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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 القرآن وحتديد معاين النبوة ومهام األنبياء
 1د.طه جابر العلواني

 
 املقدمة:

٦تا الشك فيو أف الرسالة ا٠تا٘تة قد استوعبت ٕتارب النبوات كلها واستعرضت اتريخ الرسل مع أقوامهم 
ع خطاابت األنبياء وتعدد مضامينها وفقاً وأنواع خطاهبم واٟتوار واٞتدؿ الذي كاف يدور بينهم وبُت أقوامهم وتنو 

 ورسالة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل تكن بدعاً من ذلك. واإلعراضوالقبوؿ  ودوالصد واإلقباؿلعوامل االستجابة والرفض 
واإلعراض  ودلصداب ولقد عرض القرآف الكرًن الكثَت من التجارب النبوية اليت كانت يف بعض األحياف تواجو

ذا مات النيب أو فقد اٗتذ الناس من قربه وثنًا قدسوه ورٔتا اٗتذوه راًب أو إ٢تاً، فكاف القرآف اجمليد مث رسوؿ هللا حىت إ
فمن  ملسو هيلع هللا ىلص شديدي اٟتساسية ٢تذا األمر، فحرص القرآف الكرًن على أف ال يتكرر ىذا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومع قومو

ف الكرًن ابآلايت الكرٯتة اليت ٖتدد ا١تفاىيم بدقة وتضع الفواصل الدقيقة والكبَتة بُت النبوة وىي من ىنا امتأل القرآ
عامل الغيب واألمر واإللوىية وىي من عامل األمر والغيب كذلك لكي ال تكوف ىناؾ أية فرصة للخلط وتكرار أخطاء 

األمد وقسوة القلوب بُت النبوة والرسالة والربوبية  األمم السابقة اليت فقدت القدرة على ٘تييز الفوارؽ بعد طوؿ
وا٠تالقية ومستوايت األمر واإلرادة وا١تشيئة فأخطأت السبيل وضلت الطريق وحولت النبوات  واأللوىيةوالشفاعة 

والرساالت إىل وسائل للضالؿ بداًل من وسائل ىداية. ولذلك فقد حرص القرآف الكرًن يف التأكيد على بشرية 
ملسو هيلع هللا ىلص ويف الوقت نفسو وجوب طاعتو فيما أييت بو من هللا عز وجل والتحذير من ٥تالفتو خاصة يف التحذير  الرسوؿ

                                                 
عداد ىذا البحث: الباحثة زينب علواين اليت ٚتعت إساعد يف و رئيس جامعة العلـو االسالمية واالجتماعية، فَتجينيا. 1

واتبعت بصرب شديد طباعتو وقراءتو  وانقشت معنا اطروحاتو، النصوص من ا١تصادر ا١تختلفة وخرجت ما البد من ٗتر٬تو،
ىل إضافة إلمن ا اً ة حىت استوى على سوقو هبذا الشكل الذي نرجو أف يكوف نوععلينا، وإعادة الطباعة بعد كل قراء

 قرآف اجمليد وللسنة النبوية الشريفة.الدراسات ا٠تادمة لل
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 من ا٠تط الفاصل الدقيق الذي قد يؤدي إىل ا٠تلط واإلرابؾ بُت متلقي الرسالة وبُت صاحبها تبارؾ وتعاىل ويف ىذا 
ٕ. 

 خاصة اليت سبقت انتقالو إىل الرفيق األعلى على سبيل ويف ىذا اإلطار نستطيع أف نقرأ سائر أحاديثو ملسو هيلع هللا ىلص
ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اَنِفٍع َعِن اْبِن َأِب ِذْئٍب َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َعْن َأِب ا١تثاؿ: "  ثَػَنا ُسَرْيٌج قَاَؿ َحدَّ  ُىَريْػرََة قَاَؿ قَاَؿ َحدَّ

ُتْم َفَصلُّوا َعَليَّ فَِإفَّ َصاَل َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوسَ  ثَُما ُكنػْ َتُكْم لََّم اَل تَػتَِّخُذوا قَػرْبِي ِعيًدا َواَل َٕتَْعُلوا بُػُيوَتُكْم قُػُبورًا َوَحيػْ
ُلُغٍِت  تَػبػْ

" رواه أٛتد"، وٖتذيره صلوات هللا عليو من تعظيم قربه وا١تبالغة يف ذلك وتنبيهو لذلك ا٠تطيب الذي ٚتع بُت ٖ
ثَػَنا وَِكيٌع َعْن سم هللا تعاىل يف ضمَت واحد: اٝتو وا ُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ٪ُتََْتٍ قَااَل َحدَّ َبَة َو٤ُتَمَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشيػْ َحدَّ

ُجاًل َخَطَب ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ُسْفَياَف َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَػْيٍع َعْن َ٘تِيِم ْبِن َطَرَفَة َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍِ َأفَّ رَ 
َعَلْيِو َوَسلََّم بِْئَس ا٠تَِْطيُب فَػَقاَؿ َمْن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُو فَػَقْد َرَشَد َوَمْن يَػْعِصِهَما فَػَقْد َغَوى فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

ثَػَنا ، وجاء يف مسند أٛتد: ٗرواه مسلم  َوَرُسوَلُو قَاَؿ اْبُن ٪ُتََْتٍ فَػَقْد َغِويَ أَْنَت ُقْل َوَمْن يَػْعِص اَّللََّ  ثَػَنا وَِكيٌع َحدَّ َحدَّ
يبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َطَب ِعْنَد النَّ ُسْفَياُف َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز يَػْعٍِت اْبَن رُفَػْيٍع َعْن َ٘تِيِم ْبِن َطَرَفَة َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍِ َأفَّ َرُجاًل خَ 

ى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم بِْئَس َوَسلََّم فَػَقاَؿ َمْن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُو فَػَقْد َرَشَد َوَمْن يَػْعِصِهَما فَػَقْد َغَوى فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّ 
َ َوَرُسوَلوُ   . ٘ا٠تَِْطيُب أَْنَت ُقْل َوَمْن يَػْعِص اَّللَّ

الناس  ويكتفيلك من أجل أف ال تتكرر ا١تأساة وتذىب أنوار النبوة وٖتجب ا٢تداية عن البشر كل ذ  
ابلعواطف ٨تو األنبياء وا١تشاعر الطيبة وطلب الشفاعة ويتجاوزوف اٗتاذ سننهم منهجًا لفهم وتطبيق رسالة هللا ودينو 

وقد أصاب ىذه  .ذلك واضطراب الناس فيهاوا٠تط الفاصل الدقيق بُت طريقة البداوة وطريقة التمدف يف  .وشرعو
األمة يف فًتة من الفًتات فتنة زادت من عوامل فرقتها فمن أىل ابدية يتحدثوف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكأنو زعيم قبيلة 

ضفوف عليو قرنو بلفظ الصالة والسالـ عليو، وبُت قـو يعدـ ال يًتددوف بذكر اٝتو اجملرد عن وصف النبوة والرسالة و 
و٬تعلوف منو مثل ما ٬تعل أصحاب األواثف  شيءصفات ىي جزء من صفات اإللوىية والربوبية فيتوجهوف إليو بكل 

                                                 
 .ٖٖٖٓسنن ابن ماجو، كتاب األطعمة، رقم اٟتديث:   2
 .ٜٗٗٛرواه أٛتد يف مسند ا١تكثرين رقم اٟتديث  3
 .ٖٛٗٔديث: أخرجو مسلم يف كتاب اٞتمعة رقم اٟت  4
 .ٖٙ٘ٚٔمسند الكوفيُت رقم اٟتديث: أوؿ ٛتد يف أأخرجو  ٘
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إىل هللا زلفى، ولو أف ىذه األمة تنبهت يف فًتات اترٮتها الالحقة كما تنبو أصحاب  ليقربوىممن أواثهنم معبودين 
ىيم ١تا وقعنا يف كثَت من ا٠تلط الذي أدى إىل اضطراب كثَتين يف مفهـو اٟتقيقة احملمدية رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أل٫تية ا١تفا

 والنبوة والرسالة ا٠تا٘تة ذلك ا٠تلط الذي جعل من أبناء األمة الواحدة شيعاً يكفر بعضها بعضاً دوف سبب منطقي.
على الناس  واصل بينها لئال يلبسَّ ولذلك فإننا نرى ضرورة مراجعة وٖتليل تلك ا١تفاىيم ومعرفة اٟتدود والف

كل ىذه ا١تفاىيم، بل نريد أف   ئوال نريد أف نستقر  .دينهم ويستمر انقسامهم الذي ينتمي إىل مراحل اترٮتية متقدمة
نتناوؿ منها ٪تاذج ٯتكن أف تكوف أمثلة للنماذج األخرى اليت أنمل أف يتم استقراؤىا والبحث فيها وإدراؾ مغازيها 

ىل تصور دقيق لدور "السنة منو وبو إفهذا ْتث يف "دراسات يف السنة النبوية ا١تشرفة" هندؼ أف نصل ومقاصدىا.  
 ،سالمي، وبناء قواعده اٟتضاريةالعمراف اإل مبادئ النبوية" يف بناء شخصية ا١تسلم عقلياً ونفسياً، وكذلك يف أتسيس

ىا قبل عبد هللا ورسولو دمحم صلوات هللا عليو وعلى آلو وإحداث النقلة النوعية يف حياة الشعوب األمّية اليت ما جاء
 بشَت.الو  وأصحابو أٚتعُت من نذير

 

 األنبياء واإلصطفاء
إف هللا تعاىل اصطفى آدـ وذريتو وجعلهم خلفاء األرض }وإذ قاؿ ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض 

مدؾ ونقدس لك، قاؿ: إين أعلم ما خليفة قالوا إٔتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و٨تن نسبح ْت
وكأنو سبحانو أراد أف ينبو ا١تالئكة إبهنم مل يكونوا يعلموف أف ا٢تدؼ من ىذا االستخالؼ  (ٖٓالتعلموف{)البقرة: 

ليس العبادة اجملردة ا١تشاهبة لعبادهتم وتسبيحهم وٖتميدىم الذي أييت عن فطرة فطروا عليها وطبيعة ىيئوا ٔتقتضاىا 
حسن عمال من ىذا ا٠تلق، واألصلح لوراثة ٯتحص الناس فيها ليتبُت األ اً وتدافع وابتالءً  خالفةً قصود لذلك، بل ا١ت

{ ٙرض يف الدنيا ووراثة اٞتنة يف اآلخرة }ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أف األرض يرثها عبادي الصاٟتوفاأل
فعاؿ وغَتىا من األ والركوعَ  والتحميدَ  ر يتعدى التسبيحَ (. فهذا االصطفاء مرتبط بعبادة ٢تا مفهـو آخ٘ٓٔ)األنبياء:

                                                 
، وذلك إٯتاانً أب٫تية ذكر ٚتيع اآلايت ا١تتعلقة ٔتوضوع معُت دوف االقتصار على ٓٔٔ-٘ٓٔاتلوا آايت سورة األنبياء من  ٙ

بو إىل فتوحات جديدة تساىم يف  الشاىد فحسب، لتفتح أماـ القارئ آفاؽ التأمل والتفكر ابآلايت متواصلة ١تا قد تؤدي
 تطوير مناىج التفكر و النظر  يف كتاب هللا الكرًن الذي ال تنقضي عجائبو. 
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وأداء مهمة  ٛ، والقياـ ْتق األمانةٚىل فعل العمرافإاليت تقـو هبا ا١تالئكة عبادة ٤تضة، وتقديسًا خالصًا 
 .ٓٔ، لتحقيق الوفاء ابلعهدٜاالستخالؼ

ادر على النظر اٟتسي اىل نساف خطواتو األوىل على ىذه األرض بعقل أحيائي بسيط بدائي قإليبدأ ا 
ىل الشمس والقمر، إا١توجودات والظواىر الكونية وافًتاض قدرات خارقة فيها تفوؽ قدراتو: فكاف يتجو 

ليها حاجاتو، إليها أحوج فعليو أف يستمد منها قوتو ويرفع إوا١تطر،....ويشعر أهنا كلها ابلنسبة لو أقوى وأكرب، وىو 
من بعضها ويف كل ىذه ا١توجودات مصادر قوة. وىذا  أو رجاء منها كلها أووىو يتوىم أنو يف حاجة أو خوؼ 

حداث أو الظواىر، ألجزاء أو األالعقل البدائي األحيائي ليس يف مقدوره اكتشاؼ العالقات الناظمة بُت ىذه ا
يف  ليكتشف من خلقها بكل ما يتصف بو من صفات الكماؿ، الف عقلو األحيائي ىذا وىو يتدرج من التفكَت

ىل ا٠تالق مل يتدرب بعد على ربط اٞتزئيات ابلكليات، وإدراؾ العالقة بُت الشاىد والغائب عن حسو إا٠تلق للوصوؿ 
ليو، إوإال ١تا فضل هللا تعاىل إبراىيم على سائر البشر، واٗتذه خليال وعده أاب االنبياء لذلك االكتشاؼ الذي وصل 

يكن ليعطي قدرة منهجية ٘تكن من إدراؾ العالقات، وتبُت الوحدة  فنمط التفكَت السائد آنذاؾ ٪تط أحيائي مل
 ا١تنهجية يف الكوف.

يف حياة اإلنساف الذي  ٔٔفلم يًتؾ هللا تعاىل اإلنساف ٢تذه ا١تعاانة، خاصة بوجود الشيطاف كعامل غواية أبدي
اختارىم من بُت  ر أنبياء ورسالً فاصطفى من البشعّرض كفيت التعادؿ التوازين يف الطبيعة اإلنسانية اىل اإلختالؿ، 

                                                 
ىو ا١تفهـو ا٠تلدوين البديل ١تصطلح اٟتضارة: فكل عمراف حضارة وال عكس: فالعمراف بناء حضارة رابنية تالحظ منها  7

أنظر: عبد الرٛتن بن دمحم )ابن  :يبها القيم وغاايت اٟتق من ا٠تلقرؤية كلية لالنساف واٟتياة والكوف، وتالحظ يف ترك
  ىػ.ٜٖٛٔخلدوف(، مقدمة ابن خلدوف، بَتوت، دار القلم، 

األمانة مشتقة من قولو تعاىل }إان عرضنا االمانة على السموات واالرض واٞتباؿ فأبُت أف ٭تملنها وأشفقن منها وٛتلها   8
 (، إذ هبا يتضح أف االنساف مؤ٘تن على ىذا الكوف.ٕٚ)األحزاب:  اإلنساف إنو كاف ظلوما جهوال{

 (ٖٓ آية االستخالؼ}وإذ قاؿ ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة...{ )البقرة: إىل  إشارة  9
}وإذ أخذ ربك من بٍت آدـ من ظهورىم ذريتهم وأشهدىم على  ٗٚٔ-ٕٚٔإشارة اىل آية العهد يف سورة االعراؼ:   10

م ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدان، أف تقولوا يـو القيامة إان كنا عن ىذا غافلُت. أو تقولوا إ٪تا أشرؾ آابؤان من قبل أنفسه
 وكنا ذرية من بعدىم، أفتهلكنا ٔتا فعل ا١تبطلوف، وكذلك نفصل اآلايت لعلهم يرجعوف{.

 .ٜٗ-ٕٙيف سورة اٟتجر :  كما جاء يف قولو تعاىل  11
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}إف هللا اصطفى آدـ ونوحا وآؿ ابراىيم وآؿ عمراف عباده ليكونوا أسوة و٪توذجًا يف تطبيق شرائع هللا تعاىل قاؿ تعاىل
فتدارؾ هللا سبحانو برٛتتو اإلنساف وعزز عقلو .  (ٖٗ-ٖٖبعض...{ )آؿ عمراف:  منعلى العا١تُت، ذرية بعضها 

نبياء وا١ترسلوف آايت هللا، ويعلموه الكتاب واٟتكمة، ي ذلك ابلنبوات والرساالت ليتلو عليو األالبدائي األحيائ
عذاره، أويدربوه على تزكية نفسو وتطهَت ضمَته، وإصالح عملو، وتسديد مسَتتو لتنقطع بذلك كل حججو و 

ه على الوجو األوىف ءل على جزاوينطلق يف ٖتقيق مهمتو يف التوحيد والتزكية والعمراف على الوجو األكمل، و٭تص
ٝتاعيل وإسحاؽ إىل نوح والنبيُت من بعده وأوحينا اىل إبراىيم و إليك كما أوحينا إاألِت يف اآلخرة.}إان أوحينا 

مل  قد قصصناىم عليك ورسالً  ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وىاروف وسليماف وأتينا داود زبوراً. ورسالً 
مبشرين ومنذرين لئال يكوف للناس على هللا حجة بعد الرسل وكاف   موسى تكليما، رسالً نقصصهم عليك وكلم هللا

-ٖٙٔ{ )النساء: ليك، أنزلو بعلمو وا١تالئكة يشهدوف وكفى ابهلل شهيداً إ، لكن هللا يشهد ٔتا أنزؿ حكيماً  هللا عزيزاً 
ـ يروف ما يوعدوف مل يلبثوا إال ساعة من صرب كما صرب أولوا العـز من الرسل وال تستعجل ٢تم، كأهنم يو ا}ف، (ٙٙٔ

 (.ٖ٘حقاؼ:هنار بالغ فهل يهلك إال القـو الفاسقوف{ )األ
وكما اختلط مفهـو النبوة والرسالة لدى أىل الكتاب فادرجوا فيها اإل٢تاـ وا٢تواتف والتأمالت اليت أتيت 

وف بُت وحي يوحى وبُت ىذه األمور اليت قد لإلنساف وىو يف صالتو أو عبادتو فضلوا بذلك وا٨ترفوا ومل يعودوا ٯتيز 
 ،األمر على بعض ا١تسلمُت يف العصور ا١تتأخرة وعصور اٞتهالة لدين هللا وشرعو فقد اختلطتعرض ألي إنساف، 

فتو٫توا أف الزعامة والذكاء والعبقرية الشخصية من ا١تهاـ أو الصفات اليت جعلت الناس يف ا١تاضي يطلقوف على ىذا 
قادة أنبياء ومرسلُت يف حُت أهنم ٣ترد عباقرة، أو زعماء قوميُت أو إقليميُت جاءوا إلنقاذ أقوامهم وشعوهبم النوع من ال

أو توحيدىم فسووا بذلك بُت العبقرية والذكاء وىي صفات عامة مشًتكة يتصف هبا الناس كسبًا أو موىبة وبُت 
اإلنساين فيها، فليست ىناؾ معاىد أو أماكن ف من شؤوف الغيب، وال دخل للكسب أىي شو النبوة أو الرسالة 

وأختيار رابين،  ٢تيّ إلتأىيل أنبياء أو رسل وليست ىناؾ برامج إنسانية ٤تددة إل٬تاد أنبياء ومرسلُت، بل ىي اصطفاء 
قبل أف يتم اصطفاءه إبنو سيصبح نبيًا أو رسواًل ومل يتشوؼ لذلك، ومل يتقدـ -نفسو –فال يعلم النيب أو الرسوؿ 

(، ٘ٚلب إىل هللا تعاىل ليتخذه نبياً أو رسواًل قاؿ تعاىل  }هللا يصطفي من ا١تالئكة رساًل ومن الناس ..{ )اٟتج:بط
(.  ولذلك فإف من أخطر ٤تاوالت التزييف تلك احملاوالت ٕٗٔوقاؿ }هللا يعلم حيث ٬تعل رسالتو ..{)األنعاـ:

م ٔتا ظنو بعضهم جهاًل مدحًا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فأقر ابلعبقرية لينفي اليت قاـ هبا البعض واجتاؿ كثَت من ا١تسلمُت عن دينه
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إبنكار النبوة والرسالة، فأصبح من الضروري التنبو ١تفهـو النبوة  يَتهمالنبوة والرسالة ولينفي اٞتانب الغييب دوف أف 
 .ٕٔلئك احملرفوفوالرسالة والوحي واإلٯتاف كما جاءت يف كتاب هللا ال ابلشكل الذي أراده أو 

بليس والشياطُت فإذا كاف الشيطاف وحزبو إموكب النبوات ٯتثل يف حياة البشرية الظاىرة ا١تقابلة ١تواكب إّف 
ىل يـو الدين دفع البشرية ٨تو اإل٨تراؼ فاف مهمة األنبياء األوىل والثانية والثالثة إقد جعلوا كل مهمتهم يف اٟتياة 
ىل إوإذا كاف الشيطاف وحزبو يواصلوف العمل عرب القروف الجتياؿ البشر وضمهم  مساعدة البشرية على اإلستقامة،

ىل مواكب إمواكب الرافضُت للسجود فاف مهمة األنبياء األوىل واألخَتة مساعدة البشرية على السجود، واالنضماـ 
ديق عليو ابلقرآف اجمليد فإف الساجدين. وإذا كاف الوحي اإل٢تي الذي نزؿ صحائف وكتباً وألواحًا ووصااي قد ِت التص

القرآف قد صدؽ واسًتجع وىيمن على ٕتارب النبوات من قبل مع أ٦تهم، وبعد ذلك التصديق وا٢تيمنة، أمر القرآف 
 ىتداء بتجارب النبيُت وا١ترسلُت }..أولئك الذين ىدى هللا فبهداىم اقتده...{رسوؿ هللا عليو الصالة والسالـ ابال

 ٕٜنبياء:سورة األ)عبدوف{ان وحدة "أمة األنبياء" يف }إف ىذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم فوأعلن ع (ٜٓ)األنعاـ:
منذ ذلك اٟتُت والتاريخ البشري يسطر صفحاتو يف تدافع أولياء الرٛتن ضد أولياء الشيطاف واألجياؿ البشرية ( 

 قاسطوف، ومنهم دوف ذلك.تتعاقب واٟتضارات تبٌت وتبيد، واألايـ تتداوؿ بُت الناس، والناس منهم ال
 

 معىن النيب والرسول: 
: النيب بغَت ٫تز فقد قاؿ النحويوف أصلو ا٢تمز واستدلوا بقو٢تم "مسيلمة نبييئ سوء". ٖٔالنيب يف اللغة العربية

أعالـ  ا١ترتفع، وقيل النيب: ما نبا من اٟتجارة إذا ٧تلتها اٟتوافر، والنيب: العلم من جاء يف لساف العرب: النيب ا١تكاف
(، ٚ٘نو أرفع خلق هللا }ورفعناه مكااًن عليًا{ )مرًن:ألرض اليت يهتدى هبا، قاؿ بعضهم: ومنو اشتقاؽ النيب األ

                                                 
12

النيب العرِب( الذي أكثر فيو من الثناء على النيب صلى هللا عليو  ىرب مثاًل بكتاب ميشيل عفلق )ذكر ونستطيع أف نض  
وسلم حىت توىم أتباعو أنو قد صار مسلمًا مع أف إعجابو برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ٪تا ىو إعجاب بزعيم قومي منقذ وابين ألمة 

 فقط. 
 وما بعدىا. ٖٔٓ/٘ٔبَتوت للطباعة والنشر، ج / داروت، دار صادرنظر: ابن منظور، لساف العرب، بَت ا 13
 .ٕٛٗالراغب االصفهاين، ا١تفردات، بَتوت، دار صادر، ص -ٕ
 وما بعدىا. ٗٛالسيد دمحم رشيد رضا، الوحي احملمدي، مرجع سابق، ص -ٖ
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وذلك النو يهتدى بو. والنيب ىو الذي أنبأ عن هللا وصف من النبأ وىو ا٠ترب ا١تفيد ١تا لو شأف مهم، والنيّب بغَت ٫تز 
منبأ رفيع القدر واحملل، ولذلك قاؿ عليو الصالة والسالـ ١تن قاؿ: اي نيبء هللا  نو ليس كلألأبلغ من النيبء اب٢تمز، 

" ١تا رأى الرجل خاطبو اب٢تمز بغضًا منو. والنبوة والنباوة: االرتفاع، ومنو قيل ٗٔء هللا ولكن نيّب هللانيبفقاؿ: "لست ب
ا١تفعوؿ النو منبيئ عن هللا تعاىل ومنبأ منو، رض  ويصح فيو معٌت الفاعل و ألنبا فالف مكانو وىي الشرؼ ا١ترتفع عن ا

، أبدلت ا٢تمزة ايء، أو ىو من النبوة والرفعة والشرؼ. ويطلق عند أىل الكتاب على  ًً والنيب ابلتشديد أكثر استعمااًل
ا١تلهم الذي ٮترب بشئ من أمور الغيب ا١تستقبلة، وقيل إف معٌت أصل مادتو يف العربانية القدٯتة ا١تتكلم بصوت 

ف أمره بتبليغو كاف رسوال، فكل رسوؿ إمن أوحى هللا إليو وحياً، ف :هوري مطلقاً أو يف األمور التشريعية، وىو عندانج
فأمنوا ابهلل ورسولو النيب األمي الذي ". ولقد ٚتع بُت اللفظُت لبعض األنبياء كقولو تعاىل }٘ٔنيب، وما كل نيب رسوؿ

(، وقاؿ تعاىل }واذكر يف الكتاب موسى إنو كاف ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔوف{ )األعراؼ:يؤمن ابهلل وكلماتو، واتبعوه لعلكم هتتد
(، }واذكر يف الكتاب إٝتاعيل إنو كاف صادؽ الوعد وكاف رسواًل نبيًا{ )مرًن: ٥٘ٔتلصًا وكاف رسواًل نبيًا{ )مرًن: 

٘ٗ) . 
على الكافرين تؤزىم  ، قاؿ تعاىل }أمل تر أان أرسلنا الشياطُتٙٔطلقو وأ٫تلوأأرسل الشئ أي  معىن الرسول:

ومعٌت االرساؿ: التسليط، قاؿ أبو العباس: الفرؽ بُت إرساؿ هللا عز وجل أنبياءه وإرسالو الشياطُت ، (ٖٛأزا{ )مرًن:
ليهم أف أنذروا عبادي، وإرسالو الشياطُت ٗتليتو وإايىم. وجاء يف إنبياء إ٪تا ىو وحيو ألعلى اعداءه، أف إرسالو ا

: االنبعاث على التؤدة، ويقاؿ: انقة رسلة سهلة السَت وإبل مراسيل منبعثة إنبعااًث سهاًل، : أصل الرسلٚٔا١تفردات
ومنو الرسوؿ ا١تنبعث. وتصور منو اترة الرفق فقيل: على رسلك إذا أمرتو ابلرفق، واترة األنبعاث فاشتق منو الرسوؿ، 

ردىم فأدىل دلوه، قاؿ: اي بشرى ىذا غالـ، وا واترة ١تتحمل القوؿ والرسالة، قاؿ تعاىل }وجاءت سيارة فأرسلوا

                                                 
 .ٕٛٗ، صاالصفهاين، ا١ترجع السابق 14
 .٘ٛق، صأنظر: رشيد رضا، الوحي احملمدي، مرجع ساب   15
 وما بعدىا.ٖٕٛ/ٔٔأنظر: لساف العرب، مرجع سابق،  16
 .ٜٕٙ-ٕٛٙ.،حوؿ معٌت النيب:ٕٓٔـ، صٜٜ٘ٔدمحم بن أِب بكر الرازي، ٥تتار الصحاح، بَتوت، مكتبة لبناف،  -

 .ٜ٘ٔا١تفردات، مرجع سابق، ص  17
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ىل ربك فسئلو ما ابؿ النسوة إ(، }فلما جاءه الرسوؿ قاؿ ارجع ٜٔوأسروه بضاعة وهللا عليم ٔتا يصنعوف{ )يوسف:
 (. ٓ٘الاليت قطعن ايديهن إين رِب بكيدىن عليم{ )يوسف:

  
 

 قولو تعاىل } إنو لقوؿ رسوؿ كرًن{ ٛٔفمن املالئكة، نبياءاأل مواترة يراد هب، املالئكة مورسل هللا اترة يراد هب
ىب لك غالماً زكيًا{ }قل إ٪تا أان رسوؿ ربك أل (ٔٛ)ىود:ليك..{إوقولو }إان رسل ربك لن يصلوا  (ٜٔ)التكوير:

: ومن األنبياء (.ٖٖ-ٕٖىل قـو ٣ترمُت، لنرسل عليهم حجارة من طُت{ )الذارايت:إ(، }قالوا إان أرسلنا ٜٔ)مرًن:
}وما دمحم إال رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل أفائن مات أوقتل انقلبت على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيو قولو 

(، وقولو }إذ قاؿ ٢تم أخوىم نوح أال تتقوف، إين لكم ٗٗٔفلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين{ )آؿ عمراف:
(، }وإذ ٕ٘ٔإين لكم رسوؿ أمُت { )الشعراء:  ( }وإذ قاؿ ٢تم أخوىم ىود أال تتقوف،ٚٓٔرسوؿ أمُت{ )الشعراء:

}وما نرسل ا١ترسلُت إال  أما قولو تعاىل (،ٖٗٔقاؿ ٢تم أخوىم صاٌف أال تتقوف، إين لكم رسوؿ أمُت{ )الشعراء:
شياء احملبوبة نساف ويف األيقاؿ يف اإلرسال واإل مبشرين ومنذرين{ فمحموؿ على رسلو من ا١تالئكة واإلنس.

(. ٔٔ}يرسل السماء عليكم مدرارا{ )نوح: ٜٔكإرساؿ ا١تطر والريح  يف التسخَتيكوف ذلك  وقد ،وا١تكروىة
}فأرسلنا عليهم ر٭تًا صرصرا يف أايـ ٨تسات لنذيقهم عذاب ا٠تزي يف اٟتياة الدنيا، ولعذاب األخرة أخزى وىم ال 

ل الرايح بشرًا بُت (، }وىو الذي يرسٖٖ(، }لنرسل عليهم حجارة من طُت{)الذارايت:ٙٔينصروف{ )فصلت:
 .(ٚ٘عراؼ:يدي رٛتتو{ )األ

 
 األنبياء يف القرآن: 

وما أرسلنا }كد على بشرية األنبياء أارتكاب الشر واتباع الشيطاف، ف تسوّغيبق للبشر حجة  فلمالقرآف اإلنسانية صوراً لنماذج بشرية فذة يف عصور ٥تتلفة ومتنوعة يف بنيتها،  منح، وبذلك ا١تختلفةوابتلوا ابلقصص  ساحة األنبياء الذين أهتموا بطالانً وزوراً ئ النبوات السابقة ويرب  تلكليحفظ تراث فصّدؽ وىيمن على تراث النبيُت كافة  - كّلو–برسالة كاملة اتّمة، فحوى الدين لقد جاء القرآف الكرًن 
م جسدًا ال أيكلوف الطعاـ، وما  فسئلوا أىل الذكر إف كنتم التعلموف، وما جعلناى ليهمإمن قبلك إال رجاال نوحي 

                                                 
.{ وقاؿ }وا١ترسالت عرفا{ وقاؿ }بلى وقولو }و١تا جاءت رسلنا لوطاً سيئ هبم ..{ وقاؿ }و١تا جاءت رسلنا إبراىيم. ٛٔ

 ورسلنا لديهم يكتبوف{  
 .ٜ٘ٔا١تفردات، مرجع سابق، ص 19
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بل ورسم القرآف الكرًن وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا٠تطوط الرئيسية يف منهج التعامل مع  (، ٛ-ٚ:نبياءكانوا خالدين{ )األ
األنبياء حيث ٘تثل قصص األنبياء القرآنية مؤشرات منهاجية يف طرحها ١تواقف معينة تعكس عمق التصورات العامة  

تبطن يف الوقت ذاتو تفصيالت بنائية قادرة على استنباط أسس منهجية ٘تتد مساحة قابليتها يف تكوين كما تس
ولقد وصف صلى  .تصورات تساعد يف ٖتديد معامل اجملتمعات اإلنسانية اليت تعامل معها األنبياء يف ٥تتلف العصور

ُهَما قَاَؿ قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َعْن َجاِبِر ْبِن هللا عليو وسلم ذلك البناء النبوي يف ما روي  َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ
النَّاُس يَْدُخُلونَػَها َويَػتَػَعجَُّبوَف  َوَسلََّم َمثَِلي َوَمَثُل اأْلَنِْبَياِء َكَرُجٍل بَػٌَت َدارًا فََأْكَمَلَها َوَأْحَسنَػَها ِإالَّ َمْوِضَع لَِبَنٍة َفَجَعلَ 

ُوا بَػُْتَ اأْلَنِْبَياءِ (، و ٕٓ)البخاري يَػُقوُلوَف َلْواَل َمْوِضُع اللَِّبَنةِ وَ   َٕٔعْن َأِب َسِعيٍد َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ اَل ُٗتََتِّ
ليات النيب وقدراتو )رواه البخاري(، وذلك لالختالؼ البُت يف نوعية اجملتمعات، وطبيعة التغيَت ا١تطلوب فيها، وقاب

البشرية يف تنفيذ ا١تهمة. ولذلك فقد أكد القرآف الكرًن وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص على عصمة األنبياء من ارتكاب الكبائر 
والذنوب العظيمة اليت أهتم هبا األنبياء يف بعض كتب أىل الكتاب حىت أنزلوا منزلة تقل ابلدونية عن اإلنساف 

الصورة لألنبياء كانت لغاية يف نفوس األحبار وأتباعهم كي يرتقوا أبنفسهم إىل منزلة األنبياء  ورسم تلك .العادي
فيحلوف و٭ترموف ما يشاءوف ولذلك جاء القرآف الكرًن ليطهرىم ٦تا ابتلوا بو، وليثبت مسألة العصمة لألنبياء والرسل 

من ٮتالفهم ٥تالفًا لشرع هللا ودينو ومن تلك  كل  ويصبحأحد على اهتامهم ابرتكاب الكبائر والفواحش  ؤفال ٬تر 
 النماذج: 

قد يكوف من أشد األنبياء تعرضاً للتشويو والتحريف قصة سيدان عيسى وأمو فقد أورد :  22عيسى وأمو مرمي
 إىل أرتقوا هبماالقرآف الكرًن تفاصيل دقيقة عن طبيعة حياهتما أبساليب متعددة منها ابحملاورة مع ا١تعاندين الذين 

، وكذلك قدـ ا٢تابطة الذين لفقوا ٢تما التهمأولئك أو مع أو اندوا بو ابناً هلل تبارؾ وتعاىل  فا٢تّوا عيسى أكثر ٦تا ينبغي
القرآف الكرًن حياهتما بشكل سرد قصصي سلس يرصد فيو أىم األحداث والتغيَتات اليت وقعت ٢تما كما جاءت يف 

لسورة ومدار مركزيتها، حيث ِت التأكيد على براءهتا واصطفاءىا على ، وكأف مرًن كانت ٤تور اٖٚ-ٙٔسورة مرًن 

                                                 
 ٕٖٓٚكتاب ا١تناقب رقم اٟتديث: ، البخاري  20
 ٘ٓٗٙكتبا الدايت، البخاري،  21
-ٓٔٔ، ٛٚ، ٙٗ، ا١تائدة: ٚٔٚٔ-ٚ٘ٔ، النساء: ٗٛ، ٜ٘-٘ٗ، آؿ عمراف: ٖٕ٘، ٖٙٔ، ٚٛأنظر: البقرة: ٕٕ

 .ٕٔ، التحرًن: ٗٔ،ٙ، الصف:ٕٚ، اٟتديد، ٖٙ، الزخرؼٖٔ، الشورىٚ، االحزاب: ٘ٛعاـ: ، األنٙٔٔ
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كذلك يف سورة آؿ عمراف وما جاء بو من تفاصيل دقيقة عن بركة أسرهتا وحسن نشأهتا وتربيتها ابلرغم   .نساء العا١تُت
ات ٥تتلفة ٖتكم فيها القيم مث كفالة زكراي ٢تا، حيث يقدـ القرآف الكرًن ىنا ٪تاذج لعالق ،من يتمها وفقداهنا لوالديها

 وا١تبادئ العليا اليت يستبطنها كل دين ٝتاوي.
لقد اهتم سليماف ابلسحر فربأه هللا يف سورة البقرة: "واتبعوا ما تتلو الشياطُت على ملك  سليمان ابن داود:

بل ىاروت وماروت سليماف وما كفر سليماف ولكن الشياطُت كفروا يعلموف الناس السحر وما أنزؿ على ا١تلكُت ببا
( كما أظهر القرآف الكرًن جوانب مضيئة ٕٓٔوما يعلماف من أحد حىت يقوال إ٪تا ٨تن فتنة فال تكفر..( )البقرة:

أخرى من شخصية سليماف عليو السالـ يف حكمتو وحسن تدبَته للملك الذي وىبو إايه هللا سبحانو وتعاىل وحسن 
هللا تعاىل وىكذا امتدت مساحة التعريف بسليماف يف سور وآايت شكره هلل، بل وحسن أسلوبو يف الدعوة إىل 

 عديدة يف النمل واألنبياء، وسبأ، وص وغَتىا.  
وكذلك فعل القرآف الكرًن مع إبراىيم ونوح وموسى واٝتاعيل وزكراي و٭تِت وغَتىم ليجعل منهم ٪تاذج بشرية 

    إلنساين على وجو األرض إىل يـو القيامة. يقتدى هبا يف تثبيت القيم العليا اليت تعد أساس العمراف ا
 ؟فما ىي عالقة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مبن سبقو من األنبياء

لقد ٠تص القرآف الكرًن ىذه العالقة ٔتواضع ٥تتلفة كل منها ٯتثل ٤تورًا من ٤تاور تلك العالقة اليت تتشعب 
حيث يتمثل إطار العالقة العاـ يف قولو تعاىل يف سورة األنبياء  إمتداداهتا ما بُت العاـ وا٠تاص، واجململ وا١تفصل،

ختمت تلك اٞتولة بقولو تعاىل  ٖٕحينما طافت آايت السورة على الكثَت من األنبياء وا١ترسلُت ما بُت تفصيل وإٚتاؿ
االهتم ومصدريتها (؛ فاألنبياء أمة واحدة يف طبيعة رسٕٜ}إّف ىذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم فاعبدوف{ )األنبياء:

وأسس دعوهتا إىل إقامة القيم العليا وتزكية النفس اإلنسانية القامة أركاف العمراف يف األرض.  ولقد بُت القرآف الكرًن 
جوانب االشًتاؾ واالختالؼ كما بُّت الثوابت وا١تتغَتات يف رساالت األنبياء والرسل، حيث أكد على أربعة مناطق 

األنبياء ٚتيعًا يف منطقيت العقيدة  اتاألخالؽ اإلنسانية، مث الشريعة وا١تعامالت، فتشًتؾ دعو مهمة العقيدة، والقيم و 
معانيو يف مواضع  القرآف والقيم، فجميع األنبياء يدعوف إىل عبادة هللا الواحد األحد وتثبيت القيم العليا وىذا ما أكد

ال إلو إال أان من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو سبحانو }وما أرسلنا  عديدة خاصة يف سورة األنبياء يف قولو
( فيكوف ٖٙ}ولقد بعثنا يف كل أمة رسواًل أف أعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت..{ )النحل:  (،ٕ٘نبياء: األ{)فاعبدوف

                                                 
 .ٕٜ-ٛٗاتلوا اآلايت من سورة األنبياء  ٖٕ
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ما وصى بو نوحًا والذي أوحينا إليك  شرع لكم من الدينحيز االشًتاؾ يف األصوؿ والعموميات كما قاؿ تعاىل }
ما وصينا بو إبراىيم وموسى وعيسى أف أقيموا الدين وال تتفرقوا فيو كرب على ا١تشركُت ما تدعوىم إليو، هللا ٬تتيب إليو و 

(، أما التفاصيل والتشريعات فتختلف من شريعة إىل أخرى حيث ٖٔمن يشاء ويهدي إليو من ينيب{ )الشورى:
ين يف تعاملو مع متغَتات الزماف وا١تكاف وبُت ذلك قولو تعاىل } تستبطن معاين ا١ترونة لتًتؾ ٣تااًل لإلجتهاد اإلنسا

وأنزلنا إليك الكتاب ابٟتق مصدقًا ١تا بُت يديو من الكتاب ومهيمناً عليو فاحكم بينهم ٔتا أنزؿ هللا وال تتبع أىواءىم 
يبلوكم يف ما آاتكم ، ولو شاء هللا ٞتعلكم أمة واحدة ولكن لشرعة ومنهاجامنكم لكل جعلنا عما جاءؾ من اٟتق 

وىكذا أكد سبحانو يف إطار  (.ٛٗفاستبقوا ا٠تَتات إىل هللا مرجعكم ٚتيعاً فينبئكم ٔتا كنتم فيو ٗتتلفوف{ ) ا١تائدة: 
تاب كالوحدة النبوية أنو ما كاف ٤تمٌد ملسو هيلع هللا ىلص بدعاً من الرسل وإ٪تا ىو خاِت األنبياء، وىنا ليفتح بوابة احملاورة مع أىل ال

 من جهة ومع الذين يزعموف أهنم اتباع إبراىيم من جهة أخرى.
، وذلك ١تا ورد يف القرآف ٕٗتعبد النيب بشرع من قبلو قبل البعثة وبعدىاولقد أاثر األصوليوف تساؤاًل حوؿ  

ألصوليوف ا فقد انقسمولذلك  -كما ذكران آنفاً يف وحدة األصوؿ-الكرًن من اآلايت اليت تؤكد وحدة دعوة األنبياء 
ومنهم من توقف، وظهر اإلشكاؿ ىنا نظراً  .، ومن أثبتونفى تعبده بشئ ٦تا سبقيف ىذه القضية ا٠تالفية إىل من 

الختالؿ يف فهم السياؽ القرآين حيث استدؿ القائلوف ابالثبات بقولو تعاىل }إان أنزلنا التوراة فيها ىدى ونور ٭تكم 
(، }إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح ٜٓاىل }فبهداىم اقتده{ )األنعاـ:(، وقولو تعٗٗهبا النبييوف{ )ا١تائدة:

(، }شرع لكم من الدين ما وصى ٖٕٔ(، }أف اتبع ملة إبراىيم حنيفًا{ )النحل:ٖٙٔوالنبيُت من بعده{ )النساء:
، ابهلل وحده ( وكما ذكران آنفًا وردت ىذه اآلايت لتؤكد على وحدة األصوؿ يف اإلٯتافٖٔبو نوحًا{ )الشورى:

أما يف التشريعات فإف لكل نيب شرعة ومنهاجاً،  .القيم واألخالؽ اليت دعى إليها ٚتيع األنبياءالتزاـ لعبادة و اب وإفراده
ويظهر ىذا واضحًا عندما جاء عيسى ليعلن لبٍت إسرائيل عن ٗتفيف الشريعة اليت جاء هبا موسى وذلك للتأكيد 

وابراز دور اإلنساف يف التعامل معها قاؿ سبحانو}ومصدقًا ١تا  ،يف اٟتياة اإلنسانية على مالحظة أ٫تية حيز ا١تتغَتات
بُت يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حـر عليكم وجئتكم آبية من ربكم فاتقوا هللا واطيعوف{ )آؿ 

قاؿ تعاىل }الذين  ٚ٘ٔ(، مث ٗتتم الرساالت برسالة الرٛتة والتخفيف فيقوؿ تعاىل يف سورة األعراؼ:ٓ٘عمراف:

                                                 
، ٕفخر الدين الرازي، احملصوؿ يف علم األصوؿ: دراسة وٖتقيق د. طو جابر العلواين، بَتوت، مؤسسة الرسالة، ط ٕٗ

 .ٕ٘ٚ-ٖٕٙ، ٖـ، جٕٜٜٔ
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الذي ٬تدونو مكتوابً عندىم يف التوراة واإل٧تيل أيمرىم اب١تعروؼ وينهاىم عن ا١تنكر و٭تل  الرسوؿ النيب األميّ يتبعوف 
٢تم الطيبات و٭تـر عليهم ا٠تبائث ويضع عنهم إصرىم واالغالؿ اليت كانت عليهم فالذين آمنوا بو وعزروه ونصروه 

معو أولئك ىم ا١تفلحوف. ايأيها الناس إين رسوؿ هللا اليكم ٚتيعًا الذي لو ملك السموات واتبعوا النور الذي أنزؿ 
{. ولذلك كانت خطورة تبٍت فكرة شرع من قبلنا تكمن يف ما يًتتب عليها من واألرض ال الو إال ىو ٭تيي وٯتيت

 . ٕ٘نتائج قد تعيد شريعة اإلصر واألغالؿ اليت حرران هللا منها بشريعة اإلسالـ
 
 :األنبياء  هامم

( وقاؿ تعاىل }قل إ٪تا أان بشر مثلكم يوحى إيّل إ٪تا إ٢تكم ٜ}إف اتبع ما يوحى إيّل وما أان إال نذير مبُت{)األحقاؼ: (، ٛ-ٚ:نبياءين{ )األوما كانوا خالد ليهم فسئلوا أىل الذكر إف كنتم التعلموف، وما جعلناىم جسداً ال أيكلوف الطعاـ،إ}وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إف لألنبياء وا١ترسلُت مهاـ حددىا الباري جل شأنو ٔتنتهى الدقة ال ٯتلكوف أف يزيدوا فيها أو ينقصوا منها قاؿ تعاىل 
( وقد ٭تمل حب أمم األنبياء ٢تم وظهور ا١تعجزات ٙإلو واحد فاستقسموا إليو واستغفره وويل للمشركُت{ )فصلت:

 توىم قدرة النيّب على ما ال يدخل ٖتت قدرتو، وىنا قد يفت ن بعض الناس فيخرجوف على أيديهم إبذف رهبم إىل
األنبياء من دائرة البشرية ويقعوف يف نوع من الشرؾ الذي جاء األنبياء وا١ترسلوف للقضاء عليو، فكانت عملية تذكَت 

٫تية، ولذلك وجدان القرآف الكرًن ٭تدد ىذه الناس ٔتهاـ األنبياء وٖتديدىا بدقة يف الرسالة ا٠تا٘تة أمرًا يف غاية األ
ا١تهاـ بوضوح اتـ ويضرب مثاًل ابألمم اليت ا٨ترفت يف تصوراهتا ألنبياءىا و٭تذر من الوقوع فيما وقع بو أولئك، ويؤكد 

١تعاين معجزاهتم و٤تدودية قدراهتم، ولذلك فإف التوكيد على ىذه  على بشرية الرسل وعصمتهم مع توضيح شاؼٍ 
واستحضارىا على الدواـ يعد واحدًا من أىم ا١تؤشرات ا١تنهجية اليت تستدعى يف الكشف عن معاين السنة  ا١تهاـ

؟ وىل ىي سَتىم اليت أد٣تت يف ٕٙلنبيُت سننكاف لكل اىل   النبوية ومساحتها التشريعية. وىنا ٯتكن أف نتساءؿ:

                                                 
 راء يف ىذه ا١تسألة يف ا١ترجع السابق وأمهات الكتب األصولية األخرى. أنظر مناقشة اآل ٕ٘

كانت كتب األنبياء السابقُت عبارة عن وصااي ابألحكاـ اليت كانت تتنزؿ عليهم للوعظ والتعليم لشعوهبم يف كيفية القياـ ٔتمارسة  ٕٙ
صودة لذاهتا، بل يف حالة موسى وىاروف وبقية أنبياء بٍت التعاليم ا١توحاة وتطبيق ما ٯتكن تسميتو بفقو التدين ومل تكن سنتهم مق

إسرائيل تتضح أف ىؤالء األنبياء كانوا يبلغوف الشعب على حد تعبَت التوراة ما يوحي إليهم و٭تثوهنم على تنفيذه ويعظوهنم و٭تذروهنم 
ة والسالـ والشعب يسمع أو يشاىد، كما من ٩تالفتو، وكثَت من نصوص التوراة تشَت إىل أف الوحي كاف ينزؿ على موسى عليو الصال

يالحظ أف عالقة الشعب اإلسرائيلي مع هللا تعاىل إ٪تا ىي عالقة حاكمية إ٢تية مباشرة قائمة على ا٠توارؽ يقـو الرسل فيها بدور 
 ٔتثاية مكرب صوت أو موصل ما الوزراء الذين يبلغوف الشعب ما أيمر هللا تعاىل ويرفعوف طلباهتم إليو، بل أحياانً ال يربز دور الرسوؿ إال

بُت هللا والشعب، فلم يكن ىناؾ يف عقوؿ اإلسرائيليُت ٣تاؿ للنظر أبف ىناؾ مصدرًا نبواًي إىل جانب ا١تصدر اإل٢تي يكمل ا١تصدر 
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كن فصلها عن أصل الكتب ٯتلة ىل النص؟ ىل ىي سنن متصلة بكتبهم ا١تنزلة أو منفصلة؟ فإف كانت متص
؟ وإف كانت منفصلة فأين ٧تدىا؟ ومن الذي دوف ىذه السنن والسَت، ةعن البشري ةاإل٢تي النصوص السماوية و٘تييز

 وما عالقة سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بسنن السابقُت من األنبياء؟  ومىت دونت؟ وىل حصل فيها خالؼ أو طرأ عليها ٖتريف؟
ة معرفة مهاـ األنبياء على ٖتديد مفهـو السنة؟ وأخَتاً ما ىي أىم مهاـ خاِت األنبياء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟ وما دورىا يف وما أ٫تي

 ٖتديد معاين السنة؟ 
 
 مهام خامت األنبياء:          

}قل إ٪تا على الناس  يولإقد أمر نبيو الكرًن بتالوة القرآف كما أنزؿ  -تعاىل-ف هللا أ  التالوة: املهمة األوىل:
مرت أف أعبد رب ىذه البلدة اليت حرمها ولو كل شيئ وأمرت أف أكوف من ا١تسلمُت، وأف اتلو القرآف فمن أىتدى أ

(، }كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو ٕٜ-ٜٔفا٪تا يهتدي لنفسو ومن ضل فقل إ٪تا أان من ا١تنذرين{ )النمل: 

                                                                                                                                     
لك مل يشعر بنو اإل٢تي ما ٭تتاج إىل إكماؿ، بل أيخذ الرسوؿ شكل ا١تسؤوؿ األوؿ عن التطبيق والشارح ١تا أييت يف النص اإل٢تي، ولذ

إسرائيل حُت بدءوا تدوين التوراة وتراث أنبياءىم بعد وفاة موسى ْتوايل ٜتسُت وثالٙتائة سنة إىل أف يفصلوا بُت ا١تصدرين فيقولوف 
 مثاًل ىذه كلمات هللا وىذه سنن موسى وىاروف وداود وسليماف فضموىا ٚتيعاً يف أسفار موحدة وخلطوا بينها خلطاً كاماًل وامتزجت
حىت صار التمييز بينها مستحيال وحُت نقرأ اتريخ التوراة وتدوينها والتطورات اليت مرت هبا نستطيع أف نرصد مراحل عدة: ففي ا١ترحلة 

بشكل األوىل اليت قادىا األنبياء بشكل مباشر كاننت األلواح والوصااي والتوراة ا١تنزلة يعلمها األنبياء للشعب و٬تري تناقلها بُت العامة 
فاه.  وبعد أف مر الشعب اإلسرائيلي ٔتا مر بو وتوقفت النبوات وحدث السيب البابلي ففقدوا كل أثر مدوف وأضطر أحبارىم ش

ـ ورىباهنم إىل أف يعيدوا من الذاكرة كتابة ما بقي يف األذىاف ٥تتلكاً ٔتا تعلموه يف اببل، سواء ملحمة كودامش أو األدب البابلي العا
ة أو السحر وا٠ترافة وقالوا لشعبهم ىذا تراثكم وىذه توراتكم، وأعطوىا أٝتاء ومستوايت التباع الشعب اإلسرائيلي أو القوانُت السائد

م بصدقهم فيما ذىبوا إليو، و١تا عادوا من السيب البابلي شرع بعضهم يف إعادة ما نقلوه، فكاف يهود اٞتزيرة العربية يعتمدوف على ثقافته
الدينية يف حُت ٭تتفظ كبار أحبارىم ببعض النصوص اليت كتبت يف مرحلة السيب البابلي، ولكنها يف كل  الشفوية يف تداوؿ األمور

األحواؿ عبارة عن ٕتميع للًتاث اليهودي ٔتعناه العاـ الشامل لقصص أنبياءىم ومواعظ حكماءىم وأحبارىم وا١تزامَت ا١توروثة بكل ما 
ٯتكن أف يعد سنناً ألولئك األنبياء فقد مزج يف ذلك الًتاث مزجاً ٬تعل عملية فرزه وفصلو أضيف إليو أو حذؼ منها وابلتايل فإنو ٦تا 

 أقرب إىل احملاؿ.  )أنظر ا١توسوعة اليهودية، الدكتور عبد الوىاب ا١تسَتي،...(   
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(،}لقد مًن هللا على ٔ٘ٔتاب واٟتكمة ويعلمكم ما مل تكونوا تعلموف{ )البقرة:عليكم آايتنا ويزكيكم ويعلمكم الك
( ٗٙٔا١تؤمنُت إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واٟتكمة{ )آؿ عمراف:

وإف كانوا من قبل لفي }ىو الذي بعث يف األميُت رسوال منهم يتلو عليهم آايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واٟتكمة 
ضالؿ مبُت، وآخرين منهم ١تا يلحقوا هبم وىو العزيز اٟتكيم، ذلك فضل هللا يؤتيو من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم{ 

ىل النور إ( }رسوال يتلوا عليكم آايت هللا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصاٟتات من الظلمات ٗ-ٕ)اٞتمعة:
ًا يدخلو جنات ٕتري من ٖتتها األهنار خالدين فيها أبدًا قد أحسن هللا لو رزقًا{ ومن يؤمن ابهلل ويعمل صاٟت

لقد بينت اآلايت وغَتىا من اآلايت اليت وردت يف اإلطار ذاتو أف مهمة تالوة القرآف الكرًن من  (.ٔٔ)الطالؽ:
ة على تدبره واستخراج اٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة أوىل مهاـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ليمنح اإلنساف يف كل زماف ومكاف القدر 

ْتيث يستمر القرآف ابلعطاء للبشرية طا١تا أف اإلنساف يتلو ىذا الكتاب ويتدبر معانيو لتنفتح أمامو آفاؽ النظر 
 والفكر لقراءة الكوف ودراسة الواقع ومنهجو وحركتو.  

 املهمة الثانية:
البلوغ والبالغ يف اللغة ٔتعٌت االنتهاء اىل أقصى ا١تقصد وا١تنتهى و غ: بلفهو من أما التبليغ يف اللغة: التبليغ: 

مكاانً كاف أو زماانً أو أمراً من األمور ا١تقدرة، قاؿ تعاىل }قل اطيعوا هللا وأطيعوا الرسوؿ، فإف تولوا فإ٪تا عليو ما ٛتل 
(، }اي أيها النيب بلغ ما أنزؿ ٗ٘)النور: { وما على الرسوؿ إال البالغ ا١تبُتوعليكم ما ٛتلتم، وإف تطيعوه هتتدوا 

 إ٪تا على رسولنا البالغ ا١تبُت{اعلموا }فاف توليتم ف ٚٙا١تائدة: إليك من ربك، فإف مل تفعل فما بلغت رسالتو...{
ومن ا١تهم استيعاب أف القرآف الكرًن حُت يستعمل الكلمة العربية، فإنو ٮترجها من موقع الكلمة   .ٕٜا١تائدة:
إىل موقع ا١تفهـو الغٍت بدالالتو وآفاقو ْتيث ينفتح على ٚتلة من ا١تعاين ما كانت ترد على الذىن قبل  البسيطة

استعماؿ القرآف الكرًن ٢تا، ووضعها يف نظمو وسياقو. ومادة "بلغ" يف االستعماؿ القرآين مل تعد ٣ترد ايصاؿ نبأ أو 
يف شكل من أقوامهم تبليغ األنبياء  إبهنا مهمة )البالغ(يوضح القرآف الكرًن معاىن قوؿ ونقلو من شخص آلخر، بل 

قضية حساسة  ٪توذج ومثاؿ لتبليغيف اآلايت التالية و ألحكاـ هللا تعاىل  -بتطبيقاهتم العملية-وأحيااًن أشكاؿ البالغ 
لذي أنعم هللا عليو وأنعمت عليو للغاية ابلنسبة لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف إنزاؿ وتبليغ حكم التبٍت قاؿ تعاىل:}وإذ تقوؿ ل

أمسك عليك زوجك واتق هللا وٗتفي يف نفسك ما هللا مبديو وٗتشى الناس وهللا أحق أف ٗتشاه، 
 (.ٛٗ-ٖٚ)األحزاب:....



 

 15 

فهذه اآلايت تؤكد أف التبليغ مهمة وتكليف للرسل يتجاوز التطوع، بل وقد يكوف أحيااًن فيما ال يرغب 
، لكنو أمر هللا الذي ال يسعو الًتدد يف تنفيذه حىت لو مل يصادؼ رغبتو أو رضى يف الرسوؿ اطالع اآلخرين عليو

نفسو. ويف ىذه اآلايت مل يكن الرسوؿ عليو الصالة والسالـ ٣ترد مبلغ لرسالة توسط بُت مرسلها وا١ترسل إليو، بل  
دابر أي تساؤؿ حوؿ عدـ التطبيق  والفعل والعمل يف كيفية تطبيق ما ورد يف ىذه الرسالة وقطع ابلقوؿكاف مبينًا 

وضرورتو وحتميتو وتوضيح ١توقعو عليو الصالة والسالـ من أمتو ومبينًا لرٛتة هللا تعاىل ابلناس ليزيل من األذىاف أي 
تصور ٬تعل التكليف حرجًا ومشقة، فالتكليف كلو يف ىذه الشريعة رٛتة وإخراج من الظلمات إىل النور وبشائر 

وتزكية ٢تم، والرسوؿ عليو الصالة والسالـ ىو الشاىد وا١تبشر والنذير والداعي إىل هللا تعاىل إبذنو للمؤمنُت وتنقية 
 وىو السراج ا١تنَت الذي يف ضوء ىديو وسننو يتمكن ا١تؤمنوف من ٖتقيق مقتضيات ىذه الرسالة يف الواقع ا١تعيش. 

 وأما املهمة الثالثة:
تزوؿ االختالفات بينهم يف فهمو، أو تنخفض نسبتها بشكل كبَت نعٍت بياف القرآف للناس ْتيث : البيان

}وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي اليهم ويصبحوف على بينة منو وقادرين على تطبيقو: قاؿ تعاىل على األقل 
لعلهم يتفكروف{ للناس مانّزؿ اليهم و  لتبُتفسئلوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف ابلبينات والزبر، وأنزلنا اليك الذكر 

}اتهلل لقد أرسلنا اىل أمم من قبلك فزين ٢تم  -والتقرير منو-(، وىذا البياف اليهم يكوف ابلفعل والقوؿ ٗٗ)النحل: 
٢تم الذي اختلفوا فيو وىدى  لتبُتالشيطاف أعما٢تم فهو وليهم اليـو و٢تم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إال 

من الكتاب لكم كثَتا ٦تا كنتم ٗتفوف  يبُت (.}ايأىل الكتاب قد جاءكم رسولناٗٙورٛتة لقـو يؤمنوف{ )النحل:
 لكم يبُت(، }اي أىل الكتاب قد جاءكم رسولنا ٘ٔويعفوا عن كثَت قد جاءكم من هللا نوٌر وكتاب مبُت{ )ا١تائدة:

   على كل شئ قدير{على فًتة من الرسل أف تقولوا ما جاءان من بشَت وال نذير، فقد جاءكم بشَت ونذير، وهللا
  (. ٜٔ)ا١تائدة: 

قضااي األساسية اليت أختلفت لوىو يشمل بياف ما يتعلق ابالعام: ابملعىن معنيان: بيان  27لبيانول
نتيجة  وغَتىا من ا١تفاىيم اليت حصل اإل٨تراؼ فيها واضطربت حو٢تا األمم مثل )معاين الربوبية واإللوىية والصفات(

 رسلُت وسَت األنبياء.ا١ت تاإل٨تراؼ عن رساال

                                                 
ٕٚ

 ىػ.ٕٖٔٔأنظر: اإلماـ الشافعي، الرسالة، القاىرة، ا١تطبعة األمَتية،   
 ىػ(، الربىاف، ٖتقيق: عبد العظيم الديب، قطر.ٛٚٗتإماـ اٟترمُت الشافعي) -
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  -يتناوؿ ما يلي: بياف خاصو 
والشريعة الكاملتُت العا١تيتُت الصاٟتتُت لكل زماف ومكاف وإنساف النطالقهما من منطلقات العمـو  العقيدةبياف  -ٔ

 ووضع اإلصر واألغالؿ ووضع اٟترج واإلعتماد على ،وٖترًن ا٠تبائث ،وحل الطيبات ،والتخفيف والرٛتة ،والشموؿ
 حاكمية الكتاب وختم النبوة واٞتمع بُت القراءتُت بقراءة إنسانية واعية على دور ا١تقروء والقارئ.

، إذ ال ٬توز أف نعبد هللا تعاىل كما ىل يـو القيامةإٖتتاجو البشرية من عهد الرسالة  افيوىو ببياف العبادات  -ٕ
 ما أيمر ويريد فتلك ىي العبادة اٟتقة ا١تقبولة.نرغب وهنوى فنخًتع العبادات اليت نريد، بل ٬تب أف نعبده ك

والتصديق عليو،  -كلها-تبليغ وتبيُت معٌت ا٢تيمنة ابلقرآف اجمليد على تراث النبوات عاين البياف من مإف 
ذلك الًتاث الذي تعرض للتحريف والتالعب حُت خاف األحبار والرابنيوف الذين استحفظوا ذلك الًتاث أمانتهم 

على اخراج األميُت  تشتملمهمة مزدوجة  تمنوا عليو ونسوا حظاً ٦تا ذكروا بو، فكانت مهمة خاِت النبيُتفحرفوا ما ائ
كيفية ىيمنة القرآف الكرًن وتصديقو على أىل الكتاب  تبليغ من األمية ليصبحوا أىل كتاب وىو القرآف الكرًن، و 

إىل  أصحاهباما جاء بو رآنية تنقل حقائق تلك النبوات و الكتاب كلو يف إعادة قراءة تراث األنبياء وا١ترسلُت بقراءة ق
بسَتتو الكرٯتة خَت ٪توذج بياين يف حفظ ذلك الًتاث عمليًا يف تنزيل آايت  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-فكاف رسوؿ هللا  البشرية كافة،

من  لتلقى القرآف}وإنك  على الواقع اإلنساين حيث قاؿ تعاىل: -سَت األنبياءرساالت و ٣تاؿ -القرآف الكرًن يف 
لدف حكيم عليم. إذ قاؿ موسى ألىلو إين آنست انرًا سأتيكم منها ٓترب أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلوف{ 

براىيم كاف أمة قانتًا هلل حنيفًا ومل يك من ا١تشركُت، شاكرا النعمو اجتباه وىداه إ(، وقاؿ سبحانو }إف ٚ-ٙ)النمل:
براىيم حنيفاً إأف اتبع ملة  ليكإمث أوحينا  الدنيا حسنة وإنو يف اآلخرة ١تن الصاٟتُت، اىل صراط مستقيم، واتيناه يف

إال لذاتو العلية: األخَت حفظ كتابو  -تعاىل-ولذلك مل يكل هللا  (.ٖٕٔ-ٕٓٔوما كاف من ا١تشركُت{ )النحل:
( }إان ٨تن نزلنا الذكر وإان لو ٜٔ-ٚٔامة:}إف علينا ٚتعو وقرآنو، فإذا قرآانه فاتبع قرآنو، مث إف علينا بيانو{ )القي

 وتالوتو على نبيو ا٠تاِت، يف حفظو، (، فكما مل يشرؾ هللا تعاىل أحدا يف إنزالو، مل يشرؾ أحداً ٜٟتافظوف{ )اٟتجر:
 وبياف ٤تكم آايتو للناس. 
نبييُت يف البلد نزؿ على خاِت الالذي يف ىذا القرآف فهو الكتاب ا٠تاِت  "ا١ترجعية البشرية"وبذلك توحدت 

 ومصدؽاحملمدية السنة  تراث النبيُت كافة وعلى اٟتراـ. وىيمنة القرآف الكرًن وتصديقو مطلقاف، فهو مهيمن على
عليها، وا٢تيمنة على تراث النبوات تعٍت اٟتاكمية عليو، والتصديق عليو: يعٍت إزالة كل ما تعرض أو يتعرض لو و  عليو



 

 17 

، وانتحاؿ ا١تبطلُت وأتويالت اٞتاىلُت وا١تغًتين، وإعادة تقدٯتو صادقا منقى من ذلك تراث األنبياء من ٖتريف الغالُت
 كلو.

 ة:رابعاملهمة ال
تزكية نفوسهم وقلوهبم وعقو٢تم وحياهتم كلها نظمًا وتشريعات وعالقات  -:تزكية الناس هبذا القرآفالتزكية:  
ث فيهم رسواًل منهم يتلو عليهم آايتك ويعلمهم الكتاب وبذلك تتحقق ا١تهاـ النبوية كلها: }ربنا وابع .ومعامالت

(. }ىو الذي بعث يف األميُت رسوال منهم يتلو عليهم ٜٕٔواٟتكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز اٟتكيم{ )البقرة:
هللا على  (، }لقد منّ ٕآايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واٟتكمة وإف كانوا من قبل لفي ضالؿ مبُت{ )اٞتمعة: 

 (.ٗٙٔنُت إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واٟتكمة{ )آؿ عمراف:ا١تؤم
ما من علم من علـو ا١تسلمُت أو نوع من أنواع معارفهم، اليت تكونت حوؿ النص القرآيّن إال  ونإلذلك ف 

وقد أعطى أىل كل علم أو فن أو معرفة للسنة معٌت وكاف لو نوع من التعامل مع السنة النبوية ا١تشرفة كاًل أو جزءاً، 
يتفق واصطالحاهتم، وسواء أعرب ذلك عن حقيقة السنة، أو عرب عن جانب من جوانبها، أو الـز من لوازمها أو مل 
يعرب إال عن اصطالحهم ا٠تاص )فال مشاحة يف االصطالح(، ولكن ذلك قد ساعد ولو بدوف قصد على إٟتاؽ 

لسنة وحقيقتها، وا١تراد هبا عند االطالؽ، فلألصوليُت اصطالحهم، وللفقهاء مثلو، وللمحدثُت ذلك الغبش ٔتعٌت ا
لذلك أصبح بياف ا١تعٌت ا١تراد عند االطالؽ ضرورة، ولذلك فاننا  ..،مصطلح اثلث، وللكالميُت معٌت رابع وىكذا

 ومنها: معاين السنة النبويةىذا البحث لتوضيح بعض ا١تفاىيم األساسية الكاشفة عن  -إبذف هللا- سنكرس
 
 
 
 

 القرآن ومعجزات األنبياء
ىل البشر وسائل ا٢تداية والنور قاؿ إطا ٭تملوف يلقد اقتضت اٟتكمة اإل٢تية اصطفاء األنبياء ليكونوا وس

جل  من قبلك وجعلنا ٢تم أزواجا وذرية، ما كاف لرسوؿ أف أييت آبية إال ابذف هللا، لكل أ تعاىل }ولقد أرسلنا رسالً 
فهم  ،(، فاألنبياء وا١ترسلوف من البشر يف خلقتهم، ولكنهم مثل ا١تالئكة يف طاعتهم هلل تعاىلٖٛكتاب{ )الرعد: 

الستقباؿ  ؤرواح جزء من عامل األمر اإل٢تي مهيَّ عليهم السالـ وإف كانوا من حيث األبداف بشرًا فهم من حيث األ
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خصوا هبا قاؿ تعاىل يف عيسى}وأيدانه بروح القدس { )البقرة: الوحي بتأييد إ٢تي، إذ قد أيدوا بقوة روحانية و 
(، وقد خصهم هبذا ٖٜٔ(، ويف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }نزؿ بو الروح األمُت على قلبك لتكوف من ا١تنذرين{ )الشعراء:ٖٕ٘

ية }ما كاف لبشر أف الروح ليمكنهم من تلقي الوحي والروح من أمره بوساطة ا١تالئكة ١تا بينهم من الوساطة الروحان
 (.ٔ٘يكلمو هللا إال وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالً فيوحي إبذنو ما يشاء إنو علّي حكيم{ )الشورى: 

ليهم، ١تا بينهم وبُت الناس من إفاألنبياء وا١ترسلوف عليهم الصالة والسالـ يلقوف ويبلغوف الناس ما نزؿ  
( تنبيها على أنو ٜلناه ملكا ٞتعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسوف{ )األنعاـ: ا١تناسبة البشرية، قاؿ تعاىل } ولو جع

ينقل القرآف و قبلوا رساالت هللا إال من طريق البشر. ستك الروح أف يتلليس يف قوة عامة البشر الذين مل ٮتصوا ب
وف على ىذا الطلب ا١تعقوؿ ا١تنطقي وكاف األنبياء ٬تيب "آية"الكرًن أف الناس يف كل زماف كانوا يطلبوف من األنبياء 

سباب أخرى أل اً من أانس يبحثوف عن اٟتقيقة، أما إذا كاف الطلب مقدم اً بصورة إ٬تابية، عندما يكوف الطلب مقدم
فا١تعجزة أو اآلية تنزؿ منزلة قوؿ  مقابل قبوؿ الدعوة وإتباع النيب، فإف األنبياء يًتفعوف عن قبوؿ مثل ىذه ا١تساومة.

ىل "صدؽ عبدي يف ما يبلغ عٍت" إلف اآلية أو ا١تعجزة أمر ال ٯتكن ألي إنساف أو شيطاف أو جٍّت أو ملك هللا تعا
فهل ٗترج ا١تعجزة النيب من بشريتو؟ وىل تلغي ا١تعجزة دور السنن. وىل أف أييت هبا إال إبذف هللا ليؤدي ىذا الدور.  

  تاـ؟عن اٟتركة أو االستسالـ ال تستهدؼ شل العقل اإلنساين
ولكن ؛ "آيةاآلاثر ا٠تارقة اليت يبديها األنبياء إبذف هللا للداللة على صدؽ أقوا٢تم " سميإف القرآف الكرًن ي

. إلف ىذه العالمات تظهر ٕٛستعماؿ ا١تتداوؿ ٢تذا ا١تفهـو بُت ٚتيع كوادر األمة الفكرية والشعبية ىو "معجزة"اال
تداوؿ بُت الناس استخداـ مصطلح )معجزات األنبياء( بداًل من ولقد أصبح من ا١ت، عجز سائر األفراد وضعفهم

ٯتكن آايت األنبياء(، فماذا ترتب على ىذا ا٠تلط بينهما فكراًي من سلب أو إ٬تاب؟ )استخداـ ا١تفهـو القرآين 
صل القوؿ أف ىذا ا٠تلط بُت مفهومي اآلية وا١تعجزة كرس صفة التحدي والقهر يف العقل اإلنساين يف حُت أف األ

فيها أهنا شاىد ودليل على صدؽ من أظهر هللا على يديو اآلايت، والفرؽ بُت التصورين كبَت. إف مادة "العجز" 
 ولكّنوتستثَت يف اإلنساف طاقات ا١تقاومة والرفض، يف حُت إف معٌت اآلية اليسقط معٌت اإلعجاز وال يتجاوزه 

اىل يف معٌت اآلية: ىي العالمة الظاىرة وحقيقتو لكل شئ ظاىر قاؿ األصفهاين رٛتو هللا تعيستبطنو يف إطار الدليل، 
ىو مالـز لشيئ ال يظهر ظهوره، فمىت أدرؾ مدرؾ الظاىر منهما ُعلم أنو أدرؾ اآلخر الذي مل يدركو بذاتو إذ كاف 

                                                 
 .ٜمرتضى مطهري، الوحي والنبوة، إليراف، وزارة اإلرشاد اإلسالمي، ص  28
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الَعَلَم َعِلم أنو  حكمهما سواًء، وذلك ظاىر يف احملسوسات وا١تعقوالت فمن َعِلَم مالزمة الَعَلم للطريق ا١تنهج مث وجد
اإلنساف  ئأف هتي فمهمة اآلية ، ولذلكوكذا إذا َعِلم شيئًا مصنوعًا َعِلم أنو البد لو من صانع ا١تمنهج ُوجد الطريق

، يستخدـ القرآف الكرًن لفظة معجزة ملٟتسن اإلستماع واإلستقباؿ وابلتايل قبوؿ الرسالة والتصديق اب١ترسل. ولذلك 
لفظة معجزة الختالؼ آراءىم حوؿ حقيقتها وشروطها وقد تعرض القاضي على صطلح امن الكالميوف أوؿ  وكاف

١تفهـو )آية( قد  بدياًل أو مرادفاً ف استخداـ مصطلح )ا١تعجزة( إل ،لذلك وىو شيخ متكلمي األشاعرة ٜٕالباقالين
يف أذىاف العامة ستدعى ا ا، ٦تىل مستوى آخرإؿ منحى ا١تنهج الفكري اإلنساين يف التعامل مع القضية الكلية حوّ 

بداًل من ربط آايت األنبياء آبايت الكوف وآايت القرآف  نوعًا من الًتابط بُت ا١تعجزات واحملاوالت البشريّة جملاراهتا
 .رتقائوانساين ال ىل ىبوط ا١تستوى اإلإالكرًن، ٦تا أدى 

معجزات موسى وعيسى وغَت٫تا من النبيُت من ويعد ا٠تلط بُت آية النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىي القرآف الكرًن، و  
ا١تؤشرات الفكرية ا٠تطَتة يف معاين ا١تعجزة، فمعجزات السابقُت خاصة سيدان موسى وعيسى معجزات حسية دلت 
على توقيت الرسالة، وقد أخضع هللا سبحانو وتعاىل ىذه ا١تعجزات لنوع من االرتباط بُت التكذيب هبا بعد أف 

ف إليها وبُت ىالؾ تلك األمم وىي ْتد ذاهتا ٗتويف قاؿ تعاىل )وما نرسل ابآلايت إال ٗتويفاً(، يطلبها القـو ويسعو 
كما أف نزوؿ ا١تعجزات   .يف حُت إف القرآف الكرًن كاف بشَتاً ونذيراً وليس ٥توفًا ْتيث يشل الطاقات العقلية البشرية

الشريعة على الناس وىذا ٓتالؼ الشريعة ا٠تا٘تة واآلايت التسع على موسى وآايت عيسى ارتبطت معانيها بتشديد 
شريعة التخفيف والرٛتة، ولذلك فإف هللا سبحانو وتعاىل نص على منع اآلايت اٟتسية عن ىذه األمة فقاؿ تبارؾ 
وتعاىل )وما منعنا أف نرسل ابآلايت إال أف كذب هبا األولوف وآتينا ٙتود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل ابآلايت 

(، وٖتداىم ابلقرآف )لئن اجتمعت اإلنس واٞتن على أف أيتوا ٔتثل ىذا القرآف ال أيتوف ٓٙ-ٜ٘إال ٗتويفاً( )اإلسراء:
ٔتثلو ولو كاف بعضهم لبعض ظهَتاً، ولقد صرفنا يف ىذا القرآف من كل مثل فأىب أكثر الناس إال كفورا{ )اإلسراء: 

تأكيد على ظهور معجزات حسية نسبت للنيب دمحم عليو الصالة (. ولكن ظهرت آاثر ىذا ا٠تلط يف إطار الٜٛ،ٛٛ
وِت التأكيد عليها وشغل الناس هبا عن القرآف الكرًن، لتهبط برسالة القرآف الربىانية والعقلية ا١تخاطبة  ،والسالـ

                                                 
الباقالين،البياف عن الفرؽ بُت ا١تعجزات والكرامات واٟتيل والكهانة، نشر: األب ريتشارد يوسف اليسوعي   29

ـ، ٜٛ٘ٔغداد، توزيع ا١تكتنبة الشرقية ساحة النجمة بَتوت، يف سلسلة علم الكالـ ، منشورات اٟتكمة يف ب
 .ٖٕص
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االت خاصة أبقواـ طورىا العقلي ا١ترتقى ويف سائر أطوارىا العلمية ا١تتقدمة ْتيث ٬تعلها مساوية لرس يفللبشرية كلها 
أو شعوب معينُت، فامتأل العقل ا١تسلم بتلك الرواايت وحاوؿ التوفيق بينها وبُت ىذه اآلايت الصر٭تة القاطعة اليت ال 

أبف آية ىذه الرسالة إ٪تا ىي القرآف، والقرآف وحده وكل ما روى أو نسب إىل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص البد أف  ٖتتمل أتويالً 
لشيء فإنّو على سبيل  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -رسولو -عز وجل–، وإذا أكـر هللا ف ويهيمن القرآف الكرًن عليوٮتضع للقرآ

ؤ، وىو أمر إ٢تّي ال يتحدى  -التحدي ًّ مثل إنزاؿ ا١تالئكة يف بدر، فهذا من قبيل تدخل عامل األمر يف عامل التشّي
ذلك البد أف يكوف موقف علماء األمة يف ىذه القضية يف صف ومن ىنا كاف موقف القرآف صارمًا ولالبشر ٔتثلو. 

 القرآف اجمليد اقتداءاً ابلنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.  
آايت الكون و إف التأمل يف استخدامات القرآف الكرًن ١تفهـو آية ٔتعاٍف متنوعة تشمل آايت القرآف،  

مفردات اٞتمع بُت القراءتُت )قراءة الوحي أ٫تية استحضار  ليؤكد على ٖٓ الكونية منها واالجتماعية وسننو املستمرة
من تالوة الكتاب اخلامت والكوف( يف آايت عديدة توجو نظر وفكر االنساف يف منظومة الرسالة ا٠تا٘تة اليت جعلت 

نساف الثابتة )من خلق الليل والنهار، واٟتياة وا١توت، وغَتىا...( أدوات انظمة لفكر اإل مع قراءة الكون وسننو
فاآلية يف الرسالة ا٠تا٘تة أتخذ   ا١تستخلف يف مراحل ٝتوه ٠تالقو يف ٖتقيق مقاصد ا٠تالفة واإلستئماف وحفظ العهد.

للعقل ٖتدي من ثبات السنن اإل٢تية واستقرارىا أدلة قاطعة على ا٠تلق يف التدبَت والعناية ال خرؽ السنن، و ال يُقصد 
، بل ا١تراد تفجَت طاقاتو وبعثها وأحياؤىا ليكوف مقهوراً  تشل طاقتو ويستسلم اليتاإلنساين ٔتواجهة اآلايت ا١تبهرات 

قادراً على التعقل والتدبر والنظر والتفكر والفهم والتفسَت والتأويل واإلجتهاد واإلبداع فهذه الوظائف كلها ٖتتاج إىل 
الغيب ال لشل العقل، بل فهم جو إىل عقل صحيح سليم حرٍّ غَت عاجز. ويف الوقت نفسو ٧تد اآلايت القرآنية تو 

لتحريكو وتشغيلو ومعرفة خضوع ىذا الغيب كلو لذات ا٠تالق العظيم الذي ٮتضع ىو لو وأف العالقة بينهما منظمة 
بدقة ومهيمن عليها، فال ينبغي لو أف ٮتشى الطبيعة ويهرب من اجملهوؿ أو يعبده، بل ا١تطلوب أف يعمل على فهمو 

                                                 
}ٮترج اٟتي من ا١تيت وٮترج ا١تيت من اٟتي و٭تي األرض بعد موهتا وكذلك ٗترجوف، ومن آايتو أف قاؿ تعاىل 30

خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشروف. ومن آايتو اف خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
ينكم مودة ورٛتة إف يف ذلك آلايت لقـو يتفكروف. ومن آايتو خلق السموات واألرض واختالؼ ألسنتكم ب

:  (ٕٗ-ٜٔوألوانكم...{ )الرـو



 

 21 

الكتاب، أما الكوف فهو ليس مصدراً النبهاره وإخضاعو بل ىو ميداف لفعل العمراف الذي ىو والكشف عنو آبايت 
 جوىر عملية اإلستخالؼ. 

 
 مفهوم الوحي:

لو أ٫تية كربى يف ٖتديد مفهـو السنة، ولذلك ال بد من ٖتري الدقة يف تعريفو لوحي إف ٖتديد مفهـو ا
هـو الوحي كل ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قرآف أو ما أطلق عليو لنتجاوز ذلك التساىل الذي ٝتح أف يدرج ٖتت مف

من سنة فيما بعد بقطع النظر عن ٖتديد اإلختالفات بُت القرآف الذي مل يكن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فيو إال اتباع قرآنو ووحيو 
بتالوتو ا١تتحدى أبقصر سورة منو ا١تعجز للبشرية  وقراءتو وتالوتو على الناس كما أنزؿ علبهم فهو كالـ هللا ا١تتعبد 

كلها، يف حُت أف بقية ما صدر عن رسوؿ هللا من أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات يتفق اٞتميع أبهنا صدرت عن اعتبارات 
٥تتلفة ففي افعالو ما ىو جبلي طبيعي وما ىو تطبيق للقرآف الكرًن وتوجيهاتو وما ىو صادر وفقاً للوظائف اليت كاف 

ديها ملسو هيلع هللا ىلص من إمامة وقضاء وإفتاء وتعليم وتوجيو وتشريع وال شك اف بعض ذلك يعد من قبيل النسيب ا١ترتبط ببيئتو يؤ 
مل ٬تر ىذا  عليو الصالة والسالـ وبعضو يعد يف دائرة ا٠تصوصيات لو ولبعض األصحاب وبعضو تشريع، إذ ما

، وبعد أف ننتهي من ٖتديد  التمييز والفرز ويتخلص من ا٠تلط يبقى اٞتدؿ دائرًا وموضع النزاع غَت ٤ترر وال مفهـو
من جوانب ىذه اإلشكالية اليت  ياً الوحي يف القرآف ويف السنة ويف علم التوحيد فإان سنكوف قد أوضحنا جانبًا أساس

من التعاريف  اً كثَت  د٧ت كما يف مفهـو السنة ويف نفس ا١تستوى  لذلك ا١تفهـوينبغي أف تصحح ا١تفاىيم األخرى وفقاً 
٨تاوؿ بياف حقيقتو ابعتباره مفهومًا لو حقيقتو علينا أف صطالحية، ومن خالؿ تلك التعاريف وٖتليلها اللغوية واال
، ومن ذلك ٯتكن ٖتديد سالـ أف يعطيها من الوضوح واٞتالء ما مل يعطها إايه أي تصور آخرستطاع اإلاالغيبية اليت 

رح اإلشكاليات ا١تتعلقة هبذه واليت نشأت نتيجة تراكمات اترٮتية أدت إىل غبش الرؤية موقع السنة من الوحي مع ط
يف موقع السنة من الوحي. ولذلك فال بد من ٖترير تعاريف الوحي لغوايً وقرآنياً ويف السنة وعند أىل الكالـ ليتمكن 

 حث بعد ذلك من الغربلة والتمحيص يف تلك القضااي إبذف هللا.االب
: أصل الوحي اإلشارة السريعة ولتضمن مفهومو ٖٔصفهاينقاؿ الراغب األ لغواًي وقرآنيًا: الوحيتعاريف 

السرعة قيل "أمر وحي" وذلك يكوف ابلكالـ على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكوف بصوت ٣ترد عن الًتكيب، 

                                                 
ٖٔ

 .٘ٔ٘مرجع  سابق، صاملفردات،    
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على قومو من احملراب فأوحى وإبشارة ببعض اٞتوارح، وابلكتابة، وقد ٛتل على ذلك قولو تعاىل عن زكراي }فخرج 
وأما قولو تعاىل:  فعل شيئًا عّد وأعترب وحياً.(، فقد قيل: رمَز، وقيل: ٔٔاليهم أف سبحوا بكرة وعشيًا{ )مرًن: 

( ٕٔٔ}وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطُت اإلنس واٞتن يوحي بعضهم اىل بعض زخرؼ القوؿ غرورًا{ )األنعاـ:
ابلوسواس ا١تشار اليو بقولو مفسر (، فذلك ٕٔٔوليائهم...{ )األنعاـ:ألشياطُت ليوحوف اىل وقولو تعاىل }وإف ا

أو من وراء  ياً ال وحإتعاىل } وما كاف لبشر أف يكلمو هللا قاؿ   (.ٗتعاىل }من شر الوسواس ا٠تناس{ )الناس:
ليك روحاً من أمران ماكنت تدري ما فيوحي إبذنو ما يشاء، إنو عليٌّ حكيم، وكذلك أوحينا ا حجاب أو يرسل رسوالً 

 طالكتاب وال اإلٯتاف ولكن جعلناه نورًا هندي بو من نشاء من عبادان وإنك لتهدي إىل صرا
)وحي(، وذلك ٭تدث على أضرب  رسلو و ء هللاىل أنبياإ(. ويقاؿ للكلمة اليت تلقى ٕ٘،ٔ٘م{)الشورى:يمستق

 :ٕٖعليو اآلايت اآلتية تحسب ما دل
)عن  للنيب يف صورة معينة -عليو السالـ-تُرى ذاتو وُيسمع كالمو كتبليغ جربيل رسول مشاىدبوذلك إما   -ٔ

 عائشة اهنع هللا يضر أف اٟتارث بن ىشاـ سأؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: اي رسوؿ هللا كيف أيتيك الوحي فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ىو أشده علّي فيفصم عٍت وقد وعيت عنو ما قاؿ وأحيااًن يتمثل يل ا١تلك رجاًل أحيااًن أيتيٍت مثل صلصلة اٞترس و 

فيكلمٍت فأعي ما يقوؿ. قالت عائشة ولقد رأيتو ينزؿ عليو الوحي يف اليـو الشديد الربد فيفصم عنو وإف جبينو 
 ( رواه البخاري.ٖٖليتفصد عرقاً 

                                                 
 ٕٖلبياف مفهـو "الوحي"قرآنياً  يف أىم كتبو القليلة )مفردات غريب القرآف(الفذة ف ٤تاولة الراغب األصفهاين إ ٕٖ
تتبع دقة يف ما أتبعو الراغب األصفهاين  أف ، وذلكد مفتاحًا معرفيًا ىامًا يف عملية دراسة ا١تفاىيم القرآنيةتع

ا١تعٌت اللغوي، الذي ىو األساس وا١تنطلق  بناء لبنات ا١تفاىيم القرآنية ابتداءاً من تتبع ذلك يفوضوحو، و ا١تفهـو و 
، مث تتبع استعماالت القرآف الكرًن  ولقداً، ابٕتاه بناء ا١تفاىيم وا١تصطلحات بناءاً سليم حاوؿ الراغب إقامة ا١تفهـو

الذي ال يضل من اتبعو، وىذا الذي توصل الراغب اليو من أفضل وأىم ما ذكر يف مفهـو "الوحي" ويف معانيو 
 -تعاىل-هللا وا١تتعددة اليت اشتمل عليها ابلنسبة للمؤمنُت بو، إذ ىو ظاىرة غيبية. فالوحي اال٢تي أمر غييب، 

يصطفي من يشاء لتلقي وحيو من عباده، ويصطفي ملكا يتلقى وحيو عنو وينزؿ بو اىل رسلو وأنبيائو ليبلغوه 
بدورىم اىل أ٦تهم، وىذا ا١تلك قد أييت الرسوؿ هبيئتو ا١تالئكية وقد أيتيو هبيئة أخرى. وا١تؤمنوف يؤمنوف أبف ا١تلك 

 .ياًل، ويقظة ال مناماً أييت الرسوؿ والنيب واقعاً حقيقة ال ٗت
ٖٖ

 .ٕصحيح  البخاري، ابب بدء الوحي، حديث رقم   
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 (.ٖٔ تعاىل}وأان اخًتتك فاستمع ١تا يوحى{ )طو:من غَت معاينة كسماع موسى كالـ هللا بسماع كالموإما  -ٕ
٨تو قولو تعاىل }وأوحى ربك اىل النحل أف اٗتذي من اٞتباؿ بيواتً ومن الشجر و٦تا يعرشوف. مث   وإما بتسخري  -ٖ

كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلاًل ٮترج من بطوهنا شراب ٥تتلٌف ألوانو فيو شفاء للناس إف يف ذلك آلية 
ربك إىل  يوحي }إذ تعاىل قولو كما جاء يف :وحي خمتص ابملالئكةويتضمن  (ٜٙ-ٛٙـ يتفكروف{ )النحل:لقو 

(، فذلك وحي ٢تم بواسطة اللوح والقلم فيما قيل، وقولو تعاىل ٕٔا١تالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا..{األنفاؿ: 
فقط فا١توحى اليهم ٤تذوؼ ذكره، كأنو قاؿ أوحى  ىل أىل السماءإوحي يف كل ٝتاء أمرىا ..{ فإف كاف الوحي ا} و 

ىل ا١تالئكة الف أىل السماء ىم ا١تالئكة، ويكوف كقولو }إذ يوحي ربك إىل ا١تالئكة...{ وإف كاف ا١توحي اليو ىي إ
السموات فذلك تسخَت عند من ٬تعل السماء غَت حي، ونطق عند من جعلو حّياً، وقولو }أبف ربك أوحى ٢تا{ 

ألوؿ وقولو تعاىل }وال تعجل ابلقرآف من قبل أف يقضى اليك وحيو{ فحث على التثبت يف االستماع فقريب من ا
 ستعجاؿ يف تلقيو وتلقنو إلوعلى ترؾ ا

جزء من ستة " رؤاي ا١تؤمن  عن عبادة بن الصامت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  كما قاؿ عليو الصالة والسالـ  أو مبنام -ٗ
 .رواه البخاري "ٖٗمن النبوةوأربعُت جزءاً 

(، }إذ أوحينا اىل أمك ما يوحى، أف اقذفيو ٨ٚتو }وأوحينا اىل أـ موسى أف أرضعيو ..{)القصص: وإما إبهلام -5
يف التابوت، فاقذفيو يف اليم فليلقو اليم ابلساحل أيخذه عدو يل وعدو لو، وألقيت عليك ٤تبة مٍت ولتصنع على 

 (.ٜٖ-ٖٛعيٍت{ )طو:
لتهمو: أي ابتلعو ٔترة. واللهم: العظيم، ورجل ٢تم  االلهم من االبتالع، و٢تم الشئ ٢تمًا و  :يف اللغة هلام:اإل

. بطريق الفيض وٮتتص ٔتا من جهة جهة هللا ٖ٘كثَت العطاء. وأ٢تمو الو خَتاً أي لقنو إايه. واإل٢تاـ: ما يلقى يف الروع
ستلهمو إايه سألو أف االصدر ٮتص هللا بو بعض اصفيائو، و وا١تأل األعلى، ويقاؿ: إيقاع شئ يف القلب يطمئن لو 

                                                 
34

 .ٕٚٗٙصحيح البخاري، ابب التعبَت، حديث:  
 وما بعدىا. ٗ٘٘/ٕٔابن منظور، لساف العرب،   35
 وما بعدىا. ٔ٘ٔ/ٗـ، ٜٜ٘ٔالفَتوزابدي، القاموس احمليط، بَتوت، دار الكتب العلمية، ط -ٕ
 وما بعدىا. ٛٙ/ٜدي، اتج العروس، بَتوت، دار مكتبة اٟتياة، دمحم مرتضى الزبي -ٖ
 .٘٘ٗا١تفردات، مرجع سابق، ص -ٗ
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وعرفو  ."ٖٙ( وكقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "إّف روح القدس نفث يف روعي ..ٛا فجورىا وتقواىا{ )الشمس:هيلهمو قاؿ تعاىل} فأ٢تم
 .ٖٚاب١تبادئ العقليةابن سينا: إبنو ما يلقيو العقل الفعاؿ يف نفس اإلنساف ا١تؤيدة بشدة الصفاء، وشدة االتصاؿ 

عرؼ صاحب ٚتع اٞتوامع اال٢تاـ إبنو: إيقاع شيئ يف القلب يثلج لو الصدر ٮتص بو هللا تعاىل بعض أصفيائو، وىو و 
أنو حجة يف حقو، أما ا١تعصـو كالنيب  :ليس ْتجة لعدـ ثقة من ليس معصوماً ٓتواطره، خالفاً لبعض الصوفية يف قولو

. أما عند الصوفية: فاإل٢تاـ ىو: النفث يف الروع، واإليقاع ٖٛيف حقو وحق غَته إذا تعلق هبم كالوحيملسو هيلع هللا ىلص فهو حجة 
 .ٜٖيف القلب من العلم غَت القائم على االستدالؿ والنظر

ىل األذىاف على ا١تستوى التعليمي إدراكها ا، وجزء من أمر رِب، فإذا أريد تقريب صورة ن النبوة أمر غييبإ
تزاؿ عنها صفة الغيب، بل البد من اإلٯتاف هبا بصفتها اٟتقيقية الغيبية اليت يكرسها التحدي واإلعجاز  فال ينبغي أف

ويقوؿ الشيخ دمحم عبده يف رسالة التوحيد عن معٌت الوحًي: "وقد عرفوه شرعًا أنو إعالـ هللا تعاىل لنيب من  والعصمة.
أبنو عرفاف ٬تده الشخص من نفسو مع اليقُت أبنو من قبل هللا  أنبيائو ْتكم شرعي و٨توه، أما ٨تن فنعرفو على شرطنا

تعاىل بواسطة أو بغَت واسطة، واألوؿ بصوت يتمثل لسمعو أو بغَت صوت. ويفرؽ بينو وبُت اإل٢تاـ، إبف اإل٢تاـ 
 وجداف تستيقنو النفس وتنساؽ اىل ما يطلب من غَت شعور منها من أين أتى، وىو أشبو بوجداف اٞتوع والعطش

وقد بُت ابن تيمية شروط اإل٢تاـ كمنهج للمعرفة بقولو: "إف الذين أنكروا كوف اإل٢تاـ طريقاً  . "واٟتزف والسرور
إذا اجتهد السالك  فيماللمعرفة على االطالؽ أخطأوا، كما أخطأ من جعلو طريقاً شرعياً على االطالؽ، وا٪تا يكوف 

وأ٢تم حينئذ رجحاف أحد الفعلُت، مع حسن قصده، وعمارتو  يف األدلة الشرعية الظاىرة فلم ير فيها ترجيحاً 
"؛ أي ال يفرض على غَته إال بدليل عقلي يعضده وبذلك يكوف اإل٢تاـ ٦تا يستأنس ٓٗابلتقوى، فإ٢تامو دليل يف حقو

                                                 
 .٘٘ٗا١ترجع السابق، ص 36

 .ٛٙ/ٜالزبيدي، مرجع سابق، 
 .ٖٔٔ/ٔـ، ٜٛٚٔٚتيل صليبا، ا١تعجم الفلسفي، بَتوت، دار الكتاب اللبناين،  37
 .ٜٖٛ، صٕٚتع اٞتوامع، ج 38
 .ٖٕىػ، صٓٓٗٔ، ٔعجم مصطلحات الصوفية، بَتوت، دار السَتة، طعبد ا١تنعم اٟتنفي، م  39
 .ٖٚٗ/ٓٔابن تيمية، الفتاوى، مرجع سابق،  40
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فهو مردود  بو طا١تا كاف يف دائرة ما أحلو هللا يف شرعو ورسولو، أما إف كاف ال أصل لو يف الشريعة أو ٦تا حرمو هللا
 مطلقاً.   

 ف مايسميو بعضهم ابلوحي النفسي وىوإ: هليهلام والوحي اإلعن الفرق بني اإل ٔٗيقوؿ دمحم رشيد رضا
فصار ا٠تالؼ بيننا وبُت ىؤالء يف كوف الوحي (، ٢تاـ الفائض من استعداد النفس العاليةاإل) الذي فسره الفالسفة

ن السماء كما نعتقد، ال من داخلها فائضًا منها كما يظنوف، ويف وجود عليها م الشرعي من خارج نفس النيب انزالً 
ملسو هيلع هللا ىلص كما قاؿ تعاىل }وإنو لتنزيل رب العا١تُت، نزلو الروح األمُت، على قلبك  ى النيبّ ملك روحاين نزؿ من عند هللا عل

تعاىل }ومن أظلم ٦تن أفًتى على هللا  (. وأما قولو ٜ٘ٔ-ٕٜٔ لتكوف من ا١تنذرين، بلساف عرِب مبُت{ )الشعراء:
(، فذلك من يدعي ٖٜكذاًب أو قاؿ أوحي إيل ومل يوح إليو شيئ ومن قاؿ سأنزؿ مثل ما أنزؿ هللا ..{ )األنعاـ: 

 شيئا من أنواع ما ذكرانه من الوحي أي نوع ادعاه من غَت أف يكوف قد حصل لو.
 

 مداخل الوحي العام يف رساالت األنبياء:
عبدوف{ اتعاىل }وما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي اليو أنو ال ألو إال أان ف قاؿ :وحدانية هللا تعاىلمعرفة  -

فهذا الوحي عاـ يف ٚتيع أنواعو، وذلك أف معرفة وحدانية هللا تعاىل ومعرفة وجوب عبادتو ليست ( ٕ٘نبياء:)األ
فاذاً القصد  ،ذلك ابلعقل واإل٢تاـ كما يعرؼ ابلسمعمقصورة على الوحي ا١تختص أبويل العـز من الرسل، بل يعرؼ 

 تنبيو أنو من احملاؿ أف يكوف رسوؿ ال يعرؼ وحدانية هللا تعاىل ووجوب عبادتو.ال
إ٪تا إ٢تكم إلو واحد فمن كاف  يلّ إيوحى }قل: إ٪تا أان بشر مثلكم : التأكيد على بشرية األنبياء وصدق رساالهتم -

يوحي ( }قل: إ٪تا أان بشر مثلكم ٓٔٔصاٟتًا وال يشرؾ بعبادة ربو أحدًا{ )الكهف:  يرجو لقاء ربو فليعمل عمال
خرة ىم ىم كافروف{ ، إ٪تا إ٢تكم إلو واحد فاستقيموا إليو واستغفروه وويل للمشركُت، الذين اليؤتوف الزكاة وىم ابآليلّ إ

أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أف ٢تم قدـ (، وقاؿ تعاىل }أكاف للناس عجباً أف أوحينا إىل رجل منهم أف ٙ)فصلت: 
اليهم  نوحي(، }وما أرسلنا من قبلك إال رجاال ٕصدؽ عند رهبم، قاؿ: الكافروف إف ىذا لساحر مبُت{ )يونس:

من أىل القرى،  ليهمإوما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي (، }ٖٗفسئلوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف{ )النحل: 
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 وما بعدىا. ٔٛىػ، صٕٖ٘ٔ، ٕأنظر: الوحي احملمدي، بَتوت، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، ط  



 

 26 

األرض فينظروا كيف كاف عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خَت للذين اتقوا أفال تعقلوف{ أفلم يسَتوا يف 
 (.ٜٓٔ)يوسف:

عرض عن ألو إال ىو و إاليك من ربك ال  ما أوحيتعاىل }اتبع  اؿق : أمر األنبياء ابتباع ما يوحى إليهم -
ن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من إليك وإىل الذين من قبلك لئ أوحي }ولقد(، ٙٓٔنعاـ:)األ {ا١تشركُت

ىل موسى وأخيو أف تبوءا لقومكما ٔتصر بيواتً واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصالة إ(، }وأوحينا ٘ٙا٠تاسرين{)الزمر:
(، ٜٓٔاليك واصرب حىت ٭تكم هللا وىو خَت اٟتاكمُت{ )يونس:  ما يوحى(،}واتبع ٚٛوبشر ا١تؤمنُت{ )يونس:

ذي أوحي اليك إنك على صراط مستقيم، وإنو لذكر لك ولقومك وسوؼ تسئلوف، لسك اب(.}فاستمٕ)األحزاب: 
}قل أي شيئ  (ٜٛ-ٖٗرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دوف الرٛتن آ٢تة يعبدوف..{)الزخرؼ: أوسئل من 

ف مع هللا آ٢تة ادوف ألنذركم بو ومن بلغ أئنكم لتشه وأوحي ايّل ىذا القرآفأكرب شهادة قل: هللا شهيد بيٍت وبينكم، 
( }قل ال أجد فيما أوحي ايّل ٜٔنعاـ: ألأخرى، قل: ال أشهد، قل: إ٪تا ىو إلو واحد وإنٍت برئ ٦تا تشركوف{ )ا

٤ترمًا على طاعم يطعمو إال أف يكوف ميتة أو دمًا مسفوحاً، أو ٟتم خنزير فإنو رجس أو فسقًا أىل لغَت هللا بو فمن 
  .(٘ٗٔبك غفور رحيم{ )االنعاـ: ضطر غَت ابغ وال عاد فاف ر ا

 
 
 

  تساؤالت يف املوضوع: مفهوم الوحي وأثره يف تطورات مفهوم السنة: 
ىل السنة ا١تستقلة عن القرآف واليت ال ٧تد لو أصاًل مباشرًا فيو، أو كانت من أمور ا١تصاٌف واٟتروب تعد   األول:

الحتماالت ا٠تصوصية وكوف الفعل إف كانت السنة  وحيًا واجب التطبيق بدوف دليل مستقل أو أهنا ليست كذلك
فقط جبلية طبيعية، أو كاف بوصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص إمامًا أو قائدًا أو نبيًا أو قاضياً؟  فإف صادرًا عن طبع أو ِجبّلٍة فعلية 

أذنت ٢تم( وما موضع قيل: إبهنا وحّي يوحى فهل يعد التصحيح ا١توحى نسخًا كمثل قولو تعاىل )عفا هللا عنك مل 
 قضية إجتهاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا األمر؟

ىل يعترب كل ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قوؿ أو فعل أو تقرير سنة موحاة وحّيًا إ٢تيًا إليو أو ىي صادرة الثاين:  
س أنو مأمور ابلبياف، وأنو يقـو أبمور ال تدخل إنشاءاً وابتداءاً وأصالة عنو، والوحي يوافق أو يعدؿ أو يغَت على أسا
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يف دائرة السنة التشريعية فيكوف ا١تستفاد منها )إابحة األمر( أو بياف أنو غَت داخل يف احملظور؟ ولقد نشأ خالؼ 
ىي حكم شرعي أو حكم عقلي! ومل ٮتالفهم يف ذلك إال الكعيب على اعتبار : أطويل بُت األصوليُت حوؿ اإلابحة

، وأصر ٚتهرهتم على أف اإلابحة حكم شرعي وعدت خامس األحكاـ التكليفية اً ال شرعي اً عقلي اً ة حكماإلابح
 واجب، حراـ، مندوب، مكروه، مباح، ٢تذا الغرض، قالوا اف اإلابحة حكم شرعي ال عقلي.  

عل أو قوؿ أو تقرير ىو سنة يعٍت : ىل ما ذىب إليو ٚتهرة األصوليُت أف كل ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من فالثالث
أوحيت إليو من هللا تعاىل وحيًا للتشريع أو لبياف التشريع ودوف استثناء؟ أو أنو عليو الصالة والسالـ خوؿ مهمة 
البياف أحيااًن ٔتا يوحي إليو غَت القرآف أو أحيااًن ابجتهاده عليو الصالة والسالـ؛ مث إف سكت الوحي علمنا أهنا 

للوحي سلطة التعديل والتغيَت والنسخ كما حدث يف آايت األسرى، وسورة )عبس وتوىل(، وقضية وحي، وإال ف
 الظهار وقضية ىدـ الكعبة وما جاء يف معاتبتو يف سورة التحرًن وزواج زينب و٨توىا؟

صفو قاضيًا وبوصفو قائداً : كيف ٬تيب األصوليوف عن ىذا التمييز بُت تصرفات النيب ملسو هيلع هللا ىلص بوصفو إمامًا وبو الرابع
وبوصفو نبيًا ما الدليل عليو؟ وكيف نضع ا٠تطوط العريضة الفاصلة فيو؟ ومل مل ٭تدد األصوليوف السنن بوصف كل 

أو تصرؼ كما حدد الصحيح واٟتسن والضعيف و٨توه، مثل أف يقاؿ اف اجملموعة اليت قا٢تا ملسو هيلع هللا ىلص يف ٣تموعة البخاري 
يف ٖتديد عملية الفرز وآنذاؾ  د ذلكحيث يساع قاضيًا أو غَت ذلكبوصفو إماماً، أو دثُت إ٪تّا قا٢تا غَته من احمل

ىي السنن اليت ٢تا أصوؿ  اً سوؼ نعرؼ أف ىذه السنن اليت ٨تن مطالبوف ابألخذ هبا  ىي السنن اليت تعترب وحي
دة منو يف ٣تاالت أخرى كاٟتكمة أو التوجيو تشريعية يف القرآف الكرًن وما ليس لو أصل يف الكتاب ٯتكن اإلستفا

 ة التشريعية ا١توحاة. فالقابل للتطبيق، أو اعتبارات أخرى لكن ليس لو الص
دوا ما يسمى اب١تباحث ا١تشًتكة م حدَّ هنَّ إ :: ىل حدد األصوليوف السنن التشريعية وغَت التشريعية؟ قد يقاؿاخلامس

تربت مشًتكة مث جاءوا إىل ما ٮتتص ابلقرآف الكرًن فتتبعوا بعض كل مباحث اللغات أعو  ،بُت الكتاب والسنة
مباحث علـو القرآف ومنها القراءة الشاذة و٨توىا، مث جاءوا إىل السنة فأخذوا ما قالو احملدثوف ووقفوا عند ا١تباحث 

ح واٟتسن وا١تشهور ويف الباقي قبلوا تعريفاهتم يف الصحي مذاىبهماليت كاف الئمتهم فيها مواقف فعدلوىا يف صاٌف 
 وا١تعلل وا١تدلس وا١تعنن وا١تعلل وغَته...

اٟتكم إنشاءًا وأبتداءًا ومن يكشف عنو؟ فإف قلنا: إف إنشاء اٟتكم أييت من هللا تعاىل وأنو  ئمن ينش السادس: 
إليو ترجعوف{ يتمثل ابلقرآف الكرًن وحده بناء على قولو تعاىل }إف اٟتكم إال هلل{ وعمـو قولو تعاىل }لو اٟتكم و 
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فهو قد يكشف عن اٟتكم أو يكل بيانو إىل النيب دمحم  ئاً إىل غَت ذلك من آايت ٦تاثلة، فيصبح القرآف ابإلطالؽ منش
و بملسو هيلع هللا ىلص، فيكوف قولو }إف اٟتكم إال هلل{ صيغة حصر نصرفها لإلنشاء ويصبح القرآف الكرًن ىو ا١تصدر الذي ينشأ 

)وأقيموا الصالة( والرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  :لنا عن اٟتكم أو يبينو! ىو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما قاؿ تعاىلاٟتكم، ولكن من يكشف 
؟  قاؿ تعاؿ )ومن مل ٭تكم ٔتا أنزؿ هللا فأولئك ىم الكافروف( اً أو إنشاء اً يبُت تفصيالتو، فهل تصبح السنة كشف

، وأما موقف النيب ملسو هيلع هللا ىلص )أف أحكم بينهم ٔتا أنزؿ هللا..( ويف آية القرآف الذي جعلها يففاٟتاكمية ىنا أصبحت هلل 
أخرى )ٔتا آراؾ هللا..( ففي حالة اإلنشاء ينسب هللا تعاىل اٟتكم إىل نفسو، أما ابلنسبة اىل الرسوؿ صلى هللا عليو 

ريد أف نعرؼ موقف األصوليُت ١تاذا أعتربوا السنة فتبقى سلطة اٟتكم هلل تعاىل.  وىنا ن وسلم فيقوؿ )ٔتا أراؾ هللا (
 للحكم أو كاشفاً عنو؟ ئاً وحياً، ىل إبعتبارىا منش

تنشأ اإلشكالية عند األصوليُت عندما سووا بُت القرآف والسنة تسوية كاملة إال بفرقُت كوف القرآف معجزاً   
قد تكوف من أوائل احملاوالت ا١تنهجية يف ىذا  .ت تلك القضيةالتطور  مراجعة سريعةمن ومتعبدًا بو، ولذلك البد 

عبد العزيز ومن معو من الفقهاء حيث الحظوا اختالؼ ا١ترجعية فحاولوا اٗتاذ السنة بدياًل  ٤تاولة عمر بنا١توضوع 
ا١تسلموف على  أهنم بذلك ٭تققوف االتفاؽ بُت ا١تسلمُت إذا اتفق  وغلب على ظّنهمعن ا١تذاىب الفقهية ا١تختلفة 

توسيع ٣تاؿ النص وتضييق ٣تاؿ اإلجتهاد بيتم و السنة فقهًا فالقضاء على ا٠تالفات يكوف بتوحيد ا١ترجعية كوف 
أخرى نتجت إشكاليات لكن ىذا اٟتل ٧تم عنو، وأظهر حيث ٬تعل ا١ترجعية للنص وللرسوؿ بدال من اجملتهدين، 

 ٬توز روايتوو تعارض واجًتأ البعض أبف يقوؿ اضطروا إىل أف يقولوا إف القرآف فيو نسخ وفي عن تلك التسوية أهنم
اب١تعٌت، واٟتاؿ أنو نص معجز، وكل حرؼ فيو نزؿ من عند هللا فتساىلوا يف ذلك وتساىلوا ابلقوؿ بنسخ الكتاب 

١تا اليت أقاموىا بينهما، يعٍت لو مل يسووا بُت ا١تصدرين  نتيجة التسوية -كّلو–للخوض يف ذلك ابلسنة وأضطروا 
لتبقى نّصًا يف البكر فقط مع أف األلف والالـ يف ابلنسبة للمحصن نسختها السّنة آية سورة النور ؿ أف أمكن القو 

صلى –وعن رسولو  -تعاىل–صاـر ضابط للفهم عن هللا  يعد ىناؾ منهج مل، وىكذا ىذه الصيغة من صيغ العمـو
أىل الرأي  وا معدثوف أنفسهم حُت اصطرع. فاحملهللا عليو وآلو وسلم، وسادت تصورات ذاتية لدى كثَت من الفقهاء

الرأي وتستبدلو  تدخلسلطتُت: سلطة تتبٌت الرأي وسلطة أىل اٟتديث اليت ٖتاوؿ أف تلغي  أفرز ذلكوأىل اٟتديث 
كافية صحيحة عند كل إماـ  حاديث حىت لو مل يتفق على صحتو أو قوتو ، ومن الصعب القوؿ بوجود أْتديث 

اً . فكوف االحاديث نسبية وكوف أهنا مرتبطة بعصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ٚتلتها تطبيقاليت تصادفو لتجيب عن كل التساؤالت
 ا١تتصلة ابلقرآف الكرًن اتصااًل مباشراً. تلكاألحاديث ا١تطلقة تكوف و  أمر ٦تكن
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شك، وٖتديده ىو الذي فتح علينا أبواب ال التساىل فيوولذلك فال بد من ٖتديد مفهـو الوحي بدقة الف  
إبذف هللا كما حدث يف الفصل التاـ بُت صفات هللا سبحانو وصفات عباده فسدت أبواب الشك،  سوؼ يغلقها

 وعلى ىذا فتبدأ عمليات التحديد ٔتا يلي:
أنو أراد سبحانو  وىامًا مضافًا إىل ا١تعاين ا١تبينة يف ىذا اجملاؿ وى مل معٌت٭ت أتكيد القرآن على بشرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص -

أف يضع فاصاًل بُت هللا تعاىل وبُت نبيو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ تعاىل }إ٪تا أان بشر مثلكم يوحى إيل أ٪تا إ٢تكم إلو واحد فمن كاف 
ا أان وقد أكد ملسو هيلع هللا ىلص ىذا يف قولو ) إ٪ت ٓٔٔيرجوا لقاء ربو فليعمل عماًل صاٟتًا وال يشرؾ بعبادة ربو أحدًا{ الكهف:

 (. ٕٗابن امرأة من قريش كانت أتكل القديد يف مكة..
فليست السنة ْتاجة إىل العلو واإلرتفاع إىل القرآف أو العكس،  أتكيد الفصل بني القرآن الكرمي والسنة النبوية -

ما يكوف يل أف قاؿ تعاىل }وإذا تتلى عليهم آايتنا بينات قاؿ الذين ال يرجوف لقاءان ائت بقرآف غَت ىذا أو بدلو قل 
أبدلو من تلقاء نفسي إف اتبع إال ما يوحى إيل إين أخاؼ إف عصيت رِب عذاب يـو عظيم، قل لو شاء هللا ما تلوتو 

(؛ فالعالقة بينهما عالقة تكاملية ٘ٔعليكم وال أدراكم بو فقد لبثت فيكم عمرًا من قبلو، أفال تعقلوف{ )يونس: 
ار القرآف النص ا١تنشئ لألحكاـ والتشريعات والسنة مبينة شارحة لو مطبقة ٖتمل معاين الشمولية وا١ترونة ابعتب

 لتشريعاتو يف أرض الواقع اإلنساين وىذا النوع من العالقة يفتح ويسمح ابلتكاملية بُت االثنُت دوف خلط أو تشويش.

 تفصيل الفروق بني الكتاب والسنة وعدم حصرىا يف اإلعجاز والتعبد فحسب: -
ا٠تط الفاصل بُت القرآف والسنة فالبد  ساعد على إلغاء٦تا  األدوار أدى إىل اخللط ابملرتبة أو املكانة يفإن اخللط 

و من توضيح الفروؽ الكبَتة وا١تهمة بُت القرآف والسنة فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أمر ابإلتباع والتالوة والقراءة كما أنزلت عليو فه
يف النقل والتالوة بدقة كما أنزلت ولقد عرض عليو القرآف الكرًن مرتُت يف آخر سنة من حياتو ملسو هيلع هللا ىلص كاف متشددًا 

وكاف ٭ترص على أف يكوف كتبة الوحي قريبُت منو لكتابة ما أنزؿ إليو مباشرة.  أما يف كتابة سنتو فلقد هنى عن  
لصحابة أو يشعروا أهنم مأموروف بنقل كتابتها على العمـو ورخص للبعض من الصحابة ٠تصوصية معينة، ومل ٭ترص ا

وكتابة السنة كما كاف ا١توقف مع القرآف الكرًن، فلم ٭ترصوا على نقل األحاديث بذات الدقة اليت نقل فيها القرآف، 
بعض األفعاؿ ابلرغم من يف أحكاـ اب١تعٌت بدليل أف األئمة إىل اآلف ٥تتلفوف يف ٚتلتها ايإلضافة إىل أهنا رويت 
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وميًا من يـو أف شرعت مثل اآلذاف وبعض أفعاؿ الصالة و٨توىا؛ أال يعٍت ىذا أف السنة ليست نصًا موازايً تكرارىا ي
 تدور حولو حيثما دار!ىي بياف للقرآف وإ٪تا 

إذا أدرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع اجملتهدين فكيف نفرؽ بُت دوره كمجتهد يف قضية ما وبُت دوره   :43اجتهاد النيب
 فسر أقوالو:ن؟  وكيف ٗٗموحى إليو ره انقالً لوحيابعتبا

ُتُكْم َعْن زاَِيرَِة اْلُقُبوِر فَػُزوُروَىا كنت قد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُػَرْيَدَة َعْن أَبِيِو قَاَؿ قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم   - نَػَهيػْ
ُتُكْم َعْن ُٟتُوـِ اأْلََضاِحيِّ  ُتُكْم َعْن النَِّبيِذ ِإالَّ يف ِسَقاٍء فَاْشَربُوا يف اأْلَْسِقَيِة   َونَػَهيػْ فَػْوَؽ َثاَلٍث فََأْمِسُكوا َما بََدا َلُكْم َونَػَهيػْ

ْعُت َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنػََّها قَاَلْت ٝتَِ "، ُ٘ٗكلَِّها َواَل َتْشَربُوا ُمْسِكرًا 
َز اْلَكْعَبِة يف   َسِبيِل اَّللَِّ َوَٞتََعْلُت اَببَػَها َوَسلََّم يَػُقوُؿ َلْواَل َأفَّ قَػْوَمِك َحِديثُو َعْهٍد ّتَاِىِليٍَّة َأْو قَاَؿ ِبُكْفٍر أَلَنْػَفْقُت َكنػْ

" ىذه قضية تعبدية تتعلق ابلطواؼ. فماذا نقوؿ ٔتثل ىذه األحاديث أيهما ٙٗرِ اِبأْلَْرِض َوأَلَْدَخْلُت ِفيَها ِمْن اٟتِْجْ 
 وحي، األوؿ أو الثاين.

قضية قتل ابن سلوؿ حُت قاؿ عليو الصالة والسالـ ال أريد أف يتحدث الناس أف دمحمًا يقتل أصحابو( مث ٭تاوؿ  -
َ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأِبٍَّ َجاَء ابْػُنُو َعْن اْبِن ُعَمَر عليو الصالة والسالـ أف يستغفر ويصلي عليو  ُهَما قَاَؿ َلمَّا تُػُويّفِ َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ

 َسأََلُو َأْف ُو يَُكفُِّن ِفيِو أاََبُه فََأْعطَاُه مُثَّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ِإىَل َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َفَسأََلُو َأْف يُػْعِطَيُو َقِميصَ 
ـَ ُعَمُر فََأَخَذ بِثػَ  ـَ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم لُِيَصلَِّي َعَلْيِو فَػَقا ْوِب َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ُيَصلَِّي َعَلْيِو فَػَقا

ُ فَػَقاَؿ اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ ُتَصلِّي َعَلْيِو َوَقْد نَػهَ  َا َخيػََّرين اَّللَّ اَؾ َربَُّك َأْف ُتَصلَِّي َعَلْيِو فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإ٪تَّ
اَؿ ِإنَُّو ُمَناِفٌق قَاَؿ َفَصلَّى َعَلْيِو ِعَُت قَ فَػَقاَؿ اْستَػْغِفْر ٢َتُْم َأْو اَل َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم ِإْف َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم َسْبِعَُت َمرًَّة َوَسَأزِيُدُه َعَلى السَّبْ 

ُهْم َماَت أََبًدا َواَل  ، إهنم كفروا ابهلل تَػُقْم َعَلى قَػرْبِهِ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم فَأَنْػَزَؿ اَّللَُّ َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

                                                 
 بعدىا. وما ٚ، صٙأنظر: احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، مرجع سابق، ج ٖٗ
( الفرؽ يف ْتثو ا١تهم اإلحكاـ يف ٘تييز الفتاوى عن األحكاـ وتصرفات القاضي ٕٛٙلقد بُت القرايف )ت  ٗٗ

القاىرة، ٖتقيق: أِب بكر -واإلماـ، ولقد حقق ىذا الكتاب عدد من العلماء ونشر عدة مرات منها: طبعة األزىر
 لطبعة األوىل.ـ، اٜٜٛٔعبد الرزاؽ، ا١تكتب الثقايف للنشر والتوزيع، 

 .ٖٔ٘ٙرواه مسلم، رقم اٟتديث:  ٘ٗ
 .ٜٖٕٙرواه مسلم، رقم اٟتديث  ٙٗ
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أنو فوض عليو الصالة والسالـ  :وحياً؟ قد يقولوف االثنافكوف . فكيف يٚٗ(ٗٛورسولو وماتوا وىم فاسقوف{)التوبة:
، وبُت ما ىو مفوض فيو وما يف اٟتروب وا١تصاٌف، فنقوؿ: صفوا لنا اٟتد الفاصل بُت ما ىو وحي وما ليس بوحي

 . ىو غَت ذلك

 القرآنيةتعقيدات كثَتة أخرجت ىذا ا١تفهـو من وضوحو وبياف معانيو مفهـو الوحي  ىلإأضيف  وىكذا فقد
مفهـو الوحي والنبوة اب٢تدي القرآين البُت السليم، فكثَت من األمم والطوائف البشرية ٔتعاين مل تلتـز إىل التعقيد حُت 

جحدوا ابلوحي والنبوة وإف استيقنتها قلوهبم، وا١تسلموف خاصة ا١تعنيوف ابلفلسفة من علمائهم ذىبوا يف ٤تاولة الولوج 
١تاـ شىت انطالقا من ضرورة إ٬تاد توافق بُت النقل والعقل. ولذلك فإننا نرى ضرورة االاىل معاين ا١تفهـو مذاىب 

، كل ذلك تصاؿ بُت السماء واألرضعامل االو "نظرية يف الوحي" و أ عترب "نظرية ٢تم يف النبوة"اببعض ما ذكروه ٦تا 
 نيها القرآنية:لنؤكد على أ٫تية الكشف عن مضامُت تلك ا١تفاىيم يف ٤تاولة للعودة إىل معا

 
  والنبوة: الوحي يف استيعاب مفاىيم  أتزم فكري اترخيي  

لقد اغًت بعض البشر بعقو٢تم، وظنوا أهنا قادرة على أف تغنيهم ٔتعارفها وطاقاهتا عن " الوحي اإل٢تي"، 
قبحها؟ أليست أليست عقوؿ البشر قادرة على التمييز بُت النافع والضار؟ أليست قادرة على ادراؾ حسن األشياء و 

قادرة على ٖتصيل السعادتُت؟ وٖتقيق اٟتسنيُت لصاحبها؟ فلم ال يعطى اإلنساف حق األستغناء بعقلو عن الوحي 
وأتثر ٔتا  ٛٗوالنبوة؟ وبذلك يكوف االنساف مركز الكوف، ويكوف عقلو مركز ا١تركز! اىل ذلك ذىب الربا٫تة من ا٢تنود

اء اإلنساف ستغنا امكانيةوابن الراوندي فزعما  -الطبيب - بن زكراي الرازيذىبوا اليو بعض مالحدة ا١تسلمُت ٨تو دمحم
، وغفلوا للمعرفة، والنبوة مصدرا لتعليم الكتاب واٟتكمة وبذلك أنكرا كوف الوحي مصدراً  ،بعقلو عن الوحي والنبوة

 ،لغيب يف اٞتملة أف يتقبل شيئاً منهاتالـز بُت النبوة والوحي وا١تعجزة، وكلها أمور غيبية ال ٯتكن ١تن ال يتقبل اعن ال

                                                 
 .ٕٖٓٗرواه البخاري: رقم اٟتديث،  ٚٗ
ٯتكن مراجعة تفاصيل مذىب الربا٫تة يف رفض النبوات ونفي الوحي يف: الباقالين، التمهيد، بَتوت، ا١تكتبة  48

 وما بعدىا.٘ٓٔـ، الباب التاسع، صٜٚ٘ٔالشرقية، 
 وما بعدىا. ٕٖٓاٞتويٍت، اإلرشاد، ص -
 وما بعدىا. ٜٗـ، صٜٚٗٔد.إبراىيم مدكور، الفلسفة االسالمية: منهج وتطبيق، ط -
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١تعجزة، لتحدي وانساف إال ابإلأما التالـز بينها فيبدو واضحًا حُت ندرؾ أنو ال نبوة بدوف وحي، وال يثبت الوحي ل
 -جل شأنو-وقلنا: لالنساف ألف ثبوتو بذاتو من شأف العليم اٟتكيم وسواء اقًتف اب١تعجزة أـ مل يقًتف فهو عنده 

 وحي.
-، وأعرب عن دوافعو لنفيها تزعمها يف عصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبو جهلقدميًا و حركة نفي النبوة ظهرت  ولقد

حُت قاؿ: "لقد تنافسنا ٨تن وبنو ىاشم فكاف...، ولكن دمحماً ابن ابن كبشة جاء ليقوؿ: إين أتلقى الوحي  -بوضوح
ي تزعمها يف عصره عليو الصالة والسالـ الوليد بن ا١تغَتة بوح وحركة مقاربة الوحي مبا ليس من السماء فأىن ىذا!

أما بعد عصر الًتٚتة والتدوين فقد برزت  (.ٜٔ)ا١تدثر:الذي جاء فيو قولو تعاىل: }إنو فكر وقدر..فقتل كيف قدر{
٣تموعات زندقة وإٟتاد وا٨ترافات، كما برزت إتاىات فلسفية تعددت وتنوعت وقدمت نفسها أبشكاؿ ٥تتلفة. 

هناؾ من انقش حقيقة ا١توجودات من االنساف واٟتيواف والشجر واٞتماد وزعم أف ىذا كلها ليست إال أعراضًا ال ف
نو قرر يومًا يف ٣تلس درسو ىذا القوؿ بُت تالمذتو احقيقة ٢تا، ووجودىا كلها صوري وٗتيل، حىت نقل عن النظاـ "

أان مع سائر ا١توجودات لسنا سوى  كوين  إف ما قررتو منفضربو أحدىم، و١تا بدا عليو االستياء قاؿ لو تلميذه: 
أعراض تتغَت يف كل جزء من أجزاء اللحظة دفعٍت لضربك ١تعرفة ما إذا كاف قولك حقًا وعليو يكوف قد ذىب 

والقائلوف ، "ٜٗليو استياؤؾ اعتذرت لك واعتذرت عن قولكإ، وىذا ما ينبو الضارب وا١تضروب، وإذا كاف ابطالً 
 .ٓ٘نبياء وأعماؿ السحرة والكهانة يروف فرقاً بُت معجزات األابألعراض ال

 
اجملاىرة بنفي النبوة والوحي وا١تعجزة قد برزت واشتهرت وأصبحت موضوعاً  مل تكنمذىب الرازي وابن الراوندي: 

علـو ىػ ٔتدينة الرّي حيث درس فيها ٥تتلف أنواع ال ٕٓ٘الذي ولد سنة  ٔ٘تكتب فيو الكتب قبل أِب بكر الرازي
حىت بلغ سنًا خاصة يتوقع يف مثلها العطاء إتو لدراسة الطب فنبغ فيو بُت معاصريو حىت عرؼ أنو أكرب طبيب يف 
االسالـ، كما نبغ يف الفلسفة، وحرص على أف يلقب ابلفيلسوؼ، وىاجم أرسطو وخرج على نظرايتو الطبيعية 

اوالت التوفيق بُت الدين والفلسفة. وتبٌت كثَتًا من آراء وا١تيتافيزيقية، وأنكر على من عرفوا بفالسفة اإلسالـ ٤ت

                                                 
  ـ. ٜ٘ٛٔبَتوت، دار الكتب العلمية،ابن تيمية، النبوات، 49
 .ا١ترجع السابق 50
 ىػ. ٕٖٔٔ، مصر، طبعة سنة يف طبقات األطباء ىػ(ٛٙٙ)ت  أنظر ترٚتتو عند ابن أِب أصبيعة 51
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مدعاة للحروب والصراع بُت  -يف نظره-ا١تزدكية وا١تانوية وعقائد ا٢تند، وىاجم األدايف وانتصر للفلسفة، فالدين 
يق األنبياء "٥تار و  الناس، والفلسفة سبيل الصالح والرقي. وقد اشتهر لو كتاابف كتاب "نقض األدايف أو يف النبوات"

. وقد قاؿ فيها: "ابف األنبياء ال حق ٢تم يف أف يدعوا النفسهم ميزة خاصة ٕ٘أوحيل ا١تتنبئُت" الذي تنبنتو القرامطة
عقلية كانت أو روحية، فإف الناس كلهم سواسية وعدؿ هللا وحكمتو تقتضي أف ال ٯتتاز واحد على اآلخر". وأما 

تلقة إف دلت على شئ فإ٪تا تدؿ على مهارة يف التغرير والتضليل، وتعاليم أقاصيص ٥ت -عنده-معجزات األنبياء فهي 
 -يف نظره-متناقضة يهدـ بعضها بعضاً، وتتناقض مع ا١تبدأ القائل بوجود حقيقة اثبتة. فكل نيب  -يف نظره-النبيُت 

يف -واه. واألدايف يلغي رسالة سابقة، وينادي أبف ما جاء بو ىو اٟتق وال حق س -يف نظره-يلغي رسالة سابقة 
ومؤلفات  ،للفلسفة والعلم -عنده-أصل اٟتروب اليت وقعت فيها اإلنسانية من قدًن، والنبوة عدو  -ٚتلتها عنده

 بقراط وأقليدس وأفالطوف وأرسطو أنفع لديو من الكتب السماوية.أالقدامى أمثاؿ 
وأكثرىا تعقيدًا وغموضاً، ال  فهو شخصية من أغرب الشخصيات يف اترٮتنا الفكري وأما ابن الراوندي:

يعرؼ لو اتريخ مولد، وال اتريخ وفاة، ويرجح أنو نشأ يف راوند قرب أصبهاف، وكاف من أصل يهودي، وأنو سكن 
بغداد، واتصل اب١تعتزلة وكاف من حذاقهم وقد عّده ا١ترتضى من بُت طبقتهم الثامنة لكنو خرج عليهم السباب غَت 

ولشدة عدائو للمسلمُت  اوزىم ليحمل على اإلسالـ وتعاليمو ٛتلة مشلت جل تعاليمو.معروفة، وٛتل عليهم، مث ٕت
سالـ صار يستأجر من قبل ا١تلحدين ١تهاٚتة اإلسالـ وتعاليمو بصفة خاصة واألدايف السماوية بصفة عامة. واإل

وقالوا ٢تم:  وينقل صاحب "معاىد التنصيص" قصة طريفة: أف بعض عقالء اليهود قد حذروا ا١تسلمُت منو،
يذكر اٝتاءىا بعض ا١تًتٚتُت لو،  بقيت كتبو جمهولةوقد   "ليفسدف عليكم ىذا كتابكم كما أفسد أبوه التوراة علينا".

لكنها غَت موجودة أو متداولة حىت كشف ا١تستشرؽ "كراوس" عن "الزمردة" أو أجزاء منها ضمن ٥تطوطة " اجملالس 
-، وىي اجملالس ا١تنسوبة اىل ا١تؤيد يف الدين ىبة هللا بن أِب عمراف الشَتازي ا١تؤيدية" من ا١تخطوطات اإلٝتاعيلية

داعي الدعاة اإلٝتاعيلي أايـ ا٠تليفة الفاطمي ا١تنتصر ابهلل. وىذه اجملالس عبارة عن ٤تاضرات أو ندوات تعاًف فيها 
تلك اجملالس فعرضت  تو ٣تالس ستة منالقضااي الفكرية والفلسفية ا١تطروحة. وقد احتلت أقواؿ أبن الراوندي يف زمرد

 ـ(. ٖٜٗٔأىم أقواؿ ابن الراوندي يف النبوة والوحي ورد عليها. وقد نشرىا كرواس مًتٚتة اىل اال١تانية )سنة 

                                                 
 .ـٜٙٚٔالقاىرة، دار ا١تعارؼ، ، والفلسفة اإلسالمية، منهج وتطبيق د. ابراىيم بيومي مدكور، أنظر:  52
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ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، وسخريتو ونقده للعبادات  فكار ابن الراوندي يف "إنكار النبوات عامة ونبوة دمحمأوتتلخص 
رفضو بسخرية وهتكم للمعجزات يف ٚتلتها، وأتكيده على عدـ اٟتاجة للرسل واألنبياء ... وقد تصدى االسالمية،و 

دعى انتسابو اللرد على مهاتراتو كثَت من العلماء من ٥تتلف الطوائف والفرؽ ومنهم ا١تعتزلة واالٝتاعيليوف الذين 
" الِب حاِت الرازي اإلٝتاعيلي، كما رد عليو اليهم، ومن الكتب اليت ردت عليو بشكل متميز "كتاب أعالـ النبوة

ىػ(، وكذلك رد دمحم بن ا٢تيثم ٕٖٗىػ(، وأبو اٟتسن األشعري)تٕٖٗىػ( وابنو أبو ىاشم)ٖٖٓاٞتيائياف أبو علي )ت
ىػ( الفلكي والرايضي ا١تعروؼ، وكذلك رد عليو الفاراِب الذي أجهد نفسو يف أف يقيم النبوة على دعائم ٖٓٗ)ت

 جتماعية لألمة.ىا تفسَتاً علمياً، ويبُت ضرورة الرسوؿ ا١تشرع للحاجات السياسية واالعقلية ويفسر 
ىل الوحي، فهناؾ من ابلغوا وتوسعوا يف إوإذا كانت البشرية قد شهدت أولئك الذين أنكروا وجود حاجة 

ف واألدوية والعقاقَت وغَتىا اعتبار الوحي مصدرًا لسائر أنواع ا١تعارؼ، ومنها أمور الصناعة والزراعة واٟترؼ والفنو 
ْتجة أف يف كل شيئ من ىذه األشياء جانب خَت وجانب شر، ومهمة األنبياء اٟتث على ا٠تَت، والنهي عن الشر، 

. "وإذا كاف كثَت من ا١تتكلمُت ا١تسلمُت قد أدخلوا يف ٗ٘، ومن ىنا إتو الكعيب ٨تو إنكار ا١تباحٖ٘وٛتاية الناس منو
ج عن نطاقها فقد أٌف الفالسفة اإلسالميوف كالفاراِب وابن سينا يف إبراز وظيفة النيب السياسية نطاؽ النبوة ما ىو خار 

وإف مل يهمل  -. فالفاراِب٘٘جتماعية. ويتبع الفاراِب يف ذلك من عرفوا " بفالسفة اإلسالـ" يف الشرؽ والغربواال
ع ينظم عالقات ا١تدينة الفاضلة اىل مشروّ إال أف اىتمامو قد انصب على بياف حاجة اجملتمع و  -اٞتانب األخروي

ىل الناس وصارا إ -يف ظنو -ع ىو "النيب". وبذلك قرب النبوة والنيبالناس الدنيوية، ويسمو ابألخالؽ، وىذا ا١تشرِّ 

                                                 
53 ( : وا١تنقذ  ٜٛ، واألقتصاد يف األعتقاد صٖٗٓ( واألرشاد للجويٍت صٖٚ-ٕٚ/ٔفراجع الفصل البن حـز

، واحملصوؿ ٖٜٔيد األعتقاد للطوسي صوتبصرة األدلة للنسفي وٕتر  ٜٚمن الضالؿ وكال٫تا لإلماـ الغزايل ص
 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔللرازي، ص

الفلسفة اإلسالمية" للدكتور مدكور، فخر الدين الرازي وآراؤه " كتاب  يف راجع نظرية النبوة عند الفاراِب  54
 .ٜٗ٘الكالمية ص

 مرجع سابق.الفخر الرازي، احملصوؿ يف علم األصوؿ،  -    
 املرجع السابق. 55
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معقولُت واتبعو على ذلك ابن سينا أي يف ضرورة وجود "ا١تشرع" النيب، لكنو مل يقل اب١تدينة الفاضلة، وتوسع يف 
 .ٙ٘األخروي اٞتانب

  ٚ٘الفارايب ونظرية الفيض
وتعترب "نظرية الفيض" اليت جاء الفاراِب هبا ٤تاولة منو ١تقاربة الفكر الفلسفي، لكن "نظرية الفيض" ىذه  

ىل رجل ذي ٥تيلة قوية متينة لديها من االستعدادات ما ٬تعلها قادرة إىل ضرب من ا٠تياؿ، والنيب إٖتوؿ "الوحي" 
الذي ٝتاه "ابلعقل الفعاؿ" الذي يفيض عليها من فاعليتو ما ٬تعلها قادرة على ادراؾ الغيب: على االتصاؿ هبذا 

لديها قدرة على حفظ صور احملسوسات ا٠تارجية اليت تنقل اٟتواس اإلنسانية  -يف نظر الفاراِب -فا١تخيلة البشرية
صوره حواسك وتودع صورتو يف ٥تيلتك حىت صورىا اىل ا١تخيلة ٟتفظها، فا١تنظر الذي تراه أو الشخص الذي تقابلو ت

ىل اٟتس ا١تشًتؾ، وعندئذ تنفعل العُت هبا إإذا التقيتو مرة أخرى تذكرتو ابستدعاء الصورة ا١تخزونة يف ٥تيلتك. وىذه 
فًتتسم فيها، مث يتولد عما ارتسم يف العُت رسـو تنتشر يف ا٢تواء ا١تضيئ وا١تتصل بشعاع البصر. وينتج عن ىذا أف 

                                                 
(، ورسالة إثبات النبوات ضمن كتاب رسائل يف اٟتكمة ٘ٓٔ/ٕوالتنبيهات ط ا٠تَتية: )راجع: اإلشارات  56

 .ٜٗ٘( وفخر الدين الرازي وأراؤه الكالمية صٖٗٓ، والشفاء ابأل٢تيات، والبخاري )ٕٗٔوالطبيعيات ص
لنبوة واألنبياء من ٨تو الرازي ويبدو أف ماركس ومن إليو قد استفادوا من الفريقُت وأفكارىم فاستفادوا االٟتاد والسخرية اب 57

الطبيب وأبن الراوندي و٨تو٫تا من ا١تلحدين الذين عاشوا بُت ا١تسلمُت يف إطار الكياف اإلجتماعي اإلسالمي، كما استفادوا 
من "نظرية الفيض" لكنهم أعطوىا " التفسَت ا١تادي" فزعموا أف ضغوط ا١تادة واٟتاجات ا١تادية والرغبات اإلنسانية تنعكس 
على دماغ إنساف ذكي قد يكوف عبقرايً، أو ىو شديد الذكاء فتولد من خالؿ شدة ضغطها عليو عنده الرغبة يف ادعاء 
شيئ غييب يسمح لو ابالستيالء على مشاعر اٞتماىَت وقيادهتا لتحقيق طموحاتو وحاجاتو، وذلك ىو التفسَت ا١تاركسي 

 ين" ا١تعادي للدين. فالعلمانيوف احملدثوف نوعاف: للنبوة.وقد أخذ بذلك كل من تبنوا "النموذج العلما
نوع يرى للدين وظيفة إ٬تابية يف حياة اٞتماىَت إذا طبق يف إطار تعبدّي فردّي، ووظف لدفع األفراد اىل ٦تارسات من شأهنا 

 خدمة اجملتمع وتكريس ودعم النظاـ العاـ.
فهو "أفيوف الشعوب"، وٕتب التضحية بفوائده إذ اهنا يف  وقسم يلحد ابلدين، ويرى ضرورة تنحيتو عن كل شيئ يف اٟتياة

نظرىم أقل بكثَت من أضراره وسلبياتو. واليسار العرِب قد انقسم اىل ىذين الفصيلُت بدوره: ففصل ماركسي أركسوا ٔتا كسبوا 
من صفات النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأدعوا إرثو فأٟتدوا. وفريق آخر فسر النبوة ابلعبقرية و"الكرزما" والزعامة السياسية، وابرزوا ىذا اٞتانب 

واألنتماء إليو، وخدعوا اٞتماىَت ا١تسلمة لتسَت خلفهم يف ذلك، كما فعل ميشيل عفلق يف كتاابتو )ذكرى الرسوؿ العرِب( 
 وغَته من كتبو.
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هنم ثر العُت من جديد هبذه الصور ا١تنتشرة يف ا٢تواء: فَتى اإلنساف أشخاصًا يف ا٠تارج ال وجود حقيقي ٢تم، ألتتأ
ليسوا يف اٟتقيقة أكثر من صور انبعة من ٥تيلتو. وابن سينا قد حذا حذو الفاراِب يف "نظرية الفيض" ويف النتائج اليت 

ئكة بعينيو و٥تاطبتو ٢تا، وتلقيو الوحي عنها، وتكوف صور ىذه ا١تالئكة ترتبت عليها: من ٕتويز رؤية النيب لصور ا١تال
ولئك أ.  وا١تختاروف من البشر ىم ٛ٘اليت اعتقدىا قد شكلتها ٥تيلتو، من غَت أف يكوف ٢تا وجود فعلّي يف ا٠تارج

ر ويف حاؿ اليقظة، كما الذين تتساوى عندىم أوقات اليقظة وأوقات النـو فتصعد ٥تيلتهم اىل العقل الفعاؿ" يف النها
والذي ٛتل  .ٜ٘وىؤالء ىم األنبياء، وما تراه ٥تيالهتم يف حاؿ اليقظة ىو "الوحي" ،تصعد اليو يف الليل ويف حالة النـو

ىل العقليات إالفاراِب والفالسفة على ىذا استبعاد العقوؿ ا١تتفلسفة للغيب ٔتفهومو الديٍت، فهم يعملوف على تقريبو 
فهو وأما السبب اآلخر  .لديهم ا١تقررة ا١تنطقّيةو مقبواًل ومعقواًل فلسفياً، و٦تكناً وال ٮترج على ا١تبادئ ليكوف اإلٯتاف ب

أف الناس إذا تساووا يف استجماع الشروط، وارتفاع ا١توانع، وسالمة اآلآلت فينبغي أف يتساووا يف إدراؾ ا١تدركات، إذ 
 .ٓٙخرين مع كل ما ذكرانال يعقل أف ٮتتص هبذا اإلدراؾ واحد من دوف اآل

فهـو النبوة يف االسالـ حُت أوضح أف يف إدراكو ١تىل الدقة والوضوح إأما ابن رشد فقد كاف أقرب 
ىل سعادة الناس يف الدنيا واآلخرة ال تكوف إال بعد معرفة هللا، وجوىر النفس اإلنسانية، إالتشريعات اليت تفضي 

على األقل ال يعرفوهنا معرفة حقة وجب أف تكوف  ٬تهلوف ىذه األشياء أوف الناس أوأسباب سعادهتا وشقائها. ؤتا 
 .ٔٙساسي منهاتياف هبذه الشرائع ىي ميزة النبوة والغرض األواال ؛الشرائع عن طريق الوحي

بن تيمية يف كتابو "النبوات" ويف الفتاوى على مذىب الفالسفة من ا١تسلمُت يف تفسَتىم للوحي اوقد ٛتل 
حاولوا مقاربة إتاه الفالسفة اآلخرين يف "ا١تفهومُت" الوحي والنبوة" و٦تا قالو : يقولوف: )أي الفاراِب  والنبوة، حيث

                                                 
 .ٕٛٔ-ٕٗٔ، الفلسفة االسالمية، صٗٔٔ. وأحواؿ النفس، صٖٙٛ/ٕابن سينا، اإلشارات والتنبيهات،  58
 .ٙٚ-ٛٙأنظر: آراء أىل ا١تدينة الفاضلة، ص 59
 .ٕٔٔ، ٜٔ-ٙٛص مرجع سابق، الفلسفة االسالمية، -ٕ
 .ٜٖٔ-ٖٛٔد. ٤تمود قاسم، الفيلسوؼ ا١تفًتى عليو: ابن رشد، ص -ٖ

 .ٜٔٗ/ٕراجع ا١تباحث ا١تشرقية،  60
 .وما بعدىإ٘ٔراجع: مناىج األدلة، ص 61
 . ٕٗٔ-ٖٛٔليو: ابن رشد، صد. ٤تمود قاسم، الفيلسوؼ ا١تفًتى ع -
 .ٓ٘٘فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية، ص -
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وابن سينا( ىذا القرآف كالـ هللا، وىذا الذي جاءت بو الرسل كالـ هللا ، ولكن ا١تعٌت )أي لديهم( أنو "فاض" على 
الذي ليس على الغيب  -عليو السالـ-رٔتا قالوا: إف العقل الفعاؿ ىو جربيل و  ،من العقل الفعاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-نفس النيب 

 ."ٕٙوغَتىا وإ٪تا ىو خلط وٗتبطبضنُت أي ٓتيل، النو فياض ويقولوف: إف هللا كلم موسى من ٝتاء عقلو...
ه ابلقبوؿ لقد آمن سلف ىذه األمة ابلوحي والنبوة القائمة عليو ابعتباره جزءا من اإلٯتاف ابلغيب الذي تلقو 

بعد التحدي واإلعجاز، وبثبوت العجز اإلنساين عن اإلتياف ٔتثل القرآف اجمليد أو ٔتثل عشر سور أو ٔتثل سورة 
، ورٔتا العقل ٖٙأهنم ْتاجة إىل تفسَت الوحي أو إعادة تقدٯتو بشكل يتقبلو العقل الفلسفي-واحدة، ومل يشعروا آنذاؾ 

 التجرييب يف أايمنا ىذه.
 

 اخلامتة  
لقد شكل رصيد التجارب اإلنسانية ا١تتعددة ا١تتنوعة ا١تشرب بًتاث النبوات خربة اترٮتية ساعدت على و 

 -فيما بعد-تكوين وتطوير العقل اإلنساين و٘تكينو من تلبية حاجاتو اٟتياتية يف ظروفو ا١تتغَتة وقد ىيأ ذلك كلو 
نساف لتحقيق مفهـو "ا٠تالفة" عدـ قدرتو على ـ اإللقبوؿ مبدأ تلقي الشرعة وا١تنهاج، فقد كانت أشد العقبات أما

على ا١تنهج ا١توضوعي الكامل من داخلو سواء أكاف منهجا لتفكَته أو ١تعرفتو أو  -هبداية عقلو فقط-اٟتصوؿ 
نساف ووضعو العقلي لتحديد عالقتو ابلكوف واٟتياة وخالقو وخالقهما ٖتديدا دقيقا، أو كاف لسوى ذلك.  فطبيعة اإل

سي و٤تدوديتو ونسبّية تفكَته وخرباتو احملدودة بعوامل الزماف وا١تكاف والبيئة احمليطة بو، كلها ال تسمح لو ابلتجرد والنف
التاـ الذي ٯتكنو من وضع ا١تنهج ا١تعياري الثابت لتفكَته ومعارفو وتصوراتو وعقيدتو ونظم حياتو وتشريعاتو من 

نساف يف ا١تاضي ة ٖتد من قدرتو على ٖتقيق ذلك، ولقد ٘تكن اإلداخلو فالضعف والوىن والنقص العلمي والنسبي
من ا١تعامل اٟتضارية، لكن عجزه وعدـ قدرتو على الوصوؿ  واٟتاضر من وضع ٚتلة من القوانُت والقواعد، وبٌت كثَتاً 

د كاف وراء سباب ا٢تداية واألخذ هبا وإدراؾ بعد الغيب يف الواقع على الوجو الصحيح وفهم عالقتو بو وابلوجو إل
اهنيار كثَت من اٟتضارات وتراجعها. ذلك أف منهج العلم والعمل يف ىذا الكوف، الصاٌف لتزويد اإلنساف اب٢تداية 

 -سبحانو-ا١تطلوبة ال ٯتكن أف أييت بو بشكلو ا١تتصف ابلصحة ا١تطلقة إال خالق اإلنساف والكوف واٟتياة وىو هللا 

                                                 
 .. ٖٔ، ٜٕ، ٕٗ، ٖٕبن تيمية، الفتاوى، اجمللد الثاين عشر، وا 62
 .ٖٜ-ٕٜص مرجع سابق، أنظر: الفلسفة اإلسالمية،  63
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، أو بكل أنواعها، فهناؾ معارؼ ال بد أف أتيت -كلها-١تعرفتو  مصدراً نساف ال يستطيع أف ٬تعل من نفسو فاإل
 لإلنساف من مصدرىا ا١تتعايل ا١تتجاوز لإلنساف، فليس اإلنساف سيد الكوف ا١تطلق أو خالقو بل ىو مستخلف فيو.

تجربة الكربى ا١تشتملة على للبشرية يف كوهنا ال ومن ىنا كانت سنة وسَتة رسوؿ هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٘تثل نرباساً 
ٕتارب سائر النبيُت وا١ترسلُت، وسنتو وسَتتو ىي السنة الكربى والسَتة الشاملة. فسَتتو وسنتو ٘تثل كل سنن وسَت 

نوحاً وصربه ومثابرتو، وإبراىيم وجهاده وتبتلو وطاعتو، وموسى وكفاحو وحرصو على  ااألنبياء الذين سبقوه: فنرى فيه
فالقرآف خالصة الوحي اإل٢تي، والسنة  ،ه وكفاحو لربط قومو ْتقائق الدين، ال ٔتظاىره وقشورهقومو، وعيسى وزىد

خالصة سنن األنبياء وٕتارهبم مع أقوامهم قاؿ تعاىل: }اي بٍت آدـ إما ايتينكم رسل منكم يقصوف عليكم آاييت فمن 
لرسل كلوا من الطيبيات واعملوا صاٟتا (.}اي أيها اٖ٘أتقى وأصلح فال خوؼ عليهم وال ىم ٭تزنوف{ )األعراؼ: 

أف تقولوا  قد جاءكم رسولنا يبُت لكم على فًتة من الرسل(. }اي أىل الكتاب ٔ٘إين ٔتا تعملوف عليم{ )ا١تؤمنوف: 
(، }قل ما كنت بدعا ٜٔما جاءان من بشَت وال نذير فقد جاءكم بشَت ونذير وهللا على كل شئ قدير{ )ا١تائدة:

ي ما يفعل ِب وال بكم إف اتبع إال ما يوحى ايّل وما أان إال نذير مبُت. قل أرأيتم إف كاف من عند من الرسل وما أدر 
هللا وكفرِت بو وشهد شاىد من بٍت إسرائيل على مثلو فآمن واستكربِت إف هللا ال يهدي القـو الظا١تُت{ )االحقاؼ: 

هبذا -(...فالقرآف والسنة ٖ٘حقاؼ:....{)األ(، }فاصرب كما صرب أولوا العـز من الرسل وال تستعجل ٢تمٓٔ،ٜ
بليس وحزبو يف ضمهم اىل إقادراف على التمكُت لقوافل الساجدين من البشر، وٛتايتهم من ٤تاوالت  -عتباراال

موكب الرافضُت للسجود. من ىنا تصبح القراءات التجزيئية للكتاب وللسنة قراءات خطرة إذا مل تربط ابلكليات 
 .العلياوالقيم وا١تقاصد 


