآلية تأمر حممد بالبالغ ..وهي تعترب تقصريه فيه
تقصريا يف أمر اهلل؟
قال أحد احلكامء :إن هذه اآلية حتمل أخطر األوامر اإلهلية وأكثرها ثقال( ..)1فالبالغ
والدعوة بني قوموا ألفوا ما هم فيه من حياة يشء ال يطيقه إىل الكبار من الناس..
قال املهرج :فهل أدى حممد هذا الواجب كام أمر به؟
قال أحد احلكامء :لو اجتمعت البرشية مجيعا عىل أن تقوم بام قام به  ،فإهنا ال
تطيق ..لقد قام رسول اهلل  بام تعجز اجلبال عنه ..وقد حتمل يف سبيل ذلك أذى املرشكني
واملنافقني واليهود ومن يف حكمهم بالصرب تارة وباجلهاد معهم تارة أخرى طيلة ربع قرن
( )1وقد ورد يف سبب نزول اآلية الكريمة أنه ملا انرصف رسول اهلل  من حجة الوداع نزل أرضا يقال له :ضوجان ،فنزلت اآلية ،فلام نزلت عصمته
من الناس نادى :الصالة جامعة فاجتمع الناس إليه ،وقال :من أوىل منكم بأنفسكم :فضجوا بأمجعهم فقالوا :اهلل ورسوله فأخذ بيد عيل بن أيب طالب ،وقال:
من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ..رواه ابن أيب عاصم ( )1374والنسائي يف خصائص
عيل ( ،)88وغريمها.
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من الزمن تقري ًبا.
قال آخر :لقد أقام رسول اهلل  يف مكة بعد بدء التبليغ عرش سنني ،يدعو إىل أصول
اإليامن وكليات الدين ،من التوحيد اخلالص ،والعمل الصالح ،وتزكية النفس بتطهريها
من أدران الرذائل ،وحتليتها بأحاسن األخالق وعقائل الفضائل ،صابرا مع السابقني من
املؤمنني ،عىل االضطهاد واألذى من املرشكني ..وقد عرضوا عليه حينها كل يشء عىل أن
يرتك هذا األمر ،ولو كان خرج لطلب الرياسة آلثرها عىل الضعف والفقر.
قال آخر :ثم هاجر رسول اهلل  إىل املدينة ،وفيها ازدادت جهوده ،وضم إليها
اجلهاد يف سبيل اهلل حلامية الدعوة ،ومحاية مكتسباهتا ..فكاد  داعية معلام جماهدا ال هيدأ
أبدا ،وال يسكن إىل راحة.
قال آخر :وقد أثمرت هذه اجلهود العظيم من الثامر ما ال يزال الناس ينعمون به إىل
اليوم ..وقد شهد له بنجاحه يف تلك الوظيفة التي كلف هبا اجلموع الكثرية من الناس،
سواء كانوا من صحابته أو من غريهم يف حجة الوداع حينام قال هلم أثناء خطبته بوادي
عرنة يف يوم عرفة :أنتم مسؤولون عني فام أنتم قائلون؟ قالوا( :نشهد أنك قد بلغت وأديت
ونصحت) ،فقال بأصبعه السبابة ـ يرفعها إىل السامء وينكبها إىل الناس ـ( :اللهم اشهد اللهم
()1

اشهد ،ثالث مرات)
أمراض:

قلنا :حدثتنا عن املشهد الثالث ..فحدثنا عن املشهد الرابع.
قال :يف املشهد الرابع ،سمعت الرد عىل شبهة أخرى ال تقل عن الشبه السابقة ،وهي

( )1أمحد ()495 /1
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تصوري له كإنسان مريض بمختلف األمراض النفسية والعصبية ،وأن كل ما يدعيه من
الوحي مل يكن إال بسبب تلك األمراض.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت شخصا يلبس مئزر األطباء ،وهو يدعو الناس
لالستامع لتوجيهاته الصحية ،فاجتمع له الكثري من الناس ،ومنهم احلكامء السبعة الذين
كنت أتبعهم حيثام ساروا ..وعندما اجتمعوا قال هلم :هل تعرفون البالد التي يسكنها
املسلمون؟
قالوا :وكيف ال نعرفها؟ ..نحن عىل أرض واحدة ،وتظللنا سامء واحدة.
قال الطبيب :فتلك البالد هي موطن أخطر األمراض النفسية.
قالوا :مل؟
قال الطبيب :لقد عرفت من خالل خربيت الطويلة مع املرىض أن كل من يصدق
مريضا نفسيا أو يعجب به ُيصاب بنفس أمراضه ..فعدوى األمراض النفسية تتلف عن
عدوى األمراض العضوية ،فتلك تنتقل باجلراثيم والفريوسات ،وهذه تنتقل باملحبة
والتأثر وامليالن والذوبان.
قالوا :فمن هذ الذي أحبوه حتى مرضوا بحبه؟
قال الطبيب :ومن غري حممد؟
قالوا :إنا نسمع أحاديث طيبة عن حممد ..ومل نسمع أن به مرضا نفسيا.
قال الطبيب :مرض نفيس واحد!؟ ..بل إن كل أمراض الدنيا النفسية والعصبية
اجتمعت فيه..
هنا نطق أحد احلكامء وقال :هل دخل حممد عيادتك يف يوم من األيام؟
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ضحك الطبيب ضحكا شديدا ،وقال :ال شك أن معلومات هذا الرجل املسكني يف
التاريخ معلومات هزيلة.
قال أحد احلكامء :وما عالقة التاريخ بالطب؟
قال الطبيب :كيف يدخل حممد عياديت ،وقد مات منذ مئات السنني؟
قال أحد احلكامء :فكيف عرفت أنه مريض ،وأنه اجتمعت فيه مجيع األمراض
النفسية ،بل والعصبية؟
قال الطبيب :ذلك ليس صعبا ملن هو يف مثل اختصايص ،فمن السهل أن تدرس
سلوك أي كان لتحكم عليه بعد ذلك بالصحة أو املرض.
قال أحد احلكامء :فهل عرفت من خالل سلوك حممد  وحياته ما أصيب به من
أمراض نفسية؟
قال الطبيب :أجل ..وقد اعتمدت يف ذلك عىل أدق الدراسات ،وأكثرها
موضوعية ..الشك أنك تعرف ذلك العالمة الباحث املدقق جولد تسيهر ..لقد كانت
أبحاثه القيمة أ هم مراجعي ،لقد قال يف كتابه (العقيدة والرشيعة ىف اإلسالم) عن حممد:
(وىف خالل النصف األول من حياته اضطرته مشاغله إىل االتصال بأوساط استقى منها
أفكار ًا أخذ جيرتهيا ىف قرارة نفسه ،وهو منطو ىف تأمالته أثناء عزلته ،ومليل إدراكه وشعوره
للتأمالت املجردة ،والتى يلمح فيها أثر حالته املرضية ،نراه ينساق ضد العقلية الدينية
()1

واألخالقية لقومه األقربني واألبعدين)

قال أحد احلكامء :فام هي األمرض التي استخلصتها من خالل دراستك ملحمد 

( )1العقيدة والرشيعة ىف اإلسالم ص.112
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من هذه املراجع؟
قال الطبيب( :)1قائمة طويلة من األمراض منها ما سبقت إىل معرفته ،ومنها ما كان
ِل براءة اكتشافه ..أما ما سبقت إليه ،فقد سبقني شربنجر وجوستاف فايل وغريهم إىل أنه
كان مصابا بحاالت من الرصع ،يغيب فيها عن الناس وعام حوله ،ويظل ملقى عىل أثرها
بني اجلبال ملدة طويلة ،يسمع له عىل إثرها غطيط كغطيط النائم ،ويتصبب عرقا ،ويثقل
جسمه ،وتعرتيه التشنجات ،وترج منه الرغوة ،فإذا أفاق ذكر أنه أوحى إليه ،وتال عىل
أتباعه ما يزعم أنه وحى من اهلل.
قال آخر( :)2وسبقني بعضهم إىل اعتبار حالته حالة هسترييا ،وهتيج عصبي ،يظهر
عليه أثرها ىف مزاجه العصبى القلق ،ونفسه كثرية العواصف بشكل غامض ،حتى كان
يصل به األم ر أن ال يفرق بني تعاقب الليل والنهار ،وقد هزل عىل إثرها جسمه ،وشحب
لونه ،وخارت قواه.
قال آخر :وسبقني آهرون إىل أن به نوعا من اهلوس ..لقد قال بعضهم معربا عن
ذلك( :ونرى حممدا الثاقب النظر من الناحية العلمية من ذوى اهلوس ،كام هو شأن أكثر
()3

مؤسسى الديانات)

قال أحد احلكامء :فام الذي أضفت أنت إىل ما ذكروه؟
قال الطبيب :لقد نسيت أن أخربكم بأين ـ باإلضافة إىل تصيص الطبي ـ رجل دين..
ال تستغربوا ذلك ..ففي املسيحية يمكنك أن جتمع بني كونك عاملا وبني كونك رجل دين.

( )1اإلسالم واملسترشقني لنخبة من العلامء ص.2.2
( )2مقدمة القرآن ملونتجمرى وات ص ،18 ،17ومقدمة القرآن لبل ص.3 ،29
( )3الوحى القرآنى ىف املنظور االسترشاقى ونقده للدكتور حممود ماىض ص.123 ،1.9
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قال أحد احلكامء :فام الذي أفادك كونك رجل دين يف التعرف عىل أمراض حممد ؟
قال الطبيب :بفضل كوين رجل دين عرفت الرس الذي تاه فيه الناس والذي يفرس
مجيع أمراض حممد.
قال أحد احلكامء :فام هو؟
قال الطبيب :الشيطان ..إن حممدا مصاب بأمراض شيطانية ..البعض يسميها
أمراض روحانية ،وأنا أسميها أمراضا شيطانية.
قال أحد احلكامء :فهذه هي قائمة األمراض التي نسبتها ملحمد؟
قال الطبيب :وهل تستهني بكل هذه القائمة؟
قال أحد احلكامء :ال ..ولكني أردت فقط أن أحصيها.
قال الطبيب :فهذه هي األمراض ..ويمكنك أن حترصها يف ثالثة أنواع من
األمراض :أمراض عصبية ..وأمراض نفسية ..وأمراض روحانية(.)1
قال أحد احلكامء :لقد سمعت لتحاليلك ..فهل تأذن ِل يف أن أجيبك؟
قال الطبيب :عم جتيبني؟
قال أحد احلكامء :أنتم ـ معارش األطباء ـ تتلفون أحيانا يف وصف مريض ببعض
األمراض ،أو عدم وصفه؟
قال الطبيب :ذلك صحيح.
قال أحد احلكامء :فلذلك سأستعرض من خالل حياة حممد  ما يبني وجه احلق فيام
ذكرناه ..فنعرف إن كان حقيقة مريضا أم ال.

( )1رددنا عىل النوع األخري من األمراض بتفصيل يف كتاب [النبي املعصوم] ،ولذلك نكتفي هنا بالنوعني األولني.

530

قال الطبيب :قل ما تشاء ..فيل صدر أوسع من املحيط.
أمراض عصبية:
قال أحد احلكامء :فلنبدأ باألمراض العصبية ..فقد ذكرت بأن هناك من اعترب النبي
 مصابا بالرصع.
قال الطبيب :ذلك صحيح ..ولقوله الدالئل الكثرية يف حياة حممد.
قال أحد احلكامء :قبل أن أجيبك بام يقتضيه املنطق أجيبك بام ذكره بعض قومك،
اسمع ملا يقول املسترشق الطبيب ماكس مايرهوف الذي قال ردا عىل من نسب هذا املرض
ملحمد ( :أراد بعضهم أن يرى ىف حممد رجال مصابا بمرض عصبى أو بداء الرصع ،ولكن
تاريخ حياته من أوله إىل آخره ،ليس فيه شئ يدل عىل هذا ،كام أن ما قام به فيام بعد من
()1

الترشيع واإلدارة يناقض هذا القول)

قال آخر( :)2ومثله قال (بودِل) يف كتابه (الرسول حياة حممد) مفندا هذا الزعم( :ال
يصاب بالرصع من كان يف مثل الصحة التي كان يتمتع هبا حممد حتى قبل وفاته بأسبوع
واحد( ، )3وإن كان ممن تنتابه حاالت الرصع كان يعترب جمنونا ،ولو كان هناك من يوصف
بالعقل ورجاحته ،فهو حممد)
قال آخر :بعد هذا أجبنا ..هل كان قوم حممد حريصني عىل تتبع كل ثغرة يمكنهم
من خالهلا نرش الفضائح التي تشوه حممدا ؟

( )1اإلسالم والرسول ىف نظر منصفى الرشق والغرب ،أمحد بوطامى ص.162
( )2خلصنا هنا ما ذكرناه يف كتاب :النبي املعصوم ،ص ،293فام بعدها.
( )3كان النبي  أصح الناس بدنا وأقواهم جسام ،وأوصافه التي تناقلها الرواة تدل عىل البطولة اجلسامنية .وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة بن عبد
يزيد فرصعه ،وكان ركانة هذا مصارعا ماهرا ،ما قدر أحد أن يأيت بجانبه إىل األرض ،وملا عرض عليه النبي  الدعوة قال :صارعني فإن أنت غلبتني آمنت
أنك رسول اهلل ،فصارعه الرسول فغلبه ،فقيل إنه أسلم عقب ذلك(التاريخ الكبري رقم  )1146واملصاب بالرصع ال يكون عىل هذه القوة.
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قال الطبيب :أجل ..ذلك صحيح ..وأنا ال أعتربها فضائح ،بل أعتربها حقائق.
قال أحد احلكامء :فهل سجل التاريخ أهنم رموه هبذا الداء الذي كان معروفا
عندهم ،كام كان معروفا عند مجيع شعوب العامل؟
قال الطبيب :لكنهم رموه باجلنون؟
قال أحد احلكامء :الرمي باجلنون متلف عن الرمي بالرصع ..وأنت وهم ومجيع
العامل تعلمون أن ترصفات حممد  أبعد الترصفات عن ترصفات املجانني.
قال الطبيب :لعل قومه مل تكن لدهيم معرفة مفصلة بالرصع ،فلذلك توقفوا عن
رميه به.
قال أحد احلكامء :ولكنهم كانوا يعرفونه؟
قال الطبيب :ربام كانوا يعرفون نوعا واحدا ..فللرصع أنواع كثرية.
قال أحد احلكامء :فصفها ِل لنرى مدى انطباقها عىل حممد .
قال الطبيب :منها الرصع األصغر ،ومن أعراضه :الرسحان ..وفقدان الذاكرة..
وفقدان ال كالم ،أو الكالم غري املفهوم ..وتوقف اجلسم عن أي حركة تليها رمشات يف
العينني ..وفقدان النشاط العادي ..ومنها الرصع األكرب ،ومن أعراضه تصلب يف اجلسم..
واحتقان يف الوجه ..وهزات متكررة يف اجلسم كله ..ولعاب كثيف يف الفم ..وعض
للسان ..ومنها الرصع البؤري ،ويكون املريض فيه يف كامل وعيه ،وقد يتذكر ما حصل له
خالل النوبة ،ومن أعراضه تشنجات حركية ..وتشنجات حسية ..وتيالت مرئية أو
سمعية أو شميه (هالوس) ..وإحساس داخيل باخلوف.
قال أحد احلكامء :أرى أن املنهج العلمي يستدعي أن نبحث من خالل ما ورد يف
حياة النبي  عام ينطبق عىل ما ذكرت من أعراض.
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قال الطبيب :وذلك ما نفعله نحن.
قال أحد احلكامء :فلنبدأ بالرصع األصغر ،فقد ذكرت من أعراضه الرسحان..
وفقدان الذاكرة ..وفقدان الكالم ،أو الكالم غري املفهوم ..وتوقف اجلسم عن أي حركة
تليها رمشات يف العينني ..وفقدان النشاط العادي.
قال الطبيب :ذلك صحيح.
قال أحد احلكامء :فهل يمكن لرجل يتسم بكل هذا الضعف أن يؤسس أمة ال يزال
هلا وجود إىل اليوم؟
قال آخر :وهل يمكن ملن كان عاجزا عن الكالم ،أو كان كالمه غري مفهوم أن يرتك
من التعاليم املمتلئة باحلكمة ما مل تزده األيام إال إثباتا؟
قال آخر :وهل يمكن ملن ك ان شارد الذهن أن حتمل حياته ..بل دقائق حياته
وثوانيها ..من األمحال ما تنوء به اجلبال؟
قال آخر :إن الذي ذكرت ال ينجح يف حياته البسيطة العادية ،فكيف برجل محل كل
األثقال ،وحتمل كل املتاعب واملشاق ،ومل تكن له يف حياته حلظة من السكون والراحة.
ب َوإِ َىل
قال آخر :لقد قال ربه يأمره بالتفرغ إليه يف حال الراحةَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ
َب﴾ [الرشح 7 :ـ  ،]8وقال خيربه عن ليله﴿ :إِ هن َر هب َك َي ْع َل ُم َأن َهك َت ُقو ُم َأ ْدنَى ِم ْن ُث ُل َث ِي
َر ِّب َك َف ْارغ ْ
ال هل ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه﴾ [املزمل ،]20 :وقال خيرب عن عظم األمانة التي حتملها﴿ :إِنها َسنُ ْل ِقي
ِ

َع َل ْي َك َق ْو ًال َثق ً
يال﴾ [املزمل]5 :
قال آخر :فهل يمكن ملن محل كل هذه األثقال ،فحملها خري محل أن يكون بذلك
الضعف والقصور؟
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :أرى أن قومك ممن يرمون حممدا بالرصع
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يقصدون الرصع األكرب ،الذي ذكرت من أعراضه تصلب اجلسم ..واحتقان الوجه..
وهزات متكررة يف اجلسم كله ..ولعاب كثيف يف الفم ..وعض للسان.
قال الطبيب :أجل ..وأدل دليل عىل ذلك ما تسمونه بالوحي ..فام الوحي يف نظرنا
ـ معرش األطباء ـ سوى نوبة من نوبات الرصع األكرب.
قال أحد احلكامء :إن هذا يستدعي النظر يف هيئة الوحي الذي كان يعرض للنبي ،
ومقارنة ذلك بام وصفت من أعراض الرصع األكرب.
قال الطبيب :ذلك صحيح.
قال أحد احلكامء :لقد ورد يف النصوص ذكر أربعة أنواع من الوحي ،وسنرى مدى
عالقة هذه األنواع بام ذكرت من أعراض.
قال الطبيب :فام النوع األول؟
قال أحد احلكامء :الرؤيا الصادقة ،فقد روي أهنا كانت مبدأ وحيه  ،ففي احلديث:
(أول ما بدئ به رسول اهلل  من الوحى الرؤيا الصاحلة ىف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال
()1

جاءت مثل فلق الصبح)

قال آخر :بل قد نص القرآن عىل هذا عند ذكره لرؤيا إبراهيم عليه السالم ىف املنام
الس ْع َي َق َال َيا ُبن هَي إِ ِّين َأ َرى
من ذبح ولده إسامعيل عليه السالم ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل هام َب َلغَ َم َع ُه ه
ِيف املَْنَا ِم َأ ِّين َأ ْذبح َك َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل ما ُتؤْ مر ست ِ
َجدُ ِين إِ ْن َشا َء اهللهُ ِم َن
َ َ
َ ُ
َ َُ َ
َ
ْ َ
ن﴾ [الصافات]102 :
الصابِ ِري َ
ه
قال آخر :فهل ترى يف هذا النوع من الوحي أي عرض من أعراض الرصع؟

( )1رواه البخاري.
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سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :ال ..وال يمكنك إال أن تقول ذلك ،وإال لكان
كل اخللق مصابني بالرصع..
قال رجل من القوم :فحدثنا عن النوع الثاين.
قال أحد احلكامء :النوع الثاين من الوحي هو اإلهلام والقذف ىف القلب من غري رؤية
ملك ،وذلك بأن يلقى اهلل أو امللك املوكل بالوحى ىف قلب النبي  ما يريد ،مع تيقنه  أن
ما ألقى إليه وحي من قبل اهلل تعاىل.
َان لِ َب َ ٍ
﴿و َما ك َ
رش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللهُ إِ هال
قال آخر :وقد أشار إىل هذه الكيفية قوله تعاىلَ :
ح ًيا﴾ [الشورى]51 :
َو ْ

قال آخر :ومن الوحي املتنزل هبذه الصورة ما نص عليه قوله ( :ليس من عمل
يقرب إىل اجلنة إال أمرتكم به ،وال عمل يقرب إىل النار إال قد هنيتكم عنه ،وال يستبطئن
أحد منكم رزقه ،إن جربيل عليه السالم ألقى ىف روعى أن أحد ًا منكم لن خيرج من الدنيا
حتى يستكمل رزقه فاتقوا اهلل أهيا الناس ،وأمجلوا ىف الطلب ،فإن استبطأ أحد منكم رزقه
()1

فال يطلبه بمعصية اهلل ،فإن اهلل ال ينال فضله بمعصية)

قال آخر :فهل ترى يف هذا النوع من الوحي أي عرض من أعراض الرصع؟
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :ال ..وال يمكنك إال أن تقول ذلك ،فكل إنسان
جيد يف ذهنه ـ أحيانا كثرية ـ من اخلواطر واألفكار ما مل يكن خيطر له عىل بال.
قال الطبيب :لكني ال أسلم أن ذلك وحي من اهلل.
قال أحد احلكامء :ال هيمني أن تسلم أو ال تسلم ..فتلك مسألة أخرى ..وهي

( )1رواه احلاكم وأبو نعيم ىف احللية.
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تستدعي بحثا آخر ..فنحن اآلن نناقش عالقة أنواع الوحي بالرصع الذي تذكره.
قال رجل من القوم :فحدثنا عن النوع الثالث.
قال أحد احلكامء :النوع الثالث هو تكليم اهلل نبيه بام يريد من وراء حجاب ،وهو ما
َان لِ َب َ ٍ
رش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللهُ إِ هال َو ْح ًيا َأ ْو ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
﴿و َما ك َ
اب﴾ [الشورى:
نص عليه قوله تعاىلَ :
]51

﴿و َك هل َم
قال آخر :هو نفس الوحي الذي حصل ملوسى عليه السالم كام قال تعاىلَ :
ِ
يام﴾ [النساء]164 :
وسى َتكْل ً
اهللهُ ُم َ
التفت أحد احلكامء إىل الطبيب ،وقال :هل ترى يف هذا النوع من الوحي عرضا من
أعراض الرصع؟
قال الطبيب :نعم ..فقد يرى املرصوع أشياء قبل حصول رصعه.
قال أحد احلكامء :فقد كان ما حصل ملوسى عليه السالم إذن نوع من الرصع ..فقد
ورد حديث اهلل مع موسى عليه السالم يف الكتاب املقدس ..وأنت كام ذكرت تؤمن
بالكتاب املقدس ،وجتمع بني الطب والدين يف ذلك.
قال آخر :فهل تعترب ما حصل ملوسى عليه السالم نوبة من نوبات الرصع؟
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :إن مل تعتربه من الرصع ،فال حيق لك أن تعترب ما
حصل لنبينا  من الرصع.
قال الطبيب :ولكن موسى كان نبيا.
قال أحد احلكامء :ونحن نعترب حممدا  كذلك نبيا..
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :لننتقل إىل النوع الرابع من أنواع الوحي ،وهو
نزول امللك وتكلمه مع رسول اهلل .
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قال آخر :ويف هذه احلالة قد يتمثل له امللك ىف صورة رجل ،فيكلمه كام يكلم البرش
بعضهم بعضا ،كام حصل لألنبياء قبله  ،فقد ذكر اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أن
املالئكة قدموا عليه ،فقدم هلم عجال حنيذا ،ومل يعرف أهنم مالئكة إال حني أفصحوا له عن
ِ
ِ
﴿ه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
يم املُْك َْر ِمنيَ إِ ْذ َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َقا ُلوا
حقيقة أمرهم ،قال تعاىلَ :
يث َض ْيف إِ ْب َراه َ
ون َف َرا َغ إِ َىل َأ ْهلِ ِه َف َجا َء بِ ِع ْج ٍل َس ِم ٍ
ني َف َق هر َب ُه إِ َل ْي ِه ْم َق َال َأ َال َت ْأ ُك ُل َ
َس َال ًما َق َال َس َال ٌم َق ْو ٌم ُمنْك َُر َ
ون
رشو ُه بِ ُغ َال ٍم عَلِي ٍ
م﴾ [الذاريات 24 :ـ ]28
َف َأ ْو َج َس ِمن ُْه ْم ِخي َف ًة َقا ُلوا َال َت ْ
َف َو َب ه ُ
قال آخر :وعىل هذا األسلوب من أساليب الوحي كان جربيل عليه السالم يتنزل
عىل حممد  متخذا صورة رجل ،بحيث يراه النبى  وحده ويكلمه بام أراد فيعى عنه ما
يقول ،ويدل عىل ذلك قوله  ،ملا سئل كيف يأتيك الوحى؟ قال( :وأحيان ًا يتمثل ىل امللك
( )1

رج ً
ال فيكلمنى فأعى ما يقول)

قال آخر :وأحيانا يصحب جميئ الوحي شدة يراها كل من حرض الوحي ،ويكون
جمئ امللك بصوت يشبه صلصلة اجلرس ،فيوحى إليه بام شاء اهلل وحيه ،وقد دل عىل ذلك
قوله  ملا سئل كيف يأتيك الوحى؟ قال( :أحيان ًا يأتينى مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشده
()2

عىل فيفصم عنى ،وقد وعيت عنه ما قال)

قال آخر :ووصف احلارضون حاله عند نزول الوحي ،فقالوا( :ولقد رأيته ينزل
عليه الوحى ىف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنه ،وإن جبينه ليتفصد عرق ًا)

()3

التفت أحد احلكامء إىل الطبيب ،وقال :أظن أن هذا هو ما كنت تبحث عنه.

( )1موطأ مالك ()203 /1
( )2موطأ مالك ()203 /1
( )3موطأ مالك ()203 /1

537

قال الطبيب :أجل ..فهذه احلالة ال أتصور إال أهنا صورة من صور الرصع ،أو
عرض من أعراضه.
قال أحد احلكامء :قبل أن أناقشك يف هذا اسمح ِل أن أقرأ عليك ما ورد يف اإلنجيل
عن املسيح عليه السالم ..فقد جاء فيه( :ثم انطلق وذهب كعادته إىل جبل الزيتون ،وتبعه
التالميذ أيضا .وملا وصل إىل املكان ،قال هلم :صلوا لكي ال تدخلوا يف جتربة وابتعد عنهم
مسافة تقارب رمية حجر ،وركع يصيل قائال :ياأيب ،إن شئت أبعد عني هذه الكأس .ولكن،
لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك .وظهر له مالك من السامء ليقويه .وإذ كان يف رصاع ،أخذ
يصيل بأشد إحلاح؛ حتى إن عرقه صار كقطرات دم نازلة عىل األرض) [لوقا ]43 :22
قال آخر :أنت ترى يف هذا النص املسيح عليه السالم يظهر له املالك ،وأن عرقه صار
ينزل كقطرات الدم ..أال ترى أن هذا وصف مقارب للوحي الذي كان ينزل عىل رسول
اهلل ؟
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :لن أحدثك كرجل دين ..بل سأحدثك كطبيب،
فأجبني ..أليست احلمى عرضا من أعراض التهاب اللوزتني؟
قال الطبيب :بىل ..ما تقوله صحيح.
قال أحد احلكامء :أرأيت لو أن طبيبا كسوال راح يقيس حرارة كل من يأيت إليه من
املرىض ،فإذا وجد حرارة أي مريض مرتفعة اعتربه مريضا بالتهاب اللوزتني ..ووصف له
دواء ذلك؟
قال الطبيب :هذا طبيب جاهل ..فاحلمى عرض ألمراض كثرية ..وال يمكن أن
يعرف أحد نوع املرض إال بعد التشخيص الدقيق.
قال أحد احلكامء :فأخرب مجيع األطباء الذين نسبوا لرسول اهلل
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ما نسبوا من

األمراض عن جهلهم ..فقد استدلوا بالعرض وحده من غري أن يقوموا بأي تشخيص.
قال الطبيب :أنى هلم أن يقوموا بالتشخيص ..وحممد ليس بينهم.
قال أحد احلكامء :فكيف حكموا عليه إذن ..أم أنكم تعاجلون يف بالدكم املرىض
غيابيا؟
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :ال بأس ..فلنعترب كل ما تذكره صحيحا،
ولنحاول أن ننظر فيام يصدر من املرصوعني ..وندرسه دراسة متأنية ،ونقارنه بام جاء به
حممد  ..هل ترى هذا املنهج صحيحا؟
قال الطبيب :نعم ..هذا منهج صحيح ..ونحن نامرسه يف كل بحوثنا ودراساتنا.
قال أحد احلكامء :ألست تعلم أن املريض يف حالة الرصع متر بذهنه ذكريات أو
أحالم مرئية أو االثنان معا.
قال الطبيب :أجل ،ونحن نسميها باهلالوس.
قال أحد احلكامء :أمل يثبت الطب أن الذكريات التي متر باملريض البد أن يكون قد
عاش فيها املريض نفسه حتام.
قال الطبيب :أجل ..فالنوبة الرصعية ما هي إال تنبيه لصورة أو صوت مر باإلنسان
ثم احتفظ به يف ثنايا املخ ،وقد أمكن طبيا أجراء عملية التنبيه هذه بوساطة تيار كهربائي
صناعي سلط عىل جزء خاص يف املخ ،فشعر املريض بنفس اهلالوس التي تنتابه يف أثناء
نوبة الرصع ،وكلام تكررت نوبة الرصع تكررت نفس الذكريات أو اهلالوس فهذا مريض
يسمع أغنية أو قطعة من شعر ،أو حديثا من أي نوع كان يف نوبة رصعه ،ويتكرر سامعه هلا
يف كل نوبة ،والبد أن يكون ما سمعه يف النوبة قد سمعه يوما يف طفولته .أو شبابه ،أو قبل
مرضه ،وكذلك إذا كانت النوبة تثري منظرا البد أن يكون قد مر عليه.
539

قال أحد احلكامء :بتطبيق ما ذكرناه مما توصل إليه الطب احلديث يف حقائق الرصع
عىل ما يعرتي النبي  نجده يردد آيات ال يمكن إطالقا أن يكون قد سمعها من قبل يف
حياته.
قال آخر :فهل رأيت مرصوعا يف الدنيا نطق ـ يف حال رصع ـ بام نطق به حممد من
الكالم الذي ال زالت الدنيا حمتارة يف أرسار إعجازه؟
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :أنت تعلم أن كل مرصوع ينسى ما حدث له
أثناء النوبة.
قال الطبيب :وقد يذكره.
قال أحد احلكامء :إذا ذكره ،فإنه يتأمل لذكره ..ويتمنى لو شفي من حالته ..بل يبذل
أمواله من أجل ذلك ..أما حممد  ،فكان أحب األشياء إليه رؤية مالك الوحي ،وقد روي
أن رسول اهلل  قال جلربيل عليه السالم( :ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟) ،فنزل
ني َذلِ َك َو َما ك َ
َان َر ُّب َك
ني َأ ْي ِدينَا َو َما َخ ْل َفنَا َو َما َب ْ َ
﴿و َما َن َتنَزه ُل إِ هال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َك َل ُه َما َب ْ َ
قوله تعاىلَ :
ِ
نَس ًّيا﴾ [مريم]64 :
سكت الطبيب ،فقال أحد احلكامء :أرى أن هذا النوع من الرصع كان أبعد األمراض
عن حممد  ..وكان  أبعد الناس عنه ..فلننتقل إىل النوع الثالث من أنواع الرصع..
والذي سميته الرصع البؤري ،وذكرت أن املريض فيه يكون يف كامل وعيه ،وقد يتذكر ما
حصل له خالل النوبة ،ومن أعراضه تشنجات حركية ..وتشنجات حسية ..وتيالت
مرئية أو سمعية أو شميه (هالوس) ..وإحساس داخيل باخلوف.
قال آخر :والرد عىل هذا مثل الرد عىل ما سبق ..فهذه حالة مرضية ،أما ما كان
يعرض للنبي  ،فقد كان من أعىل مظاهر الصحة والكامل ..فقد كان  أكمل البرش عقال،
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وأشدهم فطنة ،وأصوهبم قوال ،وأحكمهم فعال ،وقد حتدى اهلل املرشكني الذين عرفوه
وعايشوه وخربوا حاله أن يثبتوا عليه جنونا أو اختالل عقل ،فلم يفعلوا ،ولو وجدوا ما
سكتوا قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنهام َأ ِع ُظ ُكم بِو ِ
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقو ُموا هللهِ َم ْثنَى َو ُف َرا َدى ُث هم َت َت َفك ُهروا َما
ْ َ
َ
ني يدَ ي ع ََذ ٍ ِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اب َشديد﴾ [سبأ]46 :
ِب َصاح ِب ُك ْم م ْن ِجنهة ِإ ْن ُه َو ِإ هال نَذ ٌير َل ُك ْم َب ْ َ َ ْ
قال آخر :فهذه اآلية الكريمة تقول جلميع أعداء حممد  يف مجيع فرتات التاريخ:
(ها هو ذا تاريخ حممد  وأحاديثه ،وسننه ،وآدابه ،وأخالقه ،ورشيعته ،حتت أنظاركم
فانظروا وتفكروا من غري هوى وال عصبية ىف جوانب ذلك كله ،واستخرجوا منه ـ ولن
تستطيعوا ـ ما يقيم عوج دعاواكم ،وأفك أباطيلكم ،ولكنكم علمتم أن حممدا  معصوم
بعصمة اهلل عز وجل ،الذى أرسله ليقوض بنيان الكفر والنفاق ،وهيدم رصح اإلحلاد.
أمراض نفسية:
قال رجل من القوم :لقد أجبتم عن شبهة األمراض العصبية ،فأجيبوا عن شبهة
األمراض النفسية.
قال الطبيب :أجل ..فإن سهل عليكم أن جتيبوا عن ذلك النوع من األمراض ،فإنه
يستحيل عليكم أن جتيبوا عن هذا النوع منها ..فإن طلبتم الدليل ،فلن يعز عيل طلب
الدليل ..لقد قال املسترشق بروكلامن ـ وهو اخلبري العارف بالتاريخ ـ عن عالقة حممد هبذا
النوع من األمراض( :بينام كان بعض معارصى النبى ،كأمية بن أبى الصلت ،شاعر
الطائف ،وهى بلدة بحذاء مكة ،يكتفون بوحدانية عامة ،كان حممد يأخذ بأسباب التحنث
والتنسك ،ويسرتسل ىف تأمالته حول خالصة الروحى ،لياىل بطوهلا ىف غار حراء قرب
مكة ،لقد حتقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة ،فكان يضج ىف نفسه هذا
السؤال ،إىل متى يمدهم اهلل ىف ضالهلم ،مادام هو عز وجل قد جتىل ،آخر األمر ،للشعوب
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األخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت ىف نفسه الفكرة أنه مدعو إىل أداء هذه الرسالة،
رسالة النبوة ،ولكن حياءه الفطرى حال بينه وبني إعالن نبوته فرتة غري قصرية ،ومل تتبد
شكوكه إال بعد أن خضع إلحدى اخلربات اخلارقة ىف غار حراء ،ذلك بأن طائفا جتىل له
هنالك يوما ،هو امللك جربيل ،عىل ما متثله حممد ىف ما بعد ،فأوحى إليه أن اهلل قد اختاره
هلداية األمة ،وآمنت زوجه ىف احلال برسالته املقدسة ،وحترر هو نفسه من آخر شكوكه بعد
أن تكررت احلاالت التى ناداه فيها الصوت اإلهلى وتكاثرت ،ومل تكد هذه احلاالت تنقىض
حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحى من عند اهلل)

()1

ابتسم أحد احلكامء ،وقال :إن ما ذكره هذا املؤرخ ال خيتلف كثريا عام رمى به
القرشيون حممدا  ..فقد اعتربوا النبى  رجال ذا خيال واسع وإحساس عميق ،فهو إذن
شاعر ،ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثريا عىل حواسه ،حتى خييل إليه أنه يرى ويسمع
شخصا يكلمه؛ وما ذاك الذى يراه ويسمعه إال صورة أخليته ووجد آناته ،فهو إذن اجلنون
أو أضغاث األحالم.
قال الطبيب :إن ما تقوله ال يزيد ما قاله بروكلامن وإخوانه املسترشقون إال تأكيدا.
قال أحد احلكامء :إن هذا االعرتاض يمكن أن يوجه ألي نبي من األنبياء الذي تؤمن
بنبوهتم ..فموسى عليه السالم كان رجال حيلم بإنقاذ قومه ..فلذلك تيل ذلك الوحي..
ثم انطلق منه ليدعي النبوة ،ويصبح نبيا لبني إرسائيل ..واملسيح كان يسمع يف األحياء
اليهودية اسم املسيح يردد صباح مساء ..فحلم بأن يصري مسيحا ،فصار مسيحا..
قال الطبيب :ولكن من ذكرهتم أيدوا بمعجزات خارقة دلت عىل صدق دعواهم.

( )1تاريخ الشعوب اإلسالمية ص.36
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قال أحد احلكامء :وحممد ُ أ يد بأضعاف ما أيدوا به ..بل ال تزال الدالئل الدالة
عليه حية ناضجة باحلياة.
قال الطبيب :فلنفرض أين تليت عن املسيح وموسى وسائر األنبياء ..فخاطبني
كطبيب ال كرجل دين.
قال أحد احلكامء :هل رأيت يف حياتك ..أو يف حياة البرش مجيعا ..رجال أميا يف بيئة
أمية حلم بأن يصري عاملا يبز كل العلامء بعلمه ،فتحقق له حلمه من غري أي سبب اكتسبه،
وال حيلة احتاهلا؟
قال الطبيب :مل حيدث ذلك.
قال أحد احلكامء( :)1فقد اشتمل الوحى اإلهلى الذى بلغه رسول اهلل  عىل أرسار
ىف الكون واألنفس واآلفاق ،ما كانت تطر عىل بال برش قط ومل يظهر تأويلها إال بعد تقدم
العلوم واملعارف ىف العرص األخري ،فكيف تكون هذه األرسار من داخل نفس النبى ،
وهى مل تطر له عىل بال.
قال آخر :ثم ..هل كان الدين الذى جاء به حممد  بعقائده وترشيعاته ىف العبادات
واملعامالت ،واحلدود ،واجلنايات ،واالقتصاد ،والسياسة ،واألخالق واآلداب ،وأحوال
السلم واحلرب ،مركوزا ىف نفسه  كل تلك املدة مل يبح به حتى بلغ تلك السن ..مع العلم
أن كل ما جاء به  وم ا بلغه من وحى اهلل من املعارف يعترب مناقضا لكل ما كان سائدا ىف
العامل حينئذ ،من عقائد ،كالوثنية ،واملجوسية ،والتأليه ،والتثليث ،والصلب ،وإنكار
البعث ،واليوم اآلخر.

( )1املدخل لدراسة القرآن الكريم (ص .)100
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قال آخر :ثم ..هل يمكن لألحالم النفسية أن تصنع التاريخ؟ ..وهل يمكن ألحد
أن يقول :إن التاريخ يمكن وضعه بإعامل الفكر ،ودقة الفراسة؟ ..أم أنك ترى أن حممدا
قد عارص تلك األمم اخلالية ،وتنقل فيها قرنا قرنا ،فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان
أو أنه ورث كتب األولني ،فعكف عىل دراستها حتى أصبح من الراسخني ىف علم دقائقها؟
قال آخر :لقد رد القرآن الكريم عىل هذه الشبهة ،فبني أن الوحي ليس نابعا من نفس
﴿وإِ هن ُه َل َتن ِْز ُيل
النبي  ،بل هو أمانة محلها جربيل عليه السالم من عند اهلل إليه ،قال تعاىلَ :
ٍ
ِ
رب ا ْلعاملَِنيَ نَزَ َل بِ ِه الروح ْاألَ ِمنيُ ع ََىل َق ْلبِ َك لِ َت ُك َ ِ
يب ُمبِ ٍ
ني﴾ [الشعراء:
ون م َن املُْنْذ ِري َن بِلِ َسان ع ََر ِ ٍّ
ُّ ُ
َ ِّ َ
 192ـ  ،]195وقال﴿ :إِ هن ُه َل َق ْو ُل رس ٍ
ني ُم َطا ٍع َث هم َأ ِم ٍ
ش َمكِ ٍ
ول ك َِري ٍم ِذي ُق هو ٍة ِعنْدَ ِذي ا ْل َع ْر ِ
ني َو َما
َ ُ
ني وما ُهو بِ َقو ِل َشي َط ٍ
ِ
احب ُكم بِمجنُ ٍ
ِ
ون َو َل َقدْ َرآ ُه بِ ْاألُ ُف ِق املُْبِ ِ
ني َو َما ُه َو ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
ان
ْ
ب بِ َضن ٍ َ َ َ ْ
َص ُ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َر ِجي ٍم َف َأ ْي َن ت َْذ َه ُب َ
يم﴾ [التكوير 19 :ـ ]28
ون إِ ْن ُه َو إِ هال ذك ٌْر ل ْل َعاملَنيَ َمل ْن َشا َء منْ ُك ْم َأ ْن َي ْستَق َ

قال آخر :إن هذه اآليات الكريمة تاطبكم بكل الدالئل ،فهي تذكر أن ما رآه حممد
 مالك حقيقي أرسله اهلل إليه ليبلغ وحيه.
قال آخر :حلل تلك النصوص بام شئت من صنوف التحليل ،فلن جتد فيها إال
الصدق واحلقيقة.
قال الطبيب :وما أدرانا ..ونحن مل نر ومل نسمع.
قال أحد احلكامء :إنك هبذا املنطق تقيض عىل كل املعارف والعلوم ..أليس مبدأ
التعامل يف كل يشء هو الثقة؟ ..أليس الذي ذهب إىل القمر ،ووطئت قدماه عىل القمر ثلة
حمدودة من الناس؟  ..ولكنا نصدقهم يف كل ما ذكروه ابتداء من صعودهم وانتهاء
بمشاهداهتم.
قال الطبيب :لكن الصور التي قدموا هبا أكرب دليل عىل صدقهم.
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قال أحد احلكامء :أنت ترى أن مصانع الفنون تبدع من الصور ما حييل اخليال
حقيقة ..فهل تصدق كل ما ذكرته تلك املصانع؟
قال الطبيب :لكن تلك املصانع مل تدع أن ما صنعته حقائق ..بل هي حتذر من
اعتبارها حقائق.
قال أحد احلكامء :فلم اعتربت ما ذكره رواد الفضاء حقائق ،وما ذكره صانعو
األفالم خياال؟
قال الطبيب :لقد صدقت كليها فيام ذكره عن نفسه.
قال أحد احلكامء :فقد رجع األمر إذن إىل أنك وثقت يف الطرفني؟
قال الطبيب :ذلك صحيح.
قال أحد احلكامء :فاستعمل نفس األسلوب مع نبينا حممد ..
قال الطبيب :لكنه مل يأت بأي صور.
قال أحد احلكامء :لقد أتانا بحقائق أعظم بكثري من الصور ..وهي حقائق ال يمكن
ألي ذكي يف الدنيا أن جيتنيها بذكائه ،وال ألي حمتال أن يقتنصها بحيلته.
قال آخر :ولذلك كان من الردود التي رد هبا القرآن الكريم عىل هذه الشبهة ذكره
لعدم استرشاف النبي  للنبوة ..فالنبي  مل يكن يسترشف للنبوة ،وما كان يرجوها ،ومل
يطمع ىف حصوهلا له ،بل مل يرد ىف األخبار الصحيحة أنه  يرجو أن يكون هو النبى املنتظر
الذى يتحدث عنه علامء اليهود والنصارى قبل البعثة ،ولو ثبت ذلك عنه ملا ترك املحدثون
تدوينه ،وقد دونوا ذلك عن أمية بن أبى الصلت ،ملا كان يتوقع أن يكون نبيا.
ِ
َاب
﴿و َما ُكن َْت ت َْر ُجو َأ ْن ُي ْل َقى إِ َل ْي َك ا ْلكت ُ
قال آخر :لقد قال تعاىل مقررا هذه احلقيقةَ :
مح ًة ِم ْن َر ِّب َك َف َال َت ُكو َن هن َظ ِه ًريا لِ ْلكَافِ ِري َن﴾ [القصص ،]86 :فام كان  يظن أن الوحى قبل
إِ هال َر ْ َ
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إنزاله عليه ،ينزل عليه ،وإنام أنزله اهلل رمحة به وبالعباد ،فهو نعمة من اهلل وفضل.
قال الطبيب :واختالؤه بغار حراء؟
قال أحد احلكامء :ذلك يشء آخر ..وذلك يشء ال يمكن ألحد يف الدنيا أن يعرف
رسه ..فاهلل تعاىل أعد نبيه إعدادا خاصا هلذه الوظيفة العظيمة التي تنوء بحملها اجلبال.
قال آخر :أال ترى كيف مهد اهلل لرتبية نبيه موسى عليه السالم بأن فر بنفسه ،ورعى
الغنم ،وحصل له من البالء ما حصل ..ليكون كل ذلك زادا يعينه يف الوظيفة التي أعد هلا؟
قال الطبيب :فام تقولون يف اآلية التي ترب عن حماولة حممد االنتحار بسبب تكذيب
قومه له ..لقد جاء فيهاَ ﴿ :لع هل َك ب ِ
اخ ٌع َن ْف َس َك َأ هال َي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [الشعراء ،]3 :ويف آية
َ
َ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يث َأ َس ًفا﴾ [الكهف]6 :؟
أخرىَ ﴿ :ف َل َع هل َك َباخ ٌع َن ْف َس َك ع ََىل آ َث ِاره ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ منُوا ِ َهب َذا ْ َ
ابتسم أحد احلكامء ،وقال :هاتان اآليتان ال تشريان أبدا إىل معنى االنتحار ،بل مها
تعبري أديب عن شدة حزن النبي  بسبب صدود قومه عن اإلسالم ،وإعراضهم عن اإليامن؛
ومها تبينان كيف كان اهتامم الرسول الكريم  بدعوة الناس إىل اهلل ،وحرصه الشديد عىل
إخراج الكافرين من الظلامت إىل النور.
قال آخر :وهذا خاطر طبيعي للنبي اإلنسان البرش الذي يعلن القرآن عىل لسانه 

﴿و َقا ُلوا َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتهى
اعرتافه بأنه برش يف قوله ـ ردا عىل ما طلبه منه بعض املرشكني ـَ :
ون َل َك جنه ٌة ِمن ن ِ
يل َو ِعن ٍ
َت ْف ُج َر َلنَا ِم َن ْاألَ ْر ِ
َخ ٍ
ض َينْ ُبوعًا َأ ْو َت ُك َ
َب َف ُت َف ِّج َر ْاألَ ْهنَ َار ِخ َال َهلَا َت ْف ِج ًريا
ْ
َ
ِ
ِ
يت بِاهللهِ َواملَْ َالئِك َِة َقبِ ًيال َأ ْو َي ُك َ
ون َل َك َب ْي ٌت ِم ْن
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِ َ
َأ ْو ُت ْسق َط ه
ٍ
الس َام ِء َو َل ْن ُنؤْ ِم َن لِ ُر ِق ِّي َك َحتهى ُتنَزِّ َل َع َل ْينَا كِتَا ًبا َن ْق َرؤُ ُه ُق ْل ُس ْب َح َ
ان َر ِّيب
زُ ْخ ُرف َأ ْو ت َْر َقى ِيف ه
ِ
رشا َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء 90 :ـ ]93
َه ْل ُكن ُْت إ هال َب َ ً
قال آخر :انظر ..لقد أمر النبي  بأن يرد عليهم متعجبا مما طلبوه ومؤكدا أنه برش
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ِ
رشا َر ُس ً
وال﴾ [اإلرساء]93 :
ال يملك تنفيذ مطلبهمَ :
﴿ه ْل ُكن ُْت إ هال َب َ ً
استبداد:
قلنا :حدثتنا عن املشهد الرابع ..فحدثنا عن املشهد اخلامس.
قال :يف املشهد اخلامس ،سمعت الرد عىل شبهة أخرى ال تقل عن الشبه السابقة،
وهي تصوري له بصورة بعض رجال الدين الذين عرفتهم يف حيايت ..واململوءة بالتجرب
واالستبداد.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت شخصا يضع الكثري من الشعارات ،كام يفعله الساسة
يف محالهتم االنتخابية ،وقد تومهته يف البداية كذلك إىل أن سمعته خياطب اجلموع املوجودة
يف الساحة بقوله :هل تعرفون حممدا؟
وبقي يكرر ذلك إىل أن التف به الكثري من الناس ،ومنهم احلكامء السبعة الذين كنت
أتبعهم حيث ساروا.
بعد تكراره للسؤال مرات متعددة ،قال أحد احلضور :منا من يعرفه ..ومنا من ال
يعرفه ..لكنا نتفق مجيعا ـ من يعرفه ومن ال يعرفه ـ يف أنا نحب أن نعرفه ،أو نستزيد من
معرفته ..فإن كان لديك يشء منها ،فأنبئنا ..فكلنا آذان صاغية.
قال السيايس :هل تعرفون لينني؟
قالوا :أجل ..ولكنه مستبد آثم.
قال السيايس :وهل تعرفون فرعون وأتاترك وهتلر؟
قالوا :أجل ..وهم ال خيتلفون عن لينني.
قال أحد احلضور :نحن نبحث عن حممد ..ونريد أن نعرف حممدا ..وال حاجة لنا
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بمعرفة هؤالء املستبدين الظاملني.
قال السيايس :من عرف هؤالء فقد عرف حممدا ..بل إن حممدا أسوأ منهم ..فإن
أحدا منهم مل يقل :إين مستبد يوحي إِل ،لكن حممدا قاهلا.
هنا قال أحد احلكامء :يف أي سورة ورد ما ذكرته؟ ..لقد قرأت القرآن ..وربام قرأت
اآلية خطأ ،فاآلية تقول﴿ :إِنهام َأنَا ب َ ِ
وحى إِ َ هِل﴾ [فصلت ..]6 :وليس يف القرآن آية
رش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
َ َ ٌ
تدعو لالستبداد ،أو حتث عليه ،أو ترشع له ..بل إنه ليس هناك كتاب يف الدنيا يدعو إىل
الثورة عىل االستبداد كالقرآن.
قال آخر :ربام تتصور أن ذلك حديثا ..وذلك أيضا غري صحيح ..فليس هناك
حديث يف الدنيا حيث عىل االستبداد أو يرشع له.
قال السيايس :ربام يكون ما ذكرمتاه صحيحا ..ونحن ال نتحدث عنه هنا ..نحن
نبحث يف حياة حممد ..وحياة حممد عنوان لالستبداد بجميع أشكاله ..وإال ملا تسنى له أن
يقيم أي دولة ،أو ينشئ أي جمتمع.
قال أحد احلكامء :لست أدري هل أنت صاحب شبهة تبحث عن التحقيق ..أم أنك
صاحب هوى تبحث عن اجلدل؟
قال أح د احلضور :ال ..ال نظنه إال صاحب شبهة ،فإن كان لديك ما يرفعها عنه،
فاذكرها له ..ونحن هنا لنرى أنصع احلجج ..حجتك أو حجته ..لنتبعها.
قال أحد احلكامء :يرسنا ذلك ..ولسنا ندري هل يرىض صاحبنا بذلك أم ال؟
مل جيد السيايس إال أن جييب باإلجياب..
حينذاك قال أحد احلكامء :أليس املستبد هو الذي حيتقر الرعية ،ويتكرب عليها،
ويستوِل عىل مجيع أمورها ،بحيث يفرض رأيه عىل كل أحد ،وال يسمع ألي أحد؟
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قالوا :بىل ..هذا هو املستبد ..وكل مظاهر االستبداد تنطلق من هذا.
قال أحد احلكامء :فإذا أثبت لكم أن حممدا  كان حيرتم كل من حييط به ،بل كل من
وِل أمره من املسلمني ،وأنه فوق ذلك كان يستشريهم يف الصغري والكبري ،واحلقري
واجلليل ..هل نكون بذلك قد دفعنا شبهته؟
قال اجلمع :ال نرى الصواب إال فيام ذكرت.
التفت أحد احلكامء إىل السيايس ،وقال :هل تقر هبذا األصل أم أنك تالف فيه؟
قال السيايس :ليس الشأن يف التعرف عىل األصول إنام الشأن يف إثباهتا.
قال أحد احلكامء :فاسمع منا ما يثبتها لك.
احرتامه للرعية:
استجمع أحد احلكامء أنفاسه ،ثم قال :لو تأملتم حياة مجيع الزعامء والقادة
واملصلحني وعالقتهم بمن حييط هبم لن جتدوا رجال يف سامحة حممد  وال تواضعه وال
احرتامه.
ضحك السيايس ،وقال :وأستطيع أن أقول يف املقابل :لو تأملتم مجيع حياة املستبدين
واملتكربين والظاملني ،فلن جتدوا رجال مثل حممد.
قال أحد احلكامء :ما دام لكل منا دعواه ..فليقدم كل واحد منا ما عنده من إثباتات.
قال السيايس :حسبي من اإلثباتات أنه كان يفرض عليهم أي حكم ،فال جيدون
مناصا من تنفيذه.
قال أحد احلكامء :وكل احلكام يفعلون ذلك ..أم ترى أنه يستسلم ألهوائهم لتضع
يف الدين ما تشاء؟
سكت السيايس ،فقال أحد احلكامء :أما نحن ..فسنذكر لكم أربعة أدلة تعرفون من
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خالهلا أن حممدا  كان حيرتم من وِل عليهم أعظم احرتام ،وال يمكن ملن يكون له كل
ذلك االحرتام أن تكون فيه ذرة من استبداد.
قال أحد احلضور :فام الدليل األول؟
قال أحد احلكامء :الدليل األول هو مالطة النبي  ألصحابه ورعيته وعدم احتجابه
عنهم بأي نوع من أنواع احلجاب ..بل إنه كان يعترب احلجاب نوعا من االستبداد ،لقد قال
رسول اهلل



حيذر من االحتجاب عن الرعية( :من واله اهلل شيئا من أمور املسلمني،

فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ،احتجب اهلل دون حاجته وخلته وفقره يوم
()1

القيامة)

قال آخر :ومن هذا املنطلق كان أسهل يشء عىل أي أحد من الناس مقابلة رسول
اهلل  واجللوس معه ،فقد قال احلسن يصف رسول اهلل ( :واهلل ما كان رسول اهلل



تغلق دونه األبواب ،وال يقوم دونه احلجاب ،وال يغدى عليه باجلفان ،وال يراح هبا عليه،
ولكنه كان بارزا ،من أراد أن يلقى نبى اهلل  لقيه ،كان جيلس عىل األرض ،ويطعم ويلبس
()2

الغليظ ،ويركب احلامر ،ويردف خلفه ،ويلعق يده)

قال آخر :ووصفه محزة بن عبيد اهلل بن عتبة قال :كانت يف رسول اهلل خصال ليست
يف اجلبارين ،كان ال يدعوه أمحر ،وال أسود ،إال أجابه ،وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها،
فريمي هبا إىل فيه ،وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة ،وكان يركب احلامر عريا ،ليس عليه
()3

شئ)

( )1رواه أبو داود ،والرتمذي.
( )2رواه أمحد يف الزهد ،وابن عساكر.
( )3رواه ابن سعد.
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قال آخر :وذات مرة لقيه رجل تصور أنه مثل كل القادة والزعامء ..وقد حدثنا
حديثه ابن مسعود فذكر أن رسول اهلل  كلم رجال فأرعد ،فقال( :هون عليك ،فإين لست
()1

بملك ،إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة)

قال آخر :ويف حديث آخر عن عبد اهلل بن برس ،قال :أهديت إىل رسول اهلل  شاة
فجثا عىل ركبتيه ،فأكل ،فقال أعرايب :يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟ فقال( :إن اهلل عزوجل
()2

جعلني عبدا كريام ،ومل جيعلني جبارا عنيدا)

قال آخر :وقد أشفق الصحابة عىل رسول اهلل  مما يصيبه من تلك املخالطة ،فطلبوا
منه أن يتخذوا له حمال خاصا ،فأبى ،ففي احلديث :قال العباس :يا رسول اهلل إين أراهم قد
آذوك ،وآذاك غبارهم ،فلو اتذت عريشا تكلمهم فيه ،فقال رسول اهلل ( :ال أزال بني
أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثويب ،ويؤذيني غبارهم ،حتى يكون اهلل هو الذي يرمحني
()3

منهم)

قال آخر :وكان من تواضعه أنه مل يكن يتميز بيشء عن سائر الناس حتى أن من
الناس من ال يعرفه كام روي عن أنس قال :مر النبي  بامرأة تبكي عند قرب فقال :اتقي اهلل
واصربي ،فقالت :إليك عني؛ فإنك مل تصب بمصيبتي! ومل تعرفه ،فقيل هلا :إنه النبي ،
فأتت باب النبي  ،فلم جتد عنده بوابني ،فقالت :مل أعرفك ،فقال :إنام الصرب عند الصدمة
األوىل(.)4
قال آخر :وكان يسلم عىل كل من لقيه صغريا كان أو كبريا ،يعرفه أو ال يعرفه ،فعن
( )1رواه ابن ماجه.
( )2رواه ابن ماجه.
( )3رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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أنس أنه مر عىل صبيان ،فسلم عليهم وقال :كان النبي  يفعله( ..)1وعن هند بن أيب هالة
قال :كان رسول اهلل  يبدأ من لقيه بالسالم(.)2
قال آخر :وكان يسري مع أي أحد يعرفه أو ال يعرفه ،عن أنس قال :إن كانت األمة
من إماء املدينة لتأخذ بيد النبي  ،فتنطلق به حيث شاءت(.)3
قال آخر :وكان يركب احلامر كام يركبه سائر العوام ،عن أنس قال :كان رسول اهلل
 يركب احلامر ،ويعود املريض ،ويشهد اجلنازة ،ويأيت دعوة اململوك ،وكان يوم بني قريظة
عىل محار مطوم بحبل من ليف ،عىل إكاف من ليف(.)4
قال آخر :وكان يلبس لباسا بسيطا كسائر الناس ،ففي احلديث :خرج رسول اهلل 

وقد عقد عباءة بني كتفيه فلقيه أعرايب ،فقال :مل لبست هذا يا رسول اهلل؟ فقال( :وحيك،
( )5

إنام لبست هذا ألقمع به الكرب)

قال آخر :وكان يأكل مع كل الناس حتى من عافهم الناس أو خافوا من عدواهم،
فعن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل  أخذ بيد جمذوم ،فأدخله معه يف القصعة ،ثم قال له:
()6

(كل باسم اهلل ،وثقة باهلل ،وتوكال عليه)

قال آخر :وكان جييب كل من دعاه ،وألي يشء دعاه ،حتى لو كان حقريا ،فعن ابن
عباس قال :كان رسول اهلل  جيلس عىل األرض ،ويأكل عىل األرض ،ويعقل الشاة،

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الرتمذي وصححه والبيهقي.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه الرتمذي.
( )5رواه ابن عدي.
( )6رواه أبو داود والرتمذي.
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()1

وجييب دعوة اململوك ،ويقول( :لو دعيت إىل ذراع ألجبت ،ولو أهدي إِل كراع لقبلت)
قال أحد احلضور :عرفنا الدليل األول ..وعرفنا قوته ..فام الدليل الثاين؟

قال أحد احلكامء :مل يكن رسول اهلل  يكتفي بمخالطة الناس جمرد مالطة ليقتنص
ودهم كام يفعل بعض الزعامء والقادة ..وإنام كان يشاركهم يف حياهتم وأعامهلم ..بل كان
 لرمحته هلم يستأثر بأشقها.
قال آخر :ومما روي يف ذلك مشاركته هلم يف بناء املسجد بعد هجرته إىل املدينة املنورة
بالرغم من العناء الكبري الذي القاه يف هجرته ،عن احلسن قال :ملا قدم النبي  املدينة قال:
ابنوا لنا مسجدا ،قالوا :كيف يا رسول اهلل؟ قال :عرش كعرش موسى ،ابنوا لنا بلبن،
فجعلوا يبنون ورسول اهلل  يعاطيهم اللبن عىل ما دونه ثوب(.)2
قال آخر :ويف غزوة اخلندق ..بعد أن أحاطت األحزاب باملدينة املنورة ..ويف ذلك
املوقف الشديد الذي تزلزلت له القلوب ..والذي يكتفي فيه القادة باجللوس يف غرفهم
املكيفة للتخطيط وإلقاء األوامر ..كان النبي  مع أصحاهبم يشاركهم يف كل صغرية
وكبرية ..قالت أم سلمة :ما نسيت يوم اخلندق ،وهو يعاطيهم اللبن ،وقد اغرب شعره ،تعني
النبي  ..)3( وعن الرباء قال :لقد رأيت رسول اهلل  حيمل الرتاب عىل ظهره ،حتى حال
الرتاب بيني وبينه وإين النظر إىل بياض بطنه(.)4
قال آخر :بل كان يف هذا املوقف الشديد يتكفل بكل عمل شاق يتوقفون عنده ،فعن
جابر :أن املسلمني عرض هلم يف بعض اخلندق كدية عظيمة شديدة بيضاء مدورة ،ال تأخذ
( )1رواه أبو الشيخ ،وابن سعد.
( )2رواه ابن عساكر.
( )3رواه أمحد برجال الصحيح وأبو يعىل.
( )4رواه حممد بن عمر.
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فيها املعاول ،فكرست حديدهم ،وشقت عليهم ،فشكوا ذلك لرسول اهلل  وهو يف قبة
تركية فقال :أنا نازل ،ثم قام ،وبطنه معصوب بحجر من اجلوع ،ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق
ذواقا ،فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ،ثم دعا بام شاء اهلل أن دعو به ،ثم نضح من ذلك املاء
عليها ،فيقول من حرضها :والذي بعثه باحلق إهنا عادت كالكثيب املهيل ما ترد فأسا وال
مسحاة(.)1
قال آخر :وكان يف ذلك املوقف الشديد يدعو اهلل هلم ،ويشجعهم بكل ما أطاق أن
يشجعهم به ،فعن سهل بن سعد قاال :جاءنا رسول اهلل  ونحن نحفر يف اخلندق ،وننقل
الرتاب عىل أكتادنا يف غداة باردة ،ومل يكن هلم عبيد يعملون ذلك ،فلام رأى ما هم فيه من
النصب واجلوع قال( :اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة ،فاغفر لالنصار واملهاجرة) ،فقالوا
جميبني له :نحن الذين بايعوا حممدا عىل اجلهاد ما بقينا أبدا ..ويؤتونه بملء كفي شعري،
فيصنع هلم بإهالة سنخة ،توضع بني يدي القوم ،وهم جياع وهي بشعة يف احللق ،وهلا ريح
منتن(.)2
قال آخر :ومن مشاركته ألصحابه ـ الذين هم رعيته ـ أنه كان يذوق من اجلوع ما
يذوقون ،بل يذوق أعظم مما يذوقون ،ففي غزوة اخلندق قال أبو طلحة :شكونا إىل رسول
اهلل  اجلوع ،فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر ،فرفع رسول اهلل  عن حجرين(.)3
قال أحد احلضور :عرفنا الدليل الثاين ..واقتنعنا به ..فام الدليل الثالث؟
قال أحد احلكامء :لقد كان رسول اهلل  باإلضافة إىل ذلك كله يتعامل مع من وِل

( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )2البخاري .303 / 7
( )3الرتمذي 585/4 ،رقم.2371
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أمرهم تعامل األصحاب ال تعامل السلطان ..بل كان يسمي من استظل بظل واليته
صاحبا ،حتى لو كان له عدوا ،فإنه ملا قال رأس املنافقني ابن أيب :لئن رجعنا إىل املدينة
ليخرجن األعز منها األذل فبلغها زيد بن أرقم رسول اهلل  ،وجاء ابن أيب يعتذر وحيلف
ما قال ،فسكت عنه رسول اهلل  ،فأنزل اهلل تصديق زيد يف سورة املنافقني ،فأخذ النبي 

بأذنه فقال :أبرش فقد صدقك اهلل ،ثم قال :هذا الذي وىف هلل بأذنه فقال له :عمر يا رسول
اهلل مر عباد بن برش فليرضب عنقه فقال ( :فكيف إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل
أصحابه)

()1

قال آخر :وهكذا كان مع سائر الناس ..فقد كان يسري مع كل أحد ليقيض حاجته،
فعن عبد اهلل بن أبى أوىف قال :كان رسول اهلل  يكثر الذكر ،ويقل اللغو ،ويطيل الصالة،
ويقرص اخلطبة ،وال يأنف ،وال يستكرب أن يميش مع األرملة واملسكني يقيض هلام
حاجتهام( ..)2وعنه قال :كان رسول اهلل  ال يستنكف أن يميش مع الضعيف ،واألرملة،
فيفرغ هلم من حاجاهتم(.)3
قال آخر :وقد استدل عدي بن حاتم هبذا السلوك عىل نبوته  ،فقد روي أنه أتى
رسول اهلل  فإذا عنده امرأة وصبيان ،أو صبي ،فذكر قرهبم من النبي  ،قال :فعرفت أنه
ليس ملك كرسى وقيرص(.)4
قال آخر :وكان يعود مرىض املسلمني ،وهيتم هبم ،فعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف
أخربه أن مسكينة مرضت ،فأخرب رسول اهلل



( )1البخاري ()155 /6
( )2رواه الدارمي.
( )3رواه اخلرائطي.
( )4رواه البخاري يف األدب.
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بمرضها ،وكان رسول اهلل



يعود

املساكني ،ويسأل عنهم(.)1
قال آخر :وكان  جييب أي دعوة ال هيمه ما كانت ،وال ممن كانت ..فعن ابن عباس
قال :إن كان الرجل من أهل العواِل ليدعو رسول اهلل  نصف الليل عىل خبز الشعري
فيجيبه(.)2
قال آخر :بل كان ال يفرق يف إجابة الدعوة بني مسلم وكافر ،فعن أنس أن هيوديا
دعا رسول اهلل  إىل خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه(.)3
قال آخر :وقد وصف بعضهم سلوك رسول اهلل  فقال( :وكان  يامزح أصحابه
وخيالطهم وحيادثهم ويداعب صبياهنم وجيلسهم يف حجره وجييب دعوة احلر والعبد واالمة
واملسكني ويعود املرىض يف أقىص املدينة ويقبل عذر املعتذر ،قال أنس :ما التقم أحد أذن
النبي  فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه ،وما أخذه بيده فريسل يده
حتى يرسلها اآلخذ ..ومل ير مقدما ركبتيه بني يدى جليس له ،وكان يبدأ من لقيه بالسالم
ويبدأ أصحابه باملصافحة ،مل ير قط مادا رجليه بني أصحابه حتى يضيق هبام عىل أحد يكرم
من يدخل عليه وربام بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التى حتته ويعزم عليه يف اجللوس عليها
إن أبى ويكنى أصحابه ويدعوهم بأحب أسامئهم تكرمة هلم ،وال يقطع عىل أحد حديثه،
وروى أنه كان ال جيلس إليه أحد وهو يصىل إال خفف صالته وسأله عن حاجته فإذا فرغ
عاد إىل صالته ،وكان أكثر الناس تبسام وأطيبهم نفسا ما مل ينزل عليه قرآن أو يعظ أو
()4

خيطب ،قال عبداهلل بن احلارث :ما رأيت أحدا أكثر تبسام من رسول اهلل )
( )1رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله.
( )2رواه الطرباين.
( )3رواه أمحد وابن سعد وابن شيبة.
( )4انظر :عيون األثر.423/2 :
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قال أحد احلضور :عرفنا الدليل الثالث ..واقتنعنا به ..فام الدليل الرابع؟
قال أحد احلكامء :لقد كان رسول اهلل  ال يكتفي بمجرد املشاركة واملواساة وال
اخللطة املجردة عن أي عمل إجيايب ..بل كان فوق ذلك كله ،ومع ذلك كله ،يبادر ألي
خدمة سواء شورك فيها أو مل يشارك ،وسواء كانت يف بيته أو خارج بيته ،ال يسأل عىل ذلك
أجرا وال شكرا.
قال آخر :وقد وصفت زوجته عائشة ما كان يصنع يف بيته ،فقالت( :كان برشا من
البرش ،يفيل ثوبه ،وحيلب شاته وخييط ثوبه ،وخيدم نفسه ،وخيصف نعله ،ويعمل ما تعمل
الرجال يف بيوهتم ،ويكون يف مهنة أهله ،يعني خدمة أهله ،فإذا سمع املؤذن خرج إىل
()1

الصالة)

قال آخر :وكان خارج بيته يشتغل أي خدمة حيتاجها املسلمون ،ال يستكرب عن أي
عمل.
قال آخر :وكان أخطر أعامله وأمهها تعليم الناس ،يصرب يف ذلك أيام صرب ،فعن أيب
رفاعة متيم بن أسيد قال :انتهيت إىل رسول اهلل  وهو خيطب ،فقلت :يا رسول اهلل ،رجل
غريب جاء يسأل عن دينه ال يدري ما دينه؟ فأقبل عيل رسول اهلل  ،وترك خطبته حتى
انتهى إِل ،فأيت بكريس ،فقعد عليه ،وجعل يعلمني مما علمه اهلل ،ثم أتى خطبته ،فأتم
آخرها(.)2
قال آخر :وكان ال يرتك هذه الوظيفة حتى وهو منشغل بحاجاته األساسية ،فعن
أنس أن رسول اهلل  كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث ،وقال :إذا سقطت لقمة
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
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أحدكم ،فليمط عنها األذى ،وليأكلها ،وال يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة ،وقال:
فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة(.)1
قال آخر :بل كان يعلمهم حتى ما يرتبط بحياهتم من معايش ،فقد روي أنه مر مرة
بغالم يسلخ شاة ،فقال له رسول اهلل ( :تنح حتى أريك ،فإين ال أراك حتسن تسلخ)،
فأدخل رسول اهلل  يده بني اجللد واللحم ،فدخس هبا حتى ترادت إىل اإلبط ،ثم قال( :يا
()2

غالم هكذا فاسلخ)

قال آخر :وكان إذا نام الناس يشتغل حارسا هلم ،فيهب عند كل فزعة ،عن حممد بن
احلنفية قال :كان رسول اهلل  أشجع الناس ،وقال :فزع أهل املدينة ذات ليلة ،فانطلق
الناس قبل الصوت ،فتلقاهم رسول اهلل  راجعا ،وقد سبقهم إىل الصوت ،وهو عىل فرس
أليب طلحة عري ،يف عنقه السيف ،وهو يقول :مل تراعوا ،مل تراعوا ،ما وجدت من شئ،
وقال للفرس :وجدناه بحرا ،وإنه لبحر ،قال :وكان فرسه بطيئا فيه قطاف فام سبق بعد(.)3
قال آخر :وكان عند الغزو هو الرتس الذي يترتسون به ،عن عيل قال :كنا إذا محي
البأس ولقي القوم القوم ،اتقينا برسول اهلل  ،فام يكون منا أحد أدنى من القوم منه(..)4
وروى عنه أيضا قال :ملا كنا يوم بدر اتقينا املرشكني برسول اهلل  ،وكان أشد الناس بأسا
يومئذ ،وما كان أحد أقرب من املرشكني منه.
التفت أحد احلكامء إىل السيايس ،وقال :هذه بعض الدالئل عىل ما كان عليه رسول
اهلل  من احرتام لرعيته الذين وِل أمرهم ..ولو قعدنا نفصل لك ما يدل عىل هذه األدلة
( )1رواه مسلم.
( )2رواه أبو داود ،وابن ماجه ،وابن حبان ،وقاسم بن ثابت ،والطرباين.
( )3رواه ابن سعد ،وهذا من مجلة معجزاته  كونه ركب فرسا قطوفا بطيئا فعاد بحرا ال يسابق ،وال جيارى.
( )4رواه أمحد ،وابن ماجه.
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ما خرجنا من هنا(.)1
ثم التفت إىل اجلمع ،وقال :هل يكفيكم ما ذكرنا من أدلة؟
قال أحد احلضور :لقد كان يكفينا أقل مما ذكرتم ..وقد صدقتم ،فلم نر زعيام يف
الدنيا مهام كان متواضعا ،يبلغ به تواضعه ملن يتزعم عليهم إىل تلك الدرجة.
استشارته للرعية:
مل جيد السيايس يف ذلك املوقف إال أن قال :ال ينفي ما ذكرته من احرتام حممد ملن
توىل عليهم كونه مستبدا ..ذلك أن املستبد قد يفعل ذلك من باب كسب القلوب ،ثم هو
بعد ذلك يامرس ما يمليه عليه استبداده من ترصفات.
قال أحد احلكامء :فام الذي ينفي استبداده؟
قال السيايس :رجوعه للرعية واستشارته هلا ..وأن ال يبت أمرا إال بعد استئذاهنا.
قال أحد احلكامء :كالمك صحيح ..وسأرشح لك وللجمع ما يثبت لك أن حممدا
 هو الوحيد الذي استطاع أن جيمع ذلك كله يف منتهى كامله.
قال الس يايس :كيف تقول ذلك ..وهو يميل عليهم األوامر ..ويزعم أهنا تأتيه من
السامء ..فال يملكون إال تنفيذها؟
قال أحد احلكامء :إن يف حياة رسول اهلل  ناحيتني ،لكل منهام حكمه اخلاص :أما
الناحية األوىل ..فهي كونه نبيا يوحى إليه من اهلل ..وأما الناحية الثانية ،فهي كونه برشا
وضع له من حرية االختيار ما يمكنه من الترصف كام يشاء ،أو كام تشاء احلكمة.
قال آخر :لقد أشار إىل هاتني الناحيتني أحد الصحابة ،وهو احلباب بن املنذر يف

( )1سنرى أدلة أوفر عىل هذا يف سائر السلسلة.
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غزوة بدر عندما رأى مكانا آخر أهم من املكان الذي اختاره رسول اهلل  ،فذهب ..وهو
اجلندي البسيط ..إىل رسول اهلل  ،وقال بأدب :يا رسول اهلل ..أرأيت هذا املنزل ،أمنزال
أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فقال ( :بل
هو الرأي واحلرب واملكيدة) ،فقال :يا رسول اهلل ،فإن هذا ليس بمنزل ،فاهنض يا رسول
اهلل بالناس حتى تأيت أدنى ماء من القوم ـ أي جيش املرشكني ـ فننزله ونغور ـ نخرب ـ ما
وراءه من اآلبار ،ثم نبني عليه حوضا ،فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم ،فنرشب وال يرشبون..
فأعجب النبي  هذا االقرتاح ،وهنض باجليش إىل أقرب ماء من العدو فنزل عليه ،ثم
صنعوا احلياض وغوروا ما عداها من اآلبار (.)1
قال آخر :أنت ترى أن هذا الرجل املمتلئ أدبا مل يقدم مشورته إال بعد أن علم أن
املسألة من األمور التي يمكن أن تقدم فيها اآلراء املختلفة.
قال السيايس :ففي الناحية األوىل ال جمال للشورى إذن؟
قال أحد احلكامء :يمكنك أن تقول ذلك ..ففي هذه الناحية ال يتنازل حممد  عن
يشء أمر به ..أو هني عنه ..بل هنى املؤمنني أن يقفوا موقف االختيار يف هذا اجلانب ،قال
ون َهلم ْ ِ
ِ ٍ
تعاىل﴿ :وما ك َ ِ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم
َان ملُؤْ م ٍن َو َال ُمؤْ منَة إِ َذا َق َىض اهللهُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َ َ
َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهللهَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض هل َض َال ًال ُم ِبينًا﴾ [األحزاب ،]36 :وقالَ ﴿ :ف َال َو َر ِّب َك َال ُيؤْ ِمنُ َ
ون
حيك ُِّم َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث هم َال َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِممها َق َض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِ ًيام﴾
َحتهى ُ َ

[النساء]65 :

ول بينَ ُكم َكدُ ع ِ
ِ
قال آخر :بل إنه حذر من مالفة أمره ،فقالَ :
َاء
﴿ال َ ْ
الر ُس َ ْ ْ
جت َع ُلوا ُدعَا َء ه
ون ِمنْ ُك ْم لِ َوا ًذا َف ْل َي ْح َذ ِر ا هل ِذي َن ُخيَالِ ُف َ
َب ْع ِض ُك ْم َب ْع ًضا َقدْ َي ْع َل ُم اهللهُ ا هل ِذي َن َيت ََس هل ُل َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن
( )1سرية ابن هشام ()620 /1
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ِ

ِ

ِ

ِ

يم﴾ [النور]63 :
ُتصي َب ُه ْم ف ْتنَ ٌة َأ ْو ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ

قال آخر :بل إنه هنى أن يتبع حممد  آراء أحد من الناس مقابل اهلدي الذي جاء
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب بِ ْ
َاب َو ُم َه ْي ِمن ًا َع َل ْي ِه
احلَ ِّق ُم َصدِّ ق ًا َملِا َب ْ َ
﴿و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
به ،قال تعاىلَ :
ِ
﴿و َأ ِن
احل ِّق﴾ [املائدة ،]48:وقالَ :
َف ْ
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللهُ َوال َتتهبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم ع هَام َجا َء َك م َن ْ َ
وك َع ْن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِنُ َ
ض َما َأنْزَ َل اهللهُ إِ َل ْي َك
اح ُك ْم َب ْين َُه ْم بِ َام َأنْزَ َل اهللهُ َو َال َتتهبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ
ْ
هاس َل َف ِ
ض ُذ ُن ِ
َفإِ ْن ت ََو هل ْوا َفا ْع َل ْم َأن َهام ُي ِريدُ اهللهُ َأ ْن ُي ِصي َب ُه ْم بِ َب ْع ِ
وهبِ ْم َوإِ هن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
اس ُق َ
ون﴾
[املائدة]49 :

قال السيايس :فهل تركت هذه النصوص لالستبداد شيئا؟
قال أحد احلكامء :أرأيت لو ذهبت إىل طبيب من األطباء ،هو خبري يف ميدانه،
فوصف لك شيئا من األدوية أنت أحوج الناس إليه ..أتراك جتادله يف ذلك؟
قال السيايس بقوة :نعم قد أجادله ..وقد حصل ذلك كثريا ..فأنا لست إمعة حتركني
الرياح حيث شاءت.
قال أحد احلكامء :لكنك بعد جدالك له ال جتد إال أن تسلم له ،ثم تتناول األدوية
التي وصفها لك.
سكت السيايس ،فقال أحد احلكامء :ما ذكرت صحيح ..ولذلك فإن اهلل برمحته يذكر
لنا ـ عند ذكره ألصناف األدوية الربانية ـ احلكم منها ،لتقبل عليها العقول والقلوب عن
بينة ..ويف ذلك منتهى الرمحة واحلكمة والعدالة ..فاهلل برمحته ال يفرض علينا فرائضه كام
يفرضها امللوك الذين يشتهون التسلط عىل غريهم ..بل إن اهلل يأمرنا بام يرمحنا به ،وبام ينفي
وصول مرضة لنا.
قال آخر :لقد ذكر القرآن الكريم كثريا هذا ،فقد ذكر مثال حكمة اعتزال النساء يف
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﴿و َي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن املَْ ِحي ِ
ض ُق ْل ُه َو َأ ًذى َفا ْعت َِز ُلوا
املحيض وذكر أهنا دفع األذى قال تعاىلَ :
الن َِّسا َء ِيف املَْ ِح ِ
وه هن ِم ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُك ُم اهللهُ إِ هن
وه هن َحتهى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط هه ْر َن َف ْأ ُت ُ
يض َو َال َت ْق َر ُب ُ
ِ
ِ
ن﴾ [البقرة]222 :
ب املُْ َت َط ِّه ِري َ
ب الت ههوابِنيَ َو ُحي ُّ
اهللهَ ُحي ُّ
قال آخر :وذكر حكمة حتريم اخلمر ،وأنه مع ما فيها من املنافع املتومهة حتوي أرضارا
رس ُق ْل فِ ِ
اخلَ ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
أخطر من منافعها ،قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
َن ْ
يه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع
لِلن ِ
ْرب ِم ْن َن ْف ِع ِه َام﴾ [البقرة ،]219 :ثم فصل يف ذكر املضار الكثرية التي استدعت
هاس َوإِ ْث ُم ُه َام َأك َ ُ

ِ
ِ
اب َو ْاألَزْ ال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن
رس َو ْاألَن َْص ُ
حتريمها ،فقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا إِن َهام ْ َ
اخل ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ان َأ ْن ي ِ
ِ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع هل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون إِن َهام ُي ِريدُ ه
ع ََم ِل ه
وق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء
الش ْي َط ُ ُ
الش ْي َطان َف ْ
َن الص ِ
ِ
اخل ْم ِر َواملَْ ْي ِ ِ
الة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُمنْت َُه َ
ون﴾ [املائدة 90:ـ ]91
رس َو َي ُصده ُك ْم َع ْن ذك ِْر اهللهِ َوع ِ ه
ِيف ْ َ

قال آخر :وذكر حكمة حتريم الزنا ،وأهنا فحشه وسوء سبيله ،ومفاسد مآله ،فقال
َان َف ِ
﴿وال َت ْق َر ُبوا الزِّ نَى إِ هن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِي ً
ال﴾ [االرساء]32:
تعاىلَ :
قال آخر :وذكر حكمة ترشيع الزواج وأهنا السكن واملودة والرمحة وإعامر الكون،
ِ
ِ
ِِ
فقال تعاىلِ :
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َو هد ًة
﴿وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأزْ َو ً
َ
مح ًة إِ هن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك ُهر َ
ون﴾ [الروم]21 :
َو َر ْ َ
َ
قال السيايس :لكن هذه الترشيعات جتعل اإلنسان يف دائرة ضيقة ال تقل عن الدائرة
التي يرسمها املستبدون.
ابتسم أحد احلكامء ،وقال :حتى لو مل تتحكم فيه هذه الدائرة التي تتصور ضيقها،
فستتحكم فيه دوائر أخرى شاء أم أبى ..حتى اخلمر ـ التي تتصور أن حتريمها استبداد ـ لو
حترر أي شخص من استبداد حتريمها ،فسيقع يف استبداد رشهبا ..لعلك تعرف اإلدمان،
وتعرف املخاطر التي جيلبها لصاحبه.
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قال آخر :ومع ذلك ..فإن الرشيعة التي جاء هبا اإلسالم تقوم عىل التوسعة ورفع
احلرج ليعيش اإلنسان حياته الطبيعية عىل حسب ما تتطلبه الفطرة السليمة.
قال آخر :ولذلك ترى من قواعد الرشيعة هذه القاعدة الذهبية (املشقة جتلب
التيسري) ،وقاعدة (الرضورات تبيح املحظورات) ،و(والرضورة تقدر بقدرها) ،و(العادة
حمكمة)
قال السيايس :أنا ِل رأي يف هذه القواعد التي ذكرهتا.
قال أحد احلكامء :يرسين سامعه.
قال السيايس :أرى أن الفقهاء الذين الحظوا ضيق الرشيعة وتشددها وعدم تناسبها
مع احلاجات املختلفة لإلنسان هم الذين راحوا ينسخون أحكامها بمثل هذه القواعد ،كام
فعل بولس عندنا يف املسيحية ..أرى أن كالمها مارس نفس السلوك.
ابتسم أحد احلكامء ،وقال :ما كان لفقهائنا أن يفعلوا هذا ..ولن يرتكهم أحد لو
فعلوه ..إن ما ذكرته لك هو ما دلت عليه النصوص املقدسة من الكتاب والسنة.
قال آخر :لقد قال تعاىل يقرر تلك القواعدَ ﴿ :ما ُي ِريدُ اهللهُ لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َرجٍ
ون﴾ [املائدة ،]6 :وقال﴿ :وج ِ
َو َلكِ ْن ُي ِريدُ لِ ُي َط ِّه َر ُك ْم َولِ ُيتِ هم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع هل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
اهدُ وا
َ َ

ِ
اد ِه ُهو اج َتبا ُكم وما جع َل َع َلي ُكم ِيف الدِّ ِ ِ
ِيف اهللهِ ح هق ِجه ِ
ِ
يم ُه َو
َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ين م ْن َح َرجٍ م هل َة َأبِي ُك ْم إِ ْب َراه َ
ْ ْ
ول َش ِهيدً ا َع َل ْي ُك ْم َو َت ُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء ع ََىل النها ِ
الر ُس ُ
َس هام ُك ُم املُْ ْسلِ ِمنيَ ِم ْن َق ْب ُل َو ِيف َه َذا لِ َي ُك َ
س
ون ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري﴾ [احلج:
يموا ه
َف َأق ُ
الص َال َة َوآ ُتوا الزه كَا َة َوا ْعتَص ُموا بِاهللهِ ُه َو َم ْو َال ُك ْم َفن ْع َم املَْ ْو َىل َون ْع َم النهص ُ
 ،]78وقال﴿ :إِنهام حرم َع َلي ُكم املَْي َت َة والده م و َحلم ْ ِ
ِ ِ ِ ِ
َري
َ َ ه َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ
اخلن ِْز ِير َو َما ُأه هل بِه لغ َْري اهللهِ َف َم ِن ا ْض ُط هر غ ْ َ
َاد َف َال إِ ْثم َع َلي ِه إِ هن اهللهَ َغ ُفور ر ِحيم﴾ [البقرة ،]173 :وقالُ ﴿ :ق ْل َال َأ ِجدُ ِيف ما ُأ ِ
با ٍغ و َال ع ٍ
وح َي
َ ْ
َ َ
َ
ٌ َ ٌ
إِ َِل حمُ َرما ع ََىل َط ِ
اع ٍم َي ْط َع ُم ُه إِ هال َأ ْن َي ُك َ
حل َم ِخن ِْز ٍير َفإِ هن ُه ِر ْج ٌس َأ ْو
ون َم ْي َت ًة َأ ْو َد ًما َم ْس ُف ً
وحا َأ ْو َ ْ
ه ه ً
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ِ

ِ

ِ

ِ

ٍ

ِ

ف ْس ًقا ُأه هل لغ ْ ِ
يم﴾ [األنعام]145 :
َري اهللهِ بِه َف َم ِن ْ
ور َرح ٌ
َري َبا ٍغ َو َال عَاد َفإِ هن َر هب َك َغ ُف ٌ
اض ُط هر غ ْ َ
قال آخر :وبمثل ذلك قال  يقرر تلك القواعد( :إن الدين يرس ،ولن يشاد الدين
أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة ،ويشء من
الدجلة)( ..)1فهذا احلديث يقرر قواعد كثرية تومهت أنت أهنا من صنع الفقهاء.
قال آخر :وقد كان رسول اهلل  ـ الذي تصفه باالستبداد ال خيتار من األمور إال
أيرسها ـ قالت عائشة( :ما رضب رسول اهلل  بيده خادما قط وال امرأة وال شيئا إال أن
جياهد يف سبيل اهلل ،وال انتقم لنفسه من شئ يؤتى به إليه حتى تنتهك حمارم اهلل فيكون هو
ين تقم هلل عزوجل ،وال خري بني أمرين إال اختار أيرسمها حتى يكون إثام فإذا كان إثام كان
أبعد الناس من االثم)( ،)2فهذا احلديث ينص عىل أن املختار يف الرشيعة هو التيسري والرفق
والتخفيف يف األمور كلها ما مل يكن إثام.
قال آخر :قارن ما فعله الكثري من املستبدين يف كل العصور مع الطريقة التي دعا هبا
حممد  إىل دينه ،واحلرية التي أتاحها يف تقبله ،لقد قال اهلل تعاىل موضحا دور الرسول :
ِ
ْرب
﴿ َف َذك ِّْر إِن َهام َأن َ
ْت ُم َذك ٌِّر َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيط ٍر إِ هال َم ْن ت ََو هىل َو َك َف َر َف ُي َع ِّذ ُب ُه اهللهُ ا ْل َع َذ َ
اب ْاألَك َ َ
ِ
م﴾ [الغاشية 21 :ـ ]26
اهب ْ
اهب ْم ُث هم إِ هن َع َل ْينَا ح َس َ ُ
إِ هن إِ َل ْينَا إِ َي َ ُ
قال آخر :إن هذه اآليات الكريمة تبني دور الرسول  ودور كل مسلم يف نرشه
لدينه ودعوته إليه ..إن دوره قارص عىل التذكري والتنيبه واملوعظة ..أما ما عدا ذلك فلله،
فاهلل هو اهلادي وهو املحاسب وهو املعاقب ..فهو وحده رب الدين.
قال آخر :لقد قال اهلل تعاىل يبني للمسلمني أسلوب نرش احلقائق التي ال ينبغي أن
( )1رواه البخاري.
( )2رواه أمحد وعبد بن محيد وابن عساكر.
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احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا هلتِي ِه َي
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
تكون حمل اختيار﴿ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
ِ
ِ
ن﴾ [النحل]125 :
َأ ْح َس ُن إِ هن َر هب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض هل َع ْن َسبِيلِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِاملُْ ْهتَدي َ
قال آخر :فاآلية تأمر املؤمن بأن يقدم رأيه مدعام بام يراه من أدلة ،ثم يرتك احلرية
لآلخر باالقتناع بقوله أو عدم االقتناع.
قال آخر :ليس ذلك فقط ..فالقرآن خياطب املخالفني ليقول هلم بعد مناقشة طويلة
يف األدلة عىل وحدانية اهللُ ﴿ :ق ْل من يرزُ ُق ُكم ِمن السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ُق ِل اهللهُ َوإِنها َأ ْو إِ هيا ُك ْم
ْ َ هَ َ
َ ْ َْ
َل َع َىل ُهدً ى َأ ْو ِيف َض َال ٍل ُم ِب ٍ
ني﴾ [سبأ]24 :
قال آخر :وهلذا ،فإنه يف حواره مع املخالفني يعتربهم مع املسلمني سواء يف اهلداية
أو الضالل ،ثم يضيف عىل الفور يف تنازل كبريُ ﴿ :ق ْل َال ُت ْس َأ ُل َ
ون ع هَام َأ ْج َر ْمنَا َو َال ُن ْس َأ ُل ع هَام
َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [سبأ ،]25 :فيجعل اختياره هو بمرتبة اإلجرام عىل الرغم من أنه هو الصواب ،وال
يصف اختيار اخلصم بغري جمرد العمل.
قال أحد احلضور :وعينا هذه الناحية ،وأدركنا مدى العدالة التي حتوهيا ..فحدثنا
عن الناحية الثانية.
قال أحد احلكامء :لقد نص القرآن الكريم عىل وجوب الشورى يف هذه الناحية،
ِ
ِ
ورى َب ْين َُه ْم َو ِممها
است ََجا ُبوا ل َر ِّ ِهب ْم َو َأ َقا ُموا ه
وأمر هبا ،فقال تعاىلَ :
الص َال َة َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
﴿وا هلذي َن ْ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ [الشورى ..]38 :لقد قرن اهلل تعاىل الشورى يف هذه اآليات بأمور كلها
َرزَ ْقن ُ
واجبة ،بل كلها من أصول الواجبات ،كالصالة والزكاة واالستجابة هلل.
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة فصل بني الصالة والزكاة مع أن
العادة هي اجلمع بينهام ،وقد فصل بينهام باألمر بالشورى ،ألنه ال يمكن أن تؤدى الزكاة أو
أي يشء له عالقة باملجتمع إال بعد الشورى ،حتى يمحص املحتاج من غري املحتاج.
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قال السيايس :نحن ال نتحدث عن اإلسالم ..بل نتحدث عن سلوك حممد ..فقد
يأمر أحد من الناس غريه بالشورى من غري أن يامرسها.
قال أحد احلكامء :إن كان هناك أحد يف الدنيا يمكن وصفه بأنه أكثر الناس استشارة
لغريه ،فلن يكون ذلك إال حممد ..
قال آخر :فمع أن اهلل أغناه بام يوحى إليه إال أنه كان يشاور يف الصغري والكبري تنفيذا
﴿و َش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْ
األَ ْم ِر﴾ [آل عمران]159 :
ملا دعاه اهلل إليه يف قوله تعاىلَ :
قال آخر :وقد ذكر بعض الصحابة كثرة استشارة النبي  ألصحابه ،فقال :ما رأيت
من الناس أحدا أكثر مشورة الصحابه من رسول اهلل .)1( 
قال آخر :بل إنه كان يستشري حتى يف شؤونه اخلاصة ،فقد روي أن بعضهم أهدى
لرسول اهلل  جبة من سندس ،فاستشار أصحابه ،فقالوا :يا رسول اهلل ،نرى أن تلبسها،
يكبت اهلل هبا عدوك ،ويرس املسلمني ،فلبسها ،وصعد املنرب فخطب وكان مجيال يتألأل
وجهه فيها ،ثم نزل فخلعها ،فلام قدم عليه جعفر وهبها له(.)2
قال آخر :أما يف الشؤون العامة ،فلم يرتك الشورى يف أي موقف من املواقف ..بل
إنه كان يتوجه بطلب الشورى للناس مجيعا ال ملجلس معني ،وال لناس مصوصني ..وفوق
ذلك يتنازل يف أحيان كثرية ملا يراه غريه مع مالفته لرأيه.
بعد أن مل جيد السيايس ما يعرتض به عىل الشورى التي كان يامرسها رسول اهلل  يف
مجع املجاالت راح يقول :ولكن ممارسة الشورى وحدها ال تنفي االستبداد ،فقد يشاور
املستبد مستبدين مثله ،فيامرس من خالهلم ما هتواه نفسه من االستبداد.
( )1رواه ابن أيب حاتم واخلرائطي.
( )2والبخاري ( )2615و( ،)3248ومسلم ()2469
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قال أحد احلكامء :صدقت يف هذا ..لقد ذكر القرآن الكريم أن املستبدين قد يتخذون
وزراء يعينوهنم عىل استبدادهم ..وقد ذكر القرآن من نامذج ذلك فرعون الذي قال له ملؤه
ض وي َذر َك و ِ
ِ ِ
آهلَت َ
َك﴾ [األعراف:
وسى َو َق ْو َم ُه ل ُي ْفسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ َ َ َ َ
الذين كانوا مستشاريهَ ﴿ :أت ََذ ُر ُم َ
]127

قال السيايس :فأنت توافقني فيام أقول إذن؟
ق ال أحد احلكامء :لو وافقتك حقائق التاريخ لوافقتك ..فهلم مجيعا نسأل التاريخ
عن موقف رسول اهلل  من العدالة التي هي نقيض االستبداد.
قال آخر :لقد ذكر رسول اهلل  سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،أتدري
من أوهلم؟
سكت السيايس ،فقال احلكيم :لقد ذكره رسول اهلل  فقال( :إمام عادل) ،وذكر


(أن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور :الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما

ولوا)( ،)1فأنت ترى رسول اهلل  كيف يعمم معنى العدالة لتشمل كل يشء.
قال آخر :وأخرب  أن أهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط موفق ،ورجل رحيم رقيق
القلب لكل ذي قربى ومسلم ،وعفيف متعفف ذو عيال( ..)2فهل يمكن لنبي يدعو إىل
مثل هذا ،ويأمر بمثل هذا أن جيور!؟
سكت السيايس ،فقال أحد احلكامء :يشء آخر كان يفعله  كثريا ،وهو دليل من
دالئل انتقاض ما ترميه به من استبداد ،وهو تيريه  لرعيته بني االحتامالت املختلفة ،ثم
قبول ما تتاره منها ،أو يرتك لكل شخص ما اختاره منها ..واألدلة عىل ذلك أكثر من أن

( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
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حترص(.)1
استكبار:
قلنا :حدثتنا عن املشهد اخلامس ..فحدثنا عن املشهد السادس.
قال :يف املشهد السادس ،سمعت الرد عىل شبهة أخرى ال تقل عن الشبه السابقة،
وهي تصوري له بصورة بعض رجال الدين الذين عرفتهم يف حيايت ..واململوءة بالكرب
واالستعالء.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت شخصا يشبه الفنانني ،يضع أمامه جمموعة صور له،
وهو يت ناول الكثري من اجلوائز ،ومن مسؤولني كبارا ..وقد رأيته يردد كسابقيه قائال :هل
تعرفون حممدا؟
وبقي يكرر ذلك إىل أن التف به الكثري من الناس ،ومنهم احلكامء السبعة الذين كنت
أتبعهم حيث ساروا.
قال أحد احلضور :وكيف ال نعرفه؟ ..ومن ال يعرفه؟
قال آخر :إن كان لديك حديث عنه ،فحدثنا ،فال حتلو املجالس إال بذكره ،وال
تتعطر األيام إال بذكراه.
هنا صاح الفنان كالثور اهلائج قائال :كيف تقولون هذا؟ ..إن حممدا هذا الذي سلب
عقولكم ال يعدو أن يكون مستكربا من املستكربين العظام الذين تشوه هبم تاريخ
اإلنسانية ..إنه عدو الفقراء واملستضعفني ..إنه ذلك الربجوازي الذي أراد أن تظل

( )1انظر األمثلة عىل ذلك يف النبي املعصوم ،ص.151
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الربوليتاريا تقدم خدماهتا للرأسامليني النفعيني ..إنه الذي سقى املستضعفني األفيون الذي
تدروا به ،فانمحوا أمام املستكربين.
ظهر الغضب عىل كثري من احلارضين ،لكنهم مل جيدوا أن يفعلوا شيئا ،فهذا امليدان
يسمح لكل أحد أن يقول ما يشاء ،ويعترب جمرما كل من مس أحدا بأذى من أجل فكرة
يطرحها.
هنا قال أحد احلكامء :لقد طرحت دعاوى عريضة ..ربام مل تسبق إليها ..ونحن
نحرتم دعاواك وال نتهمك فيها ..ولكنا لن نقبلها منك حتى تعطينا من البينات ما يدل
عليها.
قال الفنان  :نعم ..لدي بينات ..وبينات كثرية ال يمكن هلذا اجلمع أن يستوعبها..
وسأبدأ من القرآن نفسه ..فخري من عرف بمحمد هو القرآن ..لقد جاء فيه هذا العتاب
الشديد عىل ميل حممد إىل املستكربين وهجره للمستضعفنيَ ﴿ :ع َب َس َو َت َو هىل َأ ْن َجا َء ُه
يك َل َع هل ُه َيزه كهى َأ ْو َي هذك ُهر َف َتنْ َف َع ُه ِّ
ْاألَع َْمى َو َما ُيدْ ِر َ
ْت َل ُه َت َصده ى َو َما
اس َت ْغنَى َف َأن َ
الذك َْرى َأ هما َم ِن ْ
ْت َعنْ ُه َت َل ههى﴾ [عبس 1 :ـ  ..]10فهذه
َع َل ْي َك َأ هال َيزه كهى َو َأ هما َم ْن َجا َء َك َي ْس َعى َو ُه َو َخي َْشى َف َأن َ
اآليات تتحدث عن قصة حممد مع ابن أم مكتوم ،وقد ذكر املفرسون أن حممدا كان يوما
خياطب بعض عظامء قريش ،وقد طمع يف إسالمه ،فبينام هو خياطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم
مكتوم ،وكان ممن أسلم قديام ،فجعل يسأل حممدا عن يشء ويلح عليه ..ومل جيد حممد إال
أن يعرض عنه ..أن يعرض عن ذلك املستضعف ليقبل عىل غريه من املستكربين( ..)1أليس
( )1اختلف املفرسون فيمن هو املعاتب يف اآليات الكريمة عىل رأيني :األول :ما ذكرناه هنا ،وهو املشهور بني عامة املفرسين وخاصتهم ،وهو أهنا نزلت
يف عبداهلل بن ام مكتوم ،إنه أتى رسول اهلل  وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد املطلب وايب وامية بن خلف يدعوهم إىل اهلل
ويرجو إسالمهم ..والثاين :ما روي عن اإلمام الصادق( :إهنا نزلت يف رجل من بني امية ،كان عند النبي ،فجاء ابن ام مكتوم ،فلام رآه تقذر منه ومجع نفسه
عبس وأعرض بوجهه عنه ،فحكى اهلل سبحانه ذلك ،وأنكره عليه) (تفسري جممع البيان ،ج ،10ص ..)437وقد أيد املحقق اإلسالمي الكبري الرشيف املرتىض
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يف هذا أعظم دليل عىل استكبار حممد؟
قال أحد احلكامء :أرأيت لو كنت يف ذلك املوقف ماذا كنت ستصنع؟
قال الفنان :ال شك أين أقبل عىل املستضعف ..وأصفع ذلك املستكرب.
قال أحد احلكامء :أال ترى أنك ـ بذلك ـ متارس عنرصية مقيتة؟
قال الفنان :عندما أميل إىل املستكرب تكون العنرصية ..ال عند مييل للمستضعف.
قال أحد احلكامء :كالمها سواء ..املستكرب واملستضعف كالمها برش ..وكالمها حيتاج
إىل التعرف عىل احلق ..بل إن حاجة املستكرب أشد ،فقد يكون احلائل بينه وبني احلق شبهة
أو شهوة أو جهل ..وإقبالك عليه قد يداويه من كل ذلك.
قال الفنان :ولكني لن أفعل أبدا مثل حممد ..لن أترك املستضعف من أجل املستكرب.
قال أحد احلكامء :إن حممدا مل يرتك املستضعف ..وإنام طمع يف املستكرب.
قال آخر :لقد كان يعلم أن املستضعف من أتباعه ،وأنه ـ لذلك ـ يمكنه أن يتعلم منه
يف أي وقت ..أما املستكرب ،فلم يكن من أتباعه ،ولذلك ال مطمع يف سامعه منه إال الفينة
بعد الفينة.
قال الفنان :فلم عاتب ربكم حممدا إذن؟
قال أحد احلكامء :العتاب املوجه ملحمد  ـ يف حال صحة ما رويت ـ هو يف حقيقته
توبيخ لذلك املستكرب ..فهو توبيخ لبس لباس عتاب ..ومل يكن العتاب مقصودا لذاته.
قال الفنان :مل أفهم.
قال أحد احلكامء :أرأيت لو أنك جلست مع أمحق تريد أن تقنعه بيشء ،وهو جيادلك

الرأي الثاين ،وقد قال نارص مكارم الشريازي عن الرأي األول :وعىل فرض صحة الرأي األول يف شأن النزول ،فإن فعل النبي  واحلال هذه ال خيرج من
كونه (تركا لألوىل) ،وهذا ما ال ينايف العصمة( .األمثل:ج ،19ص)412
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فيه ..فجاءك صديق ،وقال لك ـ وذلك األمحق يسمع ـ( :مل تضيع وقتك يف احلديث مع مثل
هذا ..إن احلديث مع هذا مضيعة للوقت) ..هل ترى يف كالمه عتابا لك ،أم تراه توبيخا
لذلك األمحق؟
قال الفنان :أرى فيه كليهام.
قال أحد احلكامء :لكن العتاب املوجه إليك يف هذا عتاب منطلق من حمب لك ..أم
أنك تالفني يف هذا؟
قال الفنان :أجل ..ذلك صحيح ..فلوال حمبته ِل ما هناين عن تضييع وقت مع من ال
جيدي معه حديثي شيئا.
قال أحد احلكامء :فهكذا قس األمر عىل حال حممد  مع ذلك املستكرب ..فالنبي 

امرؤ امتأل حمبة خللق اهلل وحرصا عليهم ..فلذلك مل يكن حيمل أي حقد عىل أي أحد من
الناس مستكربا أو مستضعفا ..بل كان يبلغ الكل ..وحيرص عىل الكل.
قال آخر :لقد قال له ربه يعاتبه عىل ذلك احلرص الشديد عىل إيامن اخللقَ ﴿ :ف َل َع هل َك
يث َأس ًفا﴾ [الكهف ،]6 :وقالَ ﴿ :لع هل َك ب ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
اخ ٌع
َ َ
َ
َباخ ٌع َن ْف َس َك ع ََىل آ َث ِاره ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ منُوا ِ َهب َذا ْ َ
ِِ
َن ْف َس َك َأ هال َي ُ
كو ُنوا ُمؤْ مننيَ ﴾ [الشعراء]3 :
حيزُ ن َْك ا هل ِذي َن ُي َس ِار ُع َ
ون
قال آخر :وهناه أن حيزن عىل إعراضهم ،فقال تعاىلَ :
﴿و َال َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم﴾
جي َع َل َهل ُ ْم َح ًّظا ِيف ْاآلخ َرة َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
رضوا اهللهَ َش ْيئًا ُي ِريدُ اهللهُ َأ هال َ ْ
يف ا ْل ُك ْف ِر إ ههنُ ْم َل ْن َي ُ ُّ
الر ُس ُ
حيزُ ن َْك ا هل ِذي َن ُي َس ِار ُع َ
ون ِيف ا ْل ُك ْف ِر ِم َن ا هل ِذي َن َقا ُلوا
ول َال َ ْ
[آل عمران ،]176 :وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ه

ِ
ِ
ون لِ َق ْو ٍم َ ِ
ون لِ ْلك َِذ ِ
ب َس هام ُع َ
وهب ْم َو ِم َن ا هل ِذي َن َها ُدوا َس هام ُع َ
آ َمنها بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َمل ْ ُتؤْ م ْن ُق ُل ُ ُ
آخري َن َمل ْ
ِ
ون ا ْلكَلِم ِمن بع ِد مو ِ
َي ْأ ُت َ
اض ِع ِه َي ُقو ُل َ
حي ِّر ُف َ
اح َذ ُروا
ون إِ ْن ُأوتي ُت ْم َه َذا َف ُخ ُذو ُه َوإِ ْن َمل ْ ُتؤْ ت َْو ُه َف ْ
َ ْ َْ ََ
وك ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وهب ْم َهل ُ ْم ِيف
َو َم ْن ُي ِرد اهللهُ ف ْتنَ َت ُه َف َل ْن َمتْل َك َل ُه م َن اهللهِ َش ْيئًا ُأو َلئ َك ا هلذي َن َمل ْ ُي ِرد اهللهُ َأ ْن ُي َط ِّه َر ُق ُل َ ُ
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ِ
ِ ِ
ِ
حيزُ ن َْك ُك ْف ُر ُه
يم﴾ [املائدة ،]41 :وقالَ :
الدُّ ْن َيا خزْ ٌي َو َهل ُ ْم ِيف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
﴿و َم ْن َك َف َر َف َال َ ْ
اب عَظ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ [لقامن]23 :
يم بِ َذات ُّ
إِ َل ْينَا َم ْرج ُع ُه ْم َفنُنَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام عَم ُلوا إِ هن اهللهَ عَل ٌ
قال الفنان :سلمت لكم هبذا ..لكني لن أسلم لكم بأن حممدا كان يف صف
املستضعفني.
قال أحد احلكامء :إن هذا يستدعي بحثا يف حياة حممد  ومواقفه املختلفة ..ونرى
أن املنهج العلمي يف التحقيق يف هذا يقتيض البحث يف مسألتني ..أما األوىل ،فالبحث يف
موقفه من املستضعفني ..وأما الثانية ،فالبحث يف نوع احلياة التي عاشها ،وهل هي أقرب
حلياة املستضعفني أم هي أقرب حلياة املستكربين.
قال الفنان :يكفيني أن تثبت األوىل.
قال أحد احلكامء :بل الكامل يف إثبات الثانية ،فكم من مستكرب يدعي أنه مع
املستضعفني ،وهو يعيش عىل دمائهم وعرقهم ..وكم من مستكرب جيعل من نرصة
املستضعفني أحبولة يصطاد هبا القلوب والعقول ليحقق ما متليه عليه شهواته.
قال الفنان :ليس الشأن أن نعرف القوانني ..ولكن الشأن يف أن نثبتها.
قال أحد احلكامء :فاصرب عيل حتى أثبت لك كل ذلك(.)1
موقفه من املستضعفني:
قال الفنان :فابدؤوا بإثبات الدعوى األوىل.
قال أحد احلكامء :أول ما يثبت الدعوى األوىل هو ما ذكرت من عتاب اهلل لنبيه 

من أجل ذلك األعمى ..أال ترى يف إنزال عرش آيات قرآنية من أجل رجل بسيط فقري أعمى

( )1ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف كتاب (رمحة للعاملني)

572

قاله الناس وهجروه ما يدلك عىل عظم املكانة التي حيتلها الفقراء واملستضعفون يف هذا
الدين؟
سكت الفنان ،فقال أحد احلكامء :ومثل ذلك ما روي أن املرشكني عز عليهم أن
يكون عند حممد  ضعفاء الناس وفقراؤهم ،فقالوا :لو نحاهم ألتيناه فأنزل اهلل تعاىل قوله:
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
﴿و َال َت ْط ُر ِد ا هل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك ِم ْن ِح َس ِاهبِ ْم ِم ْن
َ
ون َر ه ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َيش ٍء وما ِمن ِحسابِ َك َع َلي ِهم ِمن َ ٍ
ون ِمن ال ه ِ
ظاملنيَ ﴾ [األنعام]52 :
يشء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ َ
ْ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ ْ
قال آخر :ومثل ذلك ما ورد من األمر بالصرب مع هؤالء املستضعفني مع طيب الثناء
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
رب َن ْف َس َك َم َع ا هل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه
﴿و ْ
عليهم ،قال تعاىلَ :
اص ِ ْ
ون َر ه ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َال ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا هت َب َع َه َوا ُه
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ً
َوك َ
طا﴾ [الكهف]28 :
قال آخر :ثم بعد هذا ..اذهب لتقرأ القرآن ..وقد كان خلق حممد  هو القرآن..
فلن جتد فيه إال األمر باإلحسان للمستضعفني والدعوة إىل رمحتهم ،وبيان العذاب األليم
ملن قسى عليهم.
قال آخر :اقرأ يف القرآن قوله تعاىل وهو حيث عىل اجلهاد والتضحية بالنفس يف سبيل
ال والنِّس ِ
ِ ِ
ِ
ون ِيف َسبِ ِ
﴿و َما َل ُك ْم َال ُت َقاتِ ُل َ
اء
نرصة املستضعفنيَ :
الر َج َ َ
يل اهللهِ َواملُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
وا ْل ِو ْلدَ ِ
ِ
ان ا هل ِذي َن َي ُقو ُل َ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال هظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
َ
ِ
ِ
ريا﴾ [النساء]75 :
َوا ْج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك نَص ً
﴿و َي ْس َت ْف ُتون ََك
قال آخر :واقرأ فيه تلك الوصايا املتكررة باملستضعفني ،قال تعاىلَ :
َاب ِيف يتَامى النِّس ِ
ِيف النِّس ِ
ِ
اء ُق ِل اهللهُ ُي ْفتِي ُك ْم فِ ِ
اء ه
وهنُ هن
الال ِيت َال ُتؤْ ُت َ
َ
يه هن َو َما ُيت َْىل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكت ِ َ َ
َ
ان و َأ ْن َت ُقوموا لِ ْليتَامى ِبا ْل ِقس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َهل ُ هن َوت َْر َغ ُب َ
ط
ون َأ ْن َتنْكِ ُح ُ
وه هن َواملُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ا ْل ِو ْلدَ َ
َما ُكت َ
ْ
َ َ
ُ
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وما َت ْفع ُلوا ِمن َخ ٍري َفإِ هن اهللهَ ك َ ِ
﴿وال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ هال
َان بِه عَلِ ًيام﴾ [النساء ،]127 :وقالَ :
َ َ َ
ْ ْ
بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتهى َي ْب ُلغَ َأ ُشده ُه َو َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ هن ا ْل َع ْهدَ ك َ
سؤُ والً﴾ [االرساء]34:
َان َم ْ
قال آخر :واقرأ فيه تلك الوصايا الرقيقة باليتامى قال تعاىل﴿ :ك هَال َب ْل َال ُتك ِْر ُم َ
ون
ِ

ِ

يم َف َال َت ْق َه ْر﴾ [الضحى]9 :
يم﴾ [الفجر ،]17 :وقالَ ﴿ :ف َأ هما ا ْل َيت َ
ا ْل َيت َ

قال آخر :بل إن القرآن الكريم اعترب من يؤذي اليتيم مكذبا بالدين ،قال تعاىل:
ِ
ِ
﴿ َأر َأي َت ا هل ِذي يك َِّذب بِالدِّ ِ ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [املاعون:
ُ ُ
َ ْ
يم َو َال َ ُ
ين َف َذل َك ا هلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
 1ـ ]3

قال آخر :فإن مل يكفك كل هذا ،فاذهب إىل سنة رسول اهلل  ،وكيف حضت عىل
اإلحسان للمستضعفني وكفالة مجيع ما يرتبط هبم من حاجات بدءا باحلاجات النفسية،
وانتهاء بجميع احلاجات املادية.
قال آخر :ومن األمثلة عىل ذلك قول أيب ذر صاحب رسول اهلل ( :أوصاين خلييل
 أن أنظر إىل من هو أسفل مني وال أنظر إىل من هو فوقي ،وأن أحب املساكني وأن أدنو
منهم ،وأن أصل رمحي وإن قطعوين وجفوين ،وأن أقول احلق وإن كان مرا ،وأن ال أخاف
يف اهلل لومة الئم ،وأن ال أسأل أحدا شيئا ،وأن أستكثر من ال حول وال قوة إال باهلل ،فاهنا
()1

من كنز اجلنة)

قال آخر :وعنه قال :قال ِل رسول اهلل ( :انظر أرفع رجل يف املسجد) ،قال:
فنظرت فإذا رجل عليه حلة قلت :هذا قال :قال ِل :انظر أوضع رجل يف املسجد ،قال:
فنظرت ،فإذا رجل عليه أخالق قال :قلت :هذا قال :فقال رسول اهلل ( :هلذا عند اهلل خري

( )1رواه أمحد والطرباين.
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()1

يوم القيامة من ملء األرض مثل هذا)

قال آخر :وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضال عىل من دونه فقال
()2

رسول اهلل ( :هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم)

التفت أحد احلكامء إىل الفنان ،وقال :إن هذه النصوص وغريها كثري مألت نفوس
املستضعفني قوة ،فلم يعودوا يشعرون بتلك املهانة وال ذلك االحتقار الذي نفخه فيهم
فقرهم ،أو القوانني واألعراف التي وضعها املستكربون والتي كانت تعترب الفقر بالء
وإهانة من اهلل لعباده.
قال الفنان :لكن املعنويات املرتفعة ال تكفي وحدها إلشباع بطون املستضعفني
اخلاوية؟
قال أحد احلكامء :ولذلك ورد يف النصوص احلث ـ بكل األساليب ـ عىل إطعام
املستضعفني ..لقد ذم النبي  كل طعام ال حيرضه مسكني ،فقال( :رش الطعام طعام الوليمة
( )3

يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها)

قال آخر :أما القرآن الكريم ،فقد حفل بالدعوة إىل إعطاء ِ
﴿ذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى
َواملَْ َساكِ ِ
ني﴾ [البقرة ]83 :وغريهم من أصناف املستضعفني.
قال آخر :ففي أموال الفيئ ُيقرن املستضعفون برسول اهلل  وقرابته ،قال تعاىل:
﴿ما َأ َفاء اهللهُ ع ََىل رسولِ ِه ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرى َفلِ هل ِه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
ني
ه ُ
َ
َ ُ
َ َ
السبِ ِ
يل﴾ [احلرش]7 :
َوا ْب ِن ه

( )1رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه.
( )2رواه البخاري والنسائي.
( )3رواه مسلم.
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قال آخر :وخيرب تعاىل أن من رشوط جماوزة العقبة التي حتول بني اإلنسان وفضل اهلل
اإلحسان إىل اليتامى ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك َر َق َب ٍة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم
ِيف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة َيتِي ً
ام َذا َم ْق َر َبة﴾ [البلد 11:ـ ]15
قال آخر :بل إن اهلل تعاىل ـ من باب احلث عىل االتصاف بصفات اهلل والتخلق
ِ
آوى﴾
بأخالقه ـ خيربنا عن إيوائه لرسول اهلل  عندما كان يتيام ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َجيِدْ َك َيت ًيام َف َ
[الضحى]6 :

قال آخر :أما من السنة ،فقد وردت النصوص الكثرية التي تعترب اإلحسان إىل
اليتامى من خري أعامل الرب ،فخري بيوت املسلمني بيت يكفل يتيام ،قال رسول اهلل ( :خري
()1

بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه ،ورش بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه)
حياة املستضعفني:
قال أحد احلضور :لقد أثبت الدعوى األوىل ،فأثبت الثانية.

قال أحد احلكامء :كل يشء يف األوىل يدلك عىل الثانية ..فالرجل الذي دافع كل ذلك
الدفاع عن املستضعفني ..بل مل يقم يف العامل من يدعو لدولة املستضعفني كمحمد  ..مل
يكن يف حياته يعيش إال كواحد منهم.
قال آخر :لقد امتأل بالعبودية التي قربته من كل الناس ،فقريهم وضعيفهم
ومسكينهم ومريضهم ..وكل من هجره الناس وجد يف حممد  الصدر احلنون الذي
يستقبله ويرعاه ويملؤه باألنس.
قال آخر :وقد عرفه الناس هبذا املظهر املمتلئ بالعبودية ،عن محزة بن عبيد اهلل بن
عتبة قال :كانت يف رسول اهلل  خصال ليست يف اجلبارين ،كان ال يدعوه أمحر ،وال أسود،
( )1رواه ابن ماجه.
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إال أجابه ،وكان ربام وجد مترة ملقاة فيأخذها ،فريمي هبا إىل فيه ،وإنه ليخشى أن تكون من
الصدقة ،وكان يركب احلامر عريا ،ليس عليه شئ(.)1
قال آخر :وكان ألجل الظهور هبذا املظهر الذي يقربه من الكل يتعمد عىل أن يتميز
عن املستضعفني بأي يشء جيعله هيابونه.
قال آخر :ففي الوقت الذي حيرص فيه املستكربون عىل تري املراكب وتزيينها لبث
املهابة يف القلوب كان يركب أبسط املراكب ..والتي يستحيل عىل املستعلني أن يركبوها..
فعن أيب ذر قال :ركب رسول اهلل  محارا وأردفني خلفه(.)2
قال آخر :وعن يزيد الرقايش قال :حج رسول اهلل  عىل رحل رث وقطيفة تساوي
()3

أربعة دراهم ،وقال( :اللهم حجة مربورة ،ال رياء فيها ،وال سمعة)

قال آخر :وعن أيب املثنى األملوكي قال :كان رسول اهلل  ،ومن قبله من األنبياء ـ
عليهم السالم ـ يمشون عىل العصا ،يتوكئون عليها ،تواضعا هلل عز وجل(.)4
قال آخر :وعن أنس قال :ملا دخل رسول اهلل  مكة استرشفه الناس ،فوضع رأسه
عىل رحله متخشعا(.)5
قال آخر :ويف الوقت الذي حيرص فيه املستكربون عىل أمجل الثياب وأغالها كان
رسول اهلل  يتخري أبسطها ،وأقرهبا إىل ثياب الفقراء ،فعن عائشة قالت :خرج رسول اهلل
 وقد عقد عباءة بني كتفيه فلقيه أعرايب فقال :مل لبست هذا يا رسول اهلل؟ فقال( :وحيك،

( )1رواه ابن سعد.
( )2رواه أمحد ومسلم.
( )3رواه احلارث بن أيب أسامة.
( )4رواه ابن األعرايب.
( )5رواه أبو يعىل.
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( )1

إنام لبست هذا ألقمع به الكرب)

قال آخر :وعن عبد الرمحن بن جرب اخلزاعي قال :بينام رسول اهلل  يميش مع
أصحابه إذ أخذ رجل منهم ،فسرته بثوب فلام رأى ما عليه ،رفع رأسه ،فإذا هو عاله قبيل
()2

سرت ،فقال( :مه) ،فأخذ الثوب ،فوضعه ،وقال( :إنام أنا برش مثلكم)

قال آخر :ويف الوقت الذي يتخرب فيه املتكربون جلساءهم وندماءهم كان رسول
اهلل  جيلس مع املستضعفني من الفقراء واملرىض الذين قالهم الناس ..فعن عبد اهلل بن
أبى أوىف قال :كان رسول اهلل  يكثر الذكر ،ويقل اللغو ،ويطيل الصالة ،ويقرص اخلطبة،
()3

وال يأنف ،وال يستكرب أن يميش مع األرملة واملسكني يقيض هلام حاجتهام
قال آخر :وعنه قال :كان رسول اهلل



ال يستنكف أن يميش مع الضعيف،

واألرملة ،فيفرغ هلم من حاجاهتم(.)4
قال آخر :عن ابن مسعود أن رسول اهلل  كلم رجال فأرعد ،فقال( :هون عليك،
()5

فإين لست بملك ،إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة)

قال آخر :وعندما الحظ العباس ما يالقيه رسول اهلل  من ذلك قال له :يا رسول
اهلل إين أراهم قد آذوك ،وآذاك غبارهم ،فلو اتذت عريشا تكلمهم فيه ،فقال رسول اهلل
( : ال أزال بني أظهرهم يطئون عقبى وينازعوين ثويب ،ويؤذيني غبارهم ،حتى يكون اهلل

( )1رواه ابن عدي.
( )2رواه ابن أيب شيبة وعيل بن عبد القدير البغوي.
( )3رواه الدارمي.
( )4رواه اخلرائطي.
( )5رواه ابن ماجه.
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()1

هو الذي يرمحني منهم)

قال آخر :وهكذا ،فإنه يف الوقت الذي تقام فيه للمستكربين املوائد الضخمة كان
رسول اهلل  يأكل عىل األرض ببساطة وتواضع ،فعن ابن عباس ،وأنس قاال :كان رسول
اهلل  جيلس عىل األرض ،ويأكل عىل األرض ،ويعقل الشاة ،وجييب دعوة اململوك ،زاد
()2

أنس :ويقول( :لو دعيت إىل ذراع ألجبت ،ولو أهدي إِل كراع لقبلت)

قال آخر :وعن احلسن قال :واهلل ما كان رسول اهلل  تغلق دونه األبواب ،وال يقوم
دونه احلجا ب ،وال يغدى عليه باجلفان ،وال يراح هبا عليه ،ولكنه كان بارزا ،من أراد أن
يلقى نبى اهلل  لقيه ،كان جيلس عىل األرض ،ويطعم ويلبس الغليظ ،ويركب احلامر،
ويردف خلفه ،ويلعق يده(.)3
قال آخر :وعن عبد اهلل بن برس قال :أهديت إىل رسول اهلل  شاة فجثا عىل ركبتيه،
فأكل ،فقال أعرايب :يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟ فقال( :إن اهلل عزوجل جعلني عبدا كريام،
()4

ومل جيعلني جبارا عنيدا)

قال آخر :ويف الوقت الذي جيلس فيه املستكربون لينحني املستضعفون بالسالم
عليهم كان  يبدأ من لقيه بالسالم.
قال آخر :ويف الوقت الذي يتخذ فيه املستكربون أصناف اخلدم واحلشم كان رسول
اهلل  يعمل بيده.
استغالل:
( )1رواه ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيه.
( )2رواه أبو الشيخ وابن سعد.
( )3رواه أمحد يف الزهد ،وابن عساكر.
( )4رواه ابن ماجه.
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قلنا :حدثتنا عن املشهد السادس ..فحدثنا عن املشهد السابع.
قال :يف املشهد السابع ،سمعت الرد عىل شبهة أخرى ال تقل عن الشبه السابقة،
وهي تصوري له بصورة بعض رجال الدين الذين عرفتهم يف حيايت ..والذين كانوا
يستعملون الدين مطية لتحقيق كل ما يريدونه من أهواء ومصالح.
قلنا :كيف ذلك؟
قال :يف ساحة احلرية وجدت شخصا يلبس لباس املحامني ،خياطب اجلموع
املوجودة يف الساحة بقوله :هل تعرفون حممدا؟
وبقي يكرر ذلك إىل أن التف به الكثري من الناس ،ومنهم احلكامء السبعة الذين كنت
أتبعهم حيث ساروا.
وعندما اجتمع الناس به قال :هل تريدون وصفا جامعا ملحمد يغنيكم عن كل
وصف؟
قال أحد احلضور :أي حممد تقصد؟ ..هل تقصد ذلك النبي الذي ظهر يف تلك
الصحراء املجدبة فحوهلا جنة فيحاء ..وظهر يف ذلك الزمن اململوء بالظلامت ،فحوله زمنا
مملوءا باألنوار؟
قال املحامي :بل أقصد ذلك اللص قاطع الطريق الذي راح يستغل كل يشء ليحقق
لنفسه كل يشء.
قال الرجل :فأنت تقصد رجال يسمى بمحمد غري النبي حممد؟
قال املحامي :بل ال أقصد غري ذلك الرجل الذي استغل بساطة الناس ،فراح يدعي
النبوة ليجني منها ما شاءت له نفسه من أموال وجاه.
هنا قال أحد احلكامء :أرى أنك صاحب بنك؟
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قال املحامي :فلنفرض أين أملك بنكا ..ما عالقة ذلك بام نحن فيه؟
قال أحد احلكامء :أصحاب البنوك يف العادة هم الذين يعرفون مقادير الثروات التي
تفى عىل سائر الناس.
قال املحامي :فلنفرض ذلك ..ما عالقة ذلك بام نحن فيه؟
قال أحد احلكامء :لذلك عالقة عظيمة ..فأنت قد ذكرت بأن حممدا إنسان استغل
النبوة لبجني من ورائها أمواال وجاها ..وصاحب املال حيتاج أن يضع ماله يف بنك ليحفظه
ويزيده.
قال املحامي :ال شك أنك جمنون.
قال أحد احلكامء :مل؟
قال املحامي :ألن حممدا مات منذ قرون طويلة ..ومل يكن أهل تلك القرون يسمعون
بالبنوك.
قال أحد احلكامء :فكيف عرفت ثروة حممد ..وأنه جناها من خلف ستار النبوة؟
قال املحامي :كل يشء يدل عىل ذلك ..فرجل بسيط كان يرعى الغنم بقراريط
يتحول إىل زعيم عظيم جتبى إليه األموال من كل صوب ..وجتبى إليه قبلها القلوب الشك
أنه إنسان مستغل ..أو بتعبري آخر أكثر رصاحة :الشك أنه لص متبئ يف ثياب نبي.
قال أحد احلكامء :دعنا من الرصاحة الوقحة ..ولنبحث يف حقائق التاريخ عن حياة
حممد ،وعالقتها بام تسميه استغالال أو لصوصية.
قال املحامي :أنا مل أحكم بام ذكرت لك إال انطالقا من حقائق التاريخ.
قال أحد احلكامء :قبل أن أجيبك من حقائق التاريخ أجبني..
قال املحامي :سل ما بدا لك.
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قال أحد احلكامء :لو أن لصا طالب جاه ومنصب استدعاه املأل من قومه ،وعرضوا
عليه أمواهلم وما اشتهاه من منصب وجاه من غري تعب منه وال نصب ،فأعرض عن ذلك،
وقال :أنا ال أريد أن آخذ أموالكم إال بالتعب والنصب ،ولن أتأمر عليكم إال بعد أن يشتعل
رأيس شيبا ،وتشتعل حيايت أملا وتعبا ومها وغام.
قال املحامي :جمنون من يقول هذا ..وال أظن أن هناك لصا يف الدنيا يعرض عن
الفريسة السهلة ليقع عىل الفريسة الشديدة ..إن األسود مع هبيميتها وصغر عقوهلا ال تفعل
ذلك.
قال أحد احلكامء :فهل ترى حممدا صاحب عقل وحكمة ،أم أنك تراه أضعف عقال
من األسود وسائر الوحوش؟
قال املحامي :بل أرى عقله قد اجتمعت فيه العقول ،لكنه راح يستغله يف احليلة
ليقتنص من املال واجلاه ما مل حيلم به أبوه وجده.
قال أحد احلكامء :لقد روى املؤرخون الذين تستند إليهم أن حممدا قد عرض عليه
يف بداية حياته الدعوية ـ أي يف نواحي األربعني ـ كل ما يشتهي من جاه ومال ومنصب..
لكنه أعرض عن ذلك..
قال آخر :لقد روى املؤرخون بأسانيد كثرية أن قريشا اجتمعت يوما بعد أن رأت
أن اإلسالم ال تزيده األيام إال قوة ،فقالوا :انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت
هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا شتت أمرنا وعاب ديننا ،فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه،
فقالوا :ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعة ،فقالوا :بىل يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه.
قال آخر :فقام عتبة حتى جلس إىل رسول اهلل  ،فقال( :يا ابن أخي إنك منا حيث
قد علمت من السطة يف العشرية واملكان يف النسب ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت
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به مجاعتهم وسفهت أحالمهم وعبت آهلتهم ودينهم وكفرت من مىض من آبائهم ..فتكلم
نسمع قولك ،إنا واهلل ما رأينا سخلة قط أشأم عىل قومك منك ،فرقت مجاعتنا وأشتت أمرنا
وعبت ديننا وفضحتنا يف العرب ،حتى طار فيهم أن يف قريش ساحرا وإن يف قريش كاهنا
واهلل ما ننتظر إال مثل صيحة احلبىل أن يقوم بعضنا بعضا إليك بالسيوف حتى نتفانى.
قال آخر :وملا رأى صمت رسول اهلل  وعدم إجابته له ،قال :أهيا الرجل ،فاسمع
مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها ،فقال له رسول اهلل ( :قل أبا
الوليد أسمع) ،فقال :يا ابن أخي ،إن كنت إنام تريد بام جئت به من هذا األمر ماال مجعناه
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال ،وإن كنت تريد به الرشف سودناك علينا حتى ال
نقطع أمرا دونك ،وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا ال
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطلب وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئكك منه ،فإنه ربام غلب
التابع عىل الرجل حتى يداوى منه.
قال آخر :حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهلل  يسمعه منه قال له :أقد فرغت أبا الوليد؟
قال :نعم ،قال :فاسمع مني ،قال :أفعل ..فراح رسول اهلل  يقرأ من سورة فصلت ،فلام
سمعه عتبة أنصت هلا وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهام ،فسمع منه إىل أن بلغ قوله
اع َق ِة ع ٍ
اع َق ًة ِم ْث َل ص ِ
تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َأعْر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُت ُكم ص ِ
َاد َو َث ُمو َد﴾ [فصلت ،]13 :فأمسك
َ
ْ ْ َ
َ
عتبة عىل فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ،ثم انتهى رسول اهلل  إىل السجدة منها فسجد
ثم قال :قد سمعت أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ،فقال :ما عندك غري هذا؟ فقال :ما
عندي غري هذا.
التفت أحد احلكامء إىل املحامي ،وقال :أرأيت هذا املوقف ..هل يمكن إلنسان
حريص جشع لص مل ينهض إال ليحقق مآربه الشخصية أن يقف مثل هذا املوقف؟
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قال آخر :ليس ذلك فقط ..ومل يعرض عليه ذلك يف ذلك املحل فقط ..بل عرض
عليه يف حمال كثرية إىل أن مأل قلوب أعدائه يأسا بقوله لعمه( :يا عم ،واهلل لو وضعوا
الشمس يف يمينى ،والقمر يف يسارى عىل أن أترك هذا األمر ـ حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه
()1

ـ ما تركته)

قال آخر :ليس ذلك فقط ..بل إنه مل يقبل أن ينترص مع التخيل عن جزء بسيط من
املبادئ التي كلف بأدائها ،لقد روي أنه ـ يف تلك األيام الشديدة التي اشتد فيها أذى أعدائه
عليه وعىل أصحابه ـ أتى إىل قبيلة بني عامر بن صعصعة فدعاهم إىل اهلل ،وعرض عليهم
نفسه ،فقال رجل منهم اسمه ( َب ْي َح َرة بن فِ َراس)( :واهلل ،لو أين أخذت هذا الفتى من قريش
ألكلت به العرب) ،ثم قال للنبي ( :أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك ،ثم أظهرك اهلل
عىل من خالفك أيكون لنا األمر من بعدك؟) ،فقال ( :األمر إىل اهلل ،يضعه حيث يشاء)،
ف نحورنا للعرب دونك ،فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا ،ال حاجة
فقال الرجل( :أ َف ُت ْهدَ ُ
()2

لنا بأمرك ،فأبوا عليه)

قال آخر :هل ترى هذا الترصف ترصف مستغل للفرص منتهز هلا ..لقد كان يف
إمكان حممد  أن يفعل ما تفعله أكثر األحزاب ،حني تتخىل عن مبادئها ،وتتحالف مع
العدو والصديق ..لتحقق من مآرهبا الشخصية ما تشاء ،ولكن حممدا  مل يفعل ذلك..
لقد كانت مبادئه أغىل من كل يشء.
قال املحامي :يمكنك أن تذكر كل ذلك ..ويمكنك أن تذكر أكثر من ذلك ،ولكن
تاريخ حممد أوسع من أن ينحرص يف حياته املكية ..ربام أسايرك يف أن حممدا بدأ حياته
( )1سرية ابن هشام ()266 /1
( )2الرقة والبكاء البن قدامة (ص)116
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كصاحب مبدأ ..لكنه فعل يف األخري ما يفعله أكثر أصحاب املبادئ ..فإهنم رسعان ما
يتيهون عن مبادئهم حني يعتلون عروش السلطة ،أو حني يبهرهم بريق الذهب.
قال أحد احلكامء :فأنت تريد إذن أن أحدثك عن حياته املدنية؟
قال املحامي :يف تلك احلياة استغل حممد منصبه أكرب استغالل.
قال أحد احلكامء :إن املستغل هو الذي يأخذ وال يعطي ..يأخذ كل يشء ،ثم ال
يعطي شيئا ..وحممد  مل يكن كذلك ..بل كان العفيف الذي ال يأخذ ،والكريم الذي ال
يتوقف عن العطاء ..ويستحيل عىل املستغل أن يكون له هذان اخللقان.
قال املحامي :من السهل أن تدعي ما تشاء.
قال أحد احلكامء :فلنحتكم إىل حقائق التاريخ وأسانيده لنرى كيف كان حممد  يف
حياته ..وما عالقتها بام يفعله املستغلون من تلصص وشح.
العفاف:
قال أحد احلكامء :لعل أول صفة وأعظم صفة يف حممد  ..وهي صفة يشاركه فيها
مجيع رسل اهلل وأنبياؤه ..هي عفافه عن أموال الناس وزهده فيها.
قال آخر :لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك ،ويأمره بهُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ هال
من َشاء َأ ْن يت ِ
هخ َذ إِ َىل َر ِّب ِه َسبِي ً
ال﴾ [الفرقان ،]57:وقالُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا
َ ْ َ َ
ِمن املُْ َت َ ِ
ك ِّلفنيَ ﴾ [ص]86 :
َ
قال آخر :وهلذا اعترب القرآن الكريم من أدلة صدق حممد  عفافه عن أمواله قال
تعاىلَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َأ ْج ًرا َف ُه ْم ِم ْن َمغ َْر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ون﴾ [القلم ،]46 :وقال تعاىلَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َخ ْر ًجا
َف َخراج رب َك َخري و ُهو َخري الر ِ ِ
ازقنيَ ﴾ [املؤمنون]72 :
َ ُ َ ِّ
ٌْ َ َ ُْ ه
قال آخر :فالنبي  مل يكن ينال عىل تلك الوظيفة اخلطرية التي كلف هبا ،والتي
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جعلته ال يرتاح ليل هنار ،أي أجر سوى األجر الذي أعده اهلل له.
قال آخر :بل هو فوق ذلك أمر بأن يعيش مجيع حياته ـ مهام فتح اهلل عليه من الدنيا ـ
بتواضع وزهد وبعد عن امللذات التي يتهافت عليه الناس ،قال تعاىلَ :
﴿ال َمتُده هن َع ْينَ ْي َك إِ َىل
ما م هتعنَا بِ ِه َأزْ واجا ِمنْهم و َال َحتْزَ ْن َع َلي ِهم و ْ ِ
َاح َك لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [احلجر ،]88 :وقال
اخف ْض َجن َ
ْ ْ َ
َ ً ُ ْ َ
َ َ ْ
احلي ِاة الدُّ ْنيا لِنَ ْفتِنَهم فِ ِ
تعاىل﴿ :و َال َمتده هن َعينَي َك إِ َىل ما م هتعنَا بِ ِه َأزْ و ِ
يه َو ِرزْ ُق
َ
اجا من ُْه ْم زَ ْه َر َة ْ َ َ
َ ً
َ َ ْ
ْ ْ
ُ ْ
َ ُ
ري َو َأ ْب َقى﴾ [طه]131 :
َر ِّب َك َخ ْ ٌ

قال آخر :بل إن نساء النبي  اشتكني من شدة العيش التي كن يعشنها ،فنزل القرآن
الكريم خيريهن بني تلك احلياة التي فرضت عىل رسول اهلل  بحكم وظيفته اخلطرية ،وبني
الرساح للتمتع بام شئن من احلياة الدنيا ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأهيا النهبِي ُق ْل ِألَزْ َو ِ
اج َك إِ ْن ُكنْ ُت هن
ُّ
ُّ َ
احا َمجِ ًيال َوإِ ْن ُكنْ ُت هن ُت ِر ْد َن اهللهَ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ْ َ
رس ً
ُت ِر ْد َن ْ َ
رس ْح ُك هن َ َ
ني ُأ َم ِّت ْع ُك هن َو ُأ َ ِّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يام﴾ [األحزاب 28 :ـ ]29
َو َر ُسو َل ُه َوالده َار ْاآلخ َر َة َفإِ هن اهللهَ َأعَده ل ْل ُم ْحسنَات منْ ُك هن َأ ْج ًرا عَظ ً
التفت أحد احلكامء إىل املحامي ،وقال :لقد كان ذلك يف املدينة املنورة ،حيث كان
النبي  هو زعيمها األوحد.
قال آخر :لقد كان يف إمكانه حينها أن ينعم بأمجل حياة وأمتع حياة ..لكنه رفض كل
ذلك ،وعاش حياة ال يعيشها أدنى فقريا رأيته يف حياتك.
قال آخر :لقد ورد يف األحاديث الكثرية تصوير لبيت النبي  ..ومنها ما روي عن
عمر قال :دخلت عىل رسول اهلل  فإذا هو متكئ عىل رمال حصري قد أثر يف جنبه ،فرفعت
رأيس يف البيت ،فواهلل ما رأيت فيه شيئا يرد البرص ،إال أهب ثالثة معلقة ،وصربة من شعري،
فهملت عينا عمر ،فقال :ما لك؟ فقلت :يا رسول اهلل أنت صفوة اهلل من خلقه ،وكرسى
وقيرص فيام مها فيه؟ فجلس حممرا وجهه ،فقال( :أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ ثم قال:
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أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف حياهتم الدنيا ،أما ترىض أن تكون هلم الدنيا ،ولنا
اآلخرة؟) قلت :بىل ،يا رسول اهلل ،فأمحد اهلل عز وجل) ،ثم قال( :يا عمر لو شاء أن يسري
()1

اجلبال الراسيات معي ذهبا لسارت)

قال آخر :وعن ابن مسعود قال :اضطجع رسول اهلل  عىل حصري فأثر يف جنبه،
فلام استيقظ جعلت أمسح عنه ،فقلت :يا رسول اهلل أال آذنتنا فبسطت شيئا يقيك منه ،تنام
عليه ،فقال( :ما ِل وللدنيا ،ما أنا والدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف ،فقال حتت شجرة
()2

ثم راح وتركها)

قال آخر :ال حتسبوا أن هذه الفاقة فاقة ناجتة عن حاجة حقيقية ،أو أن النبي  مل
يكن يملك إال هذا اخليار ..ال ..لقد كان الغنى أمامه ..لقد كان الغنى أقرب إليه من الفقر..
لكنه آثر تلك احلياة حتى يكون كأبسط الناس ،وأسوة جلميع الناس ،وحتى ال يأيت أحد
من الناس ،فيتصور أن النبوة وسيلة من وسائل الثروة ،أو طريق من طرقها.
التفت أحد احلكامء إىل املحامي ،وقال :الشك أن لكل مستغل حريص رصيد يف
البنك خيبئه لوقت احلاجة ،فهو ال يكتفي ـ حلرصه ـ بام يأكله أو يلبسه يف حلظته ،بل يريد أن
يضمن كل حلظة من حياته ..بل هو يسعى ليخزن من األموال ما يكفيه آلالف السنني..
أليس كذلك ..أم تراين خاطئا؟
قال أحد احلضور :بل هو كذلك ..بل من هؤالء من خيزن املال الذي يكفي
املاليني ..بينام مل يبق من عمره إال أيام معدودة.
قال أحد احلكامء :أما حممد  .. فقد كان خالف ذلك متاما ..فلم يكن يدخر شيئا
( )1رواه أمحد وأبو يعىل وأبو داود الطياليس ،والرتمذي.
( )2رواه أمحد وأبو يعىل وأبو داود الطياليس ،والرتمذي.
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لغد ..فعن أنس قال :كان رسول اهلل  ال يدخر شيئا لغد (.)1
قال آخر :وعن ابن عباس قال :نظر رسول اهلل  إىل أحد فقال( :ما يرسين أنه ذهب
آلل حممد ،أنفقه يف سيبل اهلل ،أموت يوم أموت وعندي منه ديناران ،إال دينارين أعدمها
للدين إن كان)

()2

قال آخر :وعن أنس قال :كنت أخدم رسول اهلل  فقال يوما( :ما عندك شئ
تطعمنا؟) قلت :نعم يا رسول اهلل ،فضل من الطعام الذي كان أمس ،قال( :أمل أهنك أن
تدع طعام يوم لغد؟)

()3

التفت أحد احلكامء إىل املحامي ،وقال :أليس كل املستغلني الذين تنفتح هلم الدنيا
ال يقنعون بام هم فيه ،بل يضمون إىل غناهم غنى أوالدهم ،وغنى كل من يتقرب منهم؟
قال أحد احلضور :ذلك صحيح ..وال نحسب ذلك إال طبعا يف البرش ،فال ينفك
أحد منهم منه.
قال أحد احلكامء :إال حممد  ،أو من رباه حممد  ..فإنه يستحيل عليه أن يطعم
ولده ثمرة استغالل.
قال آخر :فعن فاطمة بنت رسول اهلل  أن أباها أتاها يوما فقال( :أين أبنائي؟)
يعني :حسنا وحسينا ،قالت :أصبحنا وليس يف بيتنا شئ يذوقه ذائق ،فقال عيل :اذهب هبام،
فإين أتوف أن يتليا عليك ،وليس عندك شئ ،فذهب إىل فالن اليهودي فتوجه إليه رسول
اهلل  فوجدمها يلعبان يف رسية بني أيدهيام فضل من متر ،فقال( :يا عيل أال تقلب ابني قبل

( )1رواه البخاري.
( )2رواه أمحد وأبو يعىل.
( )3رواه ابن أيب شيبة يف املصنف.
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أن يشتد احلر؟) ،قال عيل :أصبحنا وليس يف بيتنا شئ ،فلو جلست يا رسول اهلل ،حتى أمجع
لفاطمة شيئا من التمر ،فجلس رسول اهلل  حتى اجتمع لفاطمة شئ من التمر ،فجعله يف
رصته ثم أقبل ،فحمل النبي  أحدمها وعيل اآلخر ،حتى أقبلهام(.)1
قال آخر :وعن عيل أنه قال لفاطمة ذات يوم :واهلل ،لقد سنوت حتى اشتكيت
صدري ،وقد جاء أبوك بسبي فاذهبي فاستخدميه ،فقالت :وأنا واهلل ،لقد طحنت حتى
جملت يداي فأتت رسول اهلل  فقال( :ما جاء بك أي بنية؟) قالت :جئت ألسلم عليك،
واستحيت أن تسأله ورجعت ،فقال :ما فعلت؟ قالت :استحييت أن أسأله ،فأتيا مجيعا
رسول اهلل  ،فقال عيل :يا رسول اهلل ،لقد سنوت حتى اشتكيت صدري ،وقالت فاطمة:
يا رسول اهلل ،لقد طحنت حتى جملت يداي ،وقد جاءك اهلل بسبي وسعة ،فأخذمنا فقال:
ال ،واهلل ،ال أعطيك م ،وأدع أهل الصفة تطوى بطوهنم من اجلوع ال أجد ما أنفق عليهم
ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثامهنم فرجع ..فأتامها رسول اهلل  ،فقال( :أال أخرب كام بخري
مما سألتامين) ،قاال :بىل ،قال( :كلامت علمنيهن جربيل فقال :تسبحان اهلل يف دبر كل صالة
عرشا وحتمدان عرشا وتكربان عرشا ،فإذا أويتام إىل فراشكام فسبحا ثالثا وثالثني وامحدا
ثالثا وثالثني وكربا أربعا وثالثني) ،قال عيل :فواهلل ،ما تركتهن منذ سمعت ذلك من
رسول اهلل  فقال له رجل :أين الكوا وال ليلة صفني ،فقال :قاتلكم اهلل وال ليلة صفني(.)2
العطاء:
التفت أحد احلكامء إىل املحامي ،وقال :أظن أن ما ذكرته من زهد النبي  يف أموال
الناس وعفافه عنها ما يكفي لرصفك عن ذلك الوسواس الذي دعاك إىل اهتامه
( )1رواه الطرباين.
( )2رواه أمحد.

589



باالستغالل واحلرص واجلشع.
قال آخر :إن النفس التي كان هلا كل ذلك الصرب والتحمل مع عظم املشاق التي
كانت حتملها يستحيل عليها أن تعرف االستغالل.
قال آخر :ومع ذلك ..ومع كل تلك األحوال الشديدة التي كان يعيشها رسول اهلل
 ، والتي كانت تستدعي قبض اليد ،والشح عام فيها إال أنه كان كالريح املرسلة ال يكاد
يقع يف يده يشء حتى خيرجه منها كرما وجودا وعطاء ال يمكن أن يقدر عىل مثله برش.
قال آخر :لقد حدث رسول اهلل  عن تلك النفس املمتلئة كرما وجودا ،وكأنه يدعو
كل حمتاج ألن يمد يده إليه لينال من جوده ،فقال( :أال أخربكم عن األجود؟ اهلل األجود،
وأنا أجود ولد آدم ،وأجودهم من بعدي رجل تعلم علام فنرش علمه ،يبعث يوم القيامة أمة
()1

وحده ،ورجل جاهد يف سبيل اهلل حتى يقتل)

قال آخر :وقال ،وقد التفت إىل أحد( :والذي نفيس بيده ما يرسين أن أحدا حيول
آلل حممد ذهبا ،أنفقه يف سبيل اهلل ،أموت يوم أموت ما أدع منه دينارين ،إال دينارين أعدمها
لدين إن كان)

()2

قال آخر :وقد كان أصحابه واملقربون إليه يعرفون هذه الصفة فيه ،ويصفونه هبا،
فعن عيل أنه كان إذا نعت رسول اهلل  قال :كان أجود الناس كفا ( ..)3وعن أنس قال:
كان رسول اهلل  أجود الناس(.)4
قال آخر :وكان من الصفات التي عرفه من خالهلا الكل هو أنه كان أبعد الناس عن
( )1رواه بقي بن ملد وأبو يعىل.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه ابن أيب خيثمة.
( )4رواه ابن أيب شيبة.
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السائِ َل َف َال َتن َْه ْر﴾
رد أي سائل يسأله ،مؤمترا يف ذلك بام أمره اهلل تعاىل به ،قال تعاىلَ :
﴿و َأ هما ه
[الضحى]10 :

قال آخر :لقد كانت الصفة التي عرف هبا النبي  ..عرفه هبا مجيع الناس ..أنه ال
يسأل شيئا إال أعطاه ..قال أنس :ما سئل رسول اهلل  عىل اإلسالم شيئا إال أعطاه( ،)1وقد
ذكر نموذجا لذلك ،فقال :فسأله رجل غنام بني جبلني فأعطاه إياها ،فأتى قومه فقال :يا
قوم أسلموا ،فواهلل إن حممدا ليعطى عطاء من ال خياف الفقر(.)2
قال آخر :وعن سهل بن سعد أن امرأة جاءت النبي  بربدة منسوجة فيها حاشيتها،
قال سهل :أتدرون ما الربدة؟ قالوا :الشملة ،قال :نعم ،قالت :نسجتها بيدي ألكسوكها
فخذها ،فأخذها النبي  حمتاجا إليها ،فخرج إلينا وإهنا إلزاره فقال األعرايب :يا رسول اهلل
بأيب أنت وأمي هبها ِل ،فقال( :نعم) ،فجلس ما شاء اهلل يف املجلس ،ثم رجع فطواها
فأرسل هبا إليه ،ثم سأله ،وعلم أنه ال يسأل شيئا فيمنعه ،قال :واهلل إين ما سألته أللبسها،
إنام سألته لتكون كفني ،رجوت بركتها حني لبسها رسول اهلل  ،قال سهل :فكانت
كفنه(.)3
قال آخر :وكان البعض يستغل هذه اخلصلة العظيمة يف رسول اهلل  ،فريوح يسأل
من غري حاجة ،وكان النبي  جييبهم بام أعطاه اهلل مع علمه بذلك منهم ،فعن أيب سعيد
قال :دخل رجالن عىل رسول اهلل  يسأالنه عن ثمن بعري فأعاهنام بدينارين ،فخرجا من
عنده ،فلقيا عمر ،فأثنيا خريا ،وقاال معروفا ،وشكرا ما صنع رسول اهلل  هبام ،فدخل عمر
عىل النبي  فأخربه بام قاال ،فقال رسول اهلل ( :لكن فالنا أعطيته ما بني العرشة واملائة
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ،وابن ماجه ،وابن سعد.،
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فلم يقل ذلك ،إن أحدهم يسألني ،فينطلق بمسألته يتأبطها ،وما هي إال نار) ،فقال عمر:
()1

يا رسول اهلل ،فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال( :يأبون إال أن يسألوين ويأيب اهلل ِل البخل)

قال آخر :وعنه أن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل  فأعطاهم ،ثم سألوهم
فأعطاهم ،وقال( :ما يكون عندي من خري ،فلن أدخره عنكم ،ومن يستعفف يعفه اهلل،
ومن يستغن يغنه اهلل ،ومن يتصرب يصربه اهلل ،وما أعطي أحد عطاء هو خري ،وأوسع من
الصرب)

()2

قال آخر :وعن جبري بن مطعم أنه بينام هو مع رسول اهلل  ،ومعه الناس ،مقبال من
حنني علقت برسول اهلل  األعراب يسألونه ،حتى اضطروه إىل سمرة فخطفت رداءه،
فوقف رسول اهلل  فقال( :أعطوين ردائي ،فلو كان ِل عدد هذه العضاة نعام لقسمته عليكم
ال بخيال ،وال كذابا ،وال جبانا)

()3

قال آخر :هذا كله إذا وجد ،فإذا مل جيد تكلف كل السبل لرييض من سأله ،فال
يذهب إال راضيا ،فعن عمر قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :ما عندي شئ أعطيك ،ولكن
استقرض ،حتى يأتينا شئ فنعطيك ،فقال عمر :ما كلفك اهلل هذا ،أعطيت ما عندك ،فإذا
مل يكن عندك فال تكلف ،قال :فكره رسول اهلل  قول عمر ،حتى عرف يف وجهه ،فقال
الرجل :يا رسول اهلل ،بأيب وأمي أنت ،فأعط ،وال تش من ذي العرش إقالال ،فتبسم وجه
رسول اهلل  وقال( :هبذا أمرت)

()4

قال آخر :وكان رسول اهلل  يفعل ذلك كله مع ما به من فاقة وحاجة ،بل كان يقدم
( )1رواه ابن أيب الدنيا وغريه.
( )2رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه الرتمذي واخلرائطي.
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ـ مع تلك الفاقة واحلاجة غريه ،ليكون آخر مستفيد إن بقيت هناك بقية.
قال آخر :وقد روي أن رسول اهلل  كان جالسا مع رجل من أصحابه ،فغمز رسول
اهلل  بطنه ،فقال له الرجل :يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي أتشتكي بطنك؟ فقال( :ال ،إنام
هو جعار اجلوع) ،فقام الرجل ليدخل حيطان األنصار ،فرأى رجال من األنصار يسقي
سقاية ،فقال له :هل لك أن أسقي لك بكل سقاية مترة جيدة؟ قال :نعم ،قال :فوضع الرجل
كساءه ،ثم أخذ يسقي ،وهو رجل قوي ،فسقي مليا ،حتى ابتهر وعيا ،فجعل يرتوح ،ثم
فتح حجره ،وقال :عد ِل متري ،قال :فعد له نحوا من املد ،فجاء به ،حتى نثره بني يدي
رسول اهلل  ،فقبض رسول اهلل  منه قبضة ،ثم قال :اذهبوا هبذا إىل فالنة ،واذهبوا هبذا
إىل فالنة ،فقال الرجل :يا رسول اهلل أراك تأخذ منه ،وال ينقص ،فقال رسول اهلل :
﴿و َما َأ ْن َف ْق ُت ْم
(ألست تقرأ هذه اآلية؟) قال :فقلت :أية آية يا رسول اهلل؟ قال :قول اهلل تعاىلَ :
ِمن َ ٍ
ِ
الر ِاز ِقنيَ ﴾ [سبأ ،]39 :قال :أشهد أنام هو من اهلل تعاىل (.)1
يشء َف ُه َو ُخيْل ُف ُه َو ُه َو َخ ْ ُري ه
ْ ْ

( )1رواه أبو احلسن بن الضحاك.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ بأجزائه الثالثة ـ أن جييب عىل كل اإلشكاالت التي يطرحها من
يطلقون عىل أنفسهم لقب [الربوبيني] ،وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة بالعقل،
ويرون أن هداية اهلل هلم يمكن أن تتحقق من دون حاجة ألي دين أو نبوة ،وقد استثمروا
يف ذلك ما وقع يف تاريخ األديان من انحرافات عام تقتضيه العقول السليمة ،وتتطلبه القيم
النبيلة.
ولذلك فإنه ـ وبصيغته الروائية احلوارية ـ حياول ـ وهبدوء ـ أن حياور هؤالء ،من
خالل منطلقاهتم العقلية والفكرية أوال ،ثم من خالل مستلزمات تلك املنطلقات ،وهي
األدلة التفصيلية التي يسوقوهنا لبيان االنحرافات التي وقعت فيها األديان.
وهذا السبب هو الذي دعانا إىل مناقشة كل االنحرافات التي وقعت فيها األديان،
وبمختلف أنواعها ،وبيان االتفاق عليها مع الربوبيني ،ثم بيان وجه احلق يف التعامل معها.
وهلذا جيد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثري من مواقف األديان واملذاهب الفكرية
يف كل قضية ُتطرح ابتداء من القضايا املرتبطة باهلل والنبوة والكتب املقدسة ،وانتهاء بكل
القيم اإلنسانية كالسالم والعدالة والرمحة وغريها.
وبام أن مشكلة الربوبيني هي يف ذلك التعميم اخلاطئ ملواقفهم ،فقد بينا يف الرواية
خطأ ذلك التعميم ،وأن كل املعاين السليمة التي يسوقوهنا أو يدعون إليها موجودة يف
اإلسالم ،باعتباره الدين املهيمن والصحيح الباقي عىل وجه األرض ،مع التنبيه إىل األخطاء
التي وقع فيها املسلمون ،والتي ال عالقة هلا بالدين اإلهلي.
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