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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة 

احلمد هلل الذم بعث يف األميُت رسوال منهم يتلو عليهم آياتو كيزكيهم كيعلمهم الكتاب كاحلكمة كإف كانوا من 
حده ال شريك لو، كأشهد أف زلمد عبد اهلل كرسولو كخَتتو من ال إلو إال اهلل ك ف قبل لفي ضالؿ مبُت، كأشهد أ

خلقو، النيب األمي العريب أعجز اهلل بو أىل الفصاحة كما أعجز بو أىل الكتاب، فشهد لو اجلميع بالرسالة، 
  :فصلى اهلل عليو كسلم تسليما كثَتا إذل يـو الدين، أما بعد

ماليزيا إذل إقامة مؤسبر بعنواف: ))إعادة  -كواالدلبور  -ماليا  جامعة -فقد دعت أكادؽلية الدراسات اإلسالمية 
كيندرج ربت ىذا ادلؤسبر زلاكر منها: احملور الثاين:  ،صياغة البحث العلمي يف زبصص الدراسات اإلسالمية((

عادة "العودة إذل الوحي مدخل إلالعقيدة كالفكر اإلسالمي. كرغبت يف ادلشاركة يف ىذا ادلؤسبر ببحث بعنواف: 
 تية:كقد قسمتو إذل ادلباحث اآل ،صياغة البحث العلمي"

 ادلبحث األكؿ: خصائص مكاف الرسالة اخلاسبة.
 ادلبحث الثاين: عصر الرسالة كاخلالفة الراشدة.

 ادلبحث الثالث: الصراع خارج البيئة األكذل بُت الوحي كسللفات القركف السالفة.
 ادلبحث الرابع: العودة إذل الوحي.

ختار ىذا الت يف ىذه ادلباحث خصائص مكاف الرسالة اخلاسبة، كخصائص عصر الرسالة، كأف اهلل كتناك 
ادلكاف حلكم عظيمة لعل منها ما أشرت إليو، كبينت أف الوحي دلا نقل إذل البيئات األخرل اليت كانت قد 

السبيل إذل ادلعاجلة  توحلت يف الفلسفة كادلنطق كعلم الكالـ حصل االختالؼ كالشقاؽ كالتفرؽ، كبينت أف
الراشدة، كادلهمة العظمى اليت غلب أف ضلملها عندما نعيد النظر يف مناىجنا أك دراساتنا، ككذلك عندما نضع 
ادلقررات الشرعية اليت سيًتىب عليها أبناؤنا، كتؤثر عليهم يف تصوراهتم كأىدافهم كغاياهتم بل كإؽلاهنم كبذذلم 

 ذل الوحي اسًتشادا كاعتمادا كاستدالال  كمتابعة.ذلذا الدين العظيم، ىي العودة إ
كىذا البحث الذم يشرفٍت تقدؽلو يف ىذا ادلؤسبر ال يغيب عن الذىن أنو دل يستكمل معاجلة ىذه ادلسألة 

عشرين صفحة، على نظرا لطبيعة البحوث اليت تقدـ إذل ادلؤسبرات كيشًتط فيها أال تزيد  ؛معاجلة متكاملة
 كلعل اهلل ييسر من يتناكذلا تناكال يوفيها حقها. ،كدللت عليها ،ت إليهاكلكن حسيب أنٍت أشر 

كاحلمد هلل رب العادلُت، كصلى اهلل كسلم  ،كاهلل أسأؿ أف غلعل ذلك من العلم النافع كالعمل اخلالص
 كبارؾ على نبينا زلمد كآلو كسلم.        

 أ . د . زلمد بن عبد اهلل السحيم            
 ك سعود الرياض، كلية الًتبية، قسم الدراسات اإلسالميةجامعة ادلل

 



 ىػُّّْ/ ّ/ُحرر يف مكة ادلكرمة يف  ams_1423@hotmail.com الربيد:            
 المبحث األول: خصائص مكان الرسالة الخاتمة

سواء يف ذلك  دلكة ادلكرمة كللمدينة النبوية شليزات ال تتوافر لغَتعلا -جل ثناؤه  -حلكمة بالغة جعل اهلل 
من أجل أف يكوف ادلكاف الذم تتنزؿ فيو  -كاهلل أعلم  -قبل الرسالة أـ بعدىا، كىذه ادلميزات كانت 

الرسالة اخلاسبة كادلنطلق الذم تنطلق منو مهيئا الستقباذلا كربٌملها كاإلؽلاف ّٔا، كالعمل على نشرىا، 
 ز ما تكوف يف عقوذلم كأخالقهم كأفكارىم. كالتضحية يف سبيلها، كىذه الصفات أك ادلميزات كانت أبر 

ف من قبائل العرب، أـ من اليهود و شًتؾ فيو أغلب سكاف ىاتُت ادلدينتُت سواء يف ذلك ادلشركاكىذا التميز 
كلذا قاتلوا قتاال عنيفا يف حركّٔم ضد  ؛همأخالقبعض ب كشاكلوا العربالذين استوطنوا يف ادلدينة النبوية، 

ًإنَّا  –كما أخرب اهلل عنهم أهنم قالوا   -وا كسابقيهم حينما قالوا دلوسى عليو السالـ ، كدل يكونالرسوؿ 
ا مىا دىاميوا ًفيهىا فىاٍذىىٍب أىٍنتى كىرىبُّكى فػىقىاًتالى ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكف . يف حُت أف (ِْادلائدة ) لىٍن نىٍدخيلىهىا أىبىدن

نة من الفلسفات الوضعية ادلغرقة يف أدؽ التفاصيل اليت ال تستند إذل البالد آّاكرة جلزيرة العرب غرقت يف جل
ففي اإلسكندرية كانت السيطرة  ؛دليل كال تعتمد على برىاف، كال توصل إذل نتيجة مقبولة عقال أك شرعا

كما كانت الشاـ كما جاكرىا ترزح ربت كطأة ادلَتاث الفلسفي الركمي الثقيل، يف  فلوطينية،للفلسفة األ
يف كإذا أخذ ىذا  ، كانت بالد فارس تتبب  يف رىبانية حلولية إحلادية شلزكجة بالفلسفة الزرادشتيةحُت

 من أبرز الصفات اليت سبيز ّٔا سكاف ىاتُت ادلدينتُت ما يلي:فإف احلسباف 
قاؿ جل شأنو كتقدست  ؛أمة أمية ال تقرأ كال تكتب –عدا اليهود  –أف سكاف ىاتُت ادلدينتُت  -ُ

يًهٍم ربا عن حاذلم: أمساؤه سل ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف األيمّْيُّْتى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آىيىاتًًو كىيػيزىكّْ
، ) :أىنَّوي قىاؿى  عىًن النَّيبّْ صح ، ك (ِ :اجلمعة) كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاحلًٍٍكمىةى  ًإنَّا أيمَّةه أيمّْيَّةه الى نىٍكتيبي

الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ األيمّْيَّ  أمي قاؿ عز شأنو:  كالرسوؿ فاألمة أمية،  ،(ُ)(ضلىٍسيبي كىالى 
يًل يىٍأميريىيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلمي  ديكنىوي مىٍكتيوبنا ًعٍندىىيٍم يف التػٍَّورىاًة كىاإٍلًصلًٍ ًر الًَّذم غلًى األعراؼ  ٍنكى

يف ادلوافقات كاستدؿ عليو بالنصوص  -رمحو اهلل  -. كالرسالة أمية كما قرر ذلك الشاطيب ُٕٓ
كن على مثل ما ىم عليو من ت، كبأف الشريعة لو دل كأمية الرسوؿ  ،الدالة على أمية العرب

ذلم تكن معجزة  األمية دل تكن مناسبة ذلم، مث استدؿ ثالثا بأف الرسالة لو دل تكن ّٔذه الصفة دل
على  ىذه الشريعة ادلباركة أمية؛ ألف أىلها كذلك، فهو أجرم):كيف ذلك يقوؿ الشاطيب رمحو اهلل

 اعتبار ادلصاحل، كيدؿ على ذلك أمور:
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  ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمّْيُّْتى رىسيوالن ًمنػٍهيمٍ  أحدىا: النصوص ادلتواترة اللفظ كادلعٌت، كقولو تعاذل: 
اتًوً لو: كقو  .(ِ :اجلمعة)  .(ُٖٓاألعراؼ: )  فىآًمنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو النَّيبّْ اأٍليمّْيّْ الًَّذم يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىكىًلمى

ألهنم دل يكن ذلم علم بعلـو األقدمُت، كاألمي منسوب إذل األـ،  ؛كيف احلديث: "بعثت إذل أمة أمية"
كما  ..كال غَته، فهو على أصل خلقتو اليت كلد عليها. كىو الباقي على أصل كالدة األـ دل يتعلم كتابا

الشريعة موضوعة على كصف األمية ألف  أشبو ىذا من األدلة ادلبثوثة يف الكتاب كالسنة، الدالة على أف
 أىلها كذلك.

إذل العرب خصوصا كإذل من  -صلى اهلل عليو كسلم  -كالثاين: أف الشريعة اليت بعث ّٔا النيب األمي 
موما، إما أف تكوف على نسبة ما ىم عليو من كصف األمية أك ال، فإف كاف كذلك، فهو سواىم ع

معٌت كوهنا أمية، أم: منسوبة إذل األميُت، كإف دل تكن كذلك، لـز أف تكوف على غَت ما عهدكا، فلم 
 زؿ من أنفسهم منزلة ما تعهد، كذلك خالؼ ما كضع عليو األمر فيها، فال بد أف تكوف علىتنل تكن

 ما يعهدكف، كالعرب دل تعهد إال ما كصفها اهلل بو من األمية، فالشريعة إذا أمية.
كلكانوا ؼلرجوف عن مقتضى التعجيز ، نو لو دل يكن على ما يعهدكف دل يكن عندىم معجزاأ :كالثالث

بقوذلم: ىذا على غَت ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد دبثل ىذا الكالـ، من حيث إف كالمنا معركؼ 
كىلىٍو كلذلك قاؿ سبحانو:  ؛ـ عندنا، كىذا ليس دبفهـو كال معركؼ، فلم تقم احلجة عليهم بومفهو 

ًميِّا لىقىاليوا لىٍوال فيصّْلىٍت آيىاتيوي أىأىٍعجىًميّّ كىعىرىيبّّ  ، فجعل احلجة على (ْْفصلت: )  جىعىٍلنىاهي قػيٍرآننا أىٍعجى
 ، رد اهلل عليهم بقولو: (َُّالنحل: )  يػيعىلّْميوي بىشىره  ًإظلَّىا فرض كوف القرآف أعجميا، كدلا قالوا: 

ا ًلسىافه عىرىيبّّ ميًبُته  نوا لظهور ع، لكنهم أذ(َُّالنحل: ) ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذى
 .(ُ)(م دبثلو، مع العجز عن شلاثلتوىدهاحلجة، فدؿ على أف ذلك لعلمهم بو كع

كلكل  ،؛ ناسب أف تكوف الرسالة أمية حىت تكوف مناسبة لكل أمةان أمي ت األمة أمية، كالرسوؿ كإذا كان
أك تعلم علـو ال تقتضيها  ،مها كالتفقو فيها إذل مزيد تكلف أك سبحلكلكل رلتمع حبيث ال ػلتاج تعلٌ  ،بيئة

ما كاف علمو كمهما كاف طبيعة الرسالة، بل الكل يهتدم ّٔا كيؤمن ّٔا كتصلحو، كغلد فيها ىدايتو مه
موضحا منهج نبيو  -عز امسو  -عن التكلف كالتنطع كالتعمق ادلذمـو فقاؿ  اهلل ىعملو الدنيوم، بل هن

:  ًإٍف ىيوى ًإالَّ ًذٍكره لًٍلعىالىًمُتى كىلًّْفُتى قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميتى . ( ٖٔص سورة ،
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كإياكم كالغلو يف ) :، كقاؿ أيضا (ُ)(ىىلىكى اٍلميتػىنىطّْعيوفى ) :من التنطع فقاؿ  كحذر النيب ، (ٕٖ
  (ِ).(فإظلا أىلك من كاف قبلكم الغلو يف الدين ؛الدين

كالوصف باألمية كإف كاف يف ظاىره أمرا سلبيا يف بداية األمر إال أنو كاف أمرا عجيبا يف اختيار اهلل ألف 
ألف اهلل خلق آدـ عليو  -كاهلل أعلم  -ة اخلاسبة يف األمة األمية كدل يكن يف األمة الكتابية؛ ذلك تكوف الرسال

مث حدث الشرؾ  (ّ)السالـ كتناسلت منو ذريتو كاستقاموا على التوحيد الذم أراده اهلل منهم دلدة عشرة قركف
إقباؿ كإدبار، إذل أف أذف اهلل ببزكغ كاالضلراؼ كاالختالؼ كالتفرؽ، كتوالت الرساالت على البشر، كىم يف 

فجر الرسالة اخلاسبة، كدلا أراد اهلل أف ؼلتم الرساالت اإلذلية بالرسالة اخلاسبة ناسب أف تكوف يف أمة أمية كأهنا 
ٍيئناعلى خلقتها األكذل قاؿ تعاذل:  ؛ (ٖٕ: النحل) كىاللَّوي أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيمَّهىاًتكيٍم ال تػىٍعلىميوفى شى

فأراد احلق جل كعال أف تكوف  ،ليكوف ذلك أقبل للرسالة فال تزامحها علـو أك فلسفات أك جدؿ عقيم
الرسالة اخلاسبة يف أمة خالية من كل تعليم سابق، كمن كل فلسفة موبقة، كمن كل علـو تيٍطغي أىلها للفرح 

فػىلىمَّا جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم  :ا شأهنمدبا عندىم من العلم فَتدكا بو الوحي كما قاؿ تعاذل عن من كاف ىذ
انيوا بًًو يىٍستػىٍهزًئيوفى  . قاؿ الشيخ ابن (ّٖ: غافر) بًاٍلبػىيػّْنىاًت فىرًحيوا دبىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم كىحىاؽى ًًٍّٔم مىا كى

من الكتب اإلذلية،  بػىيػّْنىاتً فػىلىمَّا جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًالٍ  مث ذكر جرمهم الكبَت فقاؿ:) سعدم رمحو اهلل:
 فىرًحيوا دبىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلمً من الضالؿ، كاحلق من الباطل  لكالعلم النافع ادلبُت، للهد كاخلوارؽ العظيمة،

، أف فرحهم بو، يدؿ على شدة رضاىم بو، كسبسكهم، كمعاداة احلق  ادلناقض لدين الرسل. كمن ادلعلـو
، اليت نوقض ّٔا، ما جاءت بو الرسل، الذم جاءت بو الرسل،  كجعل باطلهم حقنا، كىذا عاـ جلميع العلـو

كمن أحقها بالدخوؿ يف ىذا، علـو الفلسفة، كادلنطق اليوناين، الذم ريدَّت بو كثَت من آيات القرآف، 
كيقدـ عليها  كنقصت قدره يف القلوب، كجعلت أدلتو اليقينية القاطعة، أدلة لفظية، ال تفيد شيئنا من اليقُت،

  (ْ).(عقوؿ أىل السفو كالباطل، كىذا من أعظم اإلحلاد يف آيات اهلل، كادلعارضة ذلا كادلناقضة، فاهلل ادلستعاف
ادلعٌت: أهنم جادلوا الرسل ككابركا األدلة كأعرضوا عن النظر. كما عندىم كقاؿ الطاىر ابن عاشور رمحو اهلل: )
كجرم  كإطالؽ العلم على اعتقادىم هتكمه ..ىل الضاللة من أسالفهم.من العلم ىو معتقداهتم ادلوركثة عن أ
  .(ٓ)(على حسب معتقدىم كإال فهو جهله 
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قسم ال عالقة لو بالنبوة  :كلو نظرنا يف العلم الذم كاف يف البشرية يـو ذاؾ لوجدنا أنو ينقسم إذل قسمُت
، كقسم لو عالقة دبوضوعات الرسالة كىو كالرسالة كعلـو البياف كالبالغة كالطب كالفلك كالتاريخ كالنجـو

العلم الذم يتناكؿ الشأف الديٍت كالعبادات كاالعتقادات كعلم الغيب كيدخل فيو صفات اهلل كأمساؤه 
كأفعالو، كيدخل فيو أيضا ما غاب عنا من ادلبلوقات الغيبية كادلالئكة كالشياطُت كاألركاح، كأحواؿ احلشر 

 ؿ أيضا أثارة من علم النبوة.كالنشر كاجلنة كالنار، كيتناك 
فنجد أف القسم األكؿ كاف للعرب نصيب يسَت منو، بو تقـو حياهتم كال ينسبوف معو إذل العلم، كشلا برزكا 

 كاخلوض يف كجوه الفصاحة،، التفنن يف علم فنوف البالغةبو كما قاؿ الطاىر بن عاشور رمحو اهلل: )
هتم، فجاءىم دبا أعجزىم من القرآف الكرًن، قاؿ تعاذل: كالتصرؼ يف أساليب الكالـ، كىو أعظم منتحال

ا ا اٍلقيٍرآًف ال يىٍأتيوفى دبًٍثًلًو كىلىٍو كى فى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اأٍلًٍنسي كىاجلًٍنُّ عىلىى أىٍف يىٍأتيوا دبًٍثًل ىىذى
  .(ٖٖ :اإلسراء) ظىًهَتنا
قيًتلى اخٍلىرَّاصيوفى. الًَّذينى ىيٍم يف غىٍمرىةو  ىو خرص كزبمُت قاؿ اهلل عن أىلو:كالقسم الثاين كادلوجود منو  

ينً  . كجيٌلو افًتاء على اهلل كقوؿ بال علم، حكم عليهم (ُُ، َُ:الذاريات) سىاىيوفى. يىٍسأىليوفى أىيَّافى يػىٍوـي الدّْ
يقولونو يف ىذه ادلوضوعات كأمثاذلا قاؿ العليم اخلبَت بأهنم ليس ذلم برىاف علمي كال دليل صحيح فيما 

، قاؿ ذلك (ُٕٓ :النساء) مىا ذلىيٍم ًبًو ًمٍن ًعٍلمو ًإالَّ اتػّْبىاعى الظَّنّْ  تعاذل سلربا عنهم أهنم يقولوف بال علم: 
عنهم يف خوضهم يف شاف ادلالئكة، كيف خوضهم يف شأف حقيقة ادلسيح عليو السالـ كهنايتو، كيف نسبة 

 اهلل تعاذل اهلل عما يقولوف علوا كبَتا. كحيث إف ىذا القسم جلو خرصه كظن كزبمُت كقوؿ بال الولد إذل
علم؛ كانت السالمة من ىذه العلـو زلمدةه؛ ألف تعلمها كىي ّٔذه الصورة ػلوؿ بُت القلب كبُت االنتفاع 

؛ ألنو باإلؽلاف كاالستفادة من الوحي بل يفسد القلب كيصيبو بالغركر كاالزدىاء كالت عارل كىو تعاؿو مذمـو
فبر بباطل، كمكابرة جبهل، كاستقواء بالظن يف مقابل اليقُت كالعلم اإلذلي كالوحي الذم ال يأتيو الباطل من 

 بُت يديو كال من خلفو.
كإذا كاف ذلك كذلك كانت األمية يف ذلك الزماف زلمدة، ككانت البيئة ادلناسبة للوحي اإلذلي األخَت ىي 

اللَّوي  اره اهلل لرسالتو كدينو فاحلمد هلل على اختياره كقضائو كحكمو، كصدؽ اهلل حيث يقوؿ: عُت ما اخت
    .(ُِْ :األنعاـ) أىٍعلىمي حىٍيثي غلىٍعىلي رًسىالىتىوي 

الصفاء العقلي كالبقاء على اخلٍلقىة األكذل كالسالمة من اللوثات الفلسفية ادلٍغرقة كاجلدؿ ادلنطقي؛   -ِ
سفة أك علـو ادلنطق أم كجود يف ىاتُت ادلدينتُت، بل بقيتا على السالمة األصلية، فلم يكن للفل

 كلذا كاف اجلدؿ العقلي بُت مشركي ؛فلم تكن الفلسفة معركفة يف مكة كادلدينة يف تلك الفًتة
مقتصرا على احلجج العقلية اليت تدركها كربتج ّٔا  كالنيب الكرًن  ،مكة كاليهود من جهة

 



لذا رأينا أف احلجج اليت احتج ّٔا مشركو قريش  ؛الية من مقدمات الفلسفة كزبرصاهتاالعقوؿ اخل
ككلها شبو شلا يرد على العقل الفطرم، كىذه الشبو أخرب اهلل  ،ال تتجاكز أصابع اليد الواحدة

 عنها يف زلكم تنزيلو كأبطلها غاية اإلبطاؿ كلعل أبرز ىذه الشبو ما يلي: 
 هلل عنهم أهنم استبعدكا البعث كطالبوا أف يػيٍبعث آباؤىم ليتبُت ذلم صدؽ الرسوؿ الشبهة األكذل: أخرب ا

كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آىيىاتػينىا بػىيػّْنىاتو مىا كىافى حيجَّتػىهيٍم ًإالَّ أىٍف قىاليوا ائٍػتيوا بًآىبىائًنىا قاؿ جل ثناؤه كتقدست أمساؤه: 
 . (ِٓ: اجلاثية) ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى 

الشبهة الثانية: كىي ال تبعد كثَتا عن الشبهة األكذل بل ىي من مكمالهتا، ككال الشبهتُت تدافعاف حقيقة 
البعث كالنشور، فهم يستعظموف أف يعادكا إذل احلياة بعد أف كانوا رميما، كعززكا حجتهم كاستشهدكا ذلا 

نىا كىكينَّا تػيرىابنا  سلربا عن قيلهم: بأف آباءىم قد كيعدكا ذلك كدلا يبعثوا بعد، قاؿ اهلل عز كجل ا ًمتػٍ قىاليوا أىًئذى
بػٍعيوثيوفى  ا ًإالَّ أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى  .كىًعظىامنا أىئًنَّا لىمى ا ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف ىىذى ، ِٖ :ادلؤمنوف) لىقىٍد كيًعٍدنىا ضلىٍني كىآىبىاؤينىا ىىذى

ّٖ).   ا كينَّا ًعظىامنا كىريفى اكىقىاليوا أىًئذى بػٍعيوثيوفى خىٍلقنا جىًديدن ا. اتنا أىئًنَّا لىمى ٍلقنا شلَّا  .قيٍل كيونيوا ًحجىارىةن أىٍك حىًديدن أىٍك خى
يػيٍنًغضيوفى ًإلىٍيكى ريءي  يػىقيوليوفى مىٍن ييًعيدينىا قيًل الًَّذم فىطىرىكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو فىسى  كسىهيٍم كىيػىقيوليوفى مىىتى يىٍكبػيري يف صيديكرًكيٍم فىسى

  (.ُٓ، َٓ: اإلسراء) ىيوى قيٍل عىسىى أىٍف يىكيوفى قىرًيبنا 

الشبهة الثالثة: شلا احتج بو ادلشركوف كدافعوا بو إفراد اهلل بالوحدانية أف تكوف العبادة كلها هلل كحده، كأف ال 
ا سىاًحره   كىعىًجبيوا أىٍف جىاءىىيٍم ميٍنًذره ًمنػٍهيمٍ  يعبد العباد إال ربا كاحدا، فقاؿ جل ثناؤه: اًفريكفى ىىذى كىقىاؿى اٍلكى

ا لىشىٍيءه عيجىابه  .كىذَّابه  ا ًإفَّ ىىذى  . (ْ،ّ :صسورة ) أىجىعىلى اآٍلىذًلىةى ًإذلىنا كىاًحدن

لتاف العظيمتاف اللتاف كذب ّٔما ادلأل من كل أكىذاف األمراف: التكذيب بالبعث، كإنكار الوحدانية علا ادلس
 كاجلداؿ بُت الرسل عليهم الصالة كالسالـ كأقوامهم.  أمة، كعليهما مدار اخلصاـ

مىا كىافى  كىذه احلجج اليت احتج ّٔا ادلشركوف زلدكدة كقليلة كيكفيهم قوؿ احلق عنهم يف اآلية السابقة:
ليهم بذلك . بل ىي داحضة كباطلة كساقطة كحكم اهلل ع(ِٓ: اجلاثية) حيجَّتػىهيٍم ًإالَّ أىٍف قىاليوا ائٍػتيوا بًآىبىائًنىا

تػي  فقاؿ احلق كقولو الصدؽ:  مٍ كىالًَّذينى ػليىاجُّوفى يف اللًَّو ًمٍن بػىٍعًد مىا اٍستيًجيبى لىوي حيجَّ  هيٍم دىاًحضىةه ًعٍندى رىًّّْٔ
  .(ُٔ: الشورل)

، أك أف يكوف معو ملك، أك اأف يكوف الرسوؿ ملكبكدلا أعيتهم احليلة ككجدكا أف حجتهم داحضة؛ طالبوا 
لو جنة يأكل منها، أك أف يرقى إذل السماء فينٌزؿ عليهم كتابا يقرؤكنو، كرموه بالكذب كاجلنوف  يكوف

كالشعر كالسحر، كأف القرآف لو أنزؿ على غَته شلن ىو خَت منو، أك نزؿ ىذا الكتاب على عظيم من 

 



الساعة كما بينت كسألوه على سبيل التعجيز كاإلفحاـ عن اجلباؿ كعن كاألىلة كعن  ،عظمائهم؛ التبعوه
 .ذلك آيات القرآف الكرًن

كدلا أجاب اهلل عن أسئلتهم باجلواب ادلناسب كأبطل مطالبهم كبُت احلق سبحانو أف ىذه ادلطالب ليست 
فظنوا أهنم سيمدكهنم  -جلأ ادلشركوف إذل اليهود؛ ألهنم أىل كتاب  –ىي اليت سبنح احلق حجة كقبوال 
فأرسلوا كفدا إذل ادلدينة يقًتضوف منهم احلجة كرغبوا يف الفىلىج شلن  مد باحلجة كينصركهنم على الرسوؿ زل

منهم ما  بعث كفار مكة إذل أىل الكتاب يسألوفقاؿ العماد ابن كثَت رمحو اهلل: ) عنده علم من الكتاب.
 ؛ح، فقالوا: سلوه عن رجل طواؼ يف األرض، كعن فتية ال يدرل ما صنعوا، كعن الرك ؽلتحنوف بو النيب 

 .(ُ)(فنزلت سورة الكهف
ها نشلا يعلموف أنو ال غليب ع كيف مقاـ آخر ألقى شياطُت اليهود مجلة من األسئلة على الرسوؿ الكرًن 

 قاؿ أقبلت يهود إذل رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنهما عن بن عباسإال نيب؛ ليمتحنوه كليعلموا صدقو )ف
فأخذ عليهم ما  ،ء فإف أنبأتنا ّٔن عرفنا أنك نيب كاتبعناؾنسألك عن مخسة أشيا إنافقالوا: يا أبا القاسم 

قاؿ  ؟أخربنا عن عالمة النيب :قالوا .ىاتوا :قاؿ اهلل على ما نقوؿ ككيل :على بنيو إذ قالوا أخذ إسرائيلي 
 .(ِ)؟...(رث ادلرأة ككيف تذكٌ قالوا أخربنا كيف تؤنٌ . تناـ عيناه كال يناـ قلبو

ا يف جداذلم، للقارئ أف كال الفريقُت دل تظهر الفلسفة كحججها كترىاهتفمن خالؿ ما سبق يتبُت 
حجتهم على ما تدركو العقوؿ الفطرية السادلة من اللوثات الفلسفية البغيضة كاجلدؿ  فادلشركوف اقتصرت

هم ادلنطقي العقيم، كاليهود اقتصرت حجتهم على ادلعارؼ النبوية السابقة اليت استقوىا من الوحي السابق، ف
دل يكن عندىم ما ػلاٌجوف بو كغلادلوف بو إال بقايا مَتاث النبوة، فكأهنم من حيث ال يشعركف ينصركف  إذان 

، كيسعف اليهودي كفارى قريش باحلجة، كلكنها من حيث ال يشعر الفريقاف ستكوف حجة للرسوؿ النيب 
فإف أجاب فهو نيب. ، كىذا من مكر اهلل بالفريقُت؛ ألف اليهود قالوا سلوه عن كذا ككذا 

أف اليهود ادلوجودين يف ادلدينة دل يكن لديهم معارؼ فلسفية كال دالئل على كىذا يدلنا من كجو آخر 
دل يكن لديو معرفة ّٔذه  منطقية، كإال لقدموىا بُت يدم نصرهتم دلشركي العرب، دلعرفتهم أف النيب 

 الفلسفة كمكوناهتا.

                                                           

 .ُٖٗ/ٓكثَت   تفسَت ابن (9)
 .ُٔٔ/ُ، كصحيح ابن خزؽلة ِٖٕ، ِْٕ/ ِ، كادلسند ُّٕ/ ُاحلديث أصلو يف صحيح مسلم  (2)

 

 



سادل من النزعة الفلسفية كاللوثة اإلغريقية  -كىو رلتمع الرسالة  -ين إذا كل أطياؼ آّتمع ادلكي كادلد
 .كاليونانية

كال يف نسبة األفعاؿ إليو جل ثناؤه، كال  ،هلل بالصفات كلذ ذبد أف الفريقُت دل غلادلوا يف كصف النيب 
شياطُت يف تدبَت الكوف،  يف مكانة العقل الفعاؿ أك العقوؿ العشرة، كال يف أثر القول اخلفية كادلالئكة أك ال

 .كما دل يناقشوا يف تناسخ األركاح، أك احللوؿ كاالرباد بُت العابد كادلعبود
أف الفريقُت دل غلعلوا العقل معيارا للقبوؿ أك الرفض فيما يقبلوه أك يرفضوه من الوحي، إظلا جعلوا ادلعيار أهنم 

، كلذا دل صلد أهنم قالوا ىذا أمر ترفضو العقوؿ دل يألفوه عند آبائهم كأسالفهم، كطفقوا يكذبوف كيكابركف
 كربيلو كتأنف منو الفطر السليمة.

 أك من الوحي ذبد أنو ال تعدكا ادلواقف التالية: كإذا نظر ادلتأمل يف مواقف ادلشركُت أك اليهود من الرسوؿ 
 ادلوقف األكؿ: العناد كاالستكبار مع ادلعرفة التامة بأنو احلق.

لكن دكف معاندة أك سلاصمة أك استكبار كما  مع عدـ اإلؽلاف بو  ادلعرفة التامة بصدقو  ادلوقف الثاين:
احلػػق سػػبحانو كتعػػاذل السػػموات علػػى أصػػبع كاألرضػػُت علػػى  عػػن كضػػع يف خػػرب احلػػرب الػػذم سػػأؿ الرسػػوؿ 

  (ُ)كالقصة يف الصحيحُت كيف غَتعلا.  أصبع إخل
كىػذا ديػدف كثػَت مػن الرؤسػاء ادلتبػوعُت  ،ق كالعـز علػى الكفػر بػوادلوقف الثالث: احلسد مع التصديق بأنو احل

 .كادلأل يف كل أمة
كىػذا أكثػر يف كفػار قػريش كسػائر العػرب، بينمػا  ،ادلوقف الرابع: اإلؽلاف بو كاإلذعاف للحق الذم جاء بػو 

 دل يسلم من يهود سول نفر يسَت.
ي يف سَتىم سواء يف جاىليتهم أك يف التضحية من أجل ادلبدأ الذم يؤمنوف بو كىذا كاضح جل -ّ

إسالمهم فكانوا يئدكف البنات خوفا من العار، كيف قصة فداء عبد ادلطلب البنو عبد اهلل دبئة من اإلبل 
كما كانوا يبارزكف آباءىم كيفاصلوف أمهاهتم من  ،(ِ)شاىد لذلك حيث عـز على ذبح ابنو كفاء بنذره

 سعد بن أيب كقاص مع أمو، كأيب عبيدة بن اجلراح مع كالده أجل ادلبدأ الذم يؤمنوف بو كما يف خرب
دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى  كغَتىم حىت أنزؿ اهلل فيهم قولو تعاذل:  ال ذبًى

انيوا آىبىاءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإخٍ  ، قاؿ القاضي عياض (ِِ :ادلمتحنة)  وىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهيمٍ كىرىسيولىوي كىلىٍو كى

                                                           

 .ُِٓ/ٖ. كصحيح مسلم ُٕٓ/ٔصحيح الببارم  (9)
 َِٕ/ُالركض األنف  (2)

 



كقاؿ لو عبداهلل  ،قد قتلوا أحباءىم كقاتلوا آباءىم كأبناءىم يف مرضاتو كىؤالء أصحابو رمحو اهلل: )
  .(ُ)(يعٌت أباه : لو شئت ألتيتك برأسوبن عبداهلل بن أيب

يف جهاد فهو خَت  ككل مقاـ قاموه مع رسوؿ اهلل  ،الشجاعة كاإلقداـ فلم يعرؼ اجلنب ذلم طريقا -ْ
سبيل اهلل يف بدر  كمن ذلك تسابق ادلهاجرين كاألنصار لبذؿ األنفس كاألمواؿ يف ،شاىد على ذلك
 قاـ سعد بن عبادة،الناسى فقاـ كجهاء القـو فقالوا كأحسنوا، مث  الرسوؿ الكرًن حينما استشار 

ف طليضها البحر ألخضناىا، كلو أمرتنا أف نضرب أكبادىا إذل برؾ لو أمرتنا يا رسوؿ اهلل أ)فقاؿ:
ىذا فضال عن بالئهم كجهادىم يف سائر الغزكات كاحلركب اليت شهدكىا مع الرسوؿ  ،(ِ)(الغماد لفعلنا

  أك بعده بل حىت النساء شاركن يف ىذا ادلضمار العظيم كما خرب أـ عمارة عنا ببعيد يف معركة أحد
بل إف أعظم شاىد ذلم على شجاعتهم كإقدامهم مواجهة إمرباطوريتُت ، ا كأرضاىارضي اهلل عنه

بل ىزؽلتهما كالقضاء عليهما يف كقت قصَت جدا مع الفارؽ العظيم يف العتاد  ،عظيمتُت يف كقت كاحد
ميوسىى إًنَّا  قىاليوا يىاكالعدة. كدل يكونوا كبٍت إسرائيل حينما قالوا دلوسى عليو السالـ كما أخرب اهلل عنهم:

ا مىا دىاميوا ًفيهىا فىاٍذىىٍب أىٍنتى كىرىبُّكى فػىقىاًتالى ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى   . (ِْ :ادلائدة) لىٍن نىٍدخيلىهىا أىبىدن
كىقىاليوا أىآىذًلىتػينىا : قاؿ تعاذل سلربا عن حاذلم يف سلاصمتهم لنبيو  ،القوة يف احلجة كاللدد يف اخلصومة -ٓ

يػٍره أىـٍ  قاؿ الشوكاين رمحو  .(ٖٓ: الزخرؼ) ىيوى مىا ضىرىبيوهي لىكى ًإالَّ جىدىالن بىٍل ىيٍم قػىٍوـه خىًصميوفى  خى
كحينما ينظر ادلرء يف ادلدة اليت قضاىا  .(ّ)(عظيمو اجلدؿ ،كثَتك اللدد  ،شديدك اخلصومةاهلل:)
بينهم، ككلما نقض الوحي يف مكة ادلكرمة غلد أهنا شللوءة دبواقف اجلدؿ كاخلصاـ بينو ك  الرسوؿ

نىاؾى بًاحلٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتناشبهة جددكا شبهة أخرل حىت قاؿ احلق:   كىال يىٍأتيونىكى دبىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
، أم كال يأتونك بشبهة إال جئناؾ دبا يبطلها كينقضها، كىم مع ذلك رزقوا ذكاء مفرطا (ّّ: الفرقاف)

يرزقوا ىدل؛ ذلك أف ما من شبهة ؽلكن أف يرمى ّٔا اإلسالـ أك ترمى  دلك ال كدل يرزقوا زكاءن، كرزقوا جد
مث تكفل الوحي الكرًن باجلواب عنها، ككل  ّٔا الرسالة أك الرسوؿ إال كقد أثاركىا يف كجو الرسوؿ 

كدل تنطلق من منطلقات الفلسفة ال من  نوعها كطوؿ أمدىا دل تكن سفسطةىذه الشبو رغم كثرهتا كت
 دلقدمات كال من حيث النتائج.حيث ا

لوىية كبالبعث كتنوعها ما بُت ضرب مثل أك برىاف كحينما ينظر ادلرء يف أدلة القرآف كبراىينو ادلتعلقة باأل
، كلعل يف خرب يدرؾ حجم اخلصاـ الذم كاف يواجو بو كفاري قريش الرسوؿى  -عقلي أك تفنيد شبهة 

                                                           

 .ٕٖ/ُ، كانظر سَت أعالـ النبالء ِٕ/ِالشفا بالتعريف حبقوؽ ادلصطفى  (1)
 .ِّٗ/ِكالسَتة النبوية البن كثَت  ،ُّْ/ُ سَت أعالـ النبالء (2)
 .ُُْ/ٔفتح القدير  (ّ)

 



 عن ابن عباسف ؛على انقطاع حجتهم كعجزىم عن رلأّة الوحيجهل خَت شاىد  أيبالوليد بن ادلغَتة مع 
لو، فبلغ ذلك أبا  فقرأ عليو القرآف، فكأنو رؽٌ  أف الوليد بن ادلغَتة جاء إذل رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنهما

قاؿ: ليعطوكو، فإنك أتيت زلمدا  ؟قاؿ: دل جهل، فأتاه فقاؿ: يا عم إف قومك يريدكف أف غلمعوا لك ماال.
 قاؿ: فقل فيو قوال يبلغ قومك أنك منكر لو. قاؿ: قد علمت قريش أىن من أكثرىا ماال. !ما قبلو لتعرض

بأشعار  مٌت، كال أعلم برجزه كال بقصيده مٌت، كال باألشعارفو اهلل ما منكم رجل أعرؼ  ؟قاؿ: كماذا أقوؿ
حالكة، كإف عليو لطالكة، كإنو  يقولو ميئا من ىذا، ككاهلل إف لقولو الذيقوؿ ش ماجلن، كاهلل ما يشبو الذ

قاؿ: ال يرضى عنك قومك حىت  دلثمر أعاله، مغدؽ أسفلو، كإنو ليعلو كال يعلى، كإنو ليحطم ما ربتو.
 تقوؿ فيو.

  .(ُ)فلما فكر قاؿ: إف ىذا إال سحر يؤثر يأثره عن غَته قاؿ: قف عٌت حىت أفكر فيو.
صار كحاكلوا قتلو، كرد اهلل كيدىم يف ضلورىم كأبطل كا إذل احلؤ كدلا أعيتهم احليلة كانقطعت حجتهم جل
  سعيهم؛ إذ سعي الكافر يف تباب كضالؿ.

ا صالت فكرية أك سياسية أك اقتصادية بارزة بل كانتا تقتاتاف مأف ىاتُت ادلدينتُت دل تكن ذل -ٔ
من رحلة الشتاء كالصيف للشاـ كلليمن، كللقبائل اليت تسكن يف أطراؼ اجلزيرة عالقات مع 

فهما  افكال تصدر  افبعض اإلمارات آّاكرة، كعلا فقَتتاف من حيث ادلوارد فلم تكونا تيقصد
دبا يعتلج يف تلك  تُت، كىذا يدؿ على أهنما دل تكونا مؤثرتُت يف غَتعلا كغَت متأثر ُتشبو معزكلت

ك البالد آّاكرة من فكر أك فلسفة أك تنظيم فهي سادلة من أم احتكاؾ أك تفاعل ثقايف أ
فكرم أك عقدم، فهما يعيشاف شبو عزلة اقتصادية كسياسية كفكرية كعقدية، كىذا كاف سببا 

   يف أف توٌفر ذلم نوع من احملافظة على البيئة األصلية السادلة من ادلؤثر اخلارجي.
كألف ذلذه البيئة من اخلصائص كالسمات ما لغَتىا، كألف اهلل أراد أف تبقى على مر الدىر موئال 

الـ كمأرزا للدين؛ لذا جاء يف التوجيهات الربانية كالسنن النبوية باحملافظة على مكة كادلدينة فال لإلس
يدخلهما كافر، كأال يبقى يف جزيرة العرب إال اإلسالـ، كأمر بإخراج اليهود كالنصارل من جزيرة العرب، 

الرسالة لك حىت يبقى موطن ا مأرز اإلؽلاف كمالذ اإلسالـ، كأف الدجاؿ ال يدخلهما، كل ذهنمكبُت أ
قدر ادلستطاع على قدر كاؼ من النقاء كالصفاء الذم يضمن استمرار كمهب  الوحي زلافظا على 

 التطبيق الصحيح للدين بعيدا عن زغل ادلرجفُت، كتكلف ادلتشدقُت، كفلسفة ادلتهوكُت.
 

                                                           

 .ِِٔ/ُ. كانظر الشفا بتعريف حقوؽ ادلصطفىْٗٗالسَتة النبوية البن كثَت ص  (1)
 

 



 المبحث الثاني: عصر الرسالة والخالفة الراشدة 

ية على صاحبها أًب الصالة كأزكى التسلم ثالثا كعشرين سنة، كما امتد عصر اخلالفة امتد عصر الرسالة النبو 
حلكمة عظيمة قد  -كاهلل أعلم  - سنة، كىذا ُت كمخسُتالراشدة دلدة ثالثُت سنة فكاف رلموع ذلك اثن

أف ىذا  -كاهلل أعلم  -نقف على شيء منها، كقد زبفى على البشر فال يعلموف مراد اهلل منها، لكن يظهر 
كعلى األمة من بعده، بل على البشرية،  التقدير اإلذلي لو فائدة عظمى تعود على الرسالة كعلى الرسوؿ 

 كذلك لألمور التالية:
إذ الفارؽ بُت اجليل البشرم كاجليل  ؛أف مخسُت سنة مدة كافية ألف يظهر فيها جيالف من البشر األول:

ىذا اجليل جيل آخر، كلينظر اإلنساف نفسو كمن حولو غلد أف  الذم يليو مخسة كعشركف سنة، مث ؼلرج من
اإلنساف يولد لو الولد ىو قريب من اخلامسة كالعشرين، فإذا بلغ اخلمسُت سىعد بأحفاده كىلم جرا. كإذا 

مث يتناسل منو  أدركنا أف ىذه ادلدة كافية ألف يًتىب اجليل الذم عاصر الرسوؿ  يف احلسباف أيخذ ىذا 
أـ على أيدم اخللفاء الراشدين رضي اهلل  كيًتىب يف بيئة الوحي سواء تريب على يد الرسوؿ جيل آخر 

إؽلانا كإسالما كتسليما، كتعلما  اجليالف كييٍصنعاف على عُت النيب الكرًن  فعنهم أمجعُت، فيعيش ىذا
سة النبوة كاخلالفة الراشدة فبهذا يكوف قد حقق اهلل ذلذا الدين أف يتبرج من مدر  ،كتعليما، كاعتقادا كسلوكا

جيالف بشرياف على أقل تقدير ػلمالف الدين احلق، ال يعرفاف إال اإلسالـ الصحيح كاالعتقاد ادلوافق للحق، 
كال يسلكاف إال طريق اذلدل، خالياف من كل دغل كخطل، كيف ال كىم أصال يف بيئة دل تعرؼ السفسطة 

 الفلسفية العقيمة.
كاخلالفة كاف كافيا لتطبيق اإلسالـ بكل تفاصيلو كشعائره كأخالقو كىديو، بل ىذه  : أف عصر الرسالةالثاني

ادلدة كفيلة بأف تظهر فيها كل احلاالت احملتملة من اضلراؼ أك غلو أك إفراط أك تفري  أك خطأ مرده إذل 
جاج، كرد كل الضعف البشرم سواء كاف ىذا اخلطأ نتيجة شهوة أك شبهة، كىذه ادلدة كافية لتقوًن كل اعو 

ظهر يف األمة فيما بعد إال كذبد أصلو أك  اشبهة أك شهوة خفية أك ظاىرة، كلذا قلما ذبد شبهة أك اضلراف
قريبا منو ظهر يف عصر الرسالة كاخلالفة، كال ؼلفى أف بوادر الغلو يف الدين كاإلرجاء كالتشيع كإنكار القدر 

، أك ربت نظر اخللفاء ربت نظر النيب الكرًن  فكانت ادلعاجلة أما -ظهرت يف ىذا العصر العظيم 
بعد ىذا العصر الزاىر،  ىالراشدين رضي اهلل عنهم كأرضاىم، فكاف ىذا التقوًن كالعالج خَت قدكة دلن أت
 كلذا كانت سنة اخللفاء يف معاجلة االضلراؼ ىي السنة اليت سار عليها من بعدىم.

الرسالة تربية إؽلانية راشدة على الوحي، كتتسابق يف البذؿ كالعطاء الثالث: أف ىذه ادلدة كافية ألف تًتىب أمة 
من أجلو، كتعاجل يف ىذه ادلدة كل النوازع السيئة يف النفس البشرية، حىت إذا انتهت ىذه ادلدة فإذا ىو قد 

 



 كعلى أيدم خلفائو زبرج فيها آالؼ البشر ككأظلا خلقوا خلقا آخر بالوحي كبالًتبية على يد الرسوؿ 
الكراـ رضي اهلل عنهم، فإذا البشر الذين كانوا يف مكة كادلدينة يستضعفهم الفرس كالرـك كال يركموف 

تزكو أنفسهم، كترتقي أخالقهم، كتتهذب طبائعهم، كيقيموف خالفة راشدة  -ألنفسهم ملكا أك نظاما
الفتوح اإلسالمية ّٔر ىؤالء كيسوسوف العباد كالبالد كيقارعوف أعىت الدكؿ عدة كعتادا، كدلا انداحت دائرة 

الرجاؿ األمم اليت قصدكىا فأسلمت اجلموع اقتداءن ّٔذه النماذج اإلؽلانية الرائعة، كلذا دلا كضع الفرنسي 
على أًب كجو  ـ مقاييسو الثالثة للعظمة اإلنسانية اليت كجدىا توافرت يف الرسوؿ ُْٖٓالمارتُت عاـ 
ة الوسائل، كالنتائج ادلذىلة ىي ادلقاييس الثالثة لعبقرية اإلنساف فمن )لو أف عظمة الغاية، كقل كأكملو قاؿ:

  ؟الذم غلرؤ على مقارنة أم رجل عظيم يف التاريخ احلديث دبحمد
إف أشهر الرجاؿ أسسوا اجليوش ككضعوا القوانُت كأسسوا اإلمرباطوريات فق ، إهنم دل ينشئوا أكثر من 

. إف ىذا الرجل زلمدا دل يؤثر فق  يف اجليوش كالتشريعات سلطة مادية كثَتا ما ضعفت أماـ أعينهم
كاإلمرباطوريات كالشعوب كاألسر احلاكمة؛ كلكنو أثر أيضا يف ماليُت الرجاؿ، بل أكثر من ذلك فقد أزاح 

كقد  .(ُ)عتقدات الزائفة كاألنفس الظادلة(مذابح الكنائس كغَتىا من األنصاب كاآلذلة كاألدياف كاألفكار كادل
اهلل أىل ىذا العصر خبصائص عظيمة يف التصديق كاالتباع كالبذؿ كالتضحية كاجلهاد كالتسليم  اختص

عاش فيو خيار خلق اهلل بعد  ، كافتبر بأفكاإلؽلاف، بل يكفي ذاؾ الزماف أف تعطٌر بأنفاس ادلصطفى 
القـو أمور ال ػلصيها  اهلل عنهم أمجعُت، كشلا اختص اهلل بو أكلئك يكرض األنبياء كىم صحابة رسوؿ اهلل 

 حصر أك عٌد لكن نذكر منها ما يتطلبو ىذا ادلوضوع فمن ذلك:
يػٍري النَّاًس قػىٍرين مثَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم مثيَّ الًَّذينى حيث قاؿ:) أهنم أفضل القركف بشهادة الرسوؿ  :األول خى
 معلى اخلصوص معناه خَت الناس قرين أ "خَتكم قرين: "كأف قولو قاؿ النوكم رمحو اهلل: ) .(ِ)(يػىليونػىهيمٍ 

كىم ادلرادكف  ،فهؤالء أفضل األمة ،السابقوف األكلوف من ادلهاجرين كاألنصار كمن سلك مسلكهم
بل ىذا القرف ىم خَت الناس كافة منذ خلق اهلل آدـ إذل أف تقـو الساعة ال كاف كال يكوف  ،(ّ)(باحلديث

كىمىن نىظىرى يف ًسَتىًة اٍلقىٍوـً ًبًعٍلمو كىبىًصَتىةو، كىمىا مىنَّ ) اإلسالـ ابن تيمية رمحو اهلل: مثلهم بعد األنبياء قاؿ شيخ
في ًمثٍػليهيٍم، كىأىنػَّهيمي اهللي عىلىٍيًهم ًبًو ًمنى اٍلفىضىاًئًل؛ عىًلمى يىًقيننا أىنػَّهيٍم ًخيػٍري اخٍلىٍلًق بػىٍعدى األىٍنًبيىاًء؛ الى كىافى كىال يىكيو 

يػٍري األيمىًم كىأىٍكرىميهىا عىلىى اهللً الصَّ  ًذًه األيمًَّة الَّيًت ًىيى خى   .(ْ)(ٍفوىةي ًمٍن قػيريكًف ىى
                                                           

        . ٗٗالرسوؿ األعظم يف مرآة الغرب، عبد الراضي زلمد عبد احملسن،  (1)
 .ُْٖ/ٕ، كصحيح مسلم ِِْ/ّصحيح الببارم  (2)
 .ُّٖ/ّلنوكم على مسلم شرح ا  (3)
 .ِِ، صالواسطية  (4)

 



أهنم عدكؿ ثقات حازكا من اإلؽلاف أفضلو كأكملو كأكفاه حىت أثٌت اهلل عليهم يف آيات كثَتة تثبت  الثاني:
اهنم عنهم كما يف قولو جل شأنو: صدؽ إؽلاهنم، كبذذلم يف سبيل اهلل، كتبشرىم دبغفرة اهلل كرضو 

 ٍم كىرىضيوا عىٍنوي كىأىعىدَّ ذلىيٍم كىالسَّاًبقيوفى اأٍلىكَّليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر كىالًَّذينى اتػَّبػىعيوىيٍم بًًإٍحسىافو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهي
اًلًدينى ًفيهىا أىبىدن  ا اأٍلىنٍػهىاري خى قاؿ  ،. كغَتىا كثَت(ََُ: التوبة) ا ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي جىنَّاتو ذبىٍرًم ربىٍتػىهى

، كانوا أفضل ىذه األمة، أبرىا أكلئك أصحاب زلمد بن مسعود رضي اهلل عنو عن الصحابة: )اعبداهلل 
وىم قلوبا، كأعمقها علما كأقلها تكلفا، قـو اختارىم اهلل لصحبة نبيو كإقامة دينو، فاعرفوا ذلم فضلهم، كاتبع

 .(ُ)(يف آثارىم، كسبسكوا دبا استطعتم من أخالقهم كدينهم، فإهنم كانوا على اذلدل ادلستقيم
حىت كاف تصديقهم مضرب ادلثل، كّٔر تصديقيهم  أهنم أعظم الناس متابعة كتصديقا لرسوؿ اهلل  الثالث:

فقالوا:  ه كأتوا إذل أيب بكردلا أخرب كفار قريش خبربه كذبو   اإلسراء أف الرسوؿ ربقلوبى أعدائهم، كيف خ
يا أبا بكر، ىل لك يف صاحبك؟ ؼلرب أنو أتى يف ليلتو ىذه مسَتة شهر، مث رجع يف ليلتو. فقاؿ أبو بكر، )

 .(ِ)(رضي اهلل عنو: إف كاف قالو فقد صدؽ، كإنا لنصدقو فيما ىو أبعد من ىذا، نصدقو على خرب السماء
تو خبرب من أخبار الغيب مث يشهد أف أبا بكر كعمر يؤمنوف صحاب كيف موطن آخر ؼلرب النيب الكرًن 

صالة مث  ى بنا رسوؿ اهلل : صلرضي اهلل عنو أيب ىريرةفعن  ؛بذلك كىم دلا ػلضركا أك يشهدكا آّلس
 ،إظلا خلقنا للحراثة ؛نا دل طللق ذلذاإ :بينا رجل يسوؽ بقرة إذ ركبها فضرّٔا قالت :أقبل علينا بوجهو فقاؿ

 ...فإين أكمن ّٔذا أنا كأبو بكر غدا غدا كعمر كما علا مثٌ  :فقاؿ .سبحاف اهلل بقرة تتكلم :لناسفقاؿ ا
كخرب زكجة عبداهلل بن ركاحة شلا يستشهد بو يف ىذا ادلوطن ذلك أنو حينما كقع على جاريتو،  ،(ّ)إخل

أ القرآف، فأمسعها شيئا نب ال يقر ألف اجل ففزعت من ذلك زكجتو فأنكر ذلك، فطلبت منو أف يقرأ القرآف؛
ا عىلىى رىسيوًؿ اهلًل  .بًاللًَّو كىكىذٍَّبتي اٍلبىصىرى آمىٍنتي ) :فػىقىالىتٍ من الشعر  فىأىٍخبػىرىهي فىضىًحكى حىىتَّ بىدىٍت  مثيَّ غىدى
هي   ركيناىا –( مع زكجتو حُت كقع على أمتو ة)أم عبد اهلل بن ركاح - كقاؿ ابن عبد الرب كقصتو ،(ْ)(نػىوىاًجذى

  .من كجوه صحاح
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، كاختار ذكرت يف ادلبحثُت السابقُت أف اهلل سبحانو كتعاذل اختار مكاف الرسالة كزماهنا، كاختار الرسوؿ 
كاللغة اليت نزؿ ّٔا القرآف، كل  صحابتو رضواف اهلل عليهم أمجعُت، كاختار اجلنس الذم بعث فيو الرسوؿ 

كآمنا ّٔذه كتلك شلا علمنا منو كشلا  ،عظيمة علمنا بعضها كغاب عنا الكثَت منها ذلك االختيار كاف حلكمو 
 دل نعلم.

كلذلك دلا خرج الصحابة رضي اهلل عنهم كالتابعوف إذل خارج جزيرة العرب، كخرج الوحي إذل البالد اليت  
أًسنت فيها العقوؿ، كزببطت فيها األفهاـ، كفسدت فيها الفطر، ككانت سوؽ عششت فيها الفلسفة، ك 

الفلسفة كادلنطق قائمة كبضاعتها نافقة، دل تقبل فئاـ من تلك األقواـ شلن فسدت فطرىم، كتغَتت عقوذلم، 
إؽلاهنم، دل تقبل الوحي كما قبلو الصحابة، كدل يسٌلموا لو كتسليمهم، كدل يؤمنوا بو ك –كاضطربت مقاييسهم 

كدل ينتفعوا بو كانتفاعهم، بل عارضوه كنصبوا لو ادلناىج ادلنحرفة اليت أرغموا الوحي على أف يكوف تابعا ذلا، 
كأف ؼلضعوا أدلتو كبراىينو كحقائقو كغاياتو إذل ما عندىم من العلم ادلرذكؿ كادلنطق ادلبذكؿ، فما كافق 

م لو ناقص العقل، ضعيف الفهم، قليل ا من آمن بو كسلٌ ردكه، بل عدك  خالفو أدلتهم من الوحي قبلوه، كما
احلكمة، ضعيف اإلدراؾ، كتفرقت األمة إذل مدارس كمناىج كفرؽ كأحزاب، كل يكفر سلالفو، ككل يزعم 
أنو على اذلدل ادلستقيم، ككل يرل أف احلق يسنده كىو ينافح عن احلق، كصنفت يف ذلك الكتب اليت 

ادلبالف، كتنافح عن ادلنهج ادلبالف، بل أصبحت ىناؾ قوانُت معركفة تؤسس ذلذا الباطل، كترد على 
مشهودة يرد ّٔا الوحي كقانوف الغزارل الذم ردده من بعده اجلويٍت كصاغو كطار بو الرازم يف كتابو أساس 

إذا تعارضت األدلة السمعية ) حيث يقوؿ كما نقل ذلك عنو شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو اهلل: ؛التقديس
 ،أك الظواىر النقلية كالقواطع العقلية أك ضلو ذلك من العبارات ،أك النقل كالعقل ،أك السمع كالعقل ،لعقليةكا

كإما أف يقدـ السمع كىو  ،كإما أف يردا مجيعا ،ألنو مجع بُت النقيضُت ؛فإما أف غلمع بينهما كىو زلاؿ
كالقدح يف  ،العقل الذم ىو أصل النقل فلو قدمناه عليو كاف ذلك قدحا يف ،ألف العقل أصل النقل ؛زلاؿ

مث النقل إما  ،فوجب تقدًن العقل ؛فكاف تقدًن النقل قدحا يف النقل كالعقل مجيعا ،أصل الشيء قدح فيو
 .تأكؿ كإما أف يفوضأف يي 
كىذا الكالـ قد جعلو الرازم  ،كأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع اجلمع بينهما كدل ؽلتنع ارتفاعهما 
كذلذا  ،اعو قانونا كليا فيما يستدؿ بو من كتب اهلل تعاذل ككالـ أنبيائو عليهم السالـ كما ال يستدؿ بوكأتب

كا ّٔا ؤ ردكا االستدالؿ دبا جاءت بو األنبياء كادلرسلوف يف صفات اهلل تعاذل كغَت ذلك من األمور اليت أنب
من مناىجهم اليت جعلوىا شيئا ف كيف غَته فالقارئ يدرؾ يف ىذا القانو  ،(ُ)(كظن ىؤالء أف العقل يعارضها
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سبال ييرد ّٔا الوحي، كسأكرد ثالثة أمثلة من الوحي ليتبُت لنا كيف أف اهلل أراد ّٔا أف تكوف حجة كبرىانا 
جل شأنو كتقدست أمساؤه  -ص للبارم كىداية للبلق، كلكنها عند ىؤالء احملركمُت أدلة للسلب كالتنقٌ 

 :االنتفاع ّٔا، كإليك ىذه األمثلة كيتبُت لنا أيضا كيف حرموا -نوهنم كتعاذل كتقدس عن أفكهم كظ

ذكر اهلل يف سورة األنعاـ مجلة من الرباىُت العقلية النقلية للتدليل على فساد عبادة من سواه،  المثال األول:
يف اآليات  كعلى إبطاؿ دعول نسبة الولد إذل اهلل تعاذل اهلل عن ذلك علوا كبَتا، كىذه الرباىُت كاردة

وي ًإفَّ اللَّوى فىاًلقي احلٍىبّْ كىالنػَّوىل ؼليٍرًجي احلٍىيَّ ًمنى اٍلمىيًّْت كىسليٍرًجي اٍلمىيًّْت ًمنى احلٍىيّْ ذىًلكيمي اللَّ  ادلبدكءة بقولو تعاذل:
: األنعاـ) ىيوى اللًَّطيفي اخٍلىًبَتي ال تيٍدرًكيوي األىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي األىٍبصىارى كى  إذل قولو تعاذل: فىأىىنَّ تػيٍؤفىكيوف

. ففي ىذه اآليات براىُت متوالية على ربقيق التوحيد كإبطاؿ الشرؾ، كختمت ىذه الرباىُت (َُّ -ٓٗ
بأف اهلل ال تدركو األبصار فكيف يزعموف أف لو كلدا أك بنتا، كىم دل يركه؛ ألف كل مولود يشبو أباه، كىذا 

، فنسي ادلتكلموف ميٍشتىًبهنا كىغىيػٍرى ميتىشىاًبوو  أشار إليو قولو تعاذل: -يء ألصلو كىو مشأّة كل ش - الربىاف
دليال على نفي رؤية ادلؤمنُت لرّٔم يف القيامة، كىو  ال تيٍدرًكيوي األىٍبصىاري  ىذا الربىاف كجعلوا قولو تعاذل:

كادلبشر بأعظم نعيم  ،أعظم مشهود أعظم نعيم أىل اجلنة، فلينظر القارئ كيف يتحوؿ الدليل الشاىد على
فادلعٌت أف ) عند ىؤالء إذل دليل على السلب كالنقص كنفي النعيم، قاؿ الزسلشرم عند تفسَته ذلذه اآلية: -

يف ذاتو، ألف األبصار إظلا تتعلق دبا كاف يف جهة  األبصار ال تتعلق بو كال تدركو، ألنو متعاؿ أف يكوف مبصران 
إدراكو للمدركات يدرؾ تلك اجلواىر  اـ كاذليئات كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصارى كىو للطفً أصال أك تابعا، كاألجس

اخٍلىًبَتي بكل لطيف فهو يدرؾ  ،عن أف تدركو األبصار كىىيوى اللًَّطيفي يلطفي  ،اللطيفة اليت ال يدركها مدرؾ
  .(ُ)(األبصار، ال تلطف عن إدراكو كىذا من باب اللطف

أصحابو عن صفاتو اهلل جل كعال، فيقوؿ  لس من رلالسو الشريفة ادلباركة ؼلرب النيب يف رل المثال الثاني:
:( ًهً ضىًحكى رىبػُّنىا ًمٍن قػينيو : نػىعىمٍ  يىا رىسيوؿى  :: قػيٍلتي قىاؿى  ،ًط ًعبىاًدًه، كىقػيٍرًب ًغَتى ، قىاؿى ، اهلًل، أىكى يىٍضحىكي الرَّبُّ
ـى ًمٍن رىبٍّ يىٍضحىكي  :قػيٍلتي  يػٍرنا لىٍن نػىٍعدى فاإلنساف السادل من اجلدؿ ادلنطقي يؤمن ّٔذا اخلرب على ما ىو  ؛(ِ)(خى

بينما الذم فسد منهجو كاضطرب قياسو ال غلد عليو، كيستفيد منو إؽلانا باهلل كرجاءن خلَته كبره كإحسانو، 
دكث، كاحلدكث يف ىذا اخلرب إال رلاال للنفي، كثلبا للدين، كانتقاصا للحق؛ ألنو يرل الفعل يدؿ على احل
كاخلالصة اليت  من صفات احملدثات، كاحملدثات ال تكوف كاجبة الوجود، كما ليس بواجب الوجود فليس إذلا.

يتوصل إليها من النظر يف ىذا اخلرب كأمثالو نفي ىذا اخلرب كعدـ االستدالؿ بو، كعدـ اإلؽلاف بو، كعدـ 
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أك بالتأكيل أك  ،واء بالتفويض أك على أنو خرب آحادانتظار الثواب أك اخلَت ادلنوط بو، كرده بأم ذريعة س
 .بو الشرع أك بأم سبحل كتكلف يردٌ  ،على اعتبار أف الظاىر غَت مراد

ـى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو  المثال الثالث: ذىا إً  ،ًبسىٍْبو فىًإذىا اٍمرىأىةه ًمنى السٍَّْبً تػىٍبتىًغى عىٍن عيمىرى ٍبًن اخٍلىطَّاًب أىنَّوي قىاؿى قىًد
ٍتوي فىأىٍلصىقىٍتوي بًبىٍطًنهىا كىأىٍرضىعىٍتوي فػىقىاؿى لىنىا رىسيوؿي اللًَّو  ٍرأىةى طىارًحىةن : كىجىدىٍت صىًبيِّا ًِف السٍَّْبً أىخىذى ًذًه اٍلمى أىتػىرىٍكفى ىى

ًذًه : رىسيوؿي اللًَّو  كىلىدىىىا ًِف النَّاًر. قػيٍلنىا الى كىاللًَّو كىًىىى تػىٍقًدري عىلىى أىالى تىٍطرىحىوي. فػىقىاؿى  لىلَّوي أىٍرحىمي ًبًعبىاًدًه ًمٍن ىى
ا  عن عظمة صفة رمحة اهلل، كىي يف ىذا احلديث جاءت ففي ىذا احلديث ؼلرب النيب الكرًن  .(ُ)(ًبوىلىًدىى
تب  كضرب ذلا مثل مرئي ليعظم اإلؽلاف كلتنتظر القلوب ىذه الرمحة الواسعة كتغ ،مقربة للفهم كاإلؽلافالصفة 

كانظر إذل كالـ أىل الكالـ يف تأكيل صفة الرمحة،  ،ىذا يف منهج أىل احلقّٔا، كتقشعر لرٍكًحها اجللود، 
إيصاؿ اخلَت  إرادةعن  أك ،ف الرمحة عبارة عن إيصاؿ اخلَت كالنعمةأاختلفوا يف : )رمحو اهلل حيث يقوؿ الرازم

كعلى ىذا التقدير الثاين تكوف من صفات  ،فعاؿتكوف الرمحة من صفات األ األكؿفعلى التقدير  ،كالنعمة
 إذا ىو يفسر الرمحة بلوازمها أك باإلرادة، فأين الرمحة اليت كعد اهلل ّٔا عباده، كبشر ّٔا النيب  .(ِ)(الذات
 ادلؤمنُت.

ء كىنا دل ينقل عن أحد من الصحابة رضواف اهلل عليهم أنو اعًتض على ىذه األمثلة الثالثة أك غَتىا شلا جا
بو الوحي، فلم صلد منهم من أنكر الرؤية أك أٌكؿ الضحك، أك سبحل يف نفي صفة الرمحة عن اهلل جل 

 جاللو.
 

 المبحث الرابع: العودة إلى الوحي

ف إكادلكاف كمحلة الرسالة، كرأينا كيف  رأينا يف ادلباحث السابقة كيف أف اهلل اختار الرسالة كالرسوؿ 
كذل حدث الصراع بُت الوحي اإلذلي احملكم كبُت الفلسفة كادلنطق، كرأينا كيف الوحي دلا خرج من البيئة األ
فراد األمة بسبب ذلك، كإذا أردنا أف نعيد صياغة البحث العلمي يف زبصص أحدث اخلالؼ كالشقاؽ بُت 

هم الدراسات اإلسالمية بل يف كل مناحي احلياة؛ فعلينا أف نعود إذل الوحي كإذل فهمو كالعمل بو كفق ف
الصحابة رضي اهلل عنهم كمن سار على منهجهم شلن جاء بعدىم، كىذا األمر ليس غريبا كال مستعصيا بل 

كحىت يتحقق لنا ذلك غلب علينا أف نتبذ  ،ىو السبيل الذم اختاره اهلل لنبيو كلرسالتو كلصحابة نبيو 
 السبل التالية:
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أخربنا بأهنا ستكوف فنت، كأخربنا دبا ػلدث  العودة للوحي كفق فهم السلف، ذلك ألف الرسوؿ  األولى:
صلى لنا :)عرباض بن سارية قاؿفيها كبعدىا من االبتداع كأرشدنا إذل ادلبرج من ذلك كما يف حديث ال

قلنا أك  ،الفجر مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت ذلا األعُت ككجلت منها القلوب رسوؿ اهلل 
ف كاف إك  ،بتقول اهلل كالسمع كالطاعة أكصيكم :قاؿ .موعظة مودع فأكصنا ف ىذهأيا رسوؿ اهلل ك :قالوا

، فعليكم بسنيت كسنة اخللفاء الراشدين ادلهديُت ،فإنو من يعش منكم يرل بعدم اختالفا كثَتا ؛عبدا حبشيا
  .(ُ)(كل بدعة ضاللة  إففاف كل زلدثة بدعة ك  ؛كإياكم كزلدثات األمو ،عضوا عليها بالنواجذ

تباع سنتو كسنة اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كأرضاىم، كلعل التوكيد اذكر السبيل كأنو  ؿ فالرسو 
على أف ادلبرج يف سنتو كسنة خلفائو ألف كثَت من الناس قد ػلتج بالقرآف أك بالسنة بفهمو ىو دكف أف 

يقوؿ اإلماـ الشاطيب رمحو ة ر شلا تتابع عليو علماء األميعتمد على فهم الصحابة رضي اهلل عنهم، كىذا األم
كأهنم شاىدكا من أسباب التكاليف : )مبينا أعلية التعامل مع الوحي كفق فهم الصحابة رضي اهلل عنهم اهلل

قرائن األحواؿ على ما ىي عليو كادلعتذر؛ فال بد من القوؿ  كقرائن أحواذلا ما دل يشاىد من بعدىم، كنقلي 
تقدًن، فإذا جاء يف القرآف أك يف السنة من بياهنم ما ىو موضوع بأف فهمهم يف الشريعة أًب كأحرل بال

موضع التفسَت، حبيث لو فرضنا عدمو دل ؽلكن تنزيل النص عليو على كجهو؛ اضلتم احلكم بإعماؿ ذلك 
عليو الصالة  ،السنة من اتباعهم كاجلرياف على سننهم، كما جاء يف قولو البياف دلا ذكر، كدلا جاء يف

يكم بسنيت كسنة اخللفاء الراشدين ادلهديُت من بعدم، سبسكوا ّٔا كعضوا عليها بالنواجذ"، كالسالـ: "عل
  .(ِ)(كغَت ذلك من األحاديث؛ فإهنا عاضدة ذلذا

ال غلوز أف يقتصر ادلسلموف عامة كالدعاة خاصة يف فهم الكتاب كالسنة قاؿ الشيخ األلباين رمحو اهلل: )ك 
بل ال بد من أف يرجع قبل  ،رفة اللغة العربية كالناسخ كادلنسوخ كغَت ذلكعلى الوسائل ادلعركفة للفهم كمع

أهنم كانوا أخلص  -كما تبُت من آثارىم كمن سَتهتم   -ألهنم  ذلك كلو إذل ما كاف عليو أصحاب النيب 
ا كأفقو منا يف الكتاب كالسنة إذل غَت ذلك من اخلصاؿ احلميدة اليت زبلقوا ّٔ ،هلل عز كجل يف العبادة
من أف ندندف دائما كأبدا حوؿ ىذا األصل األصيل إذا أردنا أف  -كاحلالة ىذه  -كتأدبوا بآدأّا فال بد لنا 

كال زليد عن العودة إذل منهج سلفنا الصاحل  .نفهم عقيدتنا كأف نفهم عبادتنا كأف نفهم أخالقنا كسلوكنا
 .أنو من الفرقة الناجية -ا صدق -لفهم كل ىذه القضايا الضركرية للمسلم حىت يتحقق فيو 

                                                           

ك  ّْ - ِٔنظر ظالؿ اجلنة كا : حديث صحيح كرجالو ثقاتيف زبرغلو للمسندشعيب األرنؤكط ، قاؿ الشيخ ُِٔ/ْادلسند   (1)
 .( َّْك  ِٕٔك  ِّٕكمسند الشاميُت ص  فقد خرج األلباين ىذا احلديث ىناؾ، ،َُْٓ - َُّٕ

 .ُّْ-ُِّ/ ْادلوافقات   (2)

 



كمن ىنا ضلت طوائف قدؽلة كحديثة حُت دل يتنبهوا إذل مدلوؿ اآلية السابقة كإذل مغزل حديث سنة  
ككذا حديث افًتاؽ األمة فكاف أمرا طبيعيا جدا أف ينحرفوا كما اضلرؼ من سبقهم عن   ،اخللفاء الراشدين

  .(ُ)(كمنهج السلف الصاحل كتاب اهلل كسنة رسوؿ 
من األحاديث اذلامة اليت ربض ادلسلمُت على التمسك  -أم حديث العرباض  –احلديث كقاؿ رمحو اهلل: )

إف رآىا كالنهي عن كل بدعة، كأهنا ضاللة، ك  ،شدين األربعة كمن سار سَتهتماخللفاء الرا كسنة ،بالسنة
ذلك كثَتة معركفة، كمع  النهي عن الناس حسنة، كما صح عن ابن عمر رضي اهلل عنو. ك األحاديث يف

 ،ال فرؽ يف ذلك بُت العامة كاخلاصة، اللهم إال القليل منهم ،ذلك فقد انصرؼ عنها مجاىَت ادلسلمُت اليـو
البدعة، يثَت  كأف اخلوض يف سبييز السنة عن ،منهم ليعدكف البحث يف ذلك من توافو األمور بل إف الكثَتين

  .(ِ)(لك كلوالفتنة، كيفرؽ الكلمة، كينصحوف بًتؾ ذ
كخَت مثاؿ على ىذا الطرح الذم طرحتو أم العودة إذل الوحي كأنو ىو السبيل إذل النهوض العلمي كالرقي 
احلضارم تلك الدعوات السلفية اليت ظهرت يف القركف األخَتة كلعل أبرزىا دعوة اإلماـ آّدد زلمد بن 

كتوفيقو أف يقدـ ادلنهج الشرعي يف ميداف التعليم عبدالوىاب رمحو اهلل رمحة كاسعة، فقد استطاع حبمد اهلل 
كالعمل كالتثقيف كنشر كالوعي من خالؿ الرجوع إذل الوحي دكف اخلوض يف مصطلحات الفلسفة كادلنطق 
كمفرداهتا كمسائلها كإشكاالهتا، كعلى منهجو قامت دعوة كاملة كقامت على أثرىا دكلة كاملة استطاعت 

فلم يضق الوحي ّٔذه ادلنجزات، كدل تنفر تلك ادلنجزات من الوحي،  ،العصرأف ذبمع بُت الوحي كمنجزات 
كلعل ىذا اخلَت الذم فازت بو اليمامة كىي يف كس   بل تناغم ىذا كذاؾ يف تكامل ال ينكره إال مكابر.

ًل النيب  نىاـً أىينّْ أيىىاًجري ): حينما رأل رؤياه فقاؿ صلد ىو أثر ذىاب كىىى ًمٍن مىكَّةى ًإذلى أىٍرضو ًّٔىا  رىأىٍيتي يف اٍلمى
ًدينىةي يػىٍثًربي  ا اٍليىمىامىةي، أىٍك ىىجىري فىًإذىا ًىيى اٍلمى حق، ككفى ّٔذا  كرؤيا النيب ) .(ّ)(طلىٍله فىذىىىبى كىىىًلي ًإذلى أىنػَّهى

 اخلَت يف رؤياه إليها، ال بد أف يكوف لو أثر يف فإف ذىاب كىلو ؛ ال لليمامة، كشرفا ذلا على غَتىافض
يف القرف الثاين عشر، فقاـ الداعي يدعو الناس إذل ما دعت إليو  -حبمد اهلل  -يظهر، فظهر ذلك الفضل 

الرسل، من إفراد اهلل بالعبادة، كترؾ عبادة ما سواه، كإقامة الفرائض، كالعمل بالواجبات، كالنهي عن مواقعة 
  .(ْ)(يف ىذه األزمافاحملرمات. كظهر فيها اإلسالـ أعظم من ظهوره يف غَتىا 

                                                           

 .ٓ -ّفتنة التكفَت لاللباين    (9)
 لأللباين،.   ِّْ/  ٔالسلسة الصحيحة   ،ِّٗ/  ْ، كسنن أيب داككد ُِٔ/ْادلسند  (2)
 .ِْٕ/ْالببارم  صحيح (3)
 .ُّٖالدرر السنية، ص   (4)

 



التبلي عن إقحاـ الفلسفة كادلنطق يف ادلسائل الشرعية اليت مستندىا كعمادىا الوحي، كلعل ىذا  الثانية:
ذلك أهنا ال زبتلف كال تقع يف الفتنة إال إذا أعرضت عن اذلدل كالوحي الذم جاءىا  ؛داء األمم السابقة

نىاىيٍم بػىيػّْنى من رّٔا قاؿ تعاذل:  نػىهيمٍ كىآىتػىيػٍ ا اٍختػىلىفيوا ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ   اتو ًمنى اأٍلىٍمًر فىمى
فهذه النعم اليت أنعم اهلل ّٔا على بٍت إسرائيل تقتضي احلاؿ قاؿ الشيخ السعدم رمحو اهلل: ) ،(ُٕ: اجلاثية)

الذم بينو اهلل ذلم، كلكن انعكس األمر فعاملوىا كأف غلتمعوا على احلق  ،أف يقوموا ّٔا على أكمل الوجوه
ا اٍختػىلىفيوا ًإال ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي كذلذا قاؿ:  ؛كافًتقوا فيما أمركا باالجتماع بو بعكس ما غلب.  فىمى

كلذا  ؛(ُ)(أم: ادلوجب لعدـ االختالؼ، كإظلا محلهم على االختالؼ البغي من بعضهم على بعض كالظلم
ينبغي أف نكوف على حذر من كرثة الفلسفة كادلنطق فهم ال يزالوف ػلاكلوف أف تبقى يف األمة مناىج 
الفلسفة كطرائقها، كغَت خاؼ على ادلتابع أثر بعض ادلنظمات ادلشبوىة يف بعض الدكؿ اإلسالمية كيف 

ذلم كل ما يعينهم على الصد  رباكؿ أف ذبمع بُت ادلهتمُت ّٔذا األمر كتقيم ذلم ادلؤسبرات كادلؤسسات كربقق
  .عن السبيل كادلنهج ادلستقيم

كفق  -إذا أردنا أف نعيد مناىجنا كأف نعيد صياغة دراساتنا الشرعية فعلينا أف ننطلق من الوحي كعلى ىذا ف
ابتداءن كانتهاءن أىدافا كغايات، دكف أف يكوف للفلسفة أك ادلنطق دخل يف االستدالؿ  –فهم السلف الصاحل 

الفهم أك التصور أك الًتجيح أك اإلؽلاف أك أثر اإلؽلاف أك لوازمو كمقتضياتو، أك التصديق دبا يكوف يـو أك 
 القيامة من نعيم أك عذاب أك لقاء لرب العزة كاجلالؿ.

ة ككسائلها كأىدافها كسائر أدكاهتا بل سائر شؤكننا على ىدم يإعادة صياغة مناىجنا التعليم الثالث:
ن أف الوحي غلب أف يصار إليو فق  يف ادلسائل الدينية كالشرعية كالتعبدية، ال بل غلب أف الوحي، كأال نظ

كيلُّوي   كىيىكيوفى الدّْيني  ة، أدل يقل ربنا يف زلكم تنزيلو:يكوف ىو ادلهيمن كاحلاكم كادلرشد لكل مناحي احليا
   .(ّٗ: األنفاؿ) لًلَّو

 الخاتمة 

 ات، يف ىذا البحث الذم كفق اهلل لكتابتو تبُت لنا ما يلي:احلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحل

أف اهلل جعل الرسالة اخلاسبة يف مكة ادلكرمة كادلدينة النبوية حلكم عظيمة كلعل منها ما سبيز بو أىلهما من  أوال:
 شليزات لعل أبرزىا:

                                                           

 .ٕٕٔتيسَت الكرًن ادلناف، ص   (9)

 



باألمية كإف كاف يف ظاىره  أمة أمية ال تقرأ كال تكتب، كالوصف –عدا اليهود  –أف سكاف ىاتُت ادلدينتُت  -ُ
أمرا سلبيا يف بداية األمر إال أنو كاف أمرا عجيبا يف اختيار اهلل ألف تكوف الرسالة اخلاسبة يف األمة األمية كدل 

ألف العلـو اليت كانت شائعة آنذاؾ كذلا تعلق بالرسالة جلها  - كاهلل أعلم -يكن يف األمة الكتابية؛ ذلك 
ال علم؛ ككانت السالمة من ىذه العلـو زلمدةه؛ ألف تعلمها كىي ّٔذه الصورة خرصه كظن كزبمُت كقوؿ ب

ػلوؿ بُت القلب كبُت االنتفاع باإلؽلاف، كاالستفادة من الوحي، بل يفسد القلب كيصيبو بالغركر كاالزدىاء 
؛ ألنو فبر بباطل، كمكابرة جبهل، كاستقواء بالظن يف مقابل اليقُت  كالعلم اإلذلي كالتعارل، كىو تعاؿو مذمـو

كالوحي، كإذا كاف ذلك كذلك كانت األمية يف ذلك الزماف زلمدة، ككانت البيئة ادلناسبة للوحي اإلذلي 
األخَت ىي عُت ما اختاره اهلل لرسالتو كدينو فاحلمد هلل على اختياره كقضائو كحكمو، كصدؽ اهلل حيث 

 .(ُِْ :األنعاـ) اللَّوي أىٍعلىمي حىٍيثي غلىٍعىلي رًسىالىتىوي  يقوؿ: 
الصفاء العقلي كالبقاء على اخلٍلقىة األكذل كالسالمة من اللوثات الفلسفية ادلٍغرقة كاجلدؿ ادلنطقي؛ كلذا كاف  -ِ

مقتصرا على احلجج العقلية اليت تدركها  اجلدؿ العقلي بُت مشركي مكة كاليهود من جهة، كالنيب الكرًن 
لذا رأينا أف احلجج اليت احتج ّٔا مشركو قريش ال  ؛فلسفة كزبرصاهتاكربتج ّٔا العقوؿ اخلالية من مقدمات ال

تتجاكز أصابع اليد الواحدة، ككلها شبو شلا يىرًدي على العقل الفطرم، كىذه الشبو أخرب اهلل عنها يف زلكم 
يت استقوىا تنزيلو كأبطلها غاية اإلبطاؿ، كما رأينا أف اليهود اقتصرت حجتهم على ادلعارؼ النبوية السابقة ال

من الوحي السابق، فهم إذان دل يكن عندىم ما ػلاٌجوف بو كغلادلوف بو إال بقايا مَتاث النبوة، فكأهنم من 
، كيسعف اليهودي كفارى قريش باحلجة، كلكنها من حيث ال يشعر حيث ال يشعركف ينصركف النيب 
اليهود قالوا سلوه عن كذا ككذا فإف ، كىذا من مكر اهلل بالفريقُت؛ ألف الفريقاف ستكوف حجة للرسوؿ 

و من نو أك يرفضو نأجاب فهو نيب. كتبُت لنا أف الفريقُت دل غلعلوا العقل معيارا للقبوؿ أك الرفض فيما يقبلو 
 الوحي.

 التضحية من أجل ادلبدأ الذم يؤمنوف بو كىذا كاضح جلي يف سَتىم سواء يف جاىليتهم أك يف إسالمهم. -ّ
يف جهاد فهو خَت شاىد على  يعرؼ اجلنب ذلم طريقا، ككل مقاـ قاموه مع رسوؿ اهلل الشجاعة كاإلقداـ فلم  -ْ

 ذلك،
 القوة يف احلجة كاللدد يف اخلصومة. -ٓ
ا صالت فكرية أك سياسية أك اقتصادية بارزة، فهما يعيشاف شبو عزلة اقتصادية مأف ىاتُت ادلدينتُت دل تكن ذل -ٔ

نوع من احملافظة على البيئة األصلية السادلة من ادلؤثر  اأف توفٌػرى ذلم كسياسية كفكرية كعقدية، كىذا كاف سببا يف

 



اخلارجي؛ كألف ذلذه البيئة من اخلصائص كالسمات ما لغَتىا، كألف اهلل أراد أف تبقى على مر الدىر موئال 
ينة فال يدخلهما  لإلسالـ كمأرزا للدين؛ لذا جاء يف التوجيهات الربانية كالسنن النبوية احملافظة على مكة كادلد

 كافر، كأال يبقى يف جزيرة العرب إال اإلسالـ،
تبُت لنا أف عصر الرسالة النبوية كاخلالفة الراشدة استغرؽ اثنُت كمخسُت سنة، كىذا كاهلل أعلم حلكمة عظيمة لعل  ثانيا:
 منها:
 أف مخسُت سنة مدة كافية ألف يظهر فيها جيالف من البشر. -
مث يتناسل منو جيل آخر كيًتىب يف بيئة الوحي سواء تريب  ًتىب اجليل الذم عاصر الرسوؿ أف ىذه ادلدة كافية ألف ي -

اجليالف كييٍصنعاف على  فأـ على أيدم اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أمجعُت، فيعيش ىذا على يد الرسوؿ 
فبهذا يكوف قد حقق اهلل ذلذا الدين  ؛اإؽلانا كإسالما كتسليما، كتعلما كتعليما، كاعتقادا كسلوك عُت النيب الكرًن 

أف يتبرج من مدرسة النبوة كاخلالفة الراشدة جيالف بشرياف على أقل تقدير ػلمالف الدين احلق، ال يعرفاف إال 
اإلسالـ الصحيح كاالعتقاد ادلوافق للحق، كال يسلكاف إال طريق اذلدل، خالياف من كل دغل كخطل، كيف ال كىم 

 عرؼ السفسطة الفلسفية العقيمة.أصال يف بيئة دل ت
أف عصر الرسالة كاخلالفة كاف كافيا لتطبيق اإلسالـ بكل تفاصيلو كشعائره كأخالقو كىديو، بل ىذه ادلدة كفيلة بأف  -

تظهر فيها كل احلاالت احملتملة من اضلراؼ أك غلو أك إفراط أك تفري  أك خطأ مرده إذل الضعف البشرم سواء كاف 
 شهوة أك شبهة، كىذه ادلدة كافية لتقوًن كل اعوجاج، كرد كل شبهة أك شهوة خفية أك ظاىرة.ىذا اخلطأ نتيجة 

أف ىذه ادلدة كافية ألف تًتىب أمة الرسالة تربية إؽلانية راشدة على الوحي، كتتسابق يف البذؿ كالعطاء من أجلو،  -
 كتعاجل يف ىذه ادلدة كل النوازع السيئة يف النفس البشرية.

، أهنم أفضل القركف بشهادة الرسوؿ منها  لنا أف للصحابة خصائص كثَتة اختصهم اهلل ّٔا حلمل الرسالة، تبُت ثالثا:
كأهنم عدكؿ ثقات حازكا من اإلؽلاف أفضلو كأكملو كأكفاه حىت أثٌت اهلل عليهم يف آيات كثَتة، كمنها أهنم أعظم الناس 

 ادلثل، كّٔر تصديقيهم قلوبى أعدائهم. حىت كاف تصديقهم مضرب متابعة كتصديقا لرسوؿ اهلل 

تبُت لنا أف الصحابة رضي اهلل عنهم دلا نقلوا الوحي إذل خارج جزيرة العرب، كإذل البالد اليت عششت فيها  رابعا:
الفلسفة، كأًسنت فيها العقوؿ، كزببطت فيها األفهاـ، كفسدت فيها الفطر، دل تقبل فئاـ من تلك األقواـ شلن فسدت 

دل تقبل الوحي كما قبلو الصحابة، كدل يسٌلموا لو كتسليمهم، كدل  –تغَتت عقوذلم، كاضطربت مقاييسهم فطرىم، ك 
يؤمنوا بو كإؽلاهنم، كدل ينتفعوا بو كانتفاعهم، بل عارضوه كنصبوا لو ادلناىج ادلنحرفة اليت أرغموا الوحي على أف يكوف 

 



اتو إذل ما عندىم من العلم ادلرذكؿ كادلنطق ادلبذكؿ، كبسبب ذلك تابعا ذلا، كأف ؼلضعوا أدلتو كبراىينو كحقائقو كغاي
 .تفرقت األمة إذل مدارس كمناىج كفرؽ كأحزاب، كل يكفر سلالفو

-تبُت لنا أف العالج الوحيد كادلنهج احلق ىو أف نعود إذل الوحي كإذل فهمو كالعمل بو كفق فهم الصحابة  خامسا:
م شلن جاء بعدىم، كىذا األمر ليس غريبا كال مستعصيا بل ىو السبيل الذم كمن سار على منهجه -رضي اهلل عنهم 

 ، كتبُت لنا أف السبل إذل ذلك فيما يلي: اختاره اهلل لنبيو كلرسالتو كلصحابة نبيو 

أخربنا بأهنا ستكوف فنت، كأخربنا دبا ػلدث فيها كبعدىا من  العودة للوحي كفق فهم السلف، ذلك ألف الرسوؿ  -
اع كأرشدنا إذل ادلبرج، كخَت مثاؿ على ىذا الطرح الذم طرحتو أم العودة إذل الوحي، كأنو ىو السبيل إذل االبتد

تلك الدعوات السلفية اليت ظهرت يف القركف األخَتة كلعل أبرزىا دعوة اإلماـ  -النهوض العلمي كالرقي احلضارم 
طاع حبمد اهلل كتوفيقو أف يقدـ ادلنهج الشرعي يف ميداف آّدد زلمد بن عبد الوىاب رمحو اهلل رمحة كاسعة، فقد است

التعليم كالعمل كالتثقيف كنشر كالوعي من خالؿ الرجوع إذل الوحي دكف اخلوض يف مصطلحات الفلسفة كادلنطق 
 كمفرداهتا كمسائلها كإشكاالهتا، كقاـ على دعوتو دكلة متكاملة ذبميع بُت الوحي كمنجزات العصر. 

 ـ الفلسفة كادلنطق يف ادلسائل الشرعية اليت مستندىا كعمادىا الوحي.التبلي عن إقحا -
إعادة صياغة مناىجنا التعليمة ككسائلها كأىدافها كسائر أدكاهتا بل سائر شؤكننا على ىدم الوحي، كأال نظن أف  -

دلهيمن كاحلاكم الوحي غلب أف يصار إليو فق  يف ادلسائل الدينية كالشرعية كالتعبدية، ال بل غلب أف يكوف ىو ا
 كادلرشد لكل مناحي احلياة.

بالرسالة، فلو الفضل كادلن، كلو  كيف اخلتاـ طلتم الكالـ كما بدأناه باحلمد كالشهادة بالوحدانية كالشهادة لنبيو 
 الشكر كافرا تاما، كنسألو القبوؿ كاإلخالص.
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