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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه   العباس الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

أن  عىل   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )15.000–10.000( بحدود 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)350( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  قّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل، 
مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أخرى، . 9 أية وسيلة نرش  إىل  مقدما  وليس  قد نرش سابقًا،  البحث  يكون  أن ال 

وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10

وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 

أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:
من أسبوعان  أقصاها  مّدة  خالل  للنرش  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ   أ( 

تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 



قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 
هنائيا للنرش.

د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمة العدد ...

الرسول األكرم  الرمز ... بين قراءتين

إن األمم تعرف برموزها ؛ لكوهنا األنموذج الذي حيتذى يف رسم خارطة القيم 
الرسول  الفردي واجلامعي هلا، وملا كان  السلوك  تتحكامن بصياغة  اللتني  واملبادئ 
األرض  بفناء  اهلل  يأذن  حتى  تشّكلها  منذ  اإلسالمية  أمتنا  رمز    حممد  األكرم 
بفنائها ؛ لكوهنا أمة خامتة الرساالت، جاءت قراءات حضوره )رمزًا / أنموذجًا ( 
مقسومة عىل منحيني : السلب واالجياب تبعًا ملحّركات القارئ الفكرية والعقائدية.

)رمزًا  حضوره  يقرأ  كان   ، حممد  األكرم  الرسول  برسالة  املؤمن  فالقارئ 
/ أنموذجًا( قراءة اجيابية ؛ لكونه ال يقف عند احرتامه وإجالله فحسب، بل جتده 
يتعّبد بسلوكه ؛ ألنه  )ال ينطق عن اهلوى إن هو إاّل وحي يوحى( – حسب 
أو   من )قول  اخلاتم  الرسول  ما يصدر عن  الكريم( -، فكّل  )القرآن  منطوق 
فعل أو تقرير( هو بمباركة إهلية وتسديد ربايّن، لذا جاءت سريته الفعلية والقولية 

والتقريرية دستورًا قطعَي الصواب، وقانونًا يقينَي احلّق.

ذلك  تشويه  إىل  فسعى  اإلسالمية  للرسالة  مناهض  بفكر  املؤدلج  القرائ  أما 
الرمز؛ بقصد رضب أهم منظومة قيادية لألمة املستهَدفة، أعني قيمة الرمز ال بمعناه 
التمجيدي التبجييل، بل بمعناه )القانون املثايل، يقيني الصواب( الذي جيب أن تتبع 



العدالة االجتامعية بأجىل صورها يف  ؛ لتحّقق  املرّفه  العيش بمستواه  لنيل  خطواته 
باتباعه،  احلقيقة  العبادة  لتحّقق  ؛  الراقي  بمستواها  األخروية  السعادة  ونيل  ظّله، 
مدعومة  العليا  اإلنسانية  القيمة  هلذه  املناهضة  الثقافية  الرتسانة  حتّركت  لذلك 
باألسلحة اإلعالمية لتشوهيها، والسعي إىل تغيري النظرة التقديرية العاملية للرسول 
األكرم  بأخرى سلبية ال متّثل إاّل املستوى املمجوج للسلوك املنحرف اجتامعيًا 

وثقافيًا ودينيًا.

لذا عملت العتبات املقّدسة يف العراق وسواه والسيام العتبة العباسية املقّدسة 
القراءة  تعميق  عىل  األول  طرفها  يعمل  مزدوجة؛  وظيفة  ذي  برنامج  تأسيس  إىل 
العاملية، عىل  الثقافة  أركاهنا يف  وتثبيت    األكرم حممد  الرسول  لرمزية  اإلجيابية 
حني يعمل طرفها اآلخر عىل التصّدي لتحريف رمزية تلك الشخصية املقّدسة من 
البحث  أدلة  الفتقادها  الصواب؛  عن  بعدها  وبيان  السلبية  القراءة  تفكيك  خالل 

العلمي، واستنادها إىل الُبعد العاطفي الفّج املتكئ عىل خلفية ايديولوجية هّدامة.

لكنها  املنافذ،  متنوعة  بخطوات  املزدوجة  الوظيفة  ذو  الربنامج  ذلك  ومتّثل 
ال تعدو أن تكون نوافذ فكرية، ثقافية، إعالمية، من قبيل مهرجان ربيع الرسالة، 
بأحجام  البحثية  أو  الدورية  واإلصدارات  التوعوية،  واملحارضات  الندوات 
والثقافية،  والفكرية  الُعُمرية  املستهَدفة  الرشائح  ملقدرة  مراعية  تأليفية  ومستويات 
ويأيت ختصيص هذا العدد من جملة العميد واحدًا من خطوات ذلك الربنامج عرب 
فسح املجال لألقالم األكاديمية التي يمّثل أصحاهبا يف املفهوم املدين املعارص جبهة 



املجتمعات يف  لسرتاتيجية  الراسمني  لكوهنم  الرأي(؛  )قادة  بـ  يعرف  ما  ريادية يف 
دوائر  يف  التخطيطية  وظيفتهم  عن  فضاًل  التعليمية،  وظيفتهم  عرب  األعم  األغلب 

رسم السرتاتيجيات داخل أجهزة الدولة.

وما حيسب هلذا العدد أنه مل يتوقف عند احلدود املذهبية الضيقة بل فتح الباب 
بل  فقط،  االنفتاح  ألجل  ال  الرمز  ذلك  عن  لتعرّب  اإلسالمية  األطياف  مجيع  أمام 
لتؤّكد أن املشرتك بني أطيافها أكثر من املختلف، وليس أجىل من سعة ذلك املشرتك 
هو  ذلك  واحد  وسلوكي  قيمي  وانموذج  واحد،  ورمز  واحد،  بقائد  تشرتك  أهنا 

. الرسول األكرم حممد
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23 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

... ملخص البحث ...

وحديثا،  قديام  احلكامء  صاغها  التي  الرشيفة  النبوية  السرية  كتب  تصفح  من   
واسترشف سرية النبي األعظم  من صفحات الوجود، أدرك جليا انه  أعظم 
مصلح ظهر يف هذا الكون، ورأى أن تعاقب األجيال مل يزد هذه احلقيقة إال جالء 
مقدمهم  كان  واألنبياء  الرسل  ذكر  وإن  أعظمهم،  كان  العظامء  ُذكر  فإن  وصقال، 
وخامتهم، ففي كل ناحية من نواحي حياته الرشيفة عربة وحكمة، وهدى ورمحة، 
أفال جيدر بنا، بل أمل يأن لنا أن نصلح أمتنا وننقذ شعوبنا هبديه وإصالحه ﴿َأَلْ َيْأِن 
﴾)1(، وقد حاولنا يف هذه  قِّ َنَزَل ِمْن احْلَ َوَما   ِ ْم لِِذْكِر اللهَّ َشَع ُقُلوُبُ َأْن َتْ ِذيَن آَمُنوا  لِلهَّ
خيتص    النبي  كان  التي  املباركة  سريته  خصوصيات  عن  موجز  إيراد  الدراسة 
هبا ومل يكن يشاركه فيها غريه، حماولني استخراج العربة من كل ذلك، لتكون نورا 

يسعى أمامنا، ومنارا هُيتدى به يف ظلامت الليل والنهار. 



إختصاصات النبي  ملاذا؟

24

...Abstract...

Having reviewed the sacred prophetic chronicle the wise coined 
in the past or the present day and observed the history of the great 
prophet (Peace be upon him and his progeny) through the rhythm 
of existence, one takes cognizance of the fact that Mohammed 
(Peace be upon him and his progeny) comes as the greatest reformer 
worldwide and takes seizure of the fact that the more time proceeds, 
the more such a portrait emerges. When mentioning the scientists, 
he is to be the greatest; when mentioning the messengers and 
prophets , he is to be the vanguard and the seal. In each niche of his 
honest life are there morality and sapience, guidance and mercy. So 
it is time for us to rectify our nation and salvage our people in light of 
his guidance and reformation:

Has not the time arrived
For the believers that
Their hearts in all humility
Should engage in the remembrance 
Of Allah and the Truth
What has been revealed to them. (Hadid Sura, [Iron], Iyat ,16).
In the present paper, we do endeavour to reconnoiter all the 

distinguished qualifications of the prophet to highlight the morality 
of such traits to be light for us and a minaret people adheres at day 
and night.
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... مقدمة ...

اخلصائص يف اللغة: يقال: »اختص فالن باألمر وختصص له إذا انفرد: وهي 
األمور التي انفرد هبا اليشء من دون غريه«)2(.

أما يف اإلصطالح: فهي عبارة عن ذكر األمور واملزايا التي انفرد هبا الرسول 
 عن باقي الناس. 

ومل تظهر يف القرون األوىل اهتاممات ملحوظة للمعنيني بسرية الرسول  يف 
إفراد مصنف مستقل للحديث عن اخلصائص التي انفرد وامتاز هبا الرسول  عن 
باقي البرش، والسبب الذي كان وراء هذا العزوف عن تصنيف مثل هذه الكتب؛ هو 

أن كتبنا يف علوم أخرى قد استأثرت به، كأبواب النكاح يف كتب الفقه. 

وقد شكل هذا النوع من التصنيف جتديدا متثل بابتكار عنوانات وموضوعات 
هذه  عدِّ  يف  اختلفوا  وقد  األوىل  املصنفات  إليها  تنظر  مل  السرية  جلوانب  جديدة 
 خمتلف فيها عندهم فمنهم من ذكرها إمجاال  اخلصائص الن )خصائص النبي 

وعّدها أربعامئة وعرشين خصيصة()3(.

أما أول من صنف يف خصائص النبي  فهو ابن دحية الكلبي )ت#633()4(، 
وقد حّفز هذا الكتاب عىل ظهور مصنفات أخرى حتدثت عن خصائص الرسول 
 وقد تصدى جلمعها احد الباحثني)5(، وقد ُخّص  هبذه اخلصائص من بني 
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 ذلك إذ نقل لنا قول   وقد بني اإلمام الصادق  البرش فصار أفضل األنبياء 
بعض قريش حينام سألوه  بأي يشء سبقت األنبياء وُفّضلت عليهم وأنت ُبعثت 
آخرهم وخامتهم؟ قال : )إين كنت أول من اقر بريب جل جالله وأول من أجاب 
حيث أخذ الل ميثاق النبيني وأشهدهم عىل أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بىل فكنت 

أول نبي قال بىل، فسبقتهم إىل اإلقرار بالل عز وجل()6(.

  وقد بني العالمة احليل )ت726#( األسباب املوِجبة إىل اختصاص الرسول
بتلك الكرامات واملزايا التي مل تكن وال ستكون ألحد من البرش بعده، فقال: »وال 
شك أن اهلل تعاىل قد رّشف رسوله حممد  ومّيزه عن سائر خلقه بان خّصه بأشياء 
فرضها عليه دون خلقه كام يف أداء الفرائض من الثواب فانه مل يتقرب املتقربون إىل 
  به  أداء ما افرتض عليه وأشياء حرضها عىل خلقة فانقسم ما حظي  اهلل بمثل 
اهلائل  العدد  هذا  أمام  إجياب وحتريم«)7(، ونحن  إىل  والتغليظ  وتغليظ  إىل ختفيف 
من اخلصوصيات التي كانت له  دون سائر البرش، لذا سنحاول االقتصار عىل 
النكاح،  النكاح، ومنها ما هو خارج عن  الفقهاء يف كتاب  التي ذكرها  اخلصائص 
كاخلصوصيات اجلسدية له ، واخلصوصيات املحرمة، فقد حرم اهلل تعاىل عليه 
الكتب  املزيد فلرياجع أمهات  أراد  أمته، وملن  بعض األشياء، وأحلها تعاىل لسائر 

التي عنيت بذلك)8(.
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المطلب األول

اختصاصات النبي  في النكاح

 كان للنبي  أحكام خيتص هبا ومل يكن يشاركه فيها غريه، وقد جرت عادة 
الفقهاء عىل ذكرها يف كتاب النكاح؛ وذلك ألهنا بالنسبة إليه أكثر من غريها، وهي 

كاآليت:

أواًل: جواز العقد زيادة على أربع

 الزواج باملرأة اخلامسة مع وجود أربع زوجات يف ذمة الرجل يعدَّ حراما، لكنه 
 جاز له الزيادة عىل أربع نسوة، وهذا ماال خالف فيه بني املذاهب اإلسالمية، 
فقد توىف  ويف ذمته تسع زوجات ُهّن: عائشة، وحفصة، وأم سلمه املخزوميه، 
احلرث  بنت  وجويرية  اهلاللية،  احلرث  بنت  وميمونة  سفيان،  أيب  بنت  حبيبة  وأم 
اخلزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي بن اخطب اخليربية، وزينب بنت 
أم  بنت خويلد  للنبي، وخدجية  نفسها  التي وهبت   سواهن  له  جحش، وكان 

ولدِه، وزينب بنت أيب اجلون، والكندية.

بثالث  ودخل  عرشة،  إحدى  بني  ومجع  عرشة،  مخس  هبّن  تزوج  من  ومجيع 
عرشة، وفارق امرأتني يف حياته)9(.
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دون  بينهن  بعدله  الوثوق  إىل:    الكثرية  زجياته  سبب  يرجعون  والعلامء 
غريه)10(.

شتى  وعشائر  قبائل  يكسب  أن    فأراد  سياسية،  كانت    زواجاته  أكثر 
أسد،  بني  مثل  معها  العالقة  أوارص  وتقوية  املسلمني  إىل صفوف  الزواجات  هبذِه 
وبني عامر بن لؤي، وبني عدي، وبني امية، وبني خمزوم، وبني خزاعة، وبني هالل، 
وبني آكل املرار، وبني كنده، وبني كلب، ومل يكن  خيطب املرأة بل جلاهِه ورشفه 
النبوي كان خُيطب، فقد قّدم عمر بن اخلطاب ابنته حفصة، كام قدم له أبو بكر عائشة 

من قبل)11(.

التي   بزينب بنت جحش  بعض زواجاته كانت بأمر من السامء، كزواجه 
كانت طليقة زيد الذي كان يدعى ابن رسول اهلل  عىل نحو التبني، وكانت زوجة 
املدعو ابنًا آنذاك حيرم الزواج منها، فأراد اهلل تعاىل أن يثبت للناس خطأ ذلك، فأمره 
ُ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك  ِذي َأْنَعَم اللهَّ بالزواج وانزل فيه قرآنا)12(: ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلهَّ
َأْن  ُ َأَحقُّ  النهَّاَس َواللهَّ َشى  ُمْبِديِه َوَتْ  ُ َنْفِسَك َما اللهَّ ِفي ِف  َ َوُتْ ِق اللهَّ َواتهَّ َعَلْيَك َزْوَجَك 
ْجَناَكَها لَِكْي ال َيُكوَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َحَرٌج ِف َأْزَواِج  َشاُه َفَلمهَّ َقَض َزْيٌد ِمْنَها َوَطرًا َزوهَّ َتْ

ِ َمْفُعواًل﴾)13(. َأْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمْنُهنهَّ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اللهَّ

ثانيًا: العقد بلفظ الهبة

تعاىل: لقوله  اهلبة  بلفظ  امرأة  استنكاح  البرش  من  غريه  دون    له  حيق   كان 
بِيُّ َأْن َيْسَتنِكَحَها َخالَِصًة َلَك ِمْن  بِيِّ إِْن َأَراَد النهَّ ﴿َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنهَّ
هو  كام  )اهلبة(  بلفظ  منها  اإلجياب  وقوع  جيوز  كان  وباملقابل  امْلُْؤِمننَِي﴾)14(.  ُدوِن 



م. د. جّبار حممد هاشم املوسوي / م. د. أمل سهيل عبد احلسيني

29 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

مقتىض اآلية، كام جيوز له  وقوع القبول منه، وقيل أن أربعًا من نسائِه  ُكّن ممن 
استوهبن أنفسهن له وهن: ميمونة بنت احلارث، وزينب بنت حزام، وأم املساكني 
األنصارية، وخوله بنت حكيم، وقيل هي أم رشيك بنت جابر من بني أسد عن عيل 

بن احلسني)15(.

ثالثًا: وجوب تخيير النساء

فقد كان حيق له  دون أمته أن خُيري النساء بني إرادته ومفارقته؛ لقوله تعاىل: 
ُأَمتِّْعُكنهَّ  َفَتعاَلنْيَ  َوِزيَنَتها  ْنيا  الدُّ ياَة  احْلَ ُتِرْدَن  ُكْنُتنهَّ  إِْن  أَلْزواِجَك  ُقْل  بِيُّ  النهَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا 
اَر اآلِخَرَة َفإِنهَّ الَل َأَعدهَّ  ْحُكنهَّ َساحًا َجِياًل * َوإِْن ُكْنُتنهَّ ُتِرْدَن الَل َوَرُسوَلُه َوالدهَّ َوُأَسِّ

لِْلُمْحِسناِت ِمْنُكنهَّ َأْجرًا َعِظيم﴾)16(.

رابعًا: تحريم نكاح اإلماء عليه بالعقد

أن  له  جيوز  الذي  الوقت  يف  ويتزوجها،  غريه  أَمة  عىل  العقد    له  حيق  ال 
ينكح اإلماء بملك اليمني لقوله تعاىل: ﴿َوما َمَلَكْت َيِميُنَك﴾)17(، وقد كانت مارية 
القبطية  ممن ملكها  بملك اليمني، كذلك صفية وهي مرشكة، فكانت عنده 

إىل أن أسلمت فاعتقها وتزوجها)18(.

خامسًا: حرمة االستبدال بنسائه والزيادة عليهن

فمن  ومفارقته،  إرادته  بني  نسائه  بعض  النبي  َخرّي  أن  بعد  جاء  احلكم  وهذا 
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 عىل  النبي  بإقامتها مع  تعاىل عىل حسن صنيعها  اهلل  بالبقاء معه كافأها  رغبت 
َل ِبِنهَّ ِمْن َأْزَواٍج  الضيق الدنيوي فقال تعاىل: ﴿ال َيِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوال َأْن َتَبدهَّ
َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهّن﴾)19(، يقول البحراين: »إن ما ُذكر من التحريم يف املوضعني 

املذكورين هو ظاهر سياق اآليات إال أن أخبارنا قد شددت يف إنكاره«)20(.

سادسًا: تحريم زوجاته على غيره

وقد حرم تعاىل زوجات النبي  عىل غريه بنص قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن َلُكْم 
ِ َوال َأْن َتْنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَبدًا﴾)21(، وهذا التحريم )عىل  َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللهَّ
 اأُلمة إنام هو للنهي الوارد يف القرآن ال لتسميتهن بأمهات املؤمنني يف قوله تعاىل:

ْم﴾، وال لتسميته  والدًا، ألن هذه التسمية إنام وقعت عىل وجه  هاُتُ ﴿َوَأْزواُجُه ُأمهَّ
املجاز ال احلقيقة()22(، وقد قيل إن سبب هذا التحريم أن طلحة بن عبيد اهلل قال: 
لئن ُقبض رسول اهلل  ألنِكحن عائشة بنت أيب بكر، وقيل أن رجلني قاال: أينكح 
يريد  احدمها  وكان  نساءه،  لنكحنا  مات  لئن  واهلل  نساءه،  ننكح  وال  نساءنا  حممد 

عائشة واآلخر يريد أم سلمه، فبلغ ذلك رسول اهلل  فتأذى، فنزلت اآلية)23(.

سابعًا: عدم وجوب القسمة بين زوجاته

مل يكن واجبًا عىل رسول  أن يقّسم بني زوجاته، ومع ذلك فعله  تفضاًل 
ِمْنُهنهَّ  َتَشاُء  َمْن  ﴿ُتْرِجي  منه، وطلبًا للعدل وان ال ُينسب إليه اجلور، لقوله تعاىل: 
َوُتْؤِوي إَِلْيَك َمْن َتَشاُء َوَمْن اْبَتَغْيَت ِمهَّْن َعَزْلَت َفال ُجَناَح َعَلْيَك َذلَِك َأْدَنى َأْن َتَقرهَّ 
ُ َعِليًم  ُ َيْعَلُم َما ِف ُقُلوبُِكْم َوَكاَن اللهَّ ُهنهَّ َواللهَّ َزنهَّ َوَيْرَضْوَن بَِم آَتْيَتُهنهَّ ُكلُّ َأْعُيُنُهنهَّ َوال َيْ
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َحِليًم﴾)24(، ألن معنى اإلرجاء التأخري، وقد ذهب السيوري يف ذلك مذاهب حيث 
قال: »تدعوا من تشاء إىل الفراش وترجي من تشاء فال تدعوها، وترجي من تشاء 
فال تقسم هلن وُتْؤوي إليك من تشاء فتقسم هلن فَأرِجْأ )سودة، وجورية، وصفية، 
وأم  وحفصة،  )عائشة،  وآوى  شاء،  ما  بينهن  يقسم  وكان  حبيبة(  وأم  وميمونة، 

سلمة، وزينب«)25(. 

 ثامنًا: وجوب إجابة المرأة إذا رغب فيها رسول الله

فقالوا  وزيد،  جحش  بنت  زينب  قضية  من  الفقهاء  استفادُه  الوجوب  وهذا 
برضورة إجابة املرأة التي رغب رسول اهلل  فيها ولو كانت خلية)26(، وان كان 
َعَلْيِه   ُ اللهَّ َأْنَعَم  ِذي  لِلهَّ َتُقوُل  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  له مورد، ولكن قوله  يتحقق  مل  انه  الظاهر 
َشى  ُ ُمْبِديِه َوَتْ ِفي ِف َنْفِسَك َما اللهَّ َ َوُتْ ِق اللهَّ َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتهَّ
َعىَل  َيُكوَن  لَِكْي ال  ْجَناَكَها  َزوهَّ َوَطرًا  ِمْنَها  َزْيٌد  َقَض  َفَلمهَّ  َشاُه  َتْ َأْن  َأَحقُّ   ُ َواللهَّ النهَّاَس 
ِ َمْفُعواًل﴾)27(،  امْلُْؤِمننَِي َحَرٌج ِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمْنُهنهَّ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اللهَّ
والذي أخفاه  يف نفسه هو أن اهلل سبحانه اعلمه أهنا ستكون من أزواجه، وان 
عليك  امسك  له:  قال  زينب،  أطّلق  أريد  له:  وقال  زيد  جاء  فلام  سيطلقها،  زيدًا 
زوجك، فقال سبحانه: مل قلت امسك عليك زوجك وقد علمت أهنا ستكون من 
أزواجك؟)28(، كذلك فانه  أخفى رغبته بالزواج منها بناء عىل العلم الذي عنده 

عىل أهنا ستكون زوجته)29(.
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المطلب الثاني

اختصاصاته  الجسدية

 واختصاصاته  هذِه تتعلق بقضايا ختص جسده الرشيف التي امتاز به يف 
َخلقه عن غريه من أبناء جنسه، وهذا ما سيتضح يف االختصاصات اآلتية:

أواًل: إتساع مدارك الحس لديه

من املمكن القول ان مقام النبوة يقتيض أن تكون مدارك النبي  أوسع مدًى 
مما هي عليه يف املعتاد؛ وذلك حتى يتمكن من التعامل مع عامل الغيب، ومن هنا أعده 
سبحانه وتعاىل إعدادا خاصًا يتيح له تلقي الوحي من جربائيل  ورؤيته والسامع 
منه، وما يتبعه من رؤية ما سواه من الغيبيات كاملالئكة واجلن والشياطني، أو سامعه 
لعذاب القرب ونحوه، فكان من الطبيعي أن يسمع ما ال يسمعه غريه، أو يبرص ما ال 

يبرصه سواه.

اثناء   يف   جلربائيل  لتقرر رؤيته  الروايات  وعىل هذا األساس جاءت 
– ورؤيُته للمالئكة وهي تساند املؤمنني  – سواء عند مبعثه أو بعده  تلقي الوحي 
يوم بدر، ورؤيته إلبليس )لعنه اهلل( حني تعرض له يف صالة الكسوف، وغريها من 

املواضيع.
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ومن ذلك ما نقله انس بن مالك، أن النبي  قال: )أمتوا الركوع والسجود، 
فو الل اين أراكم من خلف ظهري، إذا ركعتم وسجدتم()30(.

وقد  وحي  أو  اهلام  جمرد  ال  برصية  رؤية    لديه  الرؤية  أن  عىل  دليل  وهذا 
َقرر ذلك احلافظ بن حجر يف الفتح يف تعليقه عىل احلديث املتقدم فقال: »ولو كان 
مقصده جمرد العلم ملا كان لتقييده عليه الصالة والسالم بالرؤية من وراء ظهره أية 

فائدة«)31(. كذلك امتاز بتفوق سامعه.

ثانيًا: تنام عينه وال ينام قلبه

وهذا من خصوصياته أيضا، وقد جاءت األحاديث الصحيحة بذلك منها ما 
روته عائشة، أهنا قالت: يا رسول اهلل تنام قبل أن توتِر؟ فأجاهبا : )تنام عيني وال 

ينام قلبي()32(. 

ثالثًا: طيب َعَرِقه وريحه ولين ملمسه

وقد اختص  بطيب رائحته وَعَرقه، ولني ملمسه، إحسانًا يف خلقته وإكاماًل 
ملحاسنه، وقد بان ذلك من خالل أحاديث اثبتت هذِه املزايا منها قول انس بن مالك: 
»دخل علينا النبي  فجلس عندنا فَعَرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تنّشف 
ذلك الَعَرق فتعرصه يف القارورة، فاستيقظ النبي  فقال: )يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعني؟(، قالت: هذا َعرُقك نجعله يف طيبنا، وهو أطيب من الطيب، يقول أنس: 

 .)33(») ما شممت مسكًة وال عبريًا أطيب رائحة من رائحة رسول اهلل
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وهناك أحاديث دالة عىل لني ملمسه  منها حديث انس بن مالك الذي قال: 
 .)34(» وال مسست خزة وال حريرة ألني من كف رسول اهلل ...«

رابعًا:التبرك بآثاره كوضوئه وريقه وشعراته

الربكة: كلمة تدل عىل الكثرة والنامء، وكونه  معدن اخلري ومواطن الربكة 
ال خيتلف عليه اثنان، فضاًل عن بركته يف ذاته وآثاره مضافًا إىل أفعاله وأقواله، وَمن 
غريه أحق هبذا سواه، وقد كانت قضية التربك به  وبآثاره مثار اهتامم الصحابة 
مجيعًا فكانت اسعد حلظاهتم حني يظفرون بيشء من آثاره الرشيفة، ُمنيًة يف الربكة، 
وقد نقل لنا أصحاب الصحاح والسنن أحاديث كثرية تدل عىل ذلك منها ما رواه 
  م رسول اهلل  ر بن خمرمة قوله يوم احلديبية: »فو اهلل ما تَنخَّ البخاري عن املسوَّ
كادوا  توضأ  وإذا  وجلده،  وجهه  هبا  فدلك  منهم  رجل  كف  يف  وقعت  إال  نخامة 
نقل  حيث  بشعره  املسلمني  تربك  عن  نقلوا  وكذلك  وضوئه«)35(.  عىل  يقتتلون 
البخاري عن عثامن بن عبد اهلل انه قال: »أرسلني أهيل إىل أم سلمه  بقدح من 
ماء، فأخرَجْت يل وعاء فيه ثالث شعرات للنبي  فحركته يف املاء، فرشبت منه، 

وكان إذا اشتكى احد وأصابته عني جاءها بإناء«)36(.

كذاك فأهنم يتربكون بلباسه أيضًا، من ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد 
انه قال: »)اكتسى النبي  بربدٍة قرأها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول اهلل 
ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال : )نعم(، فلام قام النبي  المه أصحابه وقالوا: 
ما أحسنت حني رأيت النبي  أخذها حمتاجًا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت انه 
ال ُيسأل شيئًا فيمنعه، فقال هلم: رجوت بركتها حني لبسها  لعيلِّ ُأكفن فيها«)37(. 
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خامسًا: اشتداد المرض عليه

إنام يكون ابتالء اإلنسان عىل قدر مكانته ومنزلته، فكّلام عظمت مكانة اإلنسان 
زيادة  بالًء،  الناس  اشد   هم  األنبياء  اشد، وبذا يكون  البالء عليه  ربه كان  عند 
حلسناهتم، ومضاعفة ألجرهم، وأشدهم يف ذلك نبينا ، وصور االبتالء عديدة، 
التي تدل عىل  أيدينا مجلة من األحاديث  باألمراض واألسقام، وبني  منها االبتالء 
شدة املرض الذي كان يلحق بالنبي  ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد 
اهلل بن مسعود انه قال: »دخلت عىل النبي  وهو يتوعك فمسسته بيدي، فقلت: 
يا رسول اهلل انك لتتوعك وعكًا شديدًا، قال : )اجل كم يوعك رجالن منكم(، 
قلت: ذلك بان لك اجرين، قال : )نعم، ما من مسلم يصيبه أذًى من مرض فم 

سواه، إال حط الل سيئاته، كم حتط الشجرة ورقها()38(. 

سادسًا: شق صدره وإزالة حظ الشيطان منه

 هذه احلادثة رويت يف كتب اجلمهور فقط إذ اعتربوها من إرهاصات النبوة، 
واعدادًا للرسالة، وعصمة للفؤاد وتطهرًا للجنان وهي كام رواها مسلم: »عن انس 
بن مالك: أن رسول اهلل  آتاه جربائيل، وهو يلعب مع الغلامن، فأخذه ورصعه، 
الشيطان  فقال: هذا حظ  علقة،  منه  واستخرج  القلب،  فاستخرج  قلبه،  فشق عن 
منك، ثم غسله يف طشت من الذهب بامء زمزم، ثم أَلَمه، ثم أعاده يف مكانه...، قال 

انس: وقد كنت أرى اثر ذلك املخيط يف صدره«)39(.

هذا فيام خيص مدرسة اجلمهور، أما مدرسة اإلمامية، فإهنا رفضت هذِه الرواية 
مجلًة وتفصياًل، فقال عنها الطربيس: »مما ال يصح ظاهره، وال يمكن تأويله إال عىل 



إختصاصات النبي  ملاذا؟

36

التعسف البعيد، ألنه كان طاهرًا مطهرًا من كل سوء وعيب، وكيف يطهر القلب 
فيها من مثل  أن من اجلمهور ممن طعن  باملاء«)40(، ووجدت  فيه من االعتقاد  وما 

)حممد حسنني هيكل( و )حممود أبو رية()41(.
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المطلب الثالث

اختصاصاته  في بعض األحكام التكليفية

 هناك بعض األحكام التكليفية التي كانت مستحبة ألمته وعليه واجبة فمنها:

أواًل: قيام الليل والتهجد ووجوب الوتر على األمة

بِِه  ْد  َفَتَهجهَّ ْيِل  اللهَّ ﴿َوِمْن  تعاىل:  قوله  بدليل  عليه  فريضته  األمامية عىل  أمجعت 
َناِفَلًة َلَك﴾)42(، وقد ثبت عندهم ذلك باإلمجاع)43(. 

يف  الشافعي  منهم  العلم،  أهل  من  الكثريون  وتابعه  عباس،  ابن  ذهب  واليه 
احد قوليه، وكثري من املالكية، ورجحه الطربي يف تفسريه)44(، واستدل عىل ذلك 
ْد بِِه َناِفَلًة َلَك﴾ أي نفاًل لك، أي فضاًل: )زيادة عن  ْيِل َفَتَهجهَّ بقوله تعاىل: ﴿َوِمْن اللهَّ
ْيَل إاِلهَّ َقِلياًل  فرائضك التي فرضُتها عليك(، كام يدل عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ُقِم اللهَّ
* نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل * َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرتِياًل﴾)45(، ويف هذا املقام 
روت عائشة عن رسول اهلل  انه قال: )ثالث هن عيّل فرائض ولكم سنة، الوتر 

والسواك وقيام الليل()46(.

أما وجوب الوتر عليه فمتفق عليه عند عامة املسلمني ألنه من العبادات الواقعة 
بالليل فهو من مجلة التهجد)47(. 
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ثانيًا: وجوب السواك عليه

 يف الوقت الذي هو مستحب  مما أمجعت عليه األمة وجوبه السواك عليه 
بالوضوء لكل صالة،  أمر    لألمة، حلديث عبد اهلل بن حنظلة: »إن رسول اهلل 
طاهرًا وغري طاهر، فلام شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صالة«، ويف لفظ )وضع 

عنه الوضوء إال من حدث()48(. 

ثالثًا: صيام الوصال

ما عليه األمة اختصاصه  بإباحة صيام الوصال له دون أمته )49(، فقد ورد 
انه  هنى عن الوصال، فقيل له انك تواصل، فقال : )إين لست كهيئتكم، إين 

أطعم وأسقى()50(. 

رابعًا: القتال في الَحَرم

وقد  أمته،  دون  مكة  يف    له  املباحات  من  بأنه  عليه  اتفقوا  مما  أيضا  وهذا 
يل  فال  الناس،  يرمها  ل  الل،  حرمها  مكة  )إن   : قوله  من  ذلك  عىل  استدلوا 
المرئ يؤمن بالل واليوم األخر أن يسفك با دمًا، وال يعضد با شجرة، فإن أحد 

ترخص بقتال رسول الل فقولوا: إن الل أذن لرسوله ول يأذن لكم()51(. 

خامسًا: دخول مكة بغير إحرام

َمْن قال من الفقهاء ال جيوز ملكلف أن يدخل مكة بغري إحرام قال: إن دخول 
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قد  ، وهذِه اخلاصية  به  بغري إحرام كان خاصًا  يوم فتحها   مكة  اهلل  رسول 
ترتب عليها اثر رشعي)52(. 

سادسًا: القضاء بعلمه، والقضاء لنفسه

أمرًا   بعلمه  القايض أن يقيض بعلمه جعل ما قىض به رسول اهلل  من منع 
جائزًا؛ وذلك لقضائه  هلند بنت عتبة وقوله هلا: خذي من ماله ما يكفيك)53(. 
كام ُجعل له  إباحة القضاء لنفسه؛ الن املنع من ذلك يف حق األمة للريبة، وهي 

منتفية عنه قطعًا، ومثله القضاء يف حالة الغضب)54(.

سابعًا: وجوب الصالة عليه في الصالة

فمن مل يصل عليه وخصوصًا يف التشهد الذي ييل الركعة الثانية فصالته باطلة 
وَن َعىَل  َ َوَمالئَِكَتُه ُيَصلُّ باإلمجاع، وقد اوجب تعاىل الصالة عليه بقوله تعاىل: ﴿إِنهَّ اللهَّ

ُموا َتْسِليًم﴾)55(. وا َعَلْيِه َوَسلِّ ِذيَن آَمُنوا َصلُّ ا الهَّ َ بِيِّ َيا َأيُّ النهَّ

ثامنًا: مشاورة أصحابه في األمر 

اختلف العلامء يف فريضة املشاورة عىل رسول اهلل، مع اتفاقهم عىل سنيتها عىل 
عىل  األمر  هذا  البعض  محل  وقد  اأَلْمِر﴾)56(،  ِف  ﴿َوشاِوْرُهْم  تعاىل:  لقوله  غريه، 
الندب أو اإلرشاد، لفقدان دليل يصلح إلثبات الفريضة، أما البقية فقد اتفقوا عىل 
الدنيا، كاحلروب  املتقدم عىل أن يشاور يف أمور  القرآين   للنص  فريضتها عليه 
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ومكايد العدو؛ الن استقراء ما شاور فيه الرسول  أصحابه يدل عىل ذلك، أما 
أمر الوحي فانه ال يشاور به أحدًا أبدا)57(. وهناك اختصاصات أخرى عرضنا عن 

ذكرها ُبعدًا عن اإلطالة فراجع مصادرها )58(.
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المطلب الرابع

 المحرمات المختصة به

 وهناك حمرمات عىل الرسول  هي حمللة عىل أمتِه ؛ الغرض منها تنزهيًا 
 عن سفاسف األمور، وإعالًء لشأنه؛ وذلك الن اجر ترك املحرم اكرب من  له 
اجر ترك املكروه، وبذلك يزداد رسول اهلل  علوًا عند اهلل يوم القيامة إضافة إىل 

مقامه يف الدنيا، ومن تلك املحرمات:

أواًل: حرمة الصدقة الواجبة عليه

 : قوله  منها:  ذلك  يف  املتواترة  والنصوص  الواجبة  الزكاة  هبا  واملقصود 
أوساخ  عن  الرشيف  ملنصبه  صيانًة  وذلك  الصدقة()59(؛  لنا  حتل  ال  بيت  أهل  )إنا 
الناس التي تعطى عىل سبيل الرتحم وتنبيء عن ذل اآلخذ، وأبدل هبا الفيء الذي 
يؤخذ عىل سبيل القهر والغلبة املنّبَئني عن ذل املأخوذ منه، وعز اآلخذ، ومشاركة 
أويل القربى له يف حتريمها ال يقدح يف االختصاص به؛ ألن حتريمها عليهم بسببه، 
وفاء  مع  اهلاشمي  غري  من  بل  مطلقًا،  عليهم  حترم  ال  أهنا  مع  إليه  عائدة  فاخلاصة 

نصيبهم من اخلمس بكفايتهم، وأما عليه  فإهنا حترم مطلقًا )60(.
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روى مسلم يف صحيحه عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب 
قول رسول اهلل : )إن هذه الصدقات إنم هي أوساخ الناس، وإهنا ال حتل ملحمد 

وال آلل حممد()61(. 

ثانيًا: حرمة أكله  ما له رائحة كريهة

هبا  يتأذى  لئال  منها  يمتنع  كان  )لكنه  عليه،  حمرمة  غري  إهنا  يقولون:  االمامية 
من يناجيه من املالئكة()62(. وقال آخرون: إن ذلك كان حمرمًا عليه بدليل ما رواه 
البخاري ومسلم من »ان رسول اهلل ُأيَت بقدر فيه خرضات من بقول، فوجد هلا رحيًا، 
فسأل فُأخرب بام فيها من البقول، فقال: قربوها، أي إىل بعض أصحابه فلام رآه كره 

أكلها، قال: كل فاين أناجي من ال تناجي«)63(. 

ثالثًا: حرمة نظمه الشعر والخط

ْعَر  الشِّ ْمَناُه  َعلهَّ ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  يف  وهو  باالّتفاق،    عليه  حرم  مما  وهو   
َعىَل  اْلَقْوُل  َوَيِقهَّ  َحّيًا  َكاَن  َمْن  لُِيْنِذَر   * ُمبنٌِي  َوُقْرآٌن  ِذْكٌر  إاِلهَّ  ُهَو  إِْن  َلُه  َيْنَبِغي  َوَما 
الشعر  لياقة  سبحانه  اهلل  »ينفي  قطب:  سيد  يقول  اآلية  هذه  عن  اْلَكاِفِريَن﴾)64(، 
بالرسول  وما ينبغي له، فللشعر منهج غري منهج النبوة، الشعر انفعال، وتعبري 
عن هذا االنفعال. واالنفعال يتقلب من حال إىل حال. والنبوة وحي، عىل منهج 
الثابت الذي حيكم الوجود كله، وال  يتبع ناموس اهلل  ثابت، عىل رصاط مستقيم، 
يتبدل وال يتقلب مع األهواء الطارئة، تقلب الشعر مع االنفعاالت املتحدة التي ال 

تثبت عىل حال«)65(، وعىل هذا حرم عليه ذلك.
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والرجز جائز عليه؛ ألنه ليس بشعر كام يقول البيهقي، الذي استدل عىل قوله 
هذا بام انشده  من الرجز وهو يشارك يف حفر اخلندق، وَمن قال من أن الرجز 
من الشعر قال: »ان هذا خاصة ليس بشعر؛ ألن الشعر ال يكون شعرًا إال أن يصدر 
عن قائله بقصد األشعار، وما كان ذلك يف ذكر النبي  هلذا الرجز الذي قاله«)66(.
ُه  طُّ وكذلك حيرم عليه اخلط، وذلك تأكيدا حلجته، وبيانًا ملعجزته قال تعاىل: ﴿َوال َتُ

بَِيِمينَِك﴾)67(، وقد اختلف هل كان  حيسنها أو ال؟)68(. 

رابعًا: حرمة خائنة األعين عليه

قيل هو الغمز هبا أي اإلحياء هبا إىل مباح من رضب أو قتل)69(، وهو مما حرم 
عليه  دون أمته إال يف حمظور، واألصل يف هذا التحريم عليه هو تنزيه مقام النبوة 
عنه، وقد استدل العلامء عىل حرمته بوقائع منها، أن النبي  يوم الفتح أمن الناس، 
إال أربعة منهم عبد اهلل بن أيب رسح، فاختبأ عند عثامن، فلام دعا رسول اهلل  إىل 
البيعة، جاء به فقال: يا رسول اهلل بايع عبد اهلل، فرفع رأسه فنظر إليه ثالثًا، كل ذلك 
يأبى، فبايعه بعد ثالث، ثم اقبل عىل أصحابه فقال: أما فيكم رجل رشيد يقوم إىل 
ما يف  اهلل  يا رسول  يدرينا  ما  قالوا:  ليقتله؟  بيعته  يدي عن  هذا حيث رآين كففت 

نفسك، هال أومأت بعينك، قال: انه ال ينبغي أن تكون لنبي خائنة األعني)70(.

خامسًا: حرمة نكاح الكافرة، واألمة، والممتنعة عن الهجرة

وهذا مما ُحرم عليه  أيضا؛ وذلك ألنه  ارشف من أن يضع ماءه يف رحم 
. كافرة؛ الن الكافرة تكره صحبة رسول اهلل
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معترب خلوف  نكاحها  كانت مسلمة؛ ألن  ولو  األمة،  نكاح  عليه  كذلك حيرم 
  العنت )أي الزنا( وهو معصوم عنه، أو لفقدان مهر احلرة، ونكاح رسول اهلل
غني عن املهر ابتدءًا، إذ جيوز له أن ينكح بغري مهر، وألن نكاحها يؤدي إىل رق الولد 

ومقام النبوة منزه عن هذا.

وكذلك حيرم عليه نكاح من وجبت عليها اهلجرة ومل هتاجر لقوله تعاىل: ﴿َيا 
َأَفاَء  ِمهَّا  َيِميُنَك  ِت آَتْيَت ُأُجوَرُهنهَّ َوَما َمَلَكْت  َأْزَواَجَك الالهَّ ا َأْحَلْلَنا َلَك  إِنهَّ بِيُّ  ا النهَّ َ َأيُّ
ِت َهاَجْرَن  تَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخاالتَِك الالهَّ َك َوَبَناِت َعمهَّ ُ َعَلْيَك َوَبَناِت َعمِّ اللهَّ

َمَعَك﴾)71(.

وأبو يوسف كان له رأي آخر عن مفهوم هذه اآلية فيقول: »ال داللة يف اآلية 
عىل أن الاليت مل هياجرن كن حمرمات عليه؛ ألن ختصيص اليشء بالذكر ال ينفي ما 

عداه«)72(. 

سادسًا: حرمة نزع المة الحرب إذا لبسها حتى يلقى عدوه ويقاتل

وهذا مما حيرم عليه  دون أمته لقوله : )ال ينبغي لنبي إذا أخذ المة احلرب 
وأذن ف الناس باخلروج إىل العدو أن يرجع حتى يقاتل()73(، وواضح من هذا انه 

. يشرتك يف هذه اخلصوصية مع األنبياء السابقني عليه

سابعًا: حرمة اإلهداء لينال أكثر مما أهدى

مَتُْنْن  ﴿َوال  تعاىل:  لقوله  أهدى  مما  أكثر  ليعطى  هيدي  ان    عليه  ُحّرم 
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عن  ذلك  نقل  األخالق،  واجل  اآلداب،  بأرشف  مأمور    ألنه  َتْسَتْكثُِر﴾)74(؛ 
عبد اهلل بن عباس وتبعه عىل ذلك عطاء وجماهد وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي 

والضحاك وغريهم)75(. 

ثامنًا: حرمة مد عينيه إلى ما متع الله به الناس

ْعَنا بِِه َأْزَواجًا ِمْنُهْم  نهَّ َعْيَنْيَك إىَِل َما َمتهَّ ُحرم عليه ذلك بنص قوله تعاىل: ﴿َوال مَتُدهَّ
نَيا لَِنْفتَِنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌ َوَأْبَقى﴾)76(، أي ال تنظرن إىل ما يف  َياِة الدُّ َزْهَرَة احْلَ
أيدهيم من النعم التي هي أشياء يشبه بعضها بعضًا، فان ما أنعمنا عليك وعىل من 
أكثر  والفتوح، وغريها،  والقرآن، واإلسالم،  النبوة،  النعم وهي  أنواع  من  اتبعك 

وأوفر مما آتيناهم)77(.

وهناك حمرمات أخرى واجبة عىل األمة جتاه نبيِّها أي مما وجب عىل األمة اإللتزام 
به جتاهه  من ذلك حتريم رفع صوت غريه عليه، ومناداته من وراء احلجرات، 
ِذيَن  لقوله تعاىل: ﴿ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النهَّبِّي﴾)78(، وقوله تعاىل: ﴿إِنهَّ الهَّ
ُجراِت َأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلوَن﴾)79(، وقد أوضح صاحب امليزان  ُيناُدوَنَك ِمْن َوراِء احْلُ
معنى اآلية بقوله: »أن املراد بالنهي عن التكلم قبل رسول اهلل  أي إذا كنتم يف 
جملسه وُسئِل عن يشء فال تسبقوه باجلواب حتى جُييب هو أواًل... ومعناه ال تسبقوه 
عىل  وأفعالكم  أقوالكم  تقدموا  ال  املعنى  أن  ومنها  به  يأمركم  حتى  فعٍل  أو  بقوٍل 
قول النبي  وفعله وال مُتِكنوا أحدًا يميش أمامه... وعليه فإن رفع الصوت فوق 
صوت النبي  باجلهر له بالقول معصيتان موجبتان للحبط فيكون من املعايص 

غري الكفر ما يوجب احلبط«)80(. 
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إن دلت عىل  لذكرها وهي  املجال  يسع  أخرى ال  كثرية  اختصاصات  وهناك 
الفذ، ألنه جيب  القائد  العظمة والتميز يكونان من صفات  أن  فإنام تدل عىل  يشء 
أن يكون متميزًا عن رعيته، فكيف بمن كانت امتيازاته قد وهبتها له السامء؛ وذلك 
ألنه اخلاتم، وألنه املبعوث رمحة للعاملني، وألنه الضياء الذي أضاء طريق اإلنسانية 
وارسى دعائم هدهيا من خالل الرسالة السمحاء التي منحته االوسمة واالمتيازات 

حتى خاطبته السامء قائلًة: ﴿َوإِنهََّك َلَعىل ُخُلٍق َعِظيٍم﴾)81(.
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... الخاتمة ...

بعد هذه الوقفة املباركة مع ما إختص به النبي االكرم  دون سائر االنبياء، 
نود أن نقف عىل بعض مما توصل إليه البحث من نتائج:

ثبت أن قسام من بني البرش يستطيعون أن يصلوا اىل املراتب العليا واملقامات . 1
التي منحها اهلل تعاىل لإلنسان وذلك من خالل إطاعتهم للموىل عز  الكربى 

وجل واالستعداد النفيس والروحي لذلك.

ثبت أن اهلل سبحانه وتعاىل قد حبا نبينا حممدًا  باختصاصات جسدية كثرية، . 2
بحيث جعل املسلمني يتبارون فيام بينهم للتربك ببصاقه الرشيف طمعًا بالشفاء.

توصل البحث إىل انه  بقدر ما متتع به من إختصاصات كذلك حرمت عليه . 3
. أمور أخرى، كتحريم الصدقة عليه، إكراما له وألهل بيته

اتضح أنه  كانت له خمتصات يف بعض األحكام التكليفية، كوجوب صالة . 4
الليل عليه، يف حني كانت مستحبة المته.

تبني أن املقام السامي للرسول  قد شمل حتى االختصاصات االجتامعية . 5
التي تأطرت بقضية النكاح والتي تعددت جوانبها ومل يشاركه أحد من األنبياء.
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... ملخص البحث ...

إن البحث يف أحاديث الرسول الكريم  غاية سامية، يسعى إليها كل مسلم 
مؤمن، حيب اهلل ورسوله، ويقتفي اثأر صحابته رضوان اهلل عليهم، السيام ان كانت 
هذه األحاديث يف العلم والتعلم، فرسول اهلل  هو الذي قد رسخ قواعد العلم، 
ووضع رشوط التعلم، وحدد وظائف املعلم واملتعلم، يف نصوص أحاديثه الرشيفة.

حتى  والتعلم،  العلم  يف  الكريم  نبينا  أحاديث  نقرا  ونحن  كثريًا،  افدنا  لقد 
النفسنا  نخط  ان  من  املباركة  األحاديث  هذه  خالل  من  متكنا  إننا  القول  تستطيع 

طريقًا نسري عليه يف التعليم مستقبال ان شاء اهلل.

بعنوان:  األول  كان  فصلني،  عىل  فجعلناه  البحث،  هلذا  منهجا  وضعنا  وقد 
ومكانة،  اإلسالم،  منهج  عن:  فيه  حتدثنا  اإلسالم(،  يف  وأمهيتها  والتعليم  )التعلم 
اإلسالم، وطريقة  والعلامء يف  العلم  الرشيف، ومكانة  احلديث  وأمهية   ، حممد 
التعليم يف  بنبذة خمترصة عن أهم معاهد  التعليم عند املسلمني األوائل، كام حتدثنا 

اإلسالم، وأخريا تكلمنا عىل آداب املعلم واملتعلم، ووظائف كل منهام. 

فقد  والتعلم(،  العلم  يف  النبوية  )األحاديث  وعنوانه:  الثاين،  الفصل  ويف 
جعلناه عىل مبحثني: األول يف األحاديث الواردة يف فضل العلم والتعلم، والثاين يف 

األحاديث الواردة يف أفات العلم، وعلامء السوء.
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...Abstract...

Delving into the speeches of the blessed messenger (Peace be 
upon him and his progeny) is of sublimity; a believing Muslim , who 
adores Allah and His messenger and follows suit of his companions 
( May Allah be pleased with them) , exerts himself to have such a 
target. Chiefly, the speeches manipulate science and learning : it 
is the messenger of Allah who erects the cornerstones of science, 
strikes the conditions of learning and sets bounds to both the teacher 
and disciple at many sacred texts of his speeches.      

It is to declare that we, without measure, exploit the acts of 
reading the speeches of our benevolent prophet (Peace be upon him 
and his progeny) in science and learning to the extent each ploughs 
a path in line with his near future process of learning at the will of 
Him. 

The study is bifurcated into two chapters ; the first is entitled 
as Importance of Learning and Education in Islam  in which we 
tackle the ideology of Islam, the niche of Mohammed (Peace be 
upon him and his progeny), the importance of the sacred speeches 
[Hadeeth], the rung of science and scientists in Islam and deduction 
methodology of the Islamic pioneers. Also briefly we do take hold of 
the most important institutes of education in Islam. Finally we come 
across both ethics and function of the teacher and the disciple. 

The second chapter , entitled as Prophetic Speeches about 
Science and Learning, consists of two sections; the first deals with 
the advantages of science and learning, the second focuses upon the 
speeches concerning with the blight of science and scientists of evil. 
Last but not least , the research paper terminates in a conclusion and 
recommendation.   
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... المقدمة ...

إن البحث يف أحاديث الرسول الكريم  غاية سامية، يسعى إليها كل مسلم 
مؤمن، حيب اهلل ورسوله، ويقتفي اثآر صحابته رضوان اهلل عليهم، السيام ان كانت 
هذه األحاديث يف العلم والتعلم، فرسول اهلل  هو الذي قد رسخ قواعد العلم، 
ووضع رشوط التعلم، وحدد وظائف املعلم واملتعلم، يف نصوص أحاديثه الرشيفة.

حتى  والتعلم،  العلم  يف  الكريم  نبينا  أحاديث  نقرأ  ونحن  كثريًا،  افدنا  لقد 
النفسنا  نخط  ان  من  املباركة  األحاديث  هذه  خالل  من  متكنا  إننا  القول  تستطيع 

طريقًا نسري عليه يف التعليم مستقبال ان شاء اهلل.

بعنوان:  األول  كان  فصلني،  عىل  فجعلناه  البحث،  هلذا  منهجا  وضعنا  وقد 
ومكانة  اإلسالم،  منهج  عن:  فيه  حتدثنا  اإلسالم(،  يف  وأمهيتهام  والتعليم  )التعلم 
اإلسالم،  يف  والعلامء  العلم  ومكانة  الرشيف،  احلديث  وأمهية   ، حممد  النبي 
معاهد  أهم  عن  خمترصة  بنبذة  وحتدثنا  األوائل،  املسلمني  عند  التعليم  وطريقة 
التعليم يف اإلسالم، وأخريا تكلمنا عىل آداب املعلم واملتعلم، ووظائف كل منهام. 
ويف الفصل الثاين، وعنوانه: )األحاديث النبوية يف العلم والتعلم(، فقد جعلناه عىل 
مبحثني: األول: يف األحاديث الواردة يف فضل العلم والتعلم، والثاين: يف األحاديث 
الواردة يف أفات العلم، وعلامء السوء. ثم اهنينا البحث بخامتة و أوجزت فيها أهم ما 

توصلنا إليه من نتائج. 
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الفصل األول

التعلم والتعليم وأهميتهما في اإلسالم

 أواًل: منهج اإلسالم ومكانة النبي محمد

يف بداية احلديث عن العلم والتعليم وأمهيتهام يف حياة املسلمني، ينبغي التعرف 
الفلسفة  بني  الذي وفق  الوحيد  الدين  فاإلسالم هو  منهجا،  بوصفه  عىل اإلسالم 

والدين، والروح واملادة، والدنيا و اآلخرة. 

كام ان الدين املتفرد، الذي تناول هضم أطوار احلياة املختلفة، فدعا إىل العلم 
بنوعيه: الرشعي والكوين، وعد الكون مسخرا يف خدمة اإلنسان)1(.

 واإلسالم دستور اهلي، حدد بموجبه ما يالئم طبيعة اإلنسان يف شتى العصور 
 من خالل اآليات القرآنية الكريمة التي  واألحوال)2(. وقد أوضح رسول اهلل 
كان  التي  الرشيفة  النبوية  األحاديث  خالل  ومن  عليه،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  انزهلا 

يقوهلا عليه الصالة والسالم يف مناسبات عدة. 

ووحد  األفكار،  فوحد  لإلنسانية،  نبيًا    حممد  العظيم  الرسول  جاء  لقد   
الرجل  واختيار  والقدوة،  العقيدة،  دعائم:  ثالث  عىل  اإلنسان  وبنى  األهداف، 
املناسب للعمل املناسب، فالرسول  قدوة لآلخرين يف السلم واحلرب، أخالقًا 
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وسلوكا ومعاملة ومنهجًا وأسلوبا للحياة، فكان نبيًا ورسواًل ومعلاًم ورائدًا وزعياًم 
وقائدًا)3(. قال الرسول اهلل : )إنم بعثت معلًم()4(.

دقيقة،  وحكمة  عميق،  واسع  إيامن  من  حيمله  بام  الكريم  النبي  استطاع  لقد 
وشخصية فذة، وبفضل هذا الكتاب الساموي املعجز، الذي ال تنقيض عجائبه، بعث 
احلياة يف اإلنسانية، فقد عمد إىل الذخائر البرشية التي كانت قد أضاعتها اجلاهلية 
والكفر، فاوجد فيها، بإذن اهلل، اإليامن والعقيدة، وبعث فيها الروح اجلديدة، وأوقد 

مواهبها، ثم وضع كل واحد يف حمله فكأنام خلق له)5(.

فانفتح عىل  البرشية  الطبيعة  النبوة عىل قفل   مفتاح  النبي حممد  لقد وضع 
ما فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب، أصاب اجلاهلية يف صميمها، و أرغم 
يفتتح عهدًا سعيدًا، ذلك هو  و  ينحو نحوًا جديدًا  ان  العنيد بحول اهلل عىل  العامل 

العهد اإلسالمي الذي ال يزال غرة يف جبني التاريخ)6(.

ثانيًا: أهمية الحديث الشريف

  الكريم  الرسول  حياة  من  مهاًم  جزءًا  متثل  الرشيفة  النبوية  األحاديث  ان 
الفكرية  احلياة  يف  أمهيتها  تربز  هنا  ومن  تارخيي،  وقدر  أخالقية  جتربة  بوصفها 
واألخالقية والعلمية، وهي املصدر الثاين لفهم اإلسالم بعد القرآن الكريم، وهي 
وسلوكهم  بأخالقهم  يتميزوا  ان  إىل  املسلمني  دعا  الذي  اخلالد  الرتبوي  الرتاث 
القلوب يف  إىل   طريقة حمببة  للرسول  كانت  و  والعقائدية،  الفكرية  واجتاهاهتم 
العبارة وتأثريها، وهنا  املبارش، ويمتاز أسلوبه باإلجياز والصفاء وقوة  الوعظ غري 
صورة  يف  وإبرازها  املعاين،  توضيح  عىل  وقدرته  اللغة  من  ومتكنه  بالغته،  تستبني 



 آداب العامل واملتعلم يف أحاديث الرسول

62

جمسمة، ودقته يف التشبيه وال جدال يف ذلك، فقد كان الرسول  أفصح الناس، 
وأبينهم وابلغهم حجة، واعززهم حكام، وأعظمهم تأثريا يف النفوس، هلذا حرص 

املسلمون عىل حفظ أثاره فجمعوها ورشحوها... 

واألحاديث النبوية الرشيفة تناولت العبادات واملعامالت، وأخرى يف السياسة 
واالقتصاد واالجتامع، وغريها يف العلم والرتبية والقيم األخالقية)7(.

مسلم  كل  عىل  فريضة  بأنه  تعلمه،  ورضورة  العلم  أمهية    النبي  أكد  لقد 
من  خي  فقه  )جملس  قال:  عندما  العبادة  من  أعىل  منزلة  العلم  وأعطى  ومسلمة، 
وعلموه  العلم  )تعلموا  بقوله  واالحرتام  التواضع  عىل  وأكد  سنة(  ستني  عبادة 
تكونوا  وال  العلم،  علمتموه  ملن  وتواضعوا  والسكينة،  الوقار  وتعلموا  الناس، 
جبابرة العلمء(. ويكفي العلامء فخرًا أهنم جعلوا بمنزلة األنبياء بقوله عليه الصالة 

والسالم: )العلمء ورثة األنبياء()8(.

ثالثًا: مكانة العلم والعلماء في اإلسالم

لقد كان للعلم والعلامء مكانة عالية يف اإلسالم وصلت إىل درجة التقديس، 
القران الكريم و ويف احلديث الرشيف تشري إىل  فهنالك نصوص كثرية وردت يف 

فضل العلم والعلامء.

ال  ِذيَن  َوالهَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الهَّ َيْسَتِوي  َهْل  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  الكريم،  القرآن  ففي 
ِذيَن  الهَّ الُل  ﴿َيْرَفِع  وقوله:  اْلُعَلمُء﴾.  ِعباِدِه  ِمْن  الَل  َشى  َيْ ﴿إِنهَّم  وقوله:  َيْعَلُموَن﴾. 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت﴾. وغريها من اآليات الكريمة الكثرية يف  آَمُنوا ِمْنُكْم َوالهَّ
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)من يرد الل به خيا يفقهه ف   : هذا الباب، ويف احلديث النبوي الرشيف قوله 
الدين(، وقوله: )من سلك طريقا يطلب فيه علم سلك به طريقا إىل اجلنة وان املالئكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الل عنه وان العال ليستغفر له من ف السموات 
ومن ف األرض(. وقوله: )طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة( وغريها من 
العلم والعلامء)9(. وسنأيت إىل ذكر هذه األحاديث يف  األحاديث الرشيفة يف فضل 

الفصل الثاين من هذا البحث.

رابعًا: طريقة التعليم عند المسلمين األوائل

كان التعليم عند املسلمني األوائل يعتمد امجاال عىل التلقني واحلفظ، والسيام 
يف تعليم القرآن، وكان احلفظ من أهم رشوط العلم عند املسلمني، وربام كان ذلك 
راجعا إىل حاجتهم إىل االعتامد عىل الذاكرة أكثر من االعتامد عىل الكتابة، وقد كانوا 
يفخرون بالعلم الذي )حوته الصدور( ال بالعلم الذي )حوته السطور( وقد كان 
بعض علامء املسلمني يرى البدء باحلفظ قبل الفهم، فكان يقال: أول العلم الصمت، 

والثاين االستامع، والثالث احلفظ، والرابع العقل، واخلامس النرش)10(.

خامسًا: آداب المتعلم والمعلم ووظائفهما

 وهي مما نصت عليه أحاديث الرسول الكريم  وقد وجدنا ان خري من فصل 
فيها اإلمام الغزايل –رمحه اهلل-. ففي آداب املتعلم ووظائفه، ذكر الغزايل ما يأيت)11(:

تقديم طهارة النفس عن رذائل األخالق، ومذموم األوصاف، إذ العلم عبادة . 1
القلب وصالة الرس وقربة الباطن إىل اهلل تعاىل.
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ان يقلل عالئقه من االشتغال بالدنيا، ويبعد عن األهل والوطن، فان العالئق . 2
كلك،  تعطيه  حتى  بعضه  يعطيك  ال  »العلم  قيل:  ولذلك  وصارفة،  شاغلة 

فأنت يف إعطائه إياك بعضه عىل خطر«.

ان ال يتكرب املتعلم عىل املعلم، وال يتآمر عليه، بل يلقي إليه زمام أمره، ويذعن . 3
إال  ينال  ال  فالعلم  احلاذق،  املشفق  للطبيب  اجلاهل  املريض  إذعان  لنصيحته 

بالتواضع، وإلقاء السمع للمعلم. 

ان حيرتز املتعلم من اإلصغاء إىل اختالف الناس، سواء أكان ليدرسه من علوم . 4
عن  ويؤيسه  ذهنه  وحيري  عقله  يدهش  ذلك  الن  اآلخرة،  علوم  من  أم  الدنيا 

اإلدراك واالطالع.

ان ال يدع طالب العلم فنا من العلوم املحمودة، وال نوعا من أنواعه إال وينظر . 5
وإال  فيه،  التبحر  العمر طلب  ان ساعده  ثم  وغايته،  مقصده  ليطلع عىل  فيه، 

اشتغل باألهم منه، وان العلوم متعاونة، و بعضها مرتبط ببعض 

ان ال خيوض يف فن من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي الرتتيب، ويبتدئ . 6
باألهم.

ترتيبا . 7 مرتبة  العلوم  فان  قبله،  الذي  الفن  يستويف  حتى  فن،  يف  خيوض  ال  ان 
رضوريا، و بعضها طريق إىل بعض.

معرفة الكيفية التي تدرك هبا ارشف العلوم، ويراد بذلك شيئان، األول: رشف . 8
فان  الطب،  وعلم  الدين،  كعلم  وذلك  وقوته،  الدليل  وثاقة  والثاين:  الثمرة، 
الفانية، فيكون علم الدين  ثمرة احدمها احلياة األبدية، وثمرة األخرى احلياة 

ارشف.
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َاخرته . 9 ويف  بالفضيلة  وجتميله  باطنه،  حتليه  حياته،  يف  املتعلم  قصد  يكون  ان 
القرب من اهلل سبحانه، والرتقي إىل جوار املال األعىل من املالئكة واملقربني، 
ومباهاة  السفهاء  ومماراة  واجلاه  واملال  الرياسة  تعلمه  وراء  من  يقصد  وال 

األقران.

 ان يعلم نسبة العلوم إىل املقصد حتى يؤثر الرفيع القريب عىل البعيد، واملهم . 10
عىل غريه، بان جيمع بني مالذ الدنيا، ونعيم اآلخرة، كام نطق به القرآن، وشهد 
له من نور البصائر ما جيري جمرى العيان، فاألهم هو الذي يبقى أبد اآلباد)12(.

املال،  يقتنى  كام  يقتنى  »العلم  الغزايل:  قال  فقد  وآدابه،  املعلم  وظائف  يف  أما 
فله حال طلب واكتساب، وحال حتصيل يغني عن السؤال، وحال استبصار وهو 
التفكر يف املحصل والتمتع به، وحال تبصري وهو ارشف األحوال، فمن علم وعمل 
وعلم، فهو الذي يدعى عظيام يف ملكوت السموات، فانه كالشمس تيضء لغريها 
يعلم وال  الذي يطيب غريه وهو طيب، والذي  وهي مضيئة يف نفسها، وكاملسك 
يعمل به كالدفرت الذي يفيد غريه وال يقطع، واإلبرة التي تكسو غريها وهي عارية، 

وذبالة املصباح تيضء لغريها وهي حترتق، كام قيل:

ــــدت وق ــــة  ــــال ذب إال  ــــو  ه ــــا  حتــــرتق«)13(م وهــي  للناس  تــيضء 

ثم ذكر وظائفا ملن اشتغل بالتعليم، منها:

الشفقة عىل املتعلمني، وان يعاملهم مثل بنيه، قال رسول اهلل : )إنم أنا لكم . 1
مثل الوالد لولده()14(.

إفادة . 2 يطلب عىل  اهلل وسالمه عليه، فال  الكريم صلوات  بالرسول  يقتدى  ان 
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العلم أجرا، وال يقصد به جزاء وال شكرا، وإنام يعلم لوجه اهلل تعاىل، والتقرب 
إليه.

ان يعمل عىل نصح املتعلم، وذلك بان يمنعه من التصدي لرتبة التقرب إىل اهلل . 3
تعاىل، وترك املباهاة يف ذلك.

ان يزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريقة التعريض – أي بصورة غري مبارشة . 4
-، وال يرصح بذلك بأسلوب مبارش، وبطريق الرمحة،ال بطريق التوبيخ.

املتعلم، كمعلم . 5 نفس  يدرسها يف  التي ال  األخرى  العلوم  املعلم،  يقبح  ان ال 
اللغة مثال، إذا عادته تقبيح مادة علم الفقه، ومعلم الفقه عادته تقبيح مادة علم 

احلديث والتفسري..... وهكذا.

من . 6 فينفره  عقله،  يبلغه  ما ال  إليه  يلقى  فال  فهمه  قدر  باملتعلم عىل  يقترص  ان 
العلم، وان يكون مقتديا بالرسول الكريم  يف قوله: )نحن معارش األنبياء، 

أمرنا ان ننزل الناس منازهلم ونكلمهم عىل قدر عقوهلم(. رواه أبو داود.

ينبغي للمعلم ان يلقي إىل املتعلم العلوم الظاهرة، الالئق به تعلمها، وال يذكر . 7
له ما وراء ذلك من األمور الدقيقة الصعبة الفهم، حتى ال يفرت رغبته يف التعليم.

ان يكون املعلم عامال بعلمه فال يكذب قوله فعله، الن العلم يدرك بالبصائر . 8
والعمل يدرك باإلبصار، فإذا خالف العمل العلم منع الرشد، ولذلك كان وزر 
العامل يف معاصيه، أكثر من وزر اجلاهل، إذ يزل بزلته ناس كثريون ويقتدون 
)قصم ظهري رجالن، عال متهتك، وجاهل   : به، لذلك قال اإلمام عيل

متنسك، فاجلاهل يغر الناس بتنسكه، والعال يغرهم بتهتكه(. واهلل اعلم)15(.
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سادسا: نبذة عن أهم معاهد التعليم في اإلسالم

املساجد:  تعد املساجد مراكز ثقافية يف أول عهد اإلسالم، فقد ارتبطت الرتبية 
منذ  فيه  الدراسة  قامت حلقات  وقد  وثيقا،  ارتباطا  باملسجد  اإلسالم  والتعليم يف 

نشأ، واستمرت كذلك عىل مر السنني والقرون.

لقد كانت الدراسات أيام اإلسالم األوىل، دراسات دينية ترشح تعاليم الدين 
فاختذوه  املسجد،  مهمة  فهم  يف  التالية  عصورهم  يف  املسلمون  توسع  ثم  اجلديد، 
مكانا للعبادة، ومعهدا للتعليم، ودارا للقضاء، وكان أول مسجد انيشء يف اإلسالم 

مسجد قباء، وكانت تعقد فيه حلقات العلم)16(.

الُكتاب: لقد أصبح الكتاب بعد ظهور اإلسالم، املكان الرئيس للتعلم، وقد 
دعت إىل ظهوره حاجات التوسع يف نرش الدين، وانتقال العرب من حال البداوة 
إىل حال احلضارة، وقد استمتع بمكانة كبرية األمهية يف احلياة اإلسالمية، ألنه كان 
خاصة،  بصفة  القرآن  األطفال  تعليم  والن  القرآن،  الصغار  لتعلم  الرئيس  املكان 
كان أمرا عظيم اخلطر يف اإلسالم، حتى لقد عدَّ كثري من العلامء فرضا من فروض 
الكتاب:  من  نوعني  عرفوا  األوائل  املسلمني  ان  نقول  ان  وسعنا  ويف  الكفاية)17(. 
املعلمني،  منازل  يف  غالبا  يقوم  وكان  والكتابة،  القراءة  بتعليم  اخلاص  الكتاب 

والكتاب لتعليم القرآن ومبادئ الدين اإلسالمي وكان مكانه املسجد)18(.

املبكر،  اإلسالم  عهد  يف  باملنزل  اإلسالمي  التعليم  جرى  لقد  العلمء:  منازل 
يلتقي   دار األرقم بن أيب األرقم مكانا  الرسول  املساجد، يوم اختذ  وقبل نشأة 
  فيه بأصحابه ليعلمهم مبادئ الدين اجلديد، وفضال عن دار األرقم كان النبي
خاصة  ولظروف  ويزكيهم  ليعلمهم  املسلمون  حوله  ويلتف  بمكة،  بمنزله  جيلس 
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املنازل،  أهم هذه  و ومن  واملدرسني  للطالب  ملتقى  بعد  فيام  املنازل  غدت بعض 
منزل الشيخ الرئيس )ابن سينا(، ودار اإلمام الغزايل )رمحهم اهلل()19(.
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الفصل الثاني

األحاديث النبوية في التعلم والتعليم

أحسن  خيتار  فهو  املهذب،  واملريب  النفوس،  طبيب    اهلل  رسول  ان   
فيها  ينشطون  التي  األحوال  والسيام  أصحابه،  أحوال  ويتفقد  لإلرشاد  األوقات 
 باألمة،  للموعظة فيعظهم فيها، وال يكثر عليهم فيملوا، ويف ذلك بيان لرفقِه 

وشفقته عىل املسلمني، ليأخذوا منه ببساطه وحرص العن ضجر ومالل)20(.

يا رسول اهلل: فلقد اشتغلت   يقول األستاذ مصطفى حممد عامرة: »انعم بك 
بمهنة التدريس أكثر من سبعة عرش عاما، فعلمت ان أقوى التالميذ حتتاج إىل مران 
وحكمة واختيار وقت مناسب، وحصص حمدودة معينة قدر طاقة الطالب، و إال 
ولقد  النتيجة،  وساءت  السقوط،  وكثر  الفهم،  وضاع  العقل،  ومجد  الذهن،  كل 
شاهدت من أكثر حصصا اضافية، يشكو من اخليبة، ويئن من عدم فهم تالميذه، 
ولقد علقت يا رسول اهلل حكمتك الصادرة عن مرب ماهر، وطبيب مداو، وعظ 
فأنصتوا له، وحتدث فسمعوا قوله العذب، وأمر فاتبعوه، وهنى فاجتنبوا، وبذا دانت 
لك املعمورة كلها يا رسول اهلل، ووجدت أتباعا و أنصارا، تفانوا يف العمل بأقوالك 

الرشيدة«)21(.

وعىل هذا فأحاديث رسول اهلل  يف العلم والتعلم والتعليم ذات فوائد مجة 
خالصا  علمه  ليكون  اخلالد  النبع  هذا  من  ينهل  فكالمها  واملعلم،  العلم،  لطالب 

لوجه اهلل تعاىل.
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واألحاديث يف هذا الباب واسعة كثرية)22(، ولكن ال جمال لذكرها مجيعا يف هذا 
اختيار  لذا عملت عىل  العلمي،  البحث  الفصل، كي ال حيصل جتاوز عىل رشوط 

عدد من هذه األحاديث، وارتأينا تقسيمها عىل مبحثني:

األول: ضم )األحاديث الواردة يف فضل العلم والتعلم وآداهبا(.

والثاين: شمل عدد من )األحاديث الواردة يف بيان آفات العلم وعلامء السوء(.

أننا سنكتفي برشح حديثني فقط، يف كل مبحث من هذه  ونود ان نذكر هنا، 
أو  الصحاح  كتب  يف  جاءت  كام  األحاديث  بقية  ذكر  عىل  وسنقترص  املباحث، 
املسانيد، الن هذا ليس جمال رشحهام مجيعا، و إال جتاوزت صفحات هذا البحث 
املبحث األول )ثالثني( حديثا، ويف  لذا اخرتنا يف  أردت رشحها كلها،  إذا  املئات 

املبحث الثاين عرشة أحاديث فقط.
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المبحث األول

األحاديث النبوية في فضل التعلم والتعليم وآدابهما

قال رسول اهلل : )مثل ما بعثني الل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثي 
أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت املاء فانبتت الكأل والعشب الكثي، وكانت منها 
اجادب أمسكت املاء فنفع الل با الناس فرشبوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة 
تنبت كأل، فذلك مثل من فقه ف دين الل  إنم هي قيعان ال متسك ماء وال  أخرى، 
ونفعه ما بعثني الل به فعلم وعلم، ومثل من ل يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى الل 

الذي أرسلت به(.)23( 

بلغه  وإنام  أصال،  الدين  يف  يدخل  مل  من  إىل    النبي  أشار  احلديث:  رشح 
فكفر به، هو كاألرض الصامء امللساء املستوية التي يمر عليها املاء فال تنتفع به)24(. 
ويرضب لك النبي  مثل من قبل اهلدى وعلم علم غريه، وأفاد واستفاد، فنفعه 
اهلل ونفع به، وكان مصدر اخلري ومنبع الربكات، وسريته زكية ووجوده رمحة ونعمة، 
والثاين مل ينل اهلدى فكان كالصخر مل ينفع ومل ينتفع به، وإنام اختار  الغيث ليؤذن 
ُل اْلَغْيَث ِمْن َبْعِد ما َقَنُطوا َوَيْنرُشُ  باضطرار اخللق إليه، قال تعاىل: ﴿َوُهَو الهَِّذي ُيَنزِّ
َتُه﴾ وقد كان الناس قبل املبعث قد امتحنوا بموت القلب ونضوب العلم، حتى  َرْحَ
وبني  بينه  التي  للمشاهبة  بالغيث  املثل  رضب  وإنام  عنده،  من  برمحته  اهلل  أصاهبم 

العلم، فان الغيث حيي البلد امليت، والعلم حيي القلب امليت.)25(
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 قال النووي: معنى هذا التمثيل، ان األرض ثالثة أنواع فكذلك الناس، فالنوع 
األول من األرض ينتفع باملطر فيحيا بعد ان كان ميتا، وينبت الكأل فينتفع به الناس 
والدواب، والنوع األول من الناس يبلغه اهلدى والعلم، فيحفظه وحييا قلبه ويعمل 

به ويعلمه غريه فينتفع وينفع. 

الثاين من األرض ماال تقبل االنتفاع يف نفسها، لكن فيها فائدة وهي  والنوع 
إمساك املاء لغريها فينتفع هبا الناس والدواب، وكذلك النوع الثاين من الناس هلم 
قلوب حافظة، لكن ليست هلم أذهان ثاقبة، وال رسوخ هلم يف العلم، ويستنبطون به 
اإلحكام واملعاين وليس عندهم اجتهاد يف العمل به، فهم حيفظونه حتى جييء أهل 

العلم للنفع واالنتفاع فتأخذه منهم فتنتفع به، هؤالء نفعوا بام بلغهم. 

والثالث من األرض هي السباخ التي ال تنبت، فهي ال تنتفع باملاء وال متسكه 
إفهام  وال  حافظة،  قلوب  هلم  ليس  الناس  من  الثالث  فكذلك  غريها،  به  لينتفع 
واعية، فإذا سمعوا العلم ال ينتفعون به وال حيفظونه لنفع غريهم واألول للمنتفع 
النافع، والثاين للنافع غري املنتفع، والثالث لغريمها، و األول إشارة للعلامء، والثاين 

إىل النقلة، والثالث إىل من ال علم له وال نقل.)26(

ُه ال إِلَه إاِلهَّ الُل﴾: )فبدأ بالعلم، وان  قال رسول اهلل  يف قوله تعاىل: ﴿َفاْعَلْم َأنهَّ
العلمء هم ورثة األنبياء، ورثوا العلم من أخذه اخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا 

يطلب به علم، سهل الل له طريقا إىل اجلنة(.)27(

ثم  أوال،  يعلم  اليشء  القول والعمل: أي  قبول  العلم  رشح احلديث: فمعنى 
يقال ويعمل به، فالعلم مقدم عليهام بالذات، وكذا مقدم عليهام بالرشف، ألنه عمل 
معنى  به  مقصودا  إال  يكون  ال  العمل  بطال:  ابن  قال  البدن،  أعضاء  وهو  القلب 
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متقدما، وذلك املعنى هو علم ما وعد اهلل عليه من الثواب، وان اهلل تعاىل أمر:

بتوحيده وحتسني العقيدة فيه سبحانه، والثقة به، والتصديق بوجوده وانه الرب . 1
الصمد.

باستغفاره: أي طلب غفرانه ورجاء رمحته والتوبة والرجوع إليه يف كل األفعال، . 2
فمن  النبوة،  العلامء مرياث  والعمل، وقد ورث  القول  إىل  إشارة  فاالستغفار 
هنج منهجهم وفقه اهلل تعاىل لإلعامل الصاحلة، ويرس عسريه، وأزال آالمه، وفيه 

حث عىل طلب العلم، وتيسري سبل تعليمه. 

التبحر يف األحكام الرشعية وفهمها.. 3

القدوة بسيدنا أيب ذر بتنفيذ ما سمعه، والعمل به، وإرشاد الناس إىل حديث . 4
رسول اهلل ، أي ال ينثني عن عزيمته ولو قتل. 

االنتظام يف سلك الربانني الذين زاد إخالصهم هلل تعاىل، وشدة تعلقهم برهبم . 5
عند  الطمأنينة  هو  باحللم،واحللم  متصفون  حلامء  وتعليمه،  للعلم  حبهم  و 

الغضب.)28(

فقهاء(.  حكمء  ربانني  )كونوا  قال:    اهلل  رسول  عن    عباس  ابن  عن 
ويقال الرباين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره.)29(

قال رسول اهلل : )الن تغدو فتتعلم أية من كتاب الل تعاىل خي لك من ان 
تصيل مائة ركعة()30(. أخرجه ابن ماجة.
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)من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الل له طريقا إىل   : قال رسول اهلل 
اجلنة()31(. رواه البخاري، الدارمي.

قال رسول اهلل : )إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث، صدقة جارية، 
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له()32(. رواه البخاري.

قال رسول اهلل : )فضل العال عىل العابد كفضيل عىل أدناكم()33(. رواه ابن 
ماجة، الدارمي.

له طريقا إىل  فيه علم، سهل الل  يبتغي  )من سلك طريقا   : قال رسول اهلل 
اجلنة، وان العال ليستغفر له من ف السموات ومن ف األرض حتى احليتان ف املاء، 
ورثة  العلمء  وان  الكواكب،  سائر  عىل  القمر  كفضل  العابد،  عىل  العال  وفضل 
األنبياء، وان األنبياء ل يورثوا دينارا وال درمها، وإنم ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ 

بحظ وافر()34(.رواه ابن ماجة.

واألرض،  السموات  وأهل  ومالئكته  الل  )ان   : اهلل  رسول  قال 
الناس معلم  عىل  ليصلون  املاء،  ف  احلوت  وحتى  جحرها،  ف  النملة   حتى 

اخلي()35(.رواه الرتمذي.

قال رسول اهلل : )طلب العلم فريضة عىل كل مسلم()36(.رواه ابن ماجة.

قال رسول اهلل : )ما اعلم عمال أفضل من طلب العلم()37(. رواه الدارمي.

لتتجملوا تعلموه  وال  به،  وانتفعوا  العلم  )تعلموا   : اهلل  رسول   قال 
به()38(. رواه الدارمي.
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الناس إىل علمه،  )من جع علم  الناس اعلم؟ قال:  : أي  قيل لرسول اهلل 
وكل طالب علم غرثان إىل علم()39(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )من ل يكتب علمه، ل يعد علمه علم()40(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )قيدوا العلم بالكتاب()41(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )ال خي ف عبادة ال علم فيها، وال فهم فيه، وال قرآة وال 
تدبر فيها()42(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )تعلموا العلم فان تعلمه لل خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته 
تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمونه صدقة، وبذله ألهله قربة، ألنه 
معال احلالل واحلرام، ومنار سبيل اجلنة، واملؤنس ف الوحدة والوحشة، والصاحب 
عند  واملقرب  األعداء،  عىل  والسالح  الرضاء،  وف  الرساء  ف  والدليل  الغربة،  ف 
الغرباء، والزين عند اإلخالء، يرفع الل به أقواما فيجعلهم ف اخلي قادة يتدي بم، 
وأئمة ف اخلي تقتفى أثارهم، ويوثق بإعمهلم، وينتهي إىل أرائهم، واعلم ان العلم 

إمام العمل والعمل تابعة، ويلهمه الل السعداء، ويرمه األشقياء(.)43(

قال رسول اهلل : )العلم علمن: علم عىل اللسان فذلك حجة الل تعاىل عىل 
خلقه، وعلم ف القلب فذلك العلم النافع()44(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )العال واملتعلم رشيكان ف األجر()45(. رواه ابن ماجه.

وزدين ينفعني،  ما  وعلمني  علمتني،  بم  انفعني  )اللهم   : اهلل  رسول   قال 
علم()46(. رواه ابن ماجه.
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قال رسول اهلل : )علموا وبرشوا، ويرسوا وال تعرسوا()47(. رواه امحد بن 
حنبل.

قال رسول اهلل : )تعلموا تعلموا، فإذا علمتم فاعملوا()48(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )معلم اخلي واملتعلم ف األجر سواء()49(. رواه الدارمي.

رواه  املالئكة()50(.  عليهم  تصيل  واملتعلم  القرآن  )قارئ   : اهلل  رسول  قال 
الدارمي.

قيل لرسول اهلل : هل بقي يشء من العلم ال تعلمه؟ قال: )قد علم الل عز 
وجل خيا، وان من العلم ماال يعلمه إال الل()51(. رواه امحد بن حنبل.

واملرآة،  الرجل  يعلمه  حتى  الزمان  أخر  ف  العلم  )أبث   : اهلل  رسول  قال 
فإذا فعلت ذلك بم، أخذتم بحقي عليهم()51(.  احلر، والصغي والكبي،  والعبد 

رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )ان العلم واإليمن مكاهنم، من ابتغامها وجدمها()53(. رواه 
امحد بن حنبل.

قال رسول اهلل : )ان هذا القران مأدبة الل، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم(
)54(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )من علم علم، فليعلم الناس()55(. رواه الدارمي 

العلم وإنم  الدين،  ف  يفقهه  خيا  به  الل  يرد  )من   : اهلل  رسول   قال 
بالتعلم()56(. رواه البخاري.
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المبحث الثاني

األحاديث النبوية الواردة في آفات العلم وعلماء السوء

وقد اخرتنا منها عرشة أحاديث، واكتفينا برشح حديثني منها فقط.

)ان من ارشاط الساعة، ان   :  قال: قال رسول اهلل  عن انس بن مالك 
يرفع العلم، ويثبت اجلهل ويرشب اخلمر، ويظهر الزنا، وتكثر النساء ويقل الرجال 

و حتى يكون خلمسني امرأة القيم الواحد()57(. رواه البخاري.

لفناء  نذير مبني  الرب  ان  يقول األستاذ مصطفى حممد عامرة:  رشح احلديث: 
العامل، هذه اخلمسة التي يذكرها رسول اهلل ، فعىل قادة األمم االنتباه هلا واإلكثار 
العلم الرشعي  قادة األمم االنتباه هلا واإلكثار من  الصادر عن  العلم الرشعي  من 
َواْصَطرِبْ  َفاْعُبْدُه  َبْيَنُهَم  َوَما  ْرِض  َواأْلَ َمَواِت  السهَّ َربُّ  القائل:  الصادر عن احلكيم 
الن  علام،  احلديثة  االخرتاعات  يف  النبوغ  أعد  ال  أنا   ،َسِمّيًا َلُه  َتْعَلُم  َهْل  لِِعَباَدتِِه 
اغلبها للحروب الشعواء الرضوس املدمرة، وما احلروب املاضية ببعيدة، وإنام اعد 
والتجمل،  والتكمل  الدين،  آداب  فهم  وهو  والسنة  الكتاب  يف  التفقه  هو  العلم 
 و واين اخشى عىل األمم اإلسالمية من هذه  واالقتداء بأفعال خاتم املرسلني 

العوارض التي تنذر بدمارها، وهي:
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عدم العناية بعلوم الدين.. 1
فشو اجلهل.. 2
إدمان الشباب عىل اخلمر.. 3
تربج النساء وخالعتهن وخروجهن عىل آداب الدين.. 4
إعراض الشباب عن الزواج وهتتك الفتيات املائالت املميالت الفاتنات، . 5

اسأل اهلل السالمة.)58(

كتب عمر بن عبد العزيز: ولتفشوا السالم ولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم، 
فان العلم ال هيلك حتى يكون رسا، وان تعاليم الرشع: الصدق واألمانة والزهد 
بيئة  يف  الذميمة  اخلصال  تلك  رأيت  فإذا  واحلياء،  واالستقامة  والعفاف  والقناعة، 
ما فاحكم بنقص دينها وثلم إيامهنا وضعف إسالمها، وانتظر قرب يوم القيامة كام 
انبأنا  بذلك، وقد قال تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفساُد ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر بِم َكَسَبْت َأْيِدي النهَّاِس 
ُهْم َيْرِجُعوَن﴾، أي أصابت الناس املصائب باألزمة  لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الهَِّذي َعِمُلوا َلَعلهَّ
املزروعات،  يف  والريع  اإلنتاج  وقلة  الفيضان،  شدة  أو  اإلمطار،  وقلة  والقحط، 
وكساد التجارات، ووقوع املوتان يف الناس والدواب، وكثرة احلرق، وحمق الربكات 
من كل يشء بسبب معايص الناس وكثرة ذنوهبم وفجورهم، وتربج نسائهم وقال 
يعاقبهم عليها مجيعا يف  ان  قبل  و  الدنيا  أعامهلم يف  وبال بعض  »ليذيقهم  النسفي: 

اآلخرة«.)59(

الل ينفعه  ل  عال  القيامة،  يوم  عذابا  الناس  اشد  )ان   : اهلل  رسول   قال 
بعلمه(.)60(
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متعرض  إما  العامل  فان  و  العلم  يدل عىل عظيم خطر  هذا  ان  احلديث:  رشح 
علم  جيمع  ممن  تكن  »ال   : البرصي  احلسن  قال  األبد،  لسعادة  أو  األبد،  هلالك 

العلامء و وطرائف احلكامء وجيري يف العمل جمرى السفهاء«.

انه يدري فذلك  أربعة: رجل يدري ويدري  »الرجال  بن امحد:  وقال اخلليل 
ال  ورجل  فأيقظوه،  نائم  فذلك  يدري  انه  يدري  وال  يدري  ورجل  فاتبعوه،  عامل 
يدري وال يدري انه ال يدري فذلك جاهل فارفضوه، ورجل ال يدري ويدري انه 
العلم  »هيتف   : الثوري  سفيان  وقال  فأرشدوه«.)61(  مسرتشد  فذلك  يدري  ال 
بالعمل فان أجابه وإال ارحتل«. وقال ابن املبارك: »ال يزال املرء عاملا ما طلب العلم، 
فإذا ظن انه قد علم فقد جهل«. وقال الفضيل بن عياض : »اين ألرحم ثالثة: 

عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعاملا تلعب به الدنيا«.)61(

الكامل،  العال  فذاك  الل،  بالل يشى  عال  ثالثة،  )العلمء   : اهلل  قال رسول 
وعال بأمر الل ليس بعال بالل ال يشى، فذلك العال الفاجر()62(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل :)تعلموا العلم وانتفعوا به، وال تعلموه لتتجملوا به()63(. 
رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )ان مثل علم ال ينفع، كمثل كنز ال ينفق ف سبيل الل()64(.
رواه امحد بن حنبل.

العباد، ولكن  ينتزعه من  انتزاعا  العلم  )ان الل ال يقبض   : قال رسول اهلل 
يقبض العلم بقبض العلمء، حتى إذا ل يبق عال اتذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا 

فأفتوا بغي علم، فضلوا وأضلوا()65(. رواه البخاري الدارمي.
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قال رسول اهلل : )آفة العلم النسيان، وترك املذاكرة ()66(. رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )من كتم علم عنده، أجلمه الل بلجام من نار()67(.رواه ابن 
ماجة.

قال رسول اهلل : )ال خي ف عبادة ال علم فيها()68(.رواه الدارمي.

قال رسول اهلل : )ال تتعلموا العلم لتباهوا به العلمء، ولتمروا به السفهاء، 
ولترصفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو ف النار()69(. رواه ابن ماجه، 

الدارمي. 
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نتائج البحث

ويف اخلتام يمكننا ان نجمل ما توصلنا إليه من نتائج يف النقاط اآلتية: 

1 . ، الكريم  الرسول  النبوية الرشيفة متثل جزءا مهام من حياة  ان األحاديث 
احلياة  يف  أمهيتها  تربز  هنا  ومن  كبري،  تارخيي  قدر  هلا  أخالقية  جتربة  بوصفها 
القرآن  بعد  اإلسالم  لفهم  الثاين  املصدر  فهي  والعملية،  واألخالقية  الفكرية 

الكريم.

ان للعلم والعلامء مكانة عالية يف اإلسالم، وصلت إىل درجة التقديس، وقد . 2
. أشار القرآن الكريم إىل ذلك، مثلام نصت عليه أحاديث الرسول

ان للمتعلم واملعلم آدابا ووظائف، البد لكل منهام االلتزام هبا وإتباعها السيام . 3
ان أراد املسلم )عاملا أو متعلام( ان يكون عمله وعلمه خالصا لوجه اهلل تعاىل.

املريب واملهذب ألبناء هذه األمة، فلم يرتك مناسبة اال . 4  هو  اهلل  ان رسول 
برفق  مصحوبا  كان  للمسلمني  ووعظه  وواعظا،  ومعلام  مرشدا  فيها  وكان 

وشفقة حتى ال يضجروا أو يملوا من ذلك الواعظ واإلرشاد.

هناك أحاديث كثرية يف فضل العلم والتعلم وان هناك أحاديث وردت يف بيان . 5
أفات العلم، وعلامء السوء وهذه األحاديث بمجموعها، تصل إىل ما يقرب من 
)275( حديثا، وهذا يدل عىل أمهية هذا الباب عند رسول اهلل  وعنايته به.
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... ملخص البحث ...

 متعددة، وعىل الرغم  إن اجلوانب املرشقة يف سرية الرسول الكريم حممد 
من ذلك وجدنا بعض التوجهات القديمة أو احلديثة التي حتاول بقصد أو من دون 
قصد عكس بعض اجلوانب التي ال تنسجم وشخصيته املباركة، وحاول هذا البحث 
التصّدي إىل موضوعة مهمة جدًا يف تاريخ السرية املحمدية تلك هي موضوع )أمية 
متالزمات  بعض  عىل  املوضوعة  تلك  وانعكاسات   ) حممد  الكريم  الرسول 

النّص القرآين كحفظه وتدوينه ومشافهته وطرائق وصوله.

لذا حفرنا يف هذا البحث عن تلك املوضوعة يف كتب السرية والتاريخ وبعض 
دراسات املسترشقني وسواهم ممن تتعلق كتاباهتم بموضوع البحث.
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...Abstract...

Though having brilliant vantage points in the personality of the 
Prophet Mohammed (Peace be upon him and his progeny), yet it 
is to find some past and modern recommendation endeavouring, 
intentionally or unintentionally, to expose some vantage points  
inequitable to his blessing personality, so the paper takes hold of 
an important issue in the Mohammedan chronicle ; illiteracy of 
the blessed messenger Mohammed (Peace be upon him and his 
progeny) and its reflections on some syndromes of the Quranic text 
as memorization, recording and orality [unwritten acts] and the way 
of its delineation.

It is to delve into the chronicles , history and some studies for 
the orientalists to meet the requirements of the study.
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ولد النبي حممد بن عبد اهلل  الثني عرشة ليلة مضت من شهر ربيع األول يف 
عام الفيل يوم اجلمعة قبل أن يبعث باربعني سنة، ومحلت به أمه آمنة بنت وهب يف 

أيام الترشيق عند اجلمرة الوسطى، وولد يف شعب أيب طالب. 

كان الرسول  يعتزل للتعبد يف غار حراء يف جبل بمكة، وقد أنزل القرآن 
عليه يف ليلة القدر من شهر رمضان، فشهر رمضان رصح به القرآن الكريم ﴿َشْهُر 
َواْلُفْرَقاِن﴾ ]سورة  اهْلَُدى  َن  مِّ َناٍت  َوَبيِّ لِّلنهَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأنِزَل  ِذَي  الهَّ َرَمَضاَن 

البقرة 185[. 

ا َأنَزْلَناُه ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر * َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر * َلْيَلُة اْلَقْدِر  وقال تعاىل: ﴿إِنهَّ
ْن َأْلِف َشْهٍر﴾ ]سورة القدر 1، 2، 3[. أما الليلة التي نزل فيها ففي تعيينها  َخْيٌ مِّ
الصادق  منه، روى عن أيب جعفر  األواخر  العرش  اهنا يف  الروايات  فأقوى  أقوال، 
 اهنام ليلتان احدى وعرشون وثالث وعرشون من رمضان وعن أيب ذر: أنزل 
الفرقان عىل حممد الربع وعرشين من شهر رمضان)1(، وروي هي سبع عرشة من 
رمضان عن احلسن بن عيل  انه قال: كانت ليلة الفرقان يوم التقى اجلمعان)2(. 

وكان اول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعاىل: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الهَِّذي َخَلَق 
َم اإِلنَساَن َما َلْ َيْعَلْم﴾ وكان يف غار حراء،  * َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾ و قوله: ﴿َعلهَّ

قال  فهببت من نومي، فكأنام كتبت يف قلبي كتابا)3(. 

دعوته  كانت  منها  سنني  ثالث  سنة،  عرشة  ثالث  مبعثه  بعد  بمكة    بقي 
خفية، مل يبادر قريشًا، وقد دخل الناس يف اإلسالم أرساال من الرجال والنساء حتى 

فشا االسالم بمكة)4(. 
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ا  ِكنَي * إِنهَّ وبعد حني نزل عليه قوله تعاىل: ﴿َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن امْلُرْشِ
َكَفْيَناَك امْلُْسَتْهِزئنَِي﴾ ]احلجر 94، 95[. 

ِمَن  َبَعَك  اتهَّ مِلَِن  َجَناَحَك  َواْخِفْض  ـ  اأَلْقَربنَِي  َعِشَيَتَك  ﴿َوَأنِذْر  تعاىل:  وقوله 
خرج  وإعالهنا  دعوته  باظهار  األمر  جاءه  فلام   .]214،215 ]الشعراء  امْلُْؤِمننَِي﴾ 
الناس، وعندما ذكر آهلة قريش وسخر من  مع املسلمني يقيمون الصالة ويدعون 
اصنامها أمجعوا عىل خالفه، وأخذت وفود قريش تأيت غاضبة إىل عمه أيب طالب 
يعيقه  وال  شيئ،  عنه  يرده  ال  اهلل  أمر  عىل    اهلل  رسول  ومىض  وحاميه،  نارصه 
معاداة قريش وهتديدهم، فكانت االيام صعبة عىل املسلمني إذ مل يكن جانبهم قويا 

ازاء طواغيت قريش إاّل اعتصامهم باهلل. 

أول من آمن به من النساء زوجه خدجية بنت خويلد التي أيدته حني أخربها 
  بنزول الوحي عليه ووازرته، وأول من آمن به من الذكور عيل بن أيب طالب
به)5(، وأول من  أفعاله مقتديا  للنبي يف مجيع  تابعا  النبوة وكان  بيت  تربى يف  الذي 
جهر بقراءة القرآن بعد رسول اهلل بمكة عبد اهلل بن مسعود عىل الرغم من اخلوف 
من املرشكني، فغدا حتى أتى املقام يف الضحى وقريش يف انديتها.. ثم قرأ ﴿بِْسِم 
َم اْلُقْرآَن..﴾ فقاموا اليه وجعلوا  ُن * َعلهَّ ْحَ ِحيِم﴾ رافعا صوته ﴿الرهَّ ْحمِن الرهَّ اللِه الرهَّ

يرضبونه يف وجهه وهو يقرأ حتى بلغ ما شاء أن يبلغ)6(. 

أهم وسيلة حلفظ القرآن الكريم يف مكة حفظه يف الصدور، وهي األكثر شيوعا 
واألوسع انتشارا، خصوصا يف سني الدعوة األوىل قبل اهلجرة. 

والوسيلة األخرى الكتابة فهي األثبت وقد اهتم هبا  منذ البداية، وقوله: 
)قيدوا العلم بالكتاب()7( دليل اهتاممه بالكتابة. 
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كان كّلام نزل من القرآن أمر بكتابته وحفظه واشاعته بني الناس، فكان املسلم 
الناس  بني  ويشيعها  حيفظها    الرسول  من  اخذها  بعد  االيات  أو  اآلية  يكتب 
بقراءهتا وتعليمها. وقد رويت مناسبات يف ذلك كام روي يف إسالم عمر بن اخلطاب 
عندمها  وكان  بيتها  فقصد  زيد  بن  سعيد  وزوجها  فاطمة  اخته  باسالم  سمع  حني 
اخّلباب بن األرت ومعه صحيفة فيها سورة )طه( يقرؤها عليهام ودخل عليهم عمر 
غاضبا وأخذ الصحيفة فقرأها فاستحسن الكالم وهدي لإلسالم – وكان اسالمه 

بعد هجرة املسلمني إىل احلبشة)8(. 

القرآن   واملسلمون وهم يف مكة معاناة شديدة، فكان  الرسول  لقد عانى 
فيحفظوهنا  اصحابه  ويعلمها  فيحفظها  والعرش  واخلمس  اآلية  منّجاًم:  عليه  ينزل 
ومنهم من كان يكتبها، وكان عددهم يف تكاثر بالرغم من صعوبة املرحلة، فالشفاهية 
واحلفظ كانا الوسيلة الكربى حلفظ القرآن يف املدة التي بقيها يف مكة، وقد أنزل عليه 

فيها اثنتان وثامنون سورة منها ما نزل متامه يف املدينة. 

اكثر  الوحي وكتابه  كتابة  ترتيب  فيها كان  املدينة واستقراره  إىل  وبعد هجرته 
ليلة من ربيع   يف يوم االثنني الثنتي عرشة  وضوحا يف العرش سنني قبل وفاته 

األول وهو ابن ثالث وستني سنة)9(. 

لقد اختذ الرسول وسيلتني مهمتني للحفاظ عىل نص القرآن الكريم كام ذكرت: 
احدامها احلفظ والتحفيظ واالخرى الكتابه والتدوين. 

كان يقرأ ما كان ينزل من القرآن الكريم عىل الصحابة كام كان يستقرئهم. قال 
: اقرأ عيل، قلت: يا رسول اهلل، أقرأ عليك وعليك  النبي  ابن مسعود: قال يل 

أنزل، قال: نعم، فقرأت )سورة النساء()10(. 
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وعن أيب عبد الرمحن السلمي قال: »حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أهنم 
كانوا يأخذون من رسول اهلل  عرش آيات فال يأخذون يف العرشة األخرى حتى 

يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل«)11(. 

رمضان  يف  منهم  ويسمع  ويعارضهم  بنفسه  القرآن  أصحابه  يلقن    فكان 
خاصة شهر نزول الوحي عليه كل سنة وهم يستمعون. 

نسخة  قراءته  ما خالف يف  ترك  اليه  قوله حني طلب  ابن مسعود  وروي عن 
املصحف التي كتبت يف عهد عثامن: كيف تأمرونني أن أقرأ عىل زيد بن ثابت وقد 
قرأت من يف رسول اهلل بضعا وسبعني سورة وإّن زيد بن ثابت ليأيت مع الغلامن له 

ذؤابتان)12(. 

ويف حديث السيدة فاطمة  قالت: أرّس إيّل النبي  أن جربيل كان يعارضني 
بالقرآن كل سنة وانه عاريض العام مرتني وال اراه اال حضور أجيل)13(. 

وقد كثر عدد احلفظة للقرآن أو السور منه يف عهد رسول اهلل  فقد قتل يف 
عهده يف بئر معونة زهاء سبعني من القراء، وقد ذكر ابو عبيد القاسم بن سالم يف 

كتابه )القراءات( عددًا كبريًا من احلفاظ)14(. 

القرآن فقد كان منترشا، وعن عبادة بن الصامت: كان  أما حفظ بعض سور 
يسمع ملسجد  القرآن، وكان  يعلمه  مّنا  إىل رجل    النبي  دفعه  اذا هاجر  الرجل 
رسول اهلل ضجة بتالوة القرآن، حتى أمرهم رسول اهلل أن خيفضوا أصواهتم لئال 

يتغالطوا)15(. 
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كان الصحابة يف حياة الرسول  جيمعون القرآن حفظا وهم القراء، ومنهم 
من مجعه حفظًا وكتابة، وقد حتدث الشيخ الزرقاين عن )مجع القرآن بمعنى حفظه( 

 .)16() وعن )مجع القرآن الكريم بمعنى كتابته يف عهد الرسول

االخبار يف مجع القرآن الكريم كثرية لكنها متخالفة يف عدد اجلامعني للقرآن)17(، 
ومتناقضة  خمتلفة  الكريم  القرآن  مجع  عن  اخبار  ظهرت    الرسول  حياة  وبعد 
الوحي،  النبي وكتاب  يدون حتت ارشاف  الكريم مل جيمع ومل  القرآن  ايضا، وكأن 
الواردة يف  السبعة  الرسول حيتوى عىل األحرف  انه يف  الروايات تشري  وبعض 

احلديث)18(، وهو كالم غامض يوحي بدالالت متناقضة. 

القرآن  مجع  يف  والروايات  االخبار  اخلوئي  القاسم  ابو  السيد  استعرض  لقد 
الكريم وبني تعارضها وتناقضاهتا، وعدم دقة الرواة فيها وعدم مناسبة الكثري منها 
 والصحابة  الرسول  اهتامم  إىل  النظر  املسلمني، وعدم  لدى  أقدس كتاب  ملقام 
يف عهده بنصوص الذكر احلكيم وحفظها وتدوينها وتعلمها ثم خمالفة الكثري منها 
أمر موهوم  اخللفاء  إىل  القرآن  اسناد مجع  »أن  إىل  بحثه  العقل)19( وخرج يف  حلكم 
يف  دون  قد  اجلامع  ان  األمر  غاية  والعقل،..  واالمجاع  والسنة  للكتاب  خمالف 
املصحف ما كان حمفوظا يف الصدور عىل نحو التواتر، نعم، ان عثامن قد مجع القرآن 
يف زمانه ال بمعنى انه مجع االيات والسور يف مصحف، بل بمعنى أنه مجع املسلمني 
يف قراءة امام واحد وأحرق املصاحف األخرى التي ختالف ذلك املصحف وكتب 
إىل البلدان ان حيرقوا ما عندهم منها. وهنى املسلمني عن االختالف يف القراءة وقد 

رصح هبذا كثري من االعالم«)20(. 
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وقد روى قول احلارث املحاسبي يف ذلك: »املشهور عند الناس ان جامع القرآن 
عثامن، وليس كذلك، انام محل عثامن الناس عىل القراءة بوجه واحد عىل اختيار وقع 
أهل  اختالف  عند  الفتنة  خيش  ملا  واألنصار،  املهاجرين  من  شهده  من  وبني  بينه 
العراق والشام يف حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت املصاحف بوجوه من 
القراءات املطلقات عىل احلروف السبعة التي انزل هبا القرآن..«)21(، فاخلليفة عثامن 
مجع املسلمني عىل قراءة واحدة وهي القراءة التي كانت متعارفة بني املسلمني والتي 
تلقوها بالتواتر عن النبي  وانه منع عن القراءات األخرى املبتنية عىل أحاديث 

نزول القرآن عىل سبعة أحرف التي تقدم توضيح بطالهنا)22(. 

 كتابة القرآن الكريم في عهد الرسول

للوحي  كّتاب  باختاذ  كتابته  فهي  القرآين  النص  حلفظ  االخرى  الوسيلة  اما 
لتثبيت النص عىل ما توحيه رموز احلروف اكثر من القراءة الشفوية. 

لقد اختذ النبي  كتابا للوحي بلغ احصاؤهم ثالثة واربعني، ومل يكن مجيعهم 
الكتابية بحيث خصص كل واحد  يكتب الوحي وانام وزع الرسول عليهم أعامله 
وبعد  الوحي  يكتبان  كانا  وعثامن    عليا  أّن  روي  فقد  اعامله،  من  لعمل  منهم 
اهلجرة بقيا كذلك فاذا غابا كتب أيّب بن كعب وزيد بن ثابت واالمام عيل  كان 

يكتب عهود النبي مع كتابة الوحي. 

يف  يديه  بني  يكتبان  سفيان  ايب  بن  ومعاوية  العاص  بن  سعيد  بن  خالد  وان 
حوائجه وان املغرية بن شعبة واحلصني بن نمري يكتبان ما بني الناس وفيام يويص 
به. وان عبد اهلل بن األرقم والعالء بن عقبة يكتبان بني القوم يف قبائلهم ومياههم 
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ما  امللوك مع  إىل  ثابت يكتب  الرجال والنساء. وان زيد بن  ويف دور االنصار بني 
كان يكتبه من الوحي. وان ُمَعيقَب بن أيب فاطمة الدويس يكتب مغانم رسول اهلل 
. وان حنظلة بن الربيع ابن اخي اكثم بن صيفي األسيدي كان خليفة كل كاتب 
من كتاب النبي اذا غاب عن عمله فغلب عليه اسم الكاتب وكان يضع عنده خامته 

وقال له الزمني واذكرين بكل شئ...

وان أيب بن كعب بن قيس وهو من يثرب من بني النجار من اخلزرج أول من 
كتب لرسول اهلل  مقدمه إىل املدينة – وكذلك زيد بن ثابت من االنصار من بني 
النجار، وروي انه يف السنة الرابعة من اهلجرة أمر رسول اهلل  زيد بن ثابت ان 
يتعلم كتاب هيود وقال: )ال آمن أن يبدلوا كتايب( فتعلم كتاهبم وتوىل كتابة رسائل 

الرسول  اليهم والرد عىل رسائلهم)23(. 

الرسول  اكتشف  وملا  رسح  أيب  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  مكة  يف  كتابه  من  وكان 
 عدم أمانته يف الكتابه فكان يميل عليه عزيز حكيم فيكتب غفور رحيم فطرده 
الرسول  فارتد وحلق بقريش فلام كان فتح مكة امر الرسول  بقتله، فكلمه 

فيه عثامن بن عفان وشفع له بانه تاب فأمر الرسول  برتكه)24(. 

كان كتاب الوحي يكتبون النص القرآين كام يمليه عليهم الرسول . بلسان 
قريش، والكتابة مل تكن كالقراءة عىل سبعة أحرف كام روي يف احلديث ألن األحرف 
السبعة ال يمكن ان يتضمنها الرمز اخلطي، وقد متت نصوص ما كتب بمكة بأيدي 
كتاب قرشيني، ويف املدينة بأيدي كتاب من األنصار مع القرشيني ومل تكن فروق 
تذكر يف الرسم واللغة بينهام، يضاف إىل ذلك مراقبة الرسول  ومتابعته ملا يكتب 
ابن أيب رسح طرده،  أمانة  اكتشف عدم  بالقراءة واملعارضة كام سبق ذكره، فحني 
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ومع املنهج الدقيق الذي اتبعه الرسول  يف توثيق النص القرآين ظهر اخلالف يف 
قراءة القرآن من الصحابة وكثرت اخلالفات حتى روي احلديث: »ان هذا القرآن 
أنزل عىل سبعة أحرف فاقرؤا ما تيرس منه« عىل اختالف رواياته. روي يف املدينة بعد 
عليها  ووضعت  رواياته  واختالف  السبعة  األحرف  رشوح  وتشعبت  اهلجرة)25(. 

حكايات وتأويالت أخرجتها إىل ما يشبه اخلرافة)26(. 

وقد روي احلديث وفرس كام يأيت: »أنزل القرآن عىل سبعة أحرف لكل آية ظهر 
وبطن« وفرس الظهر بظاهر املعنى والبطن بباطنه وتأويله وهو من املجاز)27(. 

وعن أيب عبد اهلل الصادق  قال: )ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن 
االختالف جيئ من الرواة()28(. 

ويبقى ما رواه الزركيش يؤكد وحدة النزول والقراءة بقوله: »واعلم ان القرآن 
للبيان    حممد  عىل  املنزل  الوحي  هو  فالقرآن  متغايرتان،  حقيقتان  والقراءات 
أو  احلروف  كتبة  يف  املذكور  الوحي  الفاظ  اختالف  هي  والقراءات  واالعجاز، 
متواترة عند اجلمهور..  السبع  القراءات  ان  وتثقيل وغريمها..  كيفيتها من ختفيف 
اما تواترها عن النبي ففيه نظر..«)29( ومما يؤكد ان كتابة القرآن ال حتتمل األحرف 
كام بالغ مفرسو احلديث وابتعدوا عن واقعه، وانام هو حرف واحد حيتمل التأويل ما 

عثر عليه من أثر ملصحف عثامن االمام.

ابراهيم بن  بن  فيها: حدثنا خلف  الداين يف رواية مسندة جاء  ابو عمرو  ذكر 
حممد قال: حدثنا أمحد بن حممد قال: حدثنا عيل بن عبد العزيز قال: حدثنا ابو عبيد 
القاسم بن سالم: رأيت يف االمام مصحف عثامن بن عفان »استخرج يل من بعض 
خزائن االمراء، ورأيت فيه اثر دمه« يف سورة البقرة ﴿َخَطَيُكْم﴾ ]58[ بحرف واحد 
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والتي يف االعراف ﴿َخَطيَئُكْم﴾ ]6[ بحرفني)30( وهذا قول علم من أعالم القراء. 

بن  وزيد  وعثامن  وعمر  بكر  أيب  قراءة  كانت  السلمي:  الرمحن  عبد  أبو  وقال 
ثابت واملهاجرين واألنصار واحدة. كانوا يقرءون القراءة العامة وهي القراءة التي 
قرأها رسول اهلل  عىل جربيل مرتني يف العام الذي قبض فيه، وكان زيد قد شهد 

العرضة االخرية، وكان يقرئ الناس هبا حتى مات)31(. 

فاذا عرفنا ان القرآن الكريم مجعه عدد من الصحابة يف عهد النبي ، ومنهم 
من مجع جزء فيه واكمله بعد وفاته. وقد ذكر حممد بن اسحاق من مجع القرآن عىل 
عهد النبي  وهم: عيل بن أيب طالب  وسعد بن عبيد بن النعامن وأبو الدرداء 
عويمر بن زيد ومعاذ بن جبل وابو زيد ثبت بن زيد وأيب بن كعب وعبيد بن معاوية 

وزيد بن ثابت)32(. 

وخيتلف اصحاب علوم القرآن يف عدد من يذكروهنم ممن مجع القرآن يف عهد 
عىل  القرآن  مجع    عيل  االمام  ان  الروايات  بعض  ذكرت  وقد   ،)33( النبي 
ترتيب النزول فبعد وفاة الرسول  لزم بيته وأقبل عىل القرآن جيمعه ويؤلفه فلم 
فيه  يزاد  الل  كتاب  )رأيت  قال:    انه  اخرى  رواية  ويف  كله،  مجعه  حتى  خيرج 

فحدثت نفيس ان ال ألبس ردائي إال لصالة حتى أجعه()34(. 

وكان القرآن الكريم جمموعا مكتوبا يف عهده  فكتابة القرآن ليست حمدثة 
 كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا يف الرقاع واالكتاف والعسب، ويعلل  فانه 
الزركيش عدم مجعه بني دفتني بقوله: »وانام مل يكتب يف عهد النبي مصحف لئال يفيض 

إىل تغيريه يف كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إىل أن كمل نزول القرآن بموته«)35(. 
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قال: »كنا عند رسول اهلل  انه  ثابت  بن  ما روي عن زيد  ينقضه  الكالم  وهذا 
بحسب  والسور  اآليات  ترتيب  أي  القرآن  وتأليف  الرقاع«)36(  من  القرآن  نؤلف 
بروايات  اهلل  رسول  عهد  عىل  جمموعا  كان  الكريم  فالقرآن    الرسول  اشارة 
كثرية تعارض رواية عدم مجعه، فقد روى مجاعة منهم ابن أيب اشتة وامحد بن حنبل 
والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم والبيهقي والضياء املقديس عن ابن عباس 
قال: قلت لعثامن بن عفان: ما محلكم عىل ان عمدتم إىل األنفال وهي من املثاين، 
ْحمِن  الرهَّ اللِه  بينهام سطر ﴿بِْسِم  بينهام ومل تكتبوا  املئني فقرنتم  براءة وهي من  واىل 
ان  عثامن:  فقال  ذلك؟  عىل  محلكم  ما  الطوال  السبع  يف  ووضعتمومها  ِحيِم﴾  الرهَّ
رسول اهلل كان مما يأيت عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد، وكان إذا أنزل 
)ضعوا هذا ف السورة التي يذكر  عليه الشئ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: 
فيها كذا وكذا(، وتنزل عليه اآليات، فيقول : )ضعوا هذه ف السورة التي يذكر 
آخر  من  براءة  وكانت  باملدينه،  أنزل  ما  أول  من  األنفال  وكانت  وكذا(،  كذا  فيها 
القرآن نزوال، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت اهنا منها، وقبض رسول اهلل 
 ومل يبني لنا أهنا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهام، ومل اكتب بينهام سطر ﴿بِْسِم 

ِحيِم﴾ ووضعتهام يف السبع الطوال)37(.  ْحمِن الرهَّ اللِه الرهَّ

مجع  عمن  أقواال  مسعود  وابن  عمر  بن  اهلل  وعبد  وقتادة  الشعبي  عن  وروى 
 .)38( القرآن الكريم عىل عهد النبي

قائال:  عثامن  القرآن  جامع  ان  الناس  عند  اشتهر  فيام  املحاسبي  قول  مر  وقد 
بينه  وقع  اختيار  عىل  واحد  بوجه  القراءة  عىل  الناس  عثامن  محل  انام  كذلك  »ليس 

وبني من شهده من املهاجرين واألنصار«)39(. 
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واجللد  الرقاع  من  مؤلفا  جمموعا  كان  الكريم  القرآن  أن  يثبت  ذلك  كل 
رسول  عهد  عىل  ومرتبا  جمموعا  كان  الرقيقة  احلجارة  صفائح  وهي  واللخاف 
والعسب  واالقثاب  االكتاف  عىل  موزعا  تركه    انه  يعقل  وكيف    اهلل 
املجموع  الكتاب  معنى  عىل  تدل  وهي  كثريًا  القرآن  يف  الكتاب  كلمة  وردت  وقد 
،]78 – ْكُنوٍن﴾ ]الواقعة 77  َلُقْرآٌن َكِريٌم * ِف ِكَتاٍب مهَّ ُه  ﴿إِنهَّ  :  املرتب كقوله 

ى  َوُبرْشَ َظَلُموا  ِذيَن  الهَّ ُينِذَر  لِّ ا  َعَربِيًّ لَِّساًنا  ٌق  َصدِّ مُّ ِكَتاٌب  ﴿َوَهَذا   : وقوله 
اْلِكَتاِب  بَِبْعِض  ﴿َأَفُتْؤِمُنوَن   ، بنٍِي﴾  مُّ ِكَتاٍب  ﴿ِف   ،]12 ]االحقاف  لِْلُمْحِسننَِي﴾ 
األثر  ثم  جدا  كثرية  ومواضع  ُظُهوِرِهْم﴾  َوَراء  الّلِ  ﴿ِكَتاَب   ، بَِبْعٍض﴾  َوَتْكُفُروَن 

املروى عنه  قبل وفاته )إين تارك فيكم الثقلني كتاب الل وعرتت()40(. 

هاتان الوسيلتان: احلفظ يف الصدور والكتابة التي تثبت النص وحتفظ أداءه مها 
اِفُظوَن﴾  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنهَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزهَّ حفظا النص القرآين مقرونة بحفظه تعاىل ﴿إِنهَّ

]احلجر 9[. 

أمية الرسول  وأمية العرب

علوم  وأصحاب  املفرسين  وأقوال  املؤرخني  أحاديث  تناولتها  قضية  هذه 
القرآن، فكان فيها آراء وأقوال خمتلفة وتفاسري خمتلفة أيضا، حيتاج احلديث فيها إىل 
شئ كثري من االستقراء والدقة يف فهم النصوص أو ما وراء النصوص. سأعرض 

األهم منها ثم أخرج بام اراه أقرب إىل احلقيقة. 

األّمّي يف اللغة ما شاع من معناها أنه صفة من ال يكتب أو عىل خلقة األّمة مل 
يتعلم الكتاب وهو باق عىل جبّلته، أو هو العيي اجللف اجلايف القليل الكالم)41(.
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وجاء يف )لسان العرب( األمي: ال يكتب. قال الزجاج: الذي عىل خلقة األمة 
مل يتعلم الكتاب فهو عىل جبلته. وقال أبو اسحاق الزجاج: معنى األمي املنسوب 
إىل ما عليه َجَبَلْتُه أّمُه أي ال يكتب، ألن الكتابة مكتسبة، فكأنه نسب إىل ما يولد عليه 
أي عىل ما ولدته أمه عليه.. ويف احلديث )إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب()42( أراد 

أهنم عىل أصل والدة أمهم مل يتعلموا الكتابة واحلساب فهم عىل جبلتهم األوىل. 

ويف احلديث )بعثت إىل أمة أمية(. قيل للعرب األميون، ألن الكتابة كانت فيهم 
ْنُهْم﴾ ]اجلمعة 2[.  يِّنَي َرُسواًل مِّ عزيزة أو عديمة، ومنه قوله تعاىل: ﴿َبَعَث ِف األمِّ

وقيل لسيدنا حممد رسول اهلل : األمي، ألن أمة العرب مل تكن تكتب وال 
تقرأ املكتوب، وبعثه اهلل رسوال وهو ال يكتب وال يقرأ من كتاب، وكانت هذه اخللة 
إحدى آياته املعجزة، ألنه  تال عليهم كتاب اهلل منظوما تارة بعد أخرى بالنظم 
الذي أنزل عليه فلم يغري ومل يبدل ألفاظه، وكان اخلطيب من العرب اذا ارجتل خطبة 
بعثه  وأبانه من سائر من  أنزله  نبيه كام  اهلل عىل  فيها ونقص فحفظه  زاد  أعادها  ثم 
ُه  طُّ اليهم هبذه اآلية، ففي ذلك أنزل تعاىل: ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُ
بَِيِمينَِك إًِذا اَلْرَتاَب امْلُْبِطُلوَن﴾ ]العنكبوت 48[. ولوال هذه صفة األمية لقالوا: انه 

وجد هذه األقاصيص مكتوبة فحفظها من الكتب)43(. 

واألمي: نسبة إىل األم أو األمة: من ال يقرأ وال يكتب أو العيي اجلايف. واألمية: 
مؤنث األمي: مصدر صناعي معناه الغفلة أو اجلهالة)44(. 

وتناول املفرسون مصطلح )األمي( و )األمية( واالجابة عن سؤال: هل كان 
الرسول  يقرأ ويكتب؟ 
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– 158( ويف   بـ )األمي( يف سورة االعراف )آية 157  لقد وصف النبي 
سورة العنكبوت )آية 48( ومها من السور املكية، لكن مصطلح )األميني( يف السور 

املدنية: البقرة 78 وآل عمران 20 وسورة اجلمعة 2. 

لدى  أخبار  وكانت  )أمي(  بان  واالنجيل  التوراة  يف  النبي  وصف  وجاء 
تعاىل: قال  النصارى)45(.  من  والرهبان  هيود  من  واالحبار  العرب  من   الكهان 
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل  يهَّ الهَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف التهَّ بِيهَّ اأُلمِّ ُسوَل النهَّ بُِعوَن الرهَّ ِذيَن َيتهَّ ﴿الهَّ

َيْأُمُرُهم بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن امْلُنَكِر﴾ ]االعراف 157[. 

وكان هيود ينذرون بظهور نبي يف مكة وهاجر منهم اليها ليشهد ظهور النبي 
الذي قارب زمانه بحسب ما لدهيم من االخبار، وقد سميت مكة )أم القرى( ألهنا 
مكان أول بيت وضع للناس، وألهنا قبلة أهل القرى كلها وحمجتهم والنسبة اليها 

أمي)46(. 

وجاء يف سرية ابن هشام، حديث عاصم بن عمر بن قتاده عن رجال من قومه 
قالوا: »ان مما دعانا إىل االسالم، مع رمحة اهلل تعاىل وهداه لنا ملا كنا نسمع من رجال 
لنا،  ليس  علم  عندهم  كتاب  أهل  وكانوا  أوثان،  أصحاب  رشك  أهل  وكنا  هيود، 
وكانت ال تزال بيننا وبينهم رشور فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه قد 

تقارب زمان النبي يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وارم..«)47(. 

من هذا نفهم جميئ هيود إىل أم القرى )مكة( ينتظرون ظهور نبي فيها ثم وصف 
الرجال من قوم قتادة النفسهم )العرب( اهنم أهل رشك وأوثان وهيود: كانوا أهل 
كتاب عندهم علم ليس لنا »فالوصفان ال صلة هلام بام هو شائع من أن األمية عدم 
العقيدة وغريها  بأمور  املعرفة  باجلهل وعدم  نعم هلا صلة  القراءة والكتابة،  معرفة 
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هكذا  الكتاب  أهل  غري  من  ألنه  أمي،  هو  والكتابة  القراءة  يعرف  الذي  فاملرشك 
كان اليهود يصفون العرب وغريهم الذي عىل غري دينهم« فهي صفة هتمة يطلقها 
اليهود عىل العرب باعتبارهم مرشكني من جهة فيتعالون عليهم وهي صفة باليهود 
يسمون أنفسهم أهل الكتاب وغريهم باألميني وقد اسندوا الكلمة إىل الدين بدليل 
قوله تعاىل ﴿َوَيُقوُلوَن َعىَل الّلِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ ]آل عمران 75[، فهم كانوا 
السيادة والتقدم عىل غريهم..  بالكرامة االهلية.. فلهم  يزعمون كام هم خمصصون 
وهذا ماال يوجد فيام عندهم من الكتب املنسوبة إىل الوحي كالتوراة وغريها لكنه 

أمر أخذوه من أفواه أحبارهم فقلدوهم فيه)48(. 

سياق  حيدده  آخر  معنى  هلا  كان  الكريم  القرآن  يف  الواردة  )األميني(  فصفة 
االيات غري معرفة القراءة والكتابة، وانام هو وصف للوثنيني الذين مل يعرفوا كتابا 
يقوله كهّنهم ورهباهنم من  ما  يعرفوا سوى  مل  الذين  لليهود والنصارى  أو  سامويا 

أساطري يتمنوهنا ويفتعلون األحاديث الكاذبة كام سيأيت من أقوال املفرسين. 

َأَمايِنهَّ﴾  إاِلهَّ  اْلِكَتاَب  َيْعَلُموَن  اَل  وَن  يُّ ُأمِّ ﴿َوِمْنُهْم  تعاىل:  قوله  يف  الفراء  قال 
جَيُِدوَنُه  الهَِّذي  يهَّ  اأُلمِّ بِيهَّ  ﴿النهَّ و  كتاب  هلم  يكن  مل  الذين  العرب  هم   :]78 ]البقرة 
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل﴾ ]االعراف 157[، واألماين ان يفتعل الرجل  َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف التهَّ

االحاديث املفتعلة)49(. 

وقال قطرب: األمية: الغفلة واجلهالة، فاألمي منه وذلك هو قلة املعرفة)50(. 

ال  أميون  قال:  َيْعَلُموَن..﴾  اَل  وَن  يُّ ُأمِّ ﴿َوِمْنُهْم  زيد  ابن  قول  الطربي  وذكر 
يقرءون الكتاب من اليهود. 
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األميون  قال:  يُّوَن﴾  ُأمِّ ﴿َوِمْنُهْم  تعاىل:  قوله  يف  عباس  ابن  عن  القول  وروى 
قوم مل يصدقوا رسوال أرسله اهلل وال كتابا انزله اهلل، فكتبوا كتابا بأيدهيم ثم قالوا 
أميني  ثم سامهم  بأيدهيم  يكتبون  اهنم  اهلل، وقال:  لقوم سفلة جهال: هذا من عند 
جلحودهم كتب اهلل ورسله، وعلق الطربي عىل هذا التأويل قائال: وهذا تأويل عىل 
خالف ما يعرف من كالم العرب املستفيض بينهم، وذلك أن األمي عند العرب هو 

الذي ال يكتب)51(. 

..﴾ قال:  وَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاِلهَّ َأَمايِنهَّ يُّ وكذلك فرس قوله تعاىل: ﴿َوِمْنُهْم ُأمِّ
ومنهم من ال حيسن أن يكتب، ال يعلمون الكتاب وهو التوراة الذي انزله اهلل وال 
يدرون ما أودعه اهلل من حدوده وأحكامه وفرائضه، انام هم امثال البهائم وهم ناس 
من هيود مل يكونوا يعلمون شيئا من الكتاب وكانوا يتكلمون بالظن بغري ما يف كالم 
يقرأ  من ال  بني  فهم  االكاذيب  يتمنوهنا وهي  أماين  الكتاب  من  ويقولون: هو  اهلل 
الكتاب ويكتبه فيحرفه وبني من ال يقرأ وال يكتب وال يعلم من الكتاب إال أكاذيب 

املحرفني يتقبلوهنا عىل التقليد)52(. 

ِذيَن  لهَّ وفرس الزخمرشي )االميني( باملرشكني الوثنيني يف قوله تعاىل: ﴿.. َوُقل لِّ
 ،]20 عمران  ]آل  اْهَتَدوْا..﴾  َفَقِد  َأْسَلُموْا  َفإِْن  َأَأْسَلْمُتْم  يِّنَي  َواأُلمِّ اْلِكَتاَب  ُأْوُتوْا 
)الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، واختالفهم اهنم تركوا االسالم وهو 
كنا  وقالوا  اهلل،  ابن  عزير  اليهود:  وقالت  النصارى  فثلث  والعدل..  التوحيد  دين 

أحق بأن تكون النبوة فينا من قريش ألهنم أميون ونحن أهل الكتاب)53(. 

وذكر القرطبي قول ابن عباس املذكور: »األميون العرب كلهم من كتب منهم 
ومن مل يكتب الهنم مل يكونوا أهل الكتاب«)54(. 
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القراءة  لعدم  ال  كتاب  هلم  وليس  رشك  اهل  كانوا  ألهنم  إذًا  العرب  فامية 
والكتابة. فبعث اهلل يف االميني رسوال منهم من بينهم يتلو عليهم آياته.. 

وقد ذهب بعض املسترشقني إىل ان املقصود من االميني هنا الوثنيني وان االمية 
غريهم  عىل  )أميم(  و  )أمت(  لفظة  يطلقون  كانوا  الذين  اليهود  من  أخذت  هذه 

يريدون هبا الوثنيني)55(. 

أميني  الطربي سامهم  قبله  اليه  الزخمرشي وما أشار  وذلك ما ذكرته من قول 
جلحودهم كتب اهلل ورسله »فاالميون قوم مل يصدقوا رسوال أرسله اهلل وال كتابا 

أنزله اهلل« كام ذكر ابن عباس. 

عند  تعني  تكن  مل  )أمية(  و  )أمي(  لفظة  ان  إىل  عيل  جواد  الدكتور  وذهب 
اجلاهليني معنى اجلهل بالقراءة والكتابة وانام كانت تعني عندهم مرشكني ووثنيني، 
باالمي ألنه من  به  الرسول  نعت  والذي  الكريم  القرآن  الذي ورد يف  املعنى  وهو 
العرب ومن قوم ليس هلم كتاب عرفوا بذلك من اليهود أهل الكتاب. أما تفسريها 
)األمي(  فرسوا  ملا  ذلك  ودليل  االسالم..  يف  وقع  فقد  والقراءة  بالكتابة  باجلهل 
املصطلح  هلذا  اشتقاق  اجياد  يف  حاروا  والكتابة  القراءة  عدم  بمعنى  و)األمية( 
فقالوا ما قالوه يف تفسريها باهنا سميت باالمية، ألهنا عىل خلقة األمة أو الهنا عىل 
اجلبلة والفطرة، وأصل والدة األمهات أو نسبة إىل األمم وغري ذلك مما جاء لدى 

اللغويني)56(. 

ولو كانت األمية معروفة لدى أهل اجلاهلية هبذا املعنى الستشهدوا عليها بشعر 
فاالستشهاد  املتكلفة  التفاسري  إىل  جلئوا  وملا  املخرضمني،  أو  اجلاهليني  اشعار  من 
نثر  أو  بشعر  استشهادهم  فعدم  الغريبة،  األلفاظ  تفسري  يف  عادهتم  من  بالشعر 
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التي عرفت يف  األلفاظ  تفسريها من  بام شاع من  اللفظة  ان  دليل عىل  تفسريها  يف 
االسالم)57(. 

كان  حني  عىل  والكتابة  القراءة  جهلهم  بسبب  باألمية  العرب  يوصف  كيف 
سواد هيود ونصارى جزيرة العرب أميا ايضا ال يقرأ وال يكتب، لكن القرآن الكريم 
استثناهم وسامهم )أهل الكتاب( والعرب الذين مل يكونوا هيودا وال نصارى أميون، 
ألهنم ليسوا أصحاب كتاب ال ألهنم مل حيسنوا الكتابة والقراءة)58( كام مر يف تفسري 

امليزان. 

يِّنَي َأَأْسَلْمُتْم﴾  ِذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواأُلمِّ لهَّ وكذا جاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوُقل لِّ
]آل عمران 20[، وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى واألميني الذين ال 

كتاب هلم من مرشكي العرب ﴿َأَأْسَلْمُتْم﴾)59(. 

معرفة الرسول الكريم القراءة والكتابة 

معرفة  قضية  يف  قديام  االسالميني  الدارسني  بني  واجلدل  احلديث  كثر  لقد 
الرسول  القراءة والكتابة، وهل كانت قبل بعثته أم كانت بعدها؟ 

باملفهوم  فهم )األمي(  الكريم حجة ملن  القرآن  بالنبي األمي يف  وكان وصفه 
القراءة  معرفة  عدم  انه  ايضا  حديثا  شائع  هو  والذي  املسلمني،  بني  شاع  الذي 
والكتابة، ولكن الباحث عن مفهوم مصطلح األمي واألمية خيرج بام ذكرناه وذكره 
ولكن  والكتابة،  القراءة  معرفة  عدم  معناها  يكن  مل  األمية  بأن  املفرسين  من  مجلة 
الباحث عن مفهوم مصطلح األمي األمية خيرج بام ذكرناه وذكره مجلة من املفرسين 
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بأن األمية مل يكن معناها عدم معرفة القراءة والكتابة وانام اطلقت لوصف املرشكني 
الذين مل يكن هلم كتاب كام روي عن عبد اهلل بن عباس وكام يدل عليه سياق اآليات 

التي وردت فيها. 

يف  ورد    فوصفه  والكتابة،  بالقراءة  له  صلة  ال  )األمي(  بـ  النبي  ووصف 
كتاب التوراة واالنجيل، وكان اليهود والنصارى يعرفون ذلك واملعارصون منهم 
أو  احلقيقة  ملعرفة  بينهم  فيام  احلديث  ويكثرون  ظهوره،  يرتقبون    اهلل  لرسول 
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل﴾)60(  لتغطيتها، ألن النبي االمي ﴿الهَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف التهَّ
سيأيت بدين جديد دين توحيد وعدل عىل غري ما كان عليه اليهود والنصارى كام مر 

آنفا. 

القرى(  )أم  وسميت  )مكة(  إىل  املنسوب  انه  )االمي(  اصطالح  يف  ورد  ومما 
ألهنا مكان أول بيت وضع للناس، وألهنا قبلة أهل القرى كلها وحمجتهم )61(.. 
وهو املروي عن االمامني حممد الباقر وجعفر الصادق )62( أو انه منسوب إىل أمة 
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه﴾  العرب املرشكني الذين ليس هلم كتاب. بعثه اهلل ﴿َرُسواًل مِّ

]اجلمعة 2[. 

فاملعنى ال خيرج عن هذين املفهومني أو جاء هبام مجيعا حني تكرر املصطلح. 

كلمة  كام ذكرت ووردت  املكية  السور  )االمي( يف  بـ    الرسول  نعت  فقد 
)األميني( يف السور املدنية نعتا للمرشكني الذين ليس هلم كتاب أو ملن ﴿اَل َيْعَلُموَن 

 .﴾.. اْلِكَتاَب إاِلهَّ َأَمايِنهَّ
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  وقد حاول الزرقاين ان يكون وسطا جيمع بني ادلة من قال بامية الرسول
بمفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة، ومن قال بمعرفته بعد الرسالة وأدلة الطرفني 
تعارض  انه  غري  وتلك  هذه  بني  فيام  ظاهر  التعارض  ان  »غري  قائال:  املتعارضة 
ظاهري يمكن دفعه بان نحمل أدلة االمية عىل اوىل حاالته b وان نحمل أدلة كتابته 
عىل اخريات حاالته، وذلك مجعا بني االدلة وال ريب ان اجلمع بينهام اهدى سبيال 

من اعامل البعض وامهال البعض ما دام منهام قوة االستدالل«)63(. 

والرأي عندي انه  كان يقرأ ويكتب وبعد البعثة دون شك والكالم يف امية 
الرسول بعدم القراءة والكتابة وهم، اعتمد القائل به عىل احلديث املرسل )انا 
أمة امية ال نكتب وال نحسب( واالية الكريمة ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب 

ُه بَِيِمينَِك إًِذا اَلْرَتاَب امْلُْبِطُلوَن﴾ ]العنكبوت 48[.  طُّ َواَل َتُ

الكتابة  بندرة  يصفهم  عامة  اجلاهليني  العرب  وضع  يعني  فهو  احلديث  أما 
يفهم  كام   – بصفتهم  مشاركتهم  يفهم  وال  املوصوفني  هؤالء  من  وهو  والقراءة 
ْنُهْم﴾ ]اجلمعة 2[، فهو  يِّنَي َرُسواًل مِّ املعنى يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو الهَِّذي َبَعَث ِف األمِّ
القوم، لكن  الصالة والسالم بعث )يف االميني رسوال منهم( أي من هؤالء  عليه 
ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل  يِهْم َوُيَعلِّ رسالته ﴿َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ
بنٍِي﴾ فأميتهم كوهنم يف ضالل مبني، مل يكن عندهم كتاب من عند اهلل  َلِفي َضالٍل مُّ
فنسبهم إىل األمية، كام وصف ناس من هيود بـ )األميني( ألهنم مل يكونوا يعلمون من 
الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن يف كتاب اهلل، ويقولون: هو من الكتاب أماين 
وَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاِلهَّ  يُّ واكاذيب يتمنوهنا وذلك جاء يف قوله تعاىل ﴿َوِمْنُهْم ُأمِّ

َأَمايِنهَّ َوإِْن ُهْم إاِلهَّ َيُظنُّوَن﴾)64(.
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تدفع هتمة  فهي  ِكَتاٍب...﴾  ِمن  َقْبِلِه  ِمن  َتْتُلو  ُكنَت  ﴿َوَما  الكريمة  االية  واما 
اليهود بان الرسول قد مجع اقواله وما جاء به من كتبهم، فهذه االية تدفع هتمتهم 

الباطلة)65(. وذلك وصفه قبل البعثة ال بعدها. 

وكانت  )صابئ(  بأنه  بمكة  دعوته  بداية  يف    النبي  املرشكون  سمى  لقد 
)العرب تسمي كل من قرأ الكتب أو كتب صابئا()66(.

وقد وردت يف االخبار اشارات واضحة ملعرفة الرسول القراءة والكتابة بعد 
البعثة نذكر امهها: 

من ذلك ما ورد يف احلديث عن أنس انه  قال: )رأيت ليلة اسي يب مكتوبا . 1
عىل باب اجلنة، الصدقة بعرش أمثاهلا..()67(.

جاء يف سرية ابن هشام: وبعث رسول اهلل  عبد اهلل بن جحش االسدي.. . 2
فيه  ينظر  ان ال  كتابا وأمره  له  املهاجرين.. وكتب  ثامنية رهط من  وبعث معه 

حتى يسري يومني ثم ينظر فيه)68(.

مكة . 3 أهل  فأبى  القعدة  ذي  يف    اهلل  رسول  اعتمر  قال  الرباء:  عن  وجاء 
يدعوه يدخل مكه حتى يقاضيهم عىل أن يقيم هبا ثالثة ايام، فلام كتب الكتاب 
كتب: »هذا ما تقاىض عليه حممد رسول اهلل، فقالوا: لو نعلم انك رسول اهلل 
ما منعناك، ولكن انت حممد بن عبد اهلل. قال: انا رسول اهلل وانا حممد بن عبد 
اهلل، قال لعيل : امح )رسول اهلل( قال: ال واهلل، ال أحماك ابدا، فأخذ رسول 
اهلل  وليس حيسن يكتب – فكتب مكان رسول اهلل حممد، فكتب: هذا ما 

قاىض عليه حممد..«)69(. 
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4 .  عن ابن عباس قال: يوم اخلميس، وما يوم اخلميس، قال: اشتد برسول اهلل
)ائتوين باللوح والدواة اكتب لكم كتابا ال تضلون بعده(. قال:  وجعه فقال: 

فقال بعضهم: إن رسول اهلل هيجر)70(. 

وان احلديث املرسل )انا أمة امية ال نكتب وال نحسب( ليس نصا يف استمرار 
نفي الكتابة عنه ، ومعرفته الكتابة بعد أمّيّته التنايف املعجزة بل هي معجزة اخرى 

لكونه من غري تعليم)71(. 

الخط الذي كتب به القرآن الكريم 

اختلفت الروايات يف أصل اخلط العريب قبل االسالم، وسنشري إىل الدراسات 
التي تناولت نشأة اخلط العريب والكتابة)72(، وننرصف إىل اخلط العريب الذي انترش 

يف املدن العربية والذي دون به القرآن الكريم. 

امللك  أصحاب  فأما  خط،  وهلم  إال  أمة..  االرض  يف  »ليس  اجلاحظ:  قال 
واحلساب  املتقن  الكتاب  فهناك  والعبادة  والديانة  واجلباية  والسلطان  واململكة 
املحكم، وال خيرج اخلط من اجلزم واملسند املنمنم كذا كيف كان، قال ذلك اهليثم بن 

عدي وابن الكلبي«)73(.

فاخلط العريب اجلاهيل قلامن: جزم ومسند، فاملسند خط عرب جنوب جزيرة 
العرب وخط من كتب به يف انحائها، وهو احد فروع القلم الفينيقي، واجلزم: خط 

أهل مكة واملدينة وعرب العراق وغريهم من عرب شامل اجلزيرة. 
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وقد خالط عرب العراق االراميني وتأثروا بثقافتهم ومنهم من اعتنق النرصانية 
دينهم، فليس من املستبعد استعامهلم قلمني او أكثر يف الكتابة: احدمها ما رأه نصارى 
العراق من الرسياين والذي ولد اجلزم واملسمى باخلط الرهاوي وقلم آخر استعملوه 
للكتابات الرسيعة، وغري بعيد احتامل كتابة أهل العراق أو أهل األنبار وغريهم من 
عرب العراق بالقلمني املذكورين)74( القلم الذي دعاه البطليويس باملشق وهو قلم 

أهل االنبار، وهو خط فيه خفة، وألهل احلرية قلم اجلزم)75(. 

وهلم  وتطوره،  وتارخيه  العريب  اخلط  يف  ومؤلفات  أقوال  العرب  وللعلامء 
نظريات يف نشأته، ويف مقدمتهم ابن الكلبي كام سبق يف كالم اجلاحظ واراء البن 
عباس، بان اخلط انترش من اهل احلرية إىل االنبار ومنها إىل احلجاز وذلك بسبب ما 
كان بني عرب جنوب العراق وقبائل احلجاز من عالقات جتارية وادبية خاصة مكة 

واملدينة)76(. 

الذين حترضوا واقاموا  العرب  ان  العريب ذلك  وجلرجي زيدان رأي يف اخلط 
اقتبسوا الكتابة من جرياهنم، فمنهم من كتب بالعربانية  يف العراق ويف بالد الشام 
ومنهم من كتب بالرسيانية ولكن القلمني النبطي والرسياين ظال عندهم إىل ما بعد 
النبطي وتولد اخلط الكويف، نسبة إىل  الفتوح اإلسالمية، فتولد اخلط النسخي من 
إىل  نسبة  احلريي  االسالم  قبل  يسمى  الكويف  اخلط  وكان  الرسياين  عن   – الكوفة 
احلرية، ومعنى ذلك ان الرسيان كانوا يكتبون باكثر من قلم من اخلط الرسياين يف 
مجلتها ومل يسمونه )السطرنجييل( كانوا يكتبون به أسفار الكتاب املقدس، فاقتبسه 
العرب يف القرن األول قبل االسالم وكان من اسباب تلك النهضة عندهم، ومنه 

تولد اخلط الكويف ومها متشاهبان)77(.
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تعلموا  العرب  ان  واخلالصة  قائال:  رأيني  بني  مازجا  رايه  ذلك  بعد  وذكر 
من  الكويف  اخلط  وتعلموا  الشام،  إىل  جتارهتم  اثناء  يف  حوران  من  النبطي  اخلط 
وكانوا  االسالم  بعد  عندهم  معروفني  اخلطان  وظل  بقليل  اهلجرة  قبل  العراق 
يستخدمون القلمني معا: الكويف لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية كام كان 
سلفه السطرنجييل يستخدم عند الرسيان لكتابة االسفار املقدسة، والنبطي لكتابة 

املراسالت واملكاتبات االعتيادية)78(.

ويرى بعض الباحثني ان القلم العريب قد أخذ من االرامي وذلك ألن الرسيان 
الذين هم من بني ارم قد طوروا القلم االرمي وكتبوا بقلمني: احدمها قديم كتبت 
به االناجيل والكتب املقدسة وهو املربع ذو احلروف املستقيمة وهو االسطرنجييل، 
وقلم سهل ذو حروف مستديره هو قلم النسخ، وقد عرف العرب القلمني وكتبوا 
هبام فسموا السهل النسخ واالخر الكويف)79( وحجتهم ان القلم العريب اخذ برتتيب 
)ابجد هوز حطي( وهو ترتيب عىل طريقة االراميني كام اخذ هبذا الرتتيب بحساب 
اجلمل وهو عند بني إرم كام اخذ بقواعد رسم االمالء مثل حذف االلف عند وقوعه 
يف وسط الكلمة يف )رمحان ومساكن ويتامى ومساجد وكتاب وابراهيم واسحاق 

واسامعيل( فاهنا تكتب يف خط املصاحف بدون الف)80(.

طريقة  عىل  العربية  للحروف  يرد  الذي  الرتتيب  ان  )وايل(  املسترشق  ويرى 
النبط  اخذه  وقد  اليهود  او  النبط  من  العرب  اخذه  ترتيب  هو  حطي(  هوز  )ابجد 
والعربانيون من القلم اآلرامي وتشري هذه الطريقة إىل اشتقاق القلم العريب من القلم 
النبطي املتفرع من القلم االرمي)81( وقد وضع علامء العرب حروف )ثخذ ضظغ( 

الهنا مل ترد يف هذه االبجدية ولكنها ترد يف العربية ودعوها الروادف. 
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الدين  شمس  احلافظ  ان  العريب  اخلط  اصول  من  االرامي  ان  عىل  يدل  ومما 
الذهبي ذكر يف ذيل رواية خارجة بن زيد عن ابيه: ان زيد بن ثابت بأمر الرسول 
 تعلم كتابة اليهود وحذقها يف نصف شهر، فتعلمه يف مدة نصف شهر يدل عىل 
انه تعلم احد نوعي اخلط الرسياين خط هيود، ولذلك ذكر يف ترمجة زيد بن ثابت 
انه تعلم الرسياين. ثم ان اخلط الكويف اشبه اخلطوط باخلط احلريي واحلريي قريب 

الشبه من النبطي، وهو من االرامي وهو من الفينيقي)82(.

فأقدم كتابه عربية شبيهة بالقلم النبطي املتأخر هي كتابة )نقش النامرة( 338 
املربوطة يف  التاء  امليالد حيث فيها حروف كثرية مرتبطة بعضها ببعض وفيها  بعد 

هناية الكلمة)83(.

وهنض القلم العريب هنضته احلقيقية منذ ظهور االسالم، لذلك سامه الدكتور 
جواد عيل )اخلط العريب القرآين( ألن القرآن الكريم هو صاحب الفضل لتخليد هذا 
اخلط وتثبيته ألمر الرسول  بتدوين الوحي به أي هبذا اخلط العريب القديم الذي 

اخذه اهل مكة من اهل احلرية واالنبار وعني التمر)84(.

ان اول من نرش الكتابة وشجع عليها هو الرسول  بعد اهلجرة إىل املدينة فقد 
أرس يف )غزوة بدر( سبعني رجال وفيهم كثري من الكتاب فجعل فدية الكاتبني منهم 
تعليم كل واحد عرشة من صبيان املدينة وانترش اخلط بالتدريج، وقد اختذ له كّتابًا 
يكتبون الوحي وقضاياه االخرى بلغ احصاؤهم ثالثة واربعني كاتبا وزعهم ألعامله 
الكتابية، فمنهم من كتب الوحي والعهود مثل عيل بن أيب طالب  ومنهم الوحي 

عثامن وأيب وزيد بن ثابت وقد مر ذكر ذلك)85(.
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بنائها ألن اخلط احلجازي هذبت قواعده  فاخلط الكويف نسبة إىل الكوفة بعد 
وسمي  النبطي  اخلط  من  واألنبار  احلرية  اهل  اشتقه  وقد  اليها  فنسب  وحروفه 
باحلريي او االنباري ثم الكويف وكتبت به كل النسخ اخلطية من املصاحف السابقة 
للقرن الرابع اهلجري بمختلف اساليبه)86( وقد كانت مراكز للخط يف زمن الرسول 
 واخللفاء الراشدين منها: مكة واملدينة والكوفة والبرصة)87( ولكن غلب اسم 
الكوفة جلودته واختاذه لكتابة القرآن الكريم جاء عن ايب حكيمة العبدي قال: »كنت 
اكتب املصاحف يف الكوفة فيمر علينا عيل  فيقوم فينظر فيعجبه خطنا ويقول: 

)هكذا نّوروا ما نّور الل(«)88(.

.................................
للطربيس ( 1 البيان  جممع   ،273/4 للزخمرشي  الكشاف   ،14  /  10 الطربي  تفسري  ينظر 

 .786/10 ،497/1
تفسري الطربي 14/10 وذلك يف قوله تعاىل: ﴿إِن ُكنُتْم آَمنُتْم بِالّلِ َوَما َأنَزْلَنا َعىَل َعْبِدَنا َيْوَم ( 2

ْمَعاِن﴾ ]االنفال 41[.  اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ
مروج ( 3  ،8 للنديم  الفهرست   ،237–236 األول  القسم  هشام  البن  النبوية  السرية  ينظر 

الذهب للمسعودي 275/2–276. 
ينظر السرية النبوية 262/1 وما بعدها، اصول الكايف 499/1. ( 4
السرية النبوية ق 245/1، 262، 263. ( 5
السابق ق 235/1–237. ( 6
تقييد العلم للخطيب البغدادي 69، البيان والتبيني للجاحظ 24/2. ( 7
السرية النبوية ق 343/1–346. ( 8
تاريخ الطربي 3 /200، اصول الكايف 499/1 وانظر السرية النبوية 652/2 – 653. ( 9

الربهان للزركيش 230/1. ( 10
تفسري القرطبي 39/1 وينظر النرش 6/1 البيان للسيد ايب القاسم اخلوئي 36. ( 11
املحاصف أليب داود السجستاين 16. ( 12
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الربهان 236/1، تاريخ القرآن اليب عبد اهلل الزنجاين 16، 17. ( 13
السرية النبوية 183/2 )حديث بئر معونة( الربهان 305/1، البيان للسيد اخلوئي 253، ( 14

254، تاريخ القرآن – اليب عبد اهلل الزنجاين 18. وبئر معونة: يف ارض بني سليم وارض 
بني كالب باجتاه نجد. )معجم البلدان 302/1( 

مناهل العرفان 199، البيان للسيد ايب القاسم اخلوئي 271، 272. ( 15
ينظر مناهل العرفان 197/1..، 2002.. ( 16
ينظر االتقان )النوع الثامن عرش 126/1..( مناهل العرفان للزرقاين 197/1 وما بعدها. ( 17
االتقان 1/ النوع الثامن عرش 126/1..، مناهل العرفان 202/1، 203. ( 18
ينظر البيان ص 256–273. ( 19
السابق 274. ( 20
االتقان 132/1، البيان 275. ( 21
ينظر البيان 275، 174 )القراءات واالحرف السبعة(. ( 22
ينظر تفصيل ذلك يف ذكر كتاب الرسول 7 الوزراء والكتاب للجهشياري 12 وما بعدها. ( 23

– املعارف  السجستاين ص 3  بكر  املصاحف أليب  البلدان 35، 47، 457–460،  فتوح 
البن قتيبة 114، 261 طبقات ابن سعد 266/1، 273 التنبيه للمسعودي 245، املفصل 

يف تاريخ العرب 101/8، 102. 
ينظر تفسري الطربي 180/7 فتوح البلدان 459 تاريخ الطربي 173/3 الكشاف 35/2 ( 24

ى َعىَل الّلِ َكِذًبا َأْو َقاَل  جممع البيان للطربيس وفيه نزلت االية الكريمة ﴿َوَمْن َأْظَلُم ِمهَِّن اْفرَتَ
ء﴾ ]االنعام 93[، 518/4.  ُأْوِحَي إَِلهَّ َوَلْ ُيوَح إَِلْيِه َشْ

روى »عند احجار املراء باملدينة« أو عند أضاة بني غفار »ومها موضعان يف املدينة«. ينظر ( 25
تفسري الطربي 36/1 وما بعدها. 

النرش ( 26  ،280–269/1 للزركيش  الربهان  السابق،  الطربي  تفسري  ذلك  تفصيل  انظر 
السادس  العرفان–املبحث  مناهل  بعدها،  وما   19/1 اجلزري  العرش–ابن  القراءات  يف 
ورد  احلديث  ضعف  )وقد   ،193–171 اخلوئي  القاسم  أيب  للسيد  البيان   158–116

تناقضات رواياته(. 
املجازات النبوية – الرشيف الريض51. ( 27
اصول الكايف 621/2، البيان للسيد اخلوئي 191، 192. ( 28
الربهان 395/1، 396 وانظر البيان للسيد ايب القاسم اخلوئي 124 وما بعدها. ( 29
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املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف اهل األمصار ص 15. ( 30
الربهان 299/1. ( 31
الفهرست للنديم 30. ( 32
الربهان 297/1، االتقان 154/1–160 البيان للسيد أيب القاسم اخلوئي 256–275. ( 33
الفهرست للنديم 30، االتقان 127/1 تاريخ القرآن أليب عبد اهلل الزنجاين 25، 26. ( 34
الربهان 297/1، االتقان 126/1. ( 35
أو ( 36 ورق  أو  جلد  من  تكون  وقد  رقعة  مجع  والرقاع:   126/1 االتقان   ،259/1 الربهان 

كاغد. 
الربهان للزركيش 296/1، 297، 304 البيان للسيد اخلوئي 266، 267. ( 37
النبي ( 38 القراء من أصحاب  )باب  البخاري  العامل 48/2، 52، صحيح  كنز  منتخب  ينظر 

102/67، االتقان، 132/1 البيان للسيد اخلوئي 266، 267. 
االتقان 132/1. ( 39
 اصول ( 40 450/2 فضل عيل  مسند امحد 14/3، 17، 26 صحيح مسلم رقم 2408 

الكايف 326/1 البيان للسيد اخلوئي 269 سيد اعالم النبالء للذهبي 365/9. 
القاموس املحيط )أمم(. ( 41
تفسري الطربي 430/1. ( 42
اللسان )أمم( وكذا يرجع إىل تاج العروس )أمم(، غريب القرآن – ابن قتيبة 338. ( 43
املعجم الوسيط )أمم(. ( 44
ينظر التفصيل يف السرية النبوية 1 / 204 – 214. ( 45
ينظر الكشاف 35/2. ( 46
السرية النبوية 211/1. ( 47
تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي 300/3 -301. ( 48
معاين القرآن 249/1، 250. ( 49
مفردات الفاظ القرآن–للراغب االصفهاين 87 وكرر االصفهاين ما سبق يف معني األمي ( 50

الذي ال يكتب وال يقرأ أو املنسوب إىل األمة. 
تفسري الطربي 430/1، 431. ( 51
تفسري الطربي 431/1. ( 52
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الكشاف 291/1، 292، تفسري امليزان 214/1. ( 53
اجلامع الحكام القرآن 45/3. ( 54
املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم 81/8، 82. ( 55
ينظر لسان العرب )امم(، تاج العروس )امم(. ( 56
ينظر املفصل يف تاريخ العرب 82/8. ( 57
ينظر تفصيل ذلك املصدر السابق 84/8 وما بعدها فقد ذكر مواطن الكتابة والكتاب يف ( 58

جزيرة العرب. 
تفسري الطربي 253/3، جممع البيان، الطربي 719/2 تفسري امليزان الطباطبائي 140/3، ( 59

 .141
االعراف157. ( 60
ُق الهَِّذي َبنْيَ ( 61 َصدِّ ينظر الكشاف 2 / 35 يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مُّ

َيَدْيِه َولُِتنِذَر ُأمهَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا﴾ ]االنعام 92[. 
ينظر جممع البيان للطربيس 748/4، 749، روح املعاين لاللويس 79/9، تفسري الطربي ( 62

430/1، 431 تفسري نور الثقلني – الشيخ احلويزي 780/2، تفسري امليزان 300، 400. 
مناهل العرفان 296/1 وينظر تفسري البحر املحيط اليب حيان 155/7 وينظر تفسري روح ( 63

املعاين 17/21 وما بعدها، املفصل يف تاريخ العرب 75/8 ومصادر اهلوامش. 
سورة البقرة 78. ينظر تفسري الطربي 472/1، الكشاف 291/1، 292. ( 64
ينظر تفسري امليزان 143/16، 144، 280/19. ( 65
العرب 84/8، ( 66 تاريخ  املفصل يف  امحد 44/1،  بن  ايب حممد احلسن  – للهمداين  االكليل 

السرية النبوية 343/1، 344. 
سنن ابن ماجة رقم 2431، ميزان احلكمة – حممد الريشهري 699/3 رقمه 3337 عن ( 67

العرفان  مناهل   ،15373 رقم  اهلندي  املتقي   – العامل  كنز   ، والصادق  عيل  االمامني 
 .296/1

السرية النبوية القسم االول 601. ( 68
تاريخ الطربي 636/2 وانظر مناهل العرفان 296/1 وانظر املصادر يف هامش الصفحة. ( 69
تاريخ الطربي 192/3، 193. ( 70
ينظر تفسري األلويس 4/11، 5، 17/21.. مناهل العرفان 296/1. ( 71
يف ( 72 املفصل   .457  ،456 للبالذري  البلدان.  فتوح  بعدها،  وما   7 للنديم  الفهرست  ينظر 
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 ..196 – ولفنسون  السامية  اللغات  تاريخ   ،151–111/8 االسالم  قبل  العرب  تاريخ 
– ناجي زين الدين املرصف ج2، 4، اخلط العريب وتارخيه وانواعه  موسوعة اخلط العريب 

حييى العبايس اخلط العريب سهيلة اجلبوري. 
احليوان 71/1. ( 73
ينظر املفصل يف تاريخ العرب 120/8، 121. ( 74
االقتضاب يف رشح ادب الكتاب أليب حممد البطليويس 173/1. ( 75
فتوح البلدان 456، 457 ينظر الفهرست للنديم 7، 8 املزهر للسيوطي 341/2–352 ( 76

تاريخ اللغات السامية 199–201 املفصل يف تاريخ العرب 121/8–129. 
تاريخ التمدن االسالمي 158/2 )اخلط العريب( املفصل يف تاريخ العرب 131/8، 132. ( 77
املرجعان السابقان. ( 78
املفصل يف تاريخ العرب 133/8. ( 79
السابق 133/8. ( 80
املفصل يف تاريخ العرب 139/8. ( 81
تاريخ القرآن أليب عبد اهلل الزنجاين 5. ( 82
ينظر تاريخ اللغات السامية 199–201. ( 83
فتوح البلدان 460 ينظر تاريخ اللغات السامية 201، املفصل يف تاريخ العرب 138/8. ( 84
ينظر تاريخ الطربي 17/3 كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري 12–14 املفصل يف تاريخ ( 85

العرب 101/8–105 تاريخ القرآن – الزنجاين20، 21. 
اخلط العريب حييى سلوم العبايس 154–155، اخلط العريب سهيلة اجلبوري25، 35. ( 86
الفهرست 9، اخلط العريب، سهيلة اجلبوري 38. ( 87
كتاب املصاحف اليب داود السجستاين 130 موسوعة اخلط العريب 8/4 تفسري القرطبي ( 88

29/1. )ثم كتبت وعيل  قائم ينظر إىل كتابتي فقال: هكذا نّوره كام نوره اهلل عز وجل(.
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القرآن الكريم 

االتقان يف علوم القرآن – جالل الدين ( 1
السيوطي – دار الكتب العلمية، 

بريوت 1407# 1987م. 

اصول الكايف – املحدث حممد يعقوب ( 2
الكليني، دار االرسة للطباعة، ايران 

.#1424

االغاين اليب الفرج االصبهاين، ط ( 3
احلاج حممد سايس املغريب، مطبعة 

التقدم بمرص.

االقتضاب يف رشح ادب الكتاب – ( 4
اليب السيد البطليويس حتـ مصطفى 

السقا وحامد عبد املجيد اهليأة املرصية 
للكتاب 1980. 

الربهان يف علوم القرآن – بدر الدين ( 5
الزركيش حتـ ابو الفضل ابراهيم 

.1957

البيان يف تفسري القرآن – السيد ابو ( 6
القاسم اخلوئي، مطبعة العامل املركزية 

1409#- 1988م. 

البيان والتبيني – ابو عثامن عمرو ( 7
اجلاحظ، حتـ عبد السالم هارون، 
مكتبة اخلانجي بمرص #1380 - 

 .9960

تاريخ الطربي )تاريخ الرسل وامللوك( ( 8
ابو جعفر الطربي، حتـ ابو الفضل 

ابراهيم ط1 دار املعارف بمرص. 

تاريخ القرآن – أليب عبداهلل الزنجاين ( 9
– منشورات مكتبة الصدر، طهران. 

تاريخ القرآن – د. عبد الصبور ( 10
شاهني، دار القلم 1966.

تاريخ اللغات السامية – أ. ولفسون، ( 11
دار العلم، بريوت، 1980.

تفسري نور الثقلني – العالمة الشيخ ( 12
عبد عيل مجعة، صححه السيد هاشم 

املحاليت، ايران، قم تقييد العلم – 
اخلطيب البغدادي، حتـ يوسف العش، 

دمشق 1949. 

اجلامع ألحكام القرآن ابو عبداهلل حمي ( 13
الدين القرطبي، دار الكتب املرصية، 

القاهرة 1933 – 1950. 

جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي ( 14
– ضبط حممود شاكر، دار احياء 

الرتاث العريب، بريوت #1421 - 
 .2001

احليوان – ابو عثامن اجلاحظ، حتـ عبد ( 15
السالم هارون، مكتبة مصطفى البايب 

احللبي بمرص.

اخلط العريب – تارخيه وانواعه، حييى ( 16
العبايس، مكتبة النهضة، بغداد.

اخلط العريب وتطوره يف العصور ( 17

المصادر والمراجع
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العباسية يف العراق–سهيلة اجلبوري 
مطبعة الزهراء، بغداد #1381-

1962 م. 

روح املعاين العالمة ابو الفضل شهاب ( 18
الدين حممود االلويس – ط دار الفكر 

العريب، بريوت 1408# 1987م. 

سنن ابن ماجة – حتـ حممد فؤاد عبد ( 19
الباقي #1373. 

السرية النبوية – البن هشام، حتـ ( 20
مصطفى السقا واخرين ط 2 مكتبة 

البايب احللبي 1375# 1955م.

الطبقات الكربى – ابن سعد، دار ( 21
صادر، بريوت 1957، 1958. 

فتوح البلدان – ابو احلسن البالذري، ( 22
عناية رضوان حممد رضوان ط 1 
املطبعة املرصية لالزهر #1350 

1932م. 

الفهرست – النديم، حتـ رضا جتدد، ( 23
دار املسرية 1988. 

كتاب الوزراء والكتاب – ابو عبداهلل ( 24
اجلهشياري، حتـ مصطفى السقا 

واخرين، مطبعة البايب احللبي #1857 
1938م.

الكشاف عن حقائق التنزيل – جار اهلل ( 25
الزخمرشي، دار املعرفة للطباعة والنرش 

بريوت. 

كنز العامل يف سنن األقوال واالفعال ( 26
– املتقي اهلندي ط حيدر آباد #1313.

جممع البيان – الشيخ ابو عيل الفضل ( 27
الطربيس، انتشارات نارص خرسو، 

طهران #1425.

املزهر يف علوم اللغة وانواعها – جالل ( 28
الدين السيوطي، حتـ حممد امحد جاد 

املوىل، البجاوي، ابو الفضل ابراهيم، 
دار الفكر. 

مسند االمام امحد – دار الفكر بريوت. ( 29

مسند مسلم – حتـ حممد فؤاد عبد ( 30
الباقي، نرش ادارات البحوث العلمية، 

الرياض. 

املصاحف – ابو داود السجستاين، حتـ ( 31
ارثر جفري، املطبعة الرمحانية، القاهرة 

.1936

مصور اخلط العريب – املهندس ناجي ( 32
زين الدين، مطبوعات املجمع العلمي 

العراقي 1388#- 1968م. 

مفردات الفاظ القرآن – الراغب ( 33
االصفهاين، حتـ صفوان عدنان ط 1، 

دار القلم، دمشق. 
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ملخص البحث  

الستة:  االسلوب  مكونات  من  اختذت  املعرفة  حديث  يف  قراءة  البحث  قدم 
اظهار  ألجل  قراءة  آليات  املعنى(  البناء،  التصوير،  الرتكيب،  اإليقاع،  )املعجم، 
خصائص االداء االسلويب يف كشفها عن املعنى النبوي وتعبريها عنه، وقد اجتهدت 
التي  اإليقاعية  والصورة  عليها  املعجم  توزع  التي  الداللية  احلقول  بيان  القراءة يف 
انتظم عليها بناء احلديث يف التعبري عن املعنى ،وخصوصية الرتكيب يف لغة احلديث 
موصولة باملعنى النبوي املعرب عنه، وأسلوب التصوير البياين الرئيس اعني )التشبيه( 

وكيفية اداء املعنى بالصدور عنه.

وبناء احلديث بشكليه: االفقي والعمودي وصلتهام يف االحياء باملعنى بوصفه 
نبويًا  معنى  حاملة  نبوي  ببيان  صيغت  وروحية  وعاطفية  عقلية  معيطات  جمموعة 
شاماًل يف قصديته اإلبالغية غري مقيد بزمان او مكان، عامًا يف انسانيته غري حمدد بفئه 
او قومية، موصواًل بالتعبري عن احلياة واإلحياء بكيفية بنائها بوصفها حقائق دائمة 
االزدهار أكثر منها وقائع متغرية ال ثوابت هلا، لذا عملت القراءة عىل تأمل أسلوب 

احلديث موصواًل بكيفية ادائه املعنى التعبريي.
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...Abstract...

The research paper has presented a reading in the speeches 
of  knowledge based on six components; encyclopedia, rhythm, 
composition, imagery, construction and  content. The reading 
mechanisms are to present the characteristics of the stylistic 
performance in revealing the prophetic content and its expressions. 
The reading  exerts itself in exposing deductive fields the dictionaries 
used, the speech mechanisms transpire the content depending 
mainly upon the imagery. The importance of the construction in the 
language of communication is related to the expressive prophetic 
content and the acts of resemblance to have the content without 
referring explicitly to it.

Speech erecting, vertically and horizontally, appertains to the 
content , a heap of intellectual, emotional and spiritual results coined 
at a prophetic declaration promulgating universal prophetic content 
in a poetic poem not delimited to time or place, being universally 
humanitarian, not addressing a denomination or a nationality, 
expressing life and how to develop it as it is regarded as more 
permanent prosperous facts, so the present study takes hold of both 
the speech policy and how to perform the expressive content.
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... تقديم ...

جتتهد هذه القراءة يف تأمل حديث املعرفة وقراءته اسلوبيًا كشفًا عن خصائص 
االختيار  املنهج:  يف  الثالثة  املكونات  أعني  واملكونات  الركائز  يف  االسلويب؛  أدائه 
والتصوير  والرتكيب  واإليقاع  الستة:املعجم  االداء  والتوزيع واالتساع ومكونات 
والبناء واملعنى التعبريي الذي هو يف احلديث الرشيف معنى نبوي.ذلك ان حديث 
آٍن معًا، ويصدر عن افق تعبريي واحد،  املعرفة؛ مكثف وشامل ودقيق خاص يف 
ونبض من أداء كالم مقصود، وبث خطايب شامل األبعاد،فيه من نبوءات الكالم 
  اذ جاء يف األثر أن األمام: عيل بن ايب طالب  تبليغ،  القصد  نبوة  فيض،ومن 
سأل رسول اهلل  عن سنته فقال: )املعرفة رأس مال، والعقل أصل ديني، واحلب 
والعلم  رفيقي،  واحلزن  كنزي،  والثقة  أنييس،  الل  وذكر  مركبي،  والشوق  اسايس، 
سالحي، والصرب ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقني 
قوت، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، واجلهاد خلقي، وقرة عيني ف الصالة(.)1(

منه،  البليغ  النوع  التشبيه، وعن  بياين واحد وهو  أسلوب  احلديث عن  صدر 
واملسند  املسند  من  فيها كل  إسمية،جاء  مجل  كلها  منه،  مجلة  سبع عرشة  عىل  ممتدًا 
اليه معرفني، كان املسند يف اجلمل كلها معرفًأ بـ )ال التعريف( بأستثناء اجلملتني: 
اخلامسة والسابعة عرشة اللتني جاءتا معرفتني باإلضافة، اما املسند اليه فكله معرف 
)ال  بـ  معرفًا  اليه  املسند  فيها  جاء  التي  عرشة  السابعة  اجلملة  بإستثناء  باإلضافة 
املسند  بإضافة  التعريف  عليها  فغلب  األخرى  عرشة  الست  اجلمل  اما  التعريف( 
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اليه اىل ضمري املتكلم،ويف اجلملتني: األوىل والثانية أضيف اىل اسم ظاهر مضاف 
اىل ضمري املتكلم.)2( وملا كانت املعاين النبوية هنا نبضًا شموليًا يف الوجود وامتدادًا 
رسمديًا يف الزمان واملكان،فقد ناسبها وأضاء حاهلا هذا األداء باجلمل األسمية فقط 

من دون حضور جلملة فعلية واحدة. وملا كانت املعاين
فقد  لدهيا  الواقع  قبل  واحلقيقة  فيها  الصدق  حال  بثبوت  رامزة  وإحياءات  تبليغي 
اضاء تعريف املسند وعدم تنكري املسند اليه مقتىض حال اخلطاب، وجهات البث 

التي يعنيها، هي انسانية عامة، اذ هي للناس كافة.

التسلسل  اسلوب  اتصف  فقد  عرشة  السبع  األسمية  اجلمل  تسلسل  اما 
يف  اقناعي  نزوع  ذات  وحسية  املسند  يف  أومعنوية  عقلية  ادائيتني:  بخصيصتني 
املسند اليه وهو ماتلحظه القراءة عىل املستوى األفقي لصياغة اجلملة، اما املستوى 

العمودي فقد بدأ بام هو عام شامل أواًل؛ اعني: املعرفة والعقل.

وخلص اىل ما هو خاص ذايت ثانيا، اعني:اخُلُلق والصالة. وان نظرة متأملة يف 
املسند )املشبه( يف كل مجلة تفصح عن نزوع معنوي، ولكن املسند اليه ينزع للحسية 
او اللفظ املجسد ملعنى احلسية، ومرد ذلك اىل حضور االقناع وقوة التأثري يف صياغة 

خطابية كهذه الحتققه الصياغات االخرى:

املعرفة رأس مايل.... 1
والعقل أصل ديني.... 2
واحلب أسايس.... 3
والشوق مركبي.... 4
وذكراهلل أنييس.... 5
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والثقة كنزي.... 6
واحلزن رفيقي.... 7
والعلم سالحي.... 8
والصرب ردائي.... 9

والرضا غنيمتي.... 10
والفقرفخري.... 11
والزهد حرفتي.... 12
واليقني قويت.... 13
والصدق شفيعي.... 14
والطاعة حسبي.... 15
واجلهاد خلقي.... 16
وقرة عيني يف الصالة... . 17

ومل يأت اللفظ يف صياغة اجلملة فنيًا خالصًا انام جاء ابالغيًا خالصًا، الحتفاله 
وضع  فقد  تأويليًا،  املوحي  الفني  عن  صدوره  من  اكثر  موضوعيًا  املقنع  باملؤثر 
احلديث عنارص املعرفة يف الوجود وضعًا توصيفيًا من جهة القصد وضعًا موصوفًا 
من جهة الصلة باحلقيقة اكثر منها بالواقع كونه متغريًا جزئيًا أما احلقيقة فواحدة، 
كشفا  مكشوفًا  ووضعًا  املعرفة  عنارص  التلقي  وعي  يدي  بني  احلديث  يضع  لذا 
اللفظ  مستوى  عىل  االختيار  جاء  لذا  للتأويل  املنتجني  والتفكري  التأمل  عىل  ًباعثا 
توزيع  خضع  ثمة  ومن  جزئي،  بموجود  تقيد  دون  من  الكيل  الوجود  عن  معربًا 
أعني  به(  واملشبه  )املشبه  فبني  املجاورة  والتوازي،اما  لعنرصي:املجاورة  اجلمل 
السبع عرشة،  اجلمل  تتابع  فبني كل مجلتني عىل  التوازي  وأما  اليه.  واملسند  املسند 
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أعني بني )املعرفة والعقل ثم احلب والشوق ثم ذكر اهلل والثقة ثم الصرب والرضا 
اللفظ األول  الطاعة واجلهاد( بام كان فيه  اليقني والصدق ثم  الفقر والزهد ثم  ثم 
اجياد  فاملعرفة  وجود،  حالة  الثاين  اللفظ  جاء  فيام  اجياد  مصدر  متوازيني  كل  من 
والعقل وجود واحلب اجياد والشوق وجود، وذكراهلل اجيادوالثقة وجود، وهكذا، 
وملا جاءت عنارص االختيار عىل مستوى اللفظ وكيفية التوزيع عىل مستوى اجلمل 
خاضعة لنمط اسلويب خمصوص يف االداء كان فيه املقال موصواًل بأشكال اتسع فيها 
اللفظ عىل املعنى من جهة التعبري،كام اتسعت جزئيات األسلوب )التشبيه( من جهة 
األداء، فجاء اخلطاب السهل موصواًل بفائض تعبري، وبخصائص أسلوب؛ تستعيص 
سهولته عىل حماوالت األتيان بمثلها. وأن قراءة يف مكونات األداء األسلويب الستة، 

تذهب اىل تعضيد هذا الوصف الذي أوجزته هذه التقدمة.

مكونات األداء األسلوبي

تنقسم مكونات األداء األسلويب يف حديث املعرفة النبوي عىل قسمني: أوهلم 
يتضمن مخسة مكونات هي: املعجم واإليقاع والرتكيب والتصوير والبناء. وثانيهم 
يتضمن مكونًا واحدًا هو املعنى النبوي. وإنام كان املعنى نبويًا ألنه جنس يف الكالم 
واقعيًا مرحيل  احلقيقة، وليس قصدًا  دائم  نوعًا ومعنى من خطاب حقيقي  وليس 
املعنى، أو مؤقت القصدية. ثم ان خصوصية الصدور جعلت للنص القرأين معنى 
قرانيًا، وللحديث النبوي معنى نبويأ وعىل الضفة األخرى من كالم الناس؛ للنص 
الشعري معنى شعري، وللنص املرسحي معنى مرسحي، وهكذا تتصل خصوصية 

املعنى بجهة الصدور أتصال حتديد وتوجيه وقصٍد وتعبري.
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أ( المكون المعجمي

وحاجة  الثراء  اىل  املعنى  حاجة  عن  خطاب  اي  يف  املعجم  مكونات  تصدر 
الداللية دل  بالتنوع وتعدد احلقول  التأثري واإلقناع وكلام فاض املعجم  املرسل اىل 
ذلك عىل متكن املرسل من عنارص الرسالة وكيفية االرسال،وكلام انتظمت عنارص 
املرسل من جهة  تعبريي معني دل عىل ذلك خصوصية  اسلوب  املعجم عىل وفق 
)األداء األسلوب( وبعده عن الرتهل اللفظي، ألنه جمتهد يف االقتصاد ويف اللفظ 

بقدر اجتهاده بفائض املعنى وثرائه يف آن معًا.

وقد ضم حديث املعرفة تسعة وثالثني لفظًا توزعت عىل سبعة حقول داللية 
هي:حقل العقل وفيه )العقل والعلم واملعرفة(. وحقل احلب وفيه )احلب والشوق 
ورأس  )األساس  وفيه  األساس  وحقل  العني(.  وقرة  واحلزن  والرفيق  واألنيس 
الدين وذكراهلل  الدين وفيه )أصل  املال والكنز والغنيمة والقوت والرداء( وحقل 
واجلهاد  )السالح  وفيه  السالح  وحقل  واليقني(  واألخالق  والشفاعة  والصالة 
والطاعة  والرضا  )الكفاية  وفيه  الكفاية  وحقل  واحلرفة(  واملركب  والقوة  والصرب 
والزهد والصدق والثقة والفخر( ويف كل هذه احلقول الستة حيرضاملوجه االخالقي 
باليومي  اتصاهلا  مع  مرجتلة  غري  بصياغات  لإلقناع  اخلطاب  ينزع  ثابتة،  بفاعلية 
متصفًا  املعجمي  املكون  جاء  حتى  جتلياهتا  يف  الفاعل  وبالنبض  احلياة  يف  املتحرك 

بخصائص اخلطاب اإلقناعي يف:  

• التي 	 الستة  الداللية  احلقول  يف  اإلقناعي  املعنى  جهات  اللفظ  فصاحة  أضاءت 
توزعها  التي  الستة  الداللية  احلقول  تسلسل  اتصف  وقد  احلديث،  توزعها 
األساس  اىل  جتىل  وما  احلب  اىل  عنه  وماعرب  العقل  من  دقيق  بتناسب  احلديث 
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وما أستقام عليه اىل الدين وما استضاء به إىل اإلسالم وما أحتيج إليه،ويف ختام 
احلديث الكفاية وما أستظل هبا.

اإلقناع  نزوع  عن  احلديث  معجم  فيه  انبنى  الذي  البياين  األسلوب  أفصح 
احليس  وهيمنة  املتأمل  املوجه،والعاطفي  بالرتبوي  تفيض  للمعنى  بصياغات 

الباعث عىل األقناع.

• اتسم معجم احلديث باإلجياز مع ألفاظ العقل: )عقل،علم،معرفة( واإلفاضة يف 	
ألفاظ الشؤون األخرى؛ احياء بأن العقل واحد وشؤون احلياة األخرى جتليات 
كلها  االلفاظ  عىل  التعريف(  )هيمنة  جاءت  اخرى،كام  احيانًا  وعنه  حينًا  فيه 
موصولة بغلبة األسمية وغياب الفعلية، ذلك الن املعاين يف اجلمل السبع عرشة 
حقيقة دائمة الواقع، متحركة بني يدي احلياة حركة أزل وليس انتقاالت مرحلية.

 ب( المكون اإليقاعي

املكون اإليقاعي عنرص مستقر يف تشكيل اخلطاب اإلنساين املعرب، فليس من 
نص فاعل اال وينتظمه هنج إيقاعي خاص يمثل أسلوب صياغة حينًا وأسلوب نظم 
احيانًا أخرى أو اهلاجس النفيس املبثوث فيه أو االجتامعي املوجه له او اجلاميل املنفعل 
به. فأسلوب صياغة الكالم وكيفية نظمه ينتجان سياقًا إيقاعيًا، جتمع حركيته: املبنى 
احلاصلة عن  اهليأة  والعبارات من جهة  األلفاظ  إيقاع صادر عن  فالنظم  واملعنى؛ 
أشكال  اإليقاعية بحسب  األشكال  تتعدد  اىل بعض حتى  بعضها  النقلة من  كيفية 

الوضع وأنحاء الرتتيب.
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من  القول  حركات  أوصاف  عن  صادر  إيقاع  عنه  فينتج  األسلوب  أما 
االطراد)3(.  وكيفية  القول  بغرض  وصلتها  بينها  النقلة  وكيفيات  وعبارات  ألفاظ 
ان  عىل  سواء،  حد  عىل  النثر  يف  ونحسه  الشعر  يف  نلحظه  لإليقاع  التصور  وهذا 
عنارصاإليقاع الشعري خصوصًا متتاز من عنارص إيقاع النثر، ويمتاز إيقاع القرآن 
قرأ ذلك  القول وأشكاهلا وقد  فنون  الكريم بخصوصية صادرة عن متيزه عن كل 
النثر،  يف  اإليقاع  يصنعان  رافدان  التعبري  وأسلوب  فالنظم  كثريون)4(  دارسون 
ويمدانه بعنارص انتظامه وأشكال حتققه. ألن تناسب املعاين يف األسلوب بام يامثلها 
تناسب  أن  ثم  إيقاعا خاصًا.  انام يصنع  املتناسبني  التوايل واالستمرار  من كيفية يف 
وتوايل  وتناسبها  األلفاظ  توايل  يف  كيفية  من  يامثله  بام  النظم  يف  اللفظية  التأليفات 
العبارات واجلمل وكيفية انتظامها؛ انتقااًل وترتيبًا،كل ذلك يسهم يف إجياد اإليقاع 
بيانيًا بالغيًا، حتى  النثري. ويف حديث املعرفة الرشيف جييء اإليقاعي،  يف النص 
أجدين ذاهبًا مع الرأي الذي يقول بأن اإليقاع البالغي: حركة تنبثق عن اخللفيات 
الوجدانية واالنفعالية للنفس املبدعة، وتتجسد من خالل العالقات السياقية التي 
تولد بدورها حركة لغوية تتوافق مع حيوية النفس املبدعة وانفعاالهتا فتفصلها عن 
متطلبات اجلمود لتفسح املجال للعاطفة واالنفعال الوجداين حيث يتكامل اجلانبان 
إيقاعية  النص يف صورة  او  الفني  العمل  يولد  النضج  يبلغان  وإذ  املبدع،  نفس  يف 

متكاملة.)5(

فاعاًل يف كل نص  اإليقاعي عنرصًا  املكون  اىل كون   نخلص من هذا االجياز 
فنون  تعدد  عىل  نثرًا  أم  األداء  أشكال  تعداد  عىل  شعرًا  كان  أ  سواء  مؤثر،  ابداعي 
النثر. بام يوجهني اىل تشخيص عنارص املكون اإليقاعي يف حديث املعرفة الرشيف 

يف مايأيت:
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• البليغ من أول مجلة تشبيهية )املعرفة راس 	 التشبيه  صدور احلديث من أسلوب 
مايل( اىل اخر اجلملة )وقرة عيني يف الصالة( وعىل امتداد سبع عرشة مجلة جعل 
النص يصدر عن إيقاع من اسلوب بياين واحد،كانت اجلملة االوىل فيه مرتكزًا 

جتلت األخرى عنها بفائض من ثراء اخلطاب.

• متناسبًا 	 جاء  الفتًا  إيقاعيًا  نمطًا  األسمية  الصياغة  اسلوب  عن  احلديث  صدور 
مع شمولية املعاين وثبوت اتصاهلا باحلقيقة وتعبريها عنها بام يدل عىل الديمومة 
ونزعته  املعنى  أصالة  مع  متناغاًم  رتيبًا  االسمية  إيقاع  بدا  حتى  واالستمرار، 

االنسانية.

• به 	 املشبه  عىل  )االضافة(  بـ  التعريف  وغلبة  املشبه  عىل  )أل(  بـ  التعريف  غلبة 
وتكرار ذلك بتتابع متناسب خلق نمطًا إيقاعيًا خمصوصًا يف األداء.

• غلبة البث املعنوي الوجداين منه او العقيل او املنطقي يف املشبه يف مقابل شيوع 	
البث احليس يف املشبه به خلق عنرص اداء إيقاعي اشاعه تكرار هذا املنحى يف مجل 

احلديث كلها بأنحاء صياغية متناسبة.

• قرص مجل التشبيه السبع عرشة وتتابعها عىل نمط اداء واحد يف الرتكيب وكيفية 	
الصياغة خلق حسًا إيقاعيًا عززت جمساته تكرار اجلمل عىل نمط صياغي متشابه 

العنارص جعل الصياغة تبث عىل حلن إيقاعي متشابه العنارص.

جـ( المكون التركيبي

بالغي  أوهلام  تركيبيان،  نوعان  املعرفة  حديث  يف  الرتكيبي  املكون  عىل  هيمن 
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بياين وثانيهام نحوي داليل فأما البالغي فتمثل يف التكرار والتفريع وأما النحوي فبدأ 
يف التحول البنيوي الداليل. يتمثل التكرار هنا يف صورة اجلملة وأسلوهبا وتركيبها 
مبتدأ وخرب  مايل( من  )املعرفة رأس  معناها؛ ألن مجلة  لفظها وجزء من  وليس يف 
يف  الداليل  البث  أختلف  وأن  اسلوهبا  ونبض  صورهتا  تكررت  به  ومشبه  أومشبه 
كل مجلة من سواها من اجلمل السبع عرشة،حتى خلق هذا التكرار ملمحًا إيقاعيًا 
أرشت اليه يف املكون اإليقاعي وعنارصالتكرار متثلت يف: صورة اجلملة وأسلوب 
العطف،والتعريف بـ )أل( يف املشبه، والتعريف بـ )االضافة( يف املشبه به، وتتابع كل 

ذلك يف مجل احلديث كلها عىل نحو من تناسب ثري الداللة.

اما التفريع يف لغة احلديث هنا فال اخص به اصطالح البالغيني القدماء حتديدًا، 
الذي خيصونه كام التكرار يف اللفظ الظاهر انام اقصد املعنى قبل اللفظ، كام يف التكرار 

الذي ذهبت اليه األن.

نظام  عن  ومابعدها  والثالثة  الثانية  اجلملة  تتفرع  تركيبي  نظام  هنا  فالتفريع 
– تتابع فيه سلسلة اجلمل  الذي  اجلملة االوىل وأسلوهبا وكيفية تركيبها، بالشكل 
العنارص ونمط  كام يف احلديث الرشيف هنا- تضافرا جيمعهام سلسلة متشاهبة من 
أحادي من كيفية الرتكيب، بام تكون فيه اجلملة األوىل مصدرًا تصدر عن فاعليته 
االسلوبية اجلمل األخرى فيام يشبه الرتادف الداليل اخلاص. وهذا النمط الرتكيبي 
يناسب اخلطابات ذات النزوع التوجيهي األقناعي والبث األرشادي احلافل باملعاين 
احلقيقة  عن  يفصح  نحو  عىل  باحلقيقية،  واملكتنزة  بالشمول  املحتفية  االنسانية 
واليرمزهلا ويبوح واليوحي ويكشف عن القناع. والتفريع اذا تكثف يف نص من 

خطاب أو يف نص بعينه خلق نمطا إيقاعيًا مؤثرًا.
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اما الرتكيب النحوي املاثل يف عنرص التحول البنيوي الداليل فيتضح يف تتابع 
اجلمل االسمية وتناسبها وتآلفها ومتاسكها حتى بدا احلديث بجمله السبع عرشة 
مجلة واحدة من جهة وفيضًا من مجل ذات ثراء تعبريي من جهة اخرى، باميعكس 
التامسك النحوي فاعلية البنية يف كل مجلة اسمية من جهة وثراء بثها الداليل موصولة 
بسياق من متاسك نيص مع اجلمل األخرى من جهة ثانية. ويكشف هذا النمط عن 
نزعة عاطفية اىل األفصاح وتوق اىل التبليغ وصفاء ذات ينزع اىل اضاءة األخرى، 

لذا جتيء بالغة الرتكيب مكتنزة بتامسك عضوي داليل.

د( المكون التصويري

لغوي صياغة  بنسق  فانه يصوغها  معينة  نثري موّجه صورة  يرسم نص  حني 
ذات اداء اقتصادي مكثف تقرتب األلفاظ فيها من ان تكون رموزًا دالة عىل معاٍن 
يريدها ذلك نص بام جتيء الصورة كام ذهب اىل ذلك اجلرجاين ؛ ابداعًا ذهنيًا حييل 

إىل إحساس باألشياء والوقائع صادر عن نمط من اإلدراك احليس هلا.)7(

فهي أحساس من جهة األدراك وهي ابداع من جهة األداء وهي انجاز للمعنى 
وحتقيق له، وهنا يسهم اخليال بقوة يف صريورهتا. ولكن اخليال يف لغة الصورة يف 
بالواقع  املعرفة( بوصفه أنموجًا خيال موصول  احلديث الرشيف، كام يف )حديث 
وصادر عنه ومتصل باحلقيقة ومعرب عنها تعبري كشف وإيضاح وإقناع، لذا هييمن 
عليه النزوع احليس بام جيعله يف متناول وعي املتلقي قريبًامن برصه، فاعاًل يف بصريته 
فعل داللة اواًل ثم فعل تأمٍل باعث عىل التفكري. وجاءت الصورة يف حديث املعرفة 
صادرة عن اسلوب التشبيه البليغ، بام بدا املعاين يف كل مجلة من نتاج حتاور داليل 
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اوتشارك موٍح بني املشبه ذي البث املعنوي واملشبه به ذي البث احليس فجاء تشبيه 
املعرفة  بني  املعنى  انتاج  يف  الداللية  املشاركة  يشبه  عام  كاشفًا  املال  برأس  املعرفة 
التشارك بني  الثراء، وهكذا  املنبع او املصدرأو ديمومة  املال لإلحياء بمعنى  ورأس 
يقبلها  التي  املحدودات  او  والثوابت  االسس  بمعنى  لالحياء  الدين  وأصل  العقل 
املنطق، وهكذا بني احلب واألساس يف معنى الثابت الفطري الدائم االزدهار،وبني 
الشوق واملركب يف معنى احلركة املثمرة او احلركية االجيابية الدائمة، وبني ذكر اهلل 
معنى  والكنزيف  الثقة  وبني  االزدهار،  الدائم  واالحياء  التكامل  معنى  يف  واألنيس 
الثراء الروحي واملادي يف آن معًا، وبني احلزن والرفقة يف معنى غياب اخللود عن 
الزائل او قل عدم جدوى االنقياد للزائل او احلزن عىل املؤقت توقًا للدائم، وبني 
العلم والسالح يف معنى احلامية واألمان واالطمئنان، وبني الصرب والرداء يف معنى 
احلامية والدفاع، وبني الرضا والغنيمة يف معنى القناعة وبني الزهد واحلرفة يف معنى 
صورة  والواقع  سامء  فطرة  احلقيقة  ألن  الواقعية،  وليست  احلقيقية  للحياة  االنتامء 
ارض متغرية. وبني اليقني والقوت يف معنى ديمومة احلياة، وبني الصدق والشفاعة 
يف معنى االنتامء للصواب بوصفه حقًا مرادًا،وبني الطاعة والكفاية يف معنى االنقياد 
هلل سبحانه، وبني اجلهاد واخللق يف معنى الصربعىل شؤون الدنيا وتناقضاهتا بيقني 
الذي ال شائبه  العني يف معنى االطمئنان  الصالة وقرة  اهلي واحد، وبني  اجتاه  من 
فيه وال انكسار فهو فرح باهلل دائم. ومما تستنتجه القراءة من لغة الصورة التشبيهية 

مايايت:

• ماتنزع 	 هو  العقيل  األقناع  عىل  يبعث  بام  تفيض  به  واملشبه  املشبه  بني  املجاورة 
فطرة  باحلقيقة  الحتفاهلام  الظاهروالعميق،  مستوييها:  يف  الصورة  لغة  اليه 

وجود،وتوجيههام الواقع ليكون حقيقة اجياد اجيايب يف معانيه االنسانية.
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• كل مجلة رسمت صورة تبليغيية افصحت عن معنى الديمومة والتواصل االجيايب، 	
واقرتان املعنى بالدائم االجيايب اي االنساين العام، الن التبليغ انساين شامل فهو 

للناس كافة، وهو من سامت النبوة املرشفة.

• الصورة يف كل مجلة ليست للجامل الفني املحتفي بالزينة الباعثة عىل االغراء، انام 	
هي للتأثري الباعث عىل احلقيقة التي يمّثل كشفها للمتلقي مفاجأة تدهش ادهاشًا 
يتآزر فيه الفني بالعقيل والذوقي بالوجداين، وأثر ذلك يكون اجلاميل صادرًا عن 
الصورة الكاشفة عن احلقيقة لتكون احلقيقة املكشوف عنها هي اجلامل، بام جتيئ 

كيفية الكالم البيانية اداء مجاله معنى احلقيقة كام كشفت عنها صورة الكالم. 

#( المكون البنائي

واحد،  صياغة  اسلوب  عن  لصدوره  عضوي  بتامسك  احلديث  بناء  اتصف 
تبدت عنه اجلمل االخرى يف مستوى افق تبليغي واحد، فجاء احلديث افقيًا منفتحًا 
عىل التعدد بام بدا بناؤه جاريًا كالنهر فأوّله: )املعرفة رأس مايل( واذا كان ختامه يف 
اجلملة السابعة عرشة بـ )قرة عيني يف الصالة( فان االمكان يبقيه مفتوحًا عىل مجل 
اخرى يصدر الكالم فيها عن صفات سنة رسول اهلل  ومعانيها الرشيفة، بام جعل 
أوهلا  اخلاتم  األكرم  الرسول  سنة  بأن  احياءًا  )الالهنائي(  بـ  اشبه  افقيًا  احلديث  بناء 
أريض هو املعرفة بوصفها رأس مال الناس يف الدنيا، وأخرها ممتد اىل السامء ومن 
معانيه هناك ان قرة العني الصالة يف األخرة فجاء املكان يف احلديث متسعًا واسعًا أوله 
أريض وآخره ساموي، وملا جاء احلديث مبنيًا بصياغات من مجل اسمية فأن رسمدية 
عنها  املعرّب  النبوية  املعاين  ألن  ايضًا،  الزمان  رسمدية  وتشبهها  ممكنة  تصبح  املكان 
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فيض من نبوة أوهلا يف األرض وأخرها يف السامء وبثراء من تواصل واستمرارية، 
الترتددفيه االفعال والتتبادل فيه االدوار االماكن واالشخاص، بمعنى ليس هناك 
من نزوع درامي حلركة الزمان واملكان، ألن احلقيقة سكوهنا حركة وأزليتها أماكن.

أما بناء احلديث عموديًا فيحفل بام يبعث عىل األقناع فجاء اسلوب الصياغة 
مضيفًا شيئًا عىل يشء آخر إضافة إفاضة وإقناع وليس إضافة زيادة وترهل وهكذا 
املال  )رأس  به  املشبه  ثم  الشوق،...(  )املعرفة،العقل،احلب،  املشاهبات  تسلسلت 
وتراتبها  االشياء  تنوع  عن  يكشف  ذلك  وكل  الدين،األساس،االنس،...(  أصل 
بام  املتلقي ويستميل اصغائه،  يستدرج وعي  وليس تشظيها وتراكمها، وكل ذلك 

يكون التبليغ فيه مفضيًا إىل اإلقناع واإلفصاح فيه مؤديًا إىل الوضوح.

العنارص بشكل الفت من خالل  بتشابه  البناء من جهة مكوناته  اتصف  وقد 
اليه باإلضافة، غلبة املعنوي  بـ )ال( واملسند  هيمنة اجلملة االسمية،تعريف املسند 
عىل احياء املسند واحليس عىل املسند اليه، البدء من املشرتك االنساين )املعرفة رأس 
اسلوب  جاء  بام  الصالة(  العني  )قرة  االنسان  يف  االيامنية  باخلصيصة  واخلتام  مال 

البناء صادرًا عن مقتىض املعنى وحميطًا به.

و( المعنى التعبيري

بيانيًا  التصويري بوصفه معنى  املكون  ايضاحه يف  التعبريي هو ماسبق  املعنى 
صادرًا عن اسلوب التشبيه البليغ بالشكل املتناسب الباعث عىل االيضاح والتأثري 
واإلقناع، فاملعرفة معلومة ولتقرير حاهلا تشبهت برأس املال للتعبري عن معنى اصل 
العقل واحلب والشوق وذكراهلل سبحانه  الذي يدر خريًا وعطاء، وهكذا يف  النامء 
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يلفت  وبام  واألنيس؛  واألصل  واملركب  واألساس  الدين  بـ:اصل  تشبهت  حني 
معلومًا  كونه  لتقرير  إما  به  باملشبه  وجيء  ومعروف  معلوم  شأن  املشبه  ان  النظر 
لبيان  او  والرداء،  والسالح  واالنيس  والشوق  واملركب  االساس  مثل:  معروفًا 
إمكان املشبه به كام يف: كنزي وسالحي وقويت، او لبيان حال املشبه كام يف: رفيقي 
وفخري وشفيعي والصالة. واقرتان الغرض البالغي بثالثة موجهات رئيسة هي: 
تقرير حال املشبه وبيان امكانه وبيان حاله،يعززالفاعلية اإلبالغية للحديث، والبث 
األقناعي والسيام يف عنارصه: العاطفية والعقلية والرتبوية. وهوية املعنى التعبريي 
هنا نبوية رشيفة لغلبة الصدق فيها عىل جمرد االقناع، والحتفاهلا باحلقيقة املوصولة 
بواقع صائب، والصدور الفني فيه عن صواب احلقيقة الدائم بام بدت الصياغة فيه 

لغة تعبري واقناع باليقني اكثر منها بمجرد الصياغة الفنية للخطاب.

يف مجلة )املعرفة رأس مايل( احياء بمعنى عمومية الرسالة املحمدية التي يشرتك 
فاملعرفة رأس مال كل عاقل، ولكنها حني جتيء  الناس،  الناس كل  يف احلاجة هلا 
عنوانًا يف سنة نبوية مرشفة بالوحي فذلك موصول بشموليتها للناس كافة، وجاءت 
اعمق  بشمولية  عنه  وتفصح  نفسه  املعنى  لتوكيد  ديني(  أصل  )العقل  مجلة  بعدها 
ثريًا  األنسانية  للفطرة  االنتامء  ليكون  اسايس(  )احلب  مجلة  ثم  التوجيه،  يف  وأدق 
اجلملتني  وبني  وثرائه،  ذلك  لتعميق  مركبي(  )الشوق  مجلة  جاءت  وقد  نقائه،  يف 
االوىل والثانية صلة من وعي عميق،كام بني اجلملتني الثالثة والرابعة صلة من قلب 
نقي،وثريا اجلمل االربع يف اجلملة اخلامسة )ذكراهلل انييس( اما اجلمل االثنتي عرشة 
االخرى فتجليات عن اجلمل اخلمس االوىل،مع ان املعنى التعبريي احتفل بالتقابل 
ذكراهلل  والشوق،  احلب  والعقل،  )املعرفة  مثل  من  اخر  او  نحو  عىل  االلفاظ  بني 
حديث  فيه  يظهر  والفقر...(بام  الزهد  والرضا،  الطاعة  والصرب،  اجلهاد  والصالة، 
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املعرفة مكتنزًا بالثوابت التي ينبني عليها الوجود من عقل وعاطفة وصدق وصرب 
وذكر وصالة وعلم ومعرفة وجهاد.حتى استمد احلديث عنوانه من احاطة بعنارص 

املعرفة من عقلية ونقلية ووجدانية احاطة تبعث عىل التدبر والتأمل والتفكري.
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 الخالصة

الستة:  االسلوب  مكونات  من  اختذت  املعرفة  حديث  يف  قراءة  البحث  قدم 
اظهار  ألجل  قراءة  آليات  املعنى(  البناء،  الرتكيب،التصوير،  اإليقاع،  )املعجم، 
خصائص االداء االسلويب يف كشفها عن املعنى النبوي وتعبريها عنه، وقد اجتهدت 
التي  اإليقاعية  والصورة  عليها  املعجم  توزع  التي  الداللية  احلقول  بيان  القراءة يف 
انتظم عليها بناء احلديث يف التعبري عن املعنى، وخصوصية الرتكيب يف لغة احلديث 
موصولة باملعنى النبوي املعرب عنه، وأسلوب التصوير البياين الرئيس اعني )التشبيه( 

وكيفية اداء املعنى بالصدور عنه.

وبناء احلديث بشكليه: االفقي والعمودي وصلتهام يف االحياء باملعنى بوصفه 
نبويًا  معنى  حاملة  نبوي  ببيان  صيغت  وروحية  وعاطفية  عقلية  معيطات  جمموعة 
شاماًل يف قصديته اإلبالغية غري مقيد بزمان او مكان، عامًا يف انسانيته غري حمدد بفئه 
او قومية، موصواًل بالتعبري عن احلياة واإلحياء بكيفية بنائها بوصفها حقائق دائمة 
االزدهار أكثر منها وقائع متغرية ال ثوابت هلا، لذا عملت القراءة عىل تأمل أسلوب 

احلديث موصواًل بكيفية ادائه املعنى التعبريي. 

 
...............................

العجلوين،518/2، ( 1 اخلفاء،  وكشف  عياض،85/1  القايض:  املصطفى،  بتعريف  الشفا 
وصفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، السيوطي،21/1. وختريج احاديث 
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االحياء، العراقي، 161/4. والفوائداملجموعة، الشوكاين، 326/1
نظرية البيان العريب، د.رمحن غركان، ص.( 2
منهاج البلغاء، حازم القرطاجني، ص363.( 3
ثالث قضايا حول املوسيقا يف القران، نعيم اليايف، ص90.( 4
االسس اجلاملية لإليقاع البالغي يف العرص العبايس، ابتسام امحد محدان، ص87.( 5
ان ( 6 البالغية  املصطلحات  معجم  يف  مطلوب  امحد  عنه  مايأخذ  وبحسب  القرطاجني  يرى 

او  مماثلة  بصفة  يوصف  اخر،  يشء  اىل  يلفت  ثم  ما،  شيئًا  الشاعر  يصف  ان  هو:  التفريع 
خمالفة ملا وصف به األول، فيستدرج من احدمها اىل األخر، ويستطربه اليه، عىل جهة تشبيه 
او مفاضلة، او التفات او غري ذلك، مما يناسب به بعض املعاين وبعض،فيكون ذكر الثاين 
كالفرع عن ذكر األول، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، امحدمطلوب، 396/2-

.397
ارسار البالغة، اجلرجاين، ص81.( 7
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... ملخص البحث ...

يقوم هذا البحث عىل أساس دراسة بعض آراء املسترشقني وموقفهم من السرية 
النبوية املطهرة من خالل كتاباهتم التي ركزوها عن القران الكريم والسرية النبوية، 
األمر الذي أغنى املكتبة اإلسالمية بوافر من البحوث واملصنفات واملعاجم، كان 
والدراسات  العربية  باللغة  اهتامم  هلا  النطاق  واسعة  استرشاقية  حركة  قيام  نتيجته 
الضعف  مواضع  حتديد  من  متكنت  واسعة  هنضة  احلركة  هذه  وأثمرت  اإلسالمية 
والقوة يف آرائهم التي ولدت مزجيا متناقضا غري متكافئ يف بعض األحيان له أثره يف 
تشتيت أهدافهم والسيام الدينية - التبشريية املجردة من القيم واملفاهيم، مما أدى إىل 
نتاجات تتناسب وقدراهتم فمنهم من كان احلصني ومنهم من كان حاطب الليل، 

ومنهم من كان املتجرد الباحث عن احلقيقة املنصف.
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...Abstract...

The study is based on the study of the views of some orientalists 
and their standpoints about the sacred prophetic chronicle via 
their writings that scrutinize the Glorious Quran and the prophetic 
chronicle. As a result, the Islamic library grows richer in research 
papers, workbooks and dictionaries, since there is widespread 
orientalism paying heed to  Arabics and the Islamic studies. Such 
an act touches the forte points and weak ones in their  opinions 
begetting an unbalanced, sometimes, amalgam that casts dissention 
among their targets, religiously missionary, devoid of doctrines and 
concepts. In time , such acts of disparity lead to artworks tantamount 
to their competence, the competent and the incompetent, or the 
obstinate and the feeble and the fair  objective one.
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... المقدمة ...

جمال  يف  بالبحث  خيتص  كونه  التارخيية  الدراسات  من  النوع  هذا  أمهية  تظهر 
الدراسات االسترشاقية وموقفها من السرية النبوية املطهرة،فقد أفادوا منه يف فتح 
آفاق جديدة أدت إىل هنضة كبرية هلا أساسها يف اكتشاف احلضارة العربية اإلسالمية 
القوة  مواقع  حتقيق  اجل  من  آخر،  جانب  من  اإلسالمية  والعلوم  جانب  من 
والضعف من خالل الرؤية املناسبة الجتاهاهتم العلمية أو السياسية أو أالقتصادية 
أو االستعامرية الن تراثهم الذي خلفوه ضخم يضم مئات املصنفات تأليفا وترمجة 
يعود  انصاف لإلسالم وتارخيه ورشيعته سببه  مافيه من  ورشوحا وغري ذلك وان 
إىل املزيج املتناقض من عند املسترشقني فيام خيص معرفتهم وفهمهم للغة العربية، 
وتكمن أمهيه هذا املوضوع يف التعرف عىل أراء هؤالء ومواقفهم يف هذا املوضوع يف 

اجتاهها السلبي املتعصب واألخرى يف اجتاهها االجيايب املتفهم.



دراسة حتليلية لبعض آراء املسترشقني عن السرية النبوية املطهرة

150

أوال: االستشراق واإلسالم

أوىل املسترشقون اإلسالم أمهية كبرية، فأفادوا منه يف فتح آفاق علمية وحضارية 
والتحقيقات  واملعاجم  واملصنفات  البحوث  من  بكثري  اإلسالمية  املكتبة  وأفادوا 
القيمة، إال ان كثريا منهم جهال أو تعمدا نالوا من اإلسالم واختذوا من عملهم يف 
هذا املجال طريقا للطعن والتشويه والتصحيف والتحريف، وقد تركزت كتاباهتم 
حول القرآن الكريم والسرية النبوية املطهرة، وأقاموا االدله الناقصة من أجل إظهار 
املسترشقني  كبار  إال  املوضوع  هذا  يف  يكتب  مل  انه  نجد  وهلذا  نفوسهم،  تبطن  ما 
املتطلعني ولألسف كان حظ املغرضني غري املنصفني من هؤالء كبريا، األمر الذي 
الكتب  إىل  تفتقر  املكتبة اإلسالمية  ان  مواجهة ذلك رضوريا وملحا السيام  جعل 

املتخصصة التي ترد شبهات املسترشقني وتبني أخطاءهم)1(.

ويف مستهل هذا احلديث جيب علينا الرجوع إىل اجلذور األوىل التي مهدت لنشأة 
االسترشاق أي الصلة األوىل بني املسلمني والغرب، إذ بدأت عندما كان املسلمون 
وانكلرتا،ففرنسا  وايطاليا  فرنسا  من  باملسلمني  الصالت  أوثق  وكانت  اسبانيا،  يف 
عرفت املسلمني وأصبحت هلا صلة بالثقافة اإلسالمية أوال)2(، يف مدارس االندلس 
وصقلية إذ تأثرت هبا وانشأت عىل أثرها مدارس للدراسات الرشقية واإلسالمية 
واملعاهد واجلامعات واملجالت)3(، وايطاليا التي كانت من أعرق دول العامل اتصاال 
مع املسلمني وحضارهتم اتصاال دينيا قويا بسبب اهتامم الفاتيكان التي كانت متثل 
ومن  خاصة)4(،  العربية  وباللغة  عامة  اإلسالمية  والثقافة  بالعلوم  املسيحية  معقل 
هنا برز اهتامم الفاتيكان باالسترشاق من هذا اجلانب، أما انكلرتا فقد ظل العلامء 
مدة طويلة يعتقدون ان أول اتصال مهم بني الثقافة اإلسالمية واألوربية كان نتيجة 
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احلروب الصليبية، وقد تكون هذه الفرصة األوىل لالتصال بني الرشق والغرب، إال 
ان البحوث التارخيية أثبتت ان ذلك التبادل الثقايف كان حمدود املدى واألثر، وهذا 
أمر متفق مع ماكان سائدا يف ظل احلروب بني الطرفني ويعتقد ان وصول احلركة 
الفكرية والعلوم العربية اإلسالمية إىل أوربا بصفة عامة وانكلرتا بصفه خاصة عن 
طريق آخر بعد ان فتح العرب شامل أفريقيا فأصبحت جرسا بني الرشق والغرب)5(، 
واالحتكاك  االتصال  كان  فقد  لغريهم  يتهيأ  مامل  االنكليز  للمسترشقني  هتيأ  هلذا 
الكثري من  العلوم وترمجوا  تلك  فنهلوا من  باملسلمني وعلومهم اإلسالمية  املبارش 
كتبها إىل لغتهم منهم عىل سبيل املثال ال احلرص: توماس براون، وادوارد، وأوف 

بات وغريهم)6(. 

باللغة  الكبري  أثمرت جهودهم عن حركة استرشاقية واسعة هلا االهتامم  وقد 
كل  يف  هامة  مكانة  االسترشاق  واخذ  جامعاهتا  يف  اإلسالمية  والدراسات  العربية 
ويوغسالفيا  وتشيكوسلوفاكيا  وبلجيكا  والدنامرك  وايطاليا  والنمسا  اسبانيا  من 
ورومانيا وسويرسا وروسيا وأمريكا)7(. األمر الذي أدى إىل هنضة كبرية أدت إىل 
اكتشاف احلضارة العربية اإلسالمية من جانب والعلوم اإلسالمية من جانب آخر 
كان نتيجته حتديد مواقع القوة والضعف من خالل منظورهم العلمي أو السيايس 
املسترشقون  الذي خلفه هؤالء  تراثهم  أو االستعامري...الخ، وان  االقتصادي  او 
من  مافيه  وان  ذلك،  وغري  ورشوحا  وترمجة  تأليفا  املصنفات  مئات  يضم  ضخم 
انصاف لإلسالم وتارخيه ورشيعته سببه يعود إىل املزيج املتناقض عند املسترشقني 
فيام خيص قدراهتم وإمكاناهتم عىل فهم العربية ودالالت ألفاظها فهي غري متساوية 

ومتكافئة عندهم من جانب)8(.
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واجلانب األخر ان أهداف املسترشقني ليست واحده بل متعددة ولعله راجع 
الرهبان إال  أيدي  دينية نشأت عىل  أهدافها  إىل حركة االسترشاق وان كانت احد 
اهنا خضعت لظروف ومالبسات أخرى متعددة ذات أهداف دينيه تبشريية وعلمية 
جمردة ومصلحية وشخصية وخدمة استعامرية، والشك ان اختالف قدراهتم وتبيان 
الدقيق،  احلصني  فمنهم  القدرات،  وهذه  تتناسب  نتاجات  إىل  أدى  هذه  أهدافهم 
ومنهم حاطب الليل اليدري أين يضع الكلمة، وفيهم املتجرد الباحث عن احلقيقة 
عىل  منهم  ويقينا،  قناعة  إسالمه  إعالن  إىل  انصافه  به  أدى  من  منهم  بل  املنصف، 
وعكس  وغريهم)9(،  سنتني،  وزو  وكرتكوف،  يوكهارت،  احلرص:  ال  املثال  سبيل 
التشويه وما يمكن  املتعصب املغرض احلاقد الذي يروم الطعن بقصد  ذلك منهم 
ان ينال به اإلسالم أو نبيه ، لذا فنحن بحاجة إىل تصنيف املسترشقني ومراحل 
بدءا  اإلسالم  عن  الكتابة  تطور  ملعرفة  والظروف  املالبسات  وبحسب  كتاباهتم 

بالرسول ،إىل ثالث مراحل هي: 

األوىل: مرحلة الطالئع.

الثانية: مرحلة مابعد سقوط غرناطة

الثالثة: مرحلة مابعد سقوط اخلالفة اإلسالمية)10(.

 ويف ضوء هذا االجتاه تنوعت دراسات املسترشقني يف العلوم اإلسالمية، وابرز 
ماكتبوا فيه هو:

عن القرآن الكريم وعلومه.. 1
2 .. عن سرية املصطفى 
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منه  املتشابه  بإبراز  عام  بشكل  الكريم  القرآن  حول  كتاباهتم  اتصفت  وقد   
وابرزوا  تتحمل،  مما  أكثر  وحتميلها  الكريمة  اآليات  وتأويل  الشاذة  والقراءات 
إىل  بذلك  يرمون  ما  وكثريا  ذلك،  إىل  وما  املفرسين  بني  النظر  وجهات  اختالف 
الرسول  عن  كتاباهتم  تكن  القرآنية،ومل  الدراسات  جمال  يف  والتشويش  التشكيك 
ذلك)11(.  من  اكرب  كان  والطعن  التشكيك  يف  جماهلم  ان  بل  ذلك  من  بأقل   
  واغرقوا املكتبة االسترشاقية بوافر من الكتب التي تشكك يف سرية املصطفى 
بزعمهم وان  القرآن  شكال وموضوعا وفيام حتمله من تصورات ختالف ماجاء يف 
كان بعضها خيالف اآلخر و غري ذلك مما سولت هلم انفسهم زعمه وفق اجتهاداهتم 

اخلاطئة)12(.

الفكر األوريب  وهلذا نجد ان الصورة املشوهة عن اإلسالم كانت هتيمن عىل 
تقريبا)13(، الهنا رضورة البد هلم منها كي  الثاين عرش وحتى يومنا هذا  القرن  من 
تعوضهم عن النقص الذي يشعرون به جتاه اإلسالم)14(، التي كونت تلك الفكرة 
بل  ساحرا  باعتباره  إليه  حممدا،ونظروا  يعبدون  وثنني  كوهنم  املسلمني  عن 
الشيطان بعينه ونلحظ حتريف اسمه يف االنكليزية )Mahound( واهنم ينظرون إىل 
الدين اإلسالمي انه دين عنف وسيف وانه يطلق لشهوات املرء العنان وان حممدا 
، وتأليفه  هو املسيح الدجال)15(، وزعموا أيضا ان القرآن الكريم نسخة حممد 
عن طريق الوحي املزعوم الذي هو عبارة عن أحالم ورؤى وأوهام وانه يف بدايته 
كان يمثل أفكارا وأمثلة تصور احلياة األخرى، ونتيجة هلذا حارب الرشك ودعا إىل 
باملصادر  هذه  سريته  يف  متأثرا  كان  وقد  اآلخرة،  بالدار  للفوز  وعبادته  اهلل  توحيد 
آثام  التصور املشوش نجده مسطرا يف كتبهم ويتناقلوه  اخلارجية من حوله، و هذا 

عن آثم خاليا من أدنى نظرة علميه جمردة)16(.
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 وبصورة عامة نجد ان ما أثاروه من الشبه واألباطيل حول الرسول،والقرآن 
الكريم،يتلخص عىل النحو اآليت عىل سبيل املثال ال احلرص:

ذلك . 1 عىل  وساعده  رسالة  مؤدي  وانام  رسوال  ليس    الرسول  ان 
ذكاؤه)17(.

2 ..)18(ان القرآن الكريم ليس وحيا من عند اهلل بل هو تأليف حممد

املاضيني . 3 وأخبار  واالناجيل  التوراة  من  القرآن  اقتبس    حممدا  ان 
وأساطري األولني، وان القرآن ليس معجزا، ويمكن ان حياكى ويؤتى مثله 
ألنه كالم يعرب بصيغ اعيل وارفع األساليب العربية بالغة وفصاحة، وان 
  ان حممدا  إذا صح  وانه  بالتناقضات،  بدل وحرف وهو ميلء  القرآن 
كان رسوال فهو رسول إىل العرب اليتعداهم إىل غريهم من األمم، وان 

الذبيح من ولدي إبراهيم  هو إسحاق وليس إسامعيل)19(.

بالقرآن  وعالقتها  النبوية  السيرة  من  للمستشرقين  السلبية  الجوانب  ثانيا: 
الكريم

 ومن القرآن الكريم يف شكل إطار ديني  متثل املوقف الغريب من الرسول 
به  حتيط  والكراهية  باحلقد  امليلء  واالنفعال  والتشنج  بالتعصب  موصوف  رصف 
جهالة عمياء متعمدة حينا وغري ذلك حينا أخر، جعلت بني القوم وشخصية حممد 
 سدا يصعب اخرتاقه وأثارت سحابا من فوقه سحاب وظلامت بعضها فوق 
أو  علمية  تارخيية  ليست  أبحاث  والنتيجة  يراها  يكد  مل  يده  احد  اخرج  إذا  بعض 
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الدين  رجال  مارسها  والسباب  الشتائم  من  منهمر  سيل  عن  عبارة  بل  موضوعية 
من قلب الكنيسة النرصانية باجتاهاهتا كافه، ورجال علامنيون العالقة هلم بالكنيسة 

واستمر هذا التيار حتى وقتنا احلارض)20(.

لذا سوف ننقل ماقالوه عىل سبيل االستشهاد ومادام ناقل الكفر ليس بكافر.
فال باس من إيراد بعض أرائهم التي هي عبارة عن شتائمهم التي نتلقاها عن اناس 
حديثي عهد هبذا العرص بل ان بعضهم الزال عىل قيد احلياة، منهم عىل سبيل املثال 
الدين احلق( قائال:  املونسيور كويل يف كتابه )البحث عن  البهي عن  كام نقل حممد 
»برز يف الرشق عدو جديد هو اإلسالم الذي أسس عىل القوة وقام عىل اشد انواع 
التعصب ويتساهل يف أقدس قوانني األخالق ثم سمح إلتباعه بالفجور والسلب، 
ووعد الذين هيلكون باالستمتاع الدائم بملذات اجلنة... وان قوة اهلالل تقهقرت 
األخالق  قوانني  من  مافيه  وعىل  القرآن  عىل  االنجيل  وانترص  الصليب  قوة  أمام 

الساذجة«)21(.

الديانة  »ان  البهي عنه  نقل  أما مسيو كيمو يف كتابه )ميثولوجيا اإلسالم( كام 
فتكا ذريعا، بل هي مرض مروع  يفتك هبم  الناس واخذ  املحمدية جذام فشا بني 
وشلل عام... وان قري حممد يف مكة ما هو اال عمود كهربائي يبث اجلنون يف رؤوس 
املسلمني ويلجيء إىل اإلتيان بمظاهر الرصع اهليسرتيا والذهول العقيل وتكرار لفظ 

)اهلل اهلل( إىل ماال هناية«)22(.

وعن جوليان يف كتابه )تاريخ فرنسا( يورد البهي عنه قائال: »ان حممدا مؤسس 
دين املسلمني قد أمر اتباعه ان خيضعوا العامل وان يبدلوا مجيع األديان بدينه ...«)23(.
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وعن غالورورو يف كتابه )تقديم التبشري العاملي( يشري البهي قائال: »ان سيف 
حممد والقرآن اشد عدوا واكرب معاند للحضارة واحلرية واحلق...«)24(، وزاد قائال 
البهي: »كان حممد حاكام مطلقا وكان يعتقد ان من حق   كام نقل  عن الرسول 

امللك عىل الشعب ان يتبع هواه ويفعل ماشاء...«)25(.

اليهودي  التأثري  يف  واط  مونتكمري  املعارص  الربيطاين  املسترشق  ويقول 
املسيحي عليه : »ان زيارة حممد حلراء،وهو جبل قريب من مكة بصحبته عائلته 
أو بدوهنا ليست مستحيلة ويمكن ان تكون ذلك للفرار من أتون املدينة خالل فصل 
الصيف للذين اليستطيعون إىل الطائف ويمكن للتأثري اليهودي املسيحي والسيام 
مثل الرهبان، أو جتربة شخصيه ملحمد، ان يكون قد أثار فيه احلاده للخلوة والرغبة 
فيها«)26(، وزاد يف موضع أخر ان مانزل عىل حممد  مماثل ملا ورد يف كتب اليهود 
واملسيحية قائال: »...بعد ان اخذ حممد يتلقى الوحي وهي تعني ان مانزل عىل حممد 
مماثل لكتب اليهود واملسيحية أملقدسه كام ان حممدا سمع ما يومهه بانه مؤسس أمة 

ع هلا...«)27(. ومرشِّ

ان النظرة األوىل لإلسالم تكشف عن مواضع شبه بينه وبني املسيحية،ولكن 
نظرة فاحصة دقيقة قريبة تربز اخلالفات األساسية، وهذه احلقيقة غالبا ماتثري املبرشين 
يف املايض ومازالت متيل قليال يف املجال األكاديمي إىل التحايل عىل تفسري مثل هذه 
الشوارد كأصول اإلسالم ويتسنى للمبرش أو الباحث األكاديمي إىل ان يتناسى وهو 
ينال من قدرة حممد  بطريق مبارش أو غري مبارش كيف يقدس املسلمون األتقياء 
السيد املسيح ،وقد عمل احد املسترشقني وهو قسيس انجليكاين عىل عقد عدة 
موازنات ليظهر ان اإلسالم يف حده صورة غري حمكمة أو مشوهه للمسيحية)28(، أما 
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الفرد كانتول سمث يذكر أسباب تباعد املسلمني واملسيحيني بعضهم عن بعضهم 
اآلخر سببه ان الفريقني أساء فهم عقيدة اآلخر كام نقل حممد البهي)29(.

أما املسترشق كتيباين فقد اعتمد منهجا معكوسا يف االنتقال الكيفي يف أحكامه 
وقد أشار جواد عىل قائال: »..كان يعتمد منهجا معكوسا يف البحث يذكرنا بكثري 
من  خاطئ  منهج  وفق  يعملون  والذين  اإلسالمي  التاريخ  حقل  يف  املختصني  من 
منها  يستلوا  لكي  التاريخ  وقائع  إىل  ثم جييئون  فكرة مسبقة  يتبنون  اهنم  إذ  أساسه 
مايؤيد فكرهتم ويستبعدوا مادون ذلك فلقد وضح رأيه يف السرية قبل الرشوع يف 
تدوينها فلام رشع هبا استعان بكل خرب من اإلخبار ظفر به ضعيفها وقوهيا ومتسك 
هبا ومل يبال باخلرب الضعيف«)30(، ونقل عن آيتني يف كتابه )الرشق كام يراه الغرب( 
بعض اآلراء حول هذا املنهج قائال: »ان سرية حممد احلديثة تدل عىل ان البحوث 
أو رأي سابق، وهي حقيقة  نظريه  إذا سخرت ألي  بالعقم  التارخيية مقيض عليها 
جيب عىل مسترشقي العرص ان يضعوها نصب أعينهم فاهنا تشفيهم من داء األحكام 

السابقة التي تكلفهم من اجلهود ما جياوز حد الطاقة فيصلوا إىل نتائج خاطئة«)31(.

املسترشقني ومنهم ولفنسون  النظري،فيذكر بعض  بني  أما بصدد مهامجة هيود 
الطائفة  عىل  احلرب  إلعالن  آخر  سببا  يذكرون  العرب  مؤرخي  ان  يرى  الذي 
هذه  صحة  ينكرون  واهنم  الرسول  اغتيال  حماولتهم  هو   ...» يقول:  كام  اليهودية 
التي نزلت بعد  الرواية ويستدلون عىل كذهبا بعدم وجود ذكر هلا يف سورة احلرش 

إجالء بني النظري«)32(.

أما بروكلامن الذي يعزو األمر إىل الظروف التي حالت بني الرسول  وبني 
شن  يف  الرشوع  وبني  الرسول  بني  الظروف  حالت  »لقد  يقول:  كام  احلملة  شن 
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القديمة متسك  العربية  فقد كانت فكرة الرشف  نظاميه مبارشة عىل املرشكني  محلة 
املهاجرين عن حماربة إخواهنم يف قريش فيام كان املدنيون غري شديدي امليل إىل تعكري 
صفو السلم مع جرياهنم األقوياء... وان حممدا كان يشكر صنيع أتباعه...«)33(، أما 
فلهاوزن الذي انكر سياسة تسامح اإلسالم قائال: »مل يبق اإلسالم عىل تساحمه بعد 
بدر بل رشع يف األخذ بسياسة اإلرهاب يف داخل املدينة...«)34(. أما مرغليوث يف 
كتابه )حممد( فقد قدم مربرات الجدوى هلا عن حممد  قائال: »عاش حممد هذه 
السنني الست بعد هجرته إىل املدينة عىل التلصص والسلب النهب ولكن هنب أهل 

مكة قد يربره طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أمالكه...«)35(.

ثالثا: الرد على غلو بعض المستشرقين 

لقد غاىل املسترشقون يف كتاباهتم عن السرية النبوية املطهرة وأجهدوا انفسهم 
يف إثارة الشكوك يف كل يشء خيص الرسول ، ولو متكنوا ألثاروا الشك حتى يف 
وجوده،وأشار إىل هذه املسالة درمنغم كام نقل هيكل عنه قائال: »... من املؤسف 
حقا ان غاىل بعض هؤالء املتخصصني أمثال موير ومرغليوث ونولدكه وشربنجر 
تزل  فلم  النقد  يف  وغوذفزوا...  وغولدزهير  وغريم  ومارسني  وكيتاين  ودوزي 
كتبهم عامل هدم عىل اخلصوص، ومن املحزن ان النتائج التي وصل إليها أولئك 

املسترشقون هي نتائج سلبيه ناقصة«)36(.

املعارصين ومن أشدهم  املسترشقني  أفضل  الذي كان من  أما األب المانس 
تعصبا فقد شوه كتبه الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه لإلسالم وبني اإلسالم وعنده 

ان احلديث إذا وافق القرآن كان منقوال عن القرآن)37(.
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ان اعتامد القرآن الكريم مصدرا من مصادر السرية النبوية املطهرة سالحا ذو 
حدين، يتمثل احلد السلبي بنفي الكثري من أحداث السرية النبوية املطهرة مادامت مل 
ترد يف القرآن الكريم، وكأن القرآن الكريم كتاب تارخيي خاص بتفاصيل حياة حممد 
، وهذا مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع هدمي معاكس للكل وهي 
التشكيك ورفض كل رواية ال ترد موادها يف القرآن السيام إذا كان يف هذه الرواية 

متجيد للنبي ، أو إذا كان يف نفيها تأكيد إلحدى وجهات النظر االسترشاقيه.

فمثال شرب نكر Sprenger يرى ان اسم النبي  ورد يف أربع سور من القرآن 
مل  حممد  لفظة  وان  مدنية  سور  والفتح،وكلها  وحممد  واألحزاب  عمران  آل  من 
بتأثري قراءته لالنجيل واتصاله   قبل اهلجرةوانام اختذه  تكن اسم علم للرسول 
اسم  التقط  قد    النبي  كان  إذا  نكر  شرب  نسال  ان  يتوجب  وهنا  بالنصارى)38(، 
)حممد( من خالل قراءته لنبوءات االنجيل فأين ذهب )حممد( احلقيقي الذي برش 

به العهدان القديم واجلديد؟

لتقود االنسان يف كل زمان  آياته  الكريم كان قضيه فوقية جاءت  القرآن  وان 
ومكان إىل عرص جديد، ومل يكن ينفعل انفعاال مؤقتا بالوضع السائد سلبا أو إجيابا 
من  الكثري  لنا  يفرس  وهذا  وماركسيني،  مسيحيني  املسترشقني  معظم  يتصور  كام 

األخطاء التي مارستها مناهج البحث االسترشاقية)39(.

ونحن هنا النطلب من الغربيني ان يؤمنوا ان القرآن منزل من السامء وان حممدا 
 رسول، وانام نطلب ان يكونوا أكثر جتردا وموضوعية يف النظر إىل السرية النبوية 
مرتابطا  برناجما  بوصفه  الكريم  والقرآن  متكاملة  عضوية  وحدة  بوصفها  املطهرة 
املبارشة  اليومية  مالمساهتا  برغم  ومكانا  زمانا  املؤقتة  الظروف  عىل  معطياته  تعلو 
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تنبثق عنها قيم ودالالت ذات طابع شمويل ماكان  التي  الزمانية واملكانية  للوقائع 
للمسترشقني ان يغفلوا عن إبعادها.

فريى بيجولفساكيا ان القرآن الكريم يشعر برتكيز مرحلة ملكية الرقيق ويذهب 
الكريم  بالقرآن  املتمثل  اإلسالم  ان  يرى  الذي  اإلقطاعية  املرحلة  إىل  بالييف  مع 
اليالئم املصالح السياسية واالجتامعية، ويدعي كليموفيج ان حممد  واحد من 
تولستوف  ينفي  بينام  القبائل  توحيد  وأرادوا  بالتوحيد  وبرشوا  ظهروا  انبياء  عدة 

وجود النبي العريب  ويعده شخصيه أسطوريه كام نقل عنه الدوري)40(.

أما املسترشق واشنجون ايرفج من أعالم الكتاب الذين فاخرت هبم الواليات 
املتحدة االمريكية الذي مل متكنه دراسته من إدراك روح اإلسالم وأساس حضارته 
عىل  واالعتامد  والقدر  القضاء  مسائل  خيص  فيام  تأويله  يف  اخلاطئ  مذهبه  فذهب 
مبدأ اجلربية كام نقل عنه هيكل قائال: »وقد أقام حممد جل اعتامده عىل هذه القاعدة 

لنجاح شؤونه«)41(.

أما الفيلسوف الفرنيس هيبوليت الذي تبنى قوله: »املرء ثمرة بيئته« وقد ذهب 
غري واحد من املسترشقني إىل تأييده، ولكن نقول استنادا إىل قوله تعاىل ﴿َوَأْن َلْيَس 
دليال  وحده  هذا  واليكون  ُيرى﴾)42(،  َسْوَف  َسْعَيُه  َوَأنهَّ   * َسعى  ما  إاِلهَّ  لإِِلْنساِن 
التي أدت إىل تدهور األمم  الذين يزعمون جربية اإلسالم  عىل حتامل املسترشقني 
اآلخذة به بل ان اجلربية اإلسالمية أكثر حظا عىل السعي إىل اخلري والفضل وابتغاء 
الرزق من اجلربية الغربية)43(، وربطوا مطاعنهم يف مسالة مجع القرآن الكريم فأقاموا 
احلجج الواهية عىل ذلك مستندين يف ذلك ان الرسول  قد قبض ومل يكن القرآن 
قد مجع يف يشء كام نقل عن املسترشق وليم ميور وغريه من املسترشقني)44(، الذين 
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اختذوا من قول اخلليفة أيب بكر الصديق  كام أورد هيكل: »كيف يفعل شيئا مل 
يفعله رسول اهلل وهم خمطئون يف حتميل عبارة أيب بكر هذا املعنى ويف ظنهم ان 
اآليات ظلت مبعثره من نزوهلا إىل ان مجعت يف عهد اخلليفة األول ثم يف عهد عثامن 

.)45(» وبتوفيقه... وانام ألف القرآن عىل ماكانوا يسمعونه من رسول اهلل 

 أما هاملتون كب يف مقالة له عن الرسول  يذكر: »...ان فكرة اإلله األعىل 
ماتزال غامضة مضطربة عالقة باخلرافات وان الثورة التي حققها حممد  انه رفع 
انه  فكرة اهلل ونزهها من عوالقها الطبيعية ومل يكتف بان يسميه )اإلله األعىل( بل 
 ينقل لنا النشمي عن كولد زهري  )الواحد الصمد(«)46(، وعن عالقة الرسول 
 ملا بلغ األربعني من عمره اخذ يقيض وقته عىل ماتعود يف  قائال: »ان الرسول 
الدينية  والرؤى  القوية  لألحالم  نبها  كان  حيث  ملكة  املجاورة  الغريان  يف  اخللوة 
منذرا... قومه  إىل  ليذهب  فشيئا  شيئا  تزداد  بقوة  يدعوه  اهلل  بان  شعور  ومتلكه 
االنذار والتمثيل بمصري األمم السالفة الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم اهلل 
هلدايتهم ووقفوا يف طريقهم وهبذا انظم حممد  إىل سلسلة أولئك االنبياء القدماء 

بوصفه آخرهم وخامتهم«)47(.

وهبذا تكون فكرته تلك الصورة عن دور النبي حممد  التي وسمت القرآن 
الكريم بالصفة البرشية تلك النتيجة التي رتبوا عليها كل بحوثهم وأرائهم وركزوا 

كل حتليالهتم واستقوا عىل ضوئها استدالالهتم واستنتاجاهتم.
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رابعا: أراء بعض المستشرقين المنصفة

اختذ بعض املسترشقني طريق احلق يف اخلوض يف سرية املصطفى  وما يتعلق 
هبا من مواضيع شتى وقد أسهمت كتاباهتم املنصفة يف التخفيف من التعصب الذي 

اختذه غريهم من املسترشقني غري املنصفني وكانت آراؤهم كلمة حق.

  منهم العالمة شيربل الذي يرى ان للبرشية احلق بان تفخر بانتساب حممد
هلا وذلك يف بحث ألقاه يف مؤمتر احلقوق عام 1927م وقد أورد النشمي عنه ذلك 
قائال: »ان البرشية لتفخر بانتساب رجل كمحمد  إليها. إذ انه رغم أميته استطاع 
لو  نكون،  ما  اسعد  األوربيني  نحن  سنكون  بترشيع  يأيت  ان  قرنا  عرش  بضعة  قبل 
وصلنا إىل قمته بعد ألفي سنه«)48(. ونقل النشمي عن الدكتور هوكنج الذي يقول 
ان الدين يقوم عىل أساس اختاذ جمموعة من املبادئ التي تقود إىل التقدم »ان سبل 
تقدم الدول اإلسالمية ليس يف اختاذ األساليب املفرتضة التي تدعي ان الدين ليس 
له ان يقول شيئا عن حياة الفرد اليومية أو عن القانون والنظم السياسية، وانام جيب 
ان جيد املرء يف الدين مصدرا للنمو والتقدم،ويقول اين اشعر انني عىل حق حني أقرر 

ان الرشيعة اإلسالمية حتتوي بوفرة عىل املبادئ الالزمة للنهوض«)49(.

أما املؤرخ االنكليزي ويلز الذي يرى ان أوربا كلها مدينة لإلسالم يف اغلب 
النظريات  بني  وسطا  مكانا  اإلسالم  احتل  وقد  والتجارية)50(،  اإلدارية  جوانبها 
الرأساملية والربجوازية يف نظرته إىل املادة بوصفها شيئا مسخرا خلدمة اإلنسان كام 
يشري ماسنيون وقد أيده جوستاف لوبون الذي يرى ان العرب املسلمني هم سبب 
مدينون  »نحن  يقول:  الذي  جوته  األملاين  الشاعر  أما  أوربا)51(،  يف  املدنية  انتشار 

لإلسالم مجيعا«)52(.
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ان هذه الشهادات التي أصبحت معلومة للقايص والداين، ووافق عليها كثري 
املسترشقني  من  املنصف  غري  مزاعم  عىل  تقيض  اليوم  املعارصين  املسترشقني  من 
 خاصة، والبد من حركه واسعة  العداء لإلسالم عامة والرسول  الذين كادوا 
من اجل إسدال الستار عىل أبحاث أولئك املغرضني منهم، كي يبقى اإلسالم صافيا 
ناصعا ال يكدر صفوه تطاول أي زمره من املسترشقني الذين جتردوا من املوضوعية 
والبحث العلمي الرصني وآثروا التعصب هدفا لبحثهم والكيد والطعن والتشويه 
يتجاوب  الذي  التوحيد  منهج  مع  وانه جتاوب  دأبه  كان هذا  ملنهجهم ممن  أسلوبا 
َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  ﴿َأال  وتعاىل  تبارك  منهجه  إىل  مستندا  اإلنسان)53(،  فطرة  مع 
بُِي﴾)54(، ويعزو بولد قابس حتامل املسترشقني إىل غزيرة موروثة تقوم  ِطيُف اخْلَ اللهَّ
االوربني  عقول  يف  ذيول  من  ماهلا  بكل  الصليبية  احلروب  خلفتها  مؤثرات  عىل 

األوليني)55(.

وعزز ذلك تلك املوازنة التي عقدها ماركس يف كتابه )حممد وبوذا )املسيح((
أليس   ...« قائال:  العقاد ذلك  نقل  متسائال كام  املسيح   وبوذا  الرسول  بني  أي 
حممدا نبيا عىل وجه من الوجوه؟... فأجاب قائال: انه عىل اليقني لصاحب فضيلتني 
ومتكنت  حوله  من  الناس  تعرفها  مل  اهلل  عن  حقيقة  عرف  فقد  االنبياء  فضائل  من 
من نفسه نزعة باطنية التقاوم نرش تلك احلقيقة وانه خلليفة هذه الفضيلة وانه أوفر 
العقاد  عنه  نقل  كام  وعمقه  أساسه  قوة  يف  ذلك  معلال  وزاد  شجاعة«)56(،  االنبياء 
املوحدون  ريض  حيث  غريه  أقناع  إىل  بمحمد  دفع  الذي  ما  سال:  إذ  ويقول   ...«
بعبادة العزلة؟ فالمناص لنا ان نسلم انه هو العمق والقوة يف أبحاثه يصدق مادعى 

إليه...«)57(.
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... الخاتمة ...

عامة  بصورة  باإلسالم  واسعا  اهتامما  للمسترشقني  ان  اىل  نخلص  تقدم  ومما 
والسرية النبوية املطهرة والقرآن الكريم بصورة خاصة ونتيجة هلذا االهتامم رفدوا 
تركزت  وقد  وغريها  واملعاجم  واملصنفات  البحوث  من  بوافر  اإلسالمية  املكتبة 
حركة  ذلك  من  نشا  وقد  املطهرة،  النبوية  والسرية  الكريم  القرآن  حول  كتاباهتم 
اجلامعات  يف  اإلسالمية  والدراسات  العربية  باللغة  اهتامم  هلا  واسعة  استرشاقية 
والنمسا  اسبانيا  منها  الغربية  الدول  من  عدد  يف  مهمة  مكانة  وأخذ  املختلفة 
وايطاليا...الخ، وأثمرت جهودهم هنضة واسعة أدت إىل حتديد مواضع الضعف 
الذي  العلمي والسيايس واالقتصادي واالستعامري،  والقوة من خالل منظورهم 
ولد لدهيم مزجيا متناقضا عىل وفق قدراهتم وإمكاناهتم عىل فهم العربية ودالالت 
ألفاظها فقد كان غري متساو ومتكافئ يف اغلب األحيان، لذا كانت أهدافهم ليست 
واحدة والسيام الدينية منها التي نشأت عىل أيدي الرهبان فكان هلا طابعها الديني 
التبشريي ذو الطبيعة املجردة واملصلحية أدى إىل نتاجات تتناسب وقدراهتم، فمنهم 
احلصني ومنهم حاطب الليل ال يدري أين يضع كلمته ومنهم املتجرد الباحث عن 

احلقيقة املنصف، ومنهم من أدى به إنصافه إىل إعالن إسالمه قناعة ويقينا.

............................
النشمي: عجيل جاسم، املسترشقون، مصادر الترشيع اإلسالمي، ط1)الكويت، #1404، ( 1
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... ملخص البحث ...

يعّد مصطلح العوملة من املصطلحات التي أفرزها التقّدم التكنولوجي األخري 
وعرف عرصنا احلارض بعرص العوملة الذي برش بعرص جديد هو عرص املعلوماتية؛ 
من  مىض  فيام  عليها  يتوافر  مل  البيانات  من  قاعدة  للبرش  أعطت  التي  املعلوماتية 
بأبسط  اإلنسان  ولعل  أخرى.  دون  جهة  عىل  حكرا  املعلومة  تعد  فلم  عصوره، 
اإلمكانات يستطيع أن حيصل عىل معلومات يف جمال من املجاالت اقل ما توصف 

به بأهنا هائلة.

هذا العرص جعل اإلنسان حارضا يف بقاع األرض بام يقدمه من معلومات، وما 
يستطيع أن يزود به اآلخرين من ثراء معريف. فتحولت املعلومة إىل صناعة أكثر من 
كوهنا نتاج الصناعة. صناعة تستبطن الفكر األمريكي وطموحات غري خافية عىل 
أحد ترغب بتحويل العامل إىل جمتمع واحد ثقافيا وفكريا وقيميا، متمثال بأنموذجه 
معها  اصطحبت  التي  وأيديولوجيته  الرأساملية  بآلته  وإدارته(  األمريكي  )املجتمع 

القهر واإلرهاب واملروق عن الرشعية الدولية، ومعاداة السامية.

لقد أخذ مصطلح العاملية يتداول للداللة عىل أن من يوصف به، قد استطاع 
أن يتجاوز إطاره املحيل املتمثل بحدود بلده، أو قوميته، أو دينه، ويتجاوز اإلطار 
الدويل، املنظور إليه بني الدول، بمكوناهتا السياسية املتبادرة للذهن، إىل إطار أشمل 
وأوسع هو العامل، فالعاملية صفة ُتظهر أن من يتسم هبا أضحى حمل فائدة للبرشية 

بكل تشعباهتا وشعوهبا.
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التي أظهر  الكربى  املساحة اإلنسانية  البحث أن يقف عىل تلك  لقد كان هّم 
ثم  ومن  الشخصية  هذه  عاملية  مفهوم  متثل  أن  يمكن  مّما  هبا؛  نفسه    حممد  نبينا 
القيم  العوملة األمريكية. ومتوشحا بكل  عاملية اإلسالم ليكون بديال حضاريا عن 
السامية للتعامل مع الشعوب ومكوناهتا إسالمية كانت أم غري إسالمية، باحرتامه 

خلصوصيات الشعوب واعتزازها هبوياهتا.

هلا  حتشد  أن  ينبغي  العوملة،  عن  بديال  والرسالة  الرسول  عاملية  تكون  ولكي   
وأفكارها  الشخصية  هذه  تقديم  عىل  القدرة  اكتسابنا  من  أقل  ال  هائلة،  مقدرات 
املحمدي  الفكر  من  نابعة  مؤسسات  بناء  يتم  وأن  املعمورة،  هذه  بقاع  أقىص  إىل 
اإلسالمي لتكون داعمة له تعمل عىل إبراز املنافع املتعددة اجلوانب التي ستجنيها 
الشخصية  بني طبيعة هذه  نخلط  وأاّل  هلا.  وإيصاهلا  الفكر  تبنيها هذا  البرشية عند 
وما محلته من مهوم اإلنسان املستضعف وقيادته اخللق نحو احلرية املتمثلة بالعبودية 
أن  عىل  العظيم  النبي  هذا  أتباع  بعجز  املتمثل  نعيشه  ما  وواقع  تعاىل،  هلل  املطلقة 
عىل  والعمل  العجز  تشخيص  عن  فعوضا  لنبيهم،  العاملية  الصورة  هذه  يقّدموا 
الفاعل يف مكونات هذا  األثر  التي ليس هلا  العاملية  التغني هبذه  معاجلته، اختارت 
العامل، وصياغة أنامطه، بل ربام وجدنا أهنا ال تستطيع حيلة أمام السيل اجلارف من 

. االهتامات الغربية والتشويه للصورة اإلنسانية لصاحب الرسالة
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...Abstract...

The term "globality" results from the last technological 
development; nowadays it is defined as the age of globalization 
presaging a new era of information that gives people a database 
not available in the past. So a bit of information has been not 
monopolized to a certain front. Man, with the simplest means, could 
obtain information about any field at the least time one might expect.

The term of globality has been employed to designate certain 
senses; it surpasses the frontier of locality; the borders of the 
country and nationality, religion, internationality, as observed by 
other countries with their evident political parts in the most universal 
orbit; the world. So globality is a trait  one who incarnates becomes a 
source of benefit to humanity in all respects.

The paper exerts itself to pinpoint such great humanitarian 
aspects our prophet Mohammed (Peace be upon him and his 
progeny) comes through. Consequently, it is of possibility for such 
globality of the meant personality altogether with the globality of 
Islam to be a substitute for the American one,  as they both incarnate 
all the sublime doctrines in dealing with all Islamic and non-Islamic 
nations in respect of all peculiarities and identifications.

 
Such an age renders man into being omnipresent, as it provides 

him and others with information, so a bit of information tends to 
be as an industry more than as a product. Such an industry lurks 
in the American mind whose ambitions are not buried in terms of 
the fact that America desires to merge culturally, intellectually and 
principally the whole world into one community emulating the 
model of such a community and administration with its capitalist 
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strategy and ideology calling for repression, terrorism and violation 
to the international law and antishemism.

Being erected as substitute for globalization, the globality of 
the messenger (Peace be upon him and his progeny) should receive 
magnificent efforts, it is to market such a personality to the extremes 
of the world; in time there should be foundations stemming from 
the Islamic Mohammedan ideology to buttress such a personality in 
manifesting all the multidimensional advantages mankind gains when 
adopting such an ideology and in making it obtainable. Furthermore, 
it is not to yoke  such a personality that takes the brunt of the pains 
of the miserable and shepherd them to freedom incarnated in utter 
worship to Allah the Greatest with what circumstances we do endure 
substantiated the state of deficiency of the adherents in striking 
a global portrait for the great prophet. In time, they determine to 
praise such globality devoid of a significant effect on the parts of 
the world with its trends. Perhaps we do find that they could not 
confront a violent salvo of the Western accusations and the acts of 
distortion to the humanitarian niche of the Messenger (Peace be 
upon him and his progeny). 
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المبحث األول

مفهوم العالمّية والعولمة

يميز العديد مـن الباحثني بني مصطلحي العولـمة Gollobalization والعاملية 
االصطالح  يف  أو  اللغة،  يف  داللتيهام  عىل  يتأسس  ال  التمييز  وهذا   Universality

بقدر ما يتأسس عىل املامرسات التي تظهرها العوملة عىل نحو خاّص، فعىل الرغم 
من سعي فريق من الباحثني إىل تعريف العوملة بام متثله من تطور يف احلياة التقنية، 
أخذا  املعلومة  حرية  أبرزها  من  لعل  عدة  حريات  لإلنسان  يكفل  ما  واالقتصادية 
ونقال وحرية االتصال واإلعالم والثراء املعريف بام ال يمكن أن حيّد فالعوملة رديف 
للتقّدم العلمي؛ وعىل ذلك رأى بعض الباحثني أهّنا: »ظاهرة حيادية، وهي كالتقّدم 
النظام  أما  اجتامعي معني؛  أو  اقتصادي،  بنظام  العلمي كالمها غري مرتبط عضوّيا 

الذي يسبق غريه يف صنعها أو التأقلم معها فهو النظام األكثر تفاعال«)1(.

واستعمل مصطلح القرية الكونية عىل نحو الفت للنظر لوصف العامل يف حقبة 
بأي  مقارنة  تكلفته  قلة  مع  وتنوع وسائله  االتصال  أّن رسعة  إىل  إشارة  العوملة يف 
األخبار  أهلها  بني  تتناقل  املساحة  قرية حمدودة  العامل  من  قد جعلت  حقبة سابقة، 
برسعة. ومع تطور الثورة املعلوماتية والتقنية واالقتصادية دخلت البرشية طورا من 
التطور احلضارّي أصبح فيه مصري اإلنسان موحدا)2(. ومتّثل العوملة عند العديد من 
ثّم  ومن  اآلخرين،  خلصوصيات  ونفي  قمع  فهي  باهليمنة،  اقرتن  نظاما  الكتاب)3( 
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فهي احتواء للعامل؛ فلقد اشتملت عىل أخطر ما يمكن أن هيدد الشعوب من سلبها 
الظاهرة  هذه  ألن  بقيمها،  والتالعب  واالجتامعية  القومية  وخصوصياهتا  هوياهتا 
ق مع العوملة بديال عن كل األنظمة االجتامعية  اقرتنت بالنظام األمريكي الذي ُسوَّ
ونمطا قيمّيًا وحياتّيًا للبرشية مجعاء، فأمريكا البلد الذي أنجز العوملة، وهو املتمسك 
هبيمنته عىل إدارة البنية التحتية لشبكة اإلنرتنيت ومل تبِد مرونة ما بشأن التنازل عن 

هيمنتها تلك حللفائه ونظرائه األوربيني فكيف هبا مع بقية الشعوب.

العالمية والعولمة مقاربة لغوية 

بينهام قائم عىل  العودة إىل جذر)علم(، ولكن االختالف  اللفظتان يف  تشرتك 
ه وقيل  أن العاملية مأخوذة من لفظ العامل، وهو كام عن ابن منظور: »والعامَلُ اخَلْلق كلُّ
الزجاج:  وقال  اهلل؛  خلق  ملا  مجعّي  جنس  اسم  فهو  الَفلك«)4(  بطُن  احتواه  ما  هو 
»وهو مجع عامَلٍ قال: وال واحد لعامَلٍ من لفظه ألن عامَلًا مجع أشياء خمتلفة فإن ُجعل 
عامَلٌ لواحد منها صار مجعًا أَلشياء متفقة؛ قال األزهري: فهذه مجلة ما قيل يف تفسري 
العامَل وهو اسم بني عىل مثال فاَعٍل كام قالوا خاَتٌم وطاَبٌع وداَنٌق«)5(، ومن ثّم فان 
مستوى  عىل  باالتساع  متسام  أصبح  اليشء  ذلك  أّن  تعني  بالعاملية  اليشء  وصف 
العامل، ومل يقترص أمره عىل مكان حمّدد، بل أصبح متعلقا بالعامل كّله. وترد يف هذا 
املجال اللغة العاملية )Universal language( الذي يطلق عىل )اللغة التي يمكن أن 
يتكّلم، ويتفاهم هبا مجيع الناس يف العامل()6(. األمر الذي يعني أن العاملية ليست جمرد 
فكرة تتعلق هبا األشياء بقدرة ما تكون صفة فاعلة يف العامل، فاللغة التي ال يتكلمها 
اجلميع ليست لغة عاملية، بمعنى أّن فاعلية اليشء بحصول الفائدة املرجوة لصالح 
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اقترصت هذه  إذا  أّما  بالعاملية.  للوصف  احلقيقّي  املعيار  أو لصاحلها هي  البرشية، 
السمة عىل الناحية النظرية، فاألوىل أن يتّم وصفها باإلنسانية، بمعنى أنه روعي يف 
اليشء أن يكون لعامة البرش، سواء وصلت منافعه هلم أو مل تصل. لذا فاألوىل أن يتّم 
إطالق لفظة اإلنسانية عىل الرسالة التي تدّل عىل ما حتمله هذه الرسالة للبرش عامة، 

واستعدادها لقيادهتم إىل ما فيه صالحهم.

لتحقيق  الفاعلة  بالقدرة  متعّلقها  اتصاف  بأهنا  العاملية:  نعّرف  أن  يمكن  وبذا 
املختلفة؛  للشعوب  املحلية  اهلويات  إلغاء  تستبطن  ال  نحو  عىل  كله؛  للعامل  مبادئه 
غري  أم  كانت  مسلمة  املجتمعات  تلك  فخصوصيات  اإلسالم  عاملية  جهة  ومن 
إِْكَراَه  شعار﴿اَل  برفعها  سامحة  من  اإلسالمية  العقيدة  به  تتسم  ملا  حمرتمة؛  مسلمة 
يِن﴾. وما مل يتحقق ذلك عىل مستوى الفعل يبقى وصفنا اإلسالم ورسوله  ِف الدِّ
 هبا دون احلقيقة، إذ احلقيقة هنا تعود إىل فاعلية األتباع يف األخذ بزمام املبادرة، 
آمال عموم  وحتقيق  الفوائد،  فيه جني  نحو  للبرشية عىل  اإلسالم ورسوله  وطرح 
زمام  أخذ  أتباعه  عىل  جيب  ذلك  وألجل  ظلهام.  يف  والسري  قيادهتام  ظل  يف  البرش 

املبادرة احلضارية، واعتامد آليات تتناسب وضخامة هذا العمل.

الكيّل  العلم  هي  وإنام  أيديولوجية؛  جمرد  ليست  هبا  نتدين  التي  العقيدة  )إّن 
يأتيه  ال  الذي  املعصوم  احلق  املستقيم  وامليزان  السامء  ووحي  واملحيط  والشامل 
الباطل من يديه وال من خلفه، وهي منظومة القيم التي متّثل مرجعيتنا يف السلوك، 
الثقة  النابعة من  النظرة  يتّم تتحقق هذه  فهي ليست نسبية وال مرحلية()7(؛ ولكي 
اإلجراءات  من  مجلة  لذلك  تتخذ  أن  جيب  العامل  قيادته  وحتمية  الدين  هذا  بقوة 

الكربى؛ وسنحاول يف املبحث الثالث تفصيلها.
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أما لفظة العوملة: فهي صياغة عىل وزن فوعلة الدال عىل صريورة اليشء عىل 
نحو ما )أي حتويل اليشء من وضع إىل وضع آخر وفق نموذج أو قالب حمدد()8(.

وهذه الصياغة للفظة عىل هذا الوزن تستبطن وجود فاعل أو مؤثر يستطيع أن 
إذا فهي صفة يكتسبها اليشء  ينتقل باليشء من مرحلته األوىل إىل مرحلة العوملة، 
هذا  وبسرت  معجم  ذكر  وقد  عاملّيا()9(،  املحيل  )تصيري  عىل  تقوم  إهّنا  فيه؛  وليست 
األمر بقوله: »هو جعل اليشء عامليا بإضفاء طابع العاملية عليه، وجعل جمال تطبيقاته 
عىل اتساع العامل«)10(، بمعنى أن عوملة اليشء تعني أنه أصبح عامليا، وهو ما يظهر 
تقاربا مع مفهوم العاملية، إال أّن املجال الذي أظهرته العوملة هو جمال تطبيق فاعل يف 

حياة الناس، يف حني أّن تطبيقا ينتظر العاملية اإلسالمية لتصبح فاعلة.

ويبدو أن فاعلية عاملية اإلسالم جيب أن تأسس يف احلياة املعارصة تبعا للوعي 
التارخيي بمتطلبات املرحلة السيام االقتصادية منها هذا من جهة، والتطور التقني يف 

وسائل االتصال للعرص من جهة أخرى)11(. 

إن النتيجة النهائية التي تسعى إليها العوملة )أن يكون العامل كله لغة أو لغات 
مشرتكة، وأن تكون التجارة مفتوحة ومتيرسة بني كل بلدان العامل، وأن يسود نظام 
اقتصادي واحد ونظام سيايس واحد. وأن تسود عقيدة واحدة، وأن تكون للناس 
فيه قيم مشرتكة يف مسائل كحقوق اإلنسان والعالقة بني اجلنسني وأن يكون هناك 
أدب عاملّي واحد يتذوقه الناس كلهم. وأن يسود فيه تبعا لذلك نظام تعليمي واحد، 
وأن تكون كل هذه األمور التي تعوملت مناسبة للناس.. ومساعدة هلم عىل حتقيق 

طموحاهتم املادية()12(.
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وهي صورة تبدو مجيلة للعوملة إال أهّنا مشبعة بالتفّرد األمريكي، ولعل ما حتققه 
أمريكا من مكاسب يف ظل نظامها العاملي اجلديد الذي تعمل عىل بنائه عىل حساب 

الشعوب املستلبة يمثل جانبا عمليا للعوملة. 

تالقي  عن  معرّبة  أضحت  التي  العاملية  مع  يظهر  ال  التفرد  هذا  مثل  إّن 
هبا  واخلروج  العاملية،  إىل  املحيّل  إطارها  من  هبا  لالرتفاع  وتالقحها  اخلصوصيات 
من حميطها الضيق إىل حميط أوسع لذلك فالعاملية طموح مرشوع ورغبة يف األخذ 
مبادئ  مستلهمني  احلضارية  نظرهتم  املسلمون  بنى  األساس  هذا  وعىل  والعطاء. 
اإلسالم وقائده الذي نّص القرآن الكريم عىل أن إرساله رمحة للعاملني ال لفئة برشية 

ًة لِْلَعامَلنَِي ﴾ )األنبياء:107(. دون أخرى، قال تعاىل: ﴿ َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلهَّ َرْحَ

وهذه الرمحة تستبطن بالرضورة احلفاظ عىل هويات األمم والشعوب وقيمها 
احلضارية واالجتامعية كوهنا جزءًا من مكوناهتا، السيام تلك التي ال تتعارض مع 
املنطوين حتت رايته. والغرو يف  عقائد اإلسالم األساسية وقيمه ورعايته مصالح 
املتعاقد  كون  فيه  يشرتط  اهلل  مع  عقد  أهنا  أمرها  أول  يف  قررت  الرشيعة  فان  ذلك 
خمتارا ال مكَرهًا لتصّح فيام بعد ما يولد عن هذا العقد وآثاره؛ قال تعاىل: ﴿ اَل إِْكَراَه 
َفَقِد اْسَتْمَسَك   ِ اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللهَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطهَّ َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيهَّ ِف الدِّ
ِرُجُهْم  ُيْ َآَمُنوا  ِذيَن  الهَّ َوِلُّ   ُ اللهَّ  * َعِليٌم  َسِميٌع   ُ َواللهَّ هَلَا  اْنِفَصاَم  اَل  اْلُوْثَقى  بِاْلُعْرَوِة 
إىَِل  وِر  النُّ ِمَن  ْم  ِرُجوهَنُ ُيْ اُغوُت  الطهَّ َأْولَِياُؤُهُم  َكَفُروا  ِذيَن  َوالهَّ وِر  النُّ إىَِل  ُلَمِت  الظُّ ِمَن 

اِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ﴾)سورة البقرة 257-256(. ُلَمِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النهَّ الظُّ
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العالمية نظام ُيتّبى والعولمة نظام يفرض

نحا بعض الباحثني نحو رسم صورة مرشقة عندما رأى العوملة أهنا: »الدخول 
التطّور  من  طور  يف  معا  واالقتصادية  والتقنية  املعلوماتية  الثورة  تطور  بسبب 
إىل  النظر  تتجنب  صورة  وهي  موّحدا«)13(،  اإلنسان  مصري  فيه  يصبح  احلضاري 
العوملة كوهنا أيديولوجية قبل كوهنا تطورا حضاريا، ذلك أّن العوملة تستند إىل رؤية 
أمريكّية إلدارة العامل، وهي ترجع إىل مبادرة تقّدم هبا بعض املنظرين يف الواليات 
املتحدة األمريكية يف العام 1965طرحوا فيها ثالث قضايا هي برنامج عمل يضمن 

تلك اهليمنة والقضايا هي:

القضية األوىل: تتعلق باستعامل السوق العاملية كأداة لإلخالل بالتوازن يف . 1
الدول القومية، ونظمها وبراجمها اخلاّصة باحلامية االجتامعية.

القضية الثانية: ختّص اإلعالم بوصفه القضية املركزية التي جيب االهتامم . 2
هبا إلحداث التغيريات املطلوبة عىل الصعيد املحيل والعاملّي.

هذه . 3 يف  ذهبوا  لقد  للمنافسة.  كمجال  بالسوق  وتتعلق  الثالثة:  القضية 
)الصطفاء  جماال  تصبح  أن  جيب  السوق  إّن  فقالوا  قصّيا  مذهبا  املسألة 
بـ  تقول  التي  الداروينية  النظرية  رصحية  بصورة  هكذا  متبنني  األنواع( 
)البقاء لألصلح( يف جمال البيولوجيا، داعني إىل اعتامدها يف جمال االقتصاد 

عىل مستوى عاملي)14(.

ومن ثّم يمكن القول بأّن »العوملة نظام يقفز عىل الدولة واألمة والوطن، ويف 
والتخفيف  الدولة  سلطة  إضعاف  إّن  والتشتيت.  التفتيت  عىل  يعمل  ذلك  مقابل 
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للدولة،  سابقة  لالنتامء  اطر  استيقاظ  إىل  حتام  يؤديان  العوملة  لفائدة  حضورها  من 
أعني القبيلة والطائفة واجلهة والتعصب املذهبي، والنتيجة تفتيت املجتمع وتشتيت 
شمله«)15(. ويبدو أّن من ميزات مرشوع العوملة أنه ال تقّعد له القواعد التي تربطه 
بمسارات حمددة فهي عند منظرهيا مرشوع »يف طور التشّكل املتواصل، وقد خيضع 
املجتمعات  أفعال  ردود  وحسب  التارخيية  التغيريات  حسب  حلظة  أية  يف  للتغيري 
األخرى«)16(، وهي خاصية مهمة ملثل هذا املرشوع املتشعب، ألن اجلمود عىل أطر 
ثّم فاملحاوالت مستمرة  العوملة قد يبطل تفاعل الشعوب معها، ومن  حمدد لطرح 
إلعادة تكوين العوملة عىل وفق تلك املتغريات ما يعطي املجتمعات إحساسا بأّن هذه 
الظاهرة انبثقت منها، فتتحول العوملة إىل عوملة ذاتية وهي أخطر أنواع العوملة)17(. 
ومنحى خطري جيب أن يأخذ بنظر االعتبار لدى منظري عاملية اإلسالم، وأن يعمدوا 

إىل صياغة أنموذجهم احلضاري.
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المبحث الثاني

عالمية الرسول والرسالة )الضوابط والمظاهر(

يقول العالمة جعفر السبحايّن: »متتاز الرشيعة اإلسالمية بنقطتني رئيستني: 

األوىل: عامليتها وشموليتها.

الثانية: كوهنا خامتة الرشائع.

أبرز  من  وهي  معني،  بإقليم  تنحرص  ال  عاملية  دعوهتا  أن  فمعناها  األوىل:  أّما 
َل  املالمح التي يستهدفها القرآن يف دعوته ورسالته. يقول سبحانه: ﴿ َتَباَرَك الهَِّذي َنزهَّ

اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعامَلنَِي َنِذيًرا ﴾«)18(.

تّم  ما  العكس وإذا  الرسالة يستوجب عامليتها، ال  أن الوصف بخامتية  ويبدو 
قبول هذه اخلامتّية استوجب القول بأّن الديانات الساموية األخرى جيب عليها قبول 
أم مل يرّصح.  بنسخ رشائعها  القرآن  فيه. سواء رّصح  اإلسالم املحمدي والذوبان 
ومن ثّم تصبح عاملية اإلسالم واضحة. ثّم إّن العاملية التي يتّم تداوهلا بوصفها من 
سامت رسالة اإلسالم ونبيها العظيم تأسست عىل مجلة من اآليات القرآنية واملبادئ 
املسلم وخارجه ويف مسالك  املجتمع  داخل  اهلل قوال وعمال  أظهرها رسول  التي 

سلكها مع حميطه السيايس يف ذلك العرص.
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األمم  مللوك    اهلل  رسول  أرسلها  التي  الرسائل  العاملية  تلك  مظاهر  ومن 
اإلمكانيات  تكن  مل  وقت  يف  اإلسالم،  يف  للدخول  وترغيبهم  بدعوهتم  عرصه  يف 
املدينة  وثيقة  وضع  ذلك  سبق  وقد  التحرك.  هذا  بمثل  تسمح  املادية  اإلسالمية 
التي نظمت العالقة مع اليهود يف املدينة. اجلانب املهم ههنا أّن فكرة عاملية الرسالة 
والرسول تتأسس يف النظرية اإلسالمية عىل طائفة من اآليات القرآنية التي أكدت 

هذه السمة، ويمكن االستشهاد لذلك باآليات اآلتية:

َهَذا . 1 إَِلهَّ  َوُأوِحَي  َوَبْيَنُكْم  َبْينِي  َشِهيٌد   ُ اللهَّ ُقِل  َشَهاَدًة  َأْكرَبُ  ٍء  َشْ َأيُّ  ﴿ُقْل 
ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ﴾ )األنعام:19(. اْلُقْرَآُن أِلُ

ُ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدِه ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلهَّ . 2 ِذيَن َهَدى اللهَّ ﴿ُأوَلئَِك الهَّ
ِذْكَرى لِْلَعامَلنَِي﴾ )األنعام:90(

ِ إَِلْيُكْم َجِيًعا﴾ )األعراف:158(.. 3 ا النهَّاُس إيِنِّ َرُسوُل اللهَّ َ ﴿ُقْل َيا َأيُّ

ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن ُهَو إاِلهَّ ِذْكٌر لِْلَعامَلنَِي﴾ )يوسف:104(. 4 ﴿َوَما َتْسَأهُلُ

ُأوُلو . 5 َر  كهَّ َولَِيذهَّ َواِحٌد  إَِلٌه  ُهَو  َم  َأنهَّ َولَِيْعَلُموا  بِِه  َولُِيْنَذُروا  لِلنهَّاِس  َباَلٌغ  ﴿َهَذا 
ْلَباِب﴾ )ابراهيم52(. اأْلَ

ًة لِْلَعامَلنَِي﴾ )األنبياء:107(.. 6 ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلهَّ َرْحَ

َل اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعامَلنَِي َنِذيًرا﴾ )الفرقان:1(.. 7 ﴿ َتَباَرَك الهَِّذي َنزهَّ

ًة لِلنهَّاِس َبِشًيا َوَنِذيًرا َوَلِكنهَّ َأْكَثَر النهَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾ . 8 ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلهَّ َكافهَّ
)سبأ:28(.
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﴿َوَما ُهَو إاِلهَّ ِذْكٌر لِْلَعامَلنَِي﴾ )القلم:52(. 9

 إّن الوصف بالعاملية كام ظهر يف تأسيسه اللغوي يف املبحث األول يقوم عىل 
الصفة  أّن  العاملية، ومعنى ذلك  انتقال اليشء من داخل حمليته إىل حميط أعظم هو 
تكتسب فاعلية لوجودها عىل مستوى العامل؛ بمعنى أن تكون مطبقة وحيصل الناس 
)دينا  عامليا  دينا  ليكون  أن اإلسالم أسس  عندنا  فيه  ومّما ال ريب  منها،  فوائد  عىل 
لكل البرش( وكان الرسول الكريم  قد محل يف نفسه آماال تنطلق لتشمل رحاب 
 . اإلنسانية؛ وكذا كانت احلركة اإلصالحية التي قام هبا حفيده احلسني الشهيد
املنفعة جلامعة دون أخرى، وال لقوم دون  فالرسالة والرسول مل يعكفا عىل تقديم 
آخرين؛ بل سعيا مع كل خطوة وترشيع، إىل منفعة اإلنسان بام هو إنسان عربّيا كان 

أم غري عريّب.

الكريم  الرسول  حركة  ويف  اإلسالمي،  الدين  يف  اإلنسانية  املالمح  فان  لذا 
واضحة، واألمثلة عليه كثرية، بل لعل من املعامل البارزة للدين اإلسالمي أن ريض 
به العبيد وأغلبهم من غري العرب ملا وجدوا فيه من إنصاف ورقي بإنسانيتهم، ومن 
ههنا فقد جتوز من أطلق لفظة العاملية عىل اإلسالم يف التعبري عن )إنسانيته( الصفة 
الذاتية التي تتأّسس عليها مرحلة تطبيقية تستوعب العامل كّله ويبنى رصحها العاملي. 

هلا  حتشد  أن  ينبغي  العوملة،  عن  بديال  والرسالة  الرسول  عاملية  تكون  ولكي 
وأفكارها  الشخصية  هذه  تقديم  عىل  القدرة  اكتسابنا  من  أقل  ال  هائلة،  مقدرات 
املحمدي  الفكر  من  نابعة  مؤسسات  بناء  يتم  وأن  املعمورة،  هذه  بقاع  أقىص  إىل 
اإلسالمي لتكون داعمة له تعمل عىل إبراز املنافع املتعددة اجلوانب التي ستجنيها 

البرشية عند تبنيها هذا الفكر وإيصاهلا هلا.
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وأاّل نخلط بني طبيعة هذه الشخصية وما محلته من مهوم اإلنسان املستضعف 
وقيادته اخللق نحو احلرية املتمثلة بالعبودية املطلقة هلل تعاىل، وواقع ما نعيشه املتمثل 
بعجز أتباع هذا النبي العظيم عىل أن يقّدموا هذه الصورة العاملية لنبيهم، فعوضا عن 
تشخيص العجز والعمل عىل معاجلته، اختارت التغني هبذه العاملية التي ال أثر هلا يف 

مكونات هذا العامل، بل لعلها مل تسمع به يوما ما.

اإلسالم يمّثل خّطًا حركّيًا ال يقبل باحلدود ألن بذور اإلنسانية التي زرعت فيه 
وتأسس عليها تأبى إال النمو واالنتشار، ولذا نرى أن اإلسالم يسري وإن كان سريه 
وئيدا نحو العاملية، ويف هذا الوقت الذي يرغب اآلخرون يف االنكامش للحفاظ عىل 
حضارهتم من موضع الشوفونية التي تتعاىل عىل غريها؛ وهو ما دعا إليه صموئيل 
أن  جيب  الذي  الوقت  »حان  بقوله:  احلضارات  ِصدام  كتاب  صاحب  هانتنغون 
يتخىّل فيه الغرب فيه عن وهم الشمولية والكلية..)كام( ويتوقف مستقبل الغرب إىل 
حّد كبري عىل وحدة الغرب...وان تعزيز متاسك الغرب يعني احلفاظ عىل احلضارة 

الغربية يف داخل الغرب وتعيني حدود الغرب«)19(. 

يمّده  واجلغرايف  احلضاري  الغريب  التاميز  رؤية  تقوم عىل  لالنعزال  دعوة  فهي 
األوان  آن  وقد  األطليّس،  شامل  بحلف  املتمثل  األمني  احلارس  االنعزال  هذا  يف 
بحسب صموئيل هانتنغون دعم فكرة عدم املشاركة أو حماولة التدخل يف الرشق أو 
اإلسالم وغريه.عىل أن هذه الدعوة قد ال تكون حمل تأمل من قادة الغرب ومنظري 
سياسياته، إذ مازال العامل اآلخر حمال مغريا للغرب يف جوانب كثرية وعامال فاعال يف 
التنمية الغربية، كام أنه ساحة لرصاع سيايّس عاملّي بني األديان الساموية، اإلسالم من 
جهة واليهودية والنرصانية من جهة أخرى. ولعل اإلدارة الغربية والسيام األمريكية 
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للرصاع بني البلدان العربية واإلسالمية وإرسائيل تدرك ذلك جّيدا.

الرشكات  رّش  ستكفينا  أهنا  فنظّن  الدعوات  هذه  بمثل  نرحب  أاّل  وعلينا 
املساوئ  من  فيها  إذ  هتشيام،  اإلسالمية  املنطقة  هتشم  التي  والسياسات  الكربى، 
العامل  أن  يعني  ما  الغرب؛  مع  واملعريف  التقني  التواصل  قطع  أبرزها  لعل  فيها  ما 
بيننا وبني الغرب تزداد  اإلسالمي سيحرم من تقنيات كثرية جتعل اهلوة احلضارية 
التقدم  أفرزها  التي  الفجوات  أحدث  اىل  نشري  وهنا  لتقليصها.  جمال  وال  اتساعا 
التقني بيننا وبني العامل املتقّدم الذي مل يعد مقترصا عىل الغرب بل الرشق أيضا يف 
ظل بروز الصني واهلند قوتني تكنولوجيتني وهي )الفجوة الرقمّية(. إال أن التقنية 
الرشقية وقد سبقتهام اليابان مل توظف للدعم األيديولوجي، وطرح اهلوية األمريكية 

والغربية بديال للهويات اإلقليمية واملحلية.



أ. م.د.حسن عبدالغني األسدي

189 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

المبحث الثالث

عالمية الرسول والتعايش مع العولمة

تنوع  إىل  أدى  ما  احلياة،  جماالت  عىل  عدة  مظاهر  يف  العوملة  متظهرت  لقد 
العوملة  الباحثني  بعض  منها.عىل صّنف  الفكرية  املواقف  طبيعة  ثم  مسمياهتا ومن 

إىل صنفني مها:

العوملة املدنية.. 1
عوملة احلضارة واهلوية أو االنتامء.. 2

فت العوملة املدنية بأهّنا تلك التي متّس قضايا املدنية وهيآهتا مثل التطور  وقد ُعرِّ
االتصال،  وسائل  يف  الكبري  والتغيري  وثورهتا،  املعلومات  وتكنولوجيا  العلمي 
بني  واحلوار  والتعارف  التواصل  فكرة  يف  الكبري  االجيايب  األثر  من  له  ذلك  فكل 
التواصل املعوملة أّن احلضارات  احلضارات، ولقد أظهرت احلوارات عىل خطوط 
تطورت  عامل  يف  التواصل  جسور  إىل  وتفتقر  ينبغي،  كام  بعضا  بعضها  تعرف  ال 
يف  املدنية  العوملة  مفهوم  محل  لقد  املواصالت..)20(.  وأنظمة  االتصال  تقنيات  فيه 
طياته عوامل اجيابية للتفاعل بني األمم بتوفريه الفرصة العاملية لقيام احلوارات بني 
املسلمني وغريهم، ولقلام أتيحت للبرشية مثل هذا التواصل واالتصال الرسيع عىل 
هذه  وعظم  تتناسب  متعددة،  مسؤوليات  علينا  يستوجب  ما  املستويات.  خمتلف 

املهمة، وتعدد حماورها، واتساع دائرهتا عىل نحو غري مسبوق.
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يظّن  قد  كام  حضارية،  حتمّية  متثل  ال  الغربية  والقيم  العوملة،  هيمنة  وكذلك 
الطبيعة  الطبيعّي:  )االنتخاب  دارون  مبدأ  ذلك  يف  مستلهمني  منظرهيم،  بعض 
تنتخب األصلح(، فاحلياة اإلنسانية هلا قوانينها التي قد تكون باجتاه مضاّد لرغبات 
اجلابري  عابد  د.حممد  يقول  السياق  هذا  يف  العوملة.  منظرو  يأملها  التي  التغيري 
متسائال: »وضع جديد فعال. ولكن هل يستقّر؛ هل يستمر؟ ال أعتقد. إّن القانون 
الذي يرسي مفعوله يف الكون، سواء منه الكون الطبيعي أو الكون البرشي، ليس هو 
قانون االصطفاء الطبيعي، بل هو قانون الفعل ورّد الفعل. وإذا كان هناك اصطفاء 
ما فهو نتيجة الفعل ورّد الفعل. ومن هنا يكون االصطفاء تارة بتأثري الفعل، وتارة 
بتأثري رّد الفعل. من أجل ذلك كان التفكري يف العوملة من جانب فعلها هي وحدها 
تفكريا خاطئا. وإذن فال بّد من استحضار رّد الفعل الذي سيقوم ضّدها عاجال أو 
التي  البلدان  يف  أيضا  بل  هلا،  موضوعا  تتخذها  التي  األقطار  يف  فقط  ليس  آجال، 

تّتخذها مركزا ومنطلقا«)21(.

عىل أّننا جيب أن نعي دورنا احلضارّي، ألن رّد الفعل الذي ذكره اجلابري لكي 
ُننا من أن ُنسحق  يكون فاعال، جيب أّن ينطلق من وعينا بدورنا احلضارّي الذي حُيصِّ
حتت عجالت العوملة الضخمة، ففي التقنيات املرافقة للعوملة ما قد يكون موضع 
إثراء للحوار مع اآلخر، أو حلشد اكرب للطاقات الستثامر ما توّفره تلك التقنيات، 

لتطوير مسارات احلوار املحيّل واحلوار العاملي. 

العالمية خيار إستراتيجّي لإلسالم 

القرآن  سه  الذي أسَّ َبنّي؛ فعامليته خيارهم  أتباعه املخلصني  أمر اإلسالم وأمر 
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جديدة  حضارية  بثورة  القيام  إذن  مطالبون  )نحن  و    العظيم  ونبّيه  الكريم، 
متليه علينا  ما  بناء عىل  بكل وعي وشجاعة  منها ونشارك ونساهم  فننطلق  كربى؛ 
مشكلتنا  وهزائمنا هي  تأخرنا  فمشكلتنا  احلنيف...  ديننا  واسرتاتيجيات  مصاحلنا 
نحن دون غرينا، ونحن الذين سندفع ثمنها يف الدنيا واآلخرة()22(. وقد قال تعاىل: 
﴿ُهَو  ﴾)حممد7(.  َأْقَداَمُكْم  َوُيَثبِّْت  ُكْم  َيْنرُصْ  َ اللهَّ وا  َتْنرُصُ إِْن  َآَمُنوا  ِذيَن  الهَّ ا  َ َأيُّ َيا   ﴿
ُكوَن﴾  ِه َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ الهَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَ

)التوبة 33 /الصف 9(.

اإلنسانية  القيم  كّل  جتمع  ثقافية  )حركة  بكوهنا  توصف  الدعوة  كانت  وإذا 
من  الداعي  هبا  يتجىّل  التي  الصفات  خالل  من  اإلنسان  داخل  يف  ثورة  وجتعل 
التي  احلسن()23(،  واجلدل  احلسنة  واملوعظة  والليونة واحلكمة  والبساطة  التواضع 
َوامْلَْوِعَظِة  بِاحْلِْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إىَِل  ﴿اْدُع  تعاىل:  بقوله  القرآنية  اآلية  هبا  رصحت 
تِي ِهَي َأْحَسُن﴾)النحل 125( فسيضاف عليها تقنيات احلوار،  ْم بِالهَّ َسَنِة َوَجاِدهْلُ احْلَ
وأهدافه، وتوّسع دائرته، فهي بذلك تلبية ملضامني العاملية اإلسالمية. فالدعوة اآلن 
تبدو أشد تعقيدا مّما مىض، فطبيعة التحوالت التي يشهدها املجتمع البرشي تفرض 
نفسها عىل طبيعة التحّرك الدعوي ما سُيلقي عليه أعباء مضاعفة للتوسل إىل الدعوة 
بامتالك ناصية وسائل التواصل احلديثة التي أفرزها جمتمع العوملة واملعلوماتية التي 
ال تعري أمهية لكثري من اآلليات القديمة التي ما يزال الدعاة يعلقون هبا وجياهدون 
للحفاظ عليها. الصعوبات التي متثلها العوملة عىل الدعاة مجة، وعىل قدر تعلق األمر 
هبم فعليهم أن يصربوا عىل استيعاب كلِّ ما يتطلبه عملهم، ويصابروا عليه، ألّن أّي 
تغافل أو استكانة جتعلهم متخلفني عن ركب التقدم واستيعاب املدى التي وصل 

إليه اآلخر.
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باألمور  األخذ  يتم  أن  العاملية  أفق  يف  اإلسالم  طرح  مسارات  من  أن   ونرى 
اآلتية:

للثقافة . 1 جديدة  مسارات  حتديد  يتّم  بأن  املجتمعية  واللغوية  الثقافية  التنمية 
تنسجم والتحوالت املعرفية وكميتها وطرائق احلصول عليها؛ ويعاد االعتبار 
للغة العربية بوصفها اللغة العاملية، وأن ينقل االهتامم هبا إىل مرحلة اعتبارها 
املعلومات  ]تكنولوجيا  )أكدت  فلقد  اإلسالمي  للدين  السياسية  اللغة 
تتبوأ  املجتمعية يف حني  التنمية  منظومة  الثقافة هي حمور  واالتصاالت[ كون 
الثقافية، ويتوقف األداء الكيل ملجتمع ما عىل  اللغة موقعا حموريا يف املنظومة 
شفافية وفاعلية التواصل بني أفراده ومجاعاته ومؤسساته. هذا من جانب ومن 
جانب آخر، ووفقا لوجهة نظر ما بعد احلداثة، فإّن مجيع أنواع املعارف بام يف 
ذلك املعرفة العلمية هي رضب من ألعاب اللغة، أو اخلطاب، ما جيعل من فهم 
للمنظومة  الكيل  األداء  لفهم  األساسية  الرشوط  احد  بمجتمعها  اللغة  عالقة 
األفكار  ونقل  للتواصل  وسيلة  جمرد  ليس  فاللغة  بأرسها...()24(.  املجتمعية 
بل هي اخلزين الثقايف واالجتامعي واألخالقي... ملتكلميها. وفيها مظهر من 

مظاهر االعتزاز التي جيب أن تصاحب رسالة العاملية اإلسالمية. 

ومن ثّم فان السعّي نحو إعادة االعتبار للغة القرآن الكريم يف اخلطاب املحيّل . 2
أساسية  ركيزة  يعّد  اإلسالمية  املجتمعات  فعاليات  جممل  يف  بل  والعاملّي، 
هذا  ويتّم   . الرسول  وعاملية  اإلسالم  عاملية  طرح  مرشوعات  إنجاح  يف 
والعلمية،  اإلنسانية  األكاديمية؛  الصعد:  عىل  وختصصاهتا  باللغة  باالهتامم 
وعىل صعيد املخاطبات االجتامعية اإلعالمية واملنربية )منابر اخلطابة الدينية، 



أ. م.د.حسن عبدالغني األسدي

193 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

اللغة  امتلك ناصية  واملنابر احلسينية( وأاّل ُيسمح بأن يرتقي للخطابة إال من 
نسمعها  التي  بالعامية  اإليغال  من  املنرب  هذا  رسالة  تنقية  يتّم  وأْن  الفصحى، 
بحجج شتى، فيبتعد بالناس عن سامع لغة قرآنية ترتقي هبم نحو لغة القرآن، 
واستعامالهتا يف أحاديث أهل البيت وكالم عيل يف هنج البالغة، وأدعية السجاد 

يف صحيفته اخلالدة. 

حسب . 3 املنرب  خطيب  هوية  يف  التنّوع  بذلك  ونقصد  للمجتمع  الثقايف  البناء 
اختصاص اخلطيب، ما بني احلوزوي واألكاديمي.

العريب . 4 املعرفة  بناء جمتمع  نبيل عيل)25( رشوط  د.  يلخّص  املعرفة:  بناء جمتمع 
فيام يأيت: 

إطالق حرية التعبري.أ. 
ضامن احلريات األساسية.ب. 
رضورة احلشد املحيل والتكتل اإلقليمّي.ج. 

واجتامعية  اقتصادية  أبعادها  إن  بل  سيايس  شأن  جمرد  ليست  التعبري  فحرية 
بخارجنا  صلتها  أما  الصعد.  خمتلف  عىل  التنمية  يف  أثر  من  هلا  ما  مع  وثقافية، 
]وحتديدا يف ضوء ما نحن بصدده من عاملية اإلسالم[ فهناك ما يؤكد أمهيتها يف شأن 
الدفاع عن الثقافة العربية واحلضارة اإلسالمية من حيث رضورة مواجهتها إلساءة 
استعامل حق )حرية التعبري( ضدنا يف أمريكا وكثري من دول أوربا، واختاذها سياسة 
ذرائعية لإلساءة إىل اإلسالم ورموزه، واختذت ممن صنعتهم يف املحيط اإلسالمّي، 
معوال هلدم اإلسالمي داخليا. ويتطلب ذلك إسرتاتيجية متكاملة تتخذ من املعرفة 

مدخال أساسيا تسعى عربه لتحقيق األهداف اآلتّية:
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إثراء مضمون الرسالة الثقافية الدينية بزاد معريف يستند إىل علم األديان املقارن . 1
ملوقف  الدقيق  التحليل  اجل  من  املعرفة،  نفس  وعلم  املعرفة  اجتامع  وعلم 
لغرب: جمتمعات ومجاعات وأفراد. والسعي نحو إحداث تغيريات جمتمعّية يف 
أمريكا وأوربا يف صالح املجتمع املسلم، للتعاطف مع املسلمني، ومنع التشويه 

لقضاياهم ودينهم. 

املوالية . 2 املواقف  لرصد  دورّي  مسح  أجل  من  لإلنرتنيت  األمثل  االستغالل 
واملناهضة خصوصا فيام يتعلق بام يعرف )بشبكة الكراهية(، عىل نحو شبيه بام 
يقوم به مركز بحوث الرشق األوسط الذي ترعاه إرسائيل من ترمجات لكّل ما 

ينرش يف العامل العريب الذي يرى فيه عداًء للغرب ومعاداة لقيمه.

تطبيق . 3 عاتقها  عىل  تأخذ  عمالقة  ومؤسسات  علمية،  مراكز  إلقامة  التخطيط 
رؤى إسالمية يف تقديم املنفعة ملختلف الشعوب، ومنها القروض االستثامرية 
وتشكيل  املجتمعات،  تعيشها  التي  األوضاع  مع  للتعامل  املشاريع  وإقامة 
منظامت للغوث اإلنساين، والسعي اجلاد لتعديل قوانني منظمة األمم املتحدة 

وجملس األمن ليكون نصريا لإلنسانية ال صوتا للدول الكربى. 

احلامية: إّن اإلسرتاتيجية التي تبنى يف العرص الراهن جيب أن تأخذ عىل عاتقها . 4
نفسيا واجتامعيا ساندا  الداعي موقفا  أو  للمبّلغ  تتيح  التي  اإلمكانيات  توفري 
ومعززا لوظيفته، ومنها تأمني احلامية االجتامعية واألمنية الرضورية؛ فهناك من 
سيتخذ موقف العداء ملثل هذا التحّرك وأصحابه لذرائع خمتلفة. ما يؤثر عىل 
بأمور أخرى غري وظيفتهم األساسية. لذا يستوجب األمر  أدائهم وانشغاهلم 
العاملة  الكوادر  بحفظ  املتعلق  اجلانب  هذا  إغفال  عدم  الراعية  اجلهات  من 

لديمومة التحرك والدعوة.
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يف    الكريم  الرسول  إليها  عمد  آلّية  إىل  املجال  هذا  يف  االستناد  ويمكن 
أن  عىل  مكة  إىل  الوافدة  القبائل  عىل  نفسه  يعرض  كان  فقد  األوىل  دعوته  مراحل 
يمنعونه مما يراد به من القتل كام يمنعون أهليهم، ليبلغ رساالت رّبه، ال ملجرد حفظ 
نفسه ورغبته بالسالمة واألمن. وقد كانت مبايعة األنصار يف البيعة األوىل يف العقبة 
عىل هذا األمر فبعد أن ذكر ما هلل عليهم قال : )وأّما ما ل عليكم فتنرصونني مثل 

نسائكم وأبنائكم()26(. فقد طلب ما هو من رضوريات التبليغ واستمراره. 

أبرز سامت العاملية اإلسالمية أن يتسنَّم كوادر التبليغ مواضع العزة واالستغناء 
تلك التي أشار إليها اإلمام عيل ، فعن أيب عبداهلل  أّنه: )كان أمي املؤمنني 
افتقارك  الناس واالستغناء عنهم. يكون   يقول: لتجمع ف قلبك االفتقار إىل 
إليهم ف لني كالمك وحسن برشك، ويكون استغناؤك عنهم ف نزاهة عرضك وبقاء 

عزك()27(. 

ومن مظاهر بقاء عّز اإلنسان أن يعلم من خياطبه أّن خطيبه متسم بكّل ما يدعو 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي ﴾)املنافقون8(، فال  ِ اْلِعزهَّ إليه، ال سيام حتقيق مبدأ العزة ﴿ َولِلهَّ
يقّل عن غريه يف يشء، السيام أمام من حياورهم، وان يكون اخلطاب بأرقى الوسائل 
إدراك  ومنها  وتبادهلا،  املعارف  نقل  وآليات  اإلنسانية  احلضارة  إليها  التي وصلت 
مسارات التقنية التي أفرزها املجتمع الغريب، والقدرة عىل استيعاهبا واستثامرها عىل 

النحو الفاعل.

ويف هذا املجال تفصيالت متعددة، ودقيقة ال تنجز إال بعد خطط ومرشوعات 
تنموية معرفية وتقنية، وعمل مؤسسايت خطط له ليستمر. وهي تفصيالت ال يمكننا 
يف حدود بحثنا هذا اإلتيان عىل ذكرها؛ ولعل ما قّدمه املتخصصون يف املجال املعريف 
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يف  املعرفة  وجمتمع  العريب  العقل  كتابه:  يف  عيل  د.نبيل  ذكره  ما  خاّصة  الغناء،  فيه 
موضوع: فرص إسهام العرب يف إنتاج املعرفة: رؤية معلوماتية.

ومما يؤسف له أن تنحدر الطاقات الفاعلة يف األمة اإلسالمية، وأاّل يتّم النظر 
إىل حمددات الفعل اإلسالمي)املبادرة( إال يف ضوء أضيق احلدود، مع أن كثريًا من 
هذه املبادرات يمكن أن توظف أيديولوجيَّا إلعطاء قوة الدفع نحو حتقيق مدياهتا 
التي قد رسمها اهلل تعاىل، ولعل أبرز ما تتأسس عليه املبادرة اإلسالمية حتمية عاملية 

. اإلسالم يف ظل قيادة عاملية واحدة هي املهدّي

يف  اختالف  عىل  اإلسالمي  اخلطاب  يف  الفكرة  هذه  حضور  من  الرغم  فعىل 
ينتظر حدوثها يف  التي  النظرية  الفكرة  دائرة  أهّنا مل خترج عن  إال  املذهبية  توّجهاته 
آخر الزمان وهو حقبة زمانية ال يعلمها إال اهلل تعاىل. وعىل الرغم من القوة الدافعة 
التي متثِّلها هذه احلتمية اإلهلية، إال أننا مل نجد هلا ذلك الصدى املؤسس عىل خّطة 
إسرتاتيجية للتفاعل مع القيادة املنتظرة ومرشوعها العاملّي، بل نجد أّن هذه العقيدة 
قد دخلت دائرة اجلدل املذهبي، مما أفقدها كثريا من زمخها الذّي كان سيوجه حلشد 
لالنطواء  املجتمع  وهتيأ  إمام  طاعة  درجة  نحو  التنمية  استدامة  سبيل  يف  الطاقات 
اإلسالم  لتطبيق  صحيحا  مسارا  للبرشية  سرتسم  التي  اإلهلية،  القيادة  تلك  حتت 

وبناء املجتمع املتكامل املتعلق باهلل تعاىل.
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... نتائج البحث ...

العاملية ليست جمرد فكرة تتعلق هبا األشياء بقدر ما تكون صفة فاعلة يف العامل، . 1
فاللغة التي ال يتكّلمها اجلميع ليست لغة عاملية ففاعلية اليشء بحصول الفائدة 
السمة  هذه  اقترصت  إذا  أّما  بالعاملية.  للوصف  احلقيقّي  املعيار  هي  للبرشية، 
يتّم  أن  فاألوىل  لذا  باإلنسانية؛  وصفها  يتّم  أن  فاألوىل  النظرية،  الناحية  عىل 
إطالق لفظة اإلنسانية عىل الرسالة ورسوهلا  التي تدّل عىل ما حتمله هذه 

الرسالة للبرش عامة، واستعدادها لقيادهتم.

املحلية . 2 اهلويات  إلغاء  تستبطن  ال  الكريم  ورسوهلا  اإلسالمية  الرسالة  عاملية 
تناقض  مهمة  خاصية  وهي  مسلمة.  غري  أم  كانت  مسلمة  املختلفة  للشعوب 
التنوع  التي تعمل عىل استبدال هذا  العوملة  التي أسست عليها  الفكرية  البنية 
وهو  منه  انطلقت  الذي  املجتمع  متثل  وقيم  بنمط  املحلية  واخلصوصيات 

املجتمع األمريكّي.

هلا . 3 حتشد  أن  ينبغي  العوملة،  عن  بديال  والرسالة  الرسول  عاملية  تكون  لكي 
مقدرات هائلة، ال أقل من اكتسابنا القدرة عىل تقديم هذه الشخصية وأفكارها 
إىل أقىص بقاع هذه املعمورة، وأن يتم بناء مؤسسات نابعة من الفكر املحمدي 
اإلسالمي تعمل عىل إبراز املنافع املتعددة اجلوانب التي ستجنيها البرشية عند 
تبنيها هذا الفكرة، مع قدرهتا عىل توّظيف اجلوانب املعرفية والتقنية للعوملة يف 

هذا احلشد.
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لكي يتّم السري نحو عاملية الرسالة والرسول  ينبغي أن يتّم تبني اخلطوات . 4
اآلتية: 

التنمية الثقافية واللغوية املجتمعية،وإعادة االعتبار للغة القرآن الكريم يف أ. 
اخلطاب املحيّل والعاملّي، بل يف جممل فعاليات املجتمعات اإلسالمية.

بزاد معريف يستند إىل علم األديان ب.  الدينية  الثقافية  الرسالة  إثراء مضمون 
ما  نحو  التوّجه  يتّم  وأن  املعرفة  نفس  املعرفة وعلم  اجتامع  املقارن وعلم 
يثري اخلطابة املنربية من متخصيّص العلوم األكاديمية)اإلنسانية والعلمية( 
وذوي اخلربة يف جمال العمل ما يعني انفتاحا إسالمّيا نحو اإلفادة من مجيع 
رشائح املجتمع امللتزمة بدينها ليعملوا عىل إثراء اخلطاب املنربي بالكثري 

من اآلراء والنظريات التي أتاحتها العلوم املعارص.

عاتقها ج.  عىل  تأخذ  عمالقة  ومؤسسات  علمية،  مراكز  إلقامة  التخطيط 
تطبيق رؤى إسالمية لتقديم املنفعة ملختلف الشعوب واالستغالل األمثل 

لإلنرتنيت. 

......................................

العوملة؛ ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي: 106.( 1

ينظر: العوملة؛ ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي:106.( 2

ينظر: العوملة؛ماهيتها ونشوئها وتأثريها االقتصادي:110.( 3

لسان العرب: مادة علم. ( 4

لسان العرب: مادة علم.( 5
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... ملخص البحث ...

يتبنوا نفس  التأثري عىل غريهم لكي  الرأي والفكر دورا إجيابيا يف  قادة  يلعب 
األفكار والوصول هبم إىل األهداف املرجوة، وهؤالء القادة عادة ما يأخذون زمام 
املبادرة يف قبول أو رفض األفكار اجلديدة قبل أن يفعل التابعون هلم ذلك؛ فعملية 
وأن  والفكر،  الرأي  قادة  عىل  رأسا  تعتمد  نوعها  كان  مهام  واملبادئ  األفكار  نرش 
اجلامهري أكثر تأثرا هبم من روافد املعرفة األخرى، ومن وسائل االتصال اجلامهريي، 
الرأي  تشكيل  يف  بفعالية  ويسامهون  الناس،  وبني  املصادر  هذه  بني  الوسطاء  فهم 
حسب  يتنوعون  املحلية،وهم  جمتمعاهتم  داخل  عليه  والسيطرة  وتوجيهه  العام 
مستوياهتم الفكرية واالجتامعية والتأثريية، فمنهم: رجال الدين من أئمة وخطباء 

ووعاظ، رجال اإلعالم، األدباء، الكتاب...الخ.

وينفرد قادة الفكر اإلسالمي بمنزلة روحية خاصة يف نفوس اجلامهري، ويمثلون 
مكانة مقدسة يف قلوهبا. وتكمن قوة تأثري هؤالء القادة إىل جمموعة عوامل، وسوف 
عرصنا  يف  إعالمية  كمهمة  والفكر  الرأي  قادة  دور  أمهية  يف  املوضوع  هذا  يبحث 
التواصل  ووسائل  اإلنرتنيت  آخذين  املحمدية  الرسالة  بقيم  التعريف  يف  احلارض 

االجتامعي أنموذجا لذلك.

ومتحور البحث عىل جمموعة من النقاط أحاطت باملوضوع بتفاصيله ونتائجه 
وهي:
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أوال: مقدمة منهجية.

ثانيا: التأصيل التارخيي لظاهرة قيادة الرأي.

ثالثا: عوامل التأثر بقادة الرأي اإلسالمي كخصوصية.

رابعا: آليات تعامل قادة الرأي والفكر مع الدعوة املحمدية.

خامسا: اإلنرتنيت وواقعها يف التعريف بالقيم املحمدية.

سادسا: خامتة ونتائج.

واتبعت هذه النقاط بقائمة للمصادر واملراجع .
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...Abstract...

The belief and thought leaders take a great part in influencing 
other to have certain ideas and to guide them to the meant targets. 
Such leaders, usually, take the initiative in accepting or inclining 
the new ideas before the adherents do. Essentially, the process of 
thoughts and principles promulgating depends mainly upon the 
belief and thought leaders. The masses, by some means or other , 
are more influenced by them than other knowledge sources and the 
means of republic communication, they are coordinators between 
such sources and people. They participate in having, directing and 
dominating the public opinion in their local community. In part, 
they vary in the levels intellectual, social and influential , they are as 
clergymen,  orators , preachers , media men, imams, writers and so 
forth .

Yet the leaders of the Islamic thought invade spiritual priority in 
the heart of the masses and represent a sacred state in their heart. 
The power of the influence for such leaders depends mainly upon 
certain factors the paper is to tackle in light of the important role 
of them. As they are considered as a media duty in our present day 
to define the doctrines of the Mohammedan message in terms of 
internet and social communication as a model. The research paper 
consists of certain viewpoints; first , a general introduction, second, 
historical background to the phenomena of belief leadership, third, 
the factors of influencing the Islamic belief leaders, in particular, for 
the procedures the belief and thought leaders take in dealing with 
Mohammedan announcement, five, the role of Internet in defining 
the Mohammedan doctrines, six, the conclusion, the results, 
bibliography and references.





أ.طارق ثابت

207 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

 أوال: مقدمة منهجية

إن ظاهرة قيادة الرأي قديمة حديثة، كان هلا وجودها بني املجتمعات منذ القدم، 
ولكن اجلديد فيها هو التقنني العلمي املعارص هلذه الظاهرة ودراسة خمتلف أبعادها 
وجوانبها، وكل الدراسات االجتامعية والنفسية تتفق عىل أن عملية إقناع اإلنسان 
بوجاهة رأي ما أو وضاعته ليس باألمر اهلني، ذلك أن هذا اإلنسان مركب معقد 
من األفكار واملشاعر واالجتاهات، رسيع التغيري والتأثري بمحيطه وبمن يلتمس فيه 
القوة والعظمة، واإلقناع مرتبط بالكثري من العوامل الداخلية واخلارجية ومن ذلك 
القادة وخاصة قادة الرأي، ويعرف )أفريت روجرز( قادة الرأي بأهنم األشخاص من 
ذوي النفوذ يف جمال استحسان األفكار أو استهجاهنا)1(، و ُيعرفون بأهنم األشخاص 
ذوو التأثري الكبري يف معلومات وآراء ومواقف وسلوك أشخاص آخرين يف جمتمع 
ما، وهلم دورهم يف تشكيل الرأي العام يف اجلامعة التي ينتمون إليها، إذ يمكنهم أن 
يوصلوا ألعضاء اجلامعة املعلومات التي تؤثر يف اجتاهات األفراد وتشكيل الرأي 
العام للجامعة)2(، أما )بوجاردوس Bogardos( فيعرف القائد بأنه الشخص الذي 
الذي  الشخص  بأنه  القائد  )لندمان(  ويعرف  الناس،  من  عدد  عىل  نفوذه  يامرس 

يتقبل الناس أحكامه ومشاعره باعتباره أساس العقيدة والسلوك)3(.

يتواجدون يف كل  الناس  قليل من  البحث عن عدد  وينصح اخلرباء برضورة 
جمتمع، ويصنعون قراراته احلاسمة، ألن هؤالء هم من نسميهم قادة الرأي الذين 

إذا تم إقناعهم فهم مفاتيح اتصالية إلقناع غريهم من أتباعهم. 



قادة الرأي والفكر ودورهم يف التأثري والتغيري والتعريف بقيم الرسالة املحمدية

208

ولقد أطلق اخلرباء واملفكرون العديد من الصفات فاسامهم )ليونربجر( مفاتيح 
االتصال، وقال عنهم )ويكلج( الزعامء الرسميون، ودعاهم )روجرز وسافيليون( 
املحليون،  النفوذ  أصحاب  بأهنم  )ليونربجر(  عنهم  وقال  األفكار،  تبني  زعامء 
وسامهم  االحرتاق،  شموع  رؤوس  أو  البوابات،  حراس  بأهنم  )كوين(  وسامهم 
سامهم)الزار  التأثري،و  بأصحاب  )واوزر(  ونعتهم  األسلوب،  مهنديس  )كوملان( 

سفيلد( رواد الفكر.

ومجيع هذه األسامء تشري إىل املوضوع نفسه، وهو قيادة الرأي والفكر، ودورهم 
عظيم يف التأثري عىل غريهم ليتبنوا األفكار نفسها. ويف املقابل يلعب بعضهم اآلخر 
دورا سلبيا وهم هبذا حيتلون مكان الزعامة يف التأثري عىل آراء اآلخرين ألهنم أولئك 
األشخاص الذين يسعى إليهم غريهم يف طلب املعرفة واحلصول عىل املعلومات، 

وإن وجود القائد أمر رضوري لكل جتمع ضامنا حلسن سريه ومتاسكه)4(.

التابعني  املواقع بمنزلة اجتامعية أرفع من منزلة  الرأي يف خمتلف  ويتمتع قادة 
هلم، وغالبا ما يأخذون زمام املبادرة يف رفض األفكار اجلديدة أو قبوهلا، وهم غالبا 
أكثر قابلية البتكار األفكار املستحدثة وتبنيها من تابعيهم، وقد أكدت الدراسات 
يقول  املجتمع؛ ويف هذا  القادة يف  يامرسه هؤالء  الذي  املهم  التأثري  اإلعالمية عىل 
تأثرا  جمتمعاهتم  يف  والفكر  الرأي  بقادة  يتأثرون  الناس  »أن  كالبر(:  )جوزيف 
يعتربون  الرأي  فقادة  اجلامهريية،  االتصال  بوسائل  تأثرهم  تفوق  بصورة  عميقا 
وكالء  بمثابة  ألهنم  ونظرا  هلم،  التابعة  اجلامعات  وسط  مميزة  نموذجية  عنارص 
عن  البحث  أو  للرأي  الناس  إليهم  فينجذب  اجلامعات،  هذه  إىل  املعلومات  لنقل 
النصح واملشورة، ويامرسون تأثريهم عىل اجلامهري بشكل متكرر بام يسهم يف حتقيق 
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التحكم يف اجتاهات اآلراء اجلامعية  االستقرار داخل اجلامعة«)5(، وهلم قدرات يف 
نحو خمتلف القضايا وكذا اإلمساك بمفتاح االتصال بني اجلامعات التي ينتمون إليها 
وبني العامل اخلارجي. وهم أكثر كفاءة يف نطاق ختصصاهتم من تابعني، كام أهنم أكثر 
تعرضا لروافد املعرفة املختلفة، ويقومون بنقل الرسائل التي تعرضوا هلا واقتنعوا 

هبا إىل مجاهريهم.

وحتى يؤدي القادة دورهم عىل حقيقته ويصلوا إىل أعىل درجات التأثري البد 
من توافر جمموعة من السامت أكدهتا بعض الدراسات والبحوث التي قدمها بعض 
املختصني منهم )الزر سفيلد(و)بريلسون( و)جوديه(... وتتمثل هذه الصفات يف: 

الذكاء والنضوج الفكري واالجتامعي وسعة األفق.. 1
اجلاذبية التي تشمل عىل سامحة الوجه ورقة احلديث وحسن اهلندام.. 2
االتزان النفيس والعاطفي والفكري والقدرة عىل التعامل مع املواقف املختلفة.. 3
املهارات االتصالية كمهارة التحدث والكتابة والقراءة والقدرة عىل اإلنصات . 4

واحلصول عىل املعلومات وفهمها والقدرة عىل التفكري وقوة البيان واستعامل 
اإلشارات والوسيلة املناسبة يف الوقت املناسب.

القدوة الطيبة ذلك أن الناس يتعلقون هبم يف سريهتم وحسن قيادهتم وقدرهتم . 5
عىل االلتزام بالصدق واملوضوعية.

اختيار أحسن األساليب وأفضل الطرق الستاملة اجلامهري والتأثري فيها.. 6
االتصال . 7 وسائل  استخدام  عىل  والقدرة  بالدقة  غريهم  عن  الفكر  قادة  يتميز 

واالنفتاح حول العامل ومواكبة كل جديد.
االتصال املبارش واملستمر باجلامهري حتى يتم التفاعل املرجو.. 8
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الصرب والرمحة وسعة الصدر والتواضع وغريها من الفضائل التي تكسب ود . 9
اجلامهري.

البعد عن مواطن الريبة والشبهة.. 10
اهلمة العالية والبعد عن سفاسف االمور.. 11
الوسطية واالعتدال يف األفكار واملشاعر.. 12
متيز قادة الرأي عن غريهم ب: . 13

• القدرة عىل التجديد وتقبل األفكار املستحدثة. 	
• القدرة عىل التوافق مع النظام االجتامعي السائد.	
• القدرة عىل إعطاء املعلومات.	
• يعدون مصادر موثوقا هبا.	
• النظر عن 	 واملشاركة معهم بغض  ان هم حريصون عىل مساعدة غريهم 

مستوياهتم ونفوذهم.

ثانيا: التأصيل التاريخي لظاهرة قيادة الرأي

القديم  منذ  املجتمعات  بني  وجودها  هلا  كان  قديمة  ظاهرة  الرأي  قيادة  إن 
ولكن اجلديد فيها هو التقنني العلمي املعارص هلذه الظاهرة ودراسة خمتلف أبعادها 

وجوانبها)6(.

والدليل عىل قدم الظاهرة أن القرن الكريم يقدم رؤية هلؤالء القادة وملكانتهم 
ونفوذهم وقدرهتم عىل التأثري يف تابعيهم وإقناعهم. وقد قدم القرآن رؤية واضحة 
عىل  السابقة  الرساالت  معارضة  يف  القيادة  أو  الزعامة  لعبته  الذي  الدور  خلطورة 
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اإلسالم؛ من ذلك قوله عز وجل : ﴿َوَكذلَِك ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر 
ٍة َوإِنهَّا َعىل آثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن﴾)7(. ُفوها إِنهَّا َوَجْدنا آباَءنا َعىل ُأمهَّ إاِلهَّ قاَل ُمرْتَ

َأْكَثُر  َنْحُن  ﴿َوقاُلوا  واستند هؤالء إىل ماهلم من نفوذ مستمد من جاه أو مال 
املأل  عارض  كيف  الكريم  القرآن  وقص  بنَِي﴾)8(،  بُِمَعذهَّ َنْحُن  َوما  َوَأْوالدًا  َأْموااًل 
ِمْن  َلُكْم  ما  اللَه  اْعُبُدوا  َقْوِم  يا  َفقاَل  َقْوِمِه  إِلى  ُنوحًا  َأْرَسْلنا  ﴿َلَقْد    دعوة نوح 
ِفي  َلَنراَك  ا  إِنهَّ َقْوِمِه  ِمْن  اْلَمأُل  قاَل  َعِظيٍم *  َيْوٍم  َعذاَب  َعَلْيُكْم  َأخاُف  إِنِّي  َغْيُرُه  إِلٍه 
َضالٍل ُمبِيٍن﴾)9(؛ واملأل هم احلكام والوجهاء وذوو السلطان لقومهم، وقد عارض 
اْلَمأُل  ﴿قاَل  القرآن  قال  كام  والكذب  السفاهة  عنه  وأشاعوا    هود  دعوة  املأل 
َك ِمَن اْلكاِذبِيَن﴾)10(، وجتد هذه  ا َلَنُظنُّ ا َلَنراَك ِفي َسفاَهٍة َوإِنهَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه إِنهَّ الهَّ
األقوال واإلفرتاءت واملزاعم من جانب امللوك والقادة يستمع هلا من العامة بحكم 
ما للملوك والقادة من نفوذ وسلطان يمكنهم من التغرير بالعامة واللعب بعقوهلم، 
ْم كاُنوا َقْومًا  ُ والقرآن يؤكد ذلك حكاية عن فرعون ﴿َفاْسَتَخفهَّ َقْوَمُه َفَأطاُعوُه إهِنهَّ

فاِسِقنَي﴾)11(؛ أي أنه استخف عقوهلم فدعاهم إىل الضاللة فاستجابوا.

 وهكذا فقادة الرأي عرب كل الزمان قاموا بأدوارهم يف كل جماالت احلياة، فقد 
أشعلوا حروبا وأطفأوا أخرى، وبسببهم ثارت فتن وأمخدت أخرى...

وقادة الرأي عىل نوعيات متعددة، وأصناف متنوعة يف كل البيئات وتتمثل يف:

رجال وعلامء الدين: من خطباء وأئمة ووعاظ ومشايخ، وهم عىل رأس القادة . 1
خاصة يف املجتمعات املتدينة بقوة. فالدين أهم عنارص احلياة عند الكثري من 
وكلمته  االجتامعي  وتقديره  هيبته  وله  كبري  بنفوذ  يتمتع  الدين  فرجل  األمم. 

مسموعة وهو مفتاح العالقات االجتامعية.
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ويستوي رجال الدين يف اإلسالم أو املسيحية أو غريها، ذلك أن هناك قواسم 
مشرتكة بني الديانات الساموية متمثلة يف:

• هدف األديان الساموية إسعاد اإلنسان وحتقيق رقيه ورفاهيته.	
• دعوة الدين إىل العمل اجلاد واملخلص.	
• دعوة الدين إىل حب الوطن وتعميق روح االنتامء إليه.	
• دعوة الدين إىل التزود بأسباب القوة يف كل ميادين احلياة.	
• دعوة الدين إىل تعمري األرض وإصالحها.	
• دعوة الدين إىل الفضائل واجتناب الرذائل.	

رجال اإلعالم عىل اختالف نوعياهتم ومناصبهم:. 2
األدباء من شعراء وقصاصني وكتاب.. 3
قادة األحزاب السياسية الناشطة عىل الساحة.. 4
أعضاء جمالس الشورى.. 5
قادة النقابات العاملية.. 6
املعلمون واملربون يف املراحل املختلفة.. 7
رؤساء النوادي الرياضية.. 8
رؤساء اجلمعيات املختلفة التي تقدم خدماهتا للناس.. 9

املوظفون السامون يف الدولة.. 10
فئة كبار السن.. 11

 



أ.طارق ثابت

213 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

ثالثا: عوامل التأثر بقادة الرأي اإلسالمي كخصوصية

 ينفرد قادة الرأي اإلسالمي بمنزلة روحية خاصة يف نفوس اجلامهري ويمثلون 
مكانة مقدسة يف قلوهبم، فهي تنقاد هلم عن رضا وطواعية وتضعهم يف منزلة أسمى 
من منزلة غريهم وتعدهم رمزا واضحا ملا يؤمنون به، ويتميز أهل التقوى والصالح 
من القادة الدينني بقوة املنطق واإلقناع ورسعة البدهية، كام يتمتعون ايضا بالصفاء 
مما  الدنيوية  واألغراض  الشخصية  املآرب  والبعد عن  الروحي،  والسمو  الذهني، 
يكسبهم ثقة الناس وحمبتهم، وقد أسهم قادة الفكر اإلسالمي يف خمتلف األزمنة ويف 
مجيع أرجاء العامل اإلسالمي إسهاما فعاال يف تشكيل آراء اجلامهري املسلمة، خاصة 
بعد توسع رقعة الدولة اإلسالمية، وظهور مسائل جديدة يف حياة املسلمني حتتاج 

إىل آراء املختصني.

 وإذا مل يكن قادة الفكر اإلسالمي يف املستوى الفكري واخللقي املالئم حلجم 
إىل  شعوهبم  لدى  احلياة  عجلة  سيدفعون  فإهنم  به  يضطلعون  الذي  املؤثر  الدور 
الوراء، وقد يمثلون معاول هدم وتدمري يف املجتمعات اإلسالمية وال يملك علامء 
االتصال وخرباء الرأي العام إال أن يعرتفوا بالقدرات التأثريية اهلائلة لقادة الفكر 
اإلسالمي ويؤمنوا بدورهم احليوي يف تشكيل اجتاهات الرأي العام املسلم. ذلك 
أن هؤالء الرجال يلتقون بجامهريهم يف خمتلف املناسبات ويلجأ إليهم الناس حلل 
مشاكلهم وعرض قضاياهم وطرح مهومهم. ويستطيعون توظيف وسائل االتصال 
إليه وما يؤمنون  يتفق مع ما يدعون  العام حتى  الرأي  املؤثرة يف توجيه  اإلسالمية 

به)12(. 
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 ومن احلكمة اإلهلية أن جعل يف اجلامعات أفرادا قليلني تتوافر فيهم ملكات 
األفراد  أغلبية  فيهم وتوجيههم، كام جعل  والتأثري  اجلامهري  لقيادة  تؤهلهم  خاصة 
تسودهم نزعة اخلضوع وختتلف درجة تأثري القائد عىل تابعيه باختالف املكانة التي 
إقناعه وتوافر الصفات  أفراد اجلامعة ونفوسهم وقوة  القائد يف قلوب  يتبوأها هذا 

القيادية.

 وتكمن قوة تأثري هؤالء القادة، ويعزى دورهم احليوي يف تكوين الرأي العام 
بني اجلامهري املسلمة إىل جمموعة من العوامل نجملها فيام ييل)13(: 

مكانة . 1 وبوأهم  قدرهم،  ورفع  علمية،  منزلة  القادة  هلؤالء  تعاىل  اهلل  جعل  قد 
َأْهَل  ﴿َفْسَئُلوا  إليهم  بالرجوع  الناس  وأمر  التوجيه  بأمانة  وكلفهم  مرموقة 
ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾)14(، وقد عظم سبحانه أجور أعامهلم ﴿َوَمْن َأْحَسُن  الذِّ
امْلُْسِلِمنَي﴾)15( توسع جمال  ِمَن  إِنهَّنِي  َوقاَل  َوَعِمَل صاحِلًا  اللِ  إىَِل  َدعا  ِمهَّْن  َقْواًل 
نشاط هؤالء القادة إىل خمتلف املجاالت التي هتم الناس، وتستعني هبم الدولة 
لنجاح خططها اإلنامئية ومترير مشاريعها ويقع عليهم عبء التفسري واإلفتاء 

والرشح آليات القرآن والسنة.

تأثريا . 2 أقوى  املبارش وهو  الشخيص  االتصال  قوية وهي  وسيلة  اعتامدهم عىل 
من وسائل االتصال األخرى بحسب الدراسات ذلك أن االتصال الشخيص 
كام  إليه،  واملرسل  املرسل  بني  واملشاعر  واالجتاهات  األفكار  بتبادل  يسمح 
السلوك واملواقف رغم أن عملية تعديل  يؤثر عىل  أن االتصال الشخيص قد 

السلوك صعبة جدا.
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ألن تكييف السلوك يتم بفعل جمموعة من العوامل التي تعمل ملدة طويلة لكي . 3
ترسخ وتعمق مفاهيم وأفكار معينة يف أذهان اجلامهري ونفوسهم.

 لكن بالرغم من القوة التي يتمتع هبا هؤالء القادة ورجال الفكر اإلسالمي فان 
كثريا من هؤالء الرجال مل يؤد دوره املنوط به يف تغيري األعراف اخلاطئة وإحداث 

النهضة املرجوة ويرجع ذلك إىل األسباب اآلتية:

التاريخ . 1 أن  حني  يف  الكتابة  أو  القول  إال  يملكون  يعد  فلم  سلطتهم  ضياع 
اإلسالمي يشهد أن واعظ الناس كان سيدا حتتضنه الدولة وحتميه.

هان . 2 أو  حالتهم  فساءت  القادة،  هلؤالء  ونسياهنم  الدنيا  عىل  الناس  تكالب   
أكثرهم عىل نفسه وعىل غريه.

 ارتكاهبم لبعض األخطاء وحتليهم بالسطحية واجلمود يف األفكار واألساليب . 3
مل تعد مقبولة يف هذا العرص.

 اهتاممهم األكثر باحلصول عىل املنافع الدنيوية عىل حساب مبادئهم.. 4
التظاهر والرصاع الفكري والكراهية واألحقاد بني هؤالء القادة مما يؤثر عىل . 5

وحدة الرأي العام وعىل قدوهتم.
قصورهم عىل اللحاق بركب التقدم العلمي والتقني وحرص أنفسهم يف دائرة . 6

القديم و التقليد.
املشاعر وعواطف اجلامهري وجهلها . 7 باستغالل  يقومون  القادة  نوع من  ظهور 

لتحقيق أغراضهم الشخصية. 
ختيل بعض القادة عن أداء رسالتهم زهدا أو خوفا.. 8
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رابعا: آليات تعامل قادة الرأي والفكر مع الدعوة المحمدية

ُتعّد سرية النبي حممد  بالنسبة للمسلم إحدى األدوات املهمة التي يرتكز 
عليها الوعي اإلسالمي، وهي كأي أداة قد ترض أكثر مما تنفع ما مل نحسن التعاطي 
معها، لذلك من الرضوري جدًا أن يعي قادة الرأي والفكر كيفية االنتفاع هبا، بحيث 
تكون سببًا لنجاح األمة، ال سببا يف انتكاستها، فيجب من هنا التعامل مع أحداث 
السرية يف ضوء الزمان واملكان وطبيعة القوى يف ذلك العرص، وعدم السقوط يف 
الزمان واملكان وطبيعة  املبارش لألحداث عىل واقعنا؛ ألن  الرغبة يف اإلسقاط  فخ 
القوى وأطراف الرصاع تغريت بأشكاهلا ومضامينها وأدواهتا، ومن هنا وعىل سبيل 
املثال ال نعتقد أن أي قائد عسكري يضع خطة للتمكني يدور يف خلده أن يأيت من 
بعده ليامرس اخلطة نفسها، أو يعدها رس االنتصار؛ فهي يف أفضل احلاالت ستشكل 
جتربة من التجارب التارخيية التي ُتؤخذ منها العربة، وُيستفاد فيها من نسق التفكري 

القيادي، ال من منتج هذا التفكري وهو )اخلطة(.

النبي  عبقرية  معها يف ضوء  كأداة سنتعامل  السرية  مع  نتعامل  أننا ونحن  أي 
صفحة  عىل  ُكتبت  إن  أهنا  نتوهم  إمالءات  عمومها  يف  خططه  باعتبار  ال  كقائد، 
واقعنا لتم التمكني لنا، وقد حرص القرآن عىل أن يعلمنا التمييز بني نسق التفكري 
مدى  لنا  أظهر  قبُل  من  األنبياء  تاريخ  واملسلمني  لنبيه  اهلل  عرض  فعندما  واخلطة، 
التنوع يف اخلطط، فموسى  يذهب مبارشة إىل فرعون، يقول عز وجل: ﴿اْذَهْب 
بيت  إىل  متجهًا  إرسائيل  بني  معه  خُيرج  بأن  إياه  مطالبًا  َطَغى﴾)16(  ُه  إِنهَّ ِفْرَعْوَن  إىَِل 
املقدس، يف حني عيسى  يظل بني قومه حتى يقرروا التخلص منه ثم يرفعه اهلل 
  تستمر دعوته ألف سنة إاّل مخسني عامًا، بينام يقيم الرسول  إليه، ونوح
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دولته يف ثالث وعرشين سنة، بل إن النهاية الربانية للمعركة ختتلف من نبي آلخر، 
اإلتباع  قيمة  عقولنا  يف  يعزز  أن  يمكن  كان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  من  الرغم  عىل 
تنّوع الوسائل حتى مع  بالوسيلة نفسها، لكنه يعلمنا  املعاندين  احَلريف بإهالك كل 
َأَخْذَنا  ﴿َفُكاّلً  تعاىل:  اهلل  يقول  بفعلهم،  البرش  فيه  يتدخل  ال  الذي  الرباين  اهلالك 
ْن َخَسْفَنا بِِه  ْيَحُة َوِمْنُهم مهَّ ْن َأَخَذْتُه الصهَّ ْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهم مهَّ بَِذنبِِه َفِمْنُهم مهَّ

ْن َأْغَرْقَنا﴾)17(. ْرَض َوِمْنُهم مهَّ اأْلَ

الظروف  أن  الناس  وُيفهموا  َيفهموا  أن  والفكر  الرأي  قادة  عىل  جيب  ولذا   
النبي  أيام  باملعطيات نفسها مع ما كان موجودًا  حتى ولو تكررت وتطابقت متامًا 
أن  يسعنا  والسياسية  االجتامعية  املامرسات  األخذ هبا حرفيا؛ ألننا يف   ال جيب 
وجود  احتامل  ينفي  ال  وقته  يف  ما  حلل    الرسول  واختيار  أخرى،  حلواًل  نبدع 
حلول أخرى ربام كان يمكنه اللجوء إليها، والعقل اإلنساين يف العرص احلديث مع 
املراحل، و يلجأ إىل إسرتاتيجيات خمتلفة  اختالف الظروف واملعطيات قد خيترص 
بعمل  بالبدء  مطالبة  جديدة  حركة  أية  ليست  املثال  سبيل  فعىل  أخرى،  ووسائل 
رسي، أو دعوة األقربني، أو أن هتجر أرضها لتكون جيشًا خارجيًا، وبذلك ال نرى 
باالحتجاج بالسرية دليال عىل فعل إسرتاتيجي؛ فالرسول  مثاًل فاوض الكفار 
وفق رشوط معينة يف احلديبية، هذه الرشوط ليست ملزمة لنا يف تفاوضاتنا؛ ألهنا 
كانت األنسب للظروف واملالبسات التي متر هبا عملية التفاوض، وربام لو تغريت 
مسلكًا  الرسول  ولسلك  وبنوده،  التفاوض  رشوط  لتغرّيت  واملالبسات  الظروف 

آخر.
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أي أننا لسنا مطالبني بالعودة إىل السرية )يف سياق وضع اخلطط( لالستدالل 
نجعله مضطرًا   حني  الرسول  نظلم  بذلك  به؛ ألننا  نقوم  أن  نريد  ما  فعل  عىل 
ومكان  بزمان  املحدودة  جتربته  ضوء  يف  اليوم  خططنا  واضعًا  عنا،  نيابة  للتفكري 
وظروف بعينها. وال نلحظ لدى الصحابة هذه الروح يف العودة إىل خطط الرسول 
سُتعترب  ما  يومًا  أن  يتخيلون  يكونوا  مل  أهنم  ويبدو  هلا،  استدعائهم  أو  العملية   
اخلطة النبوية منهاج عمل، فالسرية هنا تشكل إحدى التجارب الرائدة التي جتدر 
عىل  القادرة  التفكري  أنامط  عن  أواًل  التصورات  وتنمية  املدارك،  لتوسيع  دراستها 

جماهبة الواقع، ثم النظر ثانيًا إىل أنامط الفعل املمكنة.

خامسا: اإلنترنيت وواقعها في التعريف بالقيم المحمدية

للتعريف  احلديثة  العرصية  بالوسائل  يستعينوا  أن  والفكر  الرأي  قادة  إنه عىل 
عدد  أن  علمنا  إذا  خاصة  االنرتنيت  الوسائل  هذه  مقدمة  ويف  املحمدية  بالقيم 
أحدث  فبحسب  كبرية،  بصورة  ارتفع  العربية  الدول  يف  مستخدمي اإلنرتنت 
مليون   55 من  أكثر  العرب  املتصفحني  عدد  بلغ   2009 عام  إحصاءات أواخر 
تعداد  من  و%2.9  العربية،  الدول  سكان  تعداد  من   %17.3 نحو  أي  متصفح، 
لغات  أكثر  ضمن  الثامنة  املرتبة  حتتل  العربية  اللغة  ومتثل  يف العامل،  املستخدمني 
العامل استخداًما لإلنرتنت)18(، و بلغت عدد صفحات اإلنرتنت العربية حوايل 40 
مليون صفحة، بينام يبلغ عدد الصفحات العاملية 40 مليار صفحة، كل هذه األرقام 
واإلحصائيات تبني مدى الزيادة يف عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية من العرب، 
بطريقة كبرية ويتضح ذلك إذا علمنا أن عدد املستخدمني بلغ يف سنة 2007 حوايل 
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24 مليون مستخدم، حيث قفز العدد إىل أكثر من الضعف يف ثالث سنوات فقط، 
وقد بينت أحدث الدراسات العلمية أن نصيب املواقع اإلسالمية والعلمية )صفر( 
إىل  وصل  إسالمي  موقع  فأول  موقع؛  مخسني  أول  يف  العريب،  املتصفح  اهتامم  يف 
بؤرة اهتامم املتصفح العريب كان ترتيبه قريب من املئة، أما املوقع اإلباحية فأخذت 
املواقع اإلسالمية أو  تبلغه أي من  العريب وبلغت شأنا مل  املتصفح  حيزا من اهتامم 
أعمق من  العريب  باجلنس يف حس  االهتامم  العلمية، وهذا مؤرش خطري جيعل من 
الرأي والفكر ممن يسعون  قادة  العلمية ولذا جيب عىل  النواحي  أو  بالدين  اهتاممه 
للتعريف بالسرية والنهج املحمدي أن يعلموا أن عدم االهتامم باملواقع اإلسالمية، 
مرده إىل املستوى الفني الضعيف للكثري منها، فال تستطيع أن جتذب املتصفحني، 

غري املهتمني بالشأن الديني.

وينطبق هذا أيضا عىل جانب املحتوى واملضمون، لذا يعترب االهتامم بتحسني 
غاية  يف  والتشوق  اجلذب  بجانب  واهتاممها  اإلسالمية،  للمواقع  الفني  املستوى 
األمهية حتى تستطيع جذب املتصفح ويكون هلا ترتيب يف أول السلسلة من املواقع 
التي تنال اهتامم املتصفحني، وقادة الرأي والفكر يستطعيون استثامر هذه األداة من 
خالل املواقع اإلسالمية اإلخبارية؛ حيث تقدم األخبار املوثوقة، منطلقة من تقييمها 
لألحداث من وجهة نظر إسالمية صحيحة، أو املواقع الدعوية اإلسالمية: حيث 
تقدم للناس العلم النافع، واحلجة املقنعة، والدالئل البينة، مما يدعو إىل الدخول يف 
دين اهلل، واالستمساك بحبله املتني، وإتباع رسوله األمني ، وهذه املواقع تقدم 
موادها املختلفة مقروءة وسمعية ومرئية بلغات العامل املتنوعة، وهي كذلك ختاطب 

املسلمني وغريهم كل بام يناسبه.
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وكذا عن طريق املواقع الفنية اإلسالمية: حيث تدرب املستخدمني عىل تصميم 
الصور واللوحات الدعوية، وترشح كيفية استخدام الربامج احلديثة يف هذا املجال، 
إىل  إضافة  اخلريية جمانًا،  واملؤسسات  الدعوية  للربامج  اإلعالنات  بتصميم  وتقوم 
نرش الصور املؤثرة والرسومات املعربة املوحية التي تلخص يف مضموهنا ما تعجز 
عن رشحه آالف الكلامت. دون أن ننسى منتديات احلوار اإلسالمية: حيث يلتقي 
املختلفة،  املوضوعات  حول  اآلراء  وتبادل  قضاياهم  ملناقشة  اإلسالم  أبناء  فيها 
والتعاون  والتآلف  التعارف  بينهم  وحيصل  جهودهم  وتتضافر  أفكارهم  فتتالقح 
العلم  إىل اخلري ونرش  املنتديات من دعوة  ما يف هذه  إىل  الرب والتقوى، إضافة  عىل 

وتعريف بقضايا األمة، وتبادل اخلربات وتوجيه لطاقات الشباب فيام ينفع ويفيد.

ومن بني ما تتوفر عليه شبكة اإلنرتنيت ظهور مواقع التواصل االجتامعي)19( 
التي وفرت فتحًا تارخييًا نقل اإلعالم إىل آفاق غري مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصًا 
كربى للتأثري واالنتقال عرب احلدود بال رقابة إال بشكل نسبي حمدود، وقد استخدم 
كبار الشخصيات وقادة الرأي والتفكري هذه الوسائل اجلديدة واقتطعوا وقتًا معينًا 
من األنشطة األخرى لصاحلها، إليامهنم بأهنا البوابة احلقيقة واجلادة للتواصل وسامع 
الناس، وُتعّرف مواقع التواصل االجتامعي بأهنا »منظومة من الشبكات اإللكرتونّية 
التي تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، و من ثم ربطه عن طريق نظام 
نفسها«)20(،  واهلوايات  االهتاممات  لدهيم  آخرين  أعضاء  مع  إلكرتوين  اجتامعي 
من  حالة  إىل  تشري  االجتامعي  التواصل  مواقع  أن  عىل  الباحثني  من  كثري  ويتفق 
التنوع يف األشكال والتكنولوجيا واخلصائص التي محلتها الوسائل املستحدثة عن 
والتخصيص   Individuality الفردية  حاالت  بإعالء  يتعلق  فيام  السيام  التقليدية، 
اإلعالم  كان  ما  فإذا  التفاعلية؛  هي  رئيسة  مليزة  نتيجة  وتأتيان   ،Customization
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العرشين،  القرن  الصفة وسم إعالم  النطاق وهو هبذه  اجلامهريي واإلعالم واسع 
من  ذلك  عن  ينتج  وما  اجلديد،  القرن  إعالم  هو  والفردي  الشخيص  اإلعالم  فإن 
تغيري انقاليب للنموذج االتصايل املوروث بام يسمح للفرد العادي إيصال رسالته إىل 
من يريد يف الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعىل إىل أسفل 
الواقع  تطبيقات  املواقع  هذه  تبني  عن  فضال  التقليدي.  االتصايل  النموذج  وفق 
الوطنية  الدولة  ملفهوم  وجتاوزه  والتخصيص  الفردية  مليزات  وحتقيقه  االفرتايض 
واحلدود الدولية)21(، ومن هنا تكمن أمهية هذه الوسيلة يف التعريف بقيم رسالتنا 
والفكر  الرأي  قادة  أحسن  إن  كثرية؛ طبعا  وبلغات  الناس  من  اخلالدة ألكرب عدد 

استثامرها استثامرا صحيحا.

سادسا: خاتمة ونتائج

وتضحيات  فائقة  ومهارات  عظيم  اهتامم  إىل  وحتتاج  صناعة  الرأي  قيادة  إن 
عىل خمتلف األصعدة ضامنا لنهضة األمة وقوهتا، وقادة الرأي حمملون بمسؤوليات 
قائد  لنجاح  ضامنا  والتاريخ،  الشعوب  وأمام  تعاىل  اهلل  أمام  عنها  حياسبون  جسام 
أن  العلمية  األبحاث  أثبتت  ولقد  اجلامعية،  واملناقشات  املبارش  االتصال  يف  الرأي 
وسائل  ومن  األخرى  املعرفة  روافد  من  الرأي  أو  الفكر  بقادة  تأثرا  أكثر  اجلامهري 
هذه  بني  الوسطاء  بدور  يقومون  الذين  هم  القادة  أن  ذلك  اجلامهريي،  االتصال 
املصادر وبني الناس ويتصدرون اجلامعات ويسيطرون عىل املواقف، ويستمد قائد 
يبلور اجتاهات  الفكر قوته من فهمه لرغبات اجلامهري ومطالبهم حتى يستطيع أن 
الرأي العام ويفصح عنها ويمثلها، فهو جتسيد واقعي ملشاعر اجلامهري، والرأي العام 
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عىل  قادرون  القادة  هؤالء  أن  ذلك  املجاالت،  خمتلف  يف  الفكر  بقادة  يتأثر  بدوره 
يتميزون به من ملكات  السلبية للجامهري إىل اجتاهات إجيابية ملا  حتويل االجتاهات 
خاصة كقوة الشخصية والذكاء احلاد وسعة االطالع والقدرة عىل حتليل املعلومات 
التي يتلقوهنا، وحسن الترصف ورجاحة الرأي والسرية احلسنة والسمعة الطيبة؛ لذا 
تقتيض الرضورة اكتشاف هؤالء القادة، وحتديد هويتهم، ومعرفة معدالت تأثريهم 
يف خمتلف املراحل التي متر هبا املجتمعات، و يمكن أن يكونوا عنارص إجيابية صاحلة 
تسهم يف تطوير املجتمعات والقضاء عىل األمراض االجتامعية، و تصحيح املفاهيم 
مستقرة  جمتمعات  وبناء  احلياة،  قضايا  بمختلف  الصحيح  الوعي  ونرش  املغلوطة 
ويمكنهم أن يسهموا يف إثراء اخلطط التنموية املختلفة خاصة إذا زودوا باملعلومات 

الالزمة.

والفهم  للتوضيح  طلبا  إليهم  وتلجأ  هبم  وتستأنس  فيهم  تثق  فاجلامهري 
سلبيا  دورا  يؤدون  أن  يمكن  القادة  هؤالء  فإن  أخرى  ناحية  ومن  واالستشارة، 
فعوض  العام،  الرأي  صفوف  يف  وانشقاقا  بلبلة  وحيدثوا  عكسيا،  تأثريا  ويؤثروا 
يف  يزرعون  نجدهم  والبناء  والتعمري  التقدم  طريق  إىل  اجلامهري  بيد  يأخذوا  أن 
إىل  ويدعون  الناس،  بني  والضغائن  احلقد  ويبثون  والبغضاء،  الكراهية  نفوسها 
بذلك معاول هدم  فهم يشكلون  والتدمري،  والتخريب  والفتنة واالقتتال  الفوىض 
لقيم املجتمع ومبادئه، ويفرسون آيات القرآن الكريم حسب أهوائهم، ويوظفون 
 خلدمة أغراضهم، مستغلني ثقة اجلامهري فيهم، واستجابتهم  أحاديث الرسول 

لكل ما هو مقدس وجهلهم باحلقائق.



أ.طارق ثابت

223 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

السلبية  الظواهر  حماربة  يف  دورهم  يستشعروا  أن  والرأي  الفكر  رجال  فعىل   
بمختلف إشكاهلا خاصة عن طريق الوسائل اجلديدة كاإلنرتنيت ووسائل التواصل 
ينبغي  عام  يبحثوا  أن  وعليهم  املسؤولية،  حتمل  يف  جهودهم  ويبذلوا  االجتامعي، 
القيام به وما ينبغي يف سبيل التعريف بالدعوة املحمدية، وكيف يستطيعون القيام 
هبذه املهمة وما النتائج التي يمكن الوصول إليها وحتقيقها، ومما يساعدهم عىل ذلك 
القيام بلقاءات وندوات للتشاور والتوضيح ووضع القرارات املناسبة، وعليهم أن 
يعلموا الناس بغاية الدين اإلسالمي ورشيعته من خالل مقاصده وهي حفظ الدين 

والعقل والنفس والعرض واملال. 

الرسل  أفضل  ودعوة  الناجحة  الدعوة  أسس  الناس  تعليم  عبء  عليهم  كام 
ورضورة إتباعهم من كل من نصب نفسه ملهمة الدعوة والتوجيه، كام ينبغي عليهم 
إشعار األفراد بأمهية املحافظة عىل هويتهم وانتامئهم لوطنهم وأمتهم وحتقيق مبدأ 
الناصعة  السلوك اإلرهايب عىل الصورة احلقيقية  انعكاس  بيان  األخوة، كام عليهم 

لإلسالم وأهله عند غري املسلمني. 
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... ملخص البحث ...

النبوي كان مراعيًا مستوى  انطلق هذا البحث من واقع ان أسلوب اخلطاب 
متيل  شخصية  بني  تتباين  التي  شخصيته  ونمط  اآلخر  لفكر  تبعًا  املختلف  التفكري 
للمنطق وأخرى للعاطفة وثالثة للحجاج واملجادلة، وقد عمد البحث إىل تلمس أثر 
تنوع األسلوب اللغوي يف إقناع املخاطب والتأثري عىل فكره وتغيري قناعاته بدراسة 
 يف خطابه وأثر ذلك يف إقناع املخاطب ، وقسم البحث  موضوع حكمة النبي 

تبعا لذلك عىل ثالثة مباحث: 

وسم األول بـ: احلكمة وداللتها بني اللغة والسياق القرآين، لبيان معنى لفظة 
احلكمة يف املعجامت اللغوية ثم يف السياق القرآين. أما الثاين فوسم بـ: أساليب النبي 
 يف التعامل مع املخاطب   وحكمته يف إقناع املخاطب، فجاء لبيان أساليبه 
الرفق  وأسلوب  التدرج  وأسلوب  احلوار  أسلوب  مثل  واختلفت  تنوعت  التي 
الثالث واألخري  وأسلوب اللني وأسلوب معرفة أحوال املخاطبني. يف حني وسم 
بـ: تنوع أساليب اخلطاب ومراعاة املخاطب يف لغة النبي ، أوضحنا فيه أسلوب 
اخلطاب العقيل وأسلوب اخلطاب العاطفي أو النفيس وأسلوب اخلطاب اجلديل أو 
االحتجاجي، وكيف أن تنوع هذه األساليب اخلطابية أّثــر يف مسألة اإلقناع والتأثري 
إليها،  التوصل  التي تم  النتائج  املباحث بخامتة ألهم  عند املخاطب. واتبعت هذه 

مشفوعة بقائمة للمصادر واملراجع املعتمدة يف البحث.
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...Abstract...

The current paper stems from the fact that the style of the 
prophet (Peace be upon him and his progeny) oration gives much 
shrifts to the level of intellectuality ranging from a personality with 
propensity for logics, another for emotion and other for argument 
and sophistry. In part, the study takes hold of the impact of the 
variety of the linguistic style on convincing the mind of the listener, 
and changing his satisfaction in light of the sapience of the Prophet 
(Peace be upon him and his progeny) in his oration and how he 
convinces the listener.

Accordingly, the paper  is divided into three sections: the first 
is entitled as sapience and its evidences between language and the 
Quranic context to manifest the meaning of the utterance "sapience" 
in the linguistic dictionaries, and then in the Quranic context. The 
second is entitled as styles and sapience of the Prophet (Peace be 
upon him and his progeny) in convincing the listener of  tracing the 
styles the prophet (Peace be upon him and his progeny) employs to 
deal with the listeners as they vary and differ from one to another; 
dialogue style, lenience style, style of the mitigating circumstances 
of the listener. The last section comes as variety of oration styles and 
taking care of the listeners in the language of the Prophet (Peace be 
upon him and his progeny) to clarify the style of oration, mindful, 
emotional, psychological, argumentative and remonstrative and 
how the variety of the styles influences the listener in matter of 
satisfaction.

Ultimately, the conclusion terminates in the results and there 
come the bibliography and the references the paper exploits.
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... المقدمة ...

رمحة  املبعوث  املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
للعاملني وعىل آله الطيبني الطاهرين وريض اهلل عن صحابته الغر امليامني.

أما بعد:

يف  لغوية  برموز  الفرد  يرتمجها  التي  واملعاين  األفكار  لنقل  وسيلة  اللغة  تعد 
مواقفه وسلوكه وحتمل بني حروفها دالالت ختتلف تبعًا لقصد املتكلم، فهي أداة 
التواصل بني مرسل الكالم ومتلقيه ونتاج الفكر ووسيلة التوصيل، فاللغة والفكر 
مها وجهان لعملة واحدة. وهذا يعني أن ثمة عالقة وثيقة بني اللغة والفكر مهدت 
السبيل ملفهوم التواصل اللغوي الذي يتطلب مهارة يف استعامل أساليب الرتكيب 
املنتظم يف مفردات تعرب عن املعاين املقصودة من وراء اخلطاب. فمفهوم التواصل هو 
 )communication( االقرتان والصلة والرتابط واجلمع، وهو يف املصطلح الغريب

يعني الرتابط واالتصال ووظيفة التواصل هي التبادل والتبليغ والتأثري.

وال يتأتى الرتابط والتواصل إال بام يعّد أرقى أنواع التواصل وهو لغة اخلطاب 
التي خصها اهلل عز وجل بأن جعلها سنة إهلية فطر النفس البرشية عليها وبدأ هبا ذاته 
العلية يوم أن خاطب أول نفس برشية خلقها متثلت بنبي اهلل آدم ، واستمرت 
هلدايتهم  هلم  أرسلوا  الذين  أقوامهم  إىل  ورسله  أنبيائه  لسان  عىل  ذلك  بعد  من 

ودعوهتم إىل سبيل اهلدى ودين احلق.



لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي

232

 لقد كان أسلوب اخلطاب النبوي مراعيًا مستوى التفكري املختلف تبعًا لفكر 
للعاطفة  وأخرى  للمنطق  متيل  شخصية  بني  تتباين  التي  شخصيته  ونمط  اآلخر 
وثالثة للحجاج واملجادلة، وقد عمدت يف هذا البحث إىل تلمس أثر تنوع األسلوب 
اللغوي يف إقناع املخاطب والتأثري عىل فكره وتغيري قناعاته بدراسة موضوع حكمة 
النبي  يف خطابه وأثر ذلك يف إقناع املخاطب، فقسمت البحث عىل ثالثة مباحث: 

لبيان  القرآين،  والسياق  اللغة  بني  وداللتها  احلكمة  بعنوان:  منها  األول  كان 
معنى لفظة احلكمة يف املعجامت اللغوية ثم يف السياق القرآين.

أما املبحث الثاين وهو بعنوان: أساليب النبي  وحكمته يف إقناع املخاطب، 
فكان لبيان أساليبه  يف التعامل مع املخاطب التي تنوعت واختلفت مثل أسلوب 
اللني وأسلوب معرفة أحوال  الرفق وأسلوب  التدرج وأسلوب  احلوار وأسلوب 

املخاطبني.

يف حني كان املبحث الثالث بعنوان: تنوع أساليب اخلطاب ومراعاة املخاطب 
يف لغة النبي ، بينت فيه أسلوب اخلطاب العقيل وأسلوب اخلطاب العاطفي أو 
النفيس وأسلوب اخلطاب اجلديل أو االحتجاجي، وكيف أثر تنوع هذه األساليب 

اخلطابية يف مسألة اإلقناع والتأثري عند املخاطب.

وخيتم البحث بخامتة ألهم النتائج التي توصل إليها.
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المبحث األول

الحكمة وداللتها بين اللغة والسياق القرآني

وهي  الكالمية،  والرتاكيب  اجلمل  هندسة  يف  األساس  اللبنة  املفردة  تشكل   
)إحدى الوحدات األساسية لعلم الداللة()1(، وقد عـّدت املفردة أهم موضوعات 
علم اللغة يف العرص احلديث فأفرد هلا ما يعرف اليوم ) بعلم املفردات( الذي تناوهلا 
بالبحث والدراسة وفق مستويات اللغة الرصفية والرتكيبية والداللية، وتأيت أمهيتها 

ـَب واملخاطـِب. من كوهنا أهم عنارص التواصل واالتصال اللفظية بني املخاط

اللسانية(،  )العالمة  مصطلح  تقابل  احلديث  اللساين  الدرس  يف  فاملفردة 
الصورة  يمثل  فالدال  واملدلول()2(،  الدال  من  ون  مكَّ )جوهر  اللسانية  والعالمة 
الصوتية أما املدلول فهو املفهوم، فهام يف الواقع وجهان لعملة واحدة، إذ إن الدال 
يعد الرتمجة الصوتية للمقابل الذهني وهو املدلول، فالكلمة عند دي سوسري عبارة 
عن عالمة لغوية وداللتها نتاج العالقة املتبادلة بني الكلمة والفكرة، وتبعا لذلك فإن 
العالقة بني الدال واملدلول تكون اعتباطية، فالدال يتطلب املدلول يف ذهن املتلقي 
والتواضع  االتفاق  إىل  كله  ذلك  الدال، وخيضع  يتطلب  اآلخر  املدلول هو  أن  كام 

االجتامعي.

إن املتأمل يف اللغة العربية جيد أن أللفاظها دالالت خمتلفة ومتنوعة تنبع من 
أصل لغوي واحد باختالف اشتقاق ذلك األصل وهو ما يدل عىل ثراء اللغة واتساع 
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دالالهتا، ويكون هذا األمر أكثر وضوحًا وبيانًا يف الكلمة الواحدة نفسها، إذ ختتلف 
دالالهتا بحسب سياق الكالم الذي ترد فيه، لذا يتوجب ملن يريد أن يعرف داللة 
الكلمة العودة إىل أصلها االشتقاقي يف املعجامت اللغوية ملعرفة الداللة األصلية هلا.

تتبعنا  فلو  األوىل،  اللغوية  مظاهنا  يف  باللفظة  نعّرف  أن  البدء  يف  لنا  البد  لذا 
لفظة احلكمة يف اللغة لوجدنا أن هلا عدة معاٍن منها: العدل، العلم، احللم، النبوة، 
القرآن، اإلنجيل)3(، وقد أورد ابن فارس أن »احلاء وامليم والكاف أصل واحد، وهو 
الدابة ألهنا متنعها  لم. وسميت َحَكمة  الظُّ املْنع. وأول ذلك احُلكم، وهو املنع من 
فيه وأحكمته، إذا أخذَت عىل  يقال َحَكْمت الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السَّ
يديه....واحِلكمة هذا قياسها، ألهنا متنع من اجلهل. وتقول: حّكمت فالنًا حتكياًم 
ـرب  املجِّ ـم:  واملحكَّ إليه.  أمره  ُجعل  إذا  كذا،  يف  فالن  ـم  وُحكِّ يريد.  عام  منعته 
ين  ـموا خمريَّ ـمني وهو قوم ُحكِّ املنسوب إىل احلكمة.. ويف احلديث: إن اجلنة للمحكَّ
بني القتل والثبات عىل اإلسالم وبني الكفر فاختاروا الثبات عىل اإلسالم مع القتل، 

ـموا املحكمني«.)4( فسُّ

أما الفيومي فقد ذكر أن »معنى احلكم القضاء وأصله املنع يقال حكمت عليه 
بكذا إذا منعته من خالفه فلم يقدر عىل اخلروج من ذلك وحكمت بني القوم فصلت 
بينهم فأنا حاكم وَحَكم بفتحتني واجلمع حكام وجيوز بالواو والنون واحلكمة وزان 
قصبة للدابة سميت بذلك ألهنا تذلل لراكبها حتى متنعها اجلامح ونحوه ومنه اشتقاق 
احلكمة ألهنا متنع صاحبها من أخالق األرذال وحكمت الرجل بالتشديد فّوضت 
احلكم إليه وحتكم يف كذا فعل ما رآه وأحكمت اليشء باأللف أتقنته فاستحكم هو 

صار كذلك«.)5(
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»احُلكم،  قال:  حني  وذلك  )حكم()6(  مادة  تفصيل  يف  الزبيدي  أسهب  وقد 
بالضم: القضاء يف اليشء بأنه كذا أو ليس بكذا سواٌء لزم ذلك غريه أم ال، هذا قول 
بني  احُلكم  ُمَنفذ  واحلاكم  بالعدل...  القضاء  فقال:  بعضهم  وخّصص  اللغة،  أهل 
الناس، قال األصمعي: وأصُل احُلُكومة: ردُّ الرجل عن الظلم وإنام ُسمي احلاكم 

بني الناس حاكاًم ألنه يمنع الظامل من الظلم.... وأحكمه: منعه مما يريد«.)7(

اللغوية  )احلكمة( ال خترج يف داللتها  بأن  اللغوية  املعجامت  مما ورد يف  يتبني 
عن املنع باختالف تصاريفها. وقد عّرفت احِلْكمة: بأهنا العلم بحقائق األشياء عىل 
ما هي عليه، والعمل بمقتضاها)8(، وعّرفها اجلرجاين بأهنا »علم يبحث فيه حقائق 
األشياء عىل ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقة البرشية فهي علم نظري غري آيل«)9(، 

وهي: )معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم(.)10( 

أما يف السياق القرآين فنجد أن لفظة احلكمة تكررت 20 مرة يف 12 سورة)11(، 
اختلفت فيها داللتها وتنوعت بحسب سياق اآلية، وقد وردت احلكمة يف القرآن 

الكريم عىل ستة أوجه داللية هي)12(:

تعاىل:. 1 قوله  يف  وذلك  القمر/5(  )سورة  يف  املعنى  هذا  ورد   املوعظة، 
ُذُر﴾. ﴿ِحْكَمٌة بالَِغٌة َفم ُتْغِن النُّ

آياتِنا . 2 َعَلْيُكْم  ﴿َيْتُلوا  تعاىل:  قوله  البقرة /151( يف  الُسّنة، كام يف )سورة 
ُمُكُم اْلِكتاَب َواحْلِْكَمَة﴾ وقد وردت هذه الداللة يف تفسري  يُكْم َوُيَعلِّ َوُيَزكِّ
ابن كثري حني قال: »واحلكمة يعني: السنة، قاله احلسن، وقتادة، ومقاتل 

بن حيان، وأبو مالك، وغريهم«.)13(
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الفهم، ورد هذا املعنى يف سورة )لقامن /12( يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْينا . 3
ُلْقمَن احْلِْكَمَة َأِن اْشُكْر للِ﴾ ذكر ابن كثري ذلك بقوله: »أي الفهم والعلم 

والتعبري«.)14(

النبوة، جاء هذا املعنى يف سورة )ص /20( بقوله تعاىل: ﴿َوَشَدْدنا ُمْلَكُه . 4
َوآَتْيناُه احْلِْكَمَة َوَفْصَل اخْلِطاِب﴾ ذكر القرطبي يف تفسريه للحكمة يف هذه 
اآلية بأهنا )النبوة(، مشريًا إىل أن هذا التفسري قال به السدي)15(، وعىل هذا 

فإن احلكمة أعم من النبوة.

القرآن، وكان هذا الوجه من املعنى قد ورد يف سورة )النحل /125( يف . 5
تِي  َسَنِة َوَجاِدهْلُم بِالهَّ قوله تعاىل: ﴿اْدُع إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ

ِهَي َأْحَسُن﴾.

)البقرة /269( يف . 6 الداليل يف سورة  الوجه  هذا  وقد ورد  القرآن،  علوم 
ابن  عن  نقل  قد  كثري  ابن  وكان  َيشاُء﴾  َمْن  احْلِْكَمَة  ﴿ُيْؤِت  تعاىل:  قوله 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه،  املعرفة  عباس قوله يف تفسري احلكمة هنا اهنا 

حمكمه ومتشاهبه ونحو ذلك.

جاءت  أهنا  نجد  احلكمة  لفظة  فيها  وردت  التي  اآليات  يف  النظر  إنعام  عند   
عىل نوعني، فهي إما مفردة أو مقرونة بلفظة )الكتاب()16( فمام ورد مفردًا من لفظة 
إىِِل  ﴿اْدُع  تعاىل:  وقوله  َيشاُء﴾)17(،  َمْن  احْلِْكَمَة  ﴿ُيْؤِت  تعاىل:  قوله  يف  كام  احلكمة 
تِي ِهَي َأْحَسُن﴾)18( وقوله تعاىل:  َسَنِة َوَجاِدهْلُم بِالهَّ َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
َأِن اْشُكْر للِ﴾)19(، وقد اختلفت داللة احلكمة وفرست  ُلْقمَن احْلِْكَمَة  آَتْينا  ﴿َوَلَقْد 

بحسب سياق اآليات القرآنية كام تقدم.
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النبي  أقوال  من  )السنة(  بأهنا  فرست  فقد  الكتاب  بلفظة  مقرونًا  جاء  ما  أما   
ِفيِهْم َرُسواًل  َواْبَعْث  ﴿َربهَّنا   وأفعاله وتقريراته وسريته)20( وهي يف قوله تعاىل: 
يِهْم﴾)21(، وقوله تعاىل: ﴿ ُمُهُم اْلِكتاَب َواحْلِْكَمَة َوُيَزكِّ ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياتَِك َوُيَعلِّ

ُمُكُم اْلِكتاَب َواحْلِْكَمَة﴾)22(، وقوله تعاىل: ﴿َيْتُلوا  يُكْم َوُيَعلِّ َيْتُلوا َعَلْيُكْم آياتِنا َوُيَزكِّ
ُمُكُم اْلِكتاَب َواحْلِْكَمَة﴾)23(. يُكْم َوُيَعلِّ َعَلْيُكْم آياتِنا َوُيَزكِّ

واحلكمة نوعان حكمة علمية نظرية وهي االطالع عىل بواطن األشياء ومعرفة 
ومرجع  مواضعها،  يف  األشياء  وضع  وهي  عملية  وحكمة  ومسبباهتا،  ارتباطاهتا 
احلكمة العلمية هو اإلدراك والعلم، أما العملية فهو العدل والصواب.)24( من كل 
ما تقدم يمكن القول بان احلكمة هي الفصل والتمييز بني اإلصابة يف القول والفعل 
الدقيق لألمور  الفهم  التي توصل إىل  العلوم  بفنون  إدراك حييط  وبني عدمها وفق 

ووضعها يف نصاهبا. 
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المبحث الثاني

أساليب النبي  وحكمته في إقناع المخاَطب

تتميز النفس البرشية بأهنا كيان متألف من رؤى وأفكار متباينة، إذ خيتلف البرش 
يف مستوى تفكريهم وتعاملهم فيام بينهم، لذا يتطلب األمر أساليب متنوعة ملخاطبة 
الصائب  بني  بالتمييز  يقيض  الذي  احلكمة  منهج  إىل  واستاملتها  البرشية  النفس 
واملقبول من الرأي والعمل وبني املخالف للصواب منهام، واختاذ هذا املنهج سبياًل 
إلقناع املقابل والتأثري فيه لتغيري ما هو خمالف ملا هو صائب. إن هذا املنهج يستند يف 
أساليبه إىل املنبع الثر وهو القرآن الكريم الذي تنوعت فيه أساليب التعبري عن معنى 

احلكمة وأساليبها. 

ولعل أهم أسلوب للحكمة هو أسلوب احلوار الذي يعد وسيلة املتحاورين 
رضورة  إنه  إذ  والرباهني،  باحلجج  عنها  والتعبري  األفكار  لتبادل  تواصلهم  وأداة 
تفرضها طبيعة التعايش واحلياة بني اإلنسان ونظريه من بني البرش، فاحلوار فن من 
فنون الكالم واملحاورة ومهارة متقدمة من مهارات التواصل اإلنساين عىل اختالف 
توجهات املتحاورين سواء أكانوا بلغاء أم فصحاء أم رسال أم دعاة أو غريهم... 

وكذلك فان احلوار خيتلف ويتنوع بحسب املقاصد واألغراض.

ويكتسب احلوار منهجيته املنطقية إذا كان مشفوعًا بالدليل واحلجة، لذا يكون 
احلوار العقيل الذي يعتمد املنطق واحلجة أنجح أسلوب يسلكه املحاور ليقنع به من 
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حياوره ويؤثر فيه؛ ذلك ألن اإلنسان السوي والعاقل يستعمل عقله إلدراك مسألة 
االقتناع  إىل  بالنتيجة  به  يصل  الذي  والتفكري  للتأمل  العقل  إعامل  إىل  فيحتاج  ما 

والقبول استنادًا إىل أدلة منطقية يتقبلها العقل.

لقد كان احلوار من أساليب الدعوة إىل اهلل التي سلكها النبي  يف حماوراته 
مع املخاَطب، إذ كان وسيلته الفّعالة ليميل به حجته اإلقناعية التأثريية ويدعو الفكر 
للتأمل والتدبر وبه استامل قلوب الناس وغرّي مفاهيم خاطئة اقتنعوا هبا، ولعل ثمة 
أمورا اتصف هبا أسلوب النبي  احلواري مما أكسبه صفة اإلقناع ومن ثم التأثري 
وأمر هبا سبحانه  عليها  قد حث  الكريم  القرآن  كان  أمور  متلقيه، وهي  نفوس  يف 
تِي ِهَي َأْحَسُن﴾)25(، هنا جاء األمر  وتعاىل بقوله: ﴿َوال جُتاِدُلوا َأْهَل اْلِكتاِب إاِلَّ بِالَّ
بعدم جتاوز آداب احلوار مع أهل الكتاب، فالقرآن الكريم يعرض نظريته احلوارية 
ييسء  ما  وكل  واالستخفاف  والتعصب  اجلهل  عن  يبتعد  كي  والشاملة  املتكاملة 
التخلق  وأن  واملوضوعية  الصفاء  هو  احلوار  من  الغاية  أن  ويبني  املقابل  للطرف 

بحسن الشامئل ومهارة التحاور هو السبيل لتحقيق الغاية. 

يف  اليهود  مع  نجران  نصارى  التقى  حني  ذلك  فعل  قد    النبي  وكان 
بام  كفر  لستم عىل يشء، وكل  يقول لآلخر  فريق  أمامه وكل  فتجادلوا  املسجد)26( 
عند اآلخر وادعى أن إبراهيم  ينتسب إليه، فقال أحد أحبار اليهود: أتريد منا 
يا حممد أن نعبدك كام تعبد النصارى عيسى؟ وقال رجل من أهل نجران أو ذاك تريد 
منا يا حممد وإليه تدعو؟ فقال: معاذ اهلل أن أعبد غري اهلل أو آمر بعبادة غريه، فام بعثني 
بذلك اهلل وال أمرين، فأنزل اهلل عز وجل قوله: ﴿ما كاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه الُل اْلِكتاَب 
انِيِّنَي بِم  َة ُثمهَّ َيُقوَل لِلنهَّاِس ُكوُنوا ِعبادًا ِل ِمْن ُدوِن اللِ َولِكْن ُكوُنوا َربهَّ ُبوهَّ ْكَم َوالنُّ َواحْلُ
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ُموَن اْلِكتاَب َوبِم ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن﴾.)27(  ُكْنُتْم ُتَعلِّ

مع  احلوار  باب  وفتح  اهلل  إىل  الدعوة  حقيقة  حكيم  بأسلوب  بنّي    فالنبي 
املخالف له بأسلوب حواري هادئ بعيد عن الغضب وسمح بحرية الرأي ثم ألقى 
احلجة الواضحة، لذا كان أسلوبه يف احلوار يتسم بسعة األفق وحسن التدبر باملنطق 

الذي يليق بمن يريد إقناع املخالف له.

ومن أساليبه  يف اإلقناع والتأثري التلطف يف التعامل مع املخاَطب والكالم 
وا ِمْن  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ معه بالرفق واللني مصداقًا لقوله تعاىل: ﴿َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
 يرتفق فيام يأمرهم به أو ينهاهم عنه. إن أسلوب الشدة  َحْولَِك﴾)28(، إذ كان 
اللني  أسلوب  أما  البرشي  الطبع  منه  ينفر  أسلوب  والعنف،  والغضب  والغلظة، 
والرفق فهو من أهم القواعد األساسية يف التعامل مع اآلخر والتأثري فيه؛ ذلك ألن 
فطرة اإلنسان وطبيعته متيل إىل اللني والتسامح والرمحة، لذا فالرفق يف التعامل يعد 

وسيلة من وسائل النجاح يف السلوك اإلنساين وفنًا من فنونه. 

لقد متيز أسلوب الرسول  باللطف يف وعظ خمالفيه، والتهذيب يف اخلطاب 
فكان يبرصهم باحلق ، ويذكرهم بحق اهلل عليهم، ويتيح هلم فرصة التفكري، أماًل 
مل    فإنه  لذا  دينهم،  أمور  يف  وفالحهم  صالحهم  فيه  بام  واقناعهم  هدايتهم  يف 
ينههم عن يشء بأسلوب الزجر والغلظة يف القول بل كان رفيقًا حلياًم، ولعل موقفه 
عىل  دليل  خري  هلو  معه  التعامل  يف  ورفقه  املسجد  يف  بال  الذي  األعرايب  ذلك  مع 
أسلوب احلكمة التي يتمتع هبا يف شخصه، فعن أنس بن مالك  قال: »بينام نحن 
يف املسجد مع رسول اهلل ، إذ جاء أعرايب، فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب 
رسول اهلل : َمه َمْه، قال: قال رسول اهلل : )ال تزرموه، دعوه()29( فرتكوه حتى 
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بال، ثم إن رسول اهلل  دعاه فقال له: )إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا 
البول، وال القذر، إنم هي لذكر الل، والصالة وقراءة القرآن(، أو كام قال رسول اهلل 

. قال: )فأمر رجاًل من القوم فجاء بدلو من ماء، فشّنه عليه(«)30(.

يزرموه حلصل  لو تركهم  إنه  إذ  الرمحة والرفق،   كان يف غاية  النبي  ففعل 
فعل املفسدة يف ذلك يف أمرين: فأما أن يقطع األعرايب بوله فيترضر بحسب البول، 
أو أن يكون قطعه له فيه مفسدة بتنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من املسجد، 
وهذا من أعظم احِلكم فالرفق به كان له أكرب األثر يف نفس األعرايب الذي دعا بقوله: 
»اللهم ارمحني وحممدًا وال ترحم معنا أحدا«)31( فأنكر النبي  عليه ذلك بحكمة 

فقال له: )لقد حتجرت واسعًا()32(.

لقد عّظم النبي  شأن الرفق يف األمور كلها، فالرفق سبب لكل خري وحيصل 
به من املطالب واألغراض ما ال حيصل بضده، وحذر  من العنف والتشديد ألنه 

ال يعود إال بمثله.

 أسلوب آخر من أساليب النبي  التي تؤثر يف اإلقناع وتغري يف املفهوم هو 
أسلوب التدرج؛ ذلك ألن التدرج سنة كونية وسنة رشعية، فخلق اإلنسان وخلق 
وتدرج  أطواره  ثم  كاماًل  اإلنسان  ليخرج  تدرجيية  بمراحل  يمر  وغريها  النبات 
مراحله العمرية حتى يصل مرحلة الكهولة، أو لتصبح النواة شجرة مثمرة، كام ان 
التدرج سنة رشعية فمنهج الرشيعة اإلسالمية يف التغيري يستقيم مع طبيعة النفس 
التي خلقها اخلالق التي تأبى أن تقهر عىل يشء ال تستوعبه، لذا فإن األحكام الرشعية 
بدأت شيئًا فشيئًا وكان التدرج فيها من األصول إىل الفروع ومن اليسري إىل ما يليه، 
فكان منهج التدرج سبياًل سهاًل إلقناع العباد بتنفيذ أوامر اعتادوا عىل خالفها مثل 
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تطبيق  يف  التدرج  هذا  يكن  ومل  عليه،  نشأوا  مما  وغريها  والربا  واخلمر  الزنا  حتريم 
أحكام الرشيعة عبثيًا بل كان حكمة بالغة من لدن احلكيم اخلبري الذي خلق النفس 

ويعلم ما فيها من نفور وإعراض حني تلزم ما خيالف قناعاهتا.

لقد متثل منهج التدرج يف أسلوب النبي  وتعامله باحلكمة مع الناس، فعن 
ابن عباس  قال: »ان الرسول  قال ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن: )إنك 
الل  إال  إله  أن ال  أن يشهدوا  إىل  فادعهم  فإذا جئتهم  الكتاب،  أهل  قومًا من  ستأت 
وأن حممدًا رسول الل، فإن هم أطاعوا لذلك فأخربهم أن الل قد فرض عليهم مخس 
صلوات ف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأخربهم أن الل قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
يدخلون  الذين  حلياة  متكاماًل  منهجًا  بحكمته  أسس    فالنبي  أمواهلم(«)33(. 
األمر عليهم  يفرض  أولوياته ومل  متدرج يف  منهج  لكنه  الكتاب  أهل  اإلسالم من 
بداية  اهلل  حممدًا رسول  وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن  كانت شهادة  بل  واحدة  دفعة  فرضًا 
أسلوب اإلقناع الذي يدفع إىل التأثري عىل املفاهيم ومن ثم تطبيق الرشائع املفروضة.

والتأثري،  والتغيري  باإلقناع  ينتهي  الذي    النبي  أساليب  من  آخر  أسلوب 
فن  والقلوب  العقول  فمخاطبة  املخاطبني،  أو  املتلقني  أحوال  ومراعاة  معرفة  هو 
ال جييده إال من يمتلك أدوات اإلقناع مع توافر الظروف املناسبة إلحداث التأثري، 
فمهارات االتصال واحلوار املقنع لآلخر تعد وسائل تأثريية بالغة يف تغيري املفاهيم، 
وال يتأتى ذلك إال ملن أحاط بمعرفة أغوار النفس البرشية وفهم مستوى تفكريها 
وأسلوب أدائها الفعيل الذي ينعكس يف سلوكها وترصفاهتا فيمكن عىل أساس ذلك 

قياس ومعرفة طريقة التعامل معها. 
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ولعل املتأمل لتعامل النبي  ومراعاته ألحوال املخاطبني جيد أنه عليه الصالة 
والسالم تنوع يف مراعاته ألحواهلم بحسب أعامرهم وأجناسهم وعلمهم ومكانتهم 
النفس  بتقلبات  العارف  النفسية وبيئاهتم.. وال عجب وهو  االجتامعية وظروفهم 
البرشية يف أحواهلا وأثر البيئة والظروف املحيطة هبا عىل سلوكها وطرائق تفكريها.

لمي، قال: »بينا  فمن مراعاته حلال خماطبيه ما ورد عن معاوية بن احلكم السُّ
أنا أصيل مع رسول اهلل ، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: رمحك اهلل، فحدقني 
القوم  فرضب  قال:  إيل؟  تنظرون  لكم  ما  ياه،  أمِّ وأُثكل  فقلت:  بأبصارهم،  القوم 
بأيدهيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم ُيسكتونني َلـكني سكت، فلام انرصف رسول اهلل 
 دعاين بأيب وأمي هو ما رضبني وال كهرين وال سبني، ما رأيت معلاًم قبله وال 
بعده أحسن تعلياًم منه، قال: )إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شء من كالم الناس، 

إنم هي التسبيح والتكبي، وقراءة القرآن(«)34(.

الصالة  املتكلم يف  النبي راعى جهل  أن  املتقدم نجد  باستنطاق نص احلديث 
واستعمل معه أسلوب احلكمة واللني يف الكالم الذي ترك أثرًا يف نفس ذاك املتكلم 

فوجد النبي  طريقه يف إقناعه باملوعظة احلسنة. 
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المبحث الثالث

  تنوع أساليب الخطاب ومراعاة المخاطب في لغة النبي

تلك  وتنتظم  املتلقي،  عىل  البالغة  تأثرياهتا  هلا  تعبريية  طاقات  األلفاظ  متتلك 
األلفاظ يف تراكيب متنوعة ختتلف تبعًا لقصد املخاطب وأسلوبه يف اخلطاب الذي 
األلفاظ  تأليف  )طريقة  أو  والفن)35(  الطريقة  هو  فاألسلوب  غريه،  عن  به  يتميز 
والتصوير  التفكري  طريقة  أو  والتأثري()36(  اإليضاح  قصد  املعاين  عن  هبا  للتعبري 
النسق وروعة  املعنى والغرض ومجال  تبعًا لطبيعة  والتعبري)37(، وتتباين األساليب 

األداء وقوة التأثري.)38(

والتأثري يف النفوس ينبع من رشاقة األسلوب ومجال العبارة وقدرة مبدعها عىل 
التأثري واإلقناع، وال يتم كل هذا إال بانتقاء أجزل األلفاظ والعبارات وأقدرها عىل 
أن  باعتبار  متلقيه،  أثر يف نفوس  املخاطب من  للغة وأسلوب  ما  التعبري وال خيفى 
وظيفة النظام اللغوي تبليغ أغراض املتكلم للسامع)39(، وتبعًا لذلك تتباين أساليب 

املخاطب يف خطابه، فلكل موقف خطاب خاص به ولكل مقام مقال.

وملا كانت غاية النبي  هي الدعوة إىل اهلل عز وجل وفق منهج القرآن الكريم 
وأسلوبه يف خماطبة النفوس والعقول، فإن أساليب اخلطاب اختلفت وتنوعت تبعًا 
لتنوع تلك النفوس والعقول واختالفها فأسلوب خطاب العامل خيتلف عن أسلوب 
خطاب اجلاهل وأدوات التعبري التي يفهمها كل واحد منهم تتباين يف مستوياهتا، 
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فالعامل يفهم من إشارة عىل حني أن اجلاهل حيتاج إىل تفصيل وبيان يف تلقيه اخلطاب 
ليفهمه ويقتنع به.

خطاب  ألنه  ذلك  للمخاطبني؛  الفهم  مستويات  القرآين  اخلطاب  راعى  وقد 
جاء لعموم الناس وعىل خمتلف املستويات العقلية والعمرية، فكانت احلكمة الربانية 
اختالفها  عىل  املستويات  تلك  ويراعي  يبلغ  أن    املرسل  للنبي  الرباين  واألمر 
بِاحْلِْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إىِل  ﴿اْدُع  تعاىل:  قوله  فجاء  خطابية،  أساليب  من  يناسبها  بام 
تِي ِهَي َأْحَسُن﴾ ليبني تنوع أساليب احلكمة يف اخلطاب  ْم بِالهَّ َسَنِة َوجاِدهْلُ َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
والسلوك.  اخلطاب  يف  وظروفهم  أحواهلم  ومراعاة  البرش  من  للمخاطبني  النبوي 
 يف خماطباته ودعوته إىل ثالثة أساليب هي: أسلوب  النبي  انقسم أسلوب  لذا 
النفيس، وأسلوب  أو  العاطفي  اخلطاب  االستداليل، وأسلوب  أو  العقيل  اخلطاب 

اخلطاب اجلديل أو االحتجاجي.

إن كل هذه األساليب تدّل عىل حكمة النبي  وأسلوبه اخلطايب احلسن يف 
 بسالسة املنطق والرقة واللني والبالغة  تعامله مع املخاَطب، وقد متيز أسلوبه 
التي يعرّب فيها اللفظ القليل عن املعاين اجلمة والكثرية وكذلك كان  يكرر كالمه 
ثالث مرات إذا أراد أن يؤكد عىل مسألة ما، وكان حيّدث الناس عىل أقدار عقوهلم 
)يا  بـ  الصغري  فيخاطب  املخاطب  حلال  املناسب  اللفظ  اختيار  عىل  قدرة  ويمتلك 

بني(.

يف  منهجًا  رسم    النبي  أن  نجد  اخلطاب  يف  احلكمة  أساليب  إىل  بالعودة 
التعامل مع النفس اإلنسانية سواء كانت أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة، يف غاية 
العدل ويف منتهى احلكمة، فكل نفس هلا ما يناسبها من التعامل واألسلوب، فمن 
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كانت نفسه متيل إىل التشدد ناسبه الزجر، ومن كانت نفسه متيل إىل التفلت ناسبته 
احلجة واإلقناع، ومن كانت فيه غلظة كان احللم والصرب خري أسلوب للتعامل معه.

فأسلوب العقل أو أسلوب اخلطاب العقيل هو الذي يميل للمنطق يف حتليل 
فهو  العقل  قبله  العقل غري مقبول وما  ناىف  فام  نتائجها  أو  األمور ومعرفة عواقبها 
املخاطب  إىل  موجهة  أسئلة  من  فيه  ملا  باحليوية  يتصف  املنطق  فأسلوب  حممود، 

ليجيب عليها)40(.

بام  املنطق والقياس عىل معاملة اآلخرين  إىل  املستند  العقيل  ولعل يف اخلطاب 
إقناع الطرف  النفس أن تعامل، خري دليل عىل مدى أمهية هذا األسلوب يف  حتب 
اآلخر والتأثري فيه لتغيري قناعاته وهو ما استعمله النبي  يف حماورته مع الشاب 
الذي استأذنه بالزنى، فكان النبي  حكياًم يف حواره وخماطبته للشاب، إذ استعمل 

معه أسلوب العقل واملنطق إلقناعه بالعدول عن هذا األمر.

عن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال: »إن فتى شابًا أتى النبي ، فقال: يا رسول 
اهلل، ائذن يل بالزنى. فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال : )ادنه(. 
قال  فداك.  اهلل  جعلني  واهلل،  ال  قال:  ألمك؟(،  )أحتبه   : قال  قريبًا.  منه  فدنا 
واهلل  ال  قال:  البنتك؟(،  )أفتحبه   : قال  ألمهاتم(.  يبونه  الناس  )وال   :
 : لبناتم(،  قال  الناس يبونه  )وال   : يا رسول اهلل! جعلني اهلل فداك. قال 
الناس يبونه  )وال   : قال  فداك.  اهلل  قال: ال واهلل، جعلني  )أحتبه ألختك«؟(، 
 : أحتبه لعمتك؟(، قال: ال واهلل، جعلني اهلل فداك. قال( : قال .)ألخواتم
)وال الناس يبونه لعمتم(. قال : )أحتبه خلالتك؟(، قال: ال واهلل، جعلني اهلل 
 عليه، وقال:  يده  الناس يبونه خلاالتم(. قال: فوضع  )وال   : قال  فداك. 
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الفتى يلتفت إىل  )اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه(. فلم يكن بعد ذلك 
يشء«)41(، فالنبي  خاطب عقل الشاب واستعمل يف حواره اللني واملنطق ليكون 
األساليب يف  أبلغ  من  فكان  بالعفة  له  دعا    أنه  ثم  اإلقناع  األساليب يف  أقوى 
التأثري وتغيري املقصود الذي ال يتامشى مع الفطرة السليمة والرتبية احلقة، دون أن 

يفرض عليه قناعاته بالقوة.

تغيري  يف  املؤثر  اخلطاب  يف  النبوية  احلكمة  أساليب  من  الثاين  األسلوب  أما 
القناعات فهو أسلوب العاطفة أو أسلوب اخلطاب النفيس، وهو مما انامز به النبي 
 إذ كان وهو الرمحة املهداة رحياًم بالنفس اإلنسانية التي متتلك قوة التفكري فتكون 
حمتاجة إىل إقناع عقيل، وقوة وجدانية فتحتاج إىل إقناع عاطفي نفيس )ويعد التوجه 
إىل العاطفة مؤازرًا يف أساليب اإلقناع والتأثري يف القرآن الكريم للتوجه إىل العقل، 
احلجة وعلت يف  مهام وضحت  األحيان  بعض  قياده يف  يسهل  العقل ال  كان  فإذا 
صحتها وقطعيتها فإن العاطفة تكون حينئذ عونًا عىل استاملة املدعو واجتذابه فهام 
أسلوبان يدخل منهام نور اهلداية ومعاين اخلري والرشاد لكن بطريقني خمتلفني شكاًل 

متفقني هدفًا(.)42(

إىل  لدفعها  النفس  يف  العاطفة  استثارة  إىل  يعمد  العاطفي  اخلطاب  فأسلوب 
اإلقناع والتأثري، وذلك باملوعظة احلسنة التي جتذب النفس إىل اإلنابة بالتذكري هلا 
 ، من حديث عبد اهلل بن عمر  ترغيبًا وترهيبًا، من ذلك ما ُروى عن النبي
قال: »اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي  يعوُده مع عبد الرمحن بن 
، فلام دخل عليه فوجده يف  عوف وسعد بن أيب وقاص، وعبد اهلل بن مسعود 
، فلام  النبي  )قد قض(، قالوا: ال يا رسول اهلل، فبكى   : غاشية أهله، فقال 
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بدمع  ُيعذب  الل ال  إن  تسمعون  )أال   : فقال  بكوا،    النبي  بكاء  القوم  رأى 
العني وال بحزن القلب، ولكن ُيعّذُب بذا –وأشار إىل لسانه– أو يرحم، وإن امليت 
ُيعذب ببكاء أهله عليه(«.)43( فالنبي  يعرف أن للقلوب أقفال ولألقفال مفاتيح 
حرضه  من  ويعظ  باملريض  يرفق  فكان  مفتاح،  منها  ولكل  أبواب  للقلوب  أن  كام 
ملمحًا إىل أمر هام هو كف اللسان عام حيرم قوله بأسلوب وعظي تتدفق منه ينابيع 
احلكمة وتلني له القلوب وتتأثر وكان أسلوب احلكمة يف هذا املوقف صادرًا عن 

فعل قويل وعميل ليومئ للناس باحلكمة من وراء ذلك.

أما األسلوب الثالث فهو أسلوب اخلطاب اجلديل أو االحتجاجي الذي يعد 
وخماطباته،  حماوراته  يف  البرشي  العقل  يستعملها  التي  األساليب  أهم  من  واحدًا 
اخلصم وإلزام  احلق  إثبات  يف  والربهان  واحلجة  بالدليل  )اإلتيان  منه   والقصد 

هبا()44( يف أسلوب حواري سلمي بعيدًا عن العنف باللجوء إىل لغة احلوار املخاطب 
للعقول بوساطة االستدالل املنطقي.

  فالنبي  حسن،  بأسلوب  تكون  معه  واملجادلة  اآلخر  مع  املحاورة  إن  إذ 
حني جادل املرشكني وهم كفار جادهلم بأسلوب حيرتم فيه إنسانيتهم، وهو منهج 
رسمه القرآن الكريم له فاملوعظة احلسنة تكون مع املوافقني أما اجلدال فيكون مع 
احلوار  يكون  أن  هي    بينها  رشوط  واالحتجاج  اجلدال  وألسلوب  املخالفني، 
من  واحلكمة  اخلالف  نقاط  عىل  ال  املتحاورين  بني  املشرتكة  األمور  عىل  واجلدال 
ذلك اطمئنان اآلخر أن ليس اهلدف هو غلبه وقهره فالنفس البرشية هلا كربياؤها 
وعنادها، بل اهلدف هو إقناعها والتأثري فيها لتغيري ما هو خالف احلق وردم هوة 

اخلالف.
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فالنبي  كان حماورًا هادئًا يتسم بروح التسامح مع اليهود والنصارى وهم 
املخالفون لنهج الدين اإلسالمي وأفكاره، ولعل خري دليل عىل ذلك ما ورد عنه 
 فيام رواه أنس  قال: »بلغ عبد اهلل بن سالم َمْقِدم النبي  إىل املدينة، فأتاه، 
فقال: إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي، قال: ما أول أرشاط الساعة؟ وما 
 : أول طعام يأكله أهل اجلنة؟ وما بال الولد ينزع إىل أبيه أو أمه؟ فقال رسول اهلل
فقال  املالئكة،  من  اليهود  عدو  ذاك  سالم:  ابن  قال  جربيل...(،  آنفًا  بن  )خربين 
)أما أول أرشاط الساعة فنار حترش الناس من املرشق إىل املغرب،   : رسول اهلل 
وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت، وأما الشبه ف الولد فإن الرجل إذا 
غيش املرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه هلا(، ]قال: أشهد 

أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل[«)45(.

فالنبي  جادل اليهودي الذي سأله عن أمور ال يعلمها إال نبي عىل سبيل 
الظن منه طلبًا للتيقن الذي ما أن اقتنع به أعلن إسالمه عىل الفور، إذا أعطاه باحلجة 

والدليل ما جعله خيضع جلانب اإلقناع ومن ثم التأثر بتغيري القناعات السابقة.

توجيه  يف  األثر  أكرب  له  كان  احلكمة  أساليب  تنوع  بان  القول  يمكن  تقدم  مما 
الدعوة إىل اهلل تعاىل بأسلوب يتناسب مع أفكار املخاطب ومستوى تفكريه العقيل 
وقناعاته الشخصية، وأن أسلوب النبي  يف حواراته تناسب مع أحوال املخاطبني 

وراعى الفروق الفردية بينهم. 
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... الخاتمة ...

مع  التعامل  يف  وحكمته    النبي  أسلوب  مع  املاتعة  الرحلة  هذه  اختتم 
املخاطب، بجملة نتائج أمجلها باآليت:

له . 1 املوسوعي  الفكر  إىل  يشري    النبي  احلوار يف خماطبات  أساليب  تنوع  إن 
 ومتكنه البالغي وقدرته الذهنية الختيار األسلوب الذي يناسب املخاطب 
اللغة  ألساليب    واستعامالته  اخلطابية  قدرته  عىل  نبه  وكذلك  وحاله، 

وتوظيفها يف توجيه الدعوة إىل اهلل تعاىل.

بنّي البحث أن داللة لفظة احلكمة تنوعت واختلفت يف السياق القرآين بحسب . 2
للمفردة  القرآنية  الداللة  اتساع  عىل  دليل  هذا  ويف  اآليات  سياق  يف  داللتها 

الواحدة ودقة االستعامل يف السياق القرآين.

 وخماطباته عىل شخصيته الرتبوية التي تتخذ من أسلوب . 3 النبي  دل حوار 
احلكمة وسيلة إلقناع املقابل والتأثري فيه، كام أهنا كانت نموذجًا لكل تربوي 
من  معها  ليستطيع  خاصة  ميزات  حتتاج  التي  والتدريس  التعليم  مهنة  يمتهن 

يمتهنها أن يكون مناسبًا للعمل هبا.

كان منهج تكريم العقل واستلهام املعرفة العلمية باالستدالل املنطقي لألدلة . 4
والرباهني مما انامز به أسلوب النبي  يف تعامله مع النفس البرشية، إذ يميز 
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العقل  إعامل  إىل  حتتاج  التي  األمور  من  واخلطأ  الصواب  العقيل  باخلطاب 
ورياضته.

سبق النبي  يف أسلوب خطابه مع اآلخر أصحاب النظريات احلديثة يف فن . 5
اإلقناع والتواصل اللغوي التي تتطلب يف الوقت احلارض املران واخلربة العملية 
فأسس مدرسة للتنمية البرشية تقلدت قصب السبق يف التعليم والتثقيف الذي 

بات لغة العرص احلديث.

................................
علم الداللة / باملر 40. ( 1
علم الداللة / كلود جرمان وريمون لوبالن 18.( 2
ينظر: تاج العروس 31/ 512 )حكم( باب امليم فصل احلاء.( 3
معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون 2/ 92-91.( 4
املصباح املنري 1 / 56.( 5
ينظر: تاج العروس /حقيق: عبد العليم الطحاوي / 31 / 510 – 524.( 6
املصدر نفسه 31/ 510 )حكم(.( 7
املصدر نفسه 31 / 521.( 8
التعريفات ينظر ص 41.( 9

املعجم الوسيط 190.( 10
ورد ذكر لفظة احلكمة يف السور اآلتية: البقرة / 129 و 151 و231 و251 و269 مكررة، ( 11

القمر،  الزخرف،  ص،  األحزاب،  لقامن،  اإلرساء،  النحل،  املـائدة،  النساء،  عمران،  وآل 
اجلمعة.

الوجوه ( 12 علم  يف  النواظر  األعني  نزهة  كتابه:  يف  اجلوزي  ابن  الداللية  األوجه  هذه  ذكر 
والنظائر/ دراسة وحتقيق: حممد عبد الكريم كاظم الرايض، ينظر: ص 262-261.

تفسري القرآن العظيم 1 / 444 - 445.( 13
تفسري القرآن العظيم 6 / 335.( 14



لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي

252

اجلامع إلحكام القرآن 18 / 149.( 15
ينظر: مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل يف ضوء الكتاب والسنة / د.سعيد بن عيل بن وهف ( 16

القحطاين 15- 16.
البقرة / 269.( 17
النحل / 125.( 18
لقامن / 12.( 19
ينظر: مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة 15.( 20
البقرة / 129.( 21
آل عمران / 164.( 22
اجلمعة / 2.( 23
ينظر: مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة 17 - 18.( 24
العنكبوت / 46 .( 25
)مقال( ( 26 الزهراين  موسى  بن  عيل  د.   / النصارى  مع  احلوار  يف   )9( الرسول  منهج  ينظر: 

. http://www.forsanhaq.com :منشور عىل الرابط االلكرتوين
آل عمران / 79.( 27
آل عمران / 159.( 28
أخرجه النسائي يف كتاب الطهارة برقم 51، سنن النسائي 1/ 6.( 29
مواقف النبي  يف الدعوة إىل اهلل تعاىل / د.سعيد بن عيل بن وهف القحطاين 68.( 30
املصدر نفسه صفحة 70.( 31
املصدر نفسه والصفحة نفسها.( 32
صحيح البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة / 1395.( 33
سنن النسائي باب الكالم يف الصالة )1141( 2/ 159.( 34
ينظر: املصباح املنري 2 / 108.( 35
األسلوبية والبيان العريب / د. حممد عبد املنعم خفاجي وآخرون 42.( 36
ينظر: املصدر نفسه والصفحة نفسها.( 37
ينظر: املصدر نفسه الصفحة 55.( 38
ينظر: مراعاة املخاطب يف األحكام النحوية / د. بان اخلفاجي 15.( 39



أ.م.د. جنان حممد مهدي العقيدي

253 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

ينظر: منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية / 143.( 40
مواقف النبي )9( يف الدعوة إىل اهلل تعاىل 75 - 76.( 41
اإلقناع والتأثري دراسة تأصيلية دعوية /ابراهيم بن صالح احلميدان )بحث( جملة جامعة ( 42

اإلمام عدد 49 ص 287.
صحيح البخاري كتاب اجلنائز / باب البكاء عند املريض )1304(.( 43
احلواميم السبع 112.( 44
مواقف النبي )9( يف الدعوة إىل اهلل تعاىل 39.( 45



لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي

254

القرآن الكريم ( 1

األسلوبية والبيان العريب / د. حممد ( 2
عبد املنعم خفاجي، د. حممد السعدي 

فرهود، د. عبد العزيز رشف، الدار 
املرصية اللبنانية: مرص، ط 1 / 

1412# – 1992 م.

تاج العروس من جواهر القاموس / ( 3
السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، 
حتقيق: عبد العليم الطحاوي، سلسلة 
الرتاث العريب – الكويت، #1421 – 

2000 م.

التعريفات / السيد الرشيف عيل بن ( 4
حممد اجلرجاين، املطبعة اخلريية: مرص، 

ط1 / #1306.

تفسري القرآن العظيم / إسامعيل بن ( 5
عمر بن كثري القرييش )ت 774ه(، 

حتقيق: سامي بن حممد السالمة، دار 
طيبة – السعودية، ط2 / #1420- 

1999 م.

اجلامع ألحكام القرآن / أبو عبد اهلل ( 6
حممد بن امحد القرطبي )ت #671(، 

حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن 
الرتكي، مؤسسة الرسالة – بريوت، ط 

1/ 1427# - 2006 م.

احلواميم السبع )دراسة حتليلية فنية( ( 7
/ د. طالب عويد الشمري، سلسلة 

اإلصدارات العلمية – املركز الوطني 
لعلوم القرآن والرتاث اإلقرائي: 

بغداد، ط 1 / 1429# – 2008 م.

سنن النسائي / أبو عبد الرمحن أمحد ( 8
بن شعيب النسائي / دار طيبة - 

السعودية.

صحيح البخاري / حممد بن إسامعيل ( 9
أبو عبد اهلل البخاري، حتقيق: حممد 

زهري بن نارص النارص، دار طوق 
النجاة، ط 1 / #1422.

علم الداللة / ف. باملر، ترمجة: جميد ( 10
عبد احلليم املاشطة. 1982.

علم الداللة / كلود جرمان، ريمون ( 11
لوبالن، ترمجة: د. نور اهلدى لوشن، 

دار الفاضل دمشق، 1994.

مراعاة املخاطب يف النحو العريب / د. ( 12
بان اخلفاجي، دار الكتب العلمية - 

بريوت، ط1 / 2008 م.

املصباح املنري/ امحد بن حممد بن عيل ( 13
الفيومي )ت 770 #(، مكتبة لبنان

معجم مقاييس اللغة / امحد بن فارس ( 14
بن زكريا )ت 395#(،حتقيق: عبد 
السالم هارون، دار الفكر العريب/ 

.1979

املعجم الوسيط / جممع اللغة العربية ( 15
– مرص، مكتبة الرشوق الدولية، ط 4 

المصادر والمراجع



أ.م.د. جنان حممد مهدي العقيدي

255 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

/ 2004م.

مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ( 16
يف ضوء الكتاب والسنة / د. سعيد 

بن عيل بن وهف القحطاين، سلسلة 
الرسائل الدعوية – السعودية.

منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية ( 17
/ عيل بن جابر احلريب، الزهراء 

لإلعالم العريب، ط 1 / 1986م.

مواقف النبي  يف الدعوة إىل اهلل ( 18
تعاىل / د. سعيد بن عيل بن وهف 

القحطاين، سلسلة الرسائل الدعوية – 
السعودية.

نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه ( 19
والنظائر / أبو الفرج عبد الرمحن بن 

اجلوزي )ت 597#(، دراسة وحتقيق: 
حممد عبد الكريم كاظم الرايض، 

مؤسسة الرسالة، ط 3/ 1997م.

اإلقناع والتأثري دراسة تأصيلية دعوية ( 20
/ د. ابراهيم بن صالح احلميدان 

)بحث( جملة جامعة اإلمام، عدد 49 
لسنة 1426.

منهج الرسول يف احلوار مع النصارى ( 21
/ د.عيل بن موسى الزهراين مقال 

منشور عىل الرابط االلكرتوين: 
 http://www.forsanhaq.com





أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين
اجلامعة املستنرصية

كلية الرتبية االساسية / قسم التاريخ

موقف المستشرقين
من السيرة النبوية

)تطابق المظهر واختالف المضمون(

Attitude of the Orientalists
to the Prophetic Chronicle

(Concordant in Form
Incongruous in Content)

Asst. Prof. Dr. Qasim Jawad Al-Jezani
University of Al-Mustansiriya

College of Basic Education
 Department of History





أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

259 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

... ملخص البحث ...

بني  احلضاري  الرصاع  قضية  من  يتجزأ  ال  جزأ  واليزال،  االسترشاق  كان 
عاملني، العامل االسالمي يف دينه وقيمه وحضارته، والعامل الغريب يف علامنيته وماديته 
عن  األوربية  التطورات  صيغت  لالسترشاق  الكبري  التأثري  ضوء  ويف  ومدينته، 
  االسالم، وتشكلت مواقف الغرب ازاءه. لقد مثلت شخصية الرسول الكريم
الوسطى  العصور  االسترشاق يف  نشا  ان  منذ  املسترشقني  كتابات  ميدانا واسعا يف 
األوربية وحتى االن، وجاء هذا البحث لريصد هذا اجلانب يف اعامهلم معتمدا عىل 
افكار وأراء  النبوية الرشيفة يف  السريه  منهج موضوعي علمي، مركزا عىل عرض 
واقوال املسترشقني وتوزع البحث يف ضوء املادة املجموعة عىل مقدمة ومتهيد وثالث 
حماور. عرضنا يف التمهيد اقوال املسترشقني عن حياة النبي حممد  يف سنيه االوىل. 
اما املحور االول فعرض: اقوال املسترشقني عن مولد النبي حممد واسمه   اما 
السعدية   حليمة  الرسول حممد  املسترشقني عن مرضعة  اقوال  فتضمن:  الثاين 
وحادثة شق صدر الرسول ، وشمل القسم الثالث: انطباعات املسترشقني من 
خروج النبي  مع عمه أيب طالب اىل الشام وأخبار بحريي الراهب عنه. ثم ختمنا 
الدراسة بخامتة تضمنت اهم النتائج التي توصل اليها البحث، وقائمة بأهم املصادر 

واملراجع املعتمدة فيه.
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...Abstract...

Orientalism has been a part of civilization conflict between two 
worlds; the Islamic world in the orbit of religion, values and civilization, 
and the western world in the orbit of secularity, materiality and 
modernity. In light of the great impact of Orientalism on the acts 
of shaping the European standpoints concerning Islam, the western 
viewpoints come into fore.

The personality of the prophet Mohammed (Peace be upon 
him and his progeny) has been considered as rich soil for orientalist 
writings since the rise of orientalism in European Medieval age. 
Thus the current paper intends to pinpoint such a vantage point of 
their artworks depending upon a scientific objective procedure and 
focusing upon the honest prophetic chronicle viewed in thoughts , 
opinions and sayings of the orientalists. So it is divided into three 
sections with an introduction and a preface.

In the preface there are famous sayings of the orientalists 
concerning the early years of the life of the prophet (Peace be upon 
him and his progeny). Then it tackles the sayings of the Orientalists 
concerning the foster–mother, Haleema Al-Sa`adeia, of the prophet  
(Peace be upon him and his progeny) and the incident of the chest 
cleavage of the prophet (Peace be upon him and his progeny). 
The third section manipulates the impression of the orientalists 
concerning the fact that the prophet Mohammed  (Peace be upon 
him and his progeny) and his uncle repair to Al-Sham and the fact 
that Baheiri, a priest, leaks his presence. Ultimately, the conclusion 
reckons the most important results, bibliography and the references.
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... المقدمة ...

عىل  البرش  خري    حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
اإلطالق، وأفضلهم يف معايل األخالق، صاحب السرية العطرة والشامئل الفاضلة 

واخلصال العظيمة الساطعة.

أما بعد:

كل  يف  منها  النيل  أرادت  التي  التحديات  أمام  شاخمة  األمة  هذه  وقفت  فقد 
زمان ومكان، واستطاعت جتاوز األزمات والنكبات التي حلت هبا، وجددت أمر 
لتنتقل  نفسها من جديد  إىل بعث  احتاجت  إىل ذلك، وكلام  التقادم  دينها كلام دعا 
من الغفلة إىل اليقظة، ومن الذل إىل العزة، ومن اجلزر إىل املد، وذلك من فضل اهلل 
عليها، وبسبب انجاهبا علامء أفذاذ يف انواع العلوم املختلفة، فكانوا فقهاء اإلسالم، 
ومصابيح الظالم، بذلوا اجلهود كلها فيام قدموه من مؤلفات، وخمطوطات ال يزال 

بعض منها خمفيا وقسم آخر تعرض للفناء واهلالك.

حتتل الدراسات االسترشاقية حيزًا واسعًا يف جمال الدراسات اإلسالمية وهلذه 
العلمية،وال تكاد ختلو دراسة علمية  الدوائر  العلمي يف  الدراسات أمهيتها وثقلها 

من اإلشارة إليها.
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العقيدة،  يف  املتنوع  اإلسالمي  الرتاث  االسترشاقية  الدراسات  تناولت  لقد 
العلوم  من  وغريها  واآلداب  والتاريخ،  والسرية  واحلديث  والتفسري  والتصوف، 
واملعارف والفنون، وكان للمسترشقني صولة وجولة، وآثار كبرية يف جماالت الثقافة 

والفكر، وبعض آثارهم كانت ترسم صورة مشوهة اإلسالم وفكره.

لقد شغل الفكر العاملي بدارسة سرية الرسول حممد  يف مدة تزيد عىل أربعة 
قرون، ويف انتاج فكري، وبسائر اللغات احلية وغريها، وهذا ما يؤكد ان )السرية 
النبوية( متميزة بخصائص وصفات ال توجد يف سائر األعالم والشخصيات العاملية.

لقد مثلت شخصية الرسول الكريم حممد  ميدانًا واسعًا لكتابات املسترشقني 
منذ ان نشأ االسترشاق يف العصور الوسطى األوربية وحتى االن، إذ انجز الغرب 
الظاهرة  ليس اهلدف دراسة هذه  املرشفة،  تناولت سريته  التي  املؤلفات  مئات من 
كافة،  العامل  أرجاء  يف  البرش  من  للماليني  انسانيًا  وغداء  روحيًا  دينًا  صارت  التي 
وانام رغبة يف إجياد منافذ وثغرات يمكن من خالهلا تشويه سريته العطرة باختالق 

األباطيل ونسبها إليه.

ان الرصاع بني احلق والباطل، والكفر واإليامن، سيظل قائام ما بقيت الساموات 
واألرض، ال هتدأ معاركه، وال ختبو جذوته، وال تنتهي حوادثه، لكن مهام بلغت 
قوة الباطل وصولته، ومهام كانت دولته وكثرته فان العاقبة ستكون بإذن اهلل ألولياء 
اهلل املتقني، ودعاته املخلصني، فحسب دعاة احلق اهنم يستمدون قوهتم من قوة اهلل، 

. ويأخذون أدلتهم من كتاب اهلل، وسنة رسوله

من  رضوب  عىل  ترتكز  التي  الواهية  احلجج  إال  هلم  فليس  الباطل  دعاة  أما 
اجلهل، واألوهام.
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جتاه  الغريب  العقل  تشكيل  عىل  مبكر  وقت  منذ  الدراسات  هذه  عملت  لقد 
اإلسالم، وحتديد موقفه جتاهه، بحيث يمكن القول ان املوقف الغريب العدائي جتاه 

اإلسالم هو موقف االسترشاق ذاته من اإلسالم. 

كام عملت الدراسات االسترشاقية من جانب أخر عىل تشكيل عقلية الصفوة 
العلمية يف العامل اإلسالمي من خالل البعثات للجامعات الغربية، مما أدى الستمرار 
النسق املعريف االسترشاقي، يزاد عىل هذا ما حتدثه ترمجة الدراسات االسترشاقية إىل 
الشخصية  تأثري فكري يف  العامل اإلسالمي من  املحلية يف  اللغات  أو  العربية  اللغة 

املسلمة.

ومن هنا كان االسترشاق وال يزال جزءًا ال يتجزأ من قضية الرصاع احلضاري 
علامنيته  يف  الغريب  والعامل  وحضارته،  وقيمه  دينه  يف  اإلسالمي  العامل  عاملني،  بني 
األوربية  التطورات  صيغت  لالسرشاق  الكبري  التأثري  ضوء  ويف  ومدنيته،  وماديته 

عن اإلسالم، وتشكلت مواقف الغرب إزاءه. 

نتائجهم،  وتشاهبت  النبوية،  السرية  دراسة  يف  املسترشقني  مناهج  افرتقت 
الشكوك  املناهج  تلك  لقد زرعت  والعلمية؛  املوضوعية  فيها يشء من  يتحقق  ومل 
باملعلومات  واألمريكي  األوريب  العام  الرأي  وغذت  القراء،  نفوس  يف  واألوهام 
العدائية لإلسالم، مناهج قامت يف مجلتها عىل أساطري انطبعت يف عقول املسيحيني 

. منذ احلروب الصليبية حول شخصية الرسول

الفكر  صعيد  عىل  خماطر  من  يكتنفها  ما  عىل  املسلمة  األمة  تنبيه  سبيل  ويف 
والعقيدة وكشف ما حياك ضدها من رشور، والرد عىل ما يقال عن دينها وتارخيها 
من مفرتيات، وبغية التصدي ألخطار االسترشاق يف جمال الدراسات اإلسالمية، 
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النبوية  السرية  من  املسترشقني  موقف  بـ:  واملوسوم  املوضوع  هلذا  اختيارنا  كان 
))تطابق املظهر واختالف املضمون((

مهدت  التي  العالمات  ظهور  من  حياته  معرفة    اهلل  رسول  بسرية  ويراد 
الدعوة  طريق  عىل  رمحانية  أضواء  تلقي  سامت  من  مولده  سبق  وما  لرسالته، 
املحمدية، ومولده ونشأته وحتى مبعثه.وما جاء بعد ذلك من دعوة الناس إىل الدين 
احلنيف، وما لقي يف سبيل نرش اإلسالم من معارضة، وما جرى بينه  وبني من 
احلق  راية  له حتى علت  استجاب  والسيف، وذكر من  بالقول  عارضه من رصاع 

وأضاءت شعلة اإليامن.

عرض  عىل  مركزين  علميًا،  موضوعيًا  منهجًا  الدراسة  هذه  يف  اعتمدنا  لقد 
السرية النبوية الرشيفة يف أفكار املسترشقني وأرائهم وأقواهلم، فجاء البحث بمقدمة 

ومتهيد تناولت فيه أقوال املسترشقني يف حياة النبي حممد  يف سنيه األوىل.

يف  املسترشقني  أقوال  منها:  األول  تضمن  حماور  ثالثة  عىل  البحث  قسمنا  ثم 
. مولد النبي حممد وأسمه

حليمة    حممد  الرسول  مرضعة  عن  املسترشقني  أقوال  فتضمن:  الثاين  أما 
 مع عمه أيب  النبي  انطباعات املسترشقني من خروج  الثالث:  السعدية،وشمل 

طالب إىل الشام وأخبار بحريا الراهب عنه.

ثم ختمنا الدراسة بخامته تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وقائمة 
بأهم املصادر واملراجع املعتمدة فيه، ونسأل اهلل عز وجل ان جيعل هذا العمل مباركًا 
انتهى  به كل من  ينفع  لنا يف حياتنا وبعد مماتنا، وان  نافعًا  الكريم،  خالصًا لوجهه 
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إليه، فانه خري مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة 
إال باهلل العيل العظيم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله، وخريته من خلقه 

نبينا حممد وعىل آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
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تمهيد

أقوال المستشرقين عن حياة النبي محمد  في سنيه األولى 

َوَأنُتم  إاِلهَّ  مَتُوُتنهَّ  َواَل  ُتَقاتِِه  َحقهَّ  الّلَ  ُقوْا  اتهَّ آَمُنوْا  ِذيَن  الهَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا  تعاىل:  اهلل  قال 
ن نهَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها  ُقوْا َربهَُّكُم الهَِّذي َخَلَقُكم مِّ ا النهَّاُس اتهَّ َ ْسِلُموَن﴾)1(، ﴿َيا َأيُّ مُّ
ُقوْا الّلَ الهَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم إِنهَّ الّلَ  َزْوَجَها َوَبثهَّ ِمْنُهَم ِرَجااًل َكثِيًا َونَِساء َواتهَّ
َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا * ُيْصِلْح  ُقوا اللهَّ ِذيَن آَمُنوا اتهَّ ا الهَّ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾)2(، ﴿َيا َأيُّ
َعِظيًم﴾)3(، َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه   َ اللهَّ ُيِطْع  َوَمن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعَمَلُكْم  َلُكْم 

 

ُكْم َتتهَُّقوَن﴾)4(، ﴿َيا  ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلهَّ ا النهَّاُس اْعُبُدوْا َربهَُّكُم الهَِّذي َخَلَقُكْم َوالهَّ َ ﴿َيا َأيُّ
ِ َما  ُكْم َوإِن َتْكُفُروْا َفإِنهَّ لِلهَّ بُِّكْم َفآِمُنوْا َخْيًا لهَّ قِّ ِمن رهَّ ُسوُل بِاحْلَ ا النهَّاُس َقْد َجاءُكُم الرهَّ َ َأيُّ
قُّ  ا النهَّاُس َقْد َجاءُكُم احْلَ َ َمَواِت َواأَلْرِض َوَكاَن الّلُ َعِليًم َحِكيًم﴾)5(، ﴿ُقْل َيا َأيُّ ِف السهَّ
َم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم  َتِدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلهَّ َفإِنهَّ َم َيْ بُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنهَّ ِمن رهَّ
بَِوِكيٍل﴾)6(، ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا إىَِل َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالهَّ َنْعُبَد إاِلهَّ الّلَ 
ْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  ن ُدوِن الّلِ َفإِن َتَولهَّ َك بِِه َشْيئًا َواَل َيتهَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ َواَل ُنرْشِ

بَِأنهَّا ُمْسِلُموَن﴾)7(.

واضحة،  حقائقه  وان  واخلري،  النور  عىل  النوافذ  مفتوح  دين  اإلسالم  ان 
ومعقولة، ورصحية، وهادية، وانسانية، وعاملية، وخالدة)8(.
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النبي  تتم، فأرسل  ان  ان يكمل، ولنعمته  لدينه  أراد اهلل سبحانه وتعاىل  ولقد 
اخلاتم حممدا ، وجعل رشيعته عامة وصاحلة لكل زمان ومكان، واحلديث عن 

)النبي اخلاتم( وعن )عموم رسالته( حيتاج منا إىل وقفة قد تطول، وقد تقرص.

 وأحداثها كتب كثرية، منها )كتب  ان الكتب التي روت حياة رسول اهلل 
السري( وهذه رصدت حياة النبي ، وأرخت هلا، و)كتب املغازي( وهذه عّرفت 
التي كان يتحىل هبا يف حروبه، وكيف كان  بغزواته، وبعوثه، ورساياه، واألخالق 
عن  حتدثنا  وهي  الشامئل(  و)كتب  منهم.  اهلل  أمكنه  ان  دعوته  أعداء  مع  يتعامل 
ثم  األذكار(،  و)كتب  اخلصائص(،  و)كتب  واخُلُلقية،  اخَلْلقية    النبي  صفات 
هناك كتب )الصحاح، والسنن، واملسانيد(، هذا فضاًل عىل ما رواه القران وحكاه، 
عن سرية النبي وأخالقه، وسئلت أم املؤمنني عائشة عن خلق النبي  فقالت 

كلمتها املشهورة: » كان خلقه القران«)9(.

ال توجد شخصية معلومة لنا يف مجيع نواحي احلياة وليس فيها ما نجهله وما 
، فحياته كلها واضحة صافية  التاريخ غري حياة حممد  هو مكتوم وراء حجب 
كاملرآة، ليلها كنهارها)10(. لقد كان القران معجزة اإلسالم األوىل، وكان الرسول 

بذاته وأخالقه وسريته وانتشار دعوته معجزة اإلسالم الثانية.

ظلت سرية رسول اهلل  بوابة للطعن يف اإلسالم، من لدن املسترشقني ومن 
منذ  نبي اإلسالم  األوربيني عن اإلسالم، وعن  أفكار  تتغري  آثارهم، ومل  سار عىل 

احلروب الصليبية.

مجيع  من    الرسول  حياة  عىل  هجومهم  املسترشقني  من  نقرأه  ما  لكن 
جوانبها، منذ والدته إىل ان وافاه اهلل، أكثر من هجومهم عىل القران الكريم، وذلك 
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إلفهام الغرب ان من تكون حياُتُه عىل هذا النحو ال يمكن ان يكون جادًا يف دعوته 
إىل الناس يف الدين الصحيح، لذا نرى العديد من املؤلفني الغربيني يدعون ان حياة 

حممد  غامضٌة وغري معلومة. 

وتردد عند أكثر املسترشقني، ما تردد عند قادة املرشكني من مزاعم عىل عهد 
شاعر،وساحر،  السواء:  عىل  املرشكني  وعند  املسترشقني  عند  فهو   ، النبي 
وكاهن، وجمنون، ومصاب بداء الرصع، قرانه أضغاث أحالم، وأساطري األولني، 
ُنوٌن﴾)11(  ْ ٌم جمهَّ ُمَعلهَّ َوَقاُلوا  َعْنُه  ْوا  َتَولهَّ ﴿ُثمهَّ  الكريمة  اآلية  وما زادوا شيئا عاّم جاء يف 
اعتربها   - باجلنون  واهتامه  له  البرش  بتعليم   – البائدة  القرشية  االهتامات  وهذه 
َم من  م بكونه َتَعلَّ املسترشقون فتوحات جديدة ونابعة من احلداثة الفكرية! فقد اهتُّ

معلم، ولكن معلمه غري معروف!

واألمثلة عىل ذلك كثرية ومنها: 

قول املسترشق كارل بروكلامن: »ولسنا نملك بينة موثوقًا هبا عن حياة النبي 
األوىل«)12(. أما رودنسون)13( يقول عن طفولة الرسول : »انه ال يملك معلومات 

مؤكدة عنها«)14(. ويقول سيديو)15(: »كانت سنوات حممد األوىل غامضة«)16(. 

 األوىل  النبي حممد  باعتقاد غموض حياة  أيضا  وقد سار عىل هنج هوالء 
»فاننا ال  فيقول:   األوىل  الرسول  املسترشق جاك ريسلر)17( يتحدث عن حياة 
هاقية«)18(. ويتكلم أيضًا  نملك أبدًا شهادات أكيدة حول سنواته األوىل وحياته الرَّ
عىل حياة الرسول حممد  تور اندرية )19( فيقول: »وأكثر ما جاءنا عن حياته األوىل 

معلومات أسطورية«)20(.
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ان قول املسترشقني مغاير للحقيقة والعلم، حني قالوا »بان حياة النبي األوىل ال 
نعرف عنها شيئًا«، فكيف أجازوا النفسهم ان يقولوا ذلك وهم يعلمون كام يعلم كل 
شخص أتيح له يشء من الثقافة والدراسة التارخيية، انه مل تعرف ترمجة حلياة انسان يف 
التاريخ، كام عرفت ترمجة حياة النبي حممد ، فهو حفيد سيد قريش وعظيمها عبد 
املطلب، وهو من حتدثت عنه مكة ويثرب، ملا أحاطت والدته ظروف قاسية، حني 
توىف أبوه عبد اهلل يف دار الغربة يف يثرب، تاركًا أبنًا مل تلده أمه آمنة بعد، وما أعقب 
ذلك من حياته يف حجر جده عبد املطلب، ومتابعة أخباره وهو يف رعاية عمه أيب 
 طالب، وما رافق ذلك من مشاركته يف أحداث مكة، إىل جتارته إىل الشام بامل خدجية 
، ثم زواجه منها، وكذلك موقفه من خالف بطون قريش حول إعادة احلجر 

األسود إىل مكانه يف الكعبة الذي كان حديث أهل مكة)21(.

ويرد سليامن الندوي عىل أقوال املسترشقني بقوله: »ال تكون حياة أحد كاملة 
ومنزه عن العيوب واملثالب، إال إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها، ومتجلية 
 من ميالده إىل ساعة وفاته معلومة  هلم دخائلها من كل مناحيها، وحياة حممد 
للذين عارصوه وشهدوا عهده، ان مجيع شؤونه وأطوار حياته من والدته ورضاعته 

وطفولته إىل ان صار يافعًا وشابًا كل ذلك ظاهرًا أمره معلومـة تفاصيله«)22(.

ونعتقد ان ما ذكره املسترشقون عن حياة النبي حممد  باهنا غامضة، أرادوا 
 ، حممد  النبيني  وخاتم  املرسلني  سيد  حياة  مراحل  من  مرحلة  يف  يشككوا  ان 
بانه قضاها يف  قيل  التي    املسيح  األنظار عن مرحلة غامضة يف حياة  ليبعدوا 
منطقة )الربوة( يف اهلند)23(. وهناك بعض املسترشقني يرون ان حياة حممد  كانت 
  ان حياة حممد  أكد  الذي  املسترشق سميث)24(  ومنهم:  معلومة وغري غامضة 
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أما  إال شذرات،  األنبياء  كثريًا من سري  نعلم  »قد ال  بقوله:  معلومة وغري غامضة 
اإلسالم فأمره واضح كله ليس فيه رس مكتوم عن أحد وال غمة ُيبهم، ففي أيدي 
وملتن،  لوثر،  أمر  من  يعلمونه  كالذي  حممد  أمر  من  يعلمون  وهم  تارخيه،  الناس 
كل  نورها  يتبني  الضحى،  أو  الشمس  كأنه  النهار  وضوح  واضح  كله  واألمر 

يشء«)25(.

أما املسترشق غوستاف لوبون)26( فيقول عن النبي حممد: »نعرف ما فيه الكفاية 
عن حياة حممد، إما حياة املسيح فمجـهولة تقريبًا، وانك لن تطمع ان تبحث عن 

حياته يف االنجيل«)27(.

أكثر من ستة  قبل  تفاصيل حياته  بجميع  معروفًا  كان    الرسول حممدًا  ان 
 وصفاته وحياته، وانه سوف يصبح  قرون، أمل يتكلم االنجيل عن النبي حممد 
ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه  يتيام؟ إذ روي عن القرطبي انه ملا نزل قوله تعاىل: ﴿الهَّ
 عبد اهلل بن سالم وقد كان  َأْبَناءُهْم﴾)28(، سأل عمر بن اخلطاب  َيْعِرُفوَن  َكَم 
كتابيًا فأسلم، أتعرف حممدًا  كام تعرف أبنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث اهلل أمينه 
يف سامئه إىل أمينه يف أرضه بنعته فعرفته، أما أبني فال أدري ما الذي قد كان من أمه، 
ولقد كان سبب إسالم سلامن الفاريس  تتبع خرب النبي حممد  وصفاته من 

اإلنجيل والرهبان وعلامء الكتاب)29(.

ان ما قدمه ونقله الرواة عن حياة الرسول حممد  كان سجالاًّ كاماًل وأميًنا عن 
دقائق وحقائق حياته، وما رصده صحابته عن حياته منذ البدء إىل النهاية، وكتبوها 
بكل عناية، يف دواوين السنة وكتب املغازي والسري، حتى ان َأَدق األعامل وأخفاها، 

وأجل األحداث وأقلها كانت ماثلة للتاريخ عىل وجهه العلمي الصحيح)30(.
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ومع مرور األيام بدأت صورة االسترشاق تتضح وأبعاده تستبني، ولكن بعض 
الدارسني يرى ان ذلك مل يتم أو مل يصبح واضحًا يف أذهان املثقفني من أبناء أمتنا 
إال قبل عقدين من الزمان فقط، ليس معنى ذلك ان اسم االسترشاق ما كان يظهر 
عىل ألسنة الناس، وما كانت بعض أقوال املسترشقني املتداولة يف األوساط اجلامعية 
ليس  االسترشاق  ان  معرفة  ولكن  استرشاقية،  وآراء  أفكار  باهنا  لتعرف  وغريها 
مرشوعًا فرديا وانام هو مؤسسة متضامنة متعاونة عىل اختالف البلدان التي ينتسب 
إليها املسترشقون، وعىل اختالف اللغات التي ينطقها املسترشقون، وعىل اختالف 
سياسات الدول التي ينتمون إليها، تبقى املؤسسة من وراء ذلك تتسم بصفات ثابتة 

يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي. 

أوال: أقوال المستشرقين في مولد النبي محمد  واسمه

يقول ابن هشام: «ولد النبي حممد  يوم االثنني الثنتي عرشة ليلة خلت من 
شهر ربيع األول يف عام الفيل)31( سنة 570م أو 571م«)32(. 

ويقول الطربي: »وعن أيب قتادة عن عمر رمحه اهلل انه قال للنبي  يا نبي اهلل، 
أأصوم يوم االثنني؟ قال : )ذاك يوم ولدت فيه، ويوم انزلت عيّل فيه النبوة(«)33(، 
وبيته،  لنبيه  اهلل  قدمها  مقدمة  الفيل  أمر  وكان  الفيل  عام  يف    النبي  والدة  إذن 
فنرص اهلل أهل مكة عىل أهل الكتاب نرصًا ال صنع للبرش، وتعظياًم للبيت احلرام)34(، 

وحادثة الفيل ثابتة بنص القران.

)انا  يقول:    اهلل  ابن سعد قال عفان بن مسلم: »سمعت رسول  ورد عند 
حممد وأحد واحلارش واملاحي واخلاتم والعاقب(«)35(، كام ورد عند ابن عبد الرب)36( 
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ان جد النبي  عبد املطلب ختنه يوم سابعة وجعل له مأدبة وسامه حممدًا، وقال 
ابن هشام)37(: »فلام وضعته أمه  أرسلت إىل جده عبد املطلب، انه قد ولد لك 
غالم فأته فانظر إليه، فأتاه فنظر إليه، وحدثته بام رأت حني محلت به، وما قيل هلا 

منه، وما أمرت به ان تسميه«.

االنجيل،  والنصارى يف  التوراة  اليهود يف  لدى   معروفًا  اسم حممد  وكان 
ففي نبوة اشعيا اإلصحاح األول يقول: »اين جعلت أمرك يا حممد يا قدوس الرب 

أسمك موجود إىل األبد«)38(.

ويف سفر حبقوق يف اإلصحاح الثالث يقول: »قال جاء اهلل من التيمن والقدوس 
من جبل فاران وامتألت األرض من حتميد أمحد وتقديسه ومأل األرض هبيبته«)39(.

قبل  املنورة  باملدينة  لليهود  رئيسًا  -وكان    سالم  بن  اهلل  عبد  عن  وروي 
إسالمه- قال: »اين أجد يف التوراة مكتوبًا )حممد رسول اهلل ال َفظٌّ وال غليظ وال 

سخاب)40( يف األسواق، وال جيزي بالسيئة ولكنه يعفو ويصفح(«)41(.

أما يف اإلنجيل فقد ذكر يف لوقا اإلصحاح الثاين:»احلمد هلل يف السموات، وعىل 
األرض اإلسالم، وللناس أمحد«)42(.

عثيمة:  موىل  سهل  عن  الزمعي  يعقوب  بن  موسى  »قال  سعد:  ابن  ويقول 
 يف  النبي  ان صفة  يقرأ االنجيل، فذكر  َمرِس، وكان  أهل  انه كان نرصانيًا من 

االنجيل، وهو من ذرية إسامعيل اسمه أمحد«)43(.

ويف إنجيل يوحنا يف اإلصحاح اخلامس عرش: »ان الفارقليط روح احلق الذي 
يرسله اهلل هو يعلم كل يشء«)44(، ومعنى فارقليط حامد ومحاد وأمحد. 
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ويف إنجيل برنابا اإلصحاح الواحد واألربعني ورد الترصيح باسم النبي حممد 
: »فلام التفت أدم رأى مكتوبًا فوق الباب ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل«.

تعاىل: بقوله    حممد  باسم  والنصارى  اليهود  علم  إىل  القران  أشار   وقد 
َا َبنْيَ َيَديهَّ  قًا ملِّ َصدِّ ِ إَِلْيُكم مُّ ائِيَل إيِنِّ َرُسوُل اللهَّ ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَ
اآلية  تفسري هذه  ُد﴾)45(. ويف  َأْحَ اْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َيْأِت  بَِرُسوٍل  ًا  َوُمَبرشِّ ْوَراِة  التهَّ ِمَن 
قد  التوراة  يعني  ُد﴾،  َأْحَ اْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َيْأِت  بَِرُسوٍل  ًا  »﴿َوُمَبرشِّ كثري:  ابن  يقول 
النبي  الرسول  برشت يب وانا مصداق ما أخربت عنه، وانا مبرش بمن بعدي وهو 

األمي العريب املكي أمحد«)46(.

 ثانيا: أقوال المستشرقين عن مرضعة الرسول محمد

من  السعدية  حليمة  يد  عىل  سعد  بني  يف  وتربيته    الرسول  رضاعة  ان 
الكثري  ان  أيضا  والغريب   ، حممد  الكريم  الرسول  نشأة  يف  املشهورة  احلوادث 
من املسترشقني يتجاهل حادثة شق الصدر التي حدثت يف بني سعد عىل الرغم من 
النبي  امرأة عىل  »استأذنت  ابن سعد:  فيقول  السرية،  العديد من كتب  ورودها يف 
، وقد كانت أرضعته، فلام دخلت عليه قال: أمي أمي! وعمد إىل ردائه فبسطه 

هلا فقعدت عليه«)47(.

أرضعته،  التي    اهلل  رسول  أمُّ  عدية  السَّ حليمة  ان  فيذكر  هشام  ابن  أما 
بن  بني سعد  من  نِسوٍة  ترضعه، يف  هلا صغري  وابن  مع زوجها  بلدها  من  خرجت 
أتان  عىل  فخرجت  شيئًا،  لنا  تبق  مل  شهباء  سنة  »يف  قالت:  الرضعاء،  تلتمس  بكر 
يل، َقْمَراَء معنا شارف لنا واهلل ما تبضُّ بقطرٍة، وما ننام ليلنا أمجع من صبينا الذي 
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معنا، من ُبكائه من اجلوع، ما يف ثديي ما يغنيه، وما يف شارفنا ما يغذيه«)48(. وذكر 
ابن هشام قدوم مرضعة الرسول  حليمة السعدية إىل مكة: »قدمنا مكة نلتمس 
 فتأباه، إذا قيل هلا: انه  ضعاء، فام منا امرأة إال وقد عُرض عليها رسول اهلل  الرُّ
يتيم، وذلك انا انام كنا نرجو املعروف من أيب الصبي، فكنا نقول: يتيم !! وما عسى 
ان تصنع أمه وجده، فلام أمجعنا االنطالق قلت لصاحبي: واهلل اين ألكره ان أرجع 
من بني صواحبي ومل أخذ رضيعًا، واهلل ألذهبن إىل ذلك اليتيم فألخذنه، قال: ال 
عليك ان تفعيل، عسى اهلل ان جيعل لنا فيه بركًة)49(، فلام وضعته يف حجرها أقبل عىل 
ثدهيا بام شاء من لبن، فرشب حتى روي، ورشب معه أخوه حتى رويا ثم ناما، ثم 
قدمت مع زوجها منازهلم من بالد بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض اهلل أجدب 
نا... فلم تزل تتعرف من  منها، فكانت غنمها تروح عيل حني قدمنا به معنا شباعًا لبُّ
الغلامن،  الزيادة واخلري حتى مضت سنتاه وفصلتُه، وكان يشبُّ شبابًا ال يشبه  اهلل 
فلم يبلغ سنتيه حتى كان غالمًا جفرًا«)50(. وعندما تزوج حممد  من خدجية بنت 
خويلد  أتت إليه أمه من الرضاعة حليمة السعدية إىل بيته فرحب هبا، ثم شكت 
له من سوء احلال بسبب ما تعرض البالد من فقر، ومن ثم أدى إىل هالك أغنامها 
فذهب الرسول الكريم  إىل زوجته خدجية وكلمها فأعطتها أربعني شاه وبعريًا 

هادئًا لرتكب عليه ثم خرجت إىل بيتها)51(.

أما الدليل األخري عىل إقامة الرسول  يف بني سعد يف طفولته، والتي كانت 
ما  هي  الفصيحة  اللغة  وكانت  هوازن،  قبيلة  فروع  أحد  بكر  بن  سعد  بني  قبيلة 
انا  )انا أعربكم،   يقول ألصحابه:  النبي حممد  القبيلة، فكان  اشتهرت هبا هذه 

قرش، واسرتضعت ف بني سعد بن بكر()52(.



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

275 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

وهنا نجد العديد من املسترشقني من ينكر هذه احلادثة ويعدوها من الروايات 
غري الصحيحة، ومن هوالء املسترشقني املسترشق مكسيم رودنسون الذي يقول: 

»ان هذه الرواية غري صحيحة«)53(.

رواية  »ان  فيقول:  )1819-1905م(  موير)54(  سريوليم  املسترشق  أما 
حمض  هي  السعدية  حليمة  لدن  من  سعد  بني  لدى    حممد  الرسول  اسرتضاع 
أساطري«)55(. إما املسترشق مونتغمري وات)56( فيذكر هذه الواقعة -وهي رضاعة 
ويقول:  الرواية  هذه  يف  يشكك  األخري  يف  انه  إال   - ملحمد  السعدية  حليمة 

»وبالتايل فهي حقيقة بالنسبة هلم ومناسبة إلطالة حياة نبيهم«)57(.

ومن الغريب ان املسترشقني ينكرون هذه احلادثة التي هي من احلقائق التي ال 
يستطيع أحد ان يامري فيها أو ان ينكرها الن حليمة السعدية ال تزال عىل قيد احلياة 
 فكان الرسول يرحب هبا   وكانت تأيت إىل حممد  عندما كرب الرسول حممد 
ويكرمها وينادهيا: )أمي.. أمي( أمام اجلميع)58(. إذن فليس هناك أية شبهة يف واقعة 

إرضاع حليمة السعدية للنبي  وإقامته يف قبيلة بني سعد.

إلى  طالب  أبي  عمه  مع    النبي  خروج  من  المستشرقين  انطباعات  ثالثا: 
الشام وأخبار بحيرا الراهب عنه. 

يقول ابن هشام عن خرب بحريا بشكل ملخص: »ان أبا طالب خرج يف ركب 
، فرق  تاجرًا إىل الشام، فلام هتيأ للرحيل وأمجع املسري، صب به)59( رسول اهلل 
الركب  نزل  فلام  أبدًا،  أفارقه  وال  يفارقني  وال  معي،  به  ألخرجن  واهلل  وقال:  له 
إليه علم  له، وكان  بحريا يف صومعة  له  يقال  راهب  الشام وهبا  أرض  برصى من 
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أهل النرصانية، فصنع هلم طعامًا، فلام رآه حيريا جعل يلحظه حلظًا شديدًا، وينظر 
إىل أشياء من جسده، حتى قام إليه بحريا فجعل يسأله عن أشياء من حاله يف نومه، 
وهيئته، وأموره؛ فجعل رسول اهلل  خيربه، فيوافق ذلك ما عند بحريا من صفته، 
ثم نظر إىل ظهره فرأى خاتم النبوة بني كتفيه عىل موضعه من صفته التي عنده، فلام 
بلده، واحذر عليه،  إىل  بابن أخيك  فارجع  له  فقال  أقبل عىل عمه أيب طالب  فرغ 

فخرج به عمه أبو طالب رسيعًا حتى أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام«)60(.

ومن هذه الرواية اخذ بعض املسترشقني باالدعاء ان النبي حممد  قد أخذ 
القران من )بحريا( وهو أحد أحبار النصارى، عن طريق اللقاء الذي مجعهم معًا، 
عىل الرغم من ان شخصية هذا العامل ومكانته جمهولتان، فرصة من أجل ان يومهوا 

العامل الغريب بان حممدًا قد نال من هذا اللقاء حظوة من عند هذا الراهب)61(.

ان تلمس كل حسنات اإلسالم وحماوله نسبتها إىل أصول هيودية أو نرصانية، 
هذا املنهج كان منذ البدء معمواًل به وال يزال حتى الوقت احلارض يظهر يف عبارات 
املسترشقني املعارصين، فالقضايا التي تتصل بتوحيد اإلله، وبطرح العقيدة الدينية 

يشار فيها إىل أثر بحريا الراهب.

ان ما يعرف عن هذا الراهب من نصوص عن شخصيته تكاد تكون معلومات 
جرجيس  فمرة  ديانته،  وحتى  ومكانته  اسمه،  خيص  فيام  متفقه  وغري  متضاربة 
اآلرامية  من  مشتق  انه  ومرة  رسجس،  ورابعة  رسجيس  وثالثة  جرجس  وأخرى 
املتبحر، ومرة ينسب لقبيلة عبد  العامل  املنتخب، وأخرى من الرسيانية معناه  معناه 

القيس، ومرة نرصاين وأخرى هيودي)62(.
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ومن املسترشقني الذين أكدوا هذا الرأي املسترشق إيرفنج واشنطن)63( الذي 
»يبدو  فقال:  النرصانية،  باملبادئ  تأثر  قد    حممد  النبي  ان  لنا  يصور  ان  حاول 
التبشري بدينه قد توسم اخلري يف هذا الشاب الذكي، ابن  الراهب احلريص عىل  ان 
أخي سادن الكعبة، ورأى انه خري من حيمل بذور املسيحية إىل مكة، ومن الطبيعي 
ان حيرص هذا الراهب عىل ان يمنع ذلك الشاب، والذي قد ينجح يف حتويله إىل 

املسيحية من اعتناق اليهودية«)64(.

منه  يتعلم  أو  بحريا  كان جيالس    الرسول  ان  ذكر  فقد  بديل  املسترشق  أما 
طوياًل فيقول: »فراح الراهب حيادث العريب الصغري وكانام حيادث رفيقًا من رفقائه، 
ينطق  ما  إىل  السمع  حممد  وأرهف  األصنام،  عبادة  وسفه  عيسى،  بعقيدة  فأخربه 

الرجل به«)65(. وكالم بديل هو اآلخر من نسيج اخليال واالبتعاد عن احلقيقة.

ورشحه  التوراة  يف  ورد  ما  بني  الديني  القصص  يف  تشابه  أوجه  هناك  نعم 
التلمود، واإلنجيل، وبني ما ورد يف القران الكريم، ولكن هذا التشابه ال يعود إىل 
كون القران اقتبس تلك الصور من التوراة واإلنجيل، وانام لكون األصل واحدا، 
نحن ال ننكر ان اإلنجيل وان التوراة من عند اهلل، ولكننا نقول ما أثبته القران من 
كون اإلنجيل والتوراة مل يعودا كلمة اهلل تعاىل بسبب التحريف الذي وقع، والذي 
وكون  واحدًا  اإلهلي  الوحي  فكون  منه،  احلق  وختليص  وحتديده  متييزه  يمكن  ال 
العقائد الدينية واحدة، والرشائع هي التي ختتلف، هذا األمر يؤدي بالطبع إىل ان 
يلتقي الوحي اإلهلي لألنبياء مجيعًا يف بعض اجلوانب. ونجد ان املسترشق سيديو 
حتدث عن هذا اللقاء فقال: »فبلغ برصى فاجتمع فيها ببحريا الذي كان اسمه، لدى 

النصارى جرجيس أو رسجيس، فنال ُحظوًة عنده«)66(.
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وذهب وات إىل ان النبي حممد  يف املدينة أخذ ينقل من اليهودية واملسيحية 
لصياغة ديانة جديدة، واّدعى ان وجوده بغار حراء كان فرارًا من حرارة الصيف)67(.

ومل يكتف املسترشقون هبذا الكالم الذي ال يستند إىل البحث العلمي الدقيق، 
بل انكر بعض منهم هذا اللقاء، ومن هوالء املسترشقون املسترشق رودنسون فبعد 
بنبوة  يعرتفا  حتى  وضعًا  وضعت  »اهنا  يقول:  الطربي  من  القصة  هذه  أقتبس  ان 
الرسول من قبل أحدى الديانتني التوحيديتني اليهودية واملسيحية باعتبار اإلسالم 

وارثا هلام«)68(.

إما املسترشق وات فقد رسد هذه الرواية طبقًا ملا قاله ابن إسحاق، ولكنه شك 
يف حدوثها مع اعرتاف بان املسلمني يعدوهنا من احلقائق فيقول: »ومع ذلك فثمة 
جدال حول بعض هذه النقاط، وبالتايل فهي حقيقة بالنسبة هلم«)69(، وما يفهم من 

كالمه شكه يف الرواية.

سرية  كتبوا  املسلمني  ان  زعم  عندما  اللبناين،  حّتي  فيليب  الرأي  هذا  وأكد 
 كام يرغبون ان تظهر هذه السرية، وليس كام هي يف احلقيقة والواقع،  الرسول 
التبجيل والتعظيم، ووضعوا  وخلعوا عىل مؤسس ديانتهم وباين جمدهم كثريًا من 

لذلك أحاديث ونحلوه أفعااًل ليست له)70(. 

فلو  األمر،  هذا  خلطورة  التفصيل  من  بيشء  املسألة  هذه  نتناول  ان  بنا  وجيدر 
افرتضنا جداًل، ان الرواية تصلح لالستشهاد وان الرسول  التقى بحريا الراهب، 
فكيف يعقل ان بحريا علم الديانة املسيحية للنبي حممد  وهو مل يتجاوز الثانية 

عرشة من عمره. 
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وهل من املعقول ان يأخذ حممد  وهو طفل صغري رشيعة اليهود والنصارى 
يف لقاء عابر ال يتجاوز لقاء عىل الغداء أو العشاء؟

ويقول أبو احلسن الندوي: »ان صحت هذه الرواية – ال يقوله عاقل رزق من 
 – ة، فكيف يعقل غالمًا ال جياوز عمره تسع سنوات  سالمة العقل واإلنصاف ذرَّ
عىل األصح – واثنتي عرش عاًم – عىل األكثر – تلقى من شيخ ال يعرف لغته، ومل 

جيلس إليه إال ما يستغرقه وقت اجللوس عىل مائدة«)71(.

ان من يقرأ سرية النبي حممد  جيد يف سريته الطاهرة األخالق العظيمة التي 
مل جتتمع ومل تتكامل إال يف ذات حممد  من حني والدته ثم مبعثه إىل ان انتقل إىل 
 وان اهلل كمل خلقه وُخلقه وهّيأه  الرفيق األعىل، وهذا دليل عىل صدق نبوته 
الن يكون رسواًل وان حممدًا  ومنذ صباه مفطوٌر عىل كره عبادة األصنام، وكان 
يمقت اللعب والطرب واخلمر وغريها من الرذائل، ومل يقع يف منطقة الدنايا قط، 

وكان يف شبابه أسوًة يف االستقامة واألخالق الفضيلة.

ان خلط السم بالدسم، بالثناء عىل احلضارة العربية واهنا تستحق اإلشادة هبا، 
ومن ناحية ثانية الطعون يف القران والرسول ، يعنى ان املقصود هو الطعن، وأما 
اإلطار بالثناء عىل حضارة العرب فهو للتخدير، النه يف حالة الوعي الكامل سريفض 
نبيل ونابغة ومهذب وال ينقصك إال  القارئ الشتم، ولكن إذا قيل له انك انسان 
كذا -وهذا )الكذا( يفقد اإلنسان قيمته- هذا هو األسلوب واملنهج املتبع يف معظم 
املبارشة،  األساليب  إىل  تتجه  ال  فهي  العرشين،  القرن  يف  االسترشاقية  الدراسات 

وانام تتجه إىل تغليف الكالم.
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ولو تنبهنا قليال ورجعنا إىل املائة واخلمسني سنة املاضية لوجدنا انه يصدر يف 
أوروبا بلغاهتا املختلفة كتاب كل يوم عن اإلسالم، هذه اإلحصائية التي ننتهي إليها 
عندما نعرف ان ستني ألف كتاب قد صدرت بني 1800-1950م -أي عرب قرن 
التي  باإلسالم، وبالرشق، وبالَعرِب، وبالقضايا  فلامذا كل هذا االهتامم  ونصف- 

تتصل بمنطقة بعيدة عنهم؟

ان  بعد  والسياسية  العسكرية  لقوته  الغرب  الستشعار  بدايات  هناك  طبعًا 
استقرت فيه معامل هنضته الفكرية واحلضارية عرب القرن السابع عرش والقرن الثامن 
القرن  التاسع عرش والنصف األول من  القرن  العامل خالل  باكتساح  بدأ  عرش، ثم 
العرشين، وكان هذا يقتيض أمرين: ان هُييأ الرأي العام الغريب ملثل هذا العمل، الن 
الغرب  سيكلف  واالقتصادي  والسيايس  الثقايف  واالخرتاق  العسكري  االقتحام 
اقتصادية،  وبإمكانات  عسكرية،  بقوى  ذلك  أجل  من  يضحي  ان  وينبغي  الكثري، 

وبتسخري قدرة األجهزة العلمية -إىل حني- هلذه املشكلة املثارة.

فاملسترشقون هم الذين صوروا الرشق أمام الغرب، هم الذين قالوا من هم 
املسلمون وما خصائصهم العقلية، وما ثقافتهم، وما أعرافهم وتقاليدهم،وإىل أي 
يشء يدفعهم اإلسالم، وكم يؤثر فيهم، يف الوقت الذي توضع فيه اخلطط العسكرية 

واالقتصادية. 

عندئذ صار من مهام املسترشقني ان يسخروا عددًا كبريًا من الباحثني ليكتبوا 
ابتداًء  موجهًا  يكن  مل  اخلطاب  إذن  األوروبية،  باللغات  واملسلمني  اإلسالم  عن 
لناطقي العربية أو اللغات الرشقية وإال لكانت الكتابة باللغة العربية، بل كان موجهًا 
ألوروبا، ان هذه هي صورة اإلسالم فال تتحولوا إليه، وإذا كانت هذه هي صورة 
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استنزفنا خرياهتم، وال  إذا  تلومونا  ديارهم، وال  اقتحمنا  إذا  تلومونا  املسلمني فال 
يتسمون بخصائص عقلية وجنسية  القوم  إذا تعصبنا ضدهم، الن هؤالء  تلومونا 

وثقافية ال متكنهم من النهوض بأنفسهم. 
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... الخاتمة ...

تناولت يف هذا البحث كتابات املسترشقني يف سرية الرسول  يف سنيه األوىل، 
األخطاء  إمجال  االسترشاقية، ويمكن  الكتابات  املنهجية يف  األخطاء  تعددت  وقد 
ملواقف  أو  دليل  دونام  النبوية  السرية  أحداث  يف  التشكيك  يأيت:  فيام  االسترشاقية 
أو موضوعًا  أثر من دليل ولو كان ضعيفًا  املسترشق بحثًا عن أي  فينطلق  سابقة، 
اخلطأ  أما  أحداث،  من  املسلمون  احلديث  علامء  أثبته  بام  االهتامم  عدم  مع  ليؤيده 
مسبقة،  سلبية  ملواقف  أو  ألهوائهم  وفقا  السرية  أحداث  تفسري  حماولة  فهو  الثاين 
واخلطأ الثالث النفي الكيفي ألحداث السرية دونام دليل أو برهان وقد تناول كثري 

من العلامء املسلمني املعارصين الكتابات االسترشاقية بالنقد والتفنيد.

ان تاريخ األمة اإلسالمية يبدأ بالسرية النبوية الرشيفة، فهي أول تطبيق عميل 
يعتنوا  ان  للمسلمني  بد  وال  وسلوكًا،  وأخالقًا  ورشيعة  عقيدة  اإلسالمي  للدين 
عظيم  وال  ملك  وال  مرسل  نبي  سرية  تكتب  فلم   ، حممد  الكريم  نبيهم  بسرية 
قوم كام كتبت سرية املصطفى ، فمعظم أحداثها جتدها يف كتب احلديث الرشيف 
الذي نال من عناية العلامء ما مل تعرفه أمة من األمم قبل األمة اإلسالمية وال بعدها، 
وباإلضافة إىل ذلك فان كتاب اهلل عز وجل قد أورد كثريًا من وقائع السرية النبوية 
بالتفصيل وزاد عىل ذلك بعض اللمحات عن حياة الرسول  مما ال يمكن ألحد 

علمه إاّل سبحانه الذي يعلم الرس وأخفى.
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األوىل،  للمرة  ُتطرق  التي  املوضوعات  من  ليس  االسترشاق  موضوع  ان 
مؤلفات، وكتب،  مرارًا يف  األخريين عىل وجه اخلصوص  العقدين  وانام طرق يف 
وحمارضات، ومقاالت صحفية، وحتقيقات يف املجالت والدوريات، ولكن النظرة 
إىل االسترشاق كانت تتغري باستمرار حتى انتهت إىل الصورة التي يمكن ان تعترب 

واضحة يف أذهان األجيال.

 ان حممًدا  قد أظهر دين الرسل قبله، وصدقهم، ونوه بذكرهم وتعظيمهم، 
حتى حيق لنا ان نقول: ان من آمن باألنبياء والرسل مثل موسى واملسيح وغريمها، 
 ، وحيق لنا ان نقول: ان كثرًيا من األمم، لوال حممد ، انام آمنوا هبم عن طريقه

وما قصه عليهم من القصص احلق يف أخبارهم وآثارهم، مل يؤمنوا هبم!

ولوال ان القران الكريم -ذكر ما ذكر- عن والدة املسيح وآية اهلل فيه ويف أمه 
مريم العذراء ، العترب الناس هذا املوضوع أسطورة قديمة. 

كثري  وإيامن  له،  الكتاب  أهل  شهادة  تثبت  كثرية  آيات  الكريم  القران  يف  وان 
ِْم َوَما الّلُ  بِّ قُّ ِمن رهَّ ُه احْلَ ِذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنهَّ منهم به، كام قال تعاىل: ﴿َوإِنهَّ الهَّ
ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَم َيْعِرُفوَن  بَِغاِفٍل َعمهَّ َيْعَمُلوَن﴾)72(، وقوله تعاىل: ﴿الهَّ

قهَّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾)73(. ْنُهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ َأْبَناءُهْم َوإِنهَّ َفِريقًا مِّ

ان سرية حممد  أعظم من سرية غريه من األنبياء، وكذلك رشيعته، وأمته، 
 وشكك  والكتاب الذي انزل إليه من ربه، ومعجزاته وهديه!! فمن كذب به 
فيه، فتكذيبه لغريه، وشكه فيه أوىل، ومن آمن بغريه من األنبياء، ونادي باتباعهم، 

فان إيامنه بمحمد  واتباعه أوىل، وأهدى!
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ان الذين يقدحون يف حممد ، عليهم ان يعلموا ان القدح فيه قدح يف غريه 
من االنبياء، وان الشك فيه شك يف غريه من االنبياء، وان تربئة غريه من االنبياء هو 

تربئة له من باب أوىل.
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اإلسالمي، ط1، عامن، 1998م، ص57.

شامة: حممد، اإلسالم يف الفكر األوريب، دار الرتاث العريب، القاهرة، ص39.( 20
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ص992.
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امحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط4، 1987م، ج307/1.
1987م، ( 41 بغداد،  العامة،  الوطنية  املكتبة  ط1،  الدرب،  نحو  الغرب  حمفوظ،  العبايس: 

ص55.
الدرب، ( 42 نحو  الغرب  العبايس:  ص92؛  الثاين،  اإلصحاح  لوقا،  أنجيل  املقدس:  الكتاب 

ص100.
الطبقات الكربى، ج104/1.( 43
الشوكاين: إرشاد الثقات، ص32.( 44
سورة الصف، آية: 6.( 45
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تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممود حسن، دار الفكر،1994م، ج431/4.( 46
الطبقات الكربى، ج114/1.( 47
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اهلل ( 51 عبد  الفداء  أبو  حتقيق:  التاريخ،  يف  الكامل   ،)#630 )ت:  حممد  بن  عيل  األثري:  ابن 
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موسوعة  الرمحن،  عبد  البدوي:  اخلالفة.  وحوليات  أجزاء،  أربعة  يف  اإلسالمي  والتاريخ 

املسترشقني، ط4، املؤسسة العربية والنرش، بريوت، 2003م، ص587.
نقد اخلطاب االسترشاقي، ج78/1.( 55
مونتغمري وات إنجليزي عميد قسم الدراسات العربية يف جامعة أدنربه، من أثاره حممد يف ( 56

مكة، وحممد يف املدينة. العقيقي: املسترشقون، ج132/2.
املرصية ( 57 اهليئة  الشيخ، حسني عيسى،  الرمحن  ترمجة عبد  وات: مونتغمري، حممد يف مكة، 

العامة للكتاب،القاهرة، 2002م، ص94.
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السرية النبوية، ص94-93.( 60
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2004م،  الرتبية،  كلية  تكريت،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  أنموذجًا،  ارفنج 
ص100-68.
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بن أيب بكر )ت:911#(. الشامئل 

الرشيفة، حتقيق: حسن بن عبيد 
باحبييش، دار طائر العلم للنرش 
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والنبوات، حتقيق: مجاعة من العلامء، 

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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حققه وخرجه رواياته حممد بن طاهر 
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المصادر والمراجع
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أبو خليل: شوقي. اإلسقاط يف مناهج ( 6
املسترشقني واملبرشين، ط1، دار الفكر 

املعارص، بريوت، 1995م.

ريسلر: جاك. احلضارة العربية، ط1، ( 7
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الندوي: سيد سليامن. الرسالة ( 19
املحمدية، ترمجة: حممد ناظم الندوي، 



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

291 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م
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انموذجًا، رسالة ماجستري غري 
منشورة، جامعة تكريت، كلية الرتبية، 
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